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 حواسم بزرگی و گرم دستان آروم نوازش حس با

 . کردم باز رو چشمام درد پراز و آهسته و شد جمع

 

 بغضی با و میکردم حس شکمم زیر شدیدی درد  

 . برگشتم دامادم تازه براق چشمان بطرف گلوم تو

 

 پراز ای قیافه با که اومد بیرون لبهام بین از آهی

 در اما. کردم ناله دوباره......  ولی گزیدم لب شرم

 از تاب بی و نبود من کار خودداری لحظه این

 سینه رو سرم بدنم درونی کشیدنهای تیر هرلحظه

 !زدم هقی و نشست دامادم

 

 ناخواسته......... میشدم آب خجالت از داشتم

 بدنم وقتی ولی. بود گرفته بدنمو تمام  سرد عرقی

 چیزای به تونستم نمی دیگه میکرد درد بشدت

 . کنم فکر ای دیگه



 

 رد اش مردونه انگشتان با. بودم کرده بغض بشدت

 عشق با و کرد پاک رو صورتم روی داغ اشکهای

 گوشم دم آروم. بوسید رو ام کرده تب پیشونی

 خانم......  من کوچولوی سنجاب: کرد زمزمه

  مبارک شدنت

 

 اختیار بی. نرفت بغضم بازم و بستم چشمامو

 سینه تو ها بچه مثل و کردم پنهون بغلش تو سرمو

 و داررررم درد......... نمیخوااااام: زدم زار اش

  کوبیدم عضالنیش سینه به جون بی مشتهایی با

 

 قبل ولی کرد بیشتر رو حرصم گلوش توی ی خنده

 با و نشست تخت رو بزنم ای دیگه حرف اینکه

 برداشت تخت بغل عسلی روی از که موبایلش

 .گرفت رو ای شماره

 



 شده تر بم و خشدار خواب بخاطر که صدایی با 

 شروع جدیت با و کرد سالمی خط پشت آدم به بود

 .کرد زدن حرف به

 

 موبایلشو خانوادگیشون دکتر به آدرس دادن بعداز

 شده خم صورتم بطرف و گذاشت عسلی روی

 .کاشت پیشونیم روی پرحرارتی و داغ بوسه اینبار

 

 صبر دیگه ساعت نیم تا عزیزدلم: گفت مهربون

 . میرسه دکتر خانم باشی داشته

 

 بازم که دادم تکون سری آویزون چونه و لب با

 رو نادرش و کمیاب های لبخند همون از شد باعث

 من از چشمام به عمیقی نگاه از بعد و بشینه لباش

 .بگیره فاصله

 

 پیچش در پیچ عضالنی   و پهن ی سینه دیدن با

: نالیدم خودم با. کرد پر وجودمو تمام حرصی



 بی غول این دست زیر از دیشب بودم من یعنی

 !بردم بدر سالم جون دم و شاخ

 

 تو: کردم فکر و بود شده دوخته بهش سوزانم نگاه

 دیوووونه........ شناختمش خوب خیلی مدت این

 میکرد که کارهایی مورد در اطرافیانش نظر اصال

 کار فقط و فقط و نداشت اهمیت ای ذره براش

 .... میکرد رو خودش دلخواه

 

 که مردی از وحشت و ترس با دیشب وقتی

 کردم درخواست ازش بکنه تصاحب منو میخواست

 داشته صبر عروسیمون جشن و مراسم بعداز تا

 . شد برزخی و عصبانی بشدت باشه

 

 عاشقانه که رو منی حتی نگاهش جدیت و خشم

 ای دیگه بهانه نتونستم و ترسوند داشتم دوستش

 . شدم تسلیمش و بیارم

 



 خیلی هیکلی با........  جذبه پر و محکم مردی

 باهاش خدا همیشه که پیشونیش رو اخم و درشت

  بود همراه

 

 کنم، جور و جمع افکارمو ی بقیه و بیام بخودم تا

 محبت با و اومد دکتر خانم ساعت نیم از کمتر در

 .کرد معاینه منو احترام و

 

رم  کنارم خودش و کرد تجویز رو آمپولهایی و س 

رم تزریق تا شد منتظر . بده انجام رو دستم به س 

 سفارشاتی سری یه شده بهتر حالم شد مطمئن وقتی

 ما از شوهرم و من به تبریک گفتن با و کرد

  رفت کرده خداحافظی

 

 پررویی با دامادجانم ام بازشده چشمان برابر در

 راحتی کمال در و گرفت رو پدریش منزل شماره

 . گفت مادرش به رو موضوع

 



. نزنم جیغ دستش از بلکه فشردم بهم محکم لبامو

 و برسونه اینجا به خودشو خواست مادرش از حاال

 .باشه مواظبم

 

 بخاطر ولی نداشتم خوردن تکون حال زیاد هرچند

رم  اصال که خاص شرمی با. بود شده بهتر حالم س 

 بشه، باخبر افتاده اتفاق از کسی نداشتم دوست

 اونم الحمدهللا که زدم صداش بلند و کنان اعتراض

 ! انگار نه انگار

 

 و کردنها اعتراض به اهمیتی اصال دیدم وقتی

 گذاشتم شکمم روی رو دستم کرده بغ نداد حرفهام

 توی آرومی به یکدفعه که بخوابم کردم وسعی

 .شدم کشیده بغلش

 

 دردم تسکین از سنگین و شده خمار چشمانی با

 لذتی. نشست اش شونه رو سرم و بستم رو چشمام

 جانم به بدنم روی دستاش شدن کشیده از عمیق



 اش شونه و گردن بین کامل رو سرم که نشست

 . گذاشتم

 

: پرسید آروم. بود الالیی مثل برام بمش صدای

 خانومم؟ بهتره حالت

 

 خوابم: گفتم کلمه دو تمام ناز   با فقط و زدم لبخندی 

 .میااااااااد

 

 رو پیشونیم محکم و کرد قاطی روغن آب آقامون

 :گفت داده حرکت پشتم رو دستش همزمان و بوسید

 . بخواب فعال...........  دلم عزیز بخواب

 

 درد من همپای که زنی ونگران بلند صدای با

 میرفت ام صدقه قربون داشت حاال و بود کشیده

 درجا و کردم باز نیمه رو خوابم از گیج چشمان

  قرمز هام گونه



 .شد

 

 که شدم کشیده آغوشش در درازکش همونجوری

 .نشست صورتم روی مهرش پراز های بوسه

 

 با آنگونه وقتی ولی. بستم تمام خجالت با چشمامو

 دخترم و پرسیدند می رو حالم خوشحال و محبت

 . بنشینم تخت روی شدم مجبورم میکردند دخترم

 

 بیارم باال خجالت از سرمو تونستم نمی راستش

 بخور. فدات به مادر الهی:  نشست بگوشم ولی

 .پریده روت و رنگ حسابی که بخور مادر،

 

رمم. نشست دستم روی نگاهم  کرده باز کی رو س 

 روی هنوز که انژوکتم اما. بودم نفهمیده بودند

 . میکرد اذیتم بود بازوم

 



 تازه که شد گذاشته میز روی صبحانه پراز سینی

 از لحظه این تا و ام گرسنه هم واقعا شدم متوجه

 .بودم بیخبر خودم

 

 اتاق توی حیوانی روغن با محلی مرغ تخم بوی

 بود رنگی آب خوش کاچی به نگاهم. بود پیچیده

 . میکرد بخوردن وسوسه آدمو روش روغن که

 

 دست مالیمت به. شم بلند میتونستم و بود بهتر حالم

 لپهام اما سفید سفید   صورتم. شستم صورتمو و

 .میدرخشید نفهمی بفهمی هم چشمام. بود سرخ

 

 قرار پاهام روی سینی و نشستم تخت توی وقتی

 کاچی از ای لقمه آرام و زدم لبخندی شرم با گرفت

 .برداشتم

 

 و شد اتاق وارد گردن به ای حوله با دامادجانم

 هم اصال. نشست مادرش کنار درست خندان



 تمام پررویی و جدیت با حاال و نبود زده خجالت

 .... کرد خودش برای لقمه گرفته به شروع

 

 االن. بودم عروسش من مثال. گرفت دلم لحظه یک

......  که خودش نه میگرفت لقمه من برای باید

 کردن درو مشغول فکر توی و حرف بی اون ولی

 .بود سینی توی غذاهای

 

 نیمرو و کاچی از که ای لقمه دو همون با من

 با که بکشم عقب خواستم و شدم سیر برداشتم

 کامل رو صبحانت: گفت محکمش و جدی صدای

 کشیدنم عقب زود........ داری نیاز که میخوری

 . نداریم

 

 کرده ،بغض نمیکرد هم نگاه بهم اصال درحالیکه

 و انداختم بهش نگاهی دلخور صداش تحکم بخاطر

 . ورچیدم لبامو

 



 و اخالق همین با مرد این:  گفتم خودم با بعد ولی

 حتی که مردی. من زندگی همه شده رفتارش

 به دست دلخواهش دختر و عشق ی آینده بخاطر

 توان هرکسی که زد تندی و بیرحمانه کارهایی

 !نداشت؟؟ رو انجامش

 

 زیادی زمانهای چه: کردم فکر. کشیدم عقب کمی

 با و میکردم شک هاش داشتن دوست به که بود

 کاری به دست عاشقی کدوم آخه میگفتم خودم

 عشقش میزنه

 ....... بشه ظاهربین آدمهای نمای انگشت

 

 همین با همیشه من عشق اما........  بعد ولی

 با منم و بود خاص بفردش منحصر و تند اخالقهای

 دوسش خودمو دوستداشتنی خاص این وجودم تمام

 ........بودم عاشقش و داشتم

 



 میرغضبم صدای با و بودم فکر توی همچنان

 تن باید خانم عروس: گفت محکم. شد جمع حواسم

 که پاشو. بگیری آروم کمی بدی آب به رو بدنت و

 !منتظرته حموم

 

 .....تا میکنم کمکش منم: گفت مادرش

 

 رو ساده دوش یه میتونه خودش! نه: گفت جدی که

........ نداره نیاز کردنم لوس اینهمه....... بگیره

 ......میکنم کمکش و هستم خودم ضمن در

 

 صورت به نگاه بدون و آویزون ولوچه لب با

  بندم قداره

 .نشست دلم رو دستم بود کم هرچند که دردی با

 

 از میداد تکون سری حرص با درحالیکه مادرش 

 .شدم کشیده آغوشش در بسرعت که شد خارج اتاق



 

 بوی حس با. نبود حسابی و حد رو آغوش آرامش

 همه که لبهایی و بردم یاد از رو دردم عطرش

 کرده عالی از بهتر حالمو میگشت صورتمو جای

 ........بود

 

 حرکتی با رو انژوکت هراسانم چشمان برابر در

 بگم بلندی آخ تونستم فقط که کشید بیرون بازوم از

 .تمام..... نشست بازوم روی چسبهایی و

 

 حموم بطرف شده بلند جا از کمکش با مهربانانه

 زیاد هنوزم. لرزید می دلم راستش ولی. رفتم

 داشت النه دلم ته که هراسی و نبودم اخت باهاش

 . میکرد بد حالمو

 

 تنم از رو سفیدم خواب لباس سنگینش نگاه زیر

 بی برنگشتم بطرفش اصال حالیکه در و کردم جدا

 .بستم رو چشمام و نشستم وان توی معطلی



 

 رو از و ببینه خجالتمو بلکه کنم نگاهش نمیخواستم

 خاصی العمل عکس هیچ بدون آقا ولی. بره

 کمال در بعد و بود شده صورتم به خیره همچنان

 دوش زیر دقیقه ده عرض در کرد مجبورم تعجبم

 بپوشم رو ام حوله نشسته شسته بدنمو و تن و برم

 .بیام بیرون حموم از و

 

 نیم داشتم تصمیم آخه. دربیاد اشکم بود مونده کم

 داغ آب به مو کوفته و خسته بدن و تن ساعتی

 ........اما کنم حس رو آب آرامش و بسپارم

 

 و بلوز اینبار جدی قیافه همون با که بحالم خوش

 بود گذاشته تخت رو برام رو زیبایی سفید شلوار

..... 

 

 رفته مون خونه از مادرش اینکه مثل. سپردم گوش

 خیال با. نبود خونه توی صدایی هیچ چون بود



 تن حرص کمی با حاال شده تخس قیافه و راحت

 شلوارم اول کرده بهش پشت و کردم باز رو پوشم

 .....پوشیدم رو

 

 و زیر لباس چطوری میکردم فکر داشتم حاال

 .....  و نبینه منو که بپوشم رو پیراهنم

 

 زنگ موبایلش که میچلوندم دستم تو رو بلوز

 ..... خورد

 

 بهش پشت همچنان و اومد بیرون آسودگی به نفسم

 رو لباسام بقیه عجله با. آوردم در تنم از رو حوله

 ...... هااا شد خوب.... پوشیدم

 

 دیشب که منی برای میرسید بنظر احمقانه هرچند

 حمام توی قبلم دقیقه چند و بودم شده عروسش

 .بودم شده لخت جلوش

 



 از تر عجیب برام حاال. برگشت بطرفش نگاهم

 بدنم به هم نگاهی نیم حتی که بود این همه

 .. بود شده صورتم میخ چشماش فقط و نمینداخت

 

  حرف گوشش دم تلفنم و مبل روی نشسته آقا

 رو همچنان ش نشده معنی نگاه اون و میزد

 ....میخورد وول صورتم

 

 این به میکردم عادت باید....... اووووووووووووه

  ش منتظره غیر رفتارهای همه

 

 روی میرفتم آروم داشتم بستم که رو سرم حوله

 کنده زمین از سبک و نرم خیلی راه وسط که تختم

 . شدم گرفته شوهرم ای عضله بازوهای بین و شدم

 

 کشید دراز کنارم خودشم و شدم گذاشته تخت روی

 به رو خودم. رفت بازوش روی سرم اختیار بی که



 نشسته گردنم روی لبش حاال که سپردم دستاش

 . بود

 

 استراحت عصر تا بهتره.......  آمین: گفت

 سرپا باید ۶  ساعت طرفای ظهر بعداز....... کنی

 ......... باشی شده

 

 دیدن با که کردم نگاهش سوالی قیافه با حرف بی 

 نوک و زد کمیابش لبخندهای اون از بازم نگاهم

 . بوسید رو دماغم

 

 کشید نفسی بود ام گونه رو حاال که سرانگشتاش با

 منم و بیاد بدیدنت میخواد نفر یک:  داد وادامه

 این توی امروز حتما رو شخص اون تو میخوام

 چند این تو خواد نمی دلم ضمن در و ببینیش خونه

 بشری بنی هیچ تلفن به هستیم اینجا که روزی

 ..... بدی جواب

 



 

 

 بینم مى را تو انگار روم مى كجا هر

 بینم مى را تو بازار و كوچه هر بین

 

 بالینم سر به  بیایى كه شد مصلحت

 بینم مى را تو   بیمار تو چشمان به من

 

 عشق با نگاهت جاى  آن كنم باران بوسه

 بینم مى را تو دیوار پس در بدان تو

 

 ابیاتم در شده پنهان اى واژه ام گریه

 بینم مى را تو تكرار قافیه شود تا 

 

 پیچد مى من خاطر در تو عطر زمان هر

 بینم مى را تو پرگار شده خاطراتت



 

 ماه در رویت گل بر زنم بوسه شبى هر

 بینم مى را تو  بار هر آینه وسط 
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 خدا ی همیشه. بود مونده خیره بصورتش نگاهم

 حرفهاش...... بود که بود همین....... بود همین

 دادن اجازه بدون و میزد تحکم نهایت در رو

  مقابلش بطرف

 ..میرفت و میکشید رو راهش زدن، حرف برای

 

. بودند اطاعت به مجبور استثنا بدون هم همه

 .بود شده نازل خدا آسمان از گرومبی انگاری

 

 کنم باز لب از لب اینکه بدون و فشردم بهم لبامو

 .گفتم چشمی زیرلب و زدم پلک فقط



 

 و انداخت ام قیافه به کلی نگاهی تبدارش چشمان با

 تو......  دختر نباش مظلوم اینقدر: کرد زمزمه

 در ای ذره تورو نمیخوام........  شده چت

 ......ها ببینم خیالت فکرو در و مداوم سکوتهای

 

 ولی گفتم چشمی خاصی العمل عکس بدون بازم

 .شد راهی چشمم گوشه از اجازه بی اشکی قطره

 

 کالفه و نشست اشکم نم روی دستش محابا بی

 من مگه.......  ببینمت ناراحت نمیخوام گفتم: غرید

 ......  بکنی گریه بزارم که باشم مرده

 

 آغوش در. بستم چشم و زدم لبخندی بغض با

 نگفتم اما لرزید بشدت ام سینه. رفتم فرو  همسرم

 نگاه سایه زمین روی فرد ترین کس بی من االن

 و باشه کنارم نگرانی با که میخوام رو مادری

 ... نیست ولی بره ام صدقه قربون



 پناه سایه در خاموش و تنها من و نیست  هیچکس

 غم دریاها و دنیاها اندازه به دلم که هستم تو

 .....داره

 

 چشمان. کشیدم آهی و شد مشت اش سینه تو دستم

 هم روی دامادم تازه ی سینه رو ام گرفته خواب

 .اومد

 

 کالفه........ میزد چرخ دیوار ساعت روی چشمام

 ولی. بود شده خوب نسبتا حالم..... بیقرار و بودم

 مثل همش و نمیخوردم تکون گرمش آغوش از

 میگن. زدم لبخندی. میکردم لوس خودمو گربه

 بود شده حرف این حاال. کن ناز داری نازکش

 ..... من روایت

 

 با و نمیشد غافل ازم ای لحظه که مغرورم مرد

 فکر هر راه دلخواهم های خوراکی اقسام انواع

 .میکرد دور ذهنم از رو ای دیگه



 

 بودم رفته خواب دوباره که ۶ ساعت نزدیکیهای

.......  خوابیدم روتختم تنها دیدم. پریدم خواب از

 . بود شده حال وبی سست بدنم

 

 سرویس. چرخید دیوار و در روی بیحالم نگاه

 شکل به طالیی زیبای های کنگره با سفید خواب

 دامادم تازه خواب جای ی برازنده واقعا که شیر

 . بود

 

 با رنگ کرمی ی شده دوزی پنبه زیبای روتختی

 کنار عسلی رومیزیهای با که صورتی ریز گلهای

 . بودند ست تخت

 گوشه که قدی ای آینه با سفید سراسری کمددیواری

 خواب سرویس ست و بود شده گذاشته اتاق از ای

 . بود

 

 . دادم قوسی و کش رو بدنم و رفت بالشم زیر دستم



 که میکشیدم خمیازه آلودگی خواب و تنبلی با داشتم

 .شد تیز گوشام نفر چند زدن حرف صدای با

 

 شدم بلند تخت روی از شده تیز گوشهایی با آروم

 .شد باز اتاقم در هم موقع همون که

 

 نگاهش ومنتظر زدم لبخندی زندگیم مرد دیدن با

 سرتا از خونسردی وبا کرد مکثی دیدنم با که کردم

 .زد دید کامل دور یک رو پاهام

 

. شده خوب حالم بشه مطمئن میخواست که انگار

 کن مرتب وضعتو و سر شو بلند شدی بیدار: گفت

 ....پذیرایی بیا و

 

 در رو دستاش خودش خاص غرور با. اومد جلوتر

 در مرموزی لحن با و گذاشت شلوارش جیب

 بیای بیرون اینکه از قبل: گفت محکم ولی آرامش



 سنگین خیلی تو طرف ترازوی ی کفه بگم میخوام

 ....کرد اندازه رو وزنش بشه که چیزیه از تر

 

 از یا باشی داشته استرس ای ذره نمیخواد دلم

 های آدم اون نمیدم اجازه من......  بترسی چیزی

 به دست هم دنیا تمام  حتی هیچ، که پذیرایی توی

 بدن هم دست

 ....... بکنن کاری به مجبور تورو

 

 هم مختار. پشتیبانتم کوه چون که داری منو تو االن

 رو این و بگیری خواستی که تصمیمی هر هستی

 تصمیمت به جواب سوال ای ذره بدون من بدون

 تک تک به باش مطمئن و میذارم احترام

 شد خواهد عمل تصمیمهات

 

 مردانه و جدی ژست همون با زد که حرفهارو این

 و کشید لبش ی گوشه به دستی عادتش طبق اش

 . کرد عقبگرد



 

 .منتظرتیم: گفت اتاق از رفتن حین در

 

 جور هزار ذهنم در و میزدم گیج که همونطور 

 تنم ای پوشیده لباس تردید با میخورد وول سوال

 که سفید شلوار با رنگ گلبهی و بلند تونیک. کردم

 شال. کردم جمعشون و زدم موهام به ای شونه

 .کردم سرم هم سفیدی

 

 وجود با و بشم روبرو کسی چه با قراره نمیدونستم

. بکنم آرایشی ندیدم لزومی هام گونه انداختن گل

 تردید و دلهره با و زدم بخودم عطر یکم سریع فقط

 هللا بسم گفتن با کشیده جلوتر سرم رو شالمو

  بیرون اتاق از زیرلب

 .....رفتم

 



 میشدم نزدیکتر سالن به و برمیداشتم که قدمی هر

 آب دلهره با. میشد تر سست پاهام و سردتر بدنم

 .دادم قورت رو دهنم

 

 باز رو ای شیشه سالن در شک به دو و تردید با

 شده حبس نفس کردم سعی. زدم پلک  یکبار. کردم

 .کنم آزاد رو ام

 

: بزنم داد موند کم. شد فشرده محکم لبام

 با داری هستش ای معامله چه این خدااایــــــــــاااا

 رنگ نیست قرار هیچوقت انگار.....  میکنی من

 !!!ببینم رو آرامش

 

 بهم روبروم مرد دیدن با آشنا و دهنده آزار حسی

 سرپا حالی پریشان با همیشه برعکس   که. داد دست

. بود مشخص وجناتش از کالفگی و درد.  بود

 .بود من سمت به خاص شرمندگی با نگاهش

 



 ولی..... ولی.......  کردم باز هم از رو لبهام 

 که کوبید می چنان قلبم.......  بزنم حرفی نتونستم

 عمیقی نفس ناتوانی با. نداشتم رو هیچی یارای

 زمانی یک که آدمی دیدن شوک شدت از. دادم فرو

 سکته داشتم میکشید یدک خودش با رو پدر لقب

 .میکردم

 

 بدنم سنگینی.....  نشست در دستگیره رو دستم 

 این از اینکه برای و انداختم دستگیره روی رو

 حرفم پراز چشمان بشم خالص اسفناک وضعیت

 منو حرکات تمام اخم با که نشست همسرم روی

 .بلعید می

 

 جوری انگار..... فهمید می خودم از بهتر حالمو

 لرزش اینکه قبل...... بود خالصه من در وجودش

 قدمهای با بکنه باز سر بغضم و بشه شروع بدنم

 کمرم روی دستش. رسوند بمن رو خودش بزرگ

 پدرم روبروی کاناپه روی برد باخودش و نشست

 .نشوند



 

 شروع بشدت بدنم و کنم جمع خودمو نتونستم دیگه

 مغرورم مرد نگران نگاههای از.  کرد لرزیدن به

 نگرانی جای و پریده بشدت رنگمم بود مشخص

 . گذاشتم باقی براشون زیادی

 

 نامردی کمال در خاموشم همیشه و سرد پدرجان  

 . بود دوخته بمن نگاهشو

 

 به لحظه ولی. میشه بسته داره چشمام میکردم حس

 جلوی بودم گذرونده که بدی روزهای ی لحظه

 ......میومد چشمم

 

 دست از افکارمو و بشم مسلط بخودم کردم سعی 

 طاقت دیگه..... ولی بدم نجات مزاحمم خاطرات

 .میداد دست بهم تهوع حالت شدیدا و نداشتم تحمل

 



 معذرتی بابام از دید رو بدم حال که زندگیم مرد

 بعد و بشه خوب حالم تا کنه صبر کمی که خواست

 .  بیام دیدنش به

 

 گرم آغوش بین نفسهام تنگی با بریده و بیحال

 اتاقم به بالفاصله بود حلقه دورم دستش که همسرم

 .دادم ریختن اجازه داغم اشکای به و برگشتم

 

 و داد فشارم آغوشش در محکم غمهام تمام با

 مردک این گردن بزنم همونجا میخواست دلم: غرید

 رو خوبت حال اینجوری که بشکنم رو غیرت بی

 .... زد بهم

 

 گوشم وکنار بوسید رو پیشونیم ومحکم شدت با

 .. ببخشید: کرد زمزمه

 

 بنظر بعید که ای کلمه شنیدن از کردم تعجب

 غرور در که بیاد بیرون مردی دهن از که میرسید



 بغایت مردی حاال همزاد، وبدون بود خاص خاص  

 مغرور العاده وفوق........  محکم.........  جدی

 

 عذرخواهی من از داشت مرد همین حاال 

 نه؟؟ بود دار خنده.... میکرد

 

 گرفتم آرامش کمی داغش همیشه دستای نوازش با

 باهاش و آوردم باالتر رو سرم اختیار بی....... 

 گونه رو و اومد باال دستم.......  شدم چشم تو چشم

 . نشست زبرش دار ریش ته

 

 هیچ از نباید و داشتم کنارم رو شیرمرد این من

 مورد بی واقعا هراسهام..... ترسیدم می چیزی

 ....بود

 

 تنهام هیچوقت میکنم خواهش: کردم زمزمه آروم

 .. نذار

 



 گفتم رو تابم بی دل   حرف لرزان و بریده صدای با

 کردم سعی. سپردم اش سینه به خودمو دلتنگی با و

 ......  کنم فراموش

 

 سال چندین که پدری دیدن ببرم یاد از کردم سعی

 ولی پذیرفت خودش خون از دختری اسم به منو

 و حسرتها گر نظاره فقط و موند دور ازم غریبانه

 .شد دردهام

 

......  نمیشد نــــــــــه..........  نکنم فکر نتونستم

 داشت ام دخترانه زندگی تصاویر و گذشته دوباره

 بین حس یه با من و میگرفت جان چشمام جلوی

 . رفت خاطراتم پیش.فکرم درد و زجر

 

 برام که هایی گذشته تکرار به رفت جانم و دلم

 ... گسی و تلخی تداعی....  لبخند و بود غم تداعی

 .... غیرباورررر و هیجان پراز هایی ثانیه

 



 سرگیجه صورتم رو مامان سرهم پشت های سیلی

....  کرد سرباز گلوم تو وبغض کرد بیشتر رو ام

...  مامان توروخداااا:  زدم هق و نالیدم باالتماس

  توروخدا

 ... معصومه مامان....  کنید باورم

 

 

 پنداری می که آنچه از تر خسته..  ام خسته

 تکراری ی حادثه این"  رفتنم"  از خسته

 

 چشم ی کاسه از من ، آب عوض پایت پشت

 ! باری تاسف حال عجب ریزم می اشک

 

 چطور بود من حافظ خود تو دست!  من خوب

 ؟ بسپاری خدا دست مرا که آمد دلت

 

 را من چمدانت جای به که شد می کاش



 برداری زمین روی از رفتنت موقع

 

    درد دوای نیست و زنی می آتشم

 عطاری هیچ قوطی در سوخته دل این

 

 هایم لب ی حافظه از تو های لب داغ

 سیگاری لب به پُک نزنم تا نرود

 

 باز من هستم تو یار بروی هم کجا هر

 ... یاری من جز تو که عزیزم روزی نرسد

 

 دیشب ببینم و صبح شوم بیدار کاش

 ؟ بیداری  «ُگلم»:   که پیامی تو از آمده
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 نفس نفس به داشتم....... میداد عذابم خاطراتم

 صدای...... کوبید قبل از محکمتر قلبم. میفتادم

 در شدن کوبیده و شدن باز با هام کردن التماس

 .شد یکی سالن

 

 حتی که گردنی و رضا صورت رنگ دیدن با

 خدایی یا دلم در بود چشمم جلوی نبضش کوبیدن

 با و گفتم

 !دادم قورت رو دهنم آب ترس

 

 خودم بحال واقعا دلم و نشست مشتش رو چشمام

......  خواستم تحمل و صبر خدا از..... سوخت

 .....ایوب صبر فقط

 

 و بود کرده ترس پراز دلمو سمتم به دویدنش

 ناقوس زنگ مثل گوشم دم محکمش سیلی صدای

 لجنننن.......  کثیف ی هرزه: زد داد. کرد صدا

 ..... هرجایی ی دختره میریزم رو خونت....... 



 

 زنان جیغ معصومه مامان های گفتن ناسزا و فحش

 .میشد تکرار گوشم در

 

 هیچ.......  نداری شانسی هیچ تو آمین: کردم فکر

 بودنت هرزه راحتی این به که مادری.....  شانسی

 !تمومه کارت پس......... میزنه داد اطمینان با رو

 

 بس از سرم موهای...... میکرد درد بشدت سرم

 میکرد زق زق بود کشیده معصومه مامان که

 اونا.......  نداشت اهمیتی برام اصال ولی....... 

 ......  بودند نکرده باورم

 

 و بود گرفته ندید منو خدا همیشه که پدری نه

..... برگردوند رو من از انزجار با بادیدنم امروز

 از که عمری سال دو و بیست این در که مادری نه

 هم یکبار ،حتی بودم گذرونده درد با و اجبار سر

  بود؟؟؟؟ نکشیده سرم به محبت روی از دستی



 

 از زودتر برگشتنم خبر انگار که برادری حاال و

 سروقتم خودشو و بود رسیده گوشش به همیشه

 !بود رسونده

 

 گره م سینه در نفسم دستش توی چاقوی دیدن با

 زمین روی از پیچید بدنم در که دردی با و خورد

 .شدم بلند

 

 نگاهش گریه هق هق و التماس از پر چشمایی با

 ......... دید نمی رو چشمام التماس اما میکردم

 ؟؟ داشت میشد انتظاری چه ازش

 

 از انتظاری چه نداشتند باورم ومادرم پدر وقتی

 بود کرده تحقیرم و خرد همیشه که میرفت برادری

 ؟؟

 



 رضا داداش دست در آشپزخونه بزرگ چاقوی

 .میزد برق

 !!میشدم تسلیم باید دیگه

 

 بدی کار منکه.......  نداشتم گناهی که من آخه اما

 خانواده اعضای از یک هیچ ولی..... بودم نکرده

. زدند پسم سالها این همه مثل و نکردند باورم

 ،حکمم جواب سوال و تحقیق بدون داشتند حاالم

 .میکردند صادر رو

 

 از من خالصی راه تنها این هم شاید........  بهتر

 !! بود بار نکبت زندگی این

 

 منتظر و بستم رو چشمام آلود زهر تلخندی با

 نفس و در ناگهانی شدن باز با ولی.........  موندم

 احتمال و عجله از خبر که نرگس عمه زدنهای

 ورم چشمان تو امیدی کورسوی میداد دویدنش

 .درخشید ام کرده



 

..... کردم نگاهش فقط و گزیدم لب حرف بی ولی

 و بلند صدای با. کرد اخم  انداخته بهم نگاهی عمه

 داری احسنت واقعا: گفت و کرد مامان به رو جدی

 بشدت اخماش گره...... احسنت واقعا...... عروس

 رو رضا داداش نگاهش تشر همون با. رفت هم در

 .... رفت نشونه

 

 بود کرده کردنم پاره تکه آماده رو خودش که رضا

 با که نمیداشت بر ازمن چشم زده خشکش سرجاش

 به رو چشماش و گرفت من از نگاه عمه صدای

 . دوخت زمین

 

 بینم می چی...... به به......  به به: گفت بلند عمه

 اونم......  خانوادگی دادگاه و شور....... 

 شــــــــــووووددد چه قاضی؟؟ بی و خصوصی

..... 

 



 که نگاهی و غم با. برداشت بلند قدمهایی بمن رو

 کشید لبم گوشه به دستی بود گریستن ی آماده هرآن

 خون و

 ام چهره آروم دردش از که کرد لمس رو لبم رو

 .شد درهم

 

 بابا.... . خوبه خیلیم.....  خوووبه نه: گفت

 و پرست ناموس.....  گرفت طال باید رو دستتون

 . بسسسسس و میگن شماها به فقط غیرتمند

 

 سمت به نگاهم بموقعش رسیدن و عمه اشاره با

 درهم اش چهره عمه دیدن با که شد کشیده پدری

 . بود شده

 

 باشه سالح خلع عمه برابر در که انگار ولی 

 . شد مشت دستاش فقط و نگفت هیچی

 



 پدرم به رو اینبار و نموند ساکت باز عمه ولی

 تموم رو مردونگی رسم و راه محمود: خروشید

 .... بامــــــــــرامممممممم کردی

 

 برادرش وبطرف گرفت فاصله ازم قدم چند عمه

: گفت گرفته نشونه سمتم به رو دستش ولی رفت

 !!!؟؟؟ مــــــــــن داداش امانتداری ورسم راه اینه

 

 همیشه پدر   وبودار حرف پراز سکوت از تعجب با

 که دوختم عمه به دوباره رو بارونیم نگاه خاموشم،

 .برگشت بطرفم عجله و حرص با دیدم

 

 خودش با منو بود گرفته دستم مچ از حالیکه در

 هیشکی که بودم متعجب. کشید خونه از بیرون

 که نمیکرد اعتراضی و نمیزد حرفی خونه توی

 !!برن می کجا رو خونه دختر

 



 راننده که کرد ماشینی سوار منو تامل بدون عمه 

 .بود منتظرش و نشسته فرمان پشت

 

 فقط زمانی یک که هایی همسایه دیدن از عذاب با

 با حاال میزدند، حرف من پاکی و حیا و حجب از

 شده قفل صورتم روی نگاهشون وتاسف نفرت

 .بود

 

 همسایه و دوست تنها دیدم وقتی شکستم بیشتر

 توجه بی هم بود من وسال همسن دختر که روبروم

 رو حیاط در و گرفت رو سریع مادرش همراه بمن

 .بست من روی

 

 تا بستم رو چشمام قلبم خونین اشکهای و غم با

 .نخورم افسوس این بیشتراز و نبینم

 

  خوردم تکونی دیواری ساعت پاندول صدای با

 نگاهم. شدم بریده زجرآور افکار و اوهام همه واز



 ظاهر به خونه پذیرایی بزرگ ساعت سمت به

 .شد کشیده غریبه

 

 دارم یاد به وقتی از چون.......  غریبه درسته

 اینا عمه خانواده با نداشتند دوست اصال ام خانواده

 .باشند داشته امد و رفت

 

 آدماش و خونه این اهل با اصال من واقع در

 ولی  نمیشناختم رو کدوم هیچ و  نداشتم آشنایی

 ....بودم خوشحال خیلی حاال

 

  فرسا طاقت و سخت شرایط این در بودم خوشحال

 به حمایت دست دل و جون با که دارم رو نفر یک

 در این از بیشتر بود نداده اجازه و بود کشیده سرم

 عذاب و بمونم میکرد آبم ذره ذره که جهنم اون

 . بکشم

 



 غریبه زن این همراه که دیدم بیام خودم به تا فقط 

 .شدم غریبه شهری راهی آشنا ی

 

 و مرموز عمه خونه میشد ای هفته دو حدود 

 صداش عزیز خودش خواست به که مهربونی

 .داشتم اقامت میکنم

 

 رو کردنم سالخی قصد ام خانواده که وقتی درست

 خودش خونه به خودش با منو و سررسید داشتند

  آورد

 

 از.......  شوکه و بودم گیج اول روز چند تا

 .... بود افتاده اتفاق برام که ماجراهایی

 

 خونه از و شکست می پام قلم اونروز ایکاش

 شد مصادف اومدنم بیرون........  نمیرفتم بیرون

 بیهوشی بعد و سفید ون یک بداخل شدنم کشیده با

 .محض



 

 کور و سوت خونه یه تو کامل روز سه که وقتی

 حبس از منو حرف بدون چهارم روز  و شدم حبس

 پیاده پدریم خونه در جلوی درست و آوردند بیرونم

 کردند ام

 وبا کردم باز رو خونه باز نیمه در لرز و ترس با

 .....شدم حیاط وارد جونم نیمه پاهای

 

 حیاط در بستن قبل و دیدنم با معصومه مامان

 .رسوند بمن رو خودش

 

 شد چنگ موهام رو دستش فریاد و فحش و جیغ با

 چهار که ای همسایه و در بین کشون کشون منو و

 خونه داخل به میکردند نگاهمون داشتند چشمی

  کشید

 ... نفهمیدم چیزی دیگه

 



 پدری نگاه نفرت و مامان امان بی های سیلی فقط

 منو و نداره عالقه بمن ای ذره میدونستم که بود

 ... بینه می اضافی مصرف بی یک

 

 خون و زخم و هام ضجه به اعتنا بی پدرم وقتی

 دست هنر تماشاچی سینه به دست هام گونه رو

 پوزخند بهم همیشه از تر تفاوت بی و بود همسرش

 میزد

 .شدم متنفر روبروم مرد از کلمه واقعی معنای به

 

 نعره فریاد و رضا داداش اومدن با حین همون در 

 واقع در و کردم حس رو واقعی وحشت مانندش

 . کردم آماده مرگ برای رو خودم

 

 منم و میرسید سر دیرتر کمی عمه کااااش ای 

 پیدا نجات نکبتی زندگی این از همیشه برای

 عزیر همراه من و بشه که نشد ولی......  میکردم

 .شدم غریبه شهر راهی



 

 .....پیچید سرم تو که دردی 

 

 تویی هست هر تویی،هستی تویی،دست پای

  بیا گلزار تویی،جانب سرمست بلبل

 

 

 تویی بگزیده همه وز تویی، تویی،دیده گوش

 ...بیا بازار سر بر تویی، دزدیده یوسف

 

#4 

 

 رو تبدارم چشمان دوباره. پیچید سرم توی دردی

 های کابوس و خیال و فکر هم باز چون. بستم

 سرد چشمای این ساعتی بود نداده اجازه ام شبانه

 .بخوابم و ببندم رو خستم و شده

 



 به باشه مرهمی نیمه و نصف خوابهای همین شاید 

 جنگ از شده خسته روح زخمهای روی

 لکه از گرفته غبار و تکرار پراز روزمرگیهای

 .سیاهی های

 

 دقیقا ساعت نشست، دیوار ساعت روی نگاهم

 و بودم خودم توعالم هنوز من و بود صبح چهار

 حس فقط گذشته یاداوری با وقتی بود تلخ قدر چه

 روح و جسم گریبانگیر بغض و ترس و حسرت

 بشه؟؟ ات خسته

 

 کاناپه از یکی طرف به رو خودم و کشیدم آهی

 .کشوندم دیوار گوشه خوشرنگ و بزرگ های

 

 بودم حال بی انقدر......... کشیدم دراز معطلی بی

 حس وجود با. بدم تکون رو فکم نمیتونستم حتی که

 لیمویی رنگ لباسهای پوشیدن از که آرامشی

 .نمیکرد فرقی هیچ برام دیگه ولی بودم گرفته



 

 رو تیره لباسهای پوشیدن اجازه دیگه عزیز ولی

 مادرم...  خودم خانواده برعکس....... نداد بهم

 ....  برادرم.......  پدرم...... 

 

 که رفت سرنوشتی بطرف فکرم. سوخت چشمام

 . بودند زده رقم برام بزور

 

 خودخواهی با و نشنید مخالفتهامو صدای هیچکس

 و کثیف خاله پسر امیر نامزد منو تمام رحمی بی و

 . کردند معرفی ام هرزه و عنصر سست

 

 قالب در که کثیفی حیوان بودم مجبور هم بعدا حاال

 رو بود  وپولدار جذاب  اصطالح به  آدم یک

 و عیاش پسرخاله نامزد شدم مثال و کنم همراهی

 ...... هوسبازم

 



 چطوری میدونست خدا. شد فشرده بهم دستام

 مواقعی میکردم سعی و میکردم قایم ازش خودمو

 از میومد خونمون به نامزدش دیدن اسم به که

 ........ کنم فرار دستش

 

 .لرزیدم وجودم تمام با

 

 به خودش خدا معتقدم فقط و فقط که یکبار حتب

 .  بینم می کابوسشو هنوزم که رسید دادم

 

 راحتی لباس با دیگه روزهای معمول   طبق اونروز

 سنگینی حس با که بودم نیمروزی خواب درحال

 ....شد بسته کشیدنم نفس راه نفر یک

 

 دهنم روی محکم دستی که کنم باز دهنمو خواستم

 . شد خفه همونجا صدام تمام و نشست

 



 وحشت و ترس با. مردم می داشتم میدونم فقط

 اما زدم رو سکته امیر دیدن از و چرخید نگاهم

 .افتاد جانم به حالم به توجه بدون وحشیانه

 

 جابجا ذره یه رو جانم بی بدن نمیداد اجازه حتی

 که منی به فقط و میداد گند بوی دهنش.......  کنم

 الیعقل و مست میکردم هق هق مانند خفه حالتی با

 .میگفت جونی

 

 ام تنه باال روی کثیفش دستان که موقعی حتی

 شده زایل حواسش و هوش انگار شد کشیده

 این از شد برداشته دهنم رو از دستش تا........ بود

 .زدم جیغ وقفه بی و کردم استفاده فرصت

 

 منزل خدمه جیغم شدن بلند با موقع همون 

 که میکردند وارد ام شده قفل اتاق در به ضرباتی

 چیزی که گرفت فاصله من از اجبار سر از امیر

 .بود نمونده شدنم بیهوش به



 رفت بیرون اتاقم از خدمه و من تهدید و اخم با و

..... 

 

 خوابهای اما بودم خوابیده شده بسته چشمام

 . برنمیداشتند سرم از دست وحشتناک

 

 و عطیه خاله چشمان تمسخر......  امیر قهقهه

 میگفت که امیر لب   روی پوزخند با مهناز دخترش

 عرضه بی و مصرف بی دختر یک تو آمین

 ......ای

 

 (  داااا گورخ دور.. باالم گوزل منم.. نازگلم) 

 ( دیگه بلندشو.. خوشگلم دختر... من نازگل) 

 

 نوشیدن مثل برام عزیز آرامبخش صدای شنیدن

 بی.......  بود ام دوباره شدن زنده و حیات آب

 حس که شدم خیز نیم سرجام و زدم لبخندی اختیار

 . شده خشک کمرم کردم



 

 خشک سلطنتی مبل رو وقتی دیگه، معلومه خوب

 به رگ همین میشه اش نتیجه برم خواب ومحکم

 !گردن و کمر شدن رگ

. 

 عمه خانواده با وآمدی رفت داشتم یاد به وقتی از

 . بودند دور ازشون دلیلی هر به و نداشتند اش

 

 تنها خاص مناسبتهای به بنا و لزوم مواقع در فقط

 ! کوتاه خیلی اونم میدیدیم رو ام عمه

 

 اونو با همصحبتی یا عمه دیدن اصالداجازه چون

 عین در و عجیب برام این و........  نمیدادند بهم

 .بود برانگیز سوال حال

 

 برخالف ام عمه که  بو این همه از عجیبتر 

 بی شهرمون به اومدن محض به همیشه انتظارم



 میومد خونمون به همه نگرفتنهای تحویل به توجه

 . میشد خبردار وحالم وضع از و

  

 هنوزم که افتادم ای خاطره یاد و بستم چشمامو

 م بازعمه که عصر یکروز. بود نشده حل برام

 اتاقم داخل منو بنحوی بود اومده دیدنم برای

 .کشوند

 

 گوشیش با عمه که بودیم صحبت درحال مهربانانه

 میگفت فقط و میگرفت عکس ازم سرهم پشت

 برای عکسهارو این که میشه دلتنگم بحدی گاهی

 ......... اما. میداره نگه دلتنگیاش

 

 پشت نفر   به مشتاق خورد زنگ تلفنش وقتی اما

 عزیزم و آرومه اوضاع فعال خداروشکر گفت خط

 !! کنارمه

 



 نفهمیدم م عمه حرفهای و کارها از چیزی اونموقع

 .شدم عجیبش رفتار و حرفها خیال بی و

 

 بود من عاشق عمه که همونقدر میدونم فقط اما

 دنیا ی عمه مهربونترین شقعا من اون از بیشتر

 . میرفت ضعف براش دلم همیشه و بودم

 

 محبت بهم قلب صمیم از که کسی تنها چون 

 پرسیدن با....  بود عمه داشت دوستم و میکرد

.....  رنگی و جورواجور های هدیه......  حالم

 . بودند شیرین برام خیلیم که آمیز محبت پیامکهای

 

 اطرافیانم حرفهای از همیشه داشتم آرزو چقدر و

 . کنم ذوق و بشنوم عمه از خبرهایی

 

 وقتی آدمها قلبی محبت. نشست لبهام روی لبخندی

 و میشه حس کامال بگیره سررشته وجود عمق از



 و ارزشمند من برای هم داشتنی دوست حس این

 .بود لمس قابل

 

 دلم در زیادی چراهای و چرا بود هنوز که هنوزم

 کننده قانع جوابی از دریغ ولی... میدادند جوالن

 ........ام آشفته و پریشان ذهن معماهای برای

 

 چه و کی میدونست خوب اما بود دور هرچند عمه

 کمکم و میرسوند خودشو که دارم نیاز بهش زمانی

 .میکرد

 

 جنس....... مامانم. فشردم بهم چشمامو دوباره

 قلب اعماق در که هام شنیده و هام دیده از ناباوری

 جبران و مخرب اثراتی ام شکسته و اشفته مغز و

 ........بود مادرم تلخ حرفهای داشت ناپذیر

 

 بی عرضه بی دختر یک تو: میگفت و میزد داد 

 نمیخوری دردی هیچ به تو...   هستی مصرف



 که امــــــــــیر بیچاره......  امیر بیچاره..... 

 .....میکرده تحمل تورو

 

 اصطالح به که امیر و رسیدم راه از وقتی حتی

 بازم دید لخت زن یک آغوش در رو بود نامزدم

 عرضه بی منو و توپید بهم که بود مادرم این

 ......کرد خطابم

 

 توی  : زد داد مامان. نمیدونستم رو بود چی گناهم

 برای هیچکاری  لیاقت بی توی  ..... عرضه بی

 داره حق امیر و.......  نکردی امیر توجه جلب

 . بده ترجیح تو به رو خیابانی زنهای

 

 تورو ماااماااان نه......  نه: گفتم هراسان و بلند

 من میکنین فکر چرا........ نگین اینجوری خدااا

 !!ام عرضه بی

 هرزه...... بودن عفیف....... بودن پاک اگه

 میاد حساب به عرضگی بی...... نبودن



 

 اجبار   امیر....... هستم عرضه بی مــــــــــن باشه 

 قبول اجبارو این من و...... منه زندگی

 بودن سربراه و نداشتن کثیف نگاه اگه....... ندارم

 بودن مصرف بی و بودن خنگ و بودن امل پای

 . هستمممم من باااااشه میاد حساب به

 

 اجبار این به بکنم عادت میخواستم فقط من

 ام خانواده اصطالح به که شما ولی...... کثیف

 من شماتت به کمر ناباوری نهایت در و هستین

 ....بستین خورده زخم و تنها

 

 مرد از گ و بدید زحمت بخودتون اینکه بدون 

 !بکنید سوالی روبروم مدعای پر رفته هرز

 

 بی خیلی که برگشت امیر بطرف خشمگینم نگاهم

 لم تن به روبدوشامبری با من روبروی شرمانه



 تحقیر بیشتر لحظه هر به تمام لذت با و بود داده

 .کثیفش نگاه برق اون با میکرد نگاه من شدن

 

 حالت مادر آمین. اومدم بخودم عزیز صدای با

  خوبه؟؟

 روی زورکی   لبخند با من ی ساده و مهربون عزیز

 میز کردن جمع به شروع و  شد راحت خیالش لبام

 کرد

  

 میز پشت عزیز اصرار به......  بود همین همیشه

 نگران چشمان دیدن با و نشستم می غذاخوری

 .میخوردم ای لقمه چند زور به عزیز

 

. شنیدم بدست تلفن گوشی رو عزیز شاداب صدای

 . زدم محسوس لبخندی و گرفتم نفسی

 



 االن لیلی. میزد حرف لیلی بزرگش دختر با داشت

 با و تپل چهره بایادآوری. میکرد زندگی تبریز در

 .زدم لبخندی دوباره لیلی مزه

 

 صورت رو بزرگتری لبخند لبخندم دیدن با عزیز 

 سیم با که حالت همون در و بست نقش مهربونش

 یک به یک  هم رو هاش بچه حال میرفت ور تلفن

 ... پرسید

 

 و بال واقعا لیلی قلوی دو های بچه خدایا واای

 دوقلوهای...... شیطون پسر دوتا بودند پرسروصدا

 دردسرساز و شر کلمه واقعی معنای به و همسان

...... 

 

 صدای و سر شنیدن واسه و بود عاشقشون که عمه

 ...میداد جون گفتناشون عزیز و هاش نوه

 



 اومده عزیز پیش و شهر این به که وقتی از من

 ولی میزه ریزه بودمشون، دیده یکبار فقط بودم

 ...واقعی خرابکار و زلزله

 

 بار به که افتضاحی و خرابکاری هر با. خندیدم

 کردن ماستمالی و فرار در سعی میاوردن

  که کردند می کارهاشون

 تپل و گوشتی هیکل اون با لیلی داد و جیغ صدای

 .میومد در ش قلمبه و

 

 با که پسرها و مادر کردنهای هم دنبال و دویدن

 تهدید و زدنها نفس و هن هن  با و خنده جیغو

 .بود همراه

 

 اصطالح به و بگیره هارو بچه میکرد سعی وقتی

 شیرین ای جلوه همه و همه...  بکنه ادبشون

 خوشبخت خانواده یک زندگی از داشتنی ودوست

 ... بود سرحال و



 

 جیغ برای میرفت ضعف دلش همیشه که شوهری

 .. تپلش و داشتنی دوست زن کردنهای جیغ

 

 به دوباره لیلی با زدن حرف کلی بعداز عزیز

 کمکش منم. شد کار مشغول و برگشت آشپزخونه

 . میکردم

 

 بود بند دستش که عمه. خورد زنگ دوباره تلفن

 گلم؟ میدی جواب تلفنو جان آمین: گفت

 

...... اما. برم تلفن بطرف نمیخواست دلم اصال

 .برداشتم رو گوشی و رفتم

 

 ای بله. میومد جوانی مرد گفتنای الو الو صدای

 الووووو: داد ادامه بعد و کرد مکثی که گفتم

 پس؟؟ کجایی جوووون ننــــــــــه



 

 !بلــــــــــه:  گفتم متعجب و آروم

 

 ا وووووواااااا: گفت کشیده و خندان صدا که

 بزنم... هزارماشاا... ماشاا جــــــــــون ننــــــــــه

 و جوون چه صدات نبودم وقتی چند تیروتخته به

 ناقالا شده ظریف

 

 ما جون ددی این گفتم من........ ننه ببینم کن صبر

 دور منو تاچشم....... هااا میزنه مشکوک نمه یه

....... دیگه دونفره حال و عشق رفتین دیدین

 ..کلک ساخته بهت شیطنتها این چقدرم

 

 باز که کردم دورش گوشم از رو گوشی تعجب با

 . شد شنیده مرد گفتنای الو گوشخراش صدای

 

 داره هم گوشخراشی صدای چه اَه: کردم زمزمه

 .... نکبــــــــــت



 

 رو گوشی تند. بود عمه که شد دراز بطرفم دستی

 ست دیوونه یه هست کی هر: گفتم گرفته بطرفش

 !گرفته اشتباه رو شماره که

 

 دیدم که دادم عزیز به رو گوشی زود میل کمال با

 . شد قرمز لپهاش بعد و داد گوش کمی عزیز

 

 خل ی دیوونه ی پسره شو خفه: گفت خندان و بلند

 صدام ننه منو نگفتم بهت دفعه صد مگه.... چل و

 نکن

 

 رفته عزیز لبهای که گفت می چی پسره نمیدونم

 شد خبیث عزیز چهره یهویی بعد. میشد کشیده رفته

 کردیم خوب: گفت اطمینان با و تمام شیطونی با و

 بیااااد در یکی تو چشمای تا......  تربیت بی حسود

 ......نداری مارو دیدن چشم که



 

 وقت که کن تمومش مارمولک ی پسره تو االنم

 و کن کم رو شّرت پس ندارم رو اراجیفت شنیدن

 .. برسم حالم و عشق به من بزار

 

 سرمو دیگه.....  قبوله بگی تو هرچی.......  باشه

 لوس باش خودت مواظب.  احمق ی پسره خوردی

 !ننه ننر و

 

 !!!!!  چی اندازه بود مونده باز دهنم میدونم فقط

 عالم محال..... زدن حرف طرز این و عزیز یعنی

 ....!!بود
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 ریز یه که بود ماسیده شوخیاش و عزیز به نگاهم

 .خندید می و میداد جواب و میگفت



 

 قیافه به اینکه بدون  و انداخت بهم نگاهی بعد 

 پسر: گفت سرخوشی با بده اهمیتی  متعجبم

 رشته ارشد دانشجوی........ بود علی کوچیکم

 ........ اردبیله در حسابداری

 

 قربونش مادر: داد ادامه و زد برقی چشماش عزیز

 شیطنت و شیطونی تو که الههههههههههههی بره

 .. هااا نداره همتا

 

 و علی.........   عجیبیه دنیای عجب خــــــــــدا ا ی

 بهم خیلی رفتارهاشون و اخالق تقریبا لیلی دخترم

 .هستش شبیه

 

............  حیدررررر بزرگم پسر ولی 

 ی دردونه........ مامانش عزیز........ حیدرم

.......  عزیزجونش سرکش و مهربون........ خودم

 ....ببینیش باید



 

 بگم باید یعنی........ دیگست چیز یه شاهده خدا

 یه......... دوتا نه ست دونه یه فقط حیدر پسرم

 نکنم هم فکر........  عیااار تمام و واقعی مرد

 ....باشه دیده پسری همچین فلک چشم

 

 که انگار. داد بیرون دلش ته از دلتنگی و بلند آه و

 از برقی حیدر پسرش آوردن یاد به با عزیز چهره

 زد هم سربلندی و افتخار

 

 منم. نداد ادامه دیگه و نگفت ای دیگه چیز ولی

 در فهمیدن ی تشنه و فضولی از سرشار همچنان

  پسر اون مورد

 .موندم عزیز متفاوت

 

 علی دست از امان:  زد غر بلند بازم عزیز

 شیطون علی مثل درست ام لیلی این اَه اَه......... 



 آخه......  شانس بده خدا........... هواست سربه و

 شدند؟؟؟ نصیبم بودن چی خنگ برادر خواهر اون

 

 خوب....... بگه اینطوری داشت حق عزیز بیچاره

 بودند اومده پسراش با لیلی که اولی بار یادمه

 ........ پدریشون خونه شیراز

 

 اون با همراه لیلی کردنای اذیت و حرفها

 نذاشته اعصاب عزیز برای شیطونکاش

 قشنگ هم عزیز خود هرچند......... بود

 !میکرد همراهیشون

 

 بزرگی گلدون بدوهاشون بدو هنگام پسرا یکبار

 .....الفرار د   بعد و شکستن حیاط تو رو

 

 و باشم تفاوت بی نتونستم دیدم که ای صحنه با

 عین دوقلوشو پسرای دوتا هر لیلی.......... خندیدم

 با زنان نفس و بود زده بغلش زیر برنج های گونی



 اش روده و دل همه حالیکه در انداخته گل لپهای

 بود زده بیرون دلش ته از های خنده شدت از

 ... میومد ما سمت به داشت

 

 سعی داد و جیغ با هم ها شیطونک دوتا اون

 ولی کنند فرار مادرشون دست زیر از میکردند

 .میشناختند رو مادرشون  خوب خیلی هم خودشون

 

 درازتر پا از دست که  شدند ساکت دیگه پس

 به رو دستاشون مادرشون بغل زیر همونطوریکه

 .. گرفتند آروم و دادند تکیه شون چونه سمت

 

 و پدر گرم آغوش لحظه یک حسرت در که منی

 ندیده چیزایی همچین عمرم به و میسوختم مادرم

 ولی عجیب خیلی صحنه این دیدن........ بودم

 . میومد شیرین شدیدا بنظرم

 



 بلند بلند همچنان که نشست بگوشم عزیز صدای با

 . بود جاری زبونش روی افکارش و میکرد فکر

 

 پسر شازده خیال و فکر دوباره انگاری بود معلوم

 خودش با کماکان و میکرد رو عزیزش حیدر

 ...... شد حرفاش جمع حواسم. بود درگیر

 

 بتونه کنه هماهنگ مهدی آقا با بگم مرتضی به باید

 چهره با........  اینجا بیاره خودش همراه رو لیلی

 ...... نمیتونم تنها دست منکه: داد ادامه متفکر

 

 دلواپس خیلی عزیز اینکه مثل. افتاد شوری دلم ته

 رو از سروصدا وبی آروم......... بود نگران و

 .زدم دور رو میز و شدم بلند صندلی

 

 آروم و و شدم دوال رسیدم عزیز کنار به که همین 

 دست.......  ببوسمش تا گذاشتم پهلوش رو دستمو

 ....همان هوا به عزیز پریدن و همانا گذاشتن



 

 پرید هوا به همچین عزیز....... من خدای وااای

 کشید هم بنفش جیغی....... ترسیدم خودمم رسما

 !!!!کشید تیر گوشم........  نگو که

 

 هنگ لحظه یه عزیز شدید العمل عکس این از

  روی و بود قلقلکی شدیدا اینکه مثل...... کردم

 ....بود  حساس پهلوهاش

 

 به ازاینکه قبل خوشبختانه!!!!  نمیدونستم منکه

 چاقش هیکل اون وبا سرعت اون به پریدنش خاطر

 خودمو سریع بشه پرت زمین به صندلی رو از

 ..... گرفتمش محکم و کشیدم صندلی پشت

 

 از اما! کنم گریه یا بخندم نمیدونستم اصال خدا وای

 صورتم سریع و دادم فحش خودم به نگرانی شدت

 ..... ..چسبوندم عزیز صورت طرف به پشت از

 



 مثل بود نیومده من به اصال. ساییدم بهم دندونامو

 دلهره با گزیدمو لبمو.......  کنم رفتار آدمیزاد

 ! افتاد عمه صورت به نگاهم

 

 که بیاد سرش بالیی نکنه خدا بودم ترسیده

 لرزان صدای با.  میشدم بیچاره دراینصورت

 صورت همینکه ولی. کردم صداش رو عزیز

 سرخ شدت به لپهای اون با رو عزیز سفید و سرخ

 دیدم خنده شدت از شو زده بیرون چشمای و شده

 هوا رفت شد دود نگرانیام

 ..گرفت ام خنده و دادم بیرون ارامش با رو نفسم

 

 و بود هنگ تو هنوز که عزیز بشم فداش الهی

 .خندید می و میزد نفس نفس

 

 درونم شیطنت لحظه یه شد باعث عزیز ی قیافه

 گریه و بغض و حسرت حس فقط که منی. کنه گل



 همراه بلند بلند داشتم حاال بودم کرده تجربه رو

 .میخندیدم عزیز

 

 زن این کنار داشتم آرامشی احساس چه ولی

 ......مهربون

 

 ام شده کلفت صدای با عزیز گوش دم آروم خندان 

 غنچه لبهای اون قربون مرتضی آق که الهی: گفتم

 .بشه ات شده سرخ لپهای و شده

 

....... کشیدم کنار و بوسیدم سریع رو لبهاش بعد

 با..... خورد سخت تکونی عزیز حرکتم این با که

 خبیث چهره به رفته باال ابروی و شده ریز چشمای

 ....کرد نگاهی من شده

 

 اوضاع اینکه مثل اوه اوه. درخشید عزیز نگاه

 هیچ که دررفتم االن اگه.......  شده خطری بدجور

 ......میکنه نصفم وسط از عزیز غیراینصورت در



 

 به منم صندلی روی از عزیز شدن بلند با پس

 در آروم آروم و کردم عقبگرد صورت همان

 دیدم یکدفعه که میرفتم عقب بود در به پشتم حالیکه

 برداشت خیز من طرف به عزیز

 

 و شدن شوکه خاطر به هنوز که عزیز خدایا

 نفس نفس خندیدنهاش و صندلی رو از پریدنش

 ببینم وایسا: میزد داد و بود افتاده دنبالم میزد

 د   و کشیدم قرمز جیغ یه منم.......  ورپریده

 ........الفرار

 

 با که میدویدم مبلها دور شوق و شور با داشتم

 ..... وایستادم زد عزیز که حرفی

 

 شوهر که حاال........  ورپریده ببینم وایسا: گفت

 نمیگی میکنی اینکارارو داری دوره ازم عزیزم

   آخه؟؟؟ دارم گناه من



 

 عزیز قرمز بصورت نگاهم.......  کردم هنگ

 ترمز عزیز بخورم قسم میتونستن. بود شده دوخته

 یه جلوی داره نیست حواسش االنم.......  بریده

 هااا میده سوتی دختر

 

 صبحم  سالااااااام: گفت که برگشت سرم صدایی با

 رسیدنم که اومدم خوش خیلیم خیلی.......  بخیر

 .........بخیررررررررر

 

 هیکل با......  اومدم من اومدم:  خوند آهنگ با و

......  اومددددددددددم خاطرخواه هزار و بیست

 ....... اومدم دومادها مثل گل ی دسته یکی مثل

 

 بطرف متعجب بدوهامون بدو وسط من و عزیز

 قد پسر دیدن با من و بودیم کشیده گردن ورودی

 بور، موهای با کشیده صورتی هیکلی، الغر و بلند



 قیافش به اصال شیطنتها این که عسلی چشمانی

 .کردم نشینی عقب مبل بطرف ترس با نمیخورد

 

 چنان و رفت مادرش بطرف عزیز عسلی چشم

 یکطرف کنم فکر که چسبید عزیز بصورت لبهاش

 .شد تموم عزیز صورت

 

  صدای بازم بعد  ننه آخخخخخخخخخخخ:  گفت

 ........دوباره بوسی ماچ

 

 این و زمخت صدای این ، خبره چه اینجا خدایا

 بنده انگار معلوم قرار از!! کیه؟؟ مال خوندنها آواز

 . بود مریضم خدا

 

 درست حاال که بودم هنگیده روبروم آدم دیدن با

 بوسه بخاطر که عزیز جوار در اونم پذیرایی وسط

 شده مچاله و معترض قیافه با صدار و آبدار های

 . میکرد نگاه و بود ایستاده



 

 بدون........ لرزیدم که داشتم حسی چه نمیدونم

 آشنای حس این از....... لرزیدم باشم متوجه اینکه

  ترسناک

  کردم مچاله مبل پشت خودمو و لرزیدم خودم به

 

 میدید رو رنگ عسلی چشمان اون نگاه فقط چشمام

 .. بس و چرخید می شتو فکر و حرف هزار که

 

 سعی که عزیز مضطرب و نگران صدای با

 سختی به رو نگاهم بشکنه، رو من نگاه رد میکرد

 کردم سعی و کشیدم عزیز آشفته نگاه طرف به

 در  بدم قورت رو زخمم آه و شده سرد نفس

 ..بشکنم هم هارو لحظه سکوت کنارش

 

 مهربونی لبخند ترسم پراز چشمای دیدن با پسره 

 حس شدن کم و آرامش باعث که اومد لبش به

 . شد ترسم



 

 زدن بحرف شروع عزیز موقع همون درست 

 .کرد

 بصورت دستی و زد کنار رو پسره دستش با اول

 از منو بعد و کشید آبدارش های بوسه از خیس

 .. کشید آغوش به پهلو

 

 تورو میخوام عزیزم: کرد زمزمه گوشم کنار آروم

 قدیم روزهای مرد و جاهلیت باستان عهد عتیقه با

 .کنم آشنا

 

 با شد قفل مرد رنگ عسلی نگاه رو چشمام همینکه

 چشمان طرح که مهربونش و عمیق نگاه دیدن

 پسره این که فهمیدم بود میاورد یادم به رو عزیز

 باشه علی باید دیوونه

 

 آمد خوش آروم دلهره پراز و مالیم صدایی با پس

 . فشردم عزیز آغوش به خودمو بیشتر و گفتم



 

 داغی بوسه و آرامبخش لبخند هم عزیز جواب که

 .....بود گوشم بغل رو

 

 ......من دوم ی پسرعمه علــــــــــی
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 بانوان بر سالممممممم: گفت بلند عسلی چشم

 ما به بازش ودستان بلند قدمهای با و..... گرانقدر

 . آورد هجوم بطرفمون نه........ شد نزدیک

 

 و شد حبس ام سینه در نفس ای لحظه میدونم فقط

 یهویب که کنه بغل یکجا عزیز با منو ترسیدم چنان

 ....گرفتم پناه پشتش و اومدم بیرون عزیز بغل از

 



 اول حرکتم دیدن با.......  ایستاد درجا عسلی چشم

 چشم من به شده باز چشمانی و متعجب صورتی با

 . شد بلند اش خنده صدای وبعد دوخت

 

 دختر: گفت که میخندید بلند و وقفه بی داشت حاال

 جلوتر قدمی عزیز که....... ها ترسوندم رو مردم

 .گفت آخی عزیز گردنی پس با و گذاشت

 

 نگاه پسرشو ورچیده لبان با کمر به دست عزیز

 گردنشو داشت درحالیکه عسلی چشم که میکرد

 بابا چته عزیز آآآآآآآآآی: گفت کنان ناله میمالید

 .......کردی ناکار مبارکو گردن زدی

 

 مرتضای آقا حرمسرای جوار به تازه خداروشکر

 بنده داریی دومه بار این شدیم مشرف گالب گل

 نمی هیچی نگید.......  میکنیدهاااااا نوازش رو

 !نیست حالیم و فهمم

 



 رفت عقب قدم یک فورا عزیز دوباره غره چشم با

 بزنه حرف احتیاط با داشت سعی حالیکه در و

 بانوی تک این نوازشهای تمامی البته: داد ادامه

 .جونم نوش حرمسرا

 

 حرمسرا این دالور صاحب قربون الهی که

 تو دالور صاحب این  نیست هم معلوم...... برم

 حرمسراهای این از تا چند دیگه شهرای و تبریز

 ..داره مبارک

 

 خیز طرفش به عزیز دوباره حرف این زدن با

 بزرگ قدم چند زاری قیافه با پسره که برداشت

 دیگه من اصال بابا ای: گفت و کرد نشینی عقب

 !میگیرم اللمونی

 

 دستی و شد متفکر ش چهره حالت دوباره بعد ولی

 اون برای که شده ریز صدای با کشیده ش چونه به

 کوچیک چشماشو بود دار خنده خیلی بیابونی غول



 به نباشه خودم جون به عزیز ولی: گفت و کرد

 زیرآبی داره جون آقا خودمون قلقلی کدو جون

  هااااا میره

 

 مربوط تو به: زد داد که عزیز بلند نسبتا فریاد با

 نگاهش حالت یکباره به...... نیستتتتتتتتتتتتت

 . گرفت خون خفه خداروشکر و شد عوض

 

 ای اشاره م مونده باز دهن و حیرتزده قیافه به فقط

 من به شده مچاله قیافه و شده غنچه لبهای با و کرد

 . کرد اشاره

 

 خلقتهای معدود جزو پسره این بگم باید واقعا

 و پرحرف اینقدر آدمم بابا.......... بود آفرینش

 محله گزارشهای اهل و فضول و هردمبیل و شوخ

 !!!! ای

 



 رفتارش، حرکاتش، اینها همه از جدای ولی

 ته اون با زاللش و پاک چهره و مردانه صورت

 می دل به عجیب میومد بصورتش خیلیم که ریش

 .میشناختمش که انگار نشست

 

 بود رفته بین از دیگه داشتم بهش که بدی احساس

 .بود داده خوب حس یک به رو جاش و

  

 میکرد سعی که خنده از شده سرخ چهره با عزیز

 به اشاره با بعد و کرد نگاهی من به کنه کنترلش

 بود گرفته خودش به پشیمونها بچه قیافه که پسره

 :  گفت

 مخمونو دیگه بسه.........  خلقت اعجوبه جلو بیا

 .مزخرفاتت این با کردی تیلیت

 

 و کرد باز دستاشو دوباره خوشحال عسلی چشم

 در چنان مادرشو و برد هجوم عمه بطرف



 عمه سنگین نفس و آه که فشرد محکم آغوشش

 .خورد بگوشم

 

:  گفت بمن رو بود رهانده خودشو بزور که عمه

 جان آمین

 مون خانواده تغاری ته مصرف، بی غول بچه این

 .هستند گالب و گل آقای علی

 

 جونش آقا علی ناالن قیافه به آرامش کمال در بعد 

.......  گلم دختر ایشونم: گفت و انداخت نگاهی

 . هستند  جان آمین جونش عمه دل عزیز

 

 بله: گفت دهنش و لب بین که شد بلند علی غرغر 

........  زیبایی و کماالت با تعریف عجب دیگه

...........  فردی به منحصر و همتا بی القاب عجب

: داد ادامه و زد سرخودش تو نمایشی حالت با بعد

 نداریم شانس اَه.......  علی کنن سرت تو خاک

 خوش.....  آقایی..... گلی این به پسر من....... که



..... چاالکی...... برومندی......  هیکلی

 .......مهربونی

 

 همینطور و میکردم نگاش زده بهت میدونستم فقط

  میزد حرف و میکرد غرغر خودش با داشت

 

 پسر این رفتار و حرکات تمام به حیرت با داشتم

 میکردم نگاه عقل شیرین و رسیده راه از تازه عمه

 .بودم کرده هنگ کال اصال.. نمیزدم حرفی و

 

 بی کردم سعی و کردم جمع حواسمو صداش با

 باهاش درونیم، استرسهای و حاالت همه خیال

 .باشم داشته خوبی برخورد

 

 بطرفم مالیمت به ایندفعه شد تموم که عمه از

 حالت خوشگله مهمون هییییییییییی: گفت. اومد

 خوبه؟

 



 یهوییش شدن نزدیک خاطر به گشادشده چشمان با

 تر عقب قدم یک ناخودآگاه و سریع خودم به

 . شد نزدیکم همچنان ولی. کشیدم

 

. نبود فرار برای جایی دیگه و میکردم نگاه فقط

 قرار صورتم سانتی چند در اش مردانه صورت

 تک به تک چرخیده درجه ۱۸۰ نگاهش و گرفت

 .زد دید صورتمو اعضای

 

 این ولی. کشیدم عقب سرمو میتونستم جاییکه تا

 که چشمایی و باز نیش با وشور پرشر پسرعمه

 به اهمیت بدون میکرد بیداد اون در شیطنت برق

 مشت یک شکل به اونم آورد جلو دستشو حرکتم

 !!؟؟ حرکت این چی یعنی........  شده بسته

 

 نگاه یه و دستش به نگاه یه منگوال عین همینطور

 همچنان. ورچیدم لبامو و انداختم صورتش به هم

 ؟؟؟ میخواد چی پسره این که بودم منتظر



 

 خفنی صدای با که بود صورتم جلوی مشتش

 ... ها منتظرم خانم آمین: کرد زمزمه

 

  بود؟ چی منتظر آخه! شد باز چشمام

 

 ترس کمی و گیجی با دارم همچنان دید وقتی

 که دید چشمام عمق تو چی نمیدونم میکنم نگاهش

 و شد عوض شیطونش چشمای رنگ ناگاه به

 . زد ساده لبخندی

 

 سمت به و کرد باز رو اش شده مشت دست آروم

 خرچ خرچ رو گردنش پشت حاال برد گردنش

 دخترمو میتونی ببین: گفت بلند عمه که. خاروند

   نه؟ یا کنی ترک زهره

 



 بغل به دست که عزیز به نگاهی استیصال با 

 از که انگاری کردم بود رسونده ما به خودشو

 . میخواست کمک مادرش

 

 با درحالیکه و نشست صورتم روی نگاهش عزیز

 آروم میداد تکون راست و چپ به سرشو کالفگی

 : گفت

 

 اینطوری میخواد علی پسرم نباش، نگران عزیزم

 آرامبخشی لبخند با بعد. بده رفاقت دست باهات

 ای غره چشم و کشید من استخوانی شونه به دستی

  رفت پسرش به

 

 شد بلند خان علی شازده غرغر و اعتراض صدای

 االن که داشتم شانس اگه من بااابااا ای: گفت که

 .....و بود آویزون گردنمون از مامانمون

 



 و کرد باز نیششو عزیز مانند اخطار نگاه دیدن با 

 ... کرد مکثی

 

 هر به. میکردم تعلل این از بیشتر نباید. خندیدم

 هم باز داشت هوامو که هم چقدر هر عزیز حال

 .........عزیزبود براش پسرش

 

 میکردم رفتار احمق دخترای و ترسوها مثل نباید

 باید.... باید یعنی بشم مسلط خودم به کردم سعی

 .. بشم

 

 پس. بگیرم خودم به تری معقول قیافه کردم سعی

 زدن حرف به شروع و گفتم لبم زیر اللهی بسم

 به.......   نشدم اومدنتون متوجه که ببخشید: کردم

 و حرفها کمی فقط.......  اومدید خوش تون خونه

 .......بود ناآشنا برام حرکاتتون

 



 که گفتم رو کلمه چند این تا پوسوندم کفن هفت ولی

 . دادم بیرون رو نفسم بعدش

 

: گفت که کردم نگاهش خوشحالش و شاد صدای با

: گفت بعد و کرد مکثی........... دا دختر ممنونم

 میخواست که لفظی شنیدن با........  خانم آمین

 سمت به گریزونم نگاه خوداگاه نا ببره بکار

 ..شد کشیده چشماش و صورتش

 

 که تنهایی و در به در دایی دختر  آره گرفت بغضم

  خانواده این با نسبتشو و خودشو داشت سعی

 نسبت این از که دختردایی........  کنه فراموش

 بودند ولی........  بیزار و بود فراری فامیلی

 یادآور من به رو تلخ نسبت این که آدمایی

 ......بشن

 



 با بود من نزدیک که تلفن زنگ صدای شنیدن با

 نگاه بار زیر از تا رفتم بطرفش سریع و اشتیاق

 .بکنم فرار وارد تازه پسرعمه این سنگین

 

 الوووو: گفت محکم صدایی برداشتم رو تلفن تا

 و بم صدای این الخالق جل. کشیدم عقب سرمو.... 

 بدهکارش من انگار که بود کی مال ابهت پر

 !!بودم؟؟

 

 صدامو لرز صدا حجم اون برابر در اراده بی

 قورت دهنمو آب حاال.  دادم سالمی و کردم کنترل

 ازم دستوری جدیش صدای با طرف که دادم

 ؟؟؟ درسته باشی آمین باید تو: پرسید

 

 که بگم ای بعله تونستم فقط اراده بی هیجانی با

 بده رو گوشی....... خانم آمین خب خیلی: داد ادامه

 دخترررررررر بااااااش زود ...... عزیز

 



 فقط غریبه صدای شنیدن از عجیب ای دلهره با

 مثل کیه ببینه بود منتظر که عزیز به و گفتم چشمی

 بطرفش گوشی با رو دستم شده هیپنوتیزم احمقهای

 .......گرفتم

 

 

 بزنم؟ قدم کمی کنارت هست اجازه

 بزنم؟ کم و بیش دیوانه دل از حرف و

 

 کنم بهانه دمی را هوا هست اجازه

 بزنم؟ رقم کمی را خوشی های لحظه و

 

 سخنی آن تمام چه اگر است جسارت

 ..!بزنم محترم بانوی تو حضور در که

  

 من وقتی چه تا ، است این اّولم سوال

 ؟..بزنم حَرم این دیوار و در بر دخیل



 

 را تو پای غبار از کمی هست اجازه

 بزنم؟ تَرم و کرده وَرم های چشم به

 

  ؛ هست راضی تو دل دّومم،آیا سوال

 بزنم؟ سرم بر غریبانه های ُمشت که

 

 دارم؟ دوستت که بگویم هست اجازه

 بزنم؟ دم شور و عشق از که هست اجازه

 

 من آخر سوال...  اّما و کردی سکوت

 بزنم؟ مادرم به زنگی که هست اجازه
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 این........ کشیدم ام کرده عرق پیشونی به دستی

 !!!بودم افتاده روز این به من داشت چی صدا

 

 با داشت همچنان که انداختم عزیز به نگاهی نیم 

 گوش خط پشت حرفای به خوشحالی و رضایت

 نهایت بی صدایی واالنصاف الحق که میداد

 .داشت پرجذبه و مردونه

 

 این تا صدا یه شنیدن با چرا که فهمیدم نمی اصال

 !!! بودم گرفته استرس شده هیجانزده حد

 

. بگیرم جبهه اونجا اتاقم برم برگردم خواستم

 جان علی عزیز کوچیکه پسر حاالکه نداشتم دوست

 بخونه

 .بشم آفتابی جلوش زیاد برگشته

 

 می منو چشماش و بود نشسته مبل روی علی

 آروم و گذشتم کنجکاوش چشمان جلوی از. کاوید



 صدقه قربون صدای بازم ولی رفتم باال ها پله از

 .شنیدم می رو عزیز رفتنای

 

 سرش عزیز که حاال بود بهتر......  ندادم اهمیتی

 .میگرفتم پاشو و دست جلوی کمتر میشد شلوغتر

 

 .رسوندم اتاقم به خودمو و کشیدم دلم عمق از آهی

 

 حموم به خودمو ام حوله و لباسا برداشتن بعد

 . گرفتم ولرمی آب دوش و رسوندم

 

 و نمدار موهای به  هم دستی پوشیدم که لباسامو

 .کشیدم پریشونم

 

 به حالیکه در. شده بلندتر چقدر موهام نبود حواسم

 موهامم بودم شده خیره آینه تو دخترک تصویر

 . میکردم شونه داشتم



 

 سرم روی شالمو بیخیال که بود ریخته دورم موهام

 .  زدند بیرون شال زیر از وجبم دو موهام و انداختم

 

 یکدفعه بره دستگیره سمت به دستم اینکه قبل ولی

 تا دو برق سرعت  به و شد باز شدت به اتاقم در

 ... آوردند یورش اتاق داخل  سیاه سایه

 

 و بود چی بفهمم فقط میکردم سعی و کوبید می قلبم

 !شد چی

 

 دوثانیه عرض در و میکرد دنبالشون داشت چشمام

 فاصله همین در ولی تخت، زیر کشیدند خودشونو

 زیر به کوچولوشون بدن اون دادن جا حین کم

 ندی لومون آمین خاله گفتند همزمان هردو تخت

 !!!!هاااا

 



.......  میکردم نگاه باز دهن با فقط خداییش

 هم وروجکها این حاال بود کم جان علی وااااااای

 رسیده

 ..... بودند

 

 کشیدنهای نشون و خط و بلند قدمهای صدای با

 که جان علی همون یعنی خلقت اعجوبه عصبانی

 سریع نمیگذشت آشناییمون از بیشتر  ساعت دو

 .کردم جور و جمع خودمو

 

 علی آویزون لوچه و لب و شده قرمز صورت با

 بر و بر همینطور ای لحظه چند شدم روبرو که

 .شکست رو آقاسکوت بالخره و کردم نگاهش

 

 میزد دید اتاقو بر دور حالیکه در قیافه همون با 

 کوچولوهای موش نیارم گیرتون اینکه مگه: گفت

 من اتاق سروقت رفتین رسیدین تا.......  نفهم



 آوردین در رو بیچارم کامپیوتر دخل و بدبخت

 ...بدترکیب های تیغی جوجه......

 

 نشنیده امروز به تا که حرفهایی و رفتار دیدن با

 بود گرفته ام خنده هم اتاقم وسط همونطوری بودم

 .بودم شده عصبانی هم و

 

 کسب و کالم و سالم هیچ  بدون جان علی چرا که 

 اعتنا بی و بود شده اتاقم وارد من از ای اجازه

 . میگشت وجب به وجب اتاقو داشت من به نسبت

 

 که  کنم اعتراض بهش رفتارش خاطر به خواستم 

 !ببینه تختمو زیر شد دوال

 

 باز دهنم شوک شدت از اول دیدم که ای صحنه با 

 خنده شلیک بعد ثانیه یه و بیرون زد چشمام و شد

 موقعیت بیچاره پسر شد باعث که هوا به رفت ام

 ! بفهمه خودشو



 

 خشک چوب عین جاش سر تر سریع

 حالتی و ترشرویی و خجالت با و ایستاد 

 .کرد نگاه میخندیدم همچنان که من به طلبکارانه

 

 که خوردشو گره سینه به دستان و معترض قیافه

 بگیرم رو موقعم بی خنده جلوی کردم سعی دیدم

 کنترل خودمو کم یه......  کمی تونستم فقط ولی

 .کنم

 

 با. بود شده ضایع خیلی قیافش و هیکل خدایی

 گرد شکل به نشیمنگاهش رو درست که شلواری

 .بود افتاده کثیفی و بزرگ لکه

 

 نشسته رنگی زرد مایع روی طرف که انگاری

 چی صندلیش روی ها بچه یعنی......... و بود

 !!شد بد حالم عووق....... بودند ریخته

 



 به دستشو عصبانی و زار قیافه با همش بیچاره 

 نگاه دستش به انزجار با و میکشید سفیدش شلوار

 !چیه هم فهمید نمی که میکرد

 

 دستش به باچندش وقتی عصبانی چهره ته با علی

 ویروسهای شما از دماری من: غرید میکرد نگاه

 زار حالتون به مادرتون پدر دربیارررررم فسقلی

 !!!بزننننننننننننن

 

 میزد دور تختخوابم و علی بین  همینطور چشمام

 در که میکردم کنترل بزور زدنمو عق و خنده که

 گلوله یک عین آرمین و آرمان زدن بهم چشم یه

 .کشیدند بیرون تخت زیر از خودشونو

 

 گیر آرمان اووووووووووه.... شد دراز علی دست

 !افتاد علی

 



 بغل زیر از زدن پا و دست با میکرد سعی آرمان

 گرفته پیاز گونی عین محکمتر  که کنه فرار علی

 با علی میزد پا و دست همچنان حالیکه در و شد

 .  شد رد من بغل از مرموزی و شده خبیث چهره

 

.......  زد من به ریزی چشمک هم  لحظه همون

 باسن به محکمی نسبتا ضربه دیگش دست با حاال

 در آرمان جیغ و آآخخخخخخخ  که کوبید آرمان

 .اومد

 

 زیر ش خواهرزاده ناله صدای شنیدن با جان علی

 اتاق از و گفت کشیده و بلند زهرمــــــــــاری لب

 !زد بیرون

 

 با ولی آروم و برگشت بطرفم در دم همون ولی

 داری قشنگی موهای خانم آمین: گفت ذاتی متانت

 جانانه اسپند مشت یه بگو عزیز به......  هااا

 !کنه دود برات



 

 میای داری وقتی ، نصیحت تو به من از ولی 

 اون کن سعی مهمونامون پیش و پذیرایی در پایین

 دیده چیزی و کنی جمعش پشت از کامل موهاتو

 !نشه

 

 پایین لیلی شوهر مهدی آقا و آقاجون فقط که فعال

 راه از حیدرخان داداشم آقا زودی به ولی هستند

 از زده بیرون موهای اون با شمارو اگه که میرسه

 .........میشه بد خیلی ببینه شالتون زیر

 

 موهاتو و برسه راه از اول بکن حسابی یه حاال

 حواسش و هوش واقعا آدم که کنه جمع خودش

 !میشه جمع

 

 و ادب کمال در علی. نشست لبم روی مات لبخندی

 رو شده خشک و مبهوت من   و زد حرفشو احترام

 !گذاشت تنها



 

 جونم به ترسی علی پوش پرده و دوپهلو حرفهای

 سرم از شالمو کنم تعلل اینکه بدون که انداخت

 .بستم کش با رو نمدارم موهای و برداشتم

 

 بودنشون خیس بخاطر فقط بدشانس من آخه

 این به علی نمیکردم فکر و بودم نکرده جمعشون

 مارمولکی عجب.........  بشه من متوجه سرعت

 !!بشر این بود

 

......  غیرتیه و مقید حد این تا کوچیکه برادر وقتی

 با موردش در همه که بزرگه داداش بحال وای

 .میزدند حرف احترام و ادب

 

  عزیز چه میشد صحبت ازش وقتی حاال

 برق محبت و اشتیاق شدت از چشماشون علی وچه

 !میفتاد

 



 که بحالش خوش. دادم تحویلش دورادور لبخندی

  بودند خواستارش حد این تا خانواده اعضای همه

  بهش و

 ...... داشتند عالقه

 

 بودم پسر اگه میکنم فکر....... دادم بیرون بلندی آه

 !میشد حسودیم بهش ندید
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 چه ببینم میکردم نگاه رو پایین ها نرده باالی از

 لیلی خیال بی و آروم صدای شنیدن با که خبره

 . رفت باال بشدت سرم گوشم بغل از درست

 

 دادم سالمی زده خجالت و برگشتم عقب به سریع

 افتاده گیر  پایین طبقه سالن زدن دید حین در که

 .بودم



 

 

 سالمم جواب کامل انرژی با حرفی هیچ بی لیلی 

 و محکم بعد. پرسید محبت با رو حالم و داد رو

 .شدم کشیده آغوشش در شاد

 

 گرم ولی بود غریبه برام حدودی تا که آغوشی 

 یا ناچیز محبت هر به چشم که محتاج من   برای

 تازه گنجینه یک حکم برام و بودم دوخته کوچیکی

 .داشت رو شده پیدا

 

  بازوم دور دست بوسیدنم ملوچ ملچ کلی بعداز لیلی

 ادب وعرض آشنایی برای تردید کمی با و انداخت

 شوهر و عمه شوهر مرتضی آقا پیش سالن بطرف

 .افتادیم راه لیلی

 

.......  بودند راه خسته و رسیده راه از تازه همگی

 فکرای برخالف. کردم سالم و رفتم جلو دلهره با



 و باز روی با دیدنم محض به هردو مزخرفم

 . گرفتند تحویلم و گفتند آمد خوش بهم احترام

 

 شوهر شدم متوجه کامال اول برخورد همون در 

 نسبتا و جدی مردی زنش پدر مثل مهدی آقا لیلی

 بچه و زن عاشق حال عین در که هستش خشک

 .....هاشه

 

 کار در عزیزجون شوهر مثل درست هم مهدی آقا

 هم با بود شده باعث همینم که بود فرش تجارت

  که کنند کار

 .بود پر تو اندامی و بلند نسبتا قامت و قد با مردی 

 

 واز داشت هم مهربونی چهره جدیتش کنار در

 ... داشت هم خوبی مالی وضعیت معلوم قرار

 

 خوش شووووَور: کرد زمزمه گوشم دم صدایی

  ؟؟؟؟؟؟؟ نه دارم تیپی



 

 لیلی شوخ نگاه از رو چشمام خجالت و تعجب با

 و شوهرش و پدر زدن دید از شرمندگی با و گرفتم

 گفتم فقط. زدم زورکی لبخند دوتا این ی مقایسه

  ببخشید

 

 کنم شرمندگی احساس این از بیشتر نداد اجازه لیلی

 بی:  گفت و کوبید کتفم روی محکم سرخوشی با و

 برای دادن رو چشم خب......  دخترررررر خیال

 .کنم شوخی باهات خواستم....... دیگه کردن نگاه

 

 سرمو شرمندگی با و زدم ای مسخره لبخند بازم

 به منو که مرتضی آقا ی اشاره با. انداختم پایین

. نشستم کرده تشکری میکرد دعوت کناریش مبل

 این کسی! میشد کشیده دیگه جای یه به حواسم اما

 ......بود کم وسط

 



 رو حرص با عزیز ها، بچه داد و جیغ صدای با

 شوهرش کنار حاال که رفت ای غره چشم لیلی به

 بلندشو لیلی: گفت عصبی و بود نشسته مبل روی

 ...... ببرررر رو متت و پت دوتا اون صدای برو

 

 عصبی اینهمه یهویی عمه چرا بودم نفهمیده هنوز

 مامان چته: گفت مهربون و محکم صدایی که شد

 روز چند......... حیدرررررررر عزیزدل   جان

 کنی ناله و آه و شکایت گله دخترت دوری از دیگه

 ........ ها نیستم من

 

 و قد با خواستنی و جذاب ای چهره روی نگاهم

 . بود کرده کپ چهارشونه و بلند ای قواره

 

 کرم شلوار با شیری و آجری ی چهارخونه پیرهن

 ستبرش ی سینه و باریک کمر که که کتان رنگ

 .بود گذاشته نمایش به رو

 



 آستین از کامال بازوهاش ی برآمده های ماهیچه

 و مردانه صورت و بود مشخص پیراهنش

 . داشت همخوانی کامال درشتش هیکل با خواستنیش

 

 که شده کوتاه بشدت موهای........ چیزی یه اما

 .....میشد عظمی محشر میشدند بلندتر کمی اگه

 

....... حیدر......... حیدر میشد تکرار سرم توی

 ........حیدر

 

 هواخواه اینهمه که بود جناب این عمه حیدر   پس

 . میکردند به به و چهچه بخاطرش همه و داشت

 

 با عمه بشینه صورتم روی نگاهش خواست تا

 در دستهاشون و شد سبز جلوش هاش صدقه قربون

 . شد قفل همدیگه گردن

 



 هم رو علی هاش بوسه با عمه کرده بغ صدای

 . کشوند بطرفشون

 

 و گرفت آغوش در رو عمه سر پشت از هم علی

 کدوی و آسکاریس کرمهای که االنه: گفت شاکی

 حسودی جونتون حیدر به دارم و  پیچیده هم در من

 . هــــــــــااااا میکنم

 

 راه از هم گی گنده این به مای   جون ننه واال

 ولی گرفتی تحویلمون گردنی پس با ولی رسیدیم

......  علی بینوا........   و رسید راه از دیگه یکی

 ........ علی خانمان بی........ علی بیکس

 

 کشید بیرون عزیز آغوش از خودشو خندان حیدر

 . انداخت داداشش گردن در دست رفته جلو علی و

 



: گفت بوسیده بار یه فقط رو علی محکم حیدر

 وزنت میخوری هرچقدرم که حسودی انقــــــــــده

 !!دیگه نمیشه بیشتر

 

 بنده.......... خیرمممممممم نه: گفت شاکی علی

 داخل کرمهای میخورم هرچی فقط نیستم حسود

 هیچی میکنن جذب ام روده و دل از بیشتر بدنم

 .....مونه نمی برام

 

 تحویل حیدرو دونه دونه و خندیدند می داشتند همه

 از کامال خاصشون شادی و شور ولی. گرفتند می

 .بود مشخص حرکاتشون و حرفها

 

 مات و گیج ، شده بلند احترامش به سرجام که منم

 و ست چیکاره حیدر نمیدونستم و بودم قصه این

 بال براش اینهمه ش خونواده که میکنه زندگی کجا

 . میزنن بال

 



 جمع حواسم برداشت بطرفم که بلندی قدمهای با

 عزیز جان   آمین پس: گفت و ایستاد روم جلوی. شد

 ....... هستی تو جانمان دایی تغاری ته و

 

 دوخته صورتم و نگاه به ایش قهوه جذاب چشمان

 خدادادی جذابیت اون در غرق منهم و بود شده

 دیوونه واقعا چشمگیرش و درشت لبهای. بودم

 . بود کننده

 

 موش کوچولوتو کفتر این زبون عزیزجون: گفت 

 سنگین کمی انداختی جیبش داخل سنگی یا خورده

 . نزنه حرفی و باشه متین و رنگین

 

 ادکلن بوی و گوشم توی عزیز ی خنده صدای

 که بود م بینی توی مون پسرعمه سرد و مردانه

 قورت دهنمو آب آروم. بدم جواب باید افتاد یادم

 خوش. هستم آمین بله: گفتم جراتم تمام با داده

 .......پسرعمه اومدید



 

 کشید می عقب درحالیکه و داد تکون سری حیدر

 زبونم مون دخترعمه که میشدم نگران داشتم: گفت

 ......... و لنگه می کارش جای یه الل

 

 باشه یادت...... حیدررررررررر: گفت بلند عمه

 با کاری...... ها دیگه طرف آمینم یطرف تون همه

 !شه عمه نفس که باش نداشته دخترم

 

: گفت گذاشته میز روی رو سویچش و گوشی حیدر

 بچرخن شکمت توی دوباره کجان کرمهات آقا علی

 و بودن زیادی حس منم دیگه االن. کنن اذیتت و

 . میکنم بودن سرراهی شایدم

 

 لب به لبخند همچنان من و بود باال ها خنده صدای

 درحال شده دوخته حیدر و علی بصورت چشمم

 چشم بین شباهتی هیچ شکرخدا که بود گردش

 ......نبود که نبود ای قهوه چشم و عسلی



 

 داداشش خان به و سررسید چای سینی با لیلی

 هزار خدارو: گفت عمه که کرد تعارف چایی

 و شاد هام بچه ی همه مدتها بعداز شکر مرتبه

 . شدن جمع دورهم و هستن کنارم سرحال

 

 یه هستید تون همه که حاال میخواد دلم چرا نمیدونم

 دعوت شام به رو همه و بندازم راه فامیلی مهمونی

 !کنم

 

 اینکارو اگه که وااااااااااای: گفت شادمان لیلی 

 تک میره ضعف داره دلم. میشه عالی چقده بکنین

 همه از ازدواجم با چقدر. ببینم  رو فامیل تک

 . افتادم دور شون

 

 خیلی که مهمونی: گفت تمام اقتدار با آقامرتضی

 دلتون اگه ولی.  هستم فامیل دلتنگ منم و خوبه

 و حضور از و نیفتین زحمت توی زیاد میخواد



 به رو شام میخواین ببرین فیض همگی دیدار

 باره یه یا بشه سرو خونه توی بدیم سفارش بیرون

 .کنیم دعوتشون رستوران به رو همه

 

. رستوران جووووون آخخخخخخخ: گفت علی

 پدرمون باشه خونه واال. موافقم رستوران با منکه

 و اومدن کجا از مهمونا فهمیم نمی اصال و درمیاد

 .رفتند کجا

 

 رو خونه ولی. موافقم رستوران با منم: گفت لیلی

 و چای خوردن برای همه شام بعداز کنیم می آماده

 . میشیم جمع هم دور و بیان بخونه میوه

 

 دوختین و بریدین شما که اینجوری واال: گفت عمه

 یکی کار تنهایی وگرنه. کنیم کار تقسیم باید همه

 توی دسرهارو میخوام من چون. نیست دونفر

 .....کنیم درست خودمون ی سلیقه با و خونه

 



 بود شده دوخته خونواده اعضای تک تک به نگاهم

 و میدادند نظر مسوولیت با و هماهنگ چقدر که

 در که هماهنگی! بودند هم کنار مهربانانه چقدر

 .......نبود من ی خونواده افراد از هیچکدام
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 حیدر فقط. بود برده دلمو همدیگه با مهربونیاشون

 داد که چهارش در شش ای افاده ی باقیافه که بود

 نگاه داشت خوردش نمیشه هم عسل من یه با میزد

 . میکرد

 

 کار تقسیم خودم االن. جان مامان چشم: گفت لیلی 

 .میکنم

 

 بودیم کرده رزرو رو رستوران اگه: گفت عزیز

 آخه. بندازیم راه مهمونیمونو میتونستیم شب فردا



 می یهویی. است نشده بینی پیش حیدر کارهای

 . رفت گذاشت کردیم دیر بینین

 

 زنگ یه با بگید مهموناتونو تعداد: گفت آقامرتضی

 . بندازم راه کارتونو

 

 رو یک ی درجه فامیل و افتادن کار به همه دیگه

 من فقط و میکرد لیست هم لیلی. میکردند یادآوری

 نگاه داشتیم ساکت که بود ای افاده هرکول   و

 .میکردیم

 

 یه با واقعا مرتضی آقا و شد نفر ۷۵ مهمونا جمع

 .  کرد رزرو رو رستوران تلفن

 

. عمل سرعت این به... ماشاا: گفت خندان علی

 و کنیم جور و جمع فردا برای بتونیم... انشاا

 چه. نندازیم راهشون تشنه گرسنه مهمونارو

 ......ها ناپیدا اونورش ازمــــــــــون بره آبرویی



 

 اگه آدم اینهمه. نترس خوشگلم داداشی: گفت لیلی

 بنظرم کنن راهی نفرو ۷۵ شب فردا تا نتونن

 ........ها بهتره کنیم عوض اسممونو

 

 که کنه دعوت مهمونارو تا رفت تلفن بطرف عمه

 رو شام دسرهای باید اول صبح: داد ادامه لیلی

 دسر و باشه خودم ی سلیقه میخوام که کنیم آماده

 . کنم درست آناناس و پلمبر

 

 با بعد میخرم وسایلشو و میرم علی با صبح خودم

 !میکنم درستش علی و عزیز کمک

 

 چرا....... پَهوووووووووووووو: گفت بلند علی

 داده نشون منو انگشتش با بعد علیییییییییییی؟؟؟؟

 ببخشید...... شتر یه قد بزرگی اون به دختر: گفت

 داره نشسته اونجا کانگورو جوجو و طاووس یه قد



 نگاه مارو مامانش شکم ی کیسه از بگم صمُ 

 ......میکنه

 

 حاال! کنه درست دسر باید باید علی بینوا اونوقت

 فکر و برسه مونم آینده خانم عروس گوش به بره

 بیفته عمر یه کردن درست دسر ام اینکاره کال کنن

 از تقدیمی تونم شرمنده...... نیستم من واال. گردنم

 ....جان علی

 

 کمک به اول خودمم کن باور: گفت خندان لیلی

 درست دسر عمرا آمین ولی. کردم فکر آمین کردن

 کمکم خودت ایندفعه کنم فکر. باشه اینکاره کرده

 .... و میفته راه کمی آمین بعد ی دفعه از میکنی

 

  میکنن؟ چیکار خانم آمین پس: گفت علی

 

 میفرستم حیدر داداش با هم اونو فردا: گفت لیلی

 !!میوه و شیرینی خرید دنبال



 

 .....بود لیلی به نگاهم مبهوت و مات میدونم فقط

 

 منو ندارین؟ فرمایشی امری دیگه: گفت جدی حیدر

 نخریدم هم سبزی کیلو نیم حاال تا من خرید؟ به چه

 ......به برسه چه

 

 جونم داداشی خب: گفت آمیز التماس لحنی با لیلی

 میفرستم کنارت رو آمین نیستی اینکاره میدونم

 نمیرسیم کارمون هیچ به نکنین کمک واال. دیگه

 بهتون میدم رو شیرینی و میوه مقدار و لیست. ها

 . بخرین همونارو

 

 داداش: گفت مآب لوتی و کلفت و کت لحنی با علی

 شیرینی برای و کنین القمر شق که نمیخواین حیدر

 پول و میکنی پسند. بزارین ابرو و چشم میوه و

 !ماشینتون توی میزارن خودشون میدی رو

 



 ابوی خود  : گفت جدی و رفت باال ابروش حیدر

 منکه نداره حرف خریدهاشونم هستند گراممون

 !شرمنده

 

 نقشه مهدی و من برای لطفا: گفت مرتضی آقا

 میریم فرشها تحویل دنبال زود صبح از ما. نکشید

 بیایم بخونه عصری بتونیم همین. داریم کار کلی و

 . شکستیم رو دیو شاخ

 

 تصویب پس حیدر داداش: گفت پررویی با لیلی

 ختم صلوات. تموم و دید می انجام خریدهاتونو. شد

 . کنید

 

 علی به لیلی از نگاهش فقط و نگفت چیزی حیدر

 . بود فکر توی انگاری و چرخید می

 

 لیلی مون دورهمی صبحانه بعداز ۹ ساعت صبح

 دست داداش: گفت و داد حیدر دست به رو لیست



 بهمون خریدهارو دوساعت تا. بوسه می شمارو

 دیگه و میکنیم آماده هم میزهارو روی برسونید

 .راحتیم شب

 

 دیشب: گفت شاکی انداخته لیست به نگاهی حیدر

 نیست کردن القمر شق کردن خرید میگفت کی

 برسونه حاال و بخره اینارو میخواد کی هان؟؟؟

 خونه؟

 

 بیرون اتاق از کرده عوض لباسهاشو که علی

 و ادب عرض با جانم داداش:  گفت بود اومده

 که میرسانم جنابعالی استحضار به کامل احترام

 ......خرید برم شما جای و ببندم چشمامو حاضرم

 

 نوک تشکری و گرفت بطرفش رو لیست تند حیدر

 که شرط این به البته: داد ادامه علی که کرد زبانی

 کمک جانمان لیلی به  و آشپزخونه داخل برید شما

 . کنید



 

 نفس خشم با و افتاد کنارش لیست با دستش حیدر

 فقط منتظرتم بیرون آمین: گفت داده بیرون عمیقی

 .باش زود

 

 لیلی آخه: گفتم لیلی به رو کوبید می که قلبی با

 .........نمیدونم نکردم خرید حاال تا واقعا من جان

 

 و میداد تکون افسوس با سرشو درحالیکه لیلی

 تو نکنید کاری لطفا: گفت میکرد پاش جورابهاشو

 به درجه مثل حسابی نون حیف یه حیدرم داداش و

 . بچسبه هاتون سرشونه

 

 اینهمه خریدن شیرینی و میوه کیلو چند حاال؟ چیه

 یه از باید خب ولی! آخههههههههه داره لرز و تب

 برو. باشه امروز از بهتر چه که کنید شروع جایی

 . زیاده کارمون که برگردید و بکنید خریدهاتونو تند

 



 لب به بزرگی لبخند به که نشست علی روی نگاهم

 بیصدا دستام حرکت و نگاه التماس با. میکرد نگام

: گفت و گرفت درجا که کنه کمکم خواستم ازش

 کلید کاری و حرفی روی وقتی لیلی آمین، ببین

 .کن باور نداری پیش و پس راه کرد

 

 رو همه پدر و میشه ظالم واقعا مواقع اینجور در

 :زندگیت اول درس. درمیاره

 

  بینى مي كه چیزی هر به

 نكن اعتماد زود

 ... شكره شبیه دقیقا هم نمک حتى

 

 برو و پایین بنداز سرتو االن پس..... ما لیلی عین

 . برگردید و بکنید خریدهاتونو

 



 لباسهام به نگاهی و رسوندم اتاقم به خودمو بیحال

 حساسیت با حیدر اووووووووووووه. انداختم

 .بود همراهم خودش خاص

 

 و کردم انتخاب رو بلندی و مناسب شلوار مانتو 

 پیچیدم گردنم و سر دور جوری شالمو. کردم تنم

 . نباشه بیرون موم تار یه حتی

 

 روی نگاهم بستم سرم پشت رو کوچه در وقتی

 ماشین در درست حیدر کردم حس. چرخید ماشینها

 هاش شیشه آخه. هستش کوچه اونور روبروم

 . بود دودی

 

 توش زیادم که براق و رنگ سیاه تویوتای ماشین

 یه چرا نمیدونم و دادم بیرون نفسی. نمیشد دیده

 مامور ماشین انگار. نشست جانم به ترس از حسی

 ! بود جاسوسی و اطالعات

 



. نشستم کرده باز رو عقب در و رفتم بطرفش

: میگفت که میزد حرف یکی با داشت حیدر

 کارم که بشید من بیخیال کال امروز شرمنده

 . معذورم و کرده گیر بدجایی

 

. کنید حساب رحمتی روی قشنگ میتونید ولی

 فعال. ببره راه کارارو میتونه منم جای و کاربلده

 .بزنم حرف تونم نمی زیاد چون خدانگهدارتون

 

 به سر پشت از نگاهم راستش. افتاد راه ماشین

 . شد دوخته اش کرده کوتاه بشدت  و قشنگ موهای

 

 کم مغرور این تمامیت از جذابیت میدونستم فقط

 نمیکرد مجبور خودشو اصال و چکید می حرف

 .....بجنبونه کمی دهنشو اون

 

: 

 تو مال وصحرا دشت من، از بابونه سبد یک



 تو مال زیبا گلهای همه ، مریم نسترن،

 

 من مال ساحل روی کوچک و خاموش ای کلبه

 تو مال دریا بیشه، طالیی، های سرزمین

 

 عشق لبریز ،دل آرام آسمان خواب، در شهر

 تو مال یا من مال نگفتم شب از راستی

 

 دلخوشم شیرین و تلخ خاطرات کهنه به من

 تو مال فردا سرسبز و روشن های لحظه
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 از که رفتارهاشو داشتم و بودم فکر در همچنانکه

 از نگاهش میکردم، تحلیل تجزیه بودم دیده دیشب

 . نشست صورتم روی آینه



 

 . تپید قلبم و کردم جمع آروم خودمو

 

 بزور انگار که کرد بهم خشکی و جدی نگاه چنان

 تحمیل بهش خودمو و شدم ش ُگرده یا گردن سوار

 . کردم

 

 دنبال بزور منم خودش چشم جلوی درحالیکه

 حاال. نداشتم ازش تبحری هیچ که فرستادند کاری

 . فهمیدم نمی رو میکرد نگام اینجوری چرا

 

 روی ثابت چشمانم و چرخید بیرون بطرف نگاهم

 جلوی از تند تند و ترتیب به که نشست درختان

 . شدند می رد چشمام

 

 کاش ولی خوبه ش خونواده با درسته: کردم فکر

! علی برادرش مثل بود خوب زیادی کمی

 ......ولی



 

 خونده جایی. نشست لبم روی لبخندی ناخواسته

ثل بودن خوب زیادی داشتند اعتقاد بعضیا بودم  م 

 تصُور ُمنگل که هست اضافَه ُکروموزوم یه داشتن

 !!میشن

 

 نظری همچین حیدرخان خونواده آقاداداش شایدم

 هاش، رفتن راه راست راست با اینگونه که داشت

 و غرور پراز نگاه با هاش، نشستن بکم و صم با

 پلو هم شاه با سهله که وزرا وزیر با نخوتش،

 !نمیخورد

 

 بودند سپرده نفر یه این دستان به رو مملکت انگار

 رو ملت بتونه کسی ایشون جز نداشت امکان و

 .....بده نجات

 

 میوه سراسر که داشت نگه بزرگی ی مغازه جلوی

 زد زنگ هم گوشیش لحظه همون در. بود فصل



 و سالم بدون و انداخت گوشیش به نگاهی که

 صبر لحظه چند: گفت محکم  داده جواب صباح

 . کن

 

 ماشین ی سینه از رو لیستی و چرخید بطرفم کمی

 و مغازه داخل برو: گفت. گرفت بطرفم برداشته

 . کنم حساب بیام من تا بده سفارش هارو میوه این

 

 ..........نیس بلد من آخه: گفتم خشک دهن با

 

 که نمیخوای: گفت بدم ادامه حرفمو نداد اجازه

 تلفنم به من. ست میوه انتخاب کنی هوا موشک

 . میرسونم خودمو و میدم جواب

 

 پیاده ماشین از نخواهی خواهی و ورچیدم لبامو

 انگاری. رفتم میوه بزرگ مغازه بطرف. شدم

 همه یه ازم روزه یه داشتند تصمیم عمه ی خونواده

 . بسازن حریف فن



 

 و بودم دیده فقط امروز به تا که منی از اونم 

 . بودم نداده انجام خرید هم هیچی کال. بودم خورده

 

 و سفید و سرخ رنگارنگ های میوه. شدم وارد

 می آدم روی به خودشون خاص درخشش با سبز

 . بکنم باید چیکار نمیدونستم من که خندیدند

 

 لیست. بود مشتری انداختن راه درحال جوانی مرد

 جلوش مقدارش با ها میوه اسم که کردم نگاهی رو

 .بود شده نوشته

 

 سفید و سرخ هلوهای به نگاهی اول. افتادم راه

 رفتم جلو....... خیار بعد و شلیل کنارش و انداختم

 . شد خارج مغازه از خریدهاش با مشتری که

 



 جوان، مرد که گرفتم فروشنده بطرف رو لیست

 سبز نگاه. بود رویی برو خوش و قد بلند

 . درخشید می خوشرنگش

 

: گفتم زدن تُپق کمی با و آوردم پایین چشمامو

 .میخواستم....... هارو میوه این......  ببخشید

 

 قدم بطرفم و اومد بیرون پیشخوان پشت از

 در نگاهشو بعد و کرد لیست به نگاهی. برداشت

 خانوم چشم: گفت پررویی با کرده زوم چشمام

 .میکنم ردیف براتون هاتونو میوه االن. خوشگله

 

 میخواین ها میوه ردیف کدوم از بگین بهم فقط

 خدمت در قد تمام خان ساسان که کنم سوا براتون

 . شماست

 



 پشتم از سردی عرق حرفاش با میکردم حس

 پته تته به میکردم باز هم دهن اگه که شد جاری

 .بودم افتاده

 

 لیلیییییییییییییییی: زدم داد دلم توی هراسان

 چی من! حیفی که نداره َورت خدا الههههههههی

 !آخه باشه چی خریدنم میوه هستم

 

 جلوی حدودا که چرخید بیرون بطرف نگاهم

 گرم چنان ولی. میشد دیده خودش با حیدر ماشین

 انگار نه انگار میداد تکون دستشم و بود صحبت

 !ام مغازه توی تنها نابلد من  

 

 بطرفش مهربون قد تمام خان   ساسان صدای با

 کنین انتخاب هارو میوه ردیف: گفت که برگشتم

 .بزارم کنار براتون

 



 جذابشون رنگ با درشت زعفرانی هلوهای بطرف

 هلوها این از باشن شیرین اگه: گفتم آروم و رفتم

 !لطفا

 

 گذاشته چشمم رو دستی باز نیشی با پسره دیدم یهو

 هم شو شیرینی بیارم بدید اجازه لحظه یه: گفت

 . کنیم امتحان

 

 سینک بطرف و برداشت رو درشتی هلوی تند

 جلوی چاقو با شده شسته هلو ثانیه چند در. رفت

 هلو انگشتاش نوک با ساسان که گرفت قرار روم

 .بود گرفته بطرفم رو

 

 که کردم نگاش گیجزده و ترس پراز متعجب،

 . کنم سوا براتون بعد بچشید شو مزه اول: گفت

 

 نمیخواد چشیدن بگم و کنم جمع حواسمو بخوام تا

 و برم می براتون خودم االن: گفت باز نیش با



 با خوردن هلو وآآآآآآآآآی که میخوریم ازش قاچی

 ....میدههههههههههههه ای مزه چه شما

 

 نمیدونستم اصال و بود دهنم توی قلبم میدونم فقط

 میخواست دلم راستش ولی! کنم چیکار باید االن

 موهای اون با اش کله توی چنان و کنم بلند کیفمو

 ..... بیاد در آخش بزنم فشنش

 

 داد و خیابون طرف بچرخم میخواست هم دلم یه

 پرروی این حساب حیدرررررررررررر بزنم

 ....بررررررررس درازش قد با رو فشن

 

 و شد دراز بطرفم کارد نوک روی هلو درشت قاچ

 !کنید شیرین دهنتونو خانوم خوشگل بفرمایید: گفت

 

 کردم باز دهنمو. میکرد پیدا بیخ داشت کار دیگه

 دستی اما نیست، نیازی که کنید نوش خودتون بگم

 . نشست ساسان مچ روی



 

 ی همه برای: گفت خشن و غیرت از خفه صدایی

 ! کنین می قاچ هلو ها خوشگله دختر

 

 یا پسره تا که برگشتم حیدر بطرف لرزان و ترسان

 شده گرفته محکم مچش که ساسان بگیم چیزی من

 !شد پرت عقب به شده بلند هوا روی آنی در بود

 

 میوه شدن بلند هوا به و تخته تیرو شکستن صدای

 دهنم از که جیغی با و بکشم عقب شد باعث ها

 هراسانم اشکای و نشست دهنم روی دستم دراومد

 !ریخت فرو

 

 روی که رفت ساسان بطرف بلند قدم یه با حیدر

 گرفته تیشرتشو ی یقه. بود افتاده زمین و ها میوه

 . آورد باالش و کند زمین از محکم

 



: گفت کرده نزدیک پسره صورت به صورتشو

 وگرنه بود نخورده بهش دستت کن خداروشکر برو

 !کنن جمع تو جنازه بیان میزدم زنگ االن

 

 حیدر رفت باال دفاع برای دستش و پا تا پسره

 خودش مهارت به دنیا دنیا انگار که بیخیال خیلی

 هل ها میوه بطرف رو پسره دوباره داره اطمینان

 . رفت پیشخوان بطرف خشم با خودش و داد

 

 دستگاه و درآورد جیبش از بانکیشو کارت

 زیان ضرر هزینه: گفت. کشید جلو رو کارتخوان

 می چون میریزم سیروس آقا حساب به هم رو

 مغازه پادوی تو از قرونی میدونم و شناسمش

 جیب از تو غیرتی بی و لیاقتی بی پس نمیگیره

 !نره سیروس

 



 جاریم اشکای با و بود برده ماتم فقط منکه

 حیدر دست با دستم که. کنم چیکار نمیدونستم

 .افتادیم راه مغازه بیرون بطرف و شد کشیده

 

 بطرفم برگشتن بدون نشستم ماشین داخل وقتی

 چرا! چلفتی پا و دست اینهمه هم دختر آخه: گفت

 ! بکوبی ش کله به لگد یه نشدی بلند هوا روی

 

 رو چاقوش اون چرا اصال ؟؟!نزدی صدا منو چرا

 !کنی فرو شکمش توی نگرفتی

 

 اگه...... بود مونده کشتنم آدم فقط: گفتم هق هق با

 نور علی نور دیگه که بدم انجام هم رو فقره یه این

 !میشه

 

 با لبش ی گوشه کردم حس که برگشت بطرفم

 می تو: گفت کمتری خشم با! پریده باال تمسخر



 با دارش ی چوبه با پاسگاه دادگاه جواب کشتیش

 ...... من

 

 . میکردم گریه هق هق با هم....... خندیدم می هم

 

 خداروشکر: گفت که شد گرفته بطرفم دستمالی

 و کردیم باز سرمون از اونم داشت دختر یه عزیز

 فقط باید وگرنه. کردیم سوارش مهدی گردن رو

 خواهرمون کسی میدادیم نگهبانی کوچه در جلوی

 ......نکنه نگاه هم چپکی رو

 

 که باشیم وروجکمون دایی دختر مواظب باید االنم

 بی الغر یه جواب نتونسته چلفتیه پا و دست انقده

 می تعارف هم هلو بهش حاال....... بده رو قواره

 .کنن

 

 .سایید بهم دندوناشو و

 



 برای حرفی واقعا ولی شد فشرده بهم لبام دوباره

....... بودم که بودم چلفتی پا و دست. نداشتم گفتن

 ....نبود ای چاره

 

 

 

 داری؟ جا پروانه دلتنگی یاندازه اتپیله درون

 داری؟ جا دیوانه من هایخستگی برای آغوشت در

 

 زاستباران ابر چشمهایم و ناپایدار هوا

 داری؟ جا ساالنه بارش محض سینه روی به

 

 است شیراز شرابستان تو چشمهای خمار

 داری جا پیمانه سه دو کامل، مستی تا ولی

 

  را استکانت لبالب کن پر من عشق از فقط



  داری جا بیگانه ساغر برای من جز نگو

 

  داریم مشترک خیالی سامان،بی گیسوی و من

 داری جا شانه برای خود بساط در شک بی که

 

 هستم کوچکی و سبز گلدان کن فکر اصال تو

 ...داری جا خانه ازدحام از ایگوشه در اگر

 

  تو جای است پریشان و تنگ اگر کن حاللم

 داری جا ویرانه این در محشر تا که دارم یقین
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 به دیگه کردم سعی  منم و نگفت چیزی دیگه حیدر

 هم حق حرف. ندم لفتش و نکنم فکر امروز اتفاق

 !بودم که بودم عرضه بی. نداشت جواب



 

 بزرگی سرای شیرینی جلوی حیدر بیام بخودم تا

 از: گفت محکم شدن پیاده از قبل و داشت نگه

 ! نمیخوریا تکون کنارم

 

 پسند نه منکه نیام؟ اصال من میشه: گفتم آهسته

 بشید من بیخیال پس دیگه چیزای نه بلدم کردن

 !لطفا

 

 زود که انداخت بهم چپکی نگاهی چنان حیدر

 . کردم باز ماشینو در و کردم کیسه ماستهامو

 

 درسته: گفت گذاشتیم ها پله روی پا هم کنار وقتی

. کرد خوبی کار لیلی بنظرم ولی نیستی بلد چیزی

 !نه یا بشی مردمش و اجتماع وارد باید جوری یه

 



 جلوی چرخی همدیگه کنار که شدیم وارد بیصدا

 شیرینی و میزدیم بزرگ و ویترینی یخچالهای

 .میکردیم نگاه هارو

 

 پای شیرینی بزرگ دیسهای به چشمم که ای لحظه

 بودم ها شیرینی این عاشق من. ایستادم افتاد سیب

 . بودم که

 

 و زدم ها شیرینی روی به قشنگ لبخندی ناخواسته

 باز حیدر. برگشتم حیدر بطرف لبخندم همون با

: گفت جدی. کرد جمعش تند اما پرید لبش ی گوشه

 .میخریم همینو. شد انتخاب هم شیرینی خدا شکر

 

 مدیر دعوت با کنند آماده رو شیرینی دیسهای تا

 پیشدستی درون که نشستیم میزی پشت قنادی

 . آوردند انتخابیمون شیرینی از برامون

 



 میرفت ضعف دلخواهم شیرینی خوردن برای دلم

 .گذاشتم دهنم به ای تکه چنگال با که

 

. نشست حیدر صورت روی و اومد باال نگاهم

 و بود دوخته پیشدستی درون سیب پای به چشم

 . بود فکر در کامال

 

 دل خمار نیمه چشمانی با اش برگشته ابروهای

 لبام اما......... اما میاورد در لرزش به رو آدمی

 . شد جمع

 

 که دراکوالیی و مصمم حیدر این میدونستم کاش

 آسمون شبها بود؟ کی آسمون ماه بود نشسته مقابلم

 سالم با ها صبح و میکرد مهتابی و روشن رو کی

 .میکرد باز چشم بخیرش صبح

 



 به...... خب اما. پیچید جانم و قلبم توی دردی

 و بود ام پسرعمه همیشه. نداشت ربطی  منکه

 .موند می باقی هم ام پسرعمه

 

 بشدت موهای. شد کشیده موهاش بطرف نگاهم

 .میزد ذوق توی اش شده کوتاه

 

 خواستنی ی قیافه این و خواست دلم ای لحظه

 زیبایی به که موهایی. کنم بازسازی رو روبروم

 شده کوتاه بیشتر گوشها کنار از  و شده شانه باال

....... شد عالی. گنجوندم براش رو بود

 ...عالیییییییی

 

. بود عالی کارم که گفتم تبریک بخودم لبخندی با

 نگه کوتاه موهاشو عمرش آخر تا تونست می حیدر

 دلم که دیدم می رو چیزی اون من ولی. داره

 . میومد قشنگ هم حیدرخان به حاال و میخواست

 



: گفت. نشست چشمام به نگاهش که اومد باال سرش

 شیرینی اینکه مثل میگفت بود علی وروجکمون

 !میزنی لبخندم داری( من ی بچه) باالم ساخته بهت

 

 دوباره و ورچیدم لبامو زود که شد تر عمیق لبخندم

 بعد ساعتی و. کردم گرم شیرینی خوردن به سرمو

 راه در خریده هم کمک با هم هارو میوه که بود

 .بودیم خونه

 

 این در دیدم شدیم وارد تا بدست شیرینی دیس با

 و خنک برای کرده آماده دسرهارو هم لیلی فاصله

 پذیرایی غذاخوری روی ظرفهارو شدن تزیین

 .چیده

 

 نگاشون ایستاده دسرها باالی ذوقی چنان با علی

 اثر زیباترین به چشم انگار. خندیدم که میکرد

 . بود ذوق و شوق سراپا و داشت خودش هنری

 



....... آمین نخند: گفت خندانم ی چهره دیدن با 

 خوووووووش....... علی زن   بحال خوش واال

 یه همین فقط....... علیییییییی زن بحــــــــــال  

 و تمام هم رو پختن دسر دیگه که نبودم بلد کارو

 .یادگرفتم کمال

 

 سفید و سیاه به دست بنده خانومی   نمیزارم دیگه 

 من زن عشق و عالقه و میل کمال با االن! بزنه

 میشی؟

 

: گفت سر پشت از لیلی که بود بیرون دندونام دیگه

 دعوامون اگه بشم، تنت ی وصله بشم زنت من اگه

 میزنی؟ چی با منو بگو بشه

 

 محکم میرفت اتاق بطرف ها پله از داشت که حیدر

 شب که بندازین راه لغزخونی و لودگی فعال: گفت

 می رو حالتون مهمون اونهمه با و میرسه داره

 . پرسم



 

 عوض لباسهامو و رفتم باال بطرف منم خندان

 .بود زیاد واقعا کارمون که کردم

 

 و شستیم می تند تند هارو میوه علی همراه داشتیم

 زنگ تلفن که بود دسرها تزیین کار در هم لیلی

 . خورد

 

 بریده و میان در یک نفسهای با لیلی دقایقی بعداز

 ی شانه روی هیجان با و رسوند کنارمون خودشو

   زد علی

 چی اونم.......  زاییده گاومون بدوکه علی: گفت

 خیلی خالصه...... قلو سه شایدم........  دوقلوووو

 ...بدوووووو که زاییده

 

 ادامه کارش به و برگردوند روشو خیال بی علی

 فعال منکه....... بزاد بزار نداره عیبی: گفت داد



 بمن ندارم رو گاوه به رسیدگی حال و زیاده کارم

 ! آخه چه

 

 تلفنی االن!!!! چه بمن چی یعنی: گفت تند لیلی

 شش پرواز با عصر امروز قراره نعیم عمو فهمیدم

 .... عزیزشون و دلبند پسر و. بشه وارد عصر

 

 و کرد عوض رنگ یکدفعه علی خیال بی قیافه

 می داشت که هلویی. خورد گره هم در ابروهاش

 مشت هم دستشو و انداخت سینک توی رو شست

 ..... کرد

 

 برای مارو داشت که شد بلند عزیز صدای 

 .....میزد صدا غذا خوردن

 

 حرف با که بود سنگین خورده یه سفره سر جو

 قبل لطفا مرتضی آقا: گفت. شد شکسته عزیز



 تحویل مهمونامونو باشید فرودگاه شش ساعت

 .بگیرید

 

. شد فشرده هم به شده جمع محکم لباش حیدر

 شدن مشت متوجه و نشست علی روی تند نگاهم

 .بود نشسته من دست بغل درست که شدم دستش

 

 اینبار که کســــــــــری آقا بیا: گفت آروم حاال 

 یعنی........  میاره جا حالتو خوب  داداشم خان

 روباه ی پسره زاره کارت کنی خطا پا از دست

 ..موذی صفت

 

 آقا درهم های قیافه به مشکوک کمی و تعجب با

 و عزیز سکوت و  علی و  کردم نگاه مرتضی

 تعجب جای برام واقعا لیلی شر پسرای شدن موش

 . داشت

 



 فقط. نمیدونم رو کردیم کار چقدر عصری تا

 باالخره و بودیم دویده داشتیم نا که جایی تا میدونم

 .بود آماده همچی

 

 پسرعموجان   و عمو بدوهامون بدو همون حین در

 خجالت با من که رسیدند راه از هم لیلی و علی

 اومدم جلو قدمی چند فقط پذیرایی ی گوشه از تمام

 . رسوندم اتاقم به خودمو گفته مقدمی خیر و

 

 بودیم کرده کار جانمان دررفتن پای تا واقعا چون

 رو خسته بدن و تن این ای دقیقه چند داشتم نیاز و

 . بسپارم تخت به

 

 آماده و عالی همچی رستوران به رفتن موقع اما 

 .کردیم ترک رو خونه راحت خیال با و بود

 

 بودند شده دعوت شام برای که هایی خونواده

 زار بدنی با خسته منهم. نبودند آشنا برام هیچکدوم



 و بودم نشسته ورودی نزدیک کناری نزار و

 جا یه بزور نشونده کنارم رو لیلی دوقلوهای

 . بودم کرده بندشون

 

 منتظر من از فاصله کمی با ام عمه ی خونواده اما

 .بگیرند تحویل اونارو که بودند مهمونا ورود

 

 نوشابه از ولی میاد پایین فشارم گاهی میکردم حس

 .میکردم کنترل خودمو و میخوردم کمی ام

 

 هرجهت از نگاههایی میگفت بهم حسی اما

 نظر زیر قشنگ و شده دوخته بهم قشنگ رستوران

 حس و دیدم می که نگاههایی تنها اما. هستم

 و ورچیده لباش جوری اما. بود حیدر نگاه میکردم

 چه نشسته من انگار میکرد نگام عصبی گاهی

 .میدادم انجام کارهایی

 



. افتاد یادم حیدر بودن غیرتی مورد در علی حرف

 قسم میتونستم ولی کشیدم موهام به دستی آروم

 .نداشتم بیرون هم مو تار یه بخورم

 

 و شد دوخته علی شیطون چشمان به مبهوتم نگاه

 علیییییییییییییییی بزنم داد موند کم

 .......کمکککککککککک
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 شده دوخته علی چشمان و بصورت هراسان نگاهم

 چیزایی عزیز گوش دم داشت خندان که بود

 .میداد تکون افسوس با سری هم عزیز و میگفت

 

 نمیدونم شدیم چشم تو چشم و برگشت نگاهش تا

 بلند، قدم چند با و موند نصفه حرفش که دید چی

 . رسوند بمن خودشو انداز تخته شلنگ

 



 به خوشرنگی ای سرمه و آبی ی چهارخونه پیرهن

 بهش واقعا کتانش و تنگ شلوار که داشت تن

 . میشد دیده همیشه از بلندتر حاال و میومد

 

 شیطون دوقلوهای سر به دستی رسید که کنارم

 جدی شده خم گوشم کنار و کشید آرمین و آرمان

 ترسی یه چشمات توی لحظه یه چرا نمیدونم: گفت

 !میخواستی کمک اینکه مثل. دیدم

 

 چیزی کسی خودم؟ نازدار   دختردایی شده چیزی

 نیومده نزدیکت کسی هست حواسم ولی بهت؟ گفت

! 

 

 جان علی آخه ولی. نگفته چیزی کسی: گفتم آروم

 نگاه چپ چپ منو چنان شما خان داداشی این

 اون اخالق که تو. میکنم چیکار دارم انگار میکنه

 چیه؟ گناهم بگو میدونی رو سبز غول هالک

 



 ی خنده جلوی و دهنش گذاشت دستشو علی

 . گرفت رو محکمش

 

 دیدم که کردم خم سرمو آروم علی صورت کنار از

 دوخته ما روی نگاهش شده باز چشمانی با حیدر

 .رفت گیج سرم راستش که شده

 

 علی که کردم قایم علی صورت پشت صورتمو

 نداری گناهی هیچ تو: گفت کرده جمع خودشو

 صورتی شال این فقط. من قشنگ دختردایی

 بهت چنان آبیش و کرمی گلهای اون با کمرنگت

 !شدی جیگر تیکه یه فقط میاد

 

 همخوانی باهاش که شالی و مانتو این با کن باور

 ماه قربونش به اش ننه که عالیه تیپت انقده داره

 که ما خان   هالک داداشی این واال ماه، مجلسی

 صورتت روی نفر چند میشه حسودیم منم سهله

 !کردن زوم



 

. میکنه شوخی میدونستم اما خندیدم حرفاش از

 زوم صورتم روی حاال که شناخت نمی منو کسی

 . کنند

 

 هالک داداشی. نباش هیچی نگران: داد ادامه علی

 پس پرونه می دورت از رو همه باشه نیاز ما

 . کن صدام داشتی هم کاری. شو بیخیالش

 

 چشمام با. چرخید نگاهم آرام من و رفت علی

 فهمیدم تازه و زدم مهمونا توی دوری متین خیلی

 من به حواسش واقعا بعضیا. گفته درست علی نه

 صورتمو و کشیدم شالم به دستی باز که بود

 .برگردوندم

 

 پایان در و شد سرو آبرومندانه و بخوبی شام

 من حال اما. شد پذیرایی لیلی ی خوشمزه دسرهای

 .میکرد اذیتم مفرط بیحالی...... نبود که نبود خوب



 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 پایین مهمونا صدای رسوندم اتاقم به خودمو وقتی

 . بود کننده کر پذیرایی در

 

 مهمون  ۸۵ حوش و حول سرانگشتی حساب با

 از تر بیحال من اما.  بودند حرفیدن درحال پایین

 . باشم موندگار پایین بتونم بودم اون

 

 و افتادم تخت روی آورده در مانتومو و شال

 ریز دردی و سوزش حس با اما. بستم چشمامو

 به سوزش محل مالیدن با ام، سینه قفسه وسط

 . کشیدم باالتر تخت روی از خودمو ناچار

 



 کشیدم عمیق نفس چند سرهم پشت و بستم چشمامو

 این  به داشتم که هم ای دلشوره احساس ناخواسته. 

 .میزد دامن االنم حال و حس

  

 جلوی لیلی سرخ و تپل قامت و شد باز اتاقم درب

 .شد دیده اتاق درب

 

 چرا تو: گفت آروم و شد اتاق داخل کنان هن هن

  اینجایی؟ و نیستی مهمونا بین

 

 به چنگی وضعیت اون در من دیدن با ولی

 بده مرگم خدا وای: گفت بلندتر و زد صورتش

 ؟؟ شده چت دختر جان آمین....... 

 

 میکردم سعی که رسوند من به خودشو مکث بدون 

 .بشینم تخت روی کرد کمکم و بشم جدا تخت از

  



 کنان زمزمه بزنم حرف عادی حالتی با کردم سعی

 گیج سرم کمی...... جون لیلی نیست چیزی: گفتم

 ! میرفت

  

 االن: گفت هراسان بازم نیمه چشمای دیدن با لیلی

 بیرون اتاق از عجله با بعدم......  میگردم بر

 .رفت

 

 نتونستم اما کردم دراز بطرفش دستمو بیحال

 .بگیرم جلوشو

 که یکبار. افتادم برادرم جمله یاد وضع همون در

  حالم

  بم بادمجون گفت تمسخر و نیش با بود شده بد

 

 برادرم با حق شاید گرفت بغضم و فشردم بهم لبامو

 چطور من حال نداشت اهمیتی اصال....... بود

 .باشه

 



 خودم واسه دردامو بودم گرفته یاد سال اینهمه طی

. نکنم هم اعتراضی و ندم بروزش......  نگهدارم

 !!!!!خودم و بودم خودم همیشه

 

 نزدیک صدای دوباره. سرید چشمم کنار از اشکی

 درب شدن باز سرش پشت و نفر چند قدمهای شدن

 .نشست گوشم به اتاق

 

 که جوانی  پسر دیدن با  کردم باز تارمو چشمان تا

 شدم خشک میشد اتاق وارد لیلی و عزیز همراه به

..... 

 

 داشت؟؟؟ چیکار اینجا علی و لیلی پسرعموی

 

 طرف به سریع من آشفته وضعیت دیدن با عزیز

 دم. کشید آغوشش به منو نگرانی با و اومد تختم

 شده چت مادر.......  جان آمین عزیزم: گفت گوشم

 ؟؟؟



 

 تا و نشست جوان مرد صورت روی نگاهم

 . شد باز بشدت اتاق درب بزنم حرفی خواستم

 

 اتاق به رو خودش عصبی بشدت ای چهره با علی

 تختم کنار حاال که رو پسره تقریبا و انداخت

 .زد کنار بود ایستاده

 

 از صدایی با و کرد نزدیکتر بمن به رو خودش

 بدید رو آمین شال لطفا عزیز: غرید خشم و حرص

 نامحرم آدمای جای که اینجا......  بندازه سرش

 نیست

 

 غره چشم پسره اون به دریده چشمای با بعد و

 ..... رفت عجیبی

 

 سرپوش بدون و حجاب بی که شدم متوجه  تازه

  خوابیدم تخت روی نامحرم مرد جلوی مناسب



 

 بود عزیز دست که شالم به علی من حرکت از قبل

 .....کشید سرم روی و زد چنگ

 

 که بودم انداخته پایین نگاهمو خجالتم شدت از

 علی خروش و جوش به توجه بدون پسرعمو

 .شد خم صورتم روی و اومد جلوتر

 

 دستاش حرکات به باشم دور نگاهش از اینکه برای

 شروع سنگینش نگاه با آرامش در که میکردم نگاه

 .کرد ام معاینه به

 

 اتاق در که بود مونده علی پیش فقط فکرم اما 

 .پیچید می لبشو ی گوشه و میزد چرخ

 

 بیرون پسره گرفتن فاصله با شدمو حبس نفس

 ........فرستادم



 

 رفت و زد ای تنه علی به توجه بدون بازم پسره

 گفت عزیز به رو و نشست اتاق ی دونفره مبل رو

 فردا من بفرمایید اجازه اگر جان عمو زن خب: 

 ببرم کامل چکاب برای رو خانم دختر این

 شم بکار مشغول توش قراره خودم که بیمارستانی

...... 

 

 و خروشید چنان پسره حرفهای این باشنیدن علی

 خودم من که شد بلند هوا به آتش روی اسپند مثل

 .ترسیدم واقعا

 !! ؟؟؟ جدیت و هیبت همه این و شوخ و خندان علی

 

 زحمت به خودتونو شما نکررررده الزم: گفت بلند

  اینجا ما باشه چکاپ به الزم اگر........  بندازید

 .هستیم

 



 شما بفهمه داداشمم خان البته:  گفت مکث با بعد 

 نکنم فکر دیگه موقع اون هستید اتاق این در

 در کاری هم شهر این توی حتی جنابعالی

 .. باشید داشته بیمارستان

  

 عموشو پسر علنا داشت رسما علی. لرزید می قلبم

 !!!؟؟؟؟؟ میکرررررررد تهدید
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 که بودم دوخته چشم پسرعمو دو به مبهوت و مات

 . داشتند بهم چشم جنگی خروس عین

 

 صورتشو حرف بدون و داد بیرون نفسی پسرعمو

 من از بیشتر که برگردوند لیلی و عزیز بطرف

 . بودند دوخته چشم ماجرا این به متعجب

 



. پایینه خیلی خانم آمین فشار عموجان زن: گفت

 دستم و کنم کاری نمیده اجازه که هم آقا علی

 دوسه رو آمین پاهای زیر اول. بخوره بهشون

 برام لطفا بعد. باشه بدنش از بلندتر بزارین بالش

 . بیارید قند آب و نمک

 

 با لیلی و رفت دیواری کمد بطرف تند عزیز

 .انداخت بیرون اتاق از خودشو بدو گفت که َچشمی

 

 فشار بودن پایین حجم این: داد توضیح پسرعمو 

 .آوره تعجب واقعا غذا خوردن بعداز اونم

 

 همراه مهمونی برای امروز یا دارن شو سابقه یا

 کشش بدنشون دیگه که کرده کار بحدی شما

 . میشن خوب االن ولی. نداشته

 



 بیحالم نگاه که گذاشت بالش تا سه پاهام زیر عزیز

 می بهم دندوناشو فقط. نشست علی روی آرام

 . سایید

 

 دستش از تند رو شربت علی که شد وارد لیلی

. اومد بطرفم میزد بهم تند تند درحالیکه و گرفت

 !علی کن صبر: گفت پسرعموش

 

 خم بطرفم. اومد بطرفم بدست نمک ظرف خودش

 .باال زبونتونم باز دهن: گفت و شد

 

. سوخت که شد ریخته زبونم زیر نمک کمی

 یافتن جریان آنی در راستش ولی بستم چشمامو

 . کردم حس رگهام توی رو داغ خونی

 

 نکرده باز چشمامو هنوزم و گذشت که کمی بعداز

 پسرعمو که شد گرفته فشارخونم دوباره بودم،



 رو شربت االن. بهتره وضعشون خداروشکر: گفت

 . بخوره بدید

 

 نمی شما گفتن با علی ای لحظه که شد باز چشمام

 قشنگ و نشست پشتم دستش. شد خم بطرفم  تونید،

 . کرد بلندم

 

 که اومد دهنم بطرف شربت لیوان و نشست کنارم

 ولی. خوردم بزرگ قلپ چند و گرفتم خودم آرام

 هاش شراره هنوز علی آمیز تهدید و خشمگین نگاه

 .  میرسید هم من به

 

 که زد علی به تشری بود ماجرا متوجه که عزیز

 چته؟؟؟؟ دیگه تو

 

 پسره بطرف عمیق علی نفرت پراز نگاه ولی

 ...برگشت

 



: گفت و کرد پسرعمو به رو خجالت با عزیز

 باعث نرسیده که جان کسری خدا رو تو ببخشید

 .شدیم زحمتت

 

 خواهش جان عمو زن نــــــــــه: گفت متین کسری

 االنم. بکنم کاری تونستم شدم خوشحال. میکنم

 و شده خوب خانمتون دختر روی و رنگ ببینید

 . بیان مهمونا پیش پایین میتونن

 

 خانم آمین باید ولی نکردم چندانی کار اینجا هرچند

 خیالمون تا بشن کامل چکاپ فرصت اولین در

 .باشه راحت

 

 سمت به نگاهم عزیز توسط بازوم شدن لمس با

 .شد کشیده بود شده نزدیکم دوباره که عزیز

 که پیچید گوشم توی مهربونش صدای دوباره 

 بشم فداات) یعنی....... قیزیم آلیدیم قاداین: گفت

 ( دختررررم



 

 یخورده فقط.  نیست چیزیش من دختر کنید باور

 حالش هم زود خیلی. کرده ضعف و شده خسته

  خوب

 . میگم بهتون من اینو.......  میشه

 

 زدم لبخندی عزیز پریشان چهره و نگران لبخند به

 تا کردم لمس آرومی فشار با رو دستاش و

 که حاال نمیخواد دلم و خوبه حالم بکنم متوجهش

 باال قوز براش بشم منم شده شلوغ حد این تا سرش

 ..... مزاحم یک واقع در و قوز

 

 حالم از که لیلی و حالم از کسری دادن اطمینان با

 . شدند خارج اتاق از عزیز با بود شده مطمئن

 

 آروم و شد بلند تخت روی از همزمان هم علی

 روی همچنان که رفت دکترش پسرعموی سراغ

 . بود نشسته مبل



 

 رو پسرعمو افتاد یادم و بود شده جمع حواسم تازه

 ابرویی و چشم با بلندقد پسری که بکنم آنالیزی

 . بود گیرا و خرمایی

 

:  گفت باشه عادی میکرد سعی که صدایی با علی

 از شدیم خوشحال دکترررر جناب خــــــــــب

 بیرون ببریم تشریف دیگه لطفا........... زیارتتون

 پیش

 ..... بقیه

 

 حرکاتش و علی داشت لب به پوزخندی که پسره

 بلند مبل رو از بزرگ نیشخندی با. میکرد نگاه رو

 خب: گفت چشمم در چشم و برگشت بطرفم. شد

 زمان برای باشه آشنایی فرصت...... خانم دختر

 باهاتون میخواد دلم خیلی......  مناسبتر و بهتر

 !!بشم آشنا بیشتر

 



 و شد قرمز آنی در علی. زدم رو سکته که وای

 بخوام اینکه از قبل چااااااااک به بزن کسری: غرید

 دوست شاید نــــــــــه یا.......  کنم تهت سرو

 که بکنه برااات اینکارو داداشم خان باشی داشته

 .......میاد جا حالش هم کمی

 

 بی و رفت درهم علی جمله این با پسره قیافه

 .شد اتاق از آورده باال برام دستی معطلی

 

 رو عموش پسر رفتن عصبانی و کالفه که علی

 و انداخت بمن نگاهی نیم عجله با میکرد دنبال

 بهم آرومتر مراتب به صدایی با کشیده عمیقی نفس

 خوبه حالت خداروشکر خااااااانم آمین خب:  گفت

 .نیست نگرانی جای و

 

 و شو آماده زود هم تو.........  پایین برم باید من

 !بقیه پیش پایین بیا

 



 

 .کرد ترک رو اتاق سریع بعد و کرد مکثی بعد

 

 پسر با علی رفتارهای و بستم چشمهامو دوباره

 بشدت شد ردوبدل بینشون که حرفهایی و عموش

 .بود کرده گیر در فکرمو

 

 اتفاقاتی صدرصد. مردم می کنجکاوی از داشتم

 اینجوری پسرعموش برابر در علی که بود افتاده

 .بود گرفته جبهه

 

 االن ولی.......  و میداد توضیحی بهم علی کاش

 .میکردم صبر باید.......  نبود وقتش

 

 یک برای حتی نداشتم اشتیاقی اصال اینکه وجود با

 ولی  باشم سالن پی تو مهمونای بین شده هم لحظه



 و مرتضی عمو و عزیز بخاطر بودم مجبور االن

 .بزنم بیرون اتاقم از هام عمه پسر

  

. نداشتم سرگیجه دیگه که شدم بلند ناچار

 و لباسا سروقت رفتم. بود بهتر حالم خداروشکر

 و یشمی رنگ دیدن با. انداختم کمدم توی نگاهی

 . گفتم تبریک عزیز سلیقه به بلندم دامن بلوز مالیم

 

 آبی اول.گذاشتم تخت روی رو لباسا و زدم لبخندی

 . کردم تنم رو لباسها و زدم سروصورتم به

 

 بود نشسته زیبایی به تنم روی تمام نرمی به لباسها

 . بود عالی الغر من   برای خوریش تن و

 

 لباسهای.......  انداختم آینه به نگاهی نیم تردید با

. بود داده پوشش بدنمو تمام که ای ساده و شیک

 و زدم لب برق یه فقط صورتیمو لبهای آهسته



 تمام و بود مهیا قبل از هم گوشم زیر عطر و ریمل

. 

 

 جلب نمیخواست دلم.........  برام بود زیاد همینم

 دیگه حدیثهای و حرف سرم پشت بعد و بکنم توجه

 .بشه گفته

 

 من از چشم حیدر میدونستم کنار، به همه حاال

 فقط........... منه به حواسش هرلحظه و برنمیداره

 این........ غیرتی ی پسره واااااااااااه: گفتم بلند

 !کرد پیدا کجا از منو دیگه

 

 روی رو سفیدم شال حیدر یادآوری از لبخند با

 مویی تک ندادم اجازه اصال و کردم مرتب سرم

 . باشه بیرون

 

 مهمونا مورد در گوناگونم افکار با بعد ای لحظه

 .. رفتم بیرون اتاق از



 

 ی همهمه صدای میومدم پایین داشتم که ها پله از

 .میشد شنیده مهمونا

 

 بیشتر دیدم آوردم باال سرمو و گذاشتم سالن به پا تا

 بهم ام روده و دل رسما که منه به مهمونا نگاههای

 . پیچید

 

 و میفتادم علی یاد فقط جاها اینجور در چرا نمیدونم

 . میکردم صداش اونو گشته دنبالش نگاهم

 

 علی بزنم داد بود مونده کم و برداشتم قدمی

 علی دیدم یکدفعه که برس بدادم کجایییییییییییی

 سرچ سرتاپامو هم قد تمام اما میاد بطرفم داره

 . میکنه

 

 و نشست بازوم به دستش مهربانانه رسید که کنارم

 هم شیک چه خودم مامانی دختردایی: گفت لبخند با



. خووووووودم جان الزمه اسپند که کرده

 پیش تورو که بیا االن. خوبه هم حالت خداروشکر

 ! باشه راحت ازت خیالم و ببرم عزیز

 

 داشتند که بود شده بلند مهمونا صدای دوباره

 .....افتاد حیدر به چشمم ولی میکردند صحبت

 

 بلند قدمهای با و بود شده دوخته بصورتم نگاهش 

 .میومد بطرفم داشت

 

 کردم حس و بود عصبی خاص جوری اش قیافه

 چیزی که شده جمع وری یه عصبانیت با لباش

 ! کرد چکه دلم توی

 

 وضع چه این بگه بهم میومد داشت اینجوری نکنه

 برگردم که شلوارم مانتو کو حاال و پوشیدنه لباس

 ! کنم عوض لباسهامو اتاق

 



 که زدم چنگ جوری رو علی بازوی فهمیدم فقط

 چیکار آمین آآآآآآاییییییییی: گفت تند. دراومد آخش

 شد چی! شده کنده گوشتم بخدا میکنی داری

 ....آخهههههههههههه

 

 میخواست دلم و ندادم گوش حرفش به اصال اما

 بشم آویزون علی از چنان استرالیا کواالهای عین

 .کنه جدا ازش منو نتونه هیشکی

 

 کاری یه علی...... عصبانیه چرا حیدر: گفتم فقط

 !!! بکن

 

 زمزمه من روبه و کرد حیدر به نگاهی تند علی

 تو! شده چی ببینم بزار نباش نگران: گفت کنان

 ..... نترس فقط

 

 .........آمین: گفت محکم و ایستاد مقابلم حیدر که

 



 

 شد جا قلبم به غصه شبی مهتاب تو بی

 شد تنها و تک تو بی ام زده ماتم دل

 

 ربود خواب ترم چشم از تو دیدار شوق

 شد رویا یک تو بعد خوشی رنگ دیدن

 

 ؟ مانده یادت که سنگ و گل و صحرا و شب

  شد غوغا تو سر و شدند داده دل همه

 

 بنشستیم آن لب هم با که جوی آن پیش

 شد دریا دگر که فشاندم اشک آنقدر

 

 بشکستی مرا قلب زدی سنگ من به تو

 شد شبها این همدم مرا غصه تو بعد

 



  ها خاطره ولی کوچه از بگذرم خواستم

 شد پا رفتن مانع و شد تازه دلم در
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 حیدر عصبی و پریشان صورت روی نگاهم

 خرده چه ببینم بودم منتظر و بود شده دوخته

 بیرون فرمش خوش لبهای اون بین از فرمایشهایی

 .میاد

 

: گفت محکم که بود شده دوخته نگاهم به نگاهش

 آورده هجوم همه بود شده چت تو......... آمین

 بود؟ شده چیزیت بهتره؟ حالت اتاقت؟ بودن

 

 عین در اینکه از. رفت غنچ دلم ته چرا نمیدونم

 بود نگرانم و فکر به بازیاش مغرور و زورگویی

 . گرفتم ضعفه دل راستش



 

 لبخندی. ترسیدم نمی دیگه و بود اومده جا حالم

: گفتم آروم و نشست لبم روی قشنگ

 یه خب بودین نگرانم اینهمه اگه........ پسرعمه

 حتما خب! شده چی ببینین میزدین من به سری

 .نکنید اذیت خودتونو دیگه که نداشته زیادی اهمیت

 

 جلو شو کله چنان و رفت هم در حیدر صورت

 !بکوبه بصورتم کله با که االنه گفتم که آورد

 

 که رفت فرو علی بازوی در قبل از بدتر ناخنهام

 در قلبم فعال. نکردم توجهی ولی. دراومد آخش

 . بود ریزش حال

 

 ببین: گفت ش فشرده بهم دندونای بین از خفه حیدر

 برام.......  دراز زبون نازنازی   وروجک   آباجی  

 دیدن با که نزن حرف چیزا اینجور و اهمیت از



 حال کفایت بقدر میومدن پایین ها پله از که بعضیا

 .....هستش ریخته بهم اوضاعم و

 

 چه ببینم باال بیام بخوام بودم نگرانت اونهمه خودمم

 وقتی از امان ولی! اومده سرت بالیی چه و خبره

 به که بیفتی لق دهن گشاد   دهن آدم چندتا گیر که

 و راز تمامی از کنن فکر حاال و بدن گیر سیاست

 ....دارن خبر داری مملکت رمز

 

 خودمو نتونستم که بودم افتاده نفر چند گیر خب

 کف جوابشونو باید چون. بیام باال و بدم نجات

 . میذاشتم دستشون

 

 بود؟ شده چی بگو چیه ماجرا فهمیدی که االن

 ؟.....ناراحت که بود گفته بهت چیزی کسی

 

! بود نگفته چیزی کسی....... بخدا نه: گفتم تند

 االن خدا شکر اونم که بود پایین بشدت فشارم



 خاصی ی مساله. همین فقط. کنارتون و بهترم

 .نبود

 

 مواظب: گفت جدی و کشید عقب سرشو حیدر

 خودت از توانت از جنبه از بیشتر! باش خودت

 کردین بدو بدو اونهمه امروز حتما! نکش کار

 ! افتادی یهویی و کردی خسته خودتو

 

 نگرانیش بابت نداد اجازه حتی حرفش شدن تموم با

 شد دور ما از کرده عقبگرد چنان! بکنم تشکری

 .بود شده دوخته سرش پشت نگاهم مبهوت که

 

 این: گفتم برگشته علی بطرف ورچیده لبای با

 به حرفی هر و مغروره اینهمه که سبز غول هالک

 کم و ست دیوونه اینقده چرا میخوره قباش تریش

 قورت درسته آدمو  نرسیده راه از مونه می

 بده؟؟؟؟

 



 جدیت رنگ چشماش. شد عوض بمن نگاهش علی

....... آمین: گفت و فشرد بهم کمی لباشو. گرفت

 من ولی......  عزیزی برام خیلی خیلی درسته

 ....... دارم تعصب حیدرم داداش روی

 

 چطوره و داره اخالقهارو این چرا میدونم چون

 ملت این برای داره و دستش کف گرفته رو جونش

 .میکشه زحمت مملکت و

 

 طرف هزار از جونش چطور میدونم چون

 یه الل زبونم...  نکرده خدای ممکنه و درخطره

  پوش کفن روز

 راست تنمو موهای کردنشم فکر حتی بیخیال.... 

 ....میکنه

 

 با کرد باز وقتی و بست چشماشو لحظاتی بعد

 چشم کاشت لبهام روی خنده که لوچ شدیدا نگاهی

 باشه یادت ورپریده ی دختره: گفت دوخته بصورتم



 زبونتو اون جا در که دارم تعصب داداشم رو انقده

 !!!باشه حواست ها میکنم قیچی

 

 بود فردی حیدر. میکردم درکش کامال چرا نمیدونم

 عاشقانه همه و داشت تعصب جای واقعا که

 خاص جوری دیدنش با منکه حتی داشتند دوستش

 .میرفت براش دلم

 

 که علی نمیری آآآآآآیییییییییی: گفتم پررویی با اما

 که نداره برت زمین روی از خدا الهی. حیفی

 آدم موذمار پسره میشم دلتنگت

 .فررررروووووووش

 

 قیچی زبونمو و فروختی حیدرت به منو زود چه

 . گفتم کی ببین ندارم کاری باهات دیگه! کردی

 

 انگار. لرزید می هاش شونه که خندید چنان علی

 خندان. خندیدم منم که میرقصید بندری داشت



 اینقده: گفت گوشم دم انداخته راهم و گرفت بازومو

 هم تو شامل تعصب این. نکن ام حواله خیر دعای

 از دمار کرده نگاه چپ بهت کسی بفهمم فقط. میشه

 ! تو کردی فکر چی درمیارم روزگارش

 

 بطرفم. بود کنارش دختری که افتاد لیلی به چشمم

 حالت که خداروشکر وای: گفت لبخند با. برگشت

 بدو. خودمون پیش بریم بیا! عزیزدلم خوبه

 .خانوممممممم خوشگل

 

 و کردم لیلی پوشیدن لباس و وضع سرو به نگاهی

 . زدم لبخندی

 

 پوشیده رنگی یاسی مرتب و پوشیده دامن و کت

 باهام داشت زنان نفس و عجله با همیشه مثل و بود

 . شد کشیده همراهش دختر به نگاهم. میزد حرف

 



 پُر کمی هیکل و متوسط قد با سفیدرو نسبتا دختری

 از شیطنت که داشتنی دوست و مزه با خیلیم

 .میکرد فوران چشماش

 

 شیطون نگاه. داشت سالی بیست حدودا کنم فکر

 نیشش و زد برقی چشماش افتاد من به که دختره

 .کرد باز گوش تا گوش رو

 

 به رو دختره خنده پراز لبای وقتی چرا نمیدونم

 .زدم لبخند منم دیدم خودم

 

 هجوم من سمت به علی و لیلی به توجه بی دختره

 عقب خودمو حرکتش این خاطر به منم که آورد

 دختره این نمیدونم. رفتم علی پشت کمی و کشیدم

 .کرد همچین چرا

 



 شیرین: گفت و گرفت دختره جلوی دستشو تند علی

 شدی وحشی باز چته..... هووووووووووی

 دختررررررر؟؟؟؟

 

 و مارکدار لباسهای این با علی. گرفت م خنده

 انتظارشو اصال بود تیپ خوش  خیلیم که گرون

 .کنه رفتار اینجوری دختر یه با نداشتم

 

 ولی. بودم عصبانی دستش از چرا نمیدونم راستش

 حاال. نداشتم هم رو باشم عصبانی اینکه حق من

 .... باشه میخواست هرکی طرف

 

 خرابم حال متوجه تا کنم رفتار عادی کردم سعی

 بخاطر بود قرار که زن زخم  پسر این نشه

 !کنه قیچی زبونمو حیدرش

 



 این و لیلی سمت به و کشیدم بیرون علی پشت از

 اسمشم که چرخیدم روبروم شیطون و بامزه دختره

 مثل

 .......بود خوردنی و شیرین خودش 

 

 محبتش پراز و غش و غل بی چشمان دیدن با

 باز جا خودش برای و نشست دلم به عجیب مهرش

 ........جانم و قلب توی هزار پستوی در..... کرد

 

 علی حرف شنیدن با دختره ی مزه با قیافه. خندیدم

 زود خیلی ولی بود شده انفجار آماده باروت عین

 و کرد آروم عصبانیشو قیافه و شد مسلط بخودش

 به سالمــــــــــی بــــــــــه بــــــــــه: گفت ناز با

 خودمون سرجالیز مترسک به آسمونا وسعت

 خوشی خوبی دراز گردن زرافه.......... 

 سالمتی؟

 



 سمتش به سریع و داد تکون براش سری علی 

 لیلی سر پست خودشو دفعه یه شیرین که رفت

 .کشید

 

 بودیم جایی کردم دعا فقط و گرفتم بهم دستامو

 گربه و موش این وگرنه دیدند نمی مارو مهمونارو

 . نمیذاشت برامون آبرو بازی

 

 بدجنسی و شیطنت پراز نگاهی نیشخند با شیرین

 که من به رفته باال ابروی با و انداخت علی به

 شده خیره حرفاش و رفتار و حرکات به مبهوت

 جووووووونی دخملی چیه هــــــــــااااااا: گفت بودم

 کردی؟؟؟؟ هنگ

 

 و تخس کوچولوهای نی نی این عین واقعا. خندیدم

 شیرین و علی چقدر و!! شرّ  و بود شیطون زبل

 !بودند هم با نبرد مهیای و آماده

 



 شیرین و علی مخاطبش که لیلی کالفه صدای با

 یه فقط خدا تورو: گفت که برگشتیم بطرفش بود

 ... ببینم بدین فرصت من به دقیقه

 

 خواستند و کردند باز دهن هم با شیرین و علی

 خفه فعال: گفت تشر با لیلی که بزنند حرفی

 !بابا بزنم حرفمو من تا هردوتاتون

 

 روبه دوتا اون ی ماسیده ی قیافه به توجه بی بعدم

 برای وقت فعال جان آمین عزیزم: گفت و کرد من

 حاضر درحال. زیاده فرصت و داری شدن گیج

 !کنم آشنات فامیل زلزله این با تورو خواستم

 

: گفت زبونی بلبل با و حرفش وسط پرید شیرین

 انتخاب منو چرا بگو بهش جووووووونم لیلی

 زن   بهم حال مزخرف   دخترای که بگو. کردی

 ولی میشه یافت وفور به اینجا صفت کروکودیل

 .مــــــــــن مثل خوشگلی و نجیب خانم دخمل



 

 آجی خدا تورو آره: داد ادامه و برید حرفشو علی

 بی خور   مفت لش   تنبل   کدو این چقدر بگو لیلی

 شادی لحظات بازیاش دلقک با میتونه مصرفمون

  کنه سرگرمش و بیاره ارمغان به آمین برای رو

 

 دلم بود لیلی مخاطبش که آجی لفظ شنیدن با

 خودم برای رو لفظ این شنیدن حق من آره.. گرفت

 و بگه آجی بمن کسی نبودم الیقش اصال و نداشتم

.. 

 

 هرهر داشت علی و میکرد قروچه دندون شیرین

 ای لحظه اما. میخندید شیرین خوردنهای حرص به

 لباش رو خنده من زده حسرت قیافه دیدن با علی

 .خورد گره هم در اخماش و شد خشک

 

 که داد تکون برام سری سوالش پراز چشمان با

 شدی؟ ناراحت چرا شد؟ چی



 

. میخورد بهم اینجا صمیمی جو میدادم اجازه نباید

 سمتش به دستمو و زدم شیرین به لبخندی آهسته

 علی دختردایی هستم آمین من سالم: گفتم بردم جلو

 جان لیلی و

 

 میرسید نظر به خونگرمی خیلی دختر که شیرین

 سرشو. گرفت دستمو اشتیاق با و خندید من به رو

 سالم: گفت سرحال و شاد صدایی با بعد داد تکونی

 دختر البته صد و هستم شیرین منم.  جونم مرمری

 خود از جوووونی   علی و جووونی لیلی عموی

 !مغرور و غد و متشکر

 

ت چشم اون: گفت کجکی علی  درآد شور 

 االن که واسم کن دود اسپند برو الهههههههی

 !میکنی ناکارم

 



 طرفین به سرشو هم و میخندید هم حالیکه در لیلی

 اگه که برسم مهمونا به برم: گفت میداد تکون

 دیوونه صددرصدراهی بمونم اینجا این از بیشتر

 . میشم خونه

 

 از عزیزم: گفت من روبه مظلومی قیافه با بعد 

 برای و بدون شده تعطیل رو مخت االن همین

 ما از بمن چشمکی با بعد. باش آماده  تیمارستان

 . شد دور

 

 غرغر به شروع لب زیر شده مچاله قیافه با شیرین

 اگه که برو. دخترعمو برو اره: گفت و کرد کردن

 زشت   فیسوی فیس جادوگرای این کنی غفلت

 !میدن شوهرتو ترتیب بدترکیب

 

 و شیرین به همچنان نگاهم تعجب با و زده شوک

 !!بود هاش گفته

 



 زد نیشخندی من شده مات قیافه دیدن با شیرین

 وقتش به جووونم دخملی نداره تعجبی: وگفت

 .میشی هام گفته متوجه خودت

 

 گلوم گفت من به ورو کشید عمیق نفسی بعدم

 .برسیم خودمون به خورده یه بریم بابا خشکید

 

 به رو و کرد جمع بدجنسی حالت با قیافشو بعدم

 پسر این با  باشم داشته کافی انرژی باید: گفت علی

 خوش و خوشتیپ دراز   گردن دماغوی عموی

 .کنم کل کل هیکل

 

 بی کوچیکه داداش این هرچقدر آمین کن باور

 اندازه همون به بزرگه داداش مهربونه، و خطر

 !چرخید برش و دور نباید که ترسناکه

 



 پراز و بود دریایی علی دل. میگفت راست. خندیدم

 زورگویی و خشم پراز قد تمام حیدر اما. مهربونی

 .بود گم داشت که خشمی در مهربونیاش تمام و بود
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 مقایسه برادرو دو خیاالتم در داشتم همچنانکه

 . افتادیم راه و کشید دستمو شیرین میکردم

 

 حرف من سبز غول هالک مورد در داشت شیرین

 و غد این بسوی ها توجه تمام دیدم می و میزد

 . میشد حسودیم راستش و مغروره

 

 و خیره نگاه رد حرفاش یهویی کردن قطع با اما

 .گرفتم رو اش ترسیده

 

 خونسرد و جدی ای قیافه با که افتاد حیدر به چشمم



 دوتا ما به نگاهش و بود ایستاده مرتضی آقا کنار

 .بود

 

 زمزمه شیرین که دادم قورت صدادار رو دهنم آب

 و مرموز عموی پسر این نمیدونم: گفت کنان

 بینمش می هروقت که داره چی من خشن و ساکت

 ....میکنم خیس رو تنبونم

 

 رو دمم چنان کنار، به تنبون توی کردنم زرد حاال

 محو دیدش جلوی از سریع و میزارم کولم روی

 !! ببین و بیا که میشم

 

 کنار دیروز از درسته. خندیدم بسته لبان با آروم

 با ولی آشناتر، اخالقش با حدودا و بودم حیدر

 ازش منم ترس حیدر نگاههای و شیرین حرف

 کرده مالیمتر هم رو خنده حتی و بود شده بیشتر

 .بودم

 



 با و افتادم راه شیرین دست کشیدن با دوباره

 منم و میریخت بیرون یکریز شیرین که حرفهایی

 جلوی خصوصی هال وارد نبود حواسم اصال

 . شدیم آشپزخونه

 

 گردنش روی دست و شد بلند شیرین آخ یهویی

 به تند. بود زده گردنی پس بهش یکی که گذاشت

 .  افتاد میانسالی آقای به چشمم و برگشتیم عقب

 

: نالید کشیده کوله و کج لبای با شیرین

 ...... بــــــــــابــــــــــاااااااایی

 

 کوفت: گفت آورده جلو صورتشو شیرین بابای

 ی دختره....  باباییی درررررررد........  بابایی

 دست برام امشب نبود قرار مگه عرضه بی سرتق  

 هان؟ شدی فراموشکار اینهمه چرا بجنبونی؟؟

 



 انداخت باال ای شونه گرفته گارد همونطور شیرین

 و دست خودت شما.........  اصال چه بمن: گفت و

 عجب چیه؟؟ بدبخت من تقصیر هستی پاچلفتی

 هاا کردیم گیری

 

 نگاهشون مشنگ آدمای مثل مونده باز دهن با

 !! بودند؟ دختر و پدر دوتا این واقعا...... میکردم

 

 ناخوش نازنین   بانوی: گفت سرم پشت از صدایی

 اینکه مثل.......  چطوره؟ ما قبل ساعت نیم احوال  

 شدین سرپا دوباره و بهتره جسمانیتون وضعیت

 !براهه رو اوضاعتون مشخصه کامال..... 

 

 به قشنگ لبخندی با که انداختم بصورتش نگاهی

 از تشکری محترمانه. داشت بصورتم چشم لب

 شیرین بطرف صورتمو و کردم زحماتشون

 ! ساکته اینهمه چرا ببینم برگردوندم

 



 حالت کامال که جو ستیزه و سرد نگاه با شیرین

 نگاه رو کسری داشت بود گرفته بخودش جدال

 جدی و تلخ همچین چرا دختر این....... میکرد

 !داشت؟؟ سوال جای برام بود شده

 

 با که برگشت کسری بطرف نگاهم دوباره

 مغرور نگاهی با فقط و بود ایستاده پوزخندی

 .بود مون همه گر نظاره

 

 که نبود دلخواه شیرین پدر برای موجود جو انگار

 و زد شیرین چشمکی بمن لبخند با و کرد ای سرفه

 اعدام به میتونید.......  فعال ها بچه:  گفت فقط

 !باشید مواظب فقط بدید ادامه همدیگه کردن

 

 درست. بود عجیب برام شیرین پدر رفتار واقعا

 دخترش با غار یار و صمیمی دوستی و رفیق مثل

 ...... میکرد ورفتار میزد حرف

 



 با شیرین بحال خوش. کرد پر دلمو حسرتی

 ..... داشتنی دوست پدر همچین

 

 خیره دنبالش به چشمم و رفت که شیرین پدر 

 . شد جمع حواسم شیرین ی سقلمه با بود مونده

 

 توپ مغرور دکتر برای چشماش با داشت شیرین

 آقااااااااادی.......  خب خب: گفت که میکرد در

 ابرهای دوباره انگار.........  این از بعد دکتر

   و رفتن کنار آسمون

 همگی چقدرم......  شدند رویت مون ماه مثل دکتر

 !بودیم دلتنگتون

 

 همچنان هم پسره و مینداخت متلک داشت شیرین

 .میکرد نگاهش داشت مغرورانه

 

 باور: گفت تمسخر با و رفت باال کسری های شونه

. اهمیته بی برام دلتنگیاتونم و خاص حرفهای کنید



 سعی کردی هنر خیلی اگه پررو کوچولوی دختر

  کن

 چیزش کمترین که بشی بکار مشغول جایی حداقل

 بپرون متلک بعد باشه کارشون سفید لباس

 .......فهمیدی

 

 سر پشت از که شد شنیده علی خشن نسبتا صدای

 تموم بعد انشاهلل البته میکنه اینکارو حتما: گفت

 . درسش شدن

 

 ی جربزه و جنم داره اهمیت که چیزی درضمن و

 شغل الیق واقعا که هستش لیاقت و کردن کار

 . باشی انتخابیت

 

 اونم الیق و بپوشن سفید لباس میتونن همه وگرنه

 .....خاصیت بی موجود یه شایدم نباشن

 



 زدن حرف گنده اینهمه و علی. بود شده باز چشمام

 چرا بفهمم نمیتونستم فقط........ چسبوندن متلک و

 !نبود پسرعموش مگه. نمیومد راه کسری با

 

 

 که شیرین صورت سمت به علی صورت از نگاهم

 .افتاد بود شده سرخ

 

 به رو کالفگی با بود  شده عصبانی زیادی که علی

 دستوری حالت و خورده گره ابروهای با و کرد ما

: گفت من تا هست شیرین بیشتر مخاطبش انگار که

 راه باشین زود. میگشت دنبالتون داشت عزیز

 ...پیشش برین بیفتین

 

 و علی از شیرین همراه خواستم تا و برگشتم

 پسری چشمان در چشمان بگیرم فاصله پسرعموش

 گوریل یه انگار نباشه دروغ....... خورد گره



 شدیدا رنگش سیاه چشمان که بود گنده اخموی

 .....بود زوم صورتم روی

 

 انگار میکرد نگام تفریحی و هوس پراز جوری

 جلوش مادرزاد لخت و نداشتم تن به لباسی هیچ

 بدنمو تمام که چندشی با میدونم فقط. بودم ایستاده

 از دیگه این! بوزینه انتر: کردم زمزمه بود گرفته

 .....بودمش ندیده رستوران در که شد پیداش کجا

  

 زانوهای عقابش مثل و مانند قیر چشمای دیدن

 کنار ازش نگاهمو میخواست دلم. لرزوند رو سستم

 . نبود که نبود شدنی ولی بکشم

 

 اما. نبود خاصی چیز خودش هیکلش جز به

 میخ   آدمو و نداشت حرف نگاهش جذابیت

 . میکرد صورتش

  



 و کشیدم کنار چشمامو تپید می که قلبی با بزور

 .کردم بهش پشت

 

 ببینم بودم کنجکاو. زد سالن توی دوری نگاهم

 چشمم به ولی کجاست خودمون کوچولوی هالک

 . نمیدونستم رو بود کجا. نخورد

 پسرعمه که چه بمن اصال.......  شدم خیالش بی

 !! کجاست حیدر

 

 خیره نگاهم. دیدمش ها پله پایین لحظه همون که

 پذیرایی مخفیای نور رنگارنگ روشنایی در. شد

 دیگه چیز یه تابیدند می بهش باال از که

 ...بووووووووود

 

 نگاه دیگری جور سراپاشو اینبار محبتم تمام با

 . کردم

 



 باز دکمه یک با تیره ای سرمه پیراهن و شلوار

 به چشمایی مردانه کشیده و پر ابروهای...... 

 ......  شب سیاهی

 

 که شکل مربع ای چانه و جور و جمع دهن و لب

 قد و جذبه خداییش ولی بودند چشم توی قشنگی به

 دختری هر برای تونست می اش مردانه قامت و

 ...... باشه جذاب

 

 و قدبلند حیدر عین هم علی و مرتضی عمو 

 دیگه چیز یه ما آقاهالک این ولی بودند هیکلی

 .... بود

 

 که نشست صورتم روی بّرنده و راست حیدر نگاه

 آشپزخونه بطرف و چرخیدم شیرین کشیدن با

 .رفتیم

 



 چایی درحال نفری چند و بود شلوغ آشپزخانه

 ....فنجانها شستن و ریختن

 

 خانم یک با داشت عزیز ولی نبود لیلی از خبری

 شیرین و بمن رو لبخند با دید منو تا. میزد حرف

 ؟؟؟ شیطونکهام میخواین چیزی:  پرسید

 

 بود نفرستاده دنبالم عزیز مگه........  کردم تعجب

 !! ؟؟

 چلچراغ با بدم رو جوابش کردم باز رو دهنم تا

 میکرد نگاه سرم پشت به که عزیز چشمان شدن

 .دادم قورت رو دهنم آب جهت بی و چرخیدم

 

 اینجا اومدی شده طوری حیدرر پسرم: گفت عزیز

 داری؟ الزم چیزی ؟

 



 رو بعد و شیرین روی عقابش مثل تیز چشمان

 مادرش از بعد و زد چرخی من مات چهره

 . کرد ولرم آب درخواست

 

 بطرفش ولرمو اب اش صدقه قربونت با عزیز

 گرم نیمه آب خونسرد و آروم هم حیدر که گرفت

 .میخورد رو

 

 جذبه این به اصال: کرد زمزمه گوشم دم شیرین

.......  بخوره ولرم آب و باشه ولوس مامانی میاد

 !! عمررررا

 

 !!میکنه درد گلوش شایدم: گفتم آروم

 

 بره بیرون آشپزخونه از شد مجبور عزیز لحظه یه

 گرفتم رو شیرین دست عزیز رفتن با منم و

 ی دورگه صدای با که برم در سرش پشت خواستم

 .شدم خشک سرجام حیدر



 

 رو تر دقیق حاال درهم اخمهلی با حیدر چشمان

: غرید آهسته. بود گردش در هیکلم و صورت

 میزنی دید رو مرد یک تمام جرات با داری وقتی

 فضولیت نگاههای این ممکنه چون باش مواظب

 .بیفتی دردسر به بدجوری و بده دستت کار

 

 که بود شده دوخته بصورتش چشمم مبهوت و مات

: داد ادامه آروم ولی تر جدی نسبت به صدایی با

 بچرخه غریبه یک نگاه روی نگاهت نبینم دیگه

 ...... 

 

. رفت بیرون سنگینش قدمهای با و افتاد راه و

 و بود دیده رو سیاه چشم اون به نگاهم حتما خدایا

..... 

 



 صندلی رو خودمو مونده باز دهن با واج و هاج

 دوختم چشم حیدر خالی بجای و انداختم آشپزخونه

 ...رفتم بفکر و

 

 نفس که وانگار بود شده شوکه من از بیشتر شیرین

 چش حیدر پسرعمو: گفت فقط...... کشیدنمی هم

 میگفت؟ چی داشت بود؟؟

 

..... بود دلتنگ بدجوری دلم. دادم فرو عمیق نفسی

 دلتنــــــــــــــــــــگ خیلی

 

  نیست دلتنگی از بدتر هیچی

  بمیری میخوای انگار

 ......بمونی زنده باید بار هزار روزی ولی

 

 

 عشق شهر بر.....  کنند حاکم مرا گر



 میزنم محبت لوح ، ای دروازه هر روی

 

 یکی باشد دلبرم.......... دل هر بهر

 میزنم خیانت ،نوع هر روی باطل مهر

 

 شهر بازار همه.....میگردم سخت

 میکنم زندان را،به وفایی بی تاجران

 

 من شهر در....همه آیند نقاب بی

 میکنم ویران چهره ، ببینم هرکس نقاب با

 

 خود جای اهو بره.....خود جای در گرگها

 میکنم رسوا وهللا ، هم جلد در روند گر

 

 وفا برحکم فرمان........رامیدهم عاشقان

 میکنم گریزان شهر،حتما ز را وفایان بی



 

 حاکمی تخت به تکیه......میزنم عدالت با

 ��میکنم پریشان را عشق نامی بد باعث
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 رو میخش حیدر و نبودم خودم درحال اصال

 . بود رفته کوبیده قشنگ

 

 به رو سردرگم و شد عادی هم شیرین نگاه کم کم

 پسره غوله نره این دختر واال: کرد زمزمه من

 ....... هــــــــــااا میزنه ترسناک زیادی عمومون

 

 داغونم و کشته منو که ایش سرمه زیبای تریپ

 ویبره روی رو ما بدجوری حرفاش ولی   کرده

 تووو جون لرزوند بدنمونو و تن و داد قرار

 !بود شاکی اینجوری بودی کرده کاری........ 



 

 دختره......  گرفت ام خنده زدنش حرف لحن از

 کردمی بلغور چی دار گیرو این تو حاال شیطون ی

 !! دونمنمی رو

 

 ما به چشمش تا و کرد آشپزخونه وارد سرشو لیلی

 که بدو.....  کجایییییییییی غریق نجات: گفت افتاد

 !داره نیاز کمکت به یکی

 

 کشون منو گرفته دستمو معطلی بدون هم شیرین

 میخ زمین روی پاهامو. برد پذیرایی بطرف کشون

 کجا منو داری شیرین؟ تو چته: پرسیدم کرده

 میبری؟؟

 

 به علی که بدو: گفت و کشید گرفته دستمو دوباره

 خوش اون غریق نجات من آخه! داره نیاز کمک

 !میدم نجاتش همیشه و پوشم مارکدار تیپ

 



 شونم همه حاال و داشتن قوانینی چه مردم. خندیدم

 .میکردند رسانی اطالع و بودند مطلع چه

 

 آشپزخونه نزدیکیهای همون شدیم سالن وارد تا

 خبر چه اوووووف......... افتاد جان علی به چشمم

 !بووووووود

 

 دختر   دو بین ایستاده سرپا بدست شربتی لیوان علی

 با چشماش و بود افتاده گیر پالستیکی و کرده عمل

 ........ بود فرار راه دنبال بدبختی

 

 مصنوعی جاشون همه واقعا چون پالستیکی میگم 

 گونه......  شده نقاشی ابروهای. رسید می بنظر

 لبای مثل لبهایی با شیرین، هیکل کل تپلی به های

 !!! شتررر

 



 به و داد بخودش تکونی فوری دیدنمون با علی 

 ادا و ناز با هم سیریش دخترای. اومد سمتون

 . گرفتند رو دورش و افتادند راه دنبالش

 

 به اول پرالتماس چشمان با رسید ما به علی تا

 خوبید؟: گفت و کرد نگاه من بعد و شیرین

 

 در بود گرفته مطلبو اول از که موذمارم شیرین 

 بود علی مخاطبش ولی دخترا رو چشماش حالیکه

 حیف واقعا بگم باید جووووونم عمو پسر: گفت

 .. خداااییش رفتی ازدست یعنی شدی

 

 چراااااا؟؟:  گفت اشتیاق با هم علی

 

 به ای اشاره انداخته باال ابرویی خیال بی شیرین

 کنم عرض خدمتتون باید:  داد جواب و کرد دخترا

 ننه این و زدی بختت به حاال تا شما که لگدی



 ننه بروسلی اون دادی، دست از جرینگی قمرهارو

 ... بود نزده حریفاش به مرده

 

 به هنوز لیوان و بود خورده شربت قلپی که علی

 دهنش تو که هرچی شیرین حرف بااین بود، دهنش

 ..... بیرون پاشید بود

 

 پاشیده لباسهاشون به کمی هم شربت که دخترها

 شدند ما بیخیال تخم و اخم و غره چشم با بود شده

 .رفتند بهداشتی سرویس طرف به و

 

 و کرد سروشکلش به نگاهی غرغرکنان شیرین

 .نالید کرده کجی دهن پاش و دست به مچاله

  

 بود شده پاشیده هم شیرین دستهای به شربت حاال

 ببرن گالتو دهن اون شور مرده: گفت خفه که

 نجاتش اومدیم.....  اَه اَه......  دراز گردن زرافه

 .شدیم کباب بدیم



 

 به و میخندید خیال آرامش با داشت حاال علی

 دلت خیلیم: گفت که میداد گوش شیرین غرغرای

 نتونستم بود جالب متلکت و تیکه خب! بخواد

 !چه بمن دارم نگه خودمو

 

 . بودم شده شیرین حرفهای متوجه حاال 

 و کردن دور نجات غریق از منظورش پس

 بر و دور از سوسول و تیتیش دخترای چزوندن

 .بود علی

 

 به شروع میخواست خوشحال و کیفور حاال علی

 حیدر.....  ببخشید: گفت صدایی که کنه شیطنت

 . ببینند کارشون اتاق تو شمارو میخوان خان

 

 حاال که شد کشیده آقایی سمت به تامون هرسه نگاه

 علی. میزد حرفهارو این و بود ایستاده علی کنار



 و ما بطرف برگشتن بدون یا وقت فوت بدون

 .رفت باال طبقه به و شد جدا ما از ای دیگه حرف

 

 لحظاتی برای علی ای عجله رفتار از متعجب 

 قدمهای با که شد کشیده سرش پشت نگاهم ساکت

 .میشد دور ما از داشت بلندش

 

......  نکن تعجب زیاد: گفت گوشم کنار شیرین

 و اعصاب بی پسرعموی با همه برخورد و رفتار

 چشم و بله فقط حدیثی و فکر هیچ بدون مآبم رییس

 ... گفتنه

  

 معروفه و موفق ورزشکار یک حیدر اینکه در

 افراد احترام همه این دلیل این ولی نیست شکی

 ......... باشه نمیتونه مجلس این در حاضر

 



 به صاف لبهای با داشتم و بود شده باز چشمام

 باغ این از دم هر که میدادم گوش شیرین حرفهای

 . میرسید بری

 

 که پدرش حتی: داد ادامه تعجبم به لبخند با شیرین

 با برابرش در هم باشن من خوشگل عموجون

 میکنه رفتار خاصی احترام و افتخار و توجه

 شغل و جلکی زیر کارهای حتما دلیلش اما....... 

 !داره حیدر که خوبیه

 

 همه از حیدرخانش دیدن با همیشه هم عمو زن 

 خیلی براش همکه تو از کنم فکر که میشه غافل

 !!بووود شده غافل بودی عزیز

 

 تغییر حرفاش یهویی شیرین بگم چیزی بخوام تا

 یه تو جووووونم مرمری: گفت داده مسیر

 .گیره در فکرم عجیب موضوعی

 



: داد ادامه لبش رو شیطنت پراز نیشخندی با بعد

 شد مد پاره پیراهن همه این بینی می که جوونارو

 و پاره شلوار......  شد مد پوره پاره شالهای...... 

 !شد مد سوراخ

 

 ؟؟؟؟؟ منظووووور.......  خوب:گفتم آهسته

 

 دیگه خوب: داد جواب گرفته دستمو شیرین

 جوراب جفت سی بیست نزدیک خونه تو من......

 نمیشه مد اونا چرا.......  دارم پاره و سوراخ

 آخه؟؟؟؟؟

 

 با خانمی شدم متوجه که خندیدممی همراهش داشتم

 .شد نزدیک بهمون نگران و عجله

 

 جانم مامان جان آمین: گفت شیرین رسید نزدیک تا

 و حیدر عموجان زن. خدمتتون میکنم معرفی رو

 ..... علی و لیلی



 

 عزیزجون ی برادرزاده عنوان به هم منو بعد

 اخم لبخندم جواب در شیرین مادر که کرد معرفی

 که من از رو پرحرفش چشمان و کرد کمرنگی

: گفت فقط. برداشت  بودم شده حرکاتش مات

 .خانوم دختر تون آشنایی از شدم خوشحال

 

 !!!گرفت دخترش به رو صورتشو و 

 

 و یهویی آخه شد چی.......  ماسید لبام رو لبخند 

 !!؟؟؟ دیدار اولین در

 

 حتما.......  شناخته منو یعنی.......  گرفت نفسم

 که شنیده هم رو سرم پشت های حدیث و حرف

 خداااایااااا وااای....... اینجوری

 

 راحت دیگه میکردم فکر.......  خامی خیال چه

 کنه تحقیرم بعد به این از نیست کسی دیگه و شدم



 ولی بکنه یادآوری بهم رو نحسم گذشته و

 ......امشب

 

 اگه........  میداد دستم کار داشت خفگی حس

 صد صددر نمیرسوندم آزاد هوای به خودمو سریع

 می بیمارستان به کارم و میریخت بهم وضعیتم

 !  کشید

 

 بدبختی عجب. سوخت می عجیب داشت چشمام

 بینی می منو داری جووون خدا.......  من بودن

 بگو فقط میکنی امتحانم داری نکنه....... آررررره

 ؟؟؟ کــــــــــی تا خداایا.......  تاکی

 

 و ببخشید گفتن با فقط و انداختم پایین سرمو ناامید

 برخورد متوجه که شیرین چهره به نگاه بدون

 ازشون و گفتم ببخشیدی زمزمه با بود شده مادرش

 ........گرفتم فاصله

 



#17 

 

 از همه به توجه بی و نبودم خودم حال در اصال

 قدمهام. گذاشتم حیاط به پا افتاده راه مهمونا بین

 خودمو مزخرف حس همون با و میشد کشیده دنبالم

  انداختم آالچیق زیر تخت رو

 

...... نمیومد باال نفسم...... میشدم خفه داشتم

 زده رقم برام خواسته دل والدینم که سرنوشتی

 .بود ریخته آبرومو بدجور بودند

 

 شال اراده بی و کشیدم عرقم خیس گلوی به دستی

 شال به هم موهام گیره..... کشیدم پایین سرمو رو

 .افتاد پایین اون همراه و کرد گیر

 

 که افتاد پایین هام شونه روی از پرپشتم موهای

 . نداشتم کردنشم جمع ی حوصله و حال

 



 و کشیدم تخت گوشه به بزور و ضعف با خودمو

 . شدم ولو حال بی

 

 مامان ی طعنه و حرف پراز نگاه یادآوری به با 

 بلکه نشست دارم خس سینه روی دستم شیرین

 .بستم چشمامو. بگیره آروم کمی

 

 :گذشت فکرم از

 

 میکنم لمسش سکوت با من که دردی

  دردیست از تر سخت و دردناکتر بسیار 

 ...باشد شده همراه فریاد با که

 بخوانید سکوتم با را تشنه من  

 فریادهایم با نه کنید حس را دردم و 

 



 صدای شنیدن با. بود نامعلوم برام بود گذشته چقدر

 صحبت خندان همدیگه با که نفر چند قدمهای

 . شدم کشیده بیرون خودم خیاالت از میکردند

 

 آرامشی......  باشم تنها حاالها حاال داشتم دوست

 بدست داشتم مهتابی شب این خلوت در که رو

 نمیخواست دلم و بود دهنده تسکین برام میاوردم

 .بکنم قسمت کسی با خلوتمو این

 

 بخودم تکونی بزور خودمو آروم و سروصدا بی 

 درختان بین و سریدم پایین تخت گوشه از و دادم

 تاریکی در که رسوندم حیاط برگ و پرشاخ و بلند

 .کردم رها شدمو حبس نفس بعد. بود محض

 

. نداشتم حسابیم درست تعادل و بودم منگ هنوزم

 جمع رو جانم بی پاهای و دادم تکیه درختی به

 نگاهم و گذاشتم زانوهام رو کج سرمو. کردم



 و فکر اما شد دوخته حیاط توی آدمای به دورادور

 . مزخرفم گذشته در خیالم

 

....... خودم و بودم خودم و بودم فارغ دنیا تمام از

 دور جمع حواسمو تونستم تا زدم پلک بار چند

 اذیتم و میسوخت داشت چشمام. بکنم واطرافم

 ...... میکرد

 

 تو چقدر نمیدونم......  حسابی بود گرفته خوابمم

 بودم شده گم خودم در و بودم نشسته وضعیت اون

 . بود رفته خواب بدنم تمام اما

 

 و کشیدم بلندی  خمیازه انگیزه بی و حس بی

 دستامو هردو کف. برداشتم زانوهام رو از سرمو

 نیروی به شدن بلند برای. دادم تکیه زمین رو

 .داشتم نیاز زیادی

 



 مهمونی نمیدونستم حتی. برداشتم قدم ومنگ گیج

 .میکنن چیکار دارن و حاله چه در

 

 ؟؟ میکنید چیکار اینجا شما: گفت بلند صدایی

 

 و تپید می داشت فقط قلبم نه........ ایستاد قلبم

 آشنا کمی اما غریبه و بم صدای این. میومد بیرون

 ........تاریکی توی بود کیه مال

 

 خمار چشمان. رفتم عقب قدم یه هراسان و ترسیدم

 گفتم زیرزبونم فقط و کردم باز از بازتر خوابمو

 !! هللا بسم

 

 قدمیم چند در که درشت و هیکلی آدم دیدن با

 دیدم نمی ازش هیچی تاریکی در و بود ایستاده

 . بود یخ یخ بدنم کل و بودم افتاده پس واقعا

 



 شمرده سیاهی. بدم قورتش نمیشد پیدا دهنم هم آبی

 شب وقت این شما پرسیدم: گفت دوباره دستوری و

 ؟؟ میکنید چیکار درختا این وسط تاریکی در

 

. نبود زدنم حرف توان شوک و ترس شدت از

 .باشه شده دوخته بهم و قفل دهنم که انگار

 

 پاهام این اگه عمرا. میفتادم داشتم. بستم چشمامو

 . داره نگه منو میتونست

 

 وحشت با. نشست دستم مچ روی دستی گفت حسم

 حال در و پریدم عقب نه......  کشیدم عقب خودمو

 و ترمحکم برعکس شخص اون که بودم افتادن

 .کشید خودش طرف به منو سریع

 

 قد سیاهی ی سینه به محکم سست بدن اون با منم 

 توی تلخ عطری واحد آن در که شدم کشیده بلند

 .کرد خوش جا بینیم



 

 همراه اما میزدم پا و دست هوا ای ذره برای داشتم

 . پیچید می مغزم توی هم طرف ادکلن هوا با

 

 که......  تنش عطر میداد بویی عجب من خدای 

 هم سر پشت میدونم فقط..... بود آشنا برام خیلیم

 نداشتم رو سرم کردن بلند قدرت و کشیدم می نفس

 !!؟؟

 

 جلوگیری افتادنم از بود حلقه دورم که بازوانی

 در کمرم لمس حس چرا نمیدونستم اما میکرد

 آور خلسه حد این تا برام آشنا ی غریبه این دستای

 ؟؟!شیرین و بود

 

 میکرد زمزمه گوشم دم که بمش و خشدار باصدای

 اینکه بخاطر ولی.....  بودمش شناخته باشم آروم

 بشدت بودم کرده خوش جا بغلش در پررویی با

 .. کشیدممی خجالت و بودم ترسیده



 

 نمیدونستم اصال نه؟ ترسوندمت خیلی: گفت آهسته

 که داره کاری چه اینجا تنها دختر یه آخه!  اینجایی

 ...... بترسه اینجوری

 

...... توووووو خبرته چه بیرون میاد داره قلبت

 میتونی االن...... خب گرفتمت میفتادی داشتی

  ؟!بایستی پاهات روی

 

 تکون سری اما کنم نگاه صورتش به نداشتم جرات

 ......دادم

 

 شدن رنگ به رنگ و خجالت هزار و تردید با

 که کشیدم عقب خودمو بغلش از معطلی بی و آروم

 کمرم از مالیم گرفتنم فاصله همراه هم دستانش

 ....شد برداشته

 



 قلبم ضربان آرومش ولی سرد و جدی صدای با

 محکمتر اما. اومد بیرون نفسم و گرفت آروم کمی

 که نبینمت آزاد شکل سرو با هیچوقت   دیگه: گفت

 و اول ی دفعه...... میشه بد برات خیلی ببینم اگه

 .....دادم هشدار و گفتم بهت که آخریه

 

 قلبم ضربان حرفهایش تک به تک از.  لرزیدم

 از که گرمشم نفسهای هرم از. گرفت اوج دوباره

 بدتر پاهام و دست میخورد صورتم به نزدیک

 !!! میلرزید

 

 تو برو برگرد سریع هم حاال: داد دستور گوشم دم

 ........بقیه پیش پذیرایی

 

 زبون به خشونت و جدیت با شو جمله آخر  تحکم

 قبل ثانیه چند تا........  چشه نبود معلوم که آورد

 یه در ولی میزد حرف مالیمت با و آروم داشت

 !! داد تغییر سریع رو لحنش لحظه



 

. بدم دست از هم رو لحظه یه حتی نمیخواستم دیگه

 بیرون دیگه و اتاقمو تو برم سریع میخواست دلم

 . نیام

 

 شده دوخته پایین چشمای و سرم کردن بلند بدون

 خشک گلوی دهن آب و کردم کج خورده یه راهمو

 .....افتادم راه داده قورت شدمو

 

 در  بازوم بشم رد دستش بغل از خواستم همینکه

 کجــــــــــاااا: غرید و شد قفل حیدر گرم دستان

 وجبیت؟؟ نیم شال اون بدون میری داری

 

 خاک.......  سوتی پشت سوتی......  کردم بغض

 که شدم شالم نبود متوجه تازه.......  آمین برسرت

 ....نداشتم ازش خبری هیچ

 



 موها رو سنگینش نگاه برق از شرم و شرمندگی با

: گفتم لب وزیر گزیدم رو لبم لختم باریک گردن و

 ببخشید

 

 که اینقدر......  سوخت خودم برای خودم دل

 حاال که زدم حرفو این درد با و مظلومانه

 !کجاست شالم نمیدونستم

 

 اصال.......  بگیرش: گفت شده دراز بطرفم دستش

  بود؟ کجا داری خبر

 

 خیلی که دستش طرف به چشمام حرف این گفتن با

 .بود دستش توی شالم و رفت بود بزرگ و گنده هم

 

 مونده جا تخت روی آالچیق زیر: گفت تمسخر با

 .بود

 



 به بود، محسوس کامال لرزشش که دستایی با

 بود افتاده هام شونه دور پریشون حاال که موهایی

 و کشیدم دست بود گرفته قالب الغرمو صورت و

 ...... کشیدم سرم روی آروم رو شال

 

 !بیرونه شون همه کن جمع موهاتو: کرد غرش

 

 نمیدونستم دیگه. گرفت بطرفم هم سرمو ی گیره

 شالو آروم و گرفتم مو گیره. کنم گریه یا بخندم

 . پیچیدم دستم دور موهامو داده پایین

 

 کردم محکمشون گیره با شدند جمع قشنگ که باال

 .نشست سرم روی شال دوباره و

 

 نه داشتم حرکت جرات نه ترسم از دیگه ولی

 .....کردن حرکت قدرت

 



 داده هلم جلو به مالیم نشست پشتم که دستی با

 کافی اندازه به عزیز االن.........  بیفتید راه: گفت

 .... گشت می دنبالتون داشت شده نگران

 

 منم افتاد راه بلند قدمهای با خودش که همین

 ....... افتادم راه کنارش
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 اینم آخه. میدادم فحش بخودم داشتم فقط دلم توی

 بگه نبود یکی اصال........ داشتم من که بود شانس

 و بود دیده درخت دارو همه اون بین منو چطوری

 !بود؟؟ اومده سروقتم درست

 

 با فقط. برگردونم بطرفش سرمو نمیکردم جرات 

 کم که ترسی بخاطر و میرفتم راه ورچیده لبای

 نذاشته برام آبرویی و کنم زرد خودمو بود مونده

 .کشیدم می خجالت بود



 

 پرکرده مشاممو تلخش عطر بوی اینا تمام کنار در

 بخشی لذت بیحسی و فراموشی دچار داغونمو ذهن

 ...بود کرده

 

 و قدبلند عمه پسر این.......  بود عجیب واقعا

 روی اینهمه چرا مقتدر حال عین در و ترسناک

 ی بزمجه البته...... نمیدونستم رو داشت نفوذ من

 .....من تنها نه داشت نفوذ همه روی آرانگوتان

 

 ها پله روی پا من از جلوتر بلندش قدمهای با

 انداخته پایین رو سرم منهم. رفت باال و گذاشت

 باال عمارت های پله از سرش پشت سریع و بودم

 . نیارم کم ازش مثال که میرفتم

 

 بشدت سرم و کمرش توی رفتم کله با ای لحظه که

 که نشست سرم روی دستم تازه......  گرفت درد

 . شدم در جلوی کردنش مکث متوجه



 

 عقب قدم یک خواستم ام احمقانه خجالت همون با

 مبارکش باسن به سرم کردم دعا دلم توی و بکشم

 اینکه بدون بشه، ریزی آبرو بدتر که نخورده

 زمزمه مکث پراز اما وآروم کالفه لحنی با برگرده

 جلو به همیشه....... میری راه داری وقتی: کرد

 کردنی نگاه زیرپا فقط......  بنداز نگاهی هم

 .نیست

 

 تردید که انگار بود عجیب برام کردناش مکث

 اون انگار....... زدن حرف برای باشه داشته

 !!نیست قلبیش خواسته میزنه که هم حرفهایی

 

 آدمو ی روده و دل بدجور حرفاش بود هرچی اما

 !میکرد یکسره کارو و پیچید می می بهم

 



 بدون. بود ایستاده همچنان و نمیخورد تکونم دیگه

 سریعتر قدمهامو  بصورتش نگاهی یا دادن جواب

 . رفتم باال ها پله از و برداشتم

 

 چرا بگیرم ازش هم نیشگونی حرص با موند کم

 !بود گرفته راهو جلوی ایستاده در کنار درست که

 

 دیگه اونورتر برو کم یه خوب بگم میتونستم کاش

 !در جلوی افتادی دخیل

 

 درحالیکه سریع خیلی و دادم قورت رو دهنم آب

 حسش خوبم خیلی و شدم مالیده بهش هم قشنگ

 خودمو شدم رد بغلش از زده کنارش حدودا کردم

 نفس کردم سعی و انداختم ورودی راهرو داخل

 .بدم بیرون شدمو حبس

 



 ام سینه داخل نفسم.........  تونستممی مگه ولی

 یه در اونم نگاهش! میداد عذابم و بود خورده گره

 .....داشت سوزشی عجب...... لحظه

 

 هم با هامون سرشونه شدن مماس دلهره و هیجان 

 رو وجودم همه داشت آتیشش مثل نگاه سنگینی و

 . سوزوندمی

 

 به نگاه بدون بودم افتاده زدن نفس به درحالیکه

 کنار. گشتم عمه دنبال چشم با فقط سرم پشت

 با داشت و بود نشسته صندلی روی ورودی

 منم ورود متوجه اصال که میزد حرف مهمونی

 .   نشد

 

. ببندم سرم پشت دررو تونستم فقط و رفتم اتاقم به

 این بتونم کاش کردم آرزو و شدم ولو تخت روی

 راحت نفسی و کنم عوض رو پلوخوری لباسهای

 . بکشم



 

 فکر و بود رفته افتاده اتفاقات پیش فکرم تمام اما

 .میومد در شکلی به هرلحظه ام قیافه میکنم

 

 و خونه بیرون چه بودم شده آشنا حیدر با وقتی از

 اونم داشتم خاطره باهاش فقط خونه توی چه

 دندون تا گرفته بکوب بزن از آنچنانی خاطرات

 ......بغل حتی و قروچه

 

 ورچیده صورتم گاهی  گوناگونم افکار از

 کش لبام گاهی...... میکردم اخم گاهی...... میشد

 حلقه خودم دور دستامو چنان آخر در و میومد

 . افتادم حیدر پرصالبت آغوش یاد که کردم

 

 از شدم مجبور سستی با. اومد در بصدا اتاقم در

 بود لیلی آرمان. کنم باز درو و شم بلند تخت روی

 .داشت بدست جوری و جمع سینی که

 



 سیب پای های شیرینی روی نگاهم تعجب با

. بود سینی توی پیشدستی در چندتا که نشست

 و نعلبکی در پهلو قند و خوشرنگ چای لیوانی

 هم کوچکی ی پیاله..... شب های میوه از بشقابی

 .....آجیل

 

 آرمان که فرستاده کی اینارو بپرسم خواستم تا

 . دررفت گذاشته دستام روی رو سینی

 

 متوجه کسی ولی. شد کشیده بچه سر پشت نگاهم

....... عمه حتی.......  بود نشده من اومدن باال

 خودشه؟؟ کار نکنه

 

 خونه وارد سرم پشت حتما که خودش بغیر آره

 اومدنم باال ها پله از و غیبت متوجه کسی بود شده

 ........خودشه کار حتما پس بود نشده

 



 علی مثل میتونست هم حیدر پس....... لرزید دلم

 فکر به میتونست هم حیدر پس...... باشه مهربون

 و مغرور مهربون یه هم حیدر پس....... باشه بقیه

 ....بود غد

 

 چای برای دلم و گذاشتم میز روی رو سینی

 برام دلخواهم های شیرینی. کرد ضعف خوشرنگ

 دوتا بش سرد داغم چای تا که میومدن ابرو و چشم

 .کردم حس رو رضایت لبخند و خوردم شونو

 

 انداختم تخت روی خودمو و خوردم که کمی

 اما. بود شده بیشتر آلودم خواب چشمان سنگینی

 داشت حال کی اووووووووووه....... لباسهام

 .....کنه عوض اینارو

  

 راحتی شلوار تاب با لباسامو خمارخواب چشمای با

 با  راستش. خزیدم  پتو زیر بعد و  کردم عوض

 . بستم چشمامو نسبی آرامشی



 

 بمن حتی........... اونا اما. شدم ام خونواده دلتنگ

 که نبودم اصال انگار نمیکردند هم فکر

 ........نبودم

 

 خوش جا بالشم زیر دستم و چرخیدم راستم بطرف

 حس رو اشکی زدن نیش. کشیدم آغوشش در کرده

 داشتم سرم باالی خدامو من........ من اما  کردم

 .....بود بهم حواسش خیلی که

 

 که داشتم مو عمه ی خونواده خودم خدای کنار در

 قاطی منو مهربانی هر از تر مهربان شون همه

 به نمیدادند اجازه حتی و بودند کرده خودشون

 .کنم فکر دردناکم ی گذشته

 

 دویده تنم تمام در عجیب رضایتی...... بود عجیب

 خواب و آرامش ساعت یک حسرت که منی. بود

 بدون امشب حاال.......... داشتم رو کابوس بدون



 فکر همچی به تختم توی راحت ترس و دلهره

 !بود قرص قرص قرص چقدر دلم و میکردم

 

 حتی نمیدونستم رو بود چند ساعت. شد باز چشمام

 . بودم نچرخیده هم ساعت بطرف

 

 خوابیده صبح خود تا راحتی به رو شب تمام ولی

 . بودم ندیده هم کابوس حتی و بودم

 

 و شد بشقاب قد چشمام اتاقم در محکم شدن باز با

 تو پریدن لیلی مت و پت دوتا عمه قول به

 ........اتاقم

 

 نگاه زلزله دوتا این به باز دهن با همینطور 

 فقط. بود باز بناگوش تا نیششون که میکردم

 احتمال به......... میکنن چیکار اینجا بودم متعجب

 آورده پناه اینجا به و کرده خرابکاری بازم زیاد

 .بودند



 

 قایم تختم زیر خودشونو من به توجه بی ها بچه

 .نشد اتاقم وارد دنبالشون کسی ولی کردند

 

 درآورده حرکت به بدنم و دادم تکون ای شونه

 .رسوندم سرویس به خودمو

 

 حرف ها بچه با داره عزیز دیدم اتاق به ورودم با

 به کاری دیگه من ها بچه باشم گفته: میگه و میزنه

  بالیی هر مامانتون حقتونه........  ندارم کارتون

 کاری چه این آخه بیاره سرتون خواست دلش که

 ؟؟ کردین شما بود

 

 ... عــــــــــزیززز: گفت آرمین

 

 آرمین هــــــــــااا نباشه حرف: گفت تشر با عزیز

 کار هر و غلطی هر........  نباشــــــــــه حرف

 پات به پا هم قلت برادر این میکنی تو که نادرستی



.......  نکشیدین خجالت واقعا شما........  میاد

 قشنگ هم حاال

 بیرون یاهللا........  مادرتون پیش میبرین تشریف

 !کردین دیوونه دخترم این شما...... ببینم

 

 در بینشون نگاهم واج و هاج که من دیدن با عزیز

: گفت و کرد باز رو همش در اخمای بود گردش

 .....عمه دل   عزیز   بخیر صبحت سالم

 

 گرفت بغلش منو عزیز و گفتم بخیری صبح سالم

 . میبوسید سرهم پشت و

 

 خفه کنم فکر کن ولش عزیز: گفت دوقلوها از یکی

 !! ها رو جون آمین که کردی ش

 

: گفت و برگشت آرمین به رو غره چشم با عزیز

 به و شکارم دستت از بدجوری که نزن توحرف



 نیستن که بچه........ میکنم ادبت خودم موقعش

 گراززززز گرازن

 

 پراز چشمایی و میزه ریزه هیکل اون با که آرمان

 کنان هن هن میکرد ورجه ورجه تختم رو شیطنت

 :گفت

 اصال بابا.. کن تمومش..  خدا... تورو...... عزیز

 . دیگه آرمینه این تقصیر همش

 

 پیش بریم بپوشیم زیر لباس مامان مثل بیا گفت بهم

 .. دیگه شدیم ناز و خوشگل چقدر ببینه بابایی

 

 تموم بعدم کردیم عصبانی مامانو دقیقه.دو ماظرف 

 دارین ساعته پنج اماشما......کارش پی رفت شد

 خودتونو عزیز خبرتونه چه! میکنین غرغر یکریز

 .....نکنین پیر

 



 به بود چسبیده شوک و تعجب شدت از ابروهام

 عجب لیلی خوش دست بابا........  سرم فرق

 جلوشون گودزیال که بود داده پرورش پسرایی

 ......مینداخت لنگ
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 عزیز ی بامزه و متعجب چهره سمت به نگاهم

 .بود مونده باز چشماش و دهن که شد کشیده

 

 و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه. گرفت ام خنده 

 .خندیدم قاه قاه

 

 با میخندیدم همینطور دهنم روی دستم داشتم

 بچه روبروی حاال دقیقا که علی عصبانی صورت

  شدم مواجه بود ها

 



 چنان دیدند عصبانی اونهمه رو شون دایی که پسرا

 شده دراز دست حتی که زدند بیرون اتاق از سریع

 ........نرسید بهشون هم علی ی

 

 عصبانیت با و بود شکار همچنان علی نگاه ولی

 بفرما: گفت کرد می نگاه هنگیده که عزیز به رو

 .......  گلتون دسته های نوه از اینم خانم عزیز

 

 این تو غریبه آدم یه که بزارید این بر بنارو فقط

 بخدا........ میدید وضعیتشونو اون و بود خونه

 ........ بود حالل خونشون

 

 ی گوشه خودمم و کشتمشون می علی والی به 

 هاتون نوه برای هم حاال....... میخوابیدم زندون

 دارررررررم فکرشون بی و هوا سربه مادر واون

 ها بچه دست دم شو خصوصی وسایل همه که

 ...نیست هیچیش مواظب و میذاره

 



 با و زد حرفهاشو بمن پشت و عصبانیت با علی

 !رفت بیرون اتاق از شده مشت دستای

 

 زیر و نشست پیشونیش رو دستش بیچاره عزیز

..... واال میگه راست: کرد زمزمه خودش با لب

 وگرنه نبود پذیرایی علی غیر به کسی شکر خدارو

 ....ببین و بیا که میرفت ازمون آبرویی

 

 . چیه ماجرا نمیدونستم و میکردم نگاه فقط متحیر

 با و ندید منو حتی که بود عصبانی اینقدر علی

 که عرقی و عصبانیت شدت از سرخ صورت

 .....کرد ترک رو اتاق بود نشسته گردنش پشت

 

 خداروشکر: گفت بود دیده متعجبو نگاه که عزیز

 از لحظه یه علی فقط بجنبم من تا و نبود هیشکی

 . اومد بیرون اتاقش

 



 بنفش و قرمز زیرهای لباس فضول وروجکهای

 هال توی داشتند و بودند پوشیده ست مامانشونو

 .درمیاوردند ادا و میدادند ویراژ

 

 کرده هم افشانی تنبون چه دیدی می باید حاال 

 . نبود تنشون هم لباس و بودن

 

 خصوصی وسایل این چرا من گیج دختر نمیدونم

......   میزاره عقلش کم های بچه دست جلوی شو

 ......خسته..... ام خسته شون همه دست از دیگه

 

 تکون تمام افسوس با سرشو حالیکه در هم بعد

 .رفت بیرون اتاقم از میداد

 

 خودم پیش رو آمده پیش ماجرای اول منم 

 گل لپهام خجالت شدت از دیدم و کردم بازسازی

 ندیده چیزی کسی خداروشکر. خندیدم بعد. انداخت

 .خندیدم دوباره.......... علی اما بود



 

 مرتب رو وضعم و سر و رفتم لباسهام بطرف

 .رفتم بیرون اتاق از کرده

 

 که بود اونجا تازه و صبحانه میز سر رفتم مستقیم

 جدی جوری ولی. داد سالم بمن دید منو علی

 علی اون جایگزین دیگه یکنفر انگار میکرد رفتار

 !!!بود شده وشیطون شوخ

 

 دوقلوها سوتی بخاطر واقعا نمیدونستم. گرفت دلم

 نگه یادش رو دیشب ماجرای یا ناراحته اینهمه

 . شتهدا

 

 چیزی حیدر سر پشت باید چرا. فشردم بهم لبامو 

 گناه!!! میداد نشون العمل عکس هم علی و میگفتم

 بدهکار علی به خواهی معذرت یه و بود خودم

 . بودم

 



 غرق خودش افکار در که نشست علی روی نگاهم

 باال سرشو یهو. میخورد صبونه داشت و بود

 هنوز داداش خان عزیز،: گفت عزیز به رو آورده

 بیدارنشده؟

 

 رو بود نشسته میز سر من کنار حاال که هم عزیز

 رو داداشت که خودت پسرم: گفت علی به

 هیچ تحت سال همه این طی میدونی و میشناسی

 ....نمیده تغییر زندگیشو قانون و برنامه شرایطی

 

 چقدر استراحتش وقت حتی و بندی زمان رو حاال

 روز  که االنم. میدونه خدا رو میکنه عمل دقیق

 نماز بعد جمعه معمول روزهای طبق و تعطیله

  مونه می اتاقش تو صبح ده ساعت تا صبحش

 

 کاراش از سر سال اینهمه در مادرشم که من حتی

 .نیاوردم در

 



 نپرسیدن و پرسیدن بین عزیز حرفای شنیدن از بعد

 به دلمو بود کرده مشغول بشدت ذهنمو که سوالی

  عزیزجون ببخشید: گفتم و زدم دریا

 

 عمیقی فکر در دوخته چایش به نگاهشو که عزیز

 کشیده بیرون خودش عالم از یکدفعه بود رفته فرو

 .شد

  آمینم بگو.......  عزیزم جونم: داد جواب

 

 آقا......  عزیز: گفتم و جویدم لبامو آروم

 .......  حیدر

 

ن که عزیز ن و م   خوب: گفت بود دیده کردنمو م 

 ؟؟ میکنی من من چرا عزیزدلم بگو

 

 مثل هم عزیز که بزنم حرفی دوباره میترسیدم 

 سرخورده باز من و بده نشون واکنش بشدت علی

 منو عزیز: گفتم بزور. بود منتظر عزیز اما. بشم



 و رفتار و اخالق آقاحیدر ولی....... ولی ببخشیدها

 .....نرفته شماها به هیچیش خالصه و هیکل

 

 یه ولی....... نه ها نباشه شبیه اصال اینکه نه

 این شده چطور...... خاصه خودش برای جورایی

 و حرفش اینهمه و شده خاص اینجوری تون بچه

 .....قبوله قابل همه برای خودش

 

 جا حالش که بعد. خندید هم بلند. خندید عزیز

 دقت همچی به چقدرم...... عزیزدلم: اومدگفت

 شوهر پدر از رو هیکلش و قد حیدر....... کردی

 بود مردی چه خداییش....... برده ارث به مرحومم

 

 درخت عین هم هیکلش و سرسخت.......  جذبه پر

 ........  باال بلند چنار

 

. بود شده دوخته عزیز دهن به چشمام میدونم فقط

 : داد ادامه و کرد ای خنده تک دوباره



 

 و خوب خصلتهای تموم که مرد بکنه رحمتت خدا

 و گذاشت حیدر پسرم برای جا یک رو اش مردونه

 ...... رفت

 

 و کوچیک که مردی.......  واقعیه مرد یک حیدر

 ....میخورند قسم حیدرش رو اسمش رو بزرگ

 

 ولی......  رفته حیدر به جاها خیلی هم علی البته

 خنده و شوخی...... علی دلرحمی.... علی محبت

 به واقعا اینکه....... پیچیدناش پروپام به...... هاش

 که خودشه خاص باشه وابسته اش خونواده و من

 .....نداره چیزی ازش حیدر

 

 بودیم متوجه مون همه اومد دنیا به که حیدر

 اولین حیدر ی دلبسته واقعا بهادر حاج پدرشوهرم

 روزهای و ساعتها تمام و هستش پسرش ی نوه

 .....میکنه تحمل حیدر از دور بزور رو زندگیش



 

 از بیش عالقه متوجه که مرتضی آقا حیدر بابای

 هم بزور که اخموش و ساکت نوه به پدرش حد

 نوه این حدفاصل کرد سعی شد میکرد خنده و گریه

 که دوتا این و برسونه صفر به رو بزرگ پدر و

 هم کنار بیشتر بودند هم شبیه رفتارا و اخالقا

 ....... باشند

 

 روزایی چه: کرد زمزمه و کشید بلندی آه عزیز

 ........بود

 

 مهربونیم خیلی زن که شوهرم مادر ها موقع اون

 بهادر حاج پدرشوهرم و بود شده فوت تازه بود

 شده همیشه از تر ساکت و گیر گوشه بشدت

 .....بود

 

 نگران براش اطرافش و دور آدمای همه طوریکه 

 برش و دور نحوی به داشتند سعی همشون و بودند



 زن و گذشته خیال و فکر کمتر تا کنند شلوغ رو

 .....بکنه رو متوفاش

 

 به فکرش بود مشخص که صورتی با عزیز 

 همون از روزی یه: داد ادامه کشیده پر ها گذشته

 همه بین باز بهادر حاج که غم پراز روزهای

 نشسته استرس از پر و ساکت کرده بغل غم زانوی

 بود شده سالش پنج تازه ها موقع اون که حیدر. بود

 

 و عالم از که افتاد اخموش پدربزرگ به چشمش تا

 مرد یک مثل بود، رفته فرو خودش در و بریده آدم

 .کرد مشت دستاشو واقعی

 

 و هم در کوچولوی ابروهای شده، باالگرفته سر با

 و رفت جلو میداد فشار بهم که لبایی و خورده گره

 ...... ایستاد پدربزرگش جلوی یکراست

 



 خوب روز اون  مون همه و بود عجیب واقعا

 با نعیم حاج برادرشون و بهادر حاج که یادمونه

 آالچیق در فامیل مردان از خیلی و ها نوه و پسرها

 در بهادر حاج اما بودند نشسته باغ کنار بزرگ

 ...بود غرق خودش حال

 

 به روزها اون یادآوری به از لبخندی دوباره عزیز

 :گفت و آورد لبش

 

 هم خانمها بقیه و بودم برده چایی براشون من

 ی خونه در پذیرایی بساط کردن آماده مشغول

 در رو شبها شنبه پنج که بودند  باغ دیگه ی گوشه

 مرحومم شوهر مادر و بهادر حاج کنار و باغ

 ...... میگذروندیم خانم زینب

 

 دستای همون با کوچولوم پسر میگفتم داشتم

 جلو اش بچگانه قواره و قد و شده مشت کوچولوی

 ....... ایستاد پدربزرگش روبروی درست و رفت



 

:  گفت و کرد نگاه بزرگش پدر چشمای تو راست

 .....بگردیم باغ بریم هم با میاین آقابزرگ

 

 جاش از همه متعجب چشمای بین هم بزرگ آقا

 . رفت باهاش و گرفت رو حیدرم دست و شد بلند

 

 و شهر بزرگ و کوچیک از آدمها همه که مردی

 اذنش بدون خاندان، و فامیل تا گرفته روستا

 در دست حاال نداشتند کشیدن نفس قدرت حتی

 باغ بطرف داشت ساله پنج بچه پسر یک دست

 !!میزد حرف باهاش خوش حالی با و رفتمی
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 ام بچه: داد ادامه و خورد چای ای جرعه عزیز

 گوشه و ساکت پسر هم بچگی همون از حیدر



 شدوستا و پسرعموها که هم هرچقدر. بود گیری

 همون به بودند باهاش زدن حرف یا بازی مشتاق

 بیشتر و میکرد دوری همشون از پسرم اندازه

 .میگذشت بزرگترها با اوقاتش

 

 و کنه بچگی مون بچه میخواست دلمون خیلی ما

 عالقمند خودش وقتی اما باشه، دوستاش با بیشتر

 . برنمیومد دستمون از هیچکاری نبود

 

 و نشست می مودب بزرگترها پیش زانو دو چنان

 همه میداد گوش حرفهاشون به داده تکیه پشتی به

 با مو بچه داشتم دوست بیشتر من اما. میکردند حظ

 ...ببینم شلوغیاش و شیطنتها

 

 بزرگترهارو ادای بچگی همون از اینکه نه

 ای چاره ولی. بشه بزرگ نکرده بچگی و دربیاره

 .  نبود حریفش هیشکی....... نبود که نبود

 



 تا ببینه چشم به باید آدم آخه....... نشه باورت شاید

 جذبه و ابهت بچگی همون از حیدرم...... کنه باور

 داشت همراه به خودش با رو واقعی مرد یک الزم

 ما اینکه بدون میذاشت پدربزرگش پای جای پا و

 . باشیم داده یاد یا گفته بهش چیزی

 

 جای اگه من. برگشت علی رو ای لحظه نگاهم 

 اینهمه که بودم شده سرخ حسادت از االن بودم اون

 . میکنند تعریف برادرم از

 

 به قشنگ لبخندی و درخشان چشمانی با علی اما

 گوش مادرش حرفای به داشت مشتاقانه خیلی لب

 حرفهای بقیه شنیدن  برای منم جوریکه.  میداد

 .شدم تر مشتاق عزیز

 

 پسر بین باغ در روز همون: داد ادامه عزیز

 و رد حرفهایی چه پدربزرگش و من کوچولوی

 حاج شد باعث بود هرچی اما. نفهمیدیم رو شد بدل



 روحیش اوضاع نگرانش همه که مقتدر بهادر

 !!بده رفتار تغییر عجیبی خیلی شکل به بودند

 

 عصر دارم عمر تا یعنی........  نمیره یادم اصال

 یه من آخه........  بسته نقش ذهنم در همونروز

 ....... بودم مادر

 

 مون خونه به شدیم جمع که روز همون عصر

 رو مرتضی آقا و من همه بین بهادر حاج برگردیم

 از توضیحی هیچ بدون و صریح خیلی. زد صدا

 حیدر سرپرستی و مسئولیت خواست مرتضی آقا

 ...... بسپاره اون به رو

 

 نداشتم مو بچه دوری تحمل بودم مادر که منی

 دور ازش شب یه حتی کنم قبول تونستم نمی...... 

 نوه به که عشقی تمام با پدرشوهرم ولی...... باشم

 ......بود حیدر حضور محتاج داشت اش

 



 ی خونه هم اونجا. کردم فکر و ریختم اشک

 تا و بیام هرروز میتونستم....... بود خودمون

 . باشم م بچه پیش میخواد دلم که هرزمان

 

 حاج برای اتفاقی نکرده خدای و نمیکردم قبول اگه

 .کشیدم می وجدان عذاب داشتم عمر تا میفتاد بهادر

 

 حیدر و بیام کنار قضیه این با تونستم سخت خیلی 

 باالخره اما...... بشه موندگار پدربزرگش پیش

 . اومدم کنار

 

 اما کشیدم می عذاب داشتم و میخوردم خودمو من

 به بودن نزدیک بیشتر مشتاق نظر به حیدر پسرم

 آدم یک عجیب   و واقعی درک با و بود پدربزرگش

 این با راحت خیلی و نگفت هیچی بزرگ

 .اومد کنار درخواست

 



 و اخالق موند پدربزرگش پیش حیدر وقتی از دیگه

 مرحوم عین بیشتر هرچه خصوصیاتش و رفتار

 متفاوت من دیگر های بچه با و شد بزرگش پدر

 .....تر

 

 روی ساعت به نگاهش که حین این در عزیز

 و شد بلند صندلی رو از هللا یا گفتن با افتاد دیوار

 پیشونیم شد خم بعدم. زد آمیز محبت لبخندی من به

 !بود من حیدر ماجرای اینم: گفت بوسید رو

 

. شد کار مشغول و رفت گاز اجاق سمت به عزیز 

 باز که نشست علی صورت روی نگاهم منم

 .بود هم در هاش سگرمه

 

 میز پشت از جدی و سرد و برگردندم صورتمو

 بدون که بودم من قیافه این اصلی مقصر. شدم بلند

 حیدرش..... برادرش سر پشت رو حرفها اون فکر

 !بودم زده



 

 ولی. بشم خارج آشپزخونه از تا کردم بهش پشت

 بسته کشیدنم نفس راه گفت که ای جمله شنیدن با

 . ایستاد حرکت از سست دستامم. شد

 

 داداش نمیخواد من کوچولوی آجی: گفت آهسته

 !!ببخشه رو بدعنقش

 

 به که نسبتی از. کردم لرز داداشی لفظ شنیدن از

 بدون بعد. شد شیرین تلخم کام نشست دلم و جان

 چهره به لبخندی و برگشتم باشم متوجه اینکه

 .زدم نگرانش

 

 همچین میشه مگه: گفتم وار زمزمه لب زیر

 !!! نبخشید رو داداشی

 



 این گردن به میخواست دلم چقدر چقدر من و

 ای بوسه و بشم آویزون شوخم و مهربون داداشی

 .بزنم ماهش صورت اون روی محبت پراز

 

 رو کاری همچین هم حیدر: کردم فکر. خندیدم

 حسابمو گیوتین با بعدش کنم فکر و میکنه توصیه

 ......گلوله یه فقط شایدم! برسه

 

 دوباره. کنم جمع مو خنده نتونستم و شد کشیده لبام

 ساعت نیم تا جان آمین: گفت عزیز که افتادم راه

 .باش اینجا صبونه برای دیگه

 

 خودمو. رفتم باال خوشحال و خرامان ها پله از

 خداروشکر. خندیدم دوباره و انداختم تخت روی

 .........بود شده شروع خوبی روز

 



 به داشت عمه ساعت نیم که بود ساعت به نگاهم

 آرایش میز آینه سمت به اختیار بی. رسید می پایان

 .افتاد گلگونم های گونه به نگاهم که رفتم

 

 رضایت حس و درخشید می صورتم چقدر خدایا

 رو بود چی بابت خاطر رضایت این حاال. داشتم

 . نمیدونستم

 

 بود خوشحالم و براق چشمان به نگاهم حالیکه در

 سرم روی سفیدی شال موهام کردن جمع از بعد

 از شده سرخ روی و رنگ به توجه بی و انداختم

  رفتم بیرون اتاق واز کشیدم نفسی زیادم هیجان

 

 نبود خونه توی سروصدایی هیچ. بود آور تعجب

 لبامو. نداشت وجود خونه در احدالناسی هیچ انگار

 همه بودم مطمئن اوال..... چی یعنی..... ورچیدم

 اول که چی تخس دوقلوهای پس دوما...... هستن

 !!؟؟؟...... و بودند اتاقم توی صبحی



 

. اومدم پایین و کردم بیشتر قدمهامو سرعت نگران

 از و خورد نعلبکی به که فنجانی صدای شنیدن با

 آشپزخونه به پرید باال ابروهام اومد آشپزخونه

 . کشیدم گردن

 

 خورد چشمم به که لیلی هیکل دیدن با همه از اول

 میذاشت دهنش به رو ای جانانه ی لقمه داشت و

 .زدم لبخند

 

 دلم ته از و بود کوک حالم امروز چرا نمیدونم

 .بودم خوشحال

 

 وارد و کردم سالم سرحال و شاد صدایی با

 درست که روبروم آدم دیدن با ولی. شدم آشپزخونه

 نمیدونم بود نشسته مرتضی آقا کنار میز صدر در

 . خوردم جا چرا

 



 با مهدی آقا و لب به لبخند عزیز و مرتضی عمو

 . دادند رو سالمم جواب آروم ای چهره

 

 بصورتم و داد سالم مالیم و ریز صدای با لیلی

 . زد قشنگ لبخندی

 

 گرفت پایین سرشو هم سریع که علی نگاه نیم اما

......  بشه گشاد تعجب زور از چشمام شد باعث

 تحمل به مجبور هم ما و بود نظامی حکومت انگار

 !!موجود؟؟ وضع

 

 همیشه که شیطونی دوقلوهای. چرخید تند نگاهم

 صبحها و سوزوندند می آتیش میز سر حتی خدا

 االن میومدند بیرون تختت زیر از نکرده باز چشم

 ..میخوردند صبحونه داشتند مظلوم و صدا بی

 

 وایستادی اونجا چرا جان آمین عزیزم: گفت عزیز

 خودم؟؟ کنار بیا



 

 و سرد چهره طرف به چشمام دوباره اختیار بی

 جدی چنان که رفت مرموزم ی پسرعمه  خشک

 و سربازان راس در انگار بود نشسته میز سر

 .داشت حضور پادگان غذاخوری

  

 دلم اما......  کنم رفتار عادی کردم سعی

 هوای و حال بلکه بترکونم اینجا بمبی یه میخواست

 . بشه عوض خوردن صبونه

 

 عزیز دم و شاخ بی غول روی دوباره نگاهم

 کم. شد زوم چشمام توی هم حیدر نگاه که نشست

 واجب سالم جواب سرلشکر جناب بزنم داد موند

 ...... بودهــــــــــااااا

 

: گفتم بلند و کشیده. زدم بصورتش لبخندی

 بنظرتون جان پسرعمه......  ســــــــــالااااااام

  واجبه؟؟؟ سالم جواب که کافیه بیارم روایت چندتا



 

 به و کرد گیر گلوش تو لقمه من حرف با علی

 فقط حیدر جدی و خشک صورت ولی. افتاد سرفه

 به رعشه خشدارش صدای و شد جمع لحظه یک

 ..انداخت جونم

 

 .... سالم علیک: گفت فقط

 

 و سالم علیک. بود شده دوخته بصورتش نگاهم

 اجق سر   موهای اون مردشور!!  هیچچچچچ دیگه

 .ببره وجقتو

 

 هم رو شدت به لبامو و کردم مشت میز زیر دستمو

 ..فشردم

 

 که هایی سالم همیشه هم رضام داداش اومد یادم

 بخودش اصال و میذاشت جواب بی رو میدادم من

 !کنه بلند سر نمیداد زحمت



 

: زدم داد دلم توی........  گرفت حرصم خودم از

 اللمونی. داد جواب زور به دیدی  احمق دختره

 توسرت خاک........  بود بهتر خیلی که میگرفتی

 !!گشادت دهن این با بکنم

 

 ش خنده کردن مخفی شدت از علی صورت دیدم

 .میگیره گاز لبهاشو داره هم لیلی و شده قرمز

 

 سرگرم خودشو و پایینه سرش همچنان اونم ولی

 با دوباره عزیز ولی کرده ها بچه صبحونه

 ......  نگفت هیچی و کرد نگاهم مهربونی

 

 هم عرق که شــــــــــدت چه به بودم زده گند باز

 !بودم کرده

 

 نخور حرص: پیچید گوشم توی حیدر صدای

 .....ست صبونه وقت فعال...... بخور صبونه



 

 کج و مزخرفترین بنظرم دادم تحویلش که لبخندی

 شد باعث و داشتم عمرم به که بود لبخندی ترین

 کرد جمعش اما..... دوید حیدر لبای روی لبخندی

 ......بود که بود همان دوباره و

 

 لبخندی ولی کم هرچند بودم خوشحال راستش اما

 خنگم ی عمه پسر این ی قواره بی لبهای روی

 ......کاشتم
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 شده شاد جو اما بودم کشیده خجالت کارم از خودم

 لبهای و درخشان هنوزم چشمان و خانواده

 کار فهمیدم می و بود برام مثبتی انرژی خندانشون

 . دادم انجام خوبی

 



 بطرفم گاهی که حیدر مات چشمان و چهره فقط

 داشت بدجوری میشد خیره من روی و چرخید می

 ....میداد عذابم

 

 منگ و گیج و منگل دختر یه به داشت انگاری

 حالیش هیچی که میکرد نگاه اسکل شایدم

 تصوری همچین نمیخواست دلم من اما........ نبود

 .بود ثقیل برام خیلی دیدگاه این که باشه داشته ازم

 

 و جدی آنقدر هیبت پر مرد این روح بی صورت 

. گرفت بغض از نفسم ای لحظه که بود خشک

 بیخیال و بشه پرت ازش حواسم کردم هرکاری

 .نبود که نبود شدنی بشم نگاهاش

 

. میگرفتم آروم بلکه میکردم دور ازش خودمو باید 

 .....همین ازش میشدم دور فقط

 



 عزیز که حیاط برم خواستم نخورده خورده صبونه

 . کردند نگام و شدند متوجهم همزمان هردو لیلی و

 حیاط میرم: زدم لب رمق بی و مالیم صدایی با

 .کنم تازه هوایی

 

 شرمی با و آوردم لب به مصنوعی لبخند بعدم

 قدمهای کسی به نگاه بدون. گفتم ببخشیدی پرعذاب

 از خودمو و برداشتم پذیرایی طرف به سریعی

 .انداختم بیرون خونه

 

 قابل غیر برام عجیبی طور به خونه داخل هوای

 شایدم یا. میکرد ام خفه داشت و بود شده تحمل

 کوه اون بودن خاطر به و نداشت هوا به ربطی

 ... بود غرور

 

 ازش که وحشتی و ترس حس غیراز به چون

 داشت آشنا نا حسی باوری غیرقابل طرز به داشتم

 .. میداد آزارم درون از و میکرد اذیت منو



 

 حیاط دیدن با اومدم پایین خونه های پله از همینکه

 برق چشمام برگ و شاخ پر های درخت و بزرگ

 .زد

 

 گل پراز و سرسبز فضاهای عاشق خدا ی همیشه

 بدون بود آرزوم هم همیشه. بودم درخت و گیاه و

 نفس و بزنم قدم هاش پرچین تو تنهایی و مزاحمت

 . بکشم

 

 برم و دور به نگاهی و زدم بغلم زیر دستامو

 .انداختم

 

 رسیده حیاط به من از هم قبل جون لیلی وروجکای

 . بودند کردن خرابکاری و شیطنت حال در و بودن

 

 صدای نزدیک از و رفتم طرفشون به زنان قدم

 .ایستادم سرجام شنیدم که رو دادهاشون و جیغ



 

 روی پیاده بیچاره باغبون پیرمرد مخ رو داشتند

 . میکردند

 

 باغبونه سرحال ولی شکسته چهره سمت به نگاهم

 حرف ها بچه با شوخی و خنده با داشت که رفت

 .میزد

 

 قسمت از و دادم فرو عمیقی نفس خیال آسودگی با

 و کهنسال درختای بطرف خودمو حیاط آسفالت

 . کشیدم بزرگ خیلی

 

 آرمین و افتاد آرمین دنبال آرمان لحظه یه در

 گرفت سنگر پشتم رسونده من به جت عین خودشو

 .میکردند دعوا شیرین لفظی با و بامزه خیلی و

 

 جوابت...... گفتی قلط خیر.. خیر: میزد داد آرمان

 ....بود قلط



 

 خودت نخیرم: گفت می و چرخید می دورم آرمین

 درست من جواب مخ بی حسود....... گفتی قلط

 ....بود

 

 هم گاهی و میکردند کاری کتک داشتند دیگه خداایا

 از و گرفتم بازوشونو سریع که میخورد بمن لگدی

 . کردم دورشون هم

 

 تخس های قیافه با هردوشون دستم محکم تکون با

 به توجهشون و شدند ساکت آویزون لوچه و لب و

 .شد جلب من

 

 دعوا و شده چی بگید حاال......... خب: گفتم محکم

 گفته؟ غلط رو چی کی چیه؟؟؟ سر

 

 نگاهی آرومش نسبتا و شیطون قیافه باهمون آرمان

 بی آرمین این خااله: گفت و کرد برادرش به



 پس زدم منم........ میزنه بد بد حرفهای شعوووور

 ... بشه روشن تعطیلش مخ اون تا ش کله

 

 بال اینقدر هم بچه من خــــــــــدااای. شد باز چشمام

 بزنم داد میخواست دلم. خندیدم!! ؟؟ شیطون و

 اون با بیا میتونی اگه حیــــــــــدررررررررررر

 کن ادب هاتو خواهرزاده چهارت در شش ی قیافه

 ..... بگیری قیافه من برای اینکه نه

 

 با خندانم و متعجب قیافه دیدن با کوچولو وروجک

 بلدم باغبونه آقا با داشتیم خاله: داد ادامه هیجان

 پستاندار یه میپرسه ازش که میکردیم بازی بلدی

 داد جواب تند هم شعور بی این. ببر نام دندون بی

 .....مادربزرگ

 

 کرده هنگ و بود شده نعلبکی یه قد چشمام دیگه

 داشتم حاال!!!! مــــــــــاااااادررربزرگ بودم

 آنالیز فکرم توی رو بودنش دندون بی و پستاندار



 اونم کردم آرمین تخس قیافه به نگاهی که میکردم

 !!شده قفل فک و زده بیرون چشمای با

 

 حاال.......  مـــــــــــادربزرررگ: گفتم بلند فقط

 و زنده موجود قحطی مگه مادربزرگ؟؟ چرا

 گذاشتی مایه بینواها اون از تو که هستش پستاندار

...... 

 

 خااااله دیگه اره: گفت قشنگش صدای با آرمین

 همه من بابامهدی مامان.... بزرگم مامان..... 

 تو میزاره مصنوعی دندون و ریخته دندوناش

 .....دندان بی میشه خب دهنش

 

 صدایی که میشد کشیده گوشهام کنار به داشت لبام

  دلــــــــــم جووووووون: گفت سرم پشت از

......... بانووو لیلییییییییی زبل جوجووووووووی  

 ها باالیی باال اون کار به چیکار تو جون بچه

 ......مــــــــــن پلوی عدس داری



 

 راه نفسم و بودم کرده سنکوب درجا میدونم فقط

 . بود کرده گم رو برگشتش و رفت

 

 !!کیه مال ناشناس صدای ببینم برگشتم عقب به تند

 

 مقابلم ناآشنای و خشن ی مردونه چهره اون وقتی 

 !!! زدم سکته ناقص دور یک دوبار دیدم رو

 

 این که بودم کرده فرار سبزم هالک دست از من

 . بود کرده پیدا منو بخودش شبیه یکی بازم بار

 

 ابروهای با خشن و درشت چشمان اون به نگاهم

 حیدر مانند درست که بود شده دوخته مردونه و پر

 ازم انگار میکرد نگام جوری ولی. بود هیکلی

 ......اما........ خوردم پولشو ماههاست و طلبکاره

 



! بود شده خراب سرم رو آسمون از بود کی این اما

 و بر داشتم و بودم دوخته بهش چشمامو میدونم فقط

 ای لحظه گستاخش نگاه از. میکردم نگاش بر

 .گرفت رو وجودم همه ناامنی احساس

 

 باغبون دنبال چشم با و رفتم عقب قدمی دو ترس با

 . گشتم

 خدایا....... نبود هیشکی........  بوووووووود رفته

 رفتن کی!! نیستن؟؟؟ چرا دوقلوها پس....... 

 .نفهمیدم

 

 حتما. بود باز که افتاد حیاط بزرگ در به چشمم

 که نبوده نآاشنا زیادم و بودند کرده باز براش درو

 !بود ایستاده سرم باالی  اینجا االن

 

 شتو طبعی شوخ هم کمی که محکم صدای با

 آیفون میگردی؟ چی و کی دنبال: گفت میشد شنیده

 . اینجام منم. کردن باز برام درو و زدم درو



 

  مشخصه خب: گفتم داده قورت گرومبی دهنمو آب

 براتون بزرگی اون به در و نشدید هوار آسمون از

 شده باز

 هللا یا یه....... اوهونی یه.....  ا هنی یه بابا ولی

 ...... ای بااجازه یه....... ی

 

 کسی نمیدونستم بانو شرمنده: گفت شاکی و تند

 هم آدمخور راستش  نه؟ ترسوندمتون. حیاطه توی

 !داشته برتون ترس اینهمه نیستم

 

 سر که یهویی: دادم جواب ورچیده براش لبامو

 که ترسوندنم!!! بخورین منم بیاین یدفعه رسیدین

 !کردین ترکم زهره کنم عرض چه

 

: گفت شیطنت با ولی.  خندید. گذاشت عقب قدمی

 ...... ها کن تموم کارو بخورش بگیر میگه شیطونه

 



 

 االن این. شد باز وچشمام دادم فرو لرزانی نفس

 چرا.........  گرم دمت خدایــــــــــااا گفت؟؟؟ چی

 چیزیشون یه آدماش و خونه این اهل ی همه

 میشه؟؟؟
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 غریبه یکی همین فقط. کردم جمع حرصم از لبامو

 اقسام و انواع و ها بدبختی کلکسیون داشتم کم رو

 !!!!!!بشه تکمیل زورگوهام

 

 انگار علی  عصبانی و بلند صدای آهنگ شنیدن با

 عجله با باشم شنیده رو عمرم صدای بهترین که

 کمی که حساسش چهره دیدن از و برگشتم بطرفش

 پررو مهمون این سر پشت درست شده قرمز

 لرزونم لبای روی لبخندی ناخودآگاه بود ایستاده

 .اومد



 

 پراز چشمان و شد آروم درجا ناآرومم های نفس

 دوخته علی طوفانی نگاه به اراده بی ترسم و سوال

 .شد

 

 ولی. ایستاد کنارم اومده جلو بلندش قدمهای با علی

 با پررو ی غریبه بگه چیزی کنه باز دهنشو تا

  پراز چشمانی

 روی همچنان چشماش حالیکه در آشنایی، اشتیاق

 : کرد زمزمه آروم خیلی بود قفل من

 

 داشتنی دوست و میزه ریزه قزی خاله..... علی

 عین که داره درازیم زبون... ماشاا هستش؟؟؟ کی

 ! مونه می آفریقایی کاکتوس

 

 چه اینجا معلومه اصال پاشا: گفت درجا علی

 طبعی شوخ خیلی میدونیم مون همه..... خبره،،،،



 فقره یه این ولی درمیره، کل کل برای جونت و

 .......  بیخیال نمیشه شوخی شامل

 

 مردونه ی سینه و کشید عقب گرفته بازوم بعداز

 .شد پایین باال بشدت اش

 

 پس. بود آمد و رفت در هردوشون روی نگاهم

 روی لبخندی....... بود پاشا هرکوله این اسم

 .نشست لبهاش

 

: گفت کشیده خونه بطرف آهسته بازومو علی

 ....زود..... خونه برو.....  دیگه بسه هواخوری

 

 .......ولی: گفتم آهسته

 



 ملموس خشمی با کرده بلندتر رو صداش علی

 چرا......  خونه برگرد زود خیلی گفتم: گفت

 !نمیدی گوش حرف

 

 بودن خشن اینهمه و علی.........  بودم کرده هنگ

 تبدیل حاال بامزه و شیطون علی...... نمیشد باورم

 بود شده خشمگین و جدی العاده فوق مرد یک به

!!! 

 

 بغض و نمیومد بیرون نفسم.....  شد مشت دستام 

 چیکار من مگه آخه......... میکرد م خفه داشت

 .......بود شده عصبی اینجوری علی بودم کرده

 

 اشتباه بود بدی آدم اگه پاشاخان دوستشون خب

....... بودن داده راهش شون خونه توی بودند کرده

 ........آخه چه بمن

 



 بهشون پشت و چرخوندم بدنمو تمام حرص با

 هیچ که شد اشک پراز هم چشمام. افتادم راه کرده

 با نمیخواستم دیگه.......... دیدم نمی درست جارو

 رو کسی دیگه نمیخواستم......  بشم کالم هم کسی

 .......ببینم

 

 و بود شده دوخته پام زیر به چشمم فقط تمام غم با

  با

 پاک اشکهامو کشیدم می چشمام زیر که دستی

 .میکردم

 

 روبروم ی سایه ببینم کنم بلند سرمو بخوام تا 

 در آخممممممم صدای هستش کسی چی برای

 بودم رفته فرو یکی ی سینه در سر با آخه. اومد

 ........ نشست ام شونه روی دستی که

 

 همون به میشدم وهم دچار که سرعتی همون به

 از زود.........  داد باش آماده فرمان مغزم سرعتم



 کنار مردانه آغوش با استخوانی و پهن سینه اون

 باال به پایین از ای لحظه چشمام اراده بی و کشیدم

 ....زد گشتی لباسش روی

 

 هم چقدر که آخ.......  ای پارچه مشکی شلوار

 پیراهن باالتر رفت نگاهم........  بود بلند پاهاش

 .میزد سیاهی به بیشتر که تیره ای سرمه

 

 رفتم بازم........  گنده و پهن هاش شونه واااای

 کرد قفل آشناش چشمان درون ذهنم اینبار که باالتر

 !!! ؟؟

 

 نخواستم راستش و نتونستم......  چشمــــــــــاااش

 بودند مات خیلی چشماش....... بکشم کنار چشمامو

 ... غرور پراز و نافذ حال عین در ولی

 

 چشمای عین داشت مرموزش و مات چشمای اون

 که زدن حرف قدرت چون میکرد جادو منو مار



 و بسته ذهنم و بود رفته یادم کشیدنم نفس حتی هیچ

 ؟؟!! بودند شده حس بی دستام

 

 هیبت.......  چشمان این داشت قدرتی عجب

 وجودمو عمق بود زوم نگاهم در که نگاهش

 درونم رو ای ناخونده حس ی نطفه و لرزوند

 !!کاشت

 

 روحم به  هم با همزمان تلخی و شیرینی احساس

 و خشکیده قلب به نگاهش آتش و شدند ور حمله

 .شد زده جرقه و کرد رسوخ حسم بی

 

 

 کنار درست حاال. اومد پایین چشمام اختیار بی

 لرزانم دل با من و بود ایستاده حیاط ورودی درب

 گیرش چشم و مردانه های استایل همین  نمیدونستم

 ....شد خواهد من تنهایی شبهای لبخند

 



 با کرده باز هم از شها شونه اندازه به پاهاشو

 .بود ایستاده توصیف غیرقابل قدرتی

 

 و حرف هیچ بدون. رفت عقب قدمی هم حیدر 

 انگار.......  شد دور گرفته فاصله من از حرکتی

 .........نبودم....... نبودم اصال

 

 ذهنم در نگاهش فقط که توجه ای ذره بدون حتی

...... مینداخت لرزش به دلمو و میداد جوالن

 . هیچییییی.... هیچییییییی

 

 شدن گرفته نادیده این از چرا حاال...... گرفت دلم

 !!!نمیدونم؟؟؟ خودمم بودم شده ناراحت

 

 حیدر. برگشت عقب به دلتنگم و حسرتبار نگاه

 هم علی و رسید می پاشا و علی به داشت

 .میزد حرف پاشا با میداد تکون دستاشو درحالیکه

 



 پله از خواستم همینکه. برگردوندم تند صورتمو

 که دیدم رو مرتضی عمو برم باال ورودی های

 ایستاده حیاط به رو بزرگ پنجره جلوی درست

 .بود گر نظاره متفکر ای چهره با صدا وبی بود

 

 پنجره جلوی کی از عمو........ کردم تعجب

 بود؟؟ ایستاده

 

 در اتفاقات اون همه اینکه با نداشتم خوبی احساس

 بود داده رخ برق سرعت به و کوتاه لحظه یک

 ..داد دست بهم بدی حس بازم ولی

 

......  بکنه خودش پیش بدی فکرهای عمو نکنه

 کنم می پسرش آویزون دارم خودمو کنه فکر نکنه

 گندی شانس عجب خــــــــــدا آخخخخخخ........  و

 !!! من دارم

 



 وارد و انداختم پایین رو سرم ناراحت و کالفه

 که پنجره سمت به نگاه بدون. شدم بزرگ راهرو

 قدمهام سرعت ایستاده  کنارش عمو بودم مطمئن

 آشپزخونه سمت به مستقیم بعد و کردم بیشتر رو

 .رفتم

 

 داشت کردن کار حین در و بود آشپزخونه تو لیلی

 صندلی روی خودم حالی بی با. میکرد غرغر

 .کشیدم عقب به سرمو و انداختم

 

 هر از رو مغزم کردم سعی و بستم رو چشمام 

 با ساعتها میتونستم کاش. کنم خالی مزخرفی فکر

 این به خونه در مگه اما........  کنم خلوت خودم

 پرحرف و سرزنده آدمایی و شلوغیها و بزرگی

 ....کنی خلوت خودت با میشد

 



 بازم مینداختم هم اتاقم سکوت در خودمو حتی

 تختم زیر خودشو دوقلو مینگوالی و جینگوال

 .میکردند کشی قشون اتاقم به همه و میرسوندن

 

 جان آمین: گفت که نشست گوشم به عمه صدای

 بودند؟ تو پیش شیطونکها.......  دخترم اومدی

 

 من از جوابی وقتی. بدم جوابشو نداشتم حال حتی

 با. نشست صندلی رو دستم بغل و اومد نشنید

 که گفت حرفهایی گوشم بغل  وار زمزمه صدایی

 .شد باز پیاله قد چشمام

 

......  ندارم شانس که میدونستم. گرفت بدتر دلم

 .... ها باشم آروم کمی رفتم حیاط یه فقط خدا ااای

 

 آدمای ی همه......... خب نکن تعجب: گفت لیلی

 تو پیش حواسشون دانگ شش خونه این

 تلفنی دوستش با  میز سر حیدر........ هستش



 کارش که مون خونه بیاد گفت بهش و زد حرف

 ....داره

 

 به و کرد باز دوستش برای علی که درو حاال

. میخورد شو چایی داشت حیدر برگشت آشپزخونه

 علی گفت محکم فقط. نمیدونم افتاد یادش چی یهو

 ترک زهره رو آمین االن که حیاط بدو

 ..........میکنه

 

 میدونم فقط........ چیه به چی نفهمیدیم هم ما

 زهره تورو میخواد کی بفهمیم میخواستیم هراسان

 ...کنه ترک

 

 

 هم ترک زهره: گفتم شده بلند جام از آروم

 چه هاشون بری و دور میدونن خودشون...... شدم

 ...... هستن هایی اعجوبه

 



...... شدم بلند جام از که خندید می داشت عزیز

 می ام روده و دل درون خشمی چرا نمیدونم

 غرورش و ها افاده اون با حیدر خود....... پیچید

 ........کجا پاشاخان دوستش و کجا

 

 کاش حیدرررررررررررررر: گذشت فکرم از

 بشه کاش........  بگیرم ازت اساسی حال یه بتونم

 ....... میشههههههههههههه چی اونوقت که

 

 

 کسی فهمد نمی را گلویم   سنگین   بُغض

رّ    تلخی  کسی فهمد نمی را َمگویم   س 

 

 دلواپسی سالها از بعد که وقتی من   حال

 کسی فهمد نمی را رویم به رو نشینی می

 

 نیست ساده دردم تشخیص لبخندها این پشت



 کسی فهمد نمی را هویم و های ، زیرم به سر

 

 ناگزیر مهرت بند از ، ام زندانی یک مثل

 کسی فهمد نمی را آرزویم" رهایی"  جز

 

 است من پریشان های روسری بر گره صد

 کسی فهمد نمی را مویم تار های نغمه

 

 را تلخ های خنده ، را شاعرت شناسی می

 کسی فهمد نمی را خویم و ُخلق هرگز تو جز
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 کاری....... اتاقم میرم من: گفتم بیحال و چرخیدم

 ....... کنید صدام زحمت بی داشتید

 



 که تو ولی میگفت که شنیدم رو لیلی متجب صدای

 !!!! کجــــــــــا اومدی بیرون اتاقت از تازه

 

 آشپزخونه از سستی با و آوردم باال براش دستی

 اصال........  رفتم باال ها پله از. زدم بیرون

 ...... نداشتم رو دادن توضیح و زدن حرف حوصله

  

              

 لبخندی........ رفت ضعف دلم تازه ها پله باالی

 بمن حواسش حیدر چقدرم..... نشست لبام روی

 زهره یا ناراحت ممکنه و هستم حیاط که بوده

 . بشم ترک

 

 با حیدر که اومد چشمم پیش آشپزخونه ی صحنه

 به محکم خورده گره ابروهای و اخمو ای چهره

 !! زدم لبخند و من سراااغ بیاد سریع میگه علی

 



 نمیدونم. انداختم تخت رو خودمو و اتاقمو تو رفتم

 و بودم شده عصبانی هم بینوا علی دست از چرا

 .داشتم کنارش هم خوبی احساس حال درعین

 

 ادب خورده یه کاش خوب حس و حال این با ولی

 در بازی قلدر من واسه ها غریبه جلوی تا بشه

 !!! نیاره

 

 سرگردون اتاقم سقف به نگاهم و سرم زیر دستام

 . فروریخت یهویی قلبم چیزی یادآوری از. بود

 

 با......  میشد چی خونه این تو من تکلیف حاال

 برای هم هرکدوم که عزیز پسرای اومدن وجود

 من بود صالح اصال بودند ای اعجوبه خودشون

 ؟؟ میکردم کوچ هم اینجا از باید یا بمونم اینجا

 



 به بهش برگشتن و پدری خونه آوردن یاد به با

 سرازیر وجودم به دلهره و ترس و لرزیدم خودم

 . شد

  

 به دوباره نمیخواست دلم هم ابدا...  نمیتونم نه

 و برام بود عذاب فقط و فقط که برگردم ای خونه

 توهین و تحقیر بار زیر شدنم داغون ذره ذره

...... 

 

 حاضر قیمتی هیچ به میرفتم هم اینجا از اگه حتی

 اون عطای من...... نمیشدم ام خونه به برگشت به

 .بخشیدم می لقاشون به رو مادر پدر

 

 عجب.......  زدم خودم احساس به پوزخندی

 ...... داشتم ای خانواده

 

 انگیز ترحم نگاههای زیر میده ترجیح که دختری

 ..... بچرخونه روزگار و بمونه دیگران



 

 ولی کنه سر کس وبی تنها میخواد دلش که دختری

 رو مادر و پدر و برادر اسم فقط که آدمایی پیش

 ......... برنگرده میکشن یدک

 

 هرجای و نداشتم هم ای چاره هیچ بود اینجا مشکل

 خودشون با رو برادرم و مادر پدر اسم میرفتم دنیا

 .کشیدند می یدک

 

 روی شعر بیت این ناخودآگاه و کشیدم بلند آهی

 :شد جاری بونم

 

 خویش دل غمهای یبسته فرو قفل   در

 

 ....نداریم دندانه که کلیدیم کهنه آن

 

 الهیجی_فیاض#



 

 هیکل بالفاصله و شد بلند اتاق درب ی تقه صدای

 .شد پدیدار اتاق در جلوی لیلی گوشتی

  

 از یکی دیدم یکدفعه بزنه حرف خواست همینکه 

. اتاق توی انداخت خودشو باد سرعت به شیطونکا

 خیز تند داشت آمادگی هرلحظه که لیلی ولی

 .گرفت بغل تخسشو کوچولوی پسر و برداشت

 

 دست به توجه بی و بغلش زیر زد گونی مثل  بعدم

 با حاال. چرخید من روبه پسرش انداختنای پا و

 آمینی: گفت و زد لبخندی من به رو شیطونی قیافه

........  تلفنه پشت شیرین بیا بلندشو دختر یاهللا

 .داره کار باهات

 

 جفتک که جینگولشو درحالیکه و کرد بهم پشت

 بدوووووووو: گفت بلند برد می خودش با مینداخت

 ...بدو فقط...... آمینی



 

 دوختم چشم پسرش و لیلی رفتن به متعجب قیافه با

 داره؟؟؟ چیکار من با! ؟ تلفنه پشت شیرین....... 

 ....... 

 

 از اینقدر عمرم سال سه و یست مدت این در

 و ترسو نوعی به و بودم فشار تحت خانواده طرف

 دوست یه حتی که بودم اومده بار جرات و دل کم

 ......نداشتم خودم برای هم ساده

 

 درس چه اونم درس و کار.....  خونه....  مدرسه

 با خانواده رفتن خواب به بعداز شبا.....  خوندنی

 .......و استرس

 

 گذشته تلخ خاطرات یادآوری......  کن ولش  اَه

 .. میده عذابم وفقط فقط

 



 داد که شیرین مادر حرکات اون با نمیدونستم اصال

 نیستم دخترش الیق و پسند مورد دختر من میزد

 ؟؟ بزنه زنگ من به شیرین باید چرا

 

 شرمنده و ناراحت مادرش رفتار از شیرین هرچند

 شیرین با نداشتم دوست من هرحال به ولی بود شده

 . باشم داشته صمیمانه رابطه

 

 صدام که شد بلند پذیرایی از لیلی جیغ صدای

 جووووووونی آمینی هووووووووووووی: میکرد

 موندی؟ کجا

 

 دوستی این شدن دار ریشه قبل که تصمیم این با

 بی و شدم بلند تخت روی از بگیرم جلوشو بتونم

 سرم و برداشتم تخت روی از رو شالم حال

 .انداختم

 



 تلفن طرف به خودم به ای دیگه نگاه بدون بعد

 که هم موبایل یه سرم خیر. رفتم پایین طبقه

 ......نداشتم

 

 به دختر که نداشت ام خونواده برای اهمیتی اصال

 یه باید ای هسته عصر این در و سال و سن این

 .باشه همراهش داغون و درب کوچیک موبایل

 

 زود بیا دخترم: گفت که برگشتم عمه صدای با

 کنم فکر و کشت تلفن پشت خودشو شیرین این باش

 .......گرفته گاز تلفنو چندبارم

 

 رو گوشی استرس کمی با و زدم زورکی لبخندی

 . کردم سالمی برداشته

  

 رو شیرین جیغ جیغ صدای گفتم سالم که همین

 :کرد زدن بحرف شروع حرص با که شنیدم

 



 ... دررررررررد و سالم

 ....  حنــــــــــاق با دوبل کوووووووفت   و سالم

 

 یه برای ادا و ناز اونهمه با هم خانم عروس واال

 دارین ناز شما که نمیکنه معطل اینهمه دادن جواب

 خوبه حالت.... بیخیال حاال......... قشنگه خانوم

 جان؟ آمین

 

 ؟؟ بود خوب حالم........  کردم مکثی

.......  حالم بودن خوب به داشتم شک دونمنمی 

 .....نداشت بقیه به ربطی ولی

 

 خودت خوبه حالم جون شیرین ممنونم: گفتم آهسته

 ؟ خوبی.....  چطوری

 



 البته....  شکرررررر خوبم: گفت خوشحال شیرین

 دوستان از یکی با راستش...... عالیییییییی عالیم

 ......   بیرون بریم عصری گذاشتیم قرار

 

 خوش دورهمی  بشی آماده بگم هم تو به گفتم خب

 میایم 6 ساعت سر عصر باش آماده. میگذره

 ... سراغت

 

 دختر این. بود شده دوخته روبروم میز به نگاهم

 بیرون برم باهاشون من.......  گفت می داشت چی

 ...بیرووون برم من......  گردش

 

 باصدایی که نبودم متوجه سرهم پشت و اراده بی

 من..... من نه.....  نه.....  نه گفتم بلند نسبتا

 .......بیرون بیام نمیتونم

 



 با رضا برادرم انگار کردم وحشتی چنان لحظه یه

 این با میخواد و ایستاده روم جلوی عصبانیش قیافه

 .کنه پاره تیکه منو شیرین پیشنهاد

 

: زد داد که نشست بگوشم شیرین بلند صدای

 .........بیام نمیتونم چیییییییی یعنیییییی

 

 حیدر و علی و شد باز پذیرایی در لحظه همون در

 نفسم...... شدم خشک سرجام....... شدند وارد

 این چشم جلوی باید من خدای.....  دوباره گرفت

 ....میزدم حرف دوتا

 

 جوابی شیرین گفتنای الو الو به و گزیدم می لبمو 

 ...... نمیدادم

 

 بمن که کردم حس رو حیدر اخموی و خشک نگاه 

 .برنگشتم بطرفشون دیگه اما بود شده دوخته

 



 واقعا ولی.......  متاسفم جان شیرین: گفتم آروم

 یادم همینکه. تم شرمنده.... بیرون بیام نمیتونم

 .....داره ارزش دنیا یه خودش کردی

 

 نمیتونی: گفت که شد بلند حرص با شیرین صدای

 غلط تو اصال.... چــــــــــراااااا آخه.......  بیای

 ... نیای کنیمی

 

 بودند دوخته بمن چشم ایستاده همچنان علی و حیدر

 .  میشدن استرسم باعث بیشتر که

 

 به که کشید دستم از رو گوشی عزیز دیدم یکدفعه

 بشه آماده میگم بهش..... مادر باشه: گفت شیرین

 هست هرچی تون برنامه..... بیاد بیرون باهاتون

 ..... میاد هم آمین

 

 خداحافظ..... برسون منو سالم هم مادرت به

 ....عزیزدلم



 

: گفت بمن رو کرده پسراش شازده به نگاهی بعد

 شو آماده عصری...... دیگه شنیدی دخترم آمین

 برای بیرون برین همراهش که میاد شیرین

 ...... هواخوری

 

 ......  برم....... نمیخوام من عزیز اما: گفتم بریده

 

 تابش لپ پشت و رفت کناری مبل بطرف حیدر

 اهمیتی براش کارام و حرفها اصال شاید. نشست

 .داشتم والشونو و حول اینهمه من که نداشت

 

 بری باید تو آمینم....  دخترم ولی: گفت جدی عمه

 بشه عوض هوات و حال خورده یه تا  بیرون

  خوبه برات...... 

  نمیای بیرونم اتاقت اون به چسبیدی همش چیه آخه

 تو مثال کن خرید هم خورده یه برو دلم عزیز

 .باشی داشته عالقه چیزا این به باید و جوونی



 

 چیزی و بود عزیز به نگاهم باز نیمه دهن با

 همچنان علی و بود پایین سرش حیدر. نمیگفتم

 .بود دوخته مامانش و من به چشم ایستاده

 

 طول در خونه به شدنهام زنجیر تمام و کشیدم آهی

..... عزیز: گفتم. اومد چشمم جلوی زندگیم سالها

 .....و نرم بدید اجازه...... راحتم خونه من

 

 دیگههههههه: گفت که شد بلند حیدر محکم صدای

 ......کن تمومش.......  کافیه

 

 هم چقدر...... شدم خشک نه...... شد حبس نفسم

 بصورتش هراسانم نگاه و بودم کرده وحشت

  بود؟ چی منظورش...... بود شده دوخته

 

: داد ادامه بود شده چشمام میخ چشماش که حیدر

 بری برگرد برو بی باید پس برو میگه عزیز وقتی



 راه تفسیر تعبیر حاال نزنی هم ای دیگه حرف و

  شد؟؟؟؟ روشن بندازی

 

 برو میگه عزیز که رفتنه این در صالحت حتما

! کنه بزرگ دختر چطور بلده خوب خودش وگرنه

 شدی؟؟؟؟ روشن یا بدم ادامه بازم

 

. دادم قورت دهنمو آب صدا بی. بود زده یخ دستام

 .میگفتم چیزی تحکمش این برابر در باید

 

 روشنم برام عزیز حرف و کار اگه: گفتم آهسته

 و شدیم نورباران کال چیه روشن دیگه االن نبود

 ...... پروژکتورها با خودشم چراغانی

 

 حتی حیدر. بود زوم صورتم روی شون همه نگاه

 جلوی نتونستن عزیز و علی اما. نپرید هم لبش

 .......خندیدند پقی و بگیرن رو خودشون

 



 دلم که گرفت خشم رنگ حیدر نگاه بقیه خندیدن با

 . ریخت هرررری

 

 عزیز به کنان التماس و آوردم باال سرمو ترس با

 نخندین عزیز: گفتم و گرفتم دستشو. کردم نگاه

 منو هات شازده از یکی وگرنه......  توروخدا

 ........روش آبم یه حاال میخوره زنده زنده
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 خشم به نگاهی دید زارمو قیافه خندان که عزیز

 .انداخت حیدرش ی قیافه

 

 که کرد پسرش شازده به رو تمام بدجنسی با بعد 

. بود تاپش لب رو نگاهش فشرده بهم لبهای با

 عزیزدلم: گفت پسرش به و کرد جمع لباشو عزیز

......  میریزه بهم اعصابت مادر نخور حرص تو



 بیرون راهی دخترو این جوری یه من باالخره

 . میکنم

 

 عزیز برای سری که نشست حیدر روی نگاهم

 و آروم ایشون مثال االن: کردم فکر. داد تکون

 به گودزیالی دیگهههههه هستند بااعصاب

 !!!دردنخور

 

 به همیشه دخترمن: داد ادامه زیرکی با  عزیز

 کارش توی نه و میکنه گوش عزیزش حرف

 دخترم؟؟ درسته نمیاره

 

  کال االن م قیافه کنم فک. ساییدم هم به دندونامو

 ای چاره که بود شده هایی بیچاره بدبخت اون شبیه

 .. ندارشتند کردن اطاعت جز

 



 خنده شدت از میکرد کنترل بزورخودشو که علی 

 شده سرخ......  نشه منفجر بودش گرفته که ای

 ... میکشید صورتش رو دستشو همش و بود

 

 جانانه گردنی پس یه میخواست دلم االن که آخ

 میکرد کیف داشت عینه به علی ولی. کنم نثارش

 وقتش به کن صبر! شدم خفه اینطوری من که

 ...عزیزمممممممم پسرعم میکنم خفت خودم

 

: گفت آورده بیرون آشپزخونه از سرشو لیلی

 مارو ی خوشگله دختر خبرتونه چه اوووووووه

 دلخواهشه هرکاری بدید اجازه خب. کردین دوره

   جان؟ آمین خوبی! بکنه

 

 به نگاهش همچنان که چرخید حیدر روی نگاهم

 حالم نمیدونم واال: گفتم آروم. بود تاپ لپ

 آقا که پیش ساعت یه از اون آخه. چطوریه



 منو جلشون آسمون دوست اون با داداشهاتون

 . کردن ترک زهره

 

 کم و خشکید دهنم توی حرفم چنان که االن از اینم

 کلیه.....  ریختن دندونام ی همه کنم فک که آوردم

 مروارید آب جفتی هم چشمام.....  میزنه تک هام

 ورم پاهامم جفت...... شنوه نمی گوشم.... آورد

 . بخورم تکون تونم نمی اصال و کرده

 

 جمع علی و لیلی و عزیز های خنده صدای دیگه

 .نبود که نبود شدنی

 

 با لبشو ی گوشه بود پریده لبش که هم حیدر

 میگفت حسم ولی. میکرد نگام داده باال تمسخر

 . میکنه کنترل خودشو داره بزور

 

: گفتم. کنم شیطنت میخواست دلم چرا نمیدونم

 جان....... که نکنین نگام اینجوری جان حیدرخان



 نگاه خودتون ی خونواده و قواره و قد به اول من

 . کنین انتخاب دوست بعد و کنین

 

 ناز دختر و سررسیده اوهون و ا ه ن بدون واال

..... اختیاری چهاردیواری بابا! ترسونده رو مردم

 اجازه کسی از بودن حیاط یه برای ما نیست قرار

 از کسی که باشیم خودمون مواظب حاال و بگیریم

 !نیفته سرمون روی آسمون

 

 اینجوری که کیه پاشا میدونی: گفت جدی حیدر

 میکنی؟ ردیف حرف دنبالش

 

 شاه پاشاخان...... قبول: گفتم ناز با زده لبخندی

 زیبای ی الهه پاشاخان...... دیوها مملکت

 فرهاد یه و کمانگیر آرش   یه پاشاخان........ یونان

 ......دستش زیر حشم و خدم کلی با نیافتنی دست

 



 فقط. نکردم ادب ی اسائه شریفتون دوست به بنده

 خودشو رسوم و آداب مردم ی خونه به ورود میگم

 .تمام حرفم والسالم. همین داره

 

 تکون حرفام تایید به سری. بود ماسیده واقعا حیدر

 ی خونه رو اینجا. نیست پاشا گناه: گفت داده

 خودمون جز به کسی نمیدونست و میدونه خودش

 باز براش درو نباید ما. هستش خونه توی

 . میکردیم

 

. کنیم می تمومش دیگه: گفت کرده علی به رو بعد

 و عمرانی شرکت به میری االن همین علی

  بهروزی مهندس از الزمه که رو مدارکی

 .میگیری

 

 باز براش درو و خودمونه گناه وقتی ضمن در

 میکنی بدو یکی پاشا با بینم می باریه آخرین کردیم

 شد؟؟ فهم شیر....... 



 

 ش شده مشت دست شده گرفته زیر به سر   با علی

 آروم کشیده صداداری نفس و کرد بسته و باز رو

 .گفت چشم

 

 ........ چرخید حیدر و علی بین نگاهم  

 

 ولی. بود ناراحت اینکه مثل صامت و ساکت علی

 که زده ضرری نه اومده ای گربه نه انگار حیدر

 ای.....  بود تاپش لب تو سرش بازم

 !بود کی دیگه این بــــــــــابــــــــــا

 

 رفتن بیرون برای حتما رفت اتاقش بطرف علی

 جذبه و ابهت دیدن از همکه عزیز. بشه آماده

 . نشست کنارم میکرد سیر آسمونا تو پسرش

 



 پوست حین در و برداشت میوه ظرف از سیبی

 حرکات دنبال همش چشماش حوصله با اونم گرفتن

 ........بود پسراش گل رفتار و

 

 حد این به تا آدم آخه نبود هضم قابل برام هم واقعا

 از رسما انگاری!! پرجذبه و ترسناک و مقتدر

 !بود افتاده اژدها دماغ از...... سهله که فیل دماغ

 

 بعد. گرفت من بطرف رو سیب از قاچی عزیز

 پسرش شازده جلوی چنگال با رو پیشدستی

 . گذاشت

 

 های میوه بود کار مشغول که همونطور هم آقا

 ..کرد خوردن به شروع و برداشت رو شده آماده

 

 ... پسرم حیدر: گفت عزیز

 



 کار از دست شنید رو مادرش صدای همینکه حیدر

 .داشتین امری جون عزیز بله: داد جواب کشید

 

 با بود پسرش شازده توجه از کیفور که عزیزم

 حیدر: گفت و کرد خیس رو پایینش لب زبونش

 شروع محرم ماه دیگه ماه یک تا میدونی مادر

  هم ما و میشه

 محرم ماه نذریهای و ها برنامه قبل سالهای مثل

 . داریم پیش در رو

 

 مادر. کشید کشداری نفس بعد و کرد مکثی عزیز

 ناراحتت و نیاد خوشت شاید میزنم که حرفی این

 ..... کنه

 رو گذشته تلخ خاطرات بعضی من حرف این شاید

 نمیتونم منم ولی بده آزارت و کنه زنده ذهنت در

 ..... نگم هیچی و کنم تحمل

 



 داره تردید که انگاری. کشید آهی.......  به میخوام

 بعدش و کرد مکث کمی.......  حرفی گفتن در

 ......کیومرث به میخوام: داد ادامه

 

 صداش در لرزی ته با حاال محکم آروم، حیدر

 ... مــــــــــاادر بسه میکنم خواهش: گفت

 

 پذیرایی االن که علی و من.......  هیچ که عزیز

 با اونم حیدر، جدی ولی آروم صدای شنیدن با بود

 عصبانیت کنترل از نشان که لرزانش صدای تن

 که سوراخی هر دادیم ترجیح بود حدش از بیش

 و اینجا ولی ببریم پناه اونجا به و کنیم فرار دیدیم

 .نباشیم کنارش

 

 لب از اینو ومن بود آروم نا من مثل هم علی

 سکوت ای لحظه چند.......  میفهمیدم هاش گزیدن

  برقرارشد کامل

 



 به ناراحت پسرش العمل عکس دیدن با که عزیز

 دستاش  آرامش با حرفی گفتن بدون میرسید، نظر

 اخم با کسی به نگاه بدون و مبل دسته روی رو

 .....تو به امیدم خدایا: کرد زمزمه لب زیر

 

 طرف به حرف بی و شد بلند مبل روی از 

 .برداشت قدم آشپزخونه

 

  نشیمن سالن جو عزیز رفتن بعداز سنگینی سکوت

 سردر چیزی از هرچند منم. بود برگرفته در رو

 بهانه به االن همین میدادم ترجیح ولی نمیاوردم

 . کنم فرار اینجا از عزیز به کمک

 

 از و داد بیرون بلند نفسی حیدر بخورم تکونی تا

 ...........اتاقم میرم:  گفت علی به. شد بلند جاش

 



 و بود خورده گره هم در که ابروهایی با بعد و

 بگو عزیز به: داد ادامه ناراحت بشدت ای قیافه

 ....ببینمش اتاقم تو میخوام

 

 هزارم یک اندازه به شایدم لحظه یه چرا نمیدونم 

 ...... نشست جانم به حیدر اخموی نگاه برق ثانیه

 

 برای و کردم خوف عقابش مثل چشمان برق از

 ندم انجام غیرارادی حرکتی اینکه رفتارم، کنترل

 .. دادم فشارش توان تمام با رو مبل های دسته

 

 مبل دسته به که حیدر تیزبین چشمان دیدن با ولی

 از بود شده قفل من دستان روی بگم بهتره یا

 تر بدشانس منم از خدایا....... لرزید پاهام استرس

 !!؟ هست

 

 ی دختره آخه: کردم فکر. بخندم بلند موند کم ولی

 پاهات اینجوری بخوره تورو میخواد مگه خنگول



 آبروت نگرفتی سکسه ترس از خوبه. لرزه می

 ...... و بره جرینگی

 

 حسی، هر از  ناخوانا و سرد ای قیافه  با حیدر

 ی خنده پراز شایدم و رفته وا صورت به نگاهی

 بود علی صحبتش طرف حالیکه در و انداخت من

 عزیز به ؟؟ هستی چیزی منتظر...  علی: گفت

 .....بده انجام رو گفتم بهت کاریکه اون و بگو

  

 و بلند قدمهایی با همراه شازده شدن دور به نگاهم 

 .بود شده دوخته مطمئنش

 

 دور پی چشمام فقط.......  رفتنش راه ژست اون با

 درجیب دستاش از یکی حالیکه در اونم بود شدنش

 قورت عصا و متعادل حرکاتی وبا بود شلوارش

 ..  میرفت اتاقش به داده

 



 شنیدن با کردم فکر و کشیدم بصورتم دستی

 درشتی حرف باید حتما کردم بارشون که حرفهایی

 و خونسردی درکمال ولی میکرد بارم چیزی

 !!! بود رفته نزده ای دیگه حرف انتظارم برخالف

 

 تو آمینی: گفت که شد جمع حواسم لیلی صدای با

 دیگه بشین بگیر خوب وایستادی اینجا هنوز

 ....دخترررررر

 

 اینکه بدون دیدم و انداختم خودم به نگاهی یه 

 .ایستادم سرپا باشه حواسم

 

 خودمم حتی بود اومده لبم به ناخودآگاه که لبخندی

 .کرد ام زده شگفت

 

 همچین با داشتم دوست..... بگم دروغ تونستمنمی 

 زیادی بهم اگه البته.......  بزنم سروکله آدمی



 سروکله و کل کل جرات من اگه و نمیشد نزدیک

 !!! داشتم رو باهاش زدن

 

 پرواز کیومرث بطرف فکرم و شد ورچیده لبام اما

 لحظه اسمش شنیدن با فقط که بود کی.......... کرد

 کرد؟؟؟؟ فوران اژدها حیدر خشم   ای
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 و شد هوار سرم رو شیرین که بود عصری

 آروم و گرفتم دستشو. برداشت رو خونه صداش

 . کشیدمش کناری

 

 خیال بی شیرین من جان  : گفتم بهش تمام التماس   با

 بگو فقط اینا عزیز به بیا. شو بیرون به من بردن

 روزهای برای رو دورهمی و شده کنسل رفتنمون

 .داشتیم نگه آتی

 



 انگار که شد گرد چشماش و کرد نگام چنان شیرین

 یک درجه و اصیل منگول یه حرفهای به داره

 فراری ی دیوونه این فهمه نمی حاال و میده گوش

 .میگم چی اصال تیمارستان از

 

 فکر که کشوند اتاقم بطرف و گرفت محکم دستمو

 عذابی چنان چون. دررفت درجا دستم مچ کنم

 . ببین و بیا که گرفت سراپامو

 

 مجبورم و شدم پرت اتاقم درون حدودا اخماش با

 هم حین همون در و لباس کمد   سراغ برم کرد

 :میگفت......  کرد زدن غرغر به شروع

 

 راهو اینهمه! شده دیووووووونه خل ی دختره

. کنسله همچی بگم االنم که دنبالش اومدم بکوب

 من مهربون عموی زن که عزیزت اون بال واال

 حتی و تره شاداب تو از سالش و سن اون با باشه

ل یکی با درجا میتونه االنم  ......بزنه ر 



 

 باور: گفتم کشیده بیرون رنگ تیره مانتوشلواری

 .....وگرنه. ندارم رو رفتن بیرون ی حوصله کن

 

 ندارمممممممم شو حوصله چی یعنییییی: گفت کج

 بهت جانم و باشی تو که دختر........  بانو مشنگ

 آدم دوتا یکی و بیرون خونه از بزن.......  بگه

 ...... خب ببین خیابون کوچه تو طبیعی

 

 من یه با رو اخمو هیوالی این میگی که خودتم

 ترس از آدم کنارش و خوردش نمیشه هم عسل

 دست بهش افسردگی احساس و میگیره بُغَمچه

 ......میده

 

 بپوش لباس زودتر بگیر خون خفه و کن لطف پس

 ..... بیرووون بپریم

  



 یکی آخه. نشست دهنم روی دستم و شد باز چشمام

 این عقل، شیرین و مخ بی دختره بگه نبود

 یکی حاال که داشت تکرار دونه دونه من حرفهای

 !بریزه من آبروی بشه باعث و بشنوه

 

 هایی سوتی. بستم چشمامو. نشست قلبم روی دستم

 در بودم داده آب  خونه این توی حاال تا من که

 حساب به اصال و واقعا شیرین امروز سوتی برابر

 ....... نمیومد

 

 اینبار که برگشتم شیرین بطرف دست به مانتو

 به شایدم و احتماال و حتما و واقعا رو سکته

 . زدم ممکن وضعیت   شدیدترین

 

 کنار حیدر و عزیز و بود باز آخر تا اتاقم درب 

 .میدادند گوش و بودند ایستاده نرده

 



 آب مشتی به نیاز بشدت و بود خشکیده دهنم آب

 . داشتم

 

 و بود ایستاده در وسط خودشم خانم شیرین حاال

 باش زود د  : گفت بلند چندان نه صدایی با بمن رو

 خبر............. نفلــــــــــــــــــــه ی دختره دیگه

 بشی آماده بودم داده ندا بهت صبح از مرگت

  هــــــــــاااا

 

 میکردی غلطی چه االن تا تو آخه نمیدونم 

 ........  زردمبو نسناااااس

 

ل حیدر: گفت عزیز یهو  من که چی یعنی زدن ر 

 آمین ولی بزنم هم رل میتونم سن این با االنم

 نمیتونه؟؟

 

 تکون سری چنان تمام افسوس با حیدر میدونم فقط

: گفت. رفتم زمین توی خجالت از من که داد



 پسر دوست انتخاب جانتان شیرین منظور

 ..........هستش

 

 حسابهایی و حق و معیارها چه روی نمیدونم فقط 

 عینهو که سپرید می خانم شیرین دست رو آمین

 !بزیه و علف ماجرای

 

 راست دخترم خب: گفت خندید می بلند که عزیز

 از من چی مگه!!!!!!! ناراحتی چرا تو دیگه گفته

 نکنم؟؟ اینکارا از که کمتره جوونا

 

. موندیم دل به حسرت که جوونیامون خداروشکر

ل یه میریم االن خب  اصال. بزنیم حسابی درست ر 

ل دلم اینجوره که حاال  دخترا با خودمم. خواست ر 

 .....گذار و گشت میرم

 

 کنم فکر ولی. بود خندان کمی صورتش حیدر

 و مات اول چون. بود کرده زرد درجا شیرین



 با بعد و کرد حیدر  و عزیز به نگاهی مبهوت

 ...... اینجاییـــــد شما ا   ا   ا  : گفت خندان و پررویی

 

 زن الهی برم قربونتون وووووووووووی

 خودتون..... نگیریدا دل به حرفامو خب...... عمو

 ردیف چیزا خیلی هم مملکت شاه سر پشت میدونید

 ولی..... حیدرخان و شما به برسه چه کنن می

 !بود شوخی ش همه خب

 

 حرف بدون داده حرکت تمام افسوس با سری حیدر

 . رفت پایین ها پله از و افتاد راه

 

 گوش به شیرین که حرفهایی با میدونم فقط ولی

 بود کرده جمع پاهامو بزور بنده بود رسونده حیدر

 هرچه خودمو باید و نکنم خرابکاری فرش روی

 . رسوندم می دستشویی به زودتر

 



 سوتی با لحظه این در که داشتم کم همینو فقط

 دیگه و بندازم راه هم سیل اتاق وسط قشنگمون

 .بخوابم قبرستون ی سینه برم خجالتم از یهویی

 

 که شیرین کردم جور و جمع خودمو اینکه بعداز

 کرد مجبورم تخم و اخم با بود دیده شلوارمو مانتو

 بپوشم رو کرمی کتان شلوار با رنگ کرم مانتوی

 ام چانه زیر رو رنگی شکالتی و ساتن روسری و

 .بود بیرون هم موهام نصف که بزنم گره

 

 واقعا برام روسری این کردم اصرار هرچقدر

 . نکرد که نکرد افاقه کوتاهه

 

 و میزد حرف فقط شیرین اومدیم پایین که ها پله از

 زن: گفت بلند رسیدیم پذیرایی به تا. میزد حرف

 دارین الزم چیزی. نگهدارتون خدا عموجان

 .بیارم بخرم براتون

 



 باشی سالمت: گفت آشپزخونه از خندان عزیز

ل یه همون خودت ی توصیه طبق فقط. دخترم  ر 

 . میشم ممنونت که بکشی اونو زحمت. برام کافیه

 

 پشت از صدایی که خندیدیم می هرهر داشتیم تازه

 حاال...... پز و دک این به... ماشاا: گفت سرم

 !میکردید سرتون بزرگتر روسری یه نمیشد

 

 این با آمین ولی اختیارید صاحب شما خانم شیرین

 !!!لطفا بزرگتر روسری یه. نمیره بیرون وضعیت

 

 حیدرررررررررر پسرعمو: گفت بلند شیرین

 روسری این چشه مگه. نکن پیله توروخدا

 ......آخه

 

 روسری. نمیزنم دوبار حرفمو: گفت محکم حیدر

 .همین بزرگتر

 



 دیرمون بال واال: گفت کوبیده زمین پاشو شیرین

 چرا تو روز وقت این بگه نیست یکی! آخه شد

 قدیم مردای هم مرد واال! حیدرخان اصال ای خونه

 که شما مثل نه گشتن برمی شب میرفتن صبح که

...... 

 

 ......تمام بزرگتر روسری: گفت محکم حیدر

 

 بتونم کنم عوض روسریمو باید میدونستم منکه

 و افتادم راه ها پله بطرف حرف بدون. برم بیرون

 .رسوندم اتاقم به خودمو

 

 حیدر به نگاهی گلدارم و بزرگ روسری با وقتی

 چرخید لباسهام زوایای تمام روی چشماش انداختم،

 .بگذره خوش: گفت آهسته و

 

 شد دیــــــــــر: گفت آشکار حرصی با شیرین 

 سوسانو االن....... بجنببببب...... یاهللا بجنب آمین



 انتخاب قبرمم سنگ اصال......  کشیده قتلمو نقشه

 ......کردن حکاکی روشو داده و کرده

 

 . بود سفیدرنگی 206 که شدیم شیرین ماشین سوار

 

 ای گنده ماشین از داشت که افتاد علی به چشمم

 علی: زد داد شیرین که اومد بطرفمون. میشد پیاده

 !شده دیرمون کنار برو و کن رحم من جان

 

 فقط و نداد شیرین حرفهای به اهمیتی علی ولی

ی تو بابا برو: گفت لبی زیر  حاال!!! نشده دیرت ک 

 میکنم حس ؟؟ خوبه حالت آمین گفت بمن رو

 پریده؟ رنگت

 

 معنای به سری فقط. نمیدونم رو بد یا بودم خوب

 ماشین به شد دوخته چشمم که دادم تکون بله

 ....گنده



 

 شیشه شیطون و جذاب ای چهره با جوانی پسر 

 . آورد باال علی برای دستی و داد پایین رو

 

 اوه اوه:گفت کنان زمزمه لب زیر شیرینم

 ......انگوووری آباد باغت اووووووووه

 

 شده خبیث عجیب قیافش که کردم نگاه رو شیرین

 فقط. نداشتم رو جدیدی دردسر حوصله ولی بود

 .بود خالی حیدر جای االن

 

 بیفته، راه سریعتر بدم اخطار شیرین به خواستم

 دوستش  اون حتی هیچ که منو شیرین انگاری ولی

 .بود برده یاد از هم رو سوسانو خودش بقول

 

 سرخ صورت و شیرین شنگول قیافه وقتی هم علی

 تشر شیرین به خواست دید رو خجالت از من شده

  بزنه



 و کرد باز رو ماشین درب آروم پسره دیدیم که

 از بعدم

 .شد پیاده ماشینش 

 

: گفت لبی زیر باران نور چشمای با شیرین

 از که منووو بگــــــــــیر آمینی اوووووووووووخ

 ........ رفتم دست
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 از داشتم شنید می هم علی که شیرین حرفهای از

 انگار نه انگار شیرین ولی. میشدم آب  خجالت

 پیش دختره این اونوقت...... میره آبرومون

 !!! نمیکرد که غلطایی چه ببین پسرعموش

 

 شیرین نثار زهرماری زیرلب  جوش و حرص با

:  گفت تمام پررویی با بازم که کردم



 این ماهه عجب ژژژژوووووووننننننننننن

 .....پسره

 

 که ژوووووون و کووووووووووفت: گفتم عصبی

 سوسانو بیفت راه. کنه گیر حلقت توی الهی

 نیشگونش آروم حرصم از که....... ها منتظرته

 ..... گرفتم

 

 فکر و بود شده گودزیالها شبیه رسما دیگه علی

 ....بیرووون میزد آتیش ازدماغش کنم

 

 طرف به خواست شد پیاده ماشین از که پسره

 علی عصبانی چهره دیدن با که بیاد ما ماشین

 .برد باال تسلیم عالمت به دستاشو و ایستاد

 

 و خودم روی رو نگاهش سنگینی قشنگ ولی

 . کردم حس شیرین

 



 االن ماشینت برگرد که زد تشری پسره به علی

 با خرابه اوضاع دید همکه شیرین. میام خودم

 رو گذاشت پاشو خبیثش و شیطون ی خنده همون

 .افتادیم راه و گاز

 

 عالی ی روحیه و ها خنده و دلخوشیها به راستش

 حسودیم شجاعتش به. بود شده حسودیم داشت که

 دلش هرچی ای واهمه و ترس هیچ بدون که میشد

 .میداد انجام رو میخواست

 

 

 که کشیدم حسرت سر از آهی فقط و نگفتم چی هیچ

 و باشم آزاد و شاد شیرین مثل منم نمیتونم چرا

 .بکنم شیطونی

 

 شیرین دوست شدن سوار با و کرد توقفی شیرین

 .  شد جمع حواسم

 



 عین باید سوسانو میکردم فکر که تصورم برعکس

 یک برعکسش باشه، مپل تپل کمی شیرین خود

 دیدیم رو دوستداشتنی و بانمک و میزه ریزه دختر

 نظر به بدحوصله و عصبانی العاده فوق البته که

 .میرسید

 

 اونجا من اصال انگار شد ماشین سوار همینکه

 محکم آنچنان فقط. نکرد نگاهمم چون نداشتم وجود

 نخاع قطع شیرین گفتم که شیرین ی کله پس کوبید

 .کارش پی رفت شد 

 

 این بیاد میخواستم رو یکی حاال. میزد دو دو نگاهم

 سروکله ماشین توی داشتند. کنه جدا هم از رو دوتا

 توی هم آوردنی کم خداروشکر که میزدند همدیگه

 .نبود کارشون

 

 شیرین دیدم یکدفعه که کنم جداشون هم از خواستم

لی:  گفت بلند  ....موقعیت ملی م 



 

 تا که دوتا این!!! ؟؟؟ نگووو که کردم هنگ همچین

 ولی. میخوردند رو همدیگه داشتند پیش دقیقه یک

 ماشین تو ومتین مودب دخترای مثل داشتند االن

 .. میزدند لبخند

 

 های خانم این کردم نگاشون دوباره و زدم پلکی

.......  شد چشون یهو اینا وااااا...... رو زیر سربه

 دوست به ابرو و چشم با داره شیرین دیدم هی

 ... میده عالمت ملی خودش

 

 رو جوانش های مریض همه خدا: کردم زمزمه

 شیش من نظر به که دوتا شما خصوصا بده شفا

 !!! میزنین هفت

 

 .خنده زیر زدند آرام و پقی که

 



 رو برم و دور کردیم توقف که قرمز چراغ پشت

 حدس درست بعــــــــــله.......  کردم نگاهی یه هم

 خارجیا اون از خوشگل سفید ماشین یک  بودم زده

 ... ایستاد ما ماشین دست بغل درست

 

 دختر دوتا این های اطوار و ادا به داشتم بیخیال

 نه راستش. گفتمنمی چیزی و میکردم نگاه شیطون

 در. داشتم گفتن برای حرفی نه کاراشونو، بودم بلد

 مدرک ترین پایین با صفر سرباز همون حد

 !!بودم تحصیلی

 

 حتی بغلی ماشین سرنشینای دیدند انگار که دخترا

 و شد خالی بادشون  نکردند بهشون هم نگاهی نیم

 !شدند خیال بی درهم صورتی و تخم و اخم با

 

 که بشه سبز چراغ تا بود مونده ای ثانیه ده تقریبا

: گفت شادمان. شد من متوجه تازه ملی انگار



 چطور.......  بیصدا جوجوی   دخملی سالااام

 میزونی؟؟ خوشی خوفی مطوری

 

 بی دیوونست دختره بخدا. زدم لبخندی

 خیابون بطرف آروم و دادم جوابشو..... بروبرگرد

 . برگشتم

 

 حرکت درحال آروم ماشینها و بود شده سبز چراغ

 درجا که گرفتم بغلی ماشین بطرف سرمو. بودند

.......  شد حبس ام سینه در نفس.......  زد خشکم

 گر...... زد یخ بدنم تمام........ خورد گره

 ......گرفت

 

 بکشم جیغی و بزارم گوشام روی دستامو موند کم

....... نداره امکان این......... بریزه بهم دنیا تمام

 .......نداره...... نداره

 



 اشتباه صدرصد........  میدیدم  اشتباه حتما

 دهنمو و دادم تکونی سرمو  تمام بشدت  ........ بود

 .....کردم بسته و باز هوا ای ذره برای ماهی مثل

 

 حتما آره.......دوختم ماشین به دقیق رو چشمام

 اون........  نگاه اون نداره امکان دیدم اشتباه

 شب کابوس که وحشتناکش ی قیافه با تیره چشمان

 خیره بهم من قدمی چند در االن بود شده روزم و

 .....باشه

 

 دوباره و دادم تکونی رو سرم بازم وار هیستریک

 در ولی کردم نگاه کناریم ماشین های شیشه به

 غیب کنارمون از سرعت با ماشین  موقع همین

 .شد

 

 دهنم آب و کردم فوت بیرون رو نفسم تمام دلهره با

 .......دیدم اشتباه حتما آره.........  دادم قورت رو

 



 توهم هست آدماش و گذشته درگیر فکرم بس از

 این به شهر در داره امکان مگه.....  زدم

 بهم اینجوری  دونفر برنامه بدون و درندشتی

 .....کنند برخورد

 

 و دور در همش ناخواسته هراسانم چشمان ولی 

 سفید ماشین همون دنبال داشتم و چرخیدمی اطرافم

 .نبود ازش اثری دیگه که گشتممی رنگ

 

 

 صبح تا امشب من ها بچه میگم: گفت بلند شیرین

 . بخوابم هم لحظه یک حتی نتونستم

 

 نتونستم اما بود مشغول شدیدا فکرم جورایی یه.... 

 ...برسم جایی به

 

. بودیم شده شیرین حرفای مشتاق که ملی و من

 آخه میگم: گفت که شدیم حرفاش ادامه منتظر



 کشورهای به میفروشه نفت اینهمه ایران ما کشور

 خــــــــــب؟ دیگه

 

لی و من  .......... خــــــــــب گفتیم باهم م 

 

 که سیاسی و جالب. میشد جالب داشت موضوع

 ! خالی علی و حیدر جای

 

 آخخخخخخخخ: گفت و شد کشیده کمی هم ملی لبای

 واقعا.......  زدن حرف گنده و شیرین جوووووون

 !خانم بده ادامه خب!!  برانگیــــــــــزه تعجب

 

 اینهمه ایران اینکه میگم: داد ادامه متفکرانه شیرین

 دیگه کشورای از هاشو بشکه الاقل فروخت نفت

 ؟؟؟؟ نه یا میگیرن پس

 



 چهره........  بمن اونم و کردم نگاه ملی به من

 شیرین واقعا! بود شده سوال عالمت هردوتامون

 !نداشت؟؟؟ دکتر به احتیاج

 

: داد جواب شیرین به رو رفته باال ابروهای با ملی

 طی بکنم عرض شما خدمت باید جان شیرین خب

 مدت به جنابعالی چون اینجانب اخیر   تحقیقات

 سیر(  مذکر جنس)  موقعیت بدون و تنها طوالنی

 ضریب شدید افت دچار منظور بهمین میفرمودین

 !!!زده قاط مغزتون و شدید هوشی

 

 تو خاک عالمت به دستش یه ثانیه کسری در بعدم 

 . رفت نشانه شیرین بطرف سررررت

 

 پارک دم رو ماشین شیرین ملی پیشنهاد به خندان

 بازی دیوونه و کلکل با بعدم و داشت نگه  بزرگی

 راه پیاده هم کنار و بیرون ریختن ماشین از

 .افتادیم



 

 من از هراس و ترس هنوزم هام خنده بین در اما

 پاهام توی لرزی راستش و بود برنداشته دست

 یکی و نظرم تحت قشنگ میگفت بهم حسی. داشتم

 .پایید می منو دورادور

 

 دونفر که گرفت شدت وقتی گریبانگیرم حس   همون

 رو راهشون باز نیش  با بلند قد و هیکلی پسر

 .کردند کج ما بطرف

 

 نگاهم اما بودم مونده عقب دخترا از قدمی ترس با

 . حرکتشون منتظر و بود پسرا بصورت

 

 و کردند کج  خودشونو راه پسرا خوشبختانه اما 

 .گذشتند ما متری چند از

 



 این دیدن با که شیرین. دادم بیرون داغ نفسی

 اه اه: نالید و نشست صورتش به غمی پسرا حرکت

 ..... شانس بخشکی

 

 غیر چیز پسرا حرکت این خاطر به دخترا شاید

 حس همون من ولی. بودند نشده متوجه رو عادی

 میشد قویتر و قوی وجودم تو داشت نبودن تنها

 ..... 

 

 که میکردند نگاه من به داشتند بخورم قسم میتونستم

 بخودم کردم سعی. کوبید می شکمم توی قلبم

 .انداختم اطراف به نگاهی. بدم دلداری

 

 

 درختهای اون پشت اگه حتی کردم فکر ناامید ولی

. بینم نمی چیزی منکه باشند شده هم مخفی بزرگ

 . بگذرون خوش فقط و باش بیخیال آمین پس

 



 گرفته منو دستای بودند دیده سکوتمو که دخترا

 بدون که منم....... میکشیدند اونطرف اینطرف

 ملی طوریکه میشدم همراه باهاشون فقط اعتراض

 ...زد تشر بهم وناراحتی اخم با

 

 نمیزنی؟؟ حرف چرا دختر...... آآآآآآآامــــــــــین

 میکنی؟؟ نگاه فقط تنبل کدو عین چرا

 

 در که افتاد پسر سه به چشمم بدم جواب خواستم تا

 ...... کردند قدعلم برابرمون

 

 به به: گفت یکیشون بودم نکرده جمع خودمو هنوز

 تشریف اینجا کیا ببینین بیاین هــــــــــا بچه

 !!!آوردند

  

 به  حسابی غره چشم و کشید جلوتر خودشو شیرین

 :گفت کشید منو دست سریع بعد رفته پسره

 



 جای دیگه اینجا. شد دیرمون بریم بیا زود ملی

 . نیست موندن

 

 جلوی و ما سرراه درست پسرها از دیگه یکی ولی

 و کشید من سر شال طرف به دستشو. ایستاد من

 بودین...... عجله چرا........ کجا کجا: گفت جدی

 ..حاالاااا

 

 دریابید رو جیرجیرک این فقط ها بچه جوووونم

 گونه به دستشو خواست بعدم......... برد دلمو که

 شیرین بازوی به خودمو لرز و ترس با که بکشه م

 .. چسبوندم

 

 

 مرا حال ببیـن عشقم ، دلم میمیرد تو بی

 مرا احوال شو جویا بیا شب یک وفا بی

 



 میشود سر ها غصه با گلم تو بی سالها

  مرا سال کنی زیبا آمدن با شود کی

 

 سحر تا ببافی را گیسوانم ، عاشقانه

 مرا شال کنی پنهان ، کنم سر مبادا تا

 

 اگر شک بی ام میبینی توام، درگیر   سخت

 مرا فال کـنی پیـدا خـود   فنـجان   تـه در

 

 میکنم دق شبی آخر انزوا این در تو بی

 مرا اقبال پستوی این کن روشن بیا پس
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 و بشدت پام و دست جوریکه بود باال قلبم ضربان

 . لرزید می تمام یخ با



 

 نکرده گیر ای مخمصه چنین در حاال تا

 شو تجربه من........  نه......  ولی.......... بودم

 تجربه اینم از بدتر خیلی شکل به من....... داشتم

 ......داشتم شو

 

 دست با تنها تنهای.....  بودم تنها موقع اون البته 

 نفر دو خداروشکر االن ولی.......  بسته دهنی و

 آدم نفری چند برمون و دور و بودند کنارم دوستم

 .میترسیدم نباید من پس..... 

 

 که بودم چسبیده شیرین بازوی به چنان حال این با

 به شروع حرکتم این دیدن با پسرا........ نگو

 .کردند خندیدن

 

 هر هر هر: گفت محکم گذاشته جلو قدمی ملی

 که مصرف بی چلغوزهای مرض و درد....... 



 تا فکتونو اون ببندین زود....... نیستین هیچی شبیه

 .....نبستم براتون خودم

 

 بود اومده ام گونه بطرف دستش که پسری به رو و

 بازو از خودم تا کن کوتاه خرتم دست اون: گفت

 یا نداریم صاحاب نکن فکر...... ها نشکستمش

 !هستیم چلفتی پا و دست خودتون مثل

 

 دستمو جوش و حرص با و زد حرفو این ملی حاال

 ایستاد جلوم سپروار کشید خودش عقب منو گرفته

..... 

 

 رزمی اووووووووه: گفت خندید می بلند که پسره

 خرمو دست این من باشه........ هان پس کاری

 چیکار ببینم خوشگله اون بطرف میکنم بلند دوباره

 ؟؟ تو کنی می

 



 که شد بلند بطرفم دستش و گذاشت جلو بلند قدمی

 نهایت در اما. بودم شده ترک زهره درجا من

 .شد گرفته هوا در دست همون تعجبم

 

 هوا در خورده گره دست دو به چشم مبهوت اول

 ......نمیاوردم در سر چیزی و بودم دوخته

 

 بلند قامت دیدن با. برگشتم عقب به هراسان و تند

 دهنم بودند ایستاده سرم پشت  درست که غریبه دو

 !موند باز

 

 خودمو تند....... ایستاد می داشت قلبم میدونم فقط

 زنده بتونم فقط بلکه کشیدم کنار مرد دو بین از

 .بمونم

 

 با. افتاد جنتلمن مردهای سراپای به نگاهم تازه

 هیکلی هماهنگ، هردو و سیاه شلواری و پیرهن



 آسمون از اومد بنظرم که ورزشکاری و باال بلند

 .شدند ارسال کمکمون به

 

 

 .نشست صورتشون به نگاهم آنی در

 آروم خیلی و جدی و سرد نهایت بی ای چهره با 

 نگاه و فشرد می رو پسره دست همچنان اولی که

 .........بود پسرها همه به نافذش

 

 کناری به محکم رو پسره دست. گذاشت جلو قدمی

 عادی خیلی اما سرد و بم صدایی با که کرد پرتاب

 شما هاااا خانم: گفت بطرفمون برگشتن بدون

 ..... بفرمایید

 

 و کردن تعلل دیگه یعنی.......  مرد حرف این

 و محیط اون از باید فورا و نبود جایز ایستادن

 .میشدیم دور پسرا

 



 تند و کردیم عقبگرد مون هرسه حرفی هیچ بدون

 دوسه شیرین اما. افتادیم راه ماشینمون بطرف

 عالی تشکر یه: گفت و برگشت شد دور که قدمی

 .باشید سالمت همیشه انشاال........ بدهکارتونیم

 

 که رفتیم ماشین سمت به دو حالت به تقریبا بعد

 به و برگشتم عقب به فضولی محض لحظه یک

 . انداختم نگاهی سرم پشت

 

 مرد دو اون. بود تر مشخص همچی دور از تازه

 چه بودند اومده فرود سرمون رو آسمون از که

 خبر چه اونجا خدایا. بودند همسان و هماهنگ

 بود؟؟

 

 یعنی.......  شد شون پیدا کجا از مردا این اصال

 بعید. شد کشیده لبام......  بودند عادی رهگذرای

 مگه....... میشه مگه!!!  رسیدمی بنظر

 .......داریم



 

 کرده باز دهنشونو تازه مزاحم پسرای انگاری

 همون از دیگه دونفر به چشمم که میگفتند چیزایی

 . افتاد سیاهپوش مردای

 

 با و اومدند بیرون رو پیاده کنار ماشین یه از 

 . رفتند دوستاشون بطرف محکم و بلند قدمهای

 

 به: گفت بود ملی. برگشتم تند که کشید دستمو یکی

 !باشی فضول بیفته میخواد اتفاقی چه که چه تو

 

 تا اما شدم ماشین سوار حرف بدون. میگفت راست

 نگاهی سریع و برگشتم باز بیفته راه شیرین

 .انداختم

 

 عقب زود پسرا کمکی مردان شدن چهارتا با

 مرد ۴ اما. کردند جمع پالسشونو و جل و کشیدند

 ای منظره عجب اووووووووه......  سیاهپوش



 اومده دنیا به بودن بادیگارد برای فقط انگار. بود

 .بودند

 

 اونجا از سریع چون ببینم نتونستم زیادی چیز دیگه

 .شدیم دور

 

 و ساکت  قبل لحظات برعکس شیرین و ملی حاال

 هم اونها میدونستم........ بودند فکر در آروم

 شده مردها اون پرت حواسشون من مثل درست

 سوال عالمت یه و شد پیداشون کجا از که بود

 .داشتند مغزشون توی بزرگ

 

 بود شده تر ساکت قبل به نسبت خورده یه که ملی

 ......نیاوردم در سر هیچی از اصال: گفت

 

 بلند و کوبید فرمان روی دستاشو یهویی شیرین

 چییییییی؟؟ یعنی بگه بمن یکییییییییییی فقط: گفت



 حس چرا نمیدونم کمک؟؟؟ رسیدن بودن کی اونا

 !!بودیم تعقیب تحت میکنم

 

 و واقعا هردوشون اینکه مثل  بودیم ساکت همه

........ بودند کرده خطر احساس من عین درست

 اینو منم!! ؟؟ کی طرف از و خطری چه آخه اما

 ......طرف از بود ممکن یعنی! فهمیدم نمی

 

 .ریختم بیرون فکرهارو تمام و دادم تکونی سرمو

 

.......  بابا ا ی.......  چتونه دوتا شما: گفت ملی

 نبودی ترسو که تو دختر شدی دیوونه شیرین

 ماشین این ببینم دار نگه ؟؟ کردی زرد اینجوری

 رو؟؟

 

 چون بود دستش شیرین خواب رگ ملی که انگار

 ماشین و داد نشون العمل عکس شیرین بالفاصله

 .خیابون کنار کشید سریع رو



 

 شدت به بود معلوم که سرخ ای چهره با ولی

 پرت و چرت بهتره ملی ببین: گفت شده عصبانی

 می داره مغزم که کن ذخیره خودت واسه گفتناتو

 !کنم هضم ماجرارو نمیتونم فقط من! ترکه

 

 اصال بود؟ ست لباسهاشون شون همه کمکیا دیدین

 حسابی؟ درست دعوای یه برای بودند آماده

 

 و دیدن مارو که میگذشتن اونجا از شایدم: گفتم

 .....که نمیدونیم! کمک اومدن

 

 حرص با که شنیدم رو شیرین زیرلبی زمزمه

 کی به نفهمیدم اما.....  میگفت بدوبیراه داشت

 .میگفت

 

 دارم دهن بد تنبل کدو ا ییییییی: گفت تند ملی

 تووووووووو خبرته چه...... هااااا میشنوم



 

 جهنم: گفت و کرد نگاهش چپ چپ شیرین

 ....بشنو خب نیست باکی هم شنیدی..... بهتر

 

 لطف.....  میشه.....  جوون شیرین: گفتم آهسته

 زود خیلی میخواد دلم. خونه ببری منو کنی

 .خونه برگردم

 

 نباش حال ضد خدا تورو..... آمین اَه: گفت تند ملی

 جانت شیرین از فحش چندتا هم تو االن......  دیگه

 . میاد جا حالت بگیری تحویل

 

 کشید پشت از خودشو هیجان کم یه با ملی بعد

 ساکت عجیب که شیرین به رو و صندلی دو وسط

 : گفت بود شده اخمو و

  ساعت نیم یه فقط ؟؟ پاتوق بریم توروخدا شیرین

 ؟؟ قبول......... بیاد جا حالمون پاتوق بریم



 

: گفت سردرگم ملی اصرارهای از کالفه هم شیرین

 ...دارم پاتوق به نیاز خودمم باشه

 

 کرد پارک خیابون کنار رو ماشین شیرین همینکه

  یک دم و شد پیاده ما از زودتر باز نیش با ملی

 .ایستاد قشنگ و روز به ولی سنتی کافه

 

 کافه به شدن وارد از قبل که افتادم راه شیرین کنار

 چیزی نباش نگران: گفت و داد خفیفی فشار دستمو

 ..... میگردیم بر زود خیلی نیست

 

 رفتیم و زدم ناچاری رو از لبخندی شیرین به رو

 .. داخل

 

 و جالب خیلی و بود قشنگی و باحال جای خدایی

 . میومد بنظر دیدنی



 

 با که میکردم نگاه برم دور به اشتیاق با داشتم

 سفید و سرخ و تخت روی ملی نشستن مرتب

 نگاهش رد روی چشمام و پرید باال ابروهام شدنش

 . نشست

 

 نزدیک ما تخت به داشت باالیی و قد خوش آقای 

 .میشد

 شیرین ی شده موذی صورت و شده باز نیش از

 .باشه خبرایی اینجا باید زدم حدس هم

 

 لباسهای ولی متوسط قد و جذاب نسبتا قیافه با آقا

 هرکاری قبل و رسید ما جلوی پوشی خوش

 و مردونه باصدایی بعد. نشست ملی رو چشماش

 .کرد گویی آمد خوش به شروع آرومی

 



 بازیگوش دراز زبون ملی همون بود جالب

 خوب دخترای مثل حاال داده زاویه تغییر صددرجه

 .بود نشسته صدا بی زیر، به سر و آروم

 

 جواب هم زیر به سری و مظلوم حال همون با 

 بود ملی به رو همچنان نگاهش که میداد رو آقاهه

!! 

 

 و نشست پهلوم به قشنگ که شیرین ی سقلمه با

 و دزدیدم دوتا اون از چشمامو فورا کرد سوراخش

 .  رفتم غره چشم شیرین به

 

 اومد برام ابرویی و چشم کوچیک لبخند با شیرین

 خوشبحال دیگه بینی می: کرد زمزمه گوشم دم که

 رو بهترون ما از بعضی چشم که هااا بعضی

 رستوران یک صاحب...... کی اونم....  گرفتن

 .....رو مامانی خوشنام و بزرگ

 



 برای شخصا خودش که آقاهه گویی آمد باخوش

 گرفت، سفارشهامونو و بود شده قدم پیش خیرمقدم

 برق خباثت از که شیرین چشمای رفتنش از بعد

 ملی به بعد و زد ریزی چشمک من روبه میزد

 :گفت

 

.......  اومده پیش برام اساسی سوال یک من ملی

  بکنی؟ کمکم میتونی خب

 

 بود شده تر خانم و آرومتر ش چهره حاال که ملی

 خب خب: گفت نبود خبری اولیه هیجان اون از و

 !بگی میخوای چی

  

 دختر یک بدونم میخوام خب: گفت خندان شیرین

 و ژیگول( پسر) پسَمل یک با وقتی زبل و ناناس

 دارم دوستت میگه اول شد دوست خوب و مامانی

 و میزنه تیغش اول نه یا میزنه، تیغ طرفو بعد و

 ؟؟ دارم دوستت میگه بعد



 

 شیرین ولی میکرد سکته حرص از داشت ملی

 .. میخندید هرهر راحت خیال با داشت

 

 های کل کل.  داشتم بهشون نسبت خوبی احساس

 بدون  کردن دوستی.....  غش و غل بی و دوستانه

 و صاف دوستی.....  تحقییییر و فحش و کینه

 .میشد دیده جایی کمتر که صادقی

 

 بودنهاشون راحت و بودنها خوش همه این به 

 خندیدم

 همراه خودشون با ذره ذره هم منو میشد باعث که

 و تشنه من   بازیاشون دلقک ظاهر به همون و کنند

 .. کنند آروم رو دل به حسرت

 

 شیرین ملی منتظر و شده ریز چشمای دیدن با

 .گذاشت چونش زیر دستاشو دوباره

 



 عزیزم بگم باید جان ملی خب: داد ادامه شیرین

 پیش هم اینها از جلوتر بخوای اگه داری حق

 ..بری

  

 منظورت شعوووور بی نکبت: گفت تعجب با ملی

 ؟؟؟ هاااا حرف این از چیه

 

 فقط. نداشتم منظوری واال: گفت خندان شیرین

 شدن سفید و سرخ و اومدن عشوه با تنها عزیزم

 ..هاااا نمیرسی بجایی

 

 شیرین به کشیدن نشون و خط حال در ملی

 تیز شمشیر براش داشت و بود شیرین زبونیهای

 ..بودم زدن لبخند حال در همش منم. میکرد

 

 خشک دستم تو چاییم فنجون دیدم که چیزی با  ولی

 !! نداره امکان این....  این..... نــــــــــه...  نه شد

 



#28 

 

. نشست گلوم روی دستم که شد تنگ جوری نفسم

 خواستم چقدر هر و گذاشتم پایین بزور رو فنجان

 تیز و عقابی چشمای اون.......  نمیشد بکشم نفس

 .....بود خیره بمن کافه شیشه پشت از

 

 بستم رو چشمام و زدم صدا رو خدا لب زیر فقط

 زاغ داشت بود خودش بخورم قسم میتونستم...... 

 اون..... چشمها اون..... میزد چوب سیاهمو

 .....قیافه

 

 قابل غیر وحشتی و ترس با ها بچه دستان تکون با

 و تردید با بعد و کردم باز رو چشمام آروم وصف

  نگاهم دوباره میریخت فرو قلبم درحالیکه هراسان

 .....برگشت ها شیشه روی

 



 شده حبس نفس......  کجاست پس...... نبود کسی

 شالم گوشه با و دادم فرو هوا کمی.....  شد آزاد ام

 .کردم پاک رو پیشونیم روی عرق

 

 نه ولی.......  میزدم توهم داشتم همش امروز یعنی

 ..... .نبود..... نبود...... نبود توهم

 

 به و گرفتم شیرین دست از رو آب لیوان سستی با 

 ؟؟؟؟ دختر شد چت آمین: گفت نگران. کشیدم سرم

 !!شدیا خفه گفتم ترس از مردم

 

 بود کافه شیشه رو چشمام همچنان که تمام گیجی با

 ..... خوبم نیست چیزی......  خوبم: گفتم

 

 و خوبه حالم میکردم تلقین خودم به داشتم که انگار

 و میدونستم دلم ته اما.......  شدم توهم دچار

 .نیست توهم بودن مطمئن

 



 من و نبوده توهم اصال فهمیدم که بعدها ولی 

 رو شخص اون واقعیت عالم در واقعا خیال خوش

 ...بودم زده رو سکته ترس از درجا بودم دیده

 

 دیدنم با نداشت امکان میشناختم من که فرخی اون

......  کنه بسنده خالی و خشک نگاه یک به فقط

 شبهه و شک جای برام بود افتاده اتفاقی چه حاال

 خوبم خیلی...... میشناختمش اره. داشت

 ......میشناختمش

 

 همه نگاهی و برسونم بیرون خودمو میخواست دلم

 حد..... بزنم محک هامو دیده انداخته جا

 نای ترس از پاهام ولی...... بفهمم هوشیاریمو

 .  نداشت خوردن تکون

 

....... عمههههههههه: زدم داد دلم توی

 چرا کجایید؟ حیدرررررررررر....... علییییییییی

 نیستید؟؟؟؟ باشید باید االنکه



 

 جمع حواسم شد گرم شیرین دست در که دستم

 که کردم نگاشون سردرگمی و گیجی با....  شد

 .میکرد بیداد نگرانشون صورت در ترس

 

 بچه: گفتم. کردم باز لحظاتی بعداز و بستم چشمامو

: نالیدم التماس با بعد. خونه برگردونید منو میشه ها

 ...میکنمممممم خواهش

 

 تحمل قبل مثل دیگه.......  نداشتم تحمل دیگه

 .نداشتم

 بحالم دلشون دخترا انگار نامساعدم حال بخاطر

 رو منزل راه سریع چرا و چون بدون که سوخت

 .گرفتند پیش در

 

. بود شده شیشه پشت  آدم توهم درگیر شدید فکرم

 که بوده نامرد اون درگیر ذهنم اینقدر من یعنی



 شکل چشمام جلو هم چشماش حالت و چهره حتی

 !!!!؟؟ میگرفت خودش به واقعی

 

 شدی بهتر... آمینی: خورد بگوشم شیرین صدای

 آخه؟ شدی اونجوری یهویی چرا تو ؟؟

 

. نباش نگران بهترم: گفتم و دادم تکون سری آروم

 !!شد چم نمیدونم خودمم

 

لی ی خونه در دم تا دیگه  ردو بینمون حرفی هیچ م 

 به رو شد پیاده خونشون در دم که ملی. نشد بدل

 یادش که تولدشه هفته آخر کرد یادآوری شیرین

 منم که بشه حاضر اونجا بقیه از زودتر و نره

 .بودم افتخاری مهمانان جزو

 

 رفتن بار زیر از میکردم سعی همش من هرچند 

 و نشد راضی ملی ولی بکنم خالی شونه تولد به

 .اصرار پشت اصرار



 

 درون منو سرد دستای دوباره هم رفتنش موقع

 بهم همینطور ای ثانیه چهار سه و گرفت دستاش

 بی فشرده آغوشش در سرمو آروم بعد. زد زل

 !رفت ای دیگه حرف

 

 خداایــــــــــا: گفت که زدم لبخندی شیرین صدای با

 شفاش من جان..... کارش پی رفت شد خل بچمون

 ....بده

 

 اونطوری چرا. بود گنگ برام ملی آخر نگاه معنی

 !نفهمیدم اصال رو نزد حرفی ولی شد خیره بمن

 

 رو ماشینش که شیرین. افتادیم راه سکوتمون در

 نگاه بهش کرد پارک اینا عزیز خونه در   جلوی

: گفت حوصله بی شیرین حرفی گفتن قبل و کردم

 بحدی نگاهت.......  دختر نکن نگام اینجوری



 خواسته برابر در مخالفت طاقت داره سوز و عشق

 .میشه ناممکن برام هات

 

 دستگیره روی دستم صدا بی و دادم تکون سری

 رفت در

 منتظر و نشستم صاف دوباره گفتنش آمین با که

 .کردم نگاه بهش

 

 میخواستم...   بگم......  میخواستم....... آمین

 بخوام معذرت ازت مامان روز اون رفتار بخاطر

. 

 

 ته و ماشین جلوی شیشه به نگاهم حالیکه در

 شیرین: گفتم و کشیدم نفسی بود شده دوخته خیابون

 نکرده هرکار برای دلیل بی کردم عادت من

 .بشم مجازات

 



 شو خیال بی پس: دادم ادامه. شد جدی ام قیافه بعد

 ........  خودم مثل درست

 

 مادر تلخ رفتار و حرفها دوباره خواستنمی دلم

 کشیدن عذاب باعث و بگیره رنگ  برام شیرین

 خودم برای کفایت بقدر. بشه بیشترم چه هر

 . داشتم مصیبت و خودخوری

 

 نداشتم اعتقاد میزدم که حرفایی به خودمم حتی 

 دستم از کاری و نداشتم هم ای چاره ولی....... 

 . برنمیومد

 

 خداحافظی سریع منم و نگفت  چیزی دیگه شیرین

 تک زدن با هم شیرین. شدم پیاده ماشین از گفته

 .کرد حرکت سیگنالی

 

 و آوردم باال دستمو. شد کشیده دنبالش به نگاهم

 . شد باز در کنم لمس درو زنگ اینکه از قبل



 

 و بلند موهای سفید، و تیغ سه صورتی با پسری

 عینکی بود، افتاده وری یه هم کمی که  داده باال

 جلوی تن به سفید شرتی تی و چشم به دودی

 گردن اون در گردنش زنجیر که شد پدیدار چشمام

 .بود چشم توی کامال ورزشکاریش پهن و پت

 

: گذشت فکرم از فقط بیحال

 عمه باغ این از دم هر خداروشکررررررررر

 می تری تازه از تر تازه. رسد می بری هم جان

 اینهمه بود کی دیگه این یاخــــــــــدا!!!! رسد

 !!!!!!خفــــــــــن

 

 و بودم دوخته بهش چشم فکر بدون و ناخواسته

 برام بنحوی اما. کاوید می شو باالتنه قسمت نگاهم

 . میومد آشنا

 



 عینکش همون پشت از و اومد جلوتر صورتش

 جان کوچولووووو؟ خانم نشدی سیر دیدنم از: گفت

 گاز یه بفرمایید خواست دلتون اگه تعارف بی من

 باب و شیرین که انشاال کنید مزه مزه و بگیرید هم

 .باشم تون طبع

 

 این. شد باز چشمام و رفت عقب سرم تعجب با

 گفت؟؟؟؟؟ چی االن

 

 روزهای همین من. بود آشنا نظرم به صداشم ولی

 . بودم شنیده صدارو این قبل

 

 زدنم گاز آماده خودشو حاال که پررو آقاپسر

 . داد باال عینکشو و گرفت عینکش به دستی میکرد

 

 و ریش زدن با چقدر که افتاد پاشا به چشمم تازه

 جمع لبام. بود داده ماهیت و هویت تغییر سبیلش



 باز میخواد چی دیگه گوریله پاشا این اَه اَه اَه!! شد

 !!؟؟ شده پیداش

 

. نکنم معبر سد جلوش کشیدم کنار و کردم اخمی

 چشمم و بندازم اتاقم توی خودمو میخواست دلم فقط

 !نیفته بشری بنی هیچ به

 

 نزدیک و شد خم مخش رو و بم صدای تن با پاشا 

 کجا...... رنگی جوجه کو سالمت:  گفت گوشم

 ؟؟؟ بودی رفته

 

 شد تر غلیظ اخمم اختیار بی و کنم تحمل نتونستم

 . بشه ظاهر لبش رو ای گنده نیشخند شد باعث که

 

 جلوتر سرشو سریع خیلی من اخم به اهمیت بی

 می: گفت کشیده و لذت با صورتم وجلوی آورد

 !ناز زیبای جوجوووووو بینمــــــــــت

 



 دستم خشم ازشدت!!! کرد؟؟؟ غلطی چه االن این

 .شد مشت

 

 و بکوبم اش سروکله به مشت چند میخواست دلم

 ......اما بشه خنک دلم

 

 .گرفتم فاصله حرف بدون باز و فشردم بهم لبامو

 

 نگاه منو فقط و نمیرفت هم کنار در جلوی از حاال

 .میکرد

 

 اندازه به......  بکنم باید چیکار االن من خداایا

 گیر با حاال  بود شده کشیده گند به روزم کافی

 . بشه بد از بدتر  غوله این دادنای

 

 ...... پاشاااا شده طوری: گفت بلند صدایی

 



 که بود خودمون هیوالی صدای این..... زد خشکم

!! 

 

. شد دوخته نگاهش توی نگاهم اومد باال که سرم

 و گزیدم لب اختیار بی دیدم که چشماشو تو خشم

 ...  کردم لرز بازم

 

. بود زوم حیدر صورت روی اختیار بی نگاهم

 و خشم پراز نگاه بازم!! ؟؟ پوزخند بازم

 .........اخم

 

 خیلی داشتم ازش که زیادی وحشت وجود با

 فک میزدم کوچیکم مشتهای این با االن میخواستم

 .....میاوردم پایین دوستش این با رو حیدر

 

.......  میگم دارم خزعبالتی عجب. گرفت م خنده

 هیکل و صورت دوتا و کوچولو مشت یک

 !!!هیوالیی



 

 به نگاهشو دیدم. گرفتم حیدرو نگاه رد ای لحظه

: گفت لب زیر و شد مشت دستش که دوخته جایی

 .....شیطان و ابلیس خود بر لعنت

 

 دودی های شیشه با بلندباالیی ماشین. کردم تعجب

 پارک اینا عزیز خونه درب از تر پایین کمی دقیقا

 .بود شده

 

   زده حیدر ی شونه روی دستی ماشین دیدن با پاشا

 برنامه. نشو عصبی: گفت و آورد لب به نیشخندی

 خوری گوه همش ریخته خودش واسه که هایی

 تونه نمی غلطی هیچ. جوگیریه حاصل و اضافیه

 ....بکنه

 . میرسیم حسابشو خودمون

 

 ماشینش بطرف بلند هایقدم با حرف بدون بعد

 .. رفت



 

 برگشته شدن سوار قبل و کرد باز رو ماشین درب

 .پرید لبش......  کرد بمن نگاهی نیم

 

 آوری یاد بمن نگاهش با داره کردم احساس 

!! زرررششششک.. میکنه رو ای دیگه مالقات

 ....کنیم می مالقات هم با دوتا ما میگفت هم حیدر
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 قبل ولی داد تکونی سرشو آروم حیدر به رو پاشا

 جدی و محکم صدای ماشین داخل نشستنش از

 ..شد شنیده رسا و بلند حیدر

  

 ریز به ریز رو حرفهام همه......  پاشا باشه یادت

 خودم اینکه قبل میکنی تشریحش خسرو برای

 بشم؟؟ تفهیمش به مجبور



 

. انداختم نگاهی اش مردانه ژست به ریزبینی با

 مشکی پیراهن با راسته ای پارچه شلوار بازم

 جیب در که دستهایی. باز نسبتا پاهای و دار طرح

 .بود کرده شلوارش

 

 خوش این به بشر حیف.........  اَه: کردم زمزمه

 ....کوتاهش موهای با تیپی

 

 پسرعمه که بشم خونه وارد خواستم و کشیدم آهی

 .بود ایستاده در ی چهارلنگه وسط جانمان

 

 من از قبل و برگشت خودش دید رو حرکتم وقای

 .رفت خونه توی

 

 هم بشدت. بود آویزون ام لوچه و لب چرا نمیدونم

 شدیدا دلم اما. میکردم تحمل ولی. بودم بیحال

 .بدم حیدرخان به هم جانانه فحش یه میخواست



 

 قوزمیت: چرخوندم دهنم و لب بین

 وارد سرش پشت  آرام حاال... بیشعووووووووور

 .. بستم رو حیاط درب و شدم خونه

 

 از حیاط سنگین و بزرگ در   تمام پرتی حواس با

 رو عالمی صداش شدنش کوبیده با و شد رها دستم

 .برداشت

 

 . پریدم باال متری یه که ترسیدم چنان خودم

 

 لحظه یک فقط..... انگار انگارنه حیدر اما

 ..  افتاد راه دوباره بعد و کرد مکثی سرجاش

 

 مرده: گذشت فکرم از. بود قلبم روی دستم

 عین هیچیت که ببرن تو گنده هیکل اون شوووور

 که خب.......... ترسیدنت حتی نیست ها آدمیزاد



 تورو هیچی بگی میخوای مثال.......  چی

 ..... بده تکونت نمیتونه و نمیترسونه

 

 که خونه  وارد. میکردم خستگی احساس خیلی 

  شدیم

 ... گرفت پیش در رو اتاقش راه آقاخان که

  

 فعال که ببینم رو عزیز زدم آشپزخونه به سری

 .نبود ازش خبری

 

 دهنم طوریکه کشیدم صداداری خمیازه اراده بی

 با اونم....... شد باز غار  دهنه اندازه

 .بود گرفته م خنده خودم....... صــــــــــداااا

 

 با. کردم باز چشمامو که بودم نبسته دهنمو هنوز

 کمر به دست که جوووووونی حیدر پسرعمه دیدن

 داده فرو که هوایی بود من قدمی چند در درست



 شش گفتم که خورد گره ام سینه توی چنان بودم

 .شد سوراخ درجا هام

 

 ای سرفه تک با و گذاشتم م سینه روی دستمو 

 خودمو ولی بودم زده گند بازم. کردم جمع خودمو

 یه بنظرم واال: گفتم آروم. ننداختم تا و تک از

 !!!نشن ترک زهره بعضیا که نیستا بد هم سرفه

 

. انداختم پایین خجالت با سرمو و ورچیدم لبامو بعد

 چرا من آخه. شد چنگ تنم مانتوی رو دستم حاال

 !!!! میاوردم در بازی خنگ اینقده

 

 آب که برداشت بطرفم قدمی حرفی هیچ بدون

 خواستم و دادم بخودم تکونی. دادم قورت دهنمو

 ...برم اتاقم به فورا بزنه بهم حرفی اینکه قبل

 

 ...... خانم دختر کن صبر: گفت محکم که

 



 جبروت اون با دخترخانم اونم حرفش شنیدن با

. زد خشکم جام سر اراده بی و شد سست پاهام

 . بود مونده خیره بصورتش نگاهم

 

 وقتی ولی شدم ممنون ازش نیومد جلوتر اینکه از

 پلک تعجب شدت از واقعا بود زده صدام مدلی اون

 .ایستادم قدمیش چند در مجسمه عین و نزدم هم

 

 و بود خورده گره درهم اش سینه رو که دستایی

 .نداشتم رو بهشون کردن نگاه جرات که چشمانی

 

 عین در و پدرانه گوشزدهای یادآور که صدایی

 . بود دهنده هشدار و محتاطانه سفارشهای حال

 

 میشنوی  االن که حرفهایی این بگم باید: گفت جدی

 خوب حواستو امیدوارم و میشه گفته یکبار فقط

 . کنی گوشت ی آویزه اینارو و کنی جمع

     



 بیشتر اضطرابم و استرس میگفت که ای کلمه هر

 ......که بود شده چی مگه!!  میشد

 

 که آخریه ی دفعه: داد ادامه بار شماتت لحنی با

 رفتارهای و ی هرزه چشمان برابر در بینم می

 . مونی می ساکت بدشون

 

 طرز و نگاه و زد حرف دهنش از تر گنده هرکسی

 دهنش روی میکوبی چنان نبود خوب بهت تفکرش

 !بده سگ صدای که

 

 بخودت فقط و فقط بودنت ترسو با...... باشه یادت

. میدی پیشروی ی اجازه بقیه به و میزنی ضربه

 عین که داری منو خودت خدای بعداز تو درحالیکه

 . پشتتم کوه

 

 انگشت فقط کافیه........ کنی صدام فقط کافیه

 فقط کافیه...... بگیری مزاحم یه بطرف تو اشاره



 سینه روی سرشو میدم..... بشه مزاحمت ناالیق یه

 ...... بدن تحویلم ش

 

 شنوم می و بینم می نه؟؟؟ یا مونه می یادت اینارو

 کن سعی که......  کنی دفاع خودت از تونی نمی

 هرجوری رو همه جواب..... باشه آخرت ی دفعه

 و ترس هیچ بدون میزاری دستشون کف هست

 .......هراسی

 

 حدیث و حرف اینهمه یعنی.......  بودم شده شوکه

 اونروزم برخورد بخاطر فقط بارش شماتت نگاه و

 پاشا؟؟؟ امروز دیدار یا بود پاشا اون با حیاط تو

 

 ....کمکیا سررسیدن و پارک ماجرای.... یا..... یا

 

 بگه زور بهت نداره حق هیشکی: داد ادامه حیدر

...... باشند من زندایی و دایی که مادرت پدر حتی



 و دستشون کف بزار شجاعت با رو همه جواب

 .....ایستاده پشتت کی باشه یادت

 

 در سکوتم برای انگار میزد حرف طوری حیدر

 ولی!! ناراحته و شاکی ام گذشته تلخ زندگی  برابر

 می چیکار یزیدها و شمر اون برابر در واقعا

 !بکنم تونستم

 

 و ریز اتفاقات همه از انگار. کردم نگاش غمگین

 .بود خبر با داشتم سرنوشتم در که درشتی

 

 !!آخه چطور ولی

 

 حرفی داشتی؟ نگه یادت گفتم؟ چی شنیدی: گفت

 نداری؟ گفتن برای

 



. شد تنهایی و درد پراز بدنم تمام. رفتم عقب قدمی

 فرخ مورد در و نکشم خجالت تونستم می کاش

 تحت میکنم حس بگم..... بزنم حرف باهاش

 یکی میخواد دلم بگم... ترسم می بگم... تعقیبم

 اون خودم چون...باشه مراقبم.... کنه حفظم

 .ندارم رو لیاقت و عرضه

  

 و داغون حواسی و گیجی با و دادم تکون سری

 . گرفتم پیش در رو اتاقم راه گوناگون افکار پراز

 

 سینه توی نزار... بزن حرف: گفت سرم پشت از

 اینجام من... بشنوم اینجام من... بشه درد ت

 .کنم کمکت

 

... بود زود اما... بگم چیزی شد باز دهنم ای لحظه

 تونستم نمی... دیدم رو فرخ حتما نبودم مطمئن

 ...کنم نگرانش

 



 روی. چپیدم اتاقم توی و دادم تکون سری آروم

 آرام بعد... شد خیره سقف به چشمام و افتادم تختم

 .شد جاری شون گوشه از داغم اشکهای

 

 ......بدجووووووور بود گرفته بدجور دلم

 

 که عزیز زدنهای صدا با. نفهمیدم رو گذشت چقدر

 کمد از شالی و نکردم معطل بودم من مخاطبش

 تندی و زد گشتی موهام بین انگشتام. کشیدم بیرون

 اومـــــــدم: گفتم. کردم باز چهارتاق اتاقمو درب

 ..... جووو عزیز

 

 در چشمام. رفت یادم نیمه نصفه دادنم جواب

 .خورد گره حیدر سرد چشمان

 

 موهای رو که نگاهش رد و دیدم رو اش قیافه

 محکم رو پایینم لب اختیار بی. نشست پریشونم

 .گزیدم



 

 که نگاهشو سریع خیلی و کرد اخمی حرکتم این با

 اخم با حال. گرفت من از بود شده خیره لبام رو

 . داد تکون برام تماممم تاسف با سری

 

 در پشت و کشیدم عقب زده خجالت و وار زمزمه

..... پسرعمه میکنی اخم چرا حاال: گفتم. رفتم

 .اینجایید نمیدونستم..  خب بودم نشده آماده هنوز

 

 . نشست لبم روی لبخندی شیطنت پراز چرا نمیدونم

 درست و باش خودت مواظب یعنی اخمش اون

 .خندیدم. بپوشون خودتو

 

 تو پیچیده اخمای اون بخوررررم: گذشت فکرم از 

 بداخالق زورگوی ی پسره نمیشه باز هیچوقتم که

 



 و کردم جمع سر گیره با رو موهام وعجله تردید با

 . رفتم پایین و انداختم موهام رو شالمو. بستم

 

 در داشتند که شنیدم رو مرتضی عمو صدای 

 .میزدند حرف محرم ماه مراسم مورد

 

 طرف از گرم استقبال با که کردم سالمی آروم 

 .شدم روبرو عزیز و عمو

 

 گنده مرو سرو حیدر آقا ولی. نبود علی از خبری

 بحث به خیال بی و بود داده لم نفره تک مبل روی

 .بود تلویزیون به نگاهش مادرش، و پدر

 

 و شد خونه وارد هیجان پراز و صدا سرو با علی 

 خوشحال. افتاد بمن نگاهش هرکسی قبل درست

 چطوری...  خانوما خانوم سالاام... بــــــــــه: گفت

 .......جوووونی بادوم چاغاله

 



 چسبوند بمن که نسبتی شنیدن از پرید باال ابروهام

. 

 

 عمو دیدن با بود شده باز بناگوش تا نیشش که علی

 .ایستاد خبردار صاف و شد بسته دهنش مرتضی

 

 سریع دید رو ترشبزرگ برادر وقتی دیگه ولی 

 فرو رو لبخندش و کرد جور و جمع رو خودش

 . خورد

 

 کنه شخو جا مبل روی خواست علی همینکه

 .شد بلند خونه تلفن زنگ صدای

 

 .تلفن سروقت رفت مستقیم بود سرپا هنوز که علی

 شده جدی چهره با و نداشت بر رو گوشی ولی

 و برداشت نمایشش صفحه روی از رو چشماش

 .چرخوند من بطرف



 

 و شاداب چهره اون دیگه علی. شد جمع حواسم

 نگران و کالفه. نداشت رو پیش لحظه چند سرحال

 همچنان بود ایستاده حرکت بی سرجاش حالیکه در

 شده خیره میخورد زنگ سرهم پشت که تلفن به

 .بود

 

 نمیکرد جرات علی که بود خط پشت کی یعنی

 !؟؟ بده جوابشو

 

 رفتار دنبال به چشماش مدت تمام در که عمو

 و شد بلند مبل روی از حرکت یک با بود پسرش

 .برداشت رو سیار گوشی. اومد تلفن بطرف

 

  شدید عمو اخمهای...  بودم شده کنجکاو خیلی

 نداده هم جواب هنوز ولی بود خورده گره هم در

 ! بود

 



 عکس بر که شدم حیدر متوجه. بود سنگینی جو

 با و شد بلند مبل رو از آرامش با عمو و علی

 . رفت تلفن طرف به تمام خونسردی

 

 عمو صورت روی چشماش نگرانی با هم عزیز

 .بود

 به ای ثانیه چند حرف پراز چشمانی با عمو

 که انگار ولی. کرد نگاه پسرش سرد صورت

 .داد پسرش دست به رو گوشی باشه شده مجبور

 

 رو گوشی تفاوت بی و خنثی صورتی با حیدر

 .گرفت

 

 آمین: گفت عزیز که بودم نخورده تکونم جام از

 کنی؟ کمکم کمی آشپزخونه بریم میای مادر جان

 



 از منو و اومد من طرف به عجول لبخندی با بعد

 آشپزخونه سمت به بلند قدمهای با کشیده مبل روی

 . رفت

 

 نگذاشت عزیز چرا میاوردم در شاخ داشتم دیگه

 ؟؟ بنشینم سالن تو

 

 میکردم کمک شام میز چیدن در عزیز به داشتم

 تمام و پرته حواسش هم عزیز که بود حواسم ولی

 دغدعه با حاال. مونده جا پذیرایی در ذکرش و فکر

  استرس و

 .میکرد کار داشت

 

 و حال و تلفن مورد در ازش خواستم بار چند

 کارم این راستش خب ولی بزنم حرف خونه هوای

 منصرف و میومد حساب به پررویی نوعی به

 .شدم

 



 شاید و بود خانوادگی  شخصی مساله  یه حتما خب

  چیزی عزیز از موردش در من نبود درست اصال

 نگرانی داشت زیادی دیگه عزیز خب ولی. بپرسم

 . میداد نشون بودنشو

 

 حاال که رفتم عزیز طرف به آروم و نگران دل

 العملی عکس ولی بود ایستاده گاز اجاق کنار

 .نبود جمع اصال حواسش. نداد نشون

 

 وقتی..... خورد ای یکه من دست لمس با عزیز

 باشه قرار اینکه مثل افتاد بمن نگرانش و گیج نگاه

 اشک نم که چشمایی با بده دست از رو چیزی

 .کرد نگاهی چشمام به بود نشسته توشون

 

 .... عزیــــــــــز.... کردم صداش اراده بی

 



 با بود کوچولو تلنگر یک منتظر انگار که عزیز

 زمزمه شده سرخ صورت و کرده تب دستایی

 ......عزیــــــــــز جــــــــــااان....... کرد

 

 .......شدم کشیده آغوشش در سرعت به و

 

 

 دیدنیست حــالــم دیوانه یک مــثل

 دیدنیست مثــالم بی هــای گریــه

 

 ...زندگی ی ا"توّهم" با حضورت بی

 دیدنیست خــیالم در بازی عشـــق

 

 ظــاهرا   اما! تـنـــگ درون،دل در

 دیدنیست قالم و قیل ها خوشی از

 



 من ماه رود،ای می هم روز و ما و سال

  دیدنیست ســالم تــحویل هر تو بی

 

 ...ناز به چشـمت کند می امتـحانم

 !دیدنیست ســوالم؟ من جــوابی، تو

 

 ...که ، قهوه حالم به خــندد می باز

 دیدنیست فالم فــنجان در گریه

 

 بد مـــرگ یعنی تـو بی زنــدگانی

 دیــدنـیست زوالم در تــلخ   عمـر  

 

 نکرد پر عقــلم حــجم را خـــلوتـم

 دیدنیست حــالم دیــوانه یــک مثل
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 منو داشت. بود کشیده آغوش در محکم منو عزیز

 بوسه موهام رو....... بوسید می.......  بوئید می

 می دست صورتم جای همه به دستاش با و میزد

 .... کشید

 

 جــــــــــان......  جــــــــــاااانم: گفت می همزمان

.....  عزیزکم نشده چیزی......  عززیــــــــــز دل

 ..مااادر نیست چیزی

 

 کرد جدا خودش از محکم منو عزیز دیدم ای لحظه

 با داشت اینکه مثل. شد دوخته بصورتم نگاهش و

 .میزد حرف خودش

 

.......  خداااا......  میااااد داره: میگفت لب زیر

......  کنم چیکار..... بیااااد میخواد حتما آررره

 این خودت....... کن کمکمون خودت خداایا

 یه خودت......  کن درستش رو پبچیده ماجرای



 نذار تنهاش خدااایا.......  بزار پامون پیش راهی

..... 

 

 پشت رفت و کرد ول بازوهامو گالفگی با بعد

 گفته.......  بود گفته: داد ادامه. نشست غذاخوری

 ....میرسونم خودمو بود گفته.....  میگردم بر بود

 

.....  کشید ش کرده عرق پیشونی به دستی

 پشت از عزیز استرس پراز حالتهای از مضطرب

 .گذاشتم راستش شونه روی چونمو و کردم بغلش

 

 آورد باال دستشو عزیزم که چسبید بصورتش لبام 

 زمزمه خودش با همش اما. کشید ام گونه رو و

 .میکرد

 

 نداشتم دوست اومد درد به دلم.....  گرفت بغضم

 این به داشتم دوستش مادرم از تر بیش روکه عزیز



 میتونستم چیکار  خب  ولی. ببینم حال و وضع

 ... هیچیییییییی...... بکنم

 

 درگاه به و بردم باال سرمو نگاهی سنگینی با

 . برگردوندم صورتمو آشپزخونه

 

 جیبش تو دستاش دوتا هر که مرتضی عمو دیدن با

 غرق حیدر پسرش همرنگ مشکی چشمان و بود

 یکه که بود خیره من صورت به خیال و فکر در

 .......  خوردم ای

 

 اینطوری داره چرا عمو...... واااآآآ: کردم فکر

 !! تلخی پراز و سنگین میکنه نگاه منو

 

 با دید حال و وضع اون تو رو عمو که عزیز

 قبلش عمو ولی. شد بلند صندلی رو از بیحالی

 چشمای به و رسوند عزیز به رو خودش سریع

 عزیز به قبل از تر مسلط زده زل عزیز نگران



 انشاهلل.....  نباش چیزی نگران  جان مونس: گفت

 !میشه حل چیز همه

 

. نداد اجازه عمو که بزنه حرفی خواست عزیز

 عزیز صورت جلو اخطار عالمت به دستشو

 مونس: گفت. نده ادامه عزیز اینکه یعنی گرفت

 ..باشششششش آروم لطفا

 

 یعنی......  گفت تاکیدی حالت یه با رو باش آروم

 ای دیگه حرف نباید نخواد وچه بخواد چه عزیز

 . بزنه

 

. بست رو چشماش فقط و نزد حرفی دیگه عزیز

 .بود نشده کم که ناراحتیش ولی

 

 صرف تمام خاموشی و سکوت در شب اون شام

 . شد



 نگاهی و بگیرم باال رو سرم نمیکردم جرات منکه

 .  .بکنم بقیه بصورت

 

 کسی و بود سنگین خونه جو اینکه با شب اون

 حالتهای متوجه وجود این با ولی نمیزد حرفی

 بنظر نگران بشدت که بودم همشون عصبی

 ....میرسیدند

 

 واقعا و بود عجیب واقعا برام که چیزی تنها ولی

 ! بود حیدر آروم چهره نمیکردم درک

 

 و کردن مطرح با که بود وسط این موضوعی

. داشتند وحشت ازش خانواده همه شدنش یادآور

 .بود حیدر شون همه برعکس ولی

 

 رو موضوع شنیدن آمادگی کامال حیدر انگار

 ژست همون با چایی خوردن بعد بیخیال و داشته



 ومادرش پدر به بخیری شب خودش مخصوص

 .کشید پیش در رو اتاقش راه وبعد گفت

 

 چغندر برگ همون منم یعنی. فشردم بهم لبامو

 نگفتی بخیر شب بهم االنکه.......   دیگه معروفم

 مردک بخوابی صبح تا نتونی الهههههههی

 ...گوریل

 

 وروجکهاش با لیلی داشتم آرزو فقط. گرفت دلم

 عوض خونه جو شلوغیاشون با بلکه بودن اینجا

 شوهرش ی خونواده پیش اونام که حیف. میشد

 . بودند موندگار امشب و بودند رفته

 

 که بیفته برام  اتفاقایی چه قراره میدونستم اگه ولی

 خورده خط های برگه و سرنوشت کال بشه باعث

 منم شاید کنه تغییــــــــــر ام دخترانه زندگی های

 ......نبودم آروم اینطوری

 



 هایناگفتنی پراز....... تلخ و شیرین بس تغییراتی

 !نکردنی باور

 

 و منگی با فقط. نمیدونم رو شد صبح چطور

 برداشتن بعداز و شدم بلند تخت رو از استرس

 آب دوش زیر خودمو حمام حوله و تمیز لباسای

 . رسوندم گرم

 

 احساس خورده یه هم االن و بودم سرمایی زیادی

 یاسی بلند آستین بلوز حموم بعداز.  میکردم سرما

 . پوشیدم رو ستش شلوار با رنگ

 

 برام وقت وبی وقت مدت این در لیلی و عزیز آخه

 که کاری تنها منم و میکردند خرید بازار  از

 محبت و توجه همه این برابر در میتونستم

 و بود لبخند زدن بدم، نشون خودم از خالصانشون

 .. قدردانی و تشکر حس پراز نگاهی

 



 باشنیدن که میرفتم پایین ها پله از آروم داشتم

 .برگشته لیلی فهمیدم ها بچه سروصدای

 

 و مهدی آقا و عمو دیدن از گذاشتم پذیرایی به پا تا

 دیدنشون انتظار اصال. زد خشکم خونه توی حیدر

 .نداشتم روز وقت این اونم رو

 

 فقط. گرفتم جوابشم که گفتم بخیری صبح سالم

 و برداشت صورتم از نگاهشو که بود حیدرخان

 .نخورد تکونی لبش

 

 انگار تلفن زنگ شنیدن با که برم جلوتر خواستم 

 سکوت باهم و دوختن تلفن به چشم درجا شون همه

 . کردند

 

 با زدن حرف و تلفن زنگ منتظر قرار از پس

 . بودند خاصی شخص

 



 . کرد گل فضولیم حس و شد بیشتر تعجبم راستش

 

 صباح سالم بدون و برداشت تند رو گوشی حیدر

 :گفت تمام جدیت با خط پشت مخاطب به

 

 کردی؟؟؟ چیکار اَمینی میشنوم خب

 

 با که رفت مهدی آقا و عمو صورت بطرف چشمام

 وشخص حیدر حرفای جمع حواسشون تمام دقت

 .بود تلفن پشت

 

 با حیدر مانند غرش و کالفه صدای با ای لحظه

 و لرزید کمرم تیره ش شده سیاه و تیز چشمان اون

 .کشید تیر

 

 آرومتر کردم سعی که پیچید تنم توی ترس جوری

 .کنم کج آشپزخونه طرف به راهمو



 

 حرفها این من بگو ها بچه به: گفت محکم حیدر

 خودت.....  چیه منظورم که میدونی نیست حالیم

 ........بزرگه چقدر مشکلمون میدونی

 

  بشه داده تحقیقات همه ترتیب باید زودتر هرچه

 اون مخصوصا خسرو دسته دارو برای وگرنه

 .میشه بد خیلی فرامرز

 

 از قبل و امروز باید شما امینی......  ضمن در

.....  بدید تحویلم رو مدارک اون نامدار  خانم اقدام  

 .میمونم منتظر.......  باشه

 

 جدیتش و زدن حرف لحن که صدایی با بعد 

 وچهار بیست مدت به رو ویبره قشنگ میتونست

 فقط: گفت خط پشت آدم به بکاره من تن تو ساعتی

 .......... سریـــــع

 



 عالف از من که میدونی......... فقط باشین سریع

 ممکنه و بیزارم چقدر وقت دادن دست از و شدن

 ...... بکنم کنترل خودمو این از بیشتر نتونم دیگه

 

 هیچ که خیالی بی و خونسردی با مثال دوباره بعدم

 گوشی و زد رو تماس قطع دگمه نمیومد بهش هم

 ......میز روی گذاشت رو

 

.......  غرور کوه این از دلیلم بدون ترس وجود با

 نگاه اون دیدن با دلم عجیب دلهره وجود با

 تلنگری رگهام توی خون شدن داغ مرموزش،

 . بود وجودم همه شدن رو زیرو برای

 

 و داغ هی داشتم اما نمیاوردم در سر هیچی از

 خونه توی که هراسی و هول از و میشدم داغتر

 .کنم کنترل خودمو نمیتونستم بود افتاده راه

 



 گردنم دور از کالفه و رفت شالم سمت به دستم

 سوزش........ نیست شدنی نه دیدم. کردم بازش

 منو داشت گرفتگی گر........... نداره تمومی بدنم

 ...... کشت می

 

 با و رفتم ظرفشویی سینگ سمت به ملنگ و گیج

........ پاشیدم صورتم روی رو آب پرم مشتهای

 اما گرفت راه گردنم و سروصورت روی آب

 . سوختم می داشتم فقط. نداشت اهمیتی

 

 یه مثل حیدر. بود شده دوخته سینک ته به نگاهم

......... گرفت جوون چشمم جلوی هیکل قوی شیر

 .......  بود آرزوم داشتنش

 

 سابقه...... بودم زده خجالت حالم و خودم از 

 و حال همچین مرد یک به کردن فکر با نداشت

 . بکنم پیدا هوایی



 بی. اومد هم روی آرام چشمام و کشیدم بلند آهی

 حس از......... گزیدم محکم رو لبم اختیار

 فشارش بیشتر بود کرده النه دلم در که نامتعارفی

 .دادم

 

 و اینکار دیگه: گفت گوشم کنار محکمش صدای

 ...... ..نکــــــــــن

 

 بود ایستاده دستم بغل درست که صداش شنیدن با

 .برگشتم بطرفش تند و شد سیخ قّدم

 

 لبای و خیس گردن روی نگاهش رد دیدن با 

 خواستم دندونهام فشار از شده سیاه شایدم لرزون

 بپره گلوم به شد باعث که بدم قورت رو دهنم آب

 .... بیفتم سرفه وبه

 

 آقا دیدم که میکردم سرفه داشتم م سینه روی دستم

 .  گرفت صورتم جلوی رو آب پر لیوانی



 

 و خوردم رو آب از قلپ چند سریع هول و عجله با

 . اومد در نفسم تازه

 

 خفه و ترک زهره آدمو تا: گفتم آهسته بدست لیوان

 نه؟؟؟ نیستی بردار دست که نکنی

 

 از رو لیوان آرامش کمال در و خیال بی حیدر

 حالیکه در. کشید سر رو آبم بقیه و گرفت دستم

 !بود زوم چشمام توی نگاهش فقط

 

 با ای دیگه نگاه بدون و دستم داد رو لیوان دوباره

 .رفت بیرون آشپزخونه از آروم هایقدم

 

  حواسم و هوش همه و بود ثابت لیوان رو چشمام

 نگاه اون برق و رفت کرد که کاری طرف به

 ...... لعنتیش



 

 این نه یا بودم شده دیوانه من یا خدااایــــــــــا

 انجام که حرکتی هر با داشت تصمیم گنده هالک

 . میکرد رو زیرو دلمو های تکه میداد

 

 بطرف و کردم جمع حواسمو عمه زدن صدا با

 به ورودم متوجه هیچکس. افتادم راه پذیرایی

 ........حیدرررررررر........ اما نبود پذیرایی

 

 دوخته چشمام به درست.......  چشماش من خداای

 خدایا....... چشمها اون مسحور منم و بود شده

 .... کنم باز چشماش از رو نگاهم قفل نمیتونم چرا

 

........  چشمــــــــــااااش بخورم قسم میتونستم 

 ..... میزنن حرف باهام دارن

 

 مینداخت شماره به نفسمو داشت چشماش جادوی

 ته و اختیار بی اما........ کشید نمی هم کناری که



 تو منو االن اگه میگذشت ذهنم از فکرم ی زمینه

 واویالااااااستتتتتتتتت دیگه ببینن حالت همین

 

 بود نگاهم دریای تو همچنان نگاهش حالیکه در

 درستش من.... عزیزجون...... جوون آقا: گفت

 کارارو همه...... میدم قول بهتون......  میکنم

 ......  میکنم درستش

 

 متعجب نگاه از نگاهشو رد  اما کشید عمیق نفسی

 ..نشکست ام شده جادو و

 

 همه و روبراهه چیز همه نباشید نگران: داد ادامه

 مــــــــــن که رفت خواهد پیش اونطوری چیز

 همه حساب چطور میدونم خودم......  میخوام

 ......کنم صاف شونو

 

 قلبمم وتپش میلرزیدم حرفش هرکلمه با خدایی

 . میگرفت سرعت
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. زد همه صورت روی دوری سردرگمم نگاه

 ریخته بهم بدجوری خونه جو امروز چرا نمیدونم

 نه بود، خبری ها قیافه در آرامش از نه. بود

 که بودند چیزی منتظر نگران همه......... امنیت

 .فهمیدم نمی هیچی ازش من

 

 اونم که بود حیدر مثال جمع این فرد آرامترین فقط

 چیزی آدم نمیداد اجازه چشماش توی سیاه درخشش

 .بفهمه

 

 فکر. میرفتم اتاقم به باید. شدم بلند جام از آهسته

 میل کسی نه بود خبری صبحانه از نه امروز کنم

 و مات همه از بدتر که منم. داشت خوردن به

 .......جو این مبهوت

 



 

 باال ها پله از و گرفتم ها نرده به دستمو آهسته

 می باال خودمو بزور و نبود رفتنم پای. رفتم

 از کاری و بود عمه خونوادگی مشکل ولی. کشیدم

 . برنمیومد دستم

 

 رو عمه سوزناک صدای رسیدم که پاگرد اولین به

 .برگشتم عقب به و شنیدم

 

 دیده حیدر از نصفی فقط. دیدم نمی رو هیچکس

 شد چی پس: گفت سوخته دلی با عمه.  بس و میشد

 سرکه و سیر عین داره دلم....... حاجــــــــــی

 این بخدا آخــــــــــه؟؟؟؟ نشد خبری....... میجوشه

 !کشه می منو انتظار

 

 از خوشی دل هیچ که زنه این نمیدونم من آخه

 همه این بعد چرا حاال نداشت، بهار مظلومش دختر

  ولکن سال



 ........  نشده بهار دخترک  

 

 دنبالش داره چرا: داد ادامه هق هق با و

 و نوه که سال اینهمه بعداز....... میگرده

 میخواد شناسن نمی رو همدیگه اصال مادربزرگ

 بمیرم....... آمینم برات بمیرم....... کنه چیکارش

 کجایی........  مــــــــــن ی بیچاره دختر برات

 ......ببینی که کجایی......... داداشم

 

 دیگه بسه: گفت غمگین مرتضی عمو

 خرد کافی اندازه به همه اعصاب......  خانممممم

 بدترش حرفات این با هم شما دیگه.......   هست

 ........ایم چیکاره ببینیم ننداز راه ناله و آه و نکن

 

 فعال بزنین حرف یواشتر خورده یه ضمن در 

.......  بفهمه زیادی چیز مظلوم دختر این نمیخوام

 بهم روانش و روح کافی اندازه به بینواش خود



 و سرفرصت باید فقط. هستش داغون و ریخته

 .بزنیم حرف باهاش آرامش

 

 منظورشون.......  شدم هم تر گیج.....  بودم گیج

 کی بهار بودم؟؟؟ من یعنی حرفها اون گفتن از

 کی بزرگ مادر....... بود کی نوه....... بود

.......  یعنی.....  گفتناشون آمین آخه........ بود

 !!بودم؟؟ من.......  من یعنی

 

 نمی بهاری منکه ولی زدم ذهنم توی گشتی

 ..... شناختم

 با  بودم درگیر و میرفتم کلنجار خودم با همینطور

 .کردم سکته زد حیدر که حرفی

 

 کارت بیا....... پایین بیا کن لطف آمین: گفت

 !داریم

 



 آمین مگه: گفت بلند عزیز که کنم چیکار نمیدونستم

 نرفته؟ اتاقش به مگه اونجاست؟

 

 من فقط. نمیدونم رو نرفته یا رفته: گفت حیدر

 و ایستاده پاگرد باالی که بینم می رو ازش نصفی

 . میکنه گوش داره

 

: گفتند همزمان مهدی آقا و مرتضی آقا

 .......واویآلاآآآآآآآآآآآآآ

 

 جا هیچ به فکرم و کوبید می دهنم توی قلبم دیگه

 می سرم توی که بود بهار اسم تنها. نمیداد قد

 نمی بهاری من بخورم قسم میتونستم ولی. کوبید

 ........ بودم نشنیده بهاری اسم شایدم و شناختم

 

 حرف پراز و سنگین نگاه بطرف چشمام اراده بی

 دوخته من به چشم پایین از که شد کشیده حیدر



 همه........ آمین پایین بیا: گفت دوباره. بودم

 .....منتظرتن

 

 وسنگین خاموووووش........  خاموش جا همه

 .نمیومد در کسی از صدایی..... 

 

 باال و عمه ی گریه صدای فقط. بودند منتظرم همه

 . اومدم پایین آروم. شنیدم می رو لیلی بینی کشیدن

 

 و درشت چشمان عمق در اومدنم پایین با همراه

 باید که هایی گفتنی دنبال و کردم شنا حیدر سیاه

 .گشتم شنیدم می

 

 می حیدرو فقط و فقط و بودم ایستاده ها پله جلوی

 داد دلم توی. بود زوم چشماش روی نگاهم. دیدم

 دیوونه دارم.......  بگو..... بزن حرف: میزدم

 .....میشم

  



 یعنی حرفها اون......  هستمممممممم کی واقعا من

 دختر من مگه ؟ کیــــــــــه بهــــــــــاار..... چی

 نیستمممممممم؟ ساالری ی خانواده

 

 شد کشیده صورتم به که عزیز دستان نوازش با

 عمو محکم ولی خسته صدای.  کردم جمع حواسمو

 ...... دخترم بشین: گفت رمق بی و بیحال

 

 اعتراض با میکرد گریه همچنان داشت که عزیز

...... هیچی......  نگو هیچی....... حاجی نه: گفت

 .....هنوز زوده

 

 رو قرارم بی نگاه التماس با و سکوت در من ولی

 نه: گفتم بزور خفگی و بغض با و دوختم عمو به

 ..... بدونم میخوام..... بگید لطفا عمو

 



 جدی و بم صدای بزنه حرف عمو اینکه از قبل

 چشم و مستقیم. برگشتم بطرفش که شد بلند حیدر

 :گفت من چشم در

 

 بدونه باید آمین که رو  چیزی هر لطفا جوون آقا

 از یکی نوه بدونه حقشه این.......  بگید بهش

 !هستش ایران نام به و ثروتمند شخصیتهای

  

 ناخواسته و پنهانی عشق حاصل بدونه حقشه این

 هستش مامان ناتنی برادر کبیری امیر و راد بهار

 چشممون روی ش ناتنی ی عمه ی خونه االنم که

 !داره جا

 

 یاریم قلبم نه میزدم پلک نه دیگه میدونم فقط

 امیر...... راد بهار......  کبیری امیر. میکرد

 .....راد بهار...... کبیری

 



 نفس و شده گشاد چشمان با. بودم کرده سنکوپ

 و دست لرزش با حاال بریده و مقطع کشیدنهای

 بیرحمانه و سرهم پشت حرفهای به گوش پاهام

  سپرده حیدر

 .بودم

 

 بسه توروخدا بسه.......  بسه: بزنم داد میخواستم

 .بشنوم نمیخوام نگو......... نگووو.......

 

 و میزد حرف شمرده و خونسرد خیلی حیدر ولی

 از ذره ذره داشتم من درحالیکه میداد توضیح

 . میشدم آب زندگیم های ناگفته شنیدنیهای

 

  میگفت نباید که رو اونچه...... کرد تموم و گفت

 حرفش کلمه هر با من که نفهمید و......  گفت

 !شکستم چقدر

 



...... هیچیییییییی...... نداشت اهمیت برام هیچی

 مغزم از گداری گاه که فیلمی فقط..... هیچیییییییی

 میدونستم ذهنم ی ساخته اونو من و میکرد عبور

 !بود شده تداعی برام

 

 تنها من نداشت اهمیت. نداشت اهمیت برام هیچی

 .  بودم مملکت تاجر بزرگترین وارث و نوه

 

 و پدرم پنهانی عشق حاصل من نداشت اهمیت

 ..... بودم بهار و امیر مادرم

 

 کم کم که داشت اهمیت برام ذهنم توی فیلم ولی

 .میشد تبدیل واقعیت به داشت

 

 و میشد شکنجه زنش چشمان مقابل درست مردی 

 رسیده خط آخر به توز کینه زنی دستای زیر

 ....... بود

 



 که........ زنان ضجه.......گریان...... ناالن زنی

 کشیده صالبه به همسرشو تارش چشمان مقابل در

 ....... بودند

 

 در عشق کشتار   و کشت این لحظه به لحظه دیدن

...... احساس و محبت جنس از زنی چشمای برابر

 از بهاری رویاهای همه یکباره به شدن آوار و

 .... عشق جنس

 

 عشقش به تونست نمی کمکی هیچ...... کاری هیچ

 ....کمکی هیچ..... بکنه

 

 حتی. نشست پیشونیم عرقهای روی بیحال دستم

 هم وحشتناک و سخت های لحظه اون تمام تصور

 کم کم زندگیم فیلم....... بود باور قابل غیر برام

 .....میگرفت واقعیت داشت

 



 نگاهم..... نبود ای اندازه و حد دلمو سوزش

 برگشت عزیز بطرف نمیدید رو جایی زیاد هرچند

 سوز با داشت عزیز........ بود نشسته کنارم که

 گریه و میزد زار جوانمرگش برادر برای دل

 .......... میکرد

 

 بودید کجا شما پس عزیز بپرسم میخواست دلم

 زجرکش زنش چشمان جلوی رو داداششت وقتی

 ........  بودید کجا..... کردند

 

 حیدر اونموقع کاش. نشست حیدر روی نگاهم

 بزرگ علی اونموقع کاش........ بود بزرگ

 حیدر به من...... حیــــــــــدر...... حیدر....... بود

 خونی قطره نمیداد اجازه حیدر........ داشتم ایمان

 ....بشه جاری داییش بینی از

 



 می تنگی نفس احساس و بود شده خشک گلوم

 گرومب شبیه کم کم اطرافم صداهای......  کردم

 ....... آورد  هجوم مغزم به طبل گرومب

 

 کم چشمام و ذهن.......  شنیدم نمی  چیزی دیگه

 میگرفتند سیاهی از رنگی همزمان هردو داشتند کم

 عاشق زنی های ضجه صدای فقط من حالیکه در

 بخودم داشتم و شنیدممی رو تنها مادری و

 ..... میلرزیدم

 

 عشقشو گلوی چکانش خون چشمان جلوی که زنی

 ...... بریدند

 

 تمام با سنگ، دلی و وحشیانه خویی با که مادری

 مرگ و کنهمی پشت دخترش به اش مادرانه حس

 جون به رو امیر دامادش و بهار دخترش

 ...... میخره

 



 به دیدنش حسرت که...... بهار مادرم...... بهار 

 زده حسرت من   دل بر محبتش دست و موند دلم

 ....نشد کشیده

 

 برای شاید بستم رو چشمام و کشیدم عمیقی آه

 رو مادری آغوش دلم.  برسم آرامش به بار آخرین

 !نداشتم هیچوقت که میخواست

 

 خوابی حس و شد کوله و کج برم و دور تصاویر

 .گرفت وجودمو تمام آروم

 

 تورو درد بدون و آروم که فضایی در شدن معلق

 آهسته و شد بخش لذت برام بکنه حل خودش درون

 ....بستم چشمامو
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. شنیدم می رو اطرافم صداهای اما بودم آسمونا رو

 و شدن گرم....... عمه ی گریه هق هق صدای

 شدن لمس حس........ آرنجم روی سوزش احساس

  مردونه و بزرگ دستانی در دستم نبض

 

 و نیست خودش حال در درسته: گفت صدایی

 مرد میشه بهتر نشید نگران اما فهمه، نمی چیزی

 ......باشید مراقبش باید اینها از بیشتر...... جوان

 

 تحملش از خارج شده وارد بهش که ای ضربه

 ولی....... هشیاره نیمه شایدم بیهوش االن و بوده

 ....میاد جا حالش کم کم

 

 گوشم کنار رو دیگه نفر یک ی کالفه کشیدن نفس

 .کردم حس

 

 دختر این فقط: گفت که بود دکتر صدای کنم فکر

 واقعا. حیدرجان هست بنیه کم و ضعیف خیلی



 رو یهویی که اتفاقاتی همه این میتونه نمیدونم

 نه؟ یا کنه هضم رو شد هوار سرش

 

 و پیچید اتاق تو آرومی و محکم زدنهای قدم صدای

 با که شنیدم رو آشنایی مردونه و بم صدای بعد

 .میزد حرف کامل اعتماد و اطمینان

 

 گفته تو شکی و ترس کوچکترین اصال اینکه مثل

 .  میاد جا حالم زودی به میدونه و نداره هاش

 

 کردید لطف واقعا.......  دکتر ممنونم: گفت

 .رسوندید زودتر خودتونو

 

 رو عزیز صدای. خورد گوشم به دکتر خداحافظی

. کنم درست شیرموز براش برم: گفت که شنیدم

 . بخوره باید کرد باز که چشماشو

 



 زحمت به مو کرده قفل چشمای میخواست دلم

 . نتونستم ولی کنم باز شده همکه

 

 و داغ و گرم نفسهای حجم نزدیکی احساس با

 رو خشکم گردن کردم سعی ای مردانه سنگین

 چوب عین آاآآآآاخخخخخ ولی.....  بدم تکونی

 ... المصب بود شده خشک

 

 حیدر  مهربون اینبار و بم صدای شنیدن با گوشم

. عطاریست دکان دلم: گفت گوشم دم. زد زنگ

 چیست؟ دردت

 

 دررفت دهنش از که حرف این شنیدن با کنم فکر

 شده خشن صدایی با درجا چون. پرید ابروهام

 نه؟؟؟؟ نیستی بیهوش پس: گفت

 



 به کاری من لووووووس کوچولوی خانم کن گوش

 رو پرده پشت  های حدیث و حرف تمام اینکه

 ..........ندااارم نه یا کنی هضم میتونی

 

 بدونی باید ولی: داد ادامه بعد. کرد مکث دوباره 

 اطوارهای و ادا و ناز تحمل و حوصله منم که

 خیلی باید و ندارم رو تو مثل وجبی نیم دخترای

 و بدی وفق چی همه با خودتو کنی سعی سریع

 !بشی سازگار

 

 حالت کن سعی و نداریم الزم نوز و ناز اصال االنم

 . بشه خوب زودتر

 

 گلوم توی بغض از خفگی حس با. گرفتم بغضم

 میتونستم کاش. کردم باز نیمه رو چشمام همزمان

 .بنشینم و بدم بخودم قدرتی

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 



 

 (️❤کند می تعریف حیدر)

 

 سنگینم نگاه در آمین باز نیمه و تبدار چشمان

 رو کننده خفه بغضی بود مشخص.......  نشست

 . کشه می یدک

 

 و  شد متوقف زدنم حرف دلم ته سوزشی با یکدفعه

 ازش قدمی بود اومده پیش که موقعیتی از تر کالفه

 داشتم آمین از که کمی فاصله اون با. شدم دور

 . بشم مسلط افکارم و خودم به کردم سعی

 

 گلبرگ. بود شده روزم و شب آرزوی که دختری

 و بود کرده تا بد باهاش مدار کج روزگار که پاکی

 .بود کاشته مهربونش قلب رو زخمهای

  



 پراز صورت اون در که وغمگینی درشت چشمان 

 به رو خودش و میکرد خودنمایی عجیب لطافت

 .کشید می همه رخ

 

 آروم کمی بلکه دادم نفسهاش صدای به گوشمو

 که داغش و ریز زدنهای نفس بازدم با. بگیرم

 برای بود ام کالفه و زده یخ صورت جلوی درست

 .شد حبس تنگم ی سینه در نفس کوتاهی لحظات

 

 این......  میشد کمتر و کم تحملم و صبر داشت

 درشت   چشمان با ترسو و لرزان نقش ریز دخترک

 ..... صورتیش فرم خوش لبهای و سیاه

 

 قول همه داشت درهمش و بلند موهای اون با 

 با شب هر و روز هر سال سالهای که وقرارهایی

 ورتر شعله رو خشمم آتش و میکردم تکرار خودم

 .میزد هم به میکرد

 



 آخه....... بودم متعجب رفتارهام همه و خودم از

 این برابر در خودمو راحتی به نبودم آدمی من

 . ببازم ضعیف و ظریف جنس

 

 دیده عذاب و ضعیف و کوچولو موجود این هرچند

 میکرد فرق برم و دور دختران و آدمها همه با

..... 

 

 محبتش و مهر کالف بچگی همون از که دختری

 بی قلب در سفیدش و کوچولو دستان همون با رو

 ... بود بافته من تاب

 

 منتظر. بودم کرده صبر و بودم منتظر سالها

 این دادن دست از ترس   و واهمه بدون که روزی

 بازوان و سینه بین اونو دیده زخم و خسته عزیز

 با رو نحیف جسم اون وجود آرامش و بگیرم خودم

 .کنم لمسش دلم و جان

 



 با. میکردم صبر حاالها حاال باید که افسوس ولی

 نفسی. رفت بیرون اتاق از هم عزیز دکتر رفتن

 .کشیدم

 

 و شده لبریز صبرم کاسه دیگه میدونستم خودم

 داشتنی دوست عشق کشیدن آغوش در برای بیقرار

 .   هستم خودم

 

 و عمیق نفسهای حس. مهربونش و نرم جسم لمس

 همه از و سیاهش موهای لمس. ترسش پراز

 درشت لبهای طعم و عطر بین داغ   نفسهای مهمتر

  وسوسه و

 .باشه خواستنی و شیرین خیلی باید. بکرش انگیز

 

 به پایانم بی عشق و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه

 بیهوش هنوز. برآورد سر مریض وروجک این

 کم کم میدونستم. نداشت حرکتی هیچ و بود

 . میشه جمع حواسش



 

: کردم زمزمه و بردم گوشش کنار سرمو ناخواسته

 م دلم

   چیست؟ دردت. عطاریست دکان

 

 صورتش و پرید باال وروجکش ابروهای چنان

 ای جمله هنوز. کشیدم عقب خودمو تند که شد جمع

......  بود نیومده بزبونم به دلم حرف هزاران از

 .  بود هوشیار نیمه خودم شیطونک پس

 

 می تو. قشنگیه ی چرخه بگم بهش داشتم دوست

 میخواستم..... میشه رو و زیر من دنیای و خندی

 که سرنوشتمه سیاهی   قشنگترین چشمات، بگم

 بگم میخواستم......... هیــــــــــچ هیچم اونا بدون

ثل   اومدنت االن و بودم منتظرت بود مدید مدتهای  م 

 ......... ست ُمرده ماهی   رو ریختن آب

 



 تحویلش چیزی چنان حرفها این تمام عوض ولی

 . شد بدش حال بیخیال کال بینوا دخترک که دادم

 

 اذیتش حالش و وضع این در نباید....... لرزید دلم

 سریع بودم نکرده خراب کارو بیشتر تا. میکردم

 دوخته بهش نگاهم همچنانکه و گرفتم فاصله ازش

 داده تحویلش که حرفایی از کالفگی با بود شده

 .کشیدم لبم کنار به دستی بودم

 

 نفس قلبش ته از آمین شد باعث حرکتم همین

 بیرون رو ش شده حبس نفس و بکشه عمیقی

 .بفرسته

 

 لبم زیر کوچولوم عزیزجان   العمل عکس دیدن با

 کرده داغ گردن به دستی و فرستادم لعنتی خودم به

 . کشیدم ام

 



 های خواسته به نمیتونم اینطوری نه: کردم فکر

 ازم آمین َگندم اخالق این با......... برسم قلبیم

 برای..... داشتنش برای......  بود فراری

 و مالیمتر باید کردنش عاشق برای..... جذبش

 . میکردم رفتار بهتر

 

 ضعف بدتر دلم آمین قشنگ چشمان به نگاه با

 فرو رو بیاد لبم روی میخواست که لبخندی. کرد

 . خوردم

 

 و زندگی و روح و خون با کوچولو دخترک این

 همین به نباید........ بود عجین هام داشته تمام

 دورش خودم از و میکردم ناراحتش راحتی

 ....... میکردم

 

 از محافظت....... نبود مهم جانی محافظت فقط

 واجب هم اش شکسته دل و مهربون قلب و روح

 ...... بود



 

 همین در داشت امکان یعنی. ایستاد ای لحظه قلبم

 و بشه نزدیک کوچولوم فرشته این به کسی مدت

  بکنه؟؟ خودش مال رو محبتش محتاج و پاکش قلب

 

 فکم و شد مشت دستام اتفاقی همچین تصور از

.......  فشردم بهم دندونامو..... منقبض

 نههههههههه

 نزدیک بهش به کسی بدم اجازه نداره امکان این

 . بشه

 

 آمین بطرف فورا درهم اخمای و عصبانیت با

 . برگشتم

 

 منو مشتاقش و بیحال چشمان با چنان بینوا دختر

 من یهویی حرکت و رفتار از که میکرد نگاه

 . داد فرو نفسشو و ترسید بشدت

 



 چرا شما....... پسرعمه: کرد زمزمه آروم

 بی من جان....... دارید هوایی و حال یه هرلحظه

 خواست دلتونم..... کن آویز حلق منو بیا تعارف

 کاری اصال کردم؟ چیکار مگه....... بده قورت

  بکنم؟؟؟ بلدم

  

 کوچولوی عشق مزه با حرفهای و العمل عکس

 داشتم دیگه که بود شیرین و دیدنی انقدر خودم

 . میدادم دست از رو کنترلم و رفتار اختیار

 

 آهوی میخواستم اشتیاق با و شدیدا. بود جوری دلم

 پت ی سینه روی و بگیرم بازوهام بین رو کوچولو

 با تا بده فشارش بخودم اونقدر. بدم فشار پهنم و

 ! بشه یکی وجودم

 

 با آمین زیبایی به دختری میدونستم. کشیدم آهی

 زیادی خواهان ذاتیش معصومیت و چهره اون



 و مردان توجه سریع خیلی و باشه داشته میتونه

 .کنه می جلب خودش به رو جوان پسران

 

 نقشه اجرای برای بودم مجبور. فشردم بهم لبامو

 و پیر روباه اون خونه به رو آمین گاهی هامون

 از خارج دسترس از دور و غریبه آدمهای بین

 به داشتم واقعا که کنم رها خودم قدرت محدوده

 ....میرسیدم جنون مرز

 

 و اشتیاق با ابروهام روبروم صحنه دیدن با یکدفعه

 اراده بی و کشید ممکن حد باالترین به زیاد عالقه

 . زدم لبخندی

 

 درجا که بود دیده چه ام قیافه در شیرینم دخترک

 موش عین رو خودش یواش یواش و ترسیده

 پتو حاال. کرد جمع تخت روی رمق بی کوچولویی

 .کشید صورتش روی هم رو

 



 به خودمو اشتیاق با و خندیدم. دید نمی منو دیگه

 حس. میداد قلقلکم قشنگ حسی اما. زدم ندیدن

  شیرین

 و مردانه آغوش در آمین وجود تمام لمسش

 ...کرد بیداد قدرتمندم بازوهای
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 لبخند پتو زیر عشقم شدن مخفی ی نحوه دیدن با

 نمیشد باورم........  بزرگترشد لبام روی

 ....بود وساده پاک چقدر دختر این خدایا......

 

 تشریف چغندر برگ اونجا من میکرد فکر مثال

 با حاال...... نیست هیچی به حواسم اصال و دارم

 . کنم می فراموشش کال هم شدنش مخفی

 

 دلم و شده شیطون و خبیث ام قیافه میکردم حس

 . کشید می پر رسما عشقم برای



 

 داغم نفسهای با و دارم نگه خودمو نتونستم دیگه

 روی آمین سر   پشت   سوزوند می وجودمو تمام که

 .  نشستم تخت

 

 با بنظرم. زدم کنار رو پتو آرام و شدم خم بطرفش

 شد جمع باره یه وجودش تمام سنگینم نفسهای حس

 و نمیومد در ازش صدایی هیچ. زد خشکش بعد و

 . نمیکرد حرکتی

 

 از من عشق بینوا. کشیدم موهاش روی دستمو

 رو دهنش آب سروصدا با ترسش و دلهره شدت

 .داد قورت

 

 جوجوی چته: کردم زمزمه گوشش دم آروم

  ترسی؟؟؟ می چرا...... عزیز

 



 جرات حتی و فشرد می بهم چشماشو من آمین

 . کنه نگاه سرشو پشت برگرده نکرد

 

 شروع رو ای وگربه موش بازی میکردم حس

 ! شده ترک زهره آمینم و کردم

 

 متری نیم فاصله با عزیزدلم سر پشت همونطور 

 بخودم نتونستم واقعا لحظه یه در که بودم نشسته

 کشیدم جلو هم رو فاصله ذره یه اون و بشم مسلط

. 

 

 بطرف و رفت آمین گردن زیر دستم خودآگاه نا

 کوچولو جسم وجود قشنگ طوریکه. کشیدم خودم

 به حالم و کردم حس ام سینه روی رو لرزانش و

 . شد دگرگون غریبی طرز

 



 من برای آمین کشیدن آغوش در آیا: کردم فکر

 کسی هر از آمین ولی.......  ولی بود؟؟؟ مجاز

 ......بود تر محرم بهم

 

 فرو موهاش الی مو بینی و کشیدم آغوشش در

 . بردم

 

 لحظه این در و امروز......... نمیتونستم دیگه نه

 سراپا دختر و آرامش کوچک مامن این باید

 ....میکردم حسش رو زده حسرت

 

 !؟ ندااااشت اشکالی که کوچیک لمس یک

 

 لمس.....  شبش مثل و براق بلند موهای لمس مثال

 ......لرزانش های شونه و نحیف بازوهای

 



 حس و من ای یکدفعه حرکت از آمین کنم فکر

 . بود شده شوکه کمرش روی دستهام لمس

 

 عشق لمس شیرین خلسه در کامال میدونم فقط

 ضربان رفتن باال که میزدم پا و دست ام دیرینه

 .کردم حس وجودم تمام با شیرینمو ناز قلب

 

 و هیجان این بود داشتنی دوست و شیرین وچه

 .......جا همه از بیخبر کوچک بانوی ترس

 

: گفتم و فشردم موهاش و گوش دم به مو بینی آروم

! نده راه دلت به غمی هیچ داری منو تا.......  آمین

 خواستن به برسه چه بگه تو بهت کسی نمیدم اجازه

 بچرونه شوغاز بره میتونه مادربزرگتم...... تو

 ....همین

 



 صدای شنیدن با.  کشیدم کنار خودمو یکدفعه 

 نزدیک حال در لیلی همراه که عزیز بلند و نگران

  اتاق به شدن

 رو بدی زمان عجب. اومد در آهم بودند آمین

 . بودند کرده انتخاب

 

 از وار نوازش رو دستام عجله بدون و اکراه با 

 نفس آخر لحظه و کشیدم بیرون آمین باریک کمر

 .  کشیدم سیاهش موهای بین هم ای دیگه عمیق

 

  جوجه سینه تو شده حبس نفس شدن آزاد باحس

 شد باعث که کردم آرومی خنده خودم کوچولوی

 با قیافه و بشه گشادتر زیاد تعجب از آمین چشمای

 .بگیره خودش به ای مزه

 

 آمین بامزه حالتهای از سرمست خواستم که همین

 و عزیز و شد باز اتاق درب برم بیرون اتاق از



 عزیز حالیکه در شدند اتاق وارد معطلی بی لیلی

 .داشت دست در آمین برای شیرموز لیوانی

 

 حواسش تمام چون نمیکرد نگاه من به اصال عزیز

 آمین سرخ چهره دیدن با ولی. بود آمین بصورت

 .برگشت من بطرف

 

 عمری اما. میشد خونده چشماش توی بشدت تعجب

 و بود آشنا هواهام و حال تمام به خوب خیلی بود

 جا لحظه یک دوتا ما زیاد نزدیکی از فکرکنم

 بود خودم مادر هرحال به خب ولی..... خورد

 ..... دیگه

 

 کرد سعی و شد عادی اش قیافه سریع خیلی عزیز

 ......  کنه مخفی ازمون رو نگاهش لبخند

 

 جدیت و گرفتم بخودم که ای قیافه اون با منم ولی

 به زیاد اینکه بدون میکرد چکه ازش سردی و



 سروصدا بی بدم توضیحی یا و بیاره خودم روی

 . کردم ترک رو اتاق

 

 ناظر زده وق چشمای و باز دهن با که لیلی

 بودی کی مغرور هیییییییی: گفت بود حرکاتم

 .......شده سیاه و سرخ صورت اون با تووووو

 

 لبام روی لبخندی و شدم خارج اتاق از جواب بدون

 همچی که بدجوووووووور بودم داده سوتی. نشست

 !بود برمال

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 بود شده دوخته ش عمه به نگاهش که آمین  

 .میشد سفید و سرخ خجالت از کماکان

 



 ی وارفته های قیافه اینهمه علت کرد باز دهن لیلی

  مادرش غره چشم با که بپرسه رو رنگارنگ

 .ببنده رو دهنش شد مجبور

 

 فرصتی به مغزشو توی وسواالی فکر همه 

 اون خانومی مامان: گفت اما کرد محول مناسبتر

 کردها تالوت دهنمو مونالیزات ی غره چشم

 ........ 

 

 گذاشت آمین دهن به رو شیرموز لیوان نی   عزیز

 اینجوری شماها چرا نمیدونم: گفت شاکی لیلی که

 . پسرتون از اونم شما از این!!! هستین

 

 و خونسردی کمال در چنان حیدرخان گلتون پسر

 دخترک مغز خورد به عادی رو چیز همه قساوت

 این روز به چی نفهمید که داد جا همه از خبر بی

 هیچوقت آقایون این بال واال...... میاره دختر

 .....نمیشن بزرگ



 

 خداروشکر: گفت نشست عزیز لب روی لبخندی

 بیهوش با دیدی که رو حیدر. خوبه دخترم حال

 . کرد پا به قشقرقی چه آمین شدن

 

 چشمم جلوی شرفتارها و حرفها و کارا هنوزم

 .....هستش

 

 به دلش ته از. زد پهن و پت لبخندی دوباره

 . بود راضی موجود وضعیت

 

 بود دیده وضعیت اون در رو حیدرش و آمین وقتی

 میداد جوالن مغزش در همچنان مدتها که فکری به

 . کرد پیدا کامل ایمان

 

 بود گرفته که تصمیمی در گذشته از بیشتر حاال

 و شیرین لبخندی فکرش این از و شد تر راسخ

 .اومد لبهاش روی ذوق و شوق سر از مادرانه



 

 سر از چشماشو و کرد بغل محکم رو آمین

 .  بست رضایت

 و رنگ االن و بود بهتر هم آمین شکرحال خدارو

 . رسید می بنظر طبیعی روش

 

 شدند مطمئن آمین خوب حال از دختر و مادر وقتی

 . بکنه استراحتی آمین تا کردند ترک رو اتاق

 

 هضم نمیتونست رو امروز اتفاقات هم هنوز آمین

 .. بود باور غیرقابل براش اصال و بکنه

 

 و پیچید خودش دور دستاشو تمام وسستی گیجی با

 !کشید سرهم پشت و عمیق نفس چند

 

 اونهمه....... حرف اونهمه........ اتفاق اونهمه

 گر قلبش.......... که مادرش و پدر........ ماجرا



 روی عمیق لبخندی همزمان ناخواسته اما گرفت

 . نشست لباش

 

 که حیدری........ حیدرررررررررررررررر

 همه داروهای با بود عطاری دکان دلش

 ....... رقمه

 

 خداروشکر: کرد فکر. فشرد بازوش به لباشو آمین

 رو حیدرم اگه امروز بازار شفتهآ در....... دارمش

 بشه، آرامشم بانی و باعث گرمش آغوش که نداشتم

 از  هام غصه تمام با مدید مدتهای زیاد احتمال به

 ......  نمیومدم بیرون اتاقم

 

 آمین مادر پدر ی گذشته رحمانه بی چقدر حیدر و

 ......... بود داده بروز رو

 



 شدن کشته.........  ومادرش پدر تلخ ی گذشته

 بینوا........ مادرش چشمان مقابل درست پدرش

 .....مادرش

 

 زخم این......  بود ممکن چطور آخه نداشت باور

 از بیشتر بود پیش سال چندین مال که کهنه

 رو پردردش و کوچیک روح  دیگرش زخمهای

 !میکرد اذیت

 

 داغ و بزرگ دستان اون با حیدر....... حیدر ولی

 های زمزمه.........  بلندش نفسهای هرم  و

 در رقص به سینه در رو دل که آرومش

 .داشت حیدرو که خداروشکر....... میاورد

 

 حرفای یادآوردن به با. فشرد بهم محکم چشماشو

 .شد خشک کال لباش سالن توی تلخ

 

 ؟؟؟ میشد چی حاال



 

 آوردن با که مرموزش و سنگدل مادربزرگ اگه

 هم مرتضی عمو و بود پریده عزیز رنگ اسمشم

 کنه اذیت هم منو بخواد بود شده نگران شدت به

 !بکنم میتونم چیکار

 

 نام به دختر یک تنها داشتن با که بزرگی مادر

 کرده خودش خودخواهیهای فدای اونو بهار،

 با ؟؟ بکنه ای معامله چه میخواست حاال...... بود

 خبری ازش سال سالیان که ای نوه...... اش نوه

 ! بود نگرفته

 

 ترس اینکه وجود با. بخوابه تونست نمی دیگه

 ومادرش پدر دردناک ی گذشته یادآوری از عجیبی

 وادارش غریبی حس اما بود نشسته دلش و جان در

 بقیه و بگیره شو گذشته ی دنباله بازم میکرد

 ..... کنه دنبال رو گذشته  اتفاقات

 



 صاحب که شیفته و عاشق مادری و پدر مرگ

 غریب حوادثی با آمین نام به ساله دوسه دخترکی

 !!.. گذشته سال بیست در گنگ و
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 انگار بودم نشسته غذاخوری میز پشت وقتی از

 سرجام همش باشن، گذاشته سوزن یا میخ زیرم

 و بگیرم باال سرمو اینکه جرات و میخوردم وول

 ولی. بگیرم،نداشتم رو ذهنم توی سواالی جواب

 ...... نمیشد که اینجوری آخه

 

 بکشم خجالت باید چرا من اصال: زدم داد دلم توی

 !!!کردم بدی کار مگه!! ؟؟؟

 

 االن که بود غول نره اون مال شرمندگی و خجالت

 راحت با انگیزش دل کارای و چیز همه خیال بی

 همچنان و بود انداخته پایین سرشو خیال ترین



 غذاشو آرامش با داشت بیخیال و خشک

 ..... کووووووووفت

 

 هوووووووووویییییییی: زد داد درونم چیزی

 ... گرفت گاز زبونشو فوری........  آمیــــــــــن

 

 دلش چرا اصال نمیدونست خودشم. گرفت ش خنده

 رو هیوال این شده که هم دلش توی نیومد هم

 !! بده فحشش

 

 بی.... شعووووووور بی پسره. شد جمع چشماش

 اصال...  اصال..... پرروووووووووو حیای

 ......  هستش چلمنم خود تقصیر

 

 به العملی عکس هیچ و وایسادم ماست عین چطور

 خیر مثال!! ؟؟ ندادم نشون برخوردهاش و حرکات

 اجازه خودش به چطور.......  مذهبیه آدم یه سرش

 !بچسبه؟؟ بمن سریش و چسب عین داد



 

 راضی خودمم بگم دلمو ته حرف راستش ولی

 بی خودم هالک قد تمام آرامش میدونم فقط. بودم

 .  بود نهایت

 

 بطرفش و اومدم بخودم علی آروم سقلمه با

 .برگشتم

  شده؟؟؟ چی پرسید ازم اش اشاره با 

 

 .نیست چیزی دادم اشاره منم و دادم تکونی سرمو

 

 سنگینی نگاه با که کردم فرو مرغ توی چنگالمو

 .شد حبس م سینه توی نفس و رفت باال سرم

 

 مرموز نگاه برق با متفکر ولی مغرور نگاه همون

 ..... لب به ترسناک و نامحسوس لبخندی و

 



 بودم فرصتی منتظر و کردم تموم بزور ناهارمو

 آروم کمی بلکه بریزم دایره روی ذهنمو سواالت

 کوه یه اندازه به مغزم توی سوالهام سنگینی. بشم

 . بودند سنگین و بزرگ

 

 آهسته کردن جور و جمع و ناهار شدن تموم بعداز

 زمزمه گوشش دم و رسوندم عزیز به خودمو

 حرف باهاتون باید من...... عزیز: کردم

 .......بزنم

 

 کشیده درآغوشش گردنم. گرفت غم رنگ نگاهش

....... عزیزم باشه: گفت کرده بغض و مهربان. شد

 اتاقم رفتم که استراحت برای....... دلم جان باشه

 ..... بزنیم حرف کمی همه از دور بیا

 

 بصدا رو عزیز اتاق در که بود بعد ساعت نیم

 عزیز. کردم باز درو دادنش جواب با و درآوردم



 تخت کنار پهلوش به و زد مالیمی لبخند دیدنم با

 .کشید دستی

 

 دستای با و کشیدم عزیز کنار خودمو صدا بی منم

 با خودمو کشیدنم آغوش در برای عزیز ی شده باز

 .انداختم بغلش درون اشتیاق

 

 ولی خسته چهره روی لبخند همون با عزیز

 بوسه و کشید آغوشش به سفت منو مهربونش

 .زد سرم به هم پرسروصدایی

 

 با و کوچیک های محبت همین ی تشنه که منم

 سینه به سرمو حرف بدون بودم عزیز احساس

 .دادم فشار عزیز

 

 و کرد زدن حرف به شروع سبک و آروم عزیز

 از شدت به االن من کوچولوی دختر میدونم: گفت



 شده گیج واطرافش دور آدمهای حرفهای و رفتارها

 ...... شنیدنه مشتاق و

 

 تو وجود بگم باید اول وهله در.........  دلم عزیز

 و ارزشه با بسیار ما ی خانواده اعضای همه برای

 وجودش تمام با حیدر پسرم مخصوصا مون همه

 احتمالی خطر هر برابر در ازت داره سعی

 .... کنه محافظت

 

 این به میخواستم تمام دلسوختگی با چرا نمیدونم

 آقا این پس بگم و بزنم پوزخند عزیز حرف

 .....بودند کجا سال همه این پسرتون

 

 میگرفتین ندید منو خودتون سال اینهمه چرا اصال

 منو من قالبی اصطالح به خانواده دادین اجازه و

 آدم شدن همراه به مجبور منو حتی..... بکنن اذیت

 بکنن؟؟ امیر مثل کثیفی

 



 حرفاش بقیه عزیز دادم اجازه و نگفتم چیزی ولی

 .بزنه رو

 

 میدونم دلم عزیز: داد ادامه و کشید آهی عزیز

 مادر و پدر گذشته از زیادی خیلی سواالی

 مشغول ذهنتو و فکر ی همه که داری مرحومت

 .کرده

  

 ام خانواده منو چرا درگیری خودت با همش اینکه

 عذاب و درد شاهد ودراصل بودیم دور ازت

 و نمیکردیم کاری هیچ اما تو، تدریجی کشیدن

 !نمیدادیم نشون العملی عکس

 

 ش گذشته خاطرات آوری یاد از انگار که عزیز

 با نفسشو آه و کرد سکوتی بود گرفته بغضش

 .فرستاد بیرون عمیق حسرتی

 



 و عصبی چهره به عزیز نگران و سرگردان نگاه

 عزیزدل  : داد ادامه آهسته. شد دوخته من کالفه

 آغوش در بار اولین برای که روزی....  عمه

 کشیدم نفس وجودتو پاک عطر و کشیدمت

 

 مثل درست.....  عزیزی خیلی خیلی برام فهمیدم 

  و پاک....  بکر و زیبا درخشان و سفید مروارید

 ...  معصوم

 

 اشک پراز که معصومت و درشت چشمان برق

 بغلم تو و کردم  لمس وجودم تمام با رو بود

 .دادم فشارت

 

 عروس و برادر مرگ بخاطر که طور همون

 عطر میکردم عزاداری و میزدم زار جوانمرگش

 به میکردم سعی. میکشیدم مشام به هم تورو تن

 سرپا باشی تو که هم برادرم یادگار تنها خاطر

 . نشکنم و بمونم



 

 درد با باالخره و نیاورد طاقت عزیز مهربون دل

 همپای منم درحالیکه کرد گریه ریز صدایی و

 عزیز بازوی روی اشکام و میکردم گریه عزیز

 .چکید می

 

 میزه ریزه و کوچیک جسم که روزی......  آمینم

 و پدر که بود همونروزی کشیدم آغوش در تورو

 .بودند سپرده خاک سرد   آغوش به رو مادرت

 

 اضافه حرف بدون فقط و چرا و چون بی باید منم

 . میداشتم نگه خودم پیش موقتا تورو ای

 

 شد سفت خشم شدت از عزیز بازوهای کردم حس

 .شد کشیده بدنشم و

 

 دل عزیز یادگار تنها شدم مجبور: داد ادامه

 برادر درد طرف یه از. کنم دور خودم از برادرمو



 گریه طرفم یه از......  بیچاره بهاااار و جوانمرگم

 درد زبونی بی زبون با که انگار تو پرسوز های

 ی مرده یه من از زدیمی ضجه رو مادری بی

 .بود ساخته عیار تمام

 

 و میخورد تکون گریه و درد از عزیز های شونه

 و حرفها مبهوت ام تیره و مات دنیای در من

 .بودم ام خانواده دردآلود راز و سیاه گذشته

 

 با داشت االن اش شده سرد دستای و عزیز چشمای

 با رو صورتم وجب به وجب حرص و حسرت

 بسته لب فقط ومنم میکرد رصد مادرانه مهری

 . نمیزدم وحرفی بودم

 

 توسط برادرم قتل کردن ثابت برای مدرکی هیچ

 به حکمشو که قانونی طبق و نداشتیم مادرزنش

 .شد تو قانونی قیم خودخواه زن اون دادند دستمون

 



 رو نابرابر جنگ این خواستیم هرچقدر هم ما 

 شیطون خر از مادربزرگت تاشاید کنیم تمومش

 که نشد........  برداره سرت از دست و بشه پیاده

 ... نشد

 

 که زن اون با بتونیم نبودیم شرایطی در ما اونموقع

 بود تاجرها ترین نام به و قدرتمندترین از یکی

 و شکست به مجبور پس. کنیم نرم پنجه و دست

  شدیم نشینی عقب

 دلخوش میتونستم بازم که شروطی و شرط به البته

 .کنم لمست و ببینمت میتونم باشم این به

 

 ی خونواده به تورو داشت تصمیم مادربزرگت

 عمو........ عموت به.......  کنه واگذار خودمون

 .....نادرساالری..... نادرت

 

. آورد لب به تلخی پوزخند ریزان اشک عزیز

 !!!!  کردم تعجب



 

!!! منه عموووی نادر بابا یعنی یعنی: گفتم بیصدا

 بابا واژه لمس برام داشت حسرتی چه.......  باااابا

 ...... 

 

 عزیزم درسته: گفت و کشید غمگین آهی عزیز

 بود تو عموی و ما ناتنی برادر ساالری نادر...... 

 هم پدرت خونی دشمن بگم باید تاسف کمال در و

 ..بود

 

 اما.......  دشمننننن........  زد خشکم و کردم کپ

 !!؟؟ چرا آخه

 

 مادر از ناتنی برادر دو نادر و پدرت: نالید عزیز

 . بودند پدر یک از هردو ولی جدا

 

 به نگاهم فقط و بود شده گرد تعجب زور از چشمام

 !!؟؟ بود عزیز لبای



 

 شده بزرگ هم از جدا برادر دو یعنی: پرسیدم

 بودند؟؟

 

: گفت و داد تکون سری سوزناک آهی با عزیز

 در پدرم غفلت شب یک حاصل که برادری نادر

 . بود مستی عالم

 

 اجباری و جنجال پراز ازدواج و شد بسته ای نطفه

 اینکه وجود با پدرم. شد زنجیر پدرم گردن به که

 دومین برای شد مجبور بود ش بچه و زن عاشق

  فراش تجدید بار

 ..... کنه

 

 زجری و درد از پر روزهای چه آمین نمیدونی

 زن یه آقاجون دید چشماش با وقتی مادرم. داشتیم

...... آورد خونه به کرده همراه خودش با رو دیگه

 .شکست همونموقع



 

 برای هرکسی نبود حاال مثل که روزها اون آخه

 .باشه داشته مستقلی زندگی خودش

 

 بودند هزارمتر باالی متراژ با اونموقع های خونه

 وبچه زن با خونواده از مردی قسمتی هر در که

 ..... میکردند زندگی خودش های

 

.......  قسمتی در  جدا مادربزرگم و بزرگم پدر

 هرکدوم که هاشم بچه و زن و عموهام دوتا

 زندگی و خونه صاحب خودشون برای جداگانه

 .بودیم جمع هم کنار همگی اما. بودند

 

 . بود روزهایی چه......... بخیــــــــــر یادش

 

 همه زبانزد مادرم و پدر عاشقی و عشق آوازه 

 حسرت همیشه عموهام زن طوریکه. بود فامیل

 .داشتند رو مادرم پدرو محبت و زندگی



 

 به کنایه و نیش با گاهی و لبخند با گاهی حاال

 . بودند خودشون شوهرهای به معترض نوعی

 

 منی......  برگشت ورق که روزی به واای ولی

 رفتارهای متوجه هم نداشتم بیشتر سال ده فقط که

 ویران...... بود داغون. شدم مادرم متفاوت

 ...... بود مرده سرپا میدونم فقط...... بود

 

 و شکست آقاجون کنار در غریبه زن  دیدن با

 مادرم کردم حس و دیدم.......  شد خم هاش شونه

 فاصله نامردش شوهر برای بودن زن از دیگه

 .....گرفت
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 گونه و کشید صورتش اشکهای به دستی عزیز

 هیچ دقایقی و بست چشماشو. بود انداخته گل هاش

 ....بس و بود اشکهاش جوشیدن فقط. نزد حرفی

 

 خیس بصورت چشم فقط حرکتی هیچ و صدا بدون

 نمیخواستم. میسوخت قلبم ته و بودم دوخته عزیز

 خاطراتش و خودش با باید. کنم پرت حواسشو

 ........خودم عین میومد کنار

 

 ای لحظه آدم تا....... تلخی سرنوشت چه ولی 

 سکته رسما میداد قرار وضعیت اون در خودشو

 .میکرد

 

 مامانم: داد ادامه اومد جا حالش کمی وقتی عزیز

 ذره بدون..... حرف ای کلمه بدون...... ایستاد فقط

 نگاه فقط شکایتی یا گله هیچ بدون..... دعوا ای

 ..... کرد نگاه و کرد

 



 بابام جدید زن ورود ای لحظه همون فقط کنم فکر

 اما. برنگشت بطرفش دیگه چون بود دیده رو

 . بود زوم بابام چشمان در راست نگاهش

 

 چی و گفت چی نگاهش با....... بابام چشمان فقط

 خونه وارد و برگشت آروم بعد اما نفهمیدم رو شنید

 . شد بسته سرش پشت هم خونه در. شد

 

......... بود شکسته لحظه همون قشنگم مامان

 همون مامانم...... نکرد راست قد دیگه مامانم

 .شد...... تموم موقع

 

 و خورد نه. بود افتاده رختخواب توی روزی چند

 یادش من حتی نه داشت حسابی و درست خوراک

 گم خودش توی فقط. داشتم نیاز بهش که میفتادم

 .بود شده

 



 تیشه هم عموهام زن اما نبود بس خودش درد یادمه

 تمسخر با یکیشون حتی. زدند ش ریشه به رو

 خان مثل شوهرمم داشتم آرزو همیشه: گفت

 ....... اش بچه و زن عاشق و باشه داداشش

 

 میتونن عشقشون تمام با شدادا خان نمیدونستم اما

 .بفروشن هرجایی یه به رو زندگی و بچه و زن

 

 تحمل فقط ریختن اشک ای ذره بدون مامانم و

 دیگه میشد تموم داشت ذره ذره و میکرد

 .........هیچی

 

 مامانم و بزاره خونمون به پاشو نداشت حق بابام 

 چیزی ولی. بود گذاشته حساب به شده تموم اونو

 دومش زن پیش اصال بابام بود تعجبمون باعث که

 . نمیرفت هم

 



 شبهاشو و میگذروند خونه از بیرون که روزهاشو

 . پدربزرگم و مادربزرگ ی خونه

 

 نه. نکرد راست قد مامانم حرفها این تمام با اما

 نه شکایت، گله نه کرد، ناله و آه نه ریخت، اشک

 دکتر به کارش اما........ ای خواسته نه و انتظار

 . نکرد ای افاقه هم درمانش دوا که کشید

 

 دور اش گرفته غم ی خونه از اینکه برای حتی

 و حرف دیگه و بشه عوض ش روحیه بلکه باشه

 اومدند هام دایی نشنوه اش حامله هووی از حدیثی

 .......اما.......  بردن پدربزرگم ی بخونه و

 

 چشمام که منم......... میکرد هق هق عزیز دیگه

 . بود خون فقط دلم و اشکی

 



 آهسته. بود شده خشک دهنش عزیز اینکه مثل

 عسلی روی از و کشید بیرون سرم زیر از دستشو

 .  خورد کمی برداشته آب لیوانی

 

 کشیدم دراز در به پشت دمرو اندوه و غم پراز منم

 .بود عزیز به نگاهم و

 

 حدودا: گفت دید رو منتظرم چشمان که عزیز

 مادرم و بود گذشته پدرم ازدواج از نیم و دوماه

 و رفت بودم متوجه اما....... استخوان و پوست

 بر و دور و شده زیاد بابابزرگم ی خونه آمد

 .نمیزارن خالی اصال مادرمو

 

 گریه صدای با شبی نصفه که بود بعد روز چند و

....... رفت مادرم. کردم باز چشم بلندی زاریهای

 جوانی همون در مادرم....... کرد تموم مادرم

 .شد جوانمرگ

 



 با خیلی که سیمین مامانم دایی دختر یادمه فقط

 مامانم ی جنازه روی بودند صمیمی ذره مامانم

 هم شزاریها با. میکرد گریه خون و بود افتاده

 آب نزاره میخورد قسم.......... میخورد قسمی

 پایین ش تازه زن و بابام گلوی از خوش

 ........بره

 

 کردند روشن بابام خونه در دم آتیشی چه داییهام

 و چه...... نیفتاد راه که دعواهایی چه..... بماند

 اون حرف فقط...... نشد شنیده که تهدیدهایی

 بابام سنگ   دل و ما ی خانواده شهر مردم روزهای

 .خوابوند سیاه خاک در مادرمو که بود

 

 می باال مو بینی درحالیکه و کشیدم اشکام به دستی

....... عزیز اما باشه شاد روحشون: گفتم کشیدم

 دیوونه مامانتونم آخه.....  لطفا نشیدها عصبانی

 بهتر یکی با و میگرفتند طالق خب..... دیگه بودند

 .  میکردند ازدواج خنگش شوهر از

 



 ولی. خندید بعد و پرید اشکاش با همراه عزیز لب

: گفت داده تکون افسوس با سری خنده با همراه

 عملی تو حرف بود زمونه دوره این در اگه شاید

 . بود

 

 اتفاق کم خیلییییییی طالق قدیم زمانهای اون ولی

 بهش هیچکس که بود منفور بحدی اصال و میفتاد

 . نمیکرد هم فکر

 

 بی من....... شدم مادر بی من...... رفت مادرم

 دیگه میکردم درک رو همچی چون...... شدم کس

 به اصال میکردم سعی و نداشتم دوست هم پدرمو

 ......نکنم فکر نبودش و بود

 

 پدر توسط مادرم، چهلم گذشتن بعداز باالخره اما

 خودمون ی خونه به پدریم بزرگ مادر و بزرگ

 . شدم موندگار کنارشون و برگشتم

 



 بابام بازم ولی بود گذشته مامانم مرگ از ماه سه

 فقط. نداشت جدیدش زن زندگی خونه به کاری

 مغازه کارگر توسط ش خونه خریدهای میدونم

 . میشد داده تحویلش

 

 زن قاطی گاهی برآمده شکمی با هم بابام زن 

 قربی و ارج پیششون هم اصال که میشد عموهام

 .نداشت

 

 پدرم که حرفی با و بودیم شام ی سفره سر اونشب

 انگار........  نمیومد در هیچکس از صدایی زد

 در دهنش از که بود سخنی باورترین غیرقابل

 ......بود اومده

 

 داداش خان: گفت بلند کوچیکم عموی یادمه فقط

 برای نیستم حدی در و نداره ربطی بمن درسته

 رشد اونهمه عقلم ولی بدم، نشون راه بزرگترها

 . زوده خیلی شما ازدواج بگم که کرده



 

 داداش زن میدونیم خودمونم و نداره گفتن جای

 شما قشنگ و خوب رفتار و کار با مرحوممون

 . خوابید قبرستون ی سینه

 

 میتونید و دارید زن هم اجباری شده حتی شما دوما

 باز که میخواید چی دیگه. کنید زندگی کنارش

 کردید؟ هندوستان و طاووس هوس

 

 که خودمون داداش خان: گفت شاکی وسطیم عموی

 می و بینیم می رو همچی و ایم خونه از بیرون

 رفته آبروی هنوز تخته به بزنم... ماشاا. شنویم

 بازم و ببریم باال دیگه  َعلَم یه که نشده جمع مون

 !بیفته زبونها سر اسممون

 

 مرحوم اون شهایدادا از من بگم راستشو واال

! کنن رو برامون قدارشونو قمه بازم که میترسم

 .کنین صبر کمی ایه عجله چه خب



 

 ببینید بعدا و بشه مرحومه اون سالگرد بدید اجازه 

 حرفی و کنید لطف االن ولی. صالحتونه به چی

 !آوره چندش واقعا که نزنید موردش در

 

 من: گفت انداخته بقیه صورت به نگاهی بابام

 هام تنهایی در و ندارم ازدواج برای اصراری

 دختری افتاده اتفاقات ی همه کنار در ولی. راحتم

 عین باشه کسی باید و سالشه ۱۱ نزدیک دارم هم

 . کنه رسیدگی بهش مادر

 

 بلکه کنم ازدواج میخوام که خاطره این به بیشتر

 هستم خودم من وقتی. بگیره آروم کنارمون دخترم

 همگی خونه باید دخترم چرا دارم زندگی خونه و

 !باشه آواره شما

 



 رو تصمیم این که تو ولی: گفت محکم مادربزرگم

 و میاد جدیدت زن مطمئنی و میدونی حتما داری

  میرسونه؟ نوایی به دخترتو

 

 قوزمون باال قوز دومت ی تحفه مثل میاد اونم نه یا

  ؟ میکنه خانومی خودش برای فقط و میشه

 

 بخاطر بیشتر انتخابم این....... نه: گفت آروم بابام

 راستش. داره دوستش هم دخترم میدونم و دخترمه

 زندگیم به رو سیمین میخوام و راضیم خودمم

 . بیارم

 

 عاشق منم. ست مرحومه اون دایی دختر سیمین

 میدونم که هستش زنی ولی نیستم ابروش و چشم

 بخاطر حتی شده همکه ش عمه دختر خاک بخاطر

 مثل دخترم از بود بینشون که رفاقتی و فامیلی

 . میکنه مراقبت گل ی دسته

 



 هستن راضی شون همه شنیدم همکه اینجوری

 .بشه بزرگ سیمین دست زیر دخترم

 

 منم و بود بابام به نگاهشون مبهوت و مات همه

 رفته مامانم دایی دختر سیمین پیش فکرم ناخواسته

 میزد زار. بود افتاده مامان ی جنازه روی که بود

 و بابام گلوی از خوش آب نزاره میخورد قسم و

 .........بره پایین دومش زن

 

#36 

 

: گفت بود نزده حرفی لحظه همین تا که پدربزرگم

 باشه دخترتم بخاطر و مصلحتی ازدواجت حتی

 . کنی صبر مدتی باید

 

 دوباره تونی نمی تو و ست تازه هنوز همه دل داغ

 آخر ببینیم کن صبر کمی. کنی ورش شعله

 .میشه چی عاقبتمون



 

 بلند صدایی کسی از دیگه و بود شده داده حکم

 . نشد

 

 گذشته مامانم فوت از ماه ۸. میگذشت روزهامون

 زن. بود نزده ازدواجش از حرفی دیگه بابام و بود

 اسمشو که بود آورده دنیا به پسری هم مهری بابام

 . بودند گذاشته نادر

 

 تفاوت بی ش بچه و زن به نسبت بابام هم باز اما

 کنارشون رو روزی و شب هیچ موقع اون تا و بود

 .بود نکرده سر

 

 گرفته تصمیم مادربزرگم. بود گرم هوا اونروز 

 درختها زیر و بزاره بار بزباش آبگوشت ناهار بود

 دورهمی با ناهارمون بادصبا گلهای ی باغچه کنار

 . بشه خورده هاشون خونواده با هاش بچه

 



. بودیم بابام اومدن منتظر و بودیم انداخته رو سفره

 پیاله. بود قلمکار و ای پارچه ی سفره به نگاهم

 پیاز همراه به خوردن سبزی ظرفهای ترشی، های

 چینی های کاسه زده، آب نان با خشک نان فلفل، و

 ..... سفالی و

 

 بابام. بود عالی ناهار یه خوردن برای آماده همچی

 . شد شروع ناهار خوردن و اومد

 

 و حیاط صفای و آبگوشت اون لذت جان آمین

 و موندگاره ذهنم توی هنوزم اطرافمون گلهای

 . باشه شدنی تکرار برام نکنم فکر دیگه

 

 زن ی همه ظرفها شدن شسته و ناهار بعداز

 نیمروزی خواب برای هاشون بچه با عموهام

 . رفتند هاشون خونه بطرف

 



 سرمو مادربزرگم کنار منم. بود نمونده هیچکس

 . شد گرم چشمام و شتمگذا بالش روی

 

 آباجان: گفت مادربزرگم به که شنیدم بابامو صدای

 بگم چیزی اومدم ولی استراحته وقت االن درسته

  ...... 

 

 ادامه بابام. نکردم باز چشمامو اما. شد جمع حواسم

 تونم نمی دیگه........ من.....  آبا راستش:  داد

 ازدواج سیمین با باید شده هرطور. کنم صبر

 ........کنم

 

 که کنن درک رو مرد یه میتونن همه میکنم فکر

 زودتر داره دخترش و خودش تنهایی بخاطر

 ..... کرده ازدواج

 

 عجله اینهمه چی یعنی: گفت متعجب مادربزرگم

 عجله هیچوقتم مردم.......... تووووووو داری



  هم دیگه زن یه چون نمیکنن درک تورو کردن  

 !داری

 

 رو دخترت و نگو دروغ مادرتم منکه به الاقل

 همه چشم روی خونه این توی دخترت. نکن بهونه

 هواشو همه ولی نداره مادر هرچند و داره جا

 اصلیت حرف االن..... بقیه از بیشتر خودم دارن

 ...بزاری کاله سرمو نیستم بچه که بگو رو

 

 من جــــــــــان  ......  آباجان: گفت شاکی بابام

 می خودتونم...... چیه گذاشتن کاله. کن تمومش

 .نیست مهری با دلم اصال من بینید

 

 بیخبری و غفلت شب یه حاصل ش بچه و مهری 

 روی از بانیشو و باعث خدا الهی که هستن من

 . کشوند اونجا الیعقل و مست منو که برداره زمین

 



 پامو و دست و بشه بزرگ کمی بچه منتظرم االنم

. میدم طالقش و میکنم حساب مهرشو که نگیره

 دارم عمر تا من. جریانه در  کامال و گفتم بخودشم

 .نمیکنم نگاه مهری بصورت

 

 گرفتی تصمیمهارو تمام... ماشاا: گفت مادربزرگم

 به همچی حاال. نیست بزرگترت به نیازی دیگه و

 سیمین شاید اصال........ جهنممممممم و کنار

 عجله اینهمه تو کنه ازدواج باهات نباشه راضی

 می عالی های نقشه خودت برای و کنی می

 !!! چینی

 

 آخه میگین دارین چی شما: گفت افسرده بابام

 قبل ماه دوسه. نگرفتم تصمیم هوا بی من...... آبا

 بمن هم سری که گذشت می مغازه جلوی از سیمین

 . پرسید رو مریم حال و زد

 



 صحبت به کمی که بودم بیکار منم و نداشت عجله

 دخترم تنهایی نگران خیلی دیدم وقتی و نشستیم

 . کرد تغییر بهش نگاهم چرا نمیدونم هستش مریم

 

 بام پشت از شوهرش دوسال هم سیمین یادتونه خب

 خونه بدون اونم. کرد فوت و افتاد محلشون مسجد

 پیش و هستش زندگی این سردرگم بچه و زندگی

 . موندگاره مادرش پدر

 

 و من مرحوم زن بین که صمیمیتی با مطمئنم من و

 . میزاره چشمش تخم روی رو مریم میاد بود سیمین

 

 که شد چی نمیدونم مغازه از رفتنش موقع حاال

 اونم. کنم دردل باهاش بزنه سری بهم گاهی گفتم

 . میزنه سر بهم گاهی و نکرد نامردی

 

 دهن یه منتظر هم سیمین مطمئنم من االن آباجان

 م بچه با زندگیمو خونه بیاد که منه کردن باز



 تونم نمی دیگه بینم می االن من و. بده سرسامان

 .کنم تحمل سیمین بدون

 

 رو همدیگه و مغازه توی بیاد اینکه عوض میخوام

 کنارش خونه توی و بشه خودم محرم ببینیم،

 زیادیه؟ ی خواسته بنظرتون. باشم داشته آرامش

 از بشم راحت بکوبم طاق کدوم به سرمو من آخه

 !کوفتی زندگی این

 

 میدونستم که چیزی تنها. فهمیدم نمی زیادی چیز

 ولی.......  بشه من مامان میخواد سیمین بود این

 بود خورده که قسمی و سیمین زاریهای گریه

 . بود انداز طنین گوشم توی هنوزم

 

 گوشم به ای تازه خبر که بود بعد روز چند و

 . خورد

 



 که بودند جمع هم دور مادربزرگم با عموهام زن

 داره گناه آخه آبا ولی: گفت کوچیکم عموی زن

 .بکنین کاریش یه شما

 

 تا میداره نگهش رو مهری میگفت داداش خان 

 میده طالقش پله و پول کلی با بعد بشه بزرگ بچه

 زندگی دنبال مهری میگیره ازش هم رو بچه و

 !بره خودش

 

 چند ی بچه با رو مهری میخواد شده چی االن 

 واگذار مهری به هم رو بچه حاال و بده طالق ماهه

 کنه؟

 

 نمی منو حتی و بود هم به نگاهشون مبهوت همه

 . میکنم گوش دارم که دیدن

 

 کنین باور: گفت و داد تکون سری مادربزرگم

 بدجوری سیمین ولی. نمیرسه هیچی به زورم دیگه



 طالق ازدواج برای شرطش و دزدیده پسرمو قاپ

 . نادره پسرش شدن بیخیال و مهری

 

 براش دنیایی و دین دیگه منم عقل بی پسر خب

 خواست و سیمین حرف حرف که فعال و نمونده

 داره االن که کرد بد هم مهری ولی. اونه خواست

 اومده بیرون سیمین آستین از خدا دست. میده تاوان

 . ام چیکاره من

 

 و خودش مهریه با مهری. شد داده طالق مهری

 از سحرگاهی خیــــــــــال   یه عین زیاد ای سرمایه

 نادر نام به که ای خونه در و شد بیرون خونه

 .کرد شروع زندگیشو بود شده زده پسرش

 

 و چشم با تمام سادگی به سیمین اما....... اما

 به گلی گل چادر سفیدش صورت و مشکی ابروی

 احترام و عزت اوج در و اومد در بابام عقد به سر

 .شد مون خونه وارد



 

 براه که اوضاعی به داشتم و بودم ایستاده ای گوشه

 اول افتاد بمن چشمش تا سیمین. میکردم نگاه بود

: گفت و گرفت آغوش در منو جمع بین همه از

 بشم مامانت اومدم فقط و فقط خودم، عزیزدل مریم

 ......نباشه خالی پیشت هیچکس جای و

 

 مادرم و شد مادرم واقعا سیمین روز همون از و

..... بود حرفش روی سیمین....... شد مادرم و شد

 برای خانومی سیمین.... بود مهربون سیمین

 در عالم زن قشنگترین سیمین...... بود خودش

 .....بود ش واله و عاشق بابام بودکه بابام چشم

 

 در و..... بابام هم بود خوشبخت سیمین هم

 ....... من کنارشون

 



. شناخت نمی پا سراز بابام شد که حامله سیمین

 نکنه خسته خودشو زیاد اینکه برای حتی

 . بود خدمتش در روزها و شد استخدام خدمتکاری

 

 گاه. میخورد گوشم به هم جالبی چیزهای گاهی اما

 و میخرید سیمین نام به امالکی و ملک بابام گداری

 . میکرد تقدیمش

 

 درست مشغول مطبخ در عموهام زن که یکبار

 میزدند حرف من به توجه بی و بودند غذا کردن

 هم سیمین ی اندازه به خداروشکر: گفت یکیشون

 . نبودیم

 

 مرد یه سوم زن ولی..... ها نیست شور چشمم واال

.......... نوبرههههههه خوشبخت اینقدر و باشی

 یه داداش خان بازم میگفت من گیج شوهر   دیشب

 . زده سیمین نام به مغازه

 



 ما که بلده چی یا داره مار ی مهره زن این نمیدونم

 شوهرمون چشم در خودمونو اونجوری نیستیم بلد

 ! بشیم صاحب امالکشو و ملک و کنیم فرو

 

 ازدواجشون از سال دو کنیم می حساب که االن

 نصف مونده کم نشده هم دار بچه حاال و نگذشته

 خانووووووم سیمین اسم به داداش خان اموال

 !!بشه

 

 خان اونجوریکه واال: گفت وسطیم عموی زن

 رو خوب کار انداخته پس بچه یه زن هر از داداش

. خودشه ی بچه فکر به االن از که میکنه سیمین

 . کن حساب خودت حاال

 

 و داری بچه با مریم تربیت و کردن بزرگ زحمت

 پسر چندسال بعداز بکشه، سیمین رو شوهرداری

 . ببره برداره رو اموال نصف و بیاد نادر مهری

 



 میدونه و بلده سیمین. نیست انصاف این خب

 ! نگریش آینده از میاد خوشم منکه. کنه چیکار

 

 شنیده رو همچی شده مطبخ وارد که مادربزرگم

 خوبی کار سیمین میاد بنظرتون بله: گفت بود

 می خیلی ها بچه این ی آینده از من ولی. میکنه

 .ترسم

 

 و باشه پسر هم سیمین ی بچه کنید فرض حاال 

 سیمین زرنگی همین سر آینده در برادرش و نادر

 خدا فقط رو بیارن همدیگه سر بالیی چه

 .......میدونه

 

 به هردوشون و نمیومد در عموهام زن از صدایی

 .......بودند رفته فکر
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 خیلی برام مرحومم بابای و عزیز زندگی ماجرای

 ماجرای ی بقیه داشتم دوست. بود شده جالب

 .بشنومم رو مادرم و پدرم زندگی

 

 عجیبی حال شور با اما میسوخت  دلم ته هرچند

 . خوابیدم شکم روی به و خوردم غلت

 

 موهای میدادم تکون هوا در رو پاهام درحالیکه 

 اذیتم و میشدن کشیده گیره داخل که سرکشم

 چرخونده توشون انگشتی و کردم رها رو میکردند

 .انداختم پشتم به وار شالق

 

 تابلوی به چشمشو. بود رفته فکر به کامال عزیز

. نبود عالم این در اصال و بود دوخته دیوار روی

 بشدت پشتم اما میکردم نگاش سکوت در منم

 . میخارید

 



 امکان خیررررررر نه اما کردم دراز دستمو

 . نداشت

 

 زحمت خودم به حتی عزیز اتاق درب شدن باز با 

 .موندم حالت همون در و ندادم برگشتن

 

 لیلی غیر به چون. هستش لیلی صددرصد میدونستم

 !حتما نمیکرد اینکارو زدن در بدون کسی

 

 حالت همون در و ندادم بهش زدن حرف فرصت

. گذاشتم عزیز پاهای روی و آوردم پایین سرمو

 رسیدی  موقع به خیلی که بیا جووونم لیلی: گفتم

... 

 

 از دور حاال.......  قدیمی قشنگ قشنگ ماجراهای

 و خوشگل راوی یه طرف از مستقیم پخش چشمت

 .... داشتنی دوست

 



 از صدایی هیچ خیر نه. خندیدم حرفم به خودم بعدم

 طور همون راحت و خیال بی منم. نشد شنیده لیلی

 کمرم و پشت دوباره بودم خوابیده شکمم روی که

 .كرد خارش به شروع

 

: گفتم..... نرسید دستم بازم که کردم تالش دوباره

 موقع به که بیا دختری گل لیلی..  آآآآآآآیییییی

 ....نمیرسه دستمم میخاره داره پشتم. اومدی

 

 رو ام تنه پایین خوابیده شکل همون در حاال

 .میکردم اوخ و آخ و میچرخوندم

 

 به که دار معنی  نگاهی با و تعجب با عزیز دیدم

 جمع بزور لباشو بود گرفته اش خنده هم شدت

 رو اش خنده جلوی داشت سعی خب ولی میکرد

 نگاه یه برمیگشت بعد و میکرد بمن نگاه یه بگیره

 . میکرد لیلی به

 



 خب...... لیلییییییی بگیری درد آآآآآی: گفتم خندان

 داره یواش یواش کمرم و پشت این دیگه جلو بیا

 ......هــــــــــا میریزه بهم اعصابمو

 

 پشت شخص کلفت و بم صدای شنیدن با یکدفعه

 . شد باز پیاله یه قد چشمام و شدم خشک سرم

 

 روی از موهاشونو اون خانما خانم اگه: گفت

 ولز و جلز به اینهمه دیگه کنن جمع کمرشون

 ! میگیرن آروم و نمیفتن کردن

 

 کردن نگاه روی ونه داشتم شدن بلند جرات نه حاال

 رفتهههههههه آبروووووم.......... سرم پشت به

 .....فنــــــــــا باد به هم همش بود

 

 و بردم فرو عزیز بغل توی سرمو خجالت شدت از

 .کردم حبس رو نفسم

 



 عزززززیــــــــــز وااای: بگم تونستم فقط

 . بررررررره بگــــــــــو

 

 نمیدونستم واقعا و بودم شده عرق خیس خجالتم از

 . کنم چیکار

 

 و داد فشار بغلش توی سرمو خیال بی عزیزم

 پشتمو هم رفت ام صدقه قربون هم خنده با دوباره

 . میشدم آب بدتر که خاروند می

 

...... حیدر پسرم: گفت پرخنده صدایی با عزیز بعد

 سرزده اینجوریکه میکنی؟ نگاه مارو ایستادی چرا

 خیلیم خیلی که نداشتی کاری من با احیانا اومدی

  باشه؟؟ واجب

 

 شادمانی با اما  بخندم بلند موند کم. گرفت م خنده

 عزیز دهنت قربون آخخخخخخخ: زدم داد دلم توی

 ترسناک گودزیالی این بره کن ردش...... 



 و ترس شدت از خودمو مونده کم....... روووووو

 .....هــــــــــاااآ بیفته راه سیل و کنم خیس خجالت

 

 شد بلند خودم هالک هیوال کالفه و عصبی صدای

. شدم مزاحم  بدموقع عزیز ببخشید: گفت که

 ....کردید خلوت اتاقتون توی نمیدونستم

 

 اینبار اما. کشید کوتاه نفسی کرد قطع حرفاشو بعد

 بــــــــــااااااااید: گفت تری جدی صدای با و مسلط

 پیش مشکلی......... عزیز بزنم حرف باهاتون

 .بیاید لطفا........ جدی خیلی اومده

 

 من که کرد تاکید چنان بایــــــــــد ی کلمه روی

 .عزیز به برسه چه اومد دستم کار حساب خودم

 

 رها سرمو آروم گفت پسرش که حرفی با هم عزیز

 ....عزیزدلم میگردم بر االن:  گفت بمن کرده

 



 از پسرش سر پشت وقت فوت بدون و سریع عزیز

 شنیدم ولی. بست اتاقم درب و رفت بیرون اتاق

 شده؟ خبری افتاده؟ اتفاقی چه بازم: گفت نگران

 

 با و شدم بلند تخت روی از خاص حرصی با 

 دستم از کاری اما......  کردم جمع موهامو غرغر

 .  بود دیده سراپا منو کلهم خان حیدر. نمیومد بر

 

 خب....... بابا خیال بی گفتم انداخته باال ای شونه

 کنم چیکار نشه اتاق وارد سربزنگاه میخواست

 ......آخهههههههه

 

 یعنی....... بود حیدر جدی مشکل پیش فکرم اما

 ...... چی

 

 اون با ولی شد دوخته حیدر اتاق در به نگاهم کمی

 بیرون ازش صدایی هیچ داشت که پهنی و پت در



 بمن مربوط ماجرا کنم دعا تونستم فقط. نمیومد

 .....لرزید دلم که نباشه

 

 کتابی نشسته صندلی روی و شدم اتاقم وارد

 ی بقیه بیاد موندم می عزیز منتظر باید. برداشتم

 . کنه تعریف رو خاطراتش

 

 رو بود گذشته چقدر و بود گرم کتاب به سرم

 اتاق وارد سرخ های گونه با عزیز وقتی. نفهمیدم

 عزیز؟ شده چی افتاده؟؟؟ اتفاقی: گفتم ناخواسته شد

 

 لحظاتی. نگفت چیزی و داد تکون سری فقط عزیز

 فقط. نیفتاده اتفاقی نه: کرد زمزمه بعد و کرد فکر

 همون صالحمونه هرچی که خودشه به امیدم

 . بیفته اتفاق برامون و بگیره قرار رومون جلوی

 



 ی بقیه بیام گفتم اما. نداشتم حالشو راستش االنم

 خیالمون و بگم میتونم که جایی تا هامو خاطره

 . ایم چیکاره ببینیم تا بشه راحت

 

: داد ادامه. بود شده دوخته عزیز دهن به چشمم

 بودیم خوشبخت واقعا بابام و سیمین و من که گفتم

 برام چنان. بود هاش گفته حد در واقعا سیمین و

 دهنشون به حیرت انگشت همه که میکرد مادری

 .داشتند

 

 زایمانش درد سیمین روزیکه اون رسید باالخره

 خودش اصرار با درسته. بود شده شروع

 کنه، زایمان خونه میخواست و نرفت بیمارستان

 باالترین با دکتر دو و نیاورد کم هم بابام ولی

 .سیمین مراقب و بودند سرش باالی هزینه

 



. نشست عزیز لبهای روی محبت پراز لبخندی 

 به هی و بودند جوش و جنب در همه یادمه: گفت

 . میزدند سر سیمین اتاق

 

 با و میرفت پایین و باال حیاط توی فقط هم بابام 

 گاهی پریشون ای چهره و ریخته بهم روی و رنگ

 رو زایمان درد خودش سیمین بجای میکردم حس

 . پیچه می بخودش و میکنه تحمل

 

 تا. اومد دنیا به تو بابای کوچیکم، برادر امیر

 از بابام پیچید خونه توی بچه ونگ ونگ صدای

 شکرگویان و خوشحال سیمین و بچه سالمتی شادی

 توی گفتنش اذان صدای و رفت بام پشت باالی

 . پیچید اطراف های خونه و حیاط

 

 بابام عشقای سالمتی برای که قربانی قوچ دو

 عشق. پیچید شهر تمام در توپ مثل شد زده زمین

 حتی. نداشت ای اندازه و حد سیمین به بابام



 اون تا که داد هدیه سیمین به هم زیبایی گردنبند

 . بود نکرده کاری همچین هیشکی روز

 

 و قربونی قوچهای دیدن با مادربزرگم یادمه

 نمیره یکی تا: گفت وسطیم عموی زن به گردنبند

. نمیشه خوشبخت و مونه نمی زنده دیگه یکی

....... شد خوشبخت داییش دختر و مرد مریم مامان

 ...بشن پیر هم پای به... انشآا

 

 ی همه و بابام چراغ و چشم شد امیر خالصه

 و ندارمون دارو ی همه شد امیر....... خونه اهالی

........ چکید می مون همه قلب از که خونی قطره

 داشت؟ خبر آینده از کی اما

 

 چه و میشه چی امیر عاقبت آخر میدونست کی

 . میاد سرش بالیی

 



 اومده بار رعنایی جوان چنان و میشد بزرگ امیر

 و خوشی تمام اما. میکردیم حظ دیدنش با فقط بود

  حاضر و حی بابام که بود روزی تا آرومش دل  

 . بود سرش باالی ش سایه

 

 توی دیگه مریضش قلب بخاطر بابام روزیکه

 بود نشده چهلمش هنوز نکرد باز چشم رختخواب

 . شد شروع نادر امالک و ملک ادعای که

 

 مادرش و خود زندگی از دلخوشی هیچ نادر

 بهم رو همچی بود ای بهونه دنبال انگار و نداشت

 . بریزه

 

 رسید اموال تقسیم به کار عموهام دورهمی با وقتی

 که چیزی و بود سیمین اسم به بابام اموال بیشتر

 رو نادر اصال میشد تقسیم من و امیر و نادر بین

 !نمیکرد راضی

 



 بی رو بزرگی باغ بابام شدیم دار خبر بعدا حاال

 نادر بازم اما بود زده نادر اسم به همه اطالع

 . نبود که نبود راضی

 

 و شکایت به کار. شد شروع دعواها و جنگ

. نشد بند جایی به نادر دست و رسید ها کشمش

 که جایی ولی دادند می حق هم نادر به همه البته

 اسم به رو اموالش خودش اختیار و عقل با بابام

 .نبود بین در مشکلی هیچ بود زده زنش

 

 داشت اصرار هرلحظه بود نادر طرف که امیر 

 غائله و برگردونه رو نادر اموال از نصفی مادرش

 . بشه خیر به ختم

 

 یک شد مجبور سیمین آشتیهاش و قهر با باالخره

 نادر اسم به رو کشاورزی زمین کمی و مغازه باب

 .شد تموم ماجرا مثال و بزنه

 



 و میدونست شناخت می رو نادر هرکسی اما 

 حاال و داره ادامه ماجراها این هم باز بود مطمئن

 تازهاشو و تاخت جلوی نبود بین در پدری که

 تمومی هم بزرگتر برادر اذیتهای آزار بگیره

 .......نداشت

 

 االن. کافیه دیگه جان آمین: گفت و شد بلند عزیز

. فهمیدی رو بابات و نادر عمو اختالف علت

 بابا خون به واقعا که هم مادریت مادربزرگ

 تورو دامادش و دختر مرگ بعداز بود تشنه امیرت

 کش زجر هم تورو تا سپرد نادر بدست عمدا

 ......کنه

 

 شنیده و ها گفته ی همه از بزرگتر تو خدای ولی 

 سالمت و صحیح خداروشکر االنم و بود ها

 ......هستی خونمون چراغ و چشم و کنارمون

 



 تعریف برات وقتش به که بمونه ماجراها بقیه

 ......میکنم

 

 که بود گرفته راه عزیز دنبال نگاهم سکوتم تمام با

 خارج اتاقم از و میشد کشیده دنبالش پاهاش

 ......میشد

 

 دور. بود آشفته اوضاع بازم بخورم قسم میتونستم

 میگرفتن تصمیم هم دور....... میشدن جمع هم

 اجازه اما داشت خودشو جای هاشون نگرانی..... 

 .بفهمم چیزی من نمیدادند

 

 

 

 میکردم یادآوری عزیز به هم گاهی میان این در

 احساس ولی. کنه تعریف رو خاطراتش ی بقیه

 رغبت و میکنه دست دست داره عزیز میکردم



 زندگی ماجرای بقیه کردن تعریف برای زیادی

 !!!؟؟ نداااره پدرم

 

. بود گذشته عزیز خاطرات تعریف از ای هفته یک

. شد اتاقم وارد لیلی که بودم اتاقم توی اونروز

 غم. بود چیزا خیلی گویای بود بصورتم که نگاهش

 ...... هراس...... شادی..... نگرانی..... 

 

 لیلی؟ شده چیزی: گفتم و دادم تکون سری آروم

 

 پایین بابام مامان: گفت مکثی بعداز و جوید لباشو

 پذیرایی؟ بیای میشه. منتظرتن

 

 از چیزی کردم حس لیلی زدن حرف طرز این با

: کردم زمزمه. افتاد شکمم توی و شد کنده قلبم

  شده؟ چیزی

 



 ما بنظر واال: گفت انداخته سراپام به نگاهی لیلی

 !!!باشه چی تو نظر تا ولی! خیره که

 

 یه ولی. افتادم راه اول از نگرانتر و شدم بلند

 خونه این توی. داشتم اطمینان قلبم ته رو چیزی

 تموم من ضرر به و بیفته اتفاقی نمیدادن اجازه

 هام گونه ولی بشم آروم کمی کردم سعی پس. بشه

 . میگرفت گر کم کم داشت

 

 ی قیافه به نگاهم میومدم پایین ها پله از همچنانکه

 که افتاد مرتضی عمو و عزیز پریشون و درهم

 . بود خبرایی پس. پرید رنگم رسما

 

 روی نگاهم و گرفتم ها نرده به مو زده یخ دست

 روزنامه توی سرس حیدر. نشست حیدر صورت

 ای نقطه به چشماش بخورم قسم میتونستم ولی. بود

 . نمیخوند ای کلمه حتی و بود زوم

 



 نگران و کالفه شدت به شون همه میگفت حسم 

 نگاه برای بودند دودل انگاری  نه...... بودند

 ........ زدن حرف شایدم و بمن کردن

 

. باشم شون همه روبروی درست که نشستم جایی

 نگاهش. کشید می پر حیدر بطرف هی چشمام اما

 هم برقی گاهی و درخشید می پریشانی عین در

 ..... میزد

 

 دست عمو باالخره. نمیومد در صدایی هیچکس از

 : گفت و برداشت بودن دودل از

 

 که داری خبر جاهایی یه تا......  دخترم جان آمین

 دیدن خواهان مادریتت مادربزرگ معلوم قرار از

 ...... وضع شدیدترین با اونم هستش تو

 



 رو روزنامه کرد که پوووووفی با و شد بلند حیدر

 پنجره طرف به زنان قدم بعد. انداخت میز روی

 . بود بیرون نگاهش و ایستاد ما به پشت. رفت

 

 

 تو دیدار این میدونی اینم و: داد ادامه مرتضی عمو

 یکبار فقط و معمولی دیدار یه بزرگت مادر با

 . نیست

 

. باشه داشته ادامه دیدارها این هست زیاد امکانش

 دیدار این به راضی ما از هیچکدوم میدونی اینم

 برات خطری ترسیم می راستش و نیستیم کذایی

 ....ولی..... باشه داشته

 

 چه هرحال به...... نیست هم ای چاره خب ولی

 حق و توئه مادربزرگ زن اون بد چه و خوب

 ......ببینه تورو بخواد داره

 



 که میده رو اجازه این اون به هم قانون اصال 

 اصال و ببینه گاهی رو ثروتش تمام وارث بخواد

 .باشند هم کنار روزی چند

 

 این پشت نیتی چه بماند حاال: داد ادامه آهی با عمو

 که هست پی در پی اصرارهای و درخواستها

 .....نداریم خبر خودمونم

 

 باشه قرص پشتت اینکه خاطر به مجبوریم ما ولی 

 نمی کسی که داری کنارت قَدر پشتیبان یه بدونی و

 ......باید.........  باید  بگه تو بهت تونه

 

 حیدر بطرف نگاهش. شد جدی و سخت عمو چهره

 اسم حتما باید: داد ادامه کرده نگام بعد........ رفت

 ت شناسنامه توی اعتماد قابل و مطمئن آدم یک

 ..... باشه

 



 چی داره عمو........ چــــــــــی. شد باز نگاهم

 راستش!! چیه؟؟ منظورش اصال........  میگه

 توی چیزی.......  فقط.......  بودم نفهمیده هیچی

 شناسنامه توی بره کی اسم. میزد زنگ گوشم

 ام؟؟؟؟؟

 

 به دستشو عمو کنم باز دهنمو خواستم که همین

 . آورد باال کن صبر معنی

 

 که حرفی شنیدن از شاید دخترم میدونم: گفت

 قابل برات و کنی تعجب االن بزنیم بهت میخوایم

 واحد و احد بخدای ولی.........  ولی نباشه درک

 .خودته بخاطر همش قسم

 

 اخیر وقت چند این در امنیتت و خودت بخاطر 

 سر دقیقا االن که احتمالی خطرات کنیم کاری باید

 ...  بشه برداشته سرراهت از داره قرار تو راه

 



 پذیر آسیب هم خیلی که تو مثل دختری برای 

 از مون همه خیال که بکنیم فکری باید هستی

 !!باشه راحت تو جانب

 

 کالفگی با دستشو.  کرد رها نصفه حرفشو عمو

 ..... کشید موهاش به بیشتر

 

 چیکار میخواستن یعنی. نشست عزیز روی نگاهم

 کنن؟

 

 حاال دلهره و بغض با مدت این تمام در که عزیز

 بعد داشت بمن نگاهشو سرخ و نگران چشمانی با

 بمن خودشو و شد بلند عمو  حرفهای این گفتن

 انگار که ترس و نگرانی با. گرفت دستامو رسونده

 :گفت بگیرند دستش از منو قراره

 

 امیرعلی برادرم یادگار تنها تو...... عمه دل عزیز

 ..... هستی



 

 چشمش ی کاسه در اشکاش و کنه تحمل نتونست 

 . چکید و شد لبریز

 

 های شونه با و گرفت قاب صورتمو دستاش

 آب بهاری ابر مثل که رو چشماش لرزون

 :داد ادامه کرده بغ. دوخت چشمام توی میریخت

 

..... ش عمه دل   عزیز.......  دخترکم........ آمینم

 تو....... من مال فقط........  منی دخترک تو

 ....... هستی من جوانمرگ و بیچاره برادر امانت

 

 خدا تورو عزیز: گفتم و کشیدم آغوشم در عزیزرو

 عزیز نکنید گریه.......  نکنید خودتون با کارو این

 شده؟ چی بگید فقط..... . خــــــــــداااا تورو...... 

 

 .. میکرد گریه همچنان عزیز



 

 بیاد زمین به آسمون بودم راضی میدونستم فقط

 نداشته غم و نریزه اشک اینجوری عزیز ولی

 . باشه

 

 خوددار کمی مریم: گفت عمه به رو مرتضی عمو

 مارو پیشنهاد آمین اصال! ایم چیکاره ببینیم باش

 نه؟؟؟ یا میکنه قبول

 

: گفت ناراحت و جدی و کرد پاک شو بینی عزیز

 نشستید خودتون........  گنده مرد دوتا شما آخه

 آمین تن ی اندازه میکنید فکر االنم دوختید و بریدید

 ......حتما میشه

 

 بلدید هرکاری خودتون نمیگم هیچی دیگه من 

 من ولی! ایت عقده و خودخواه پسر اون با بکنید

 دخترکم کنید دعا فقط! شما نه آمینم پشتیبان همچنان

 !نکنه سکته



 

 ........مــــــــــامــــــــــان: گفت بلند حیدر

 

 درررررررررد: گفت ازش بلندتر عزیز

 نخوره بهم حالش کنید دعا...... مــــــــــامــــــــــان

 ....شمــــــــــااآا و میدونم من وگرنه...... 

 

 که بودم دوخته خونوادگی دعوای به چشم مبهوت

 عجله اینهمه برای درسته واال: گفت خندان لیلی

 یه و خوشحالم قلبم صمیم از ولی گرفته دلم کمی

 بیرون خنده با دندوناشو و. دارم ذوق جورایی

 .گذاشت

 

 اجازه اول: گفت مرتضی عمو. فهمیدم نمی هیچی

 با ببینیم بعد کنم باز آمین برای رو مساله بدید

 .باشید ساکت فعال...... چندیم چند خودمون

 



 فشارخون قرص یه باید من: گفت و شد بلند عزیز

 .افتاد راه آشپزخونه بطرف و. شما دست از بخورم

 

 بتونیم ما اینکه برای...... جان آمین: گفت عمو

 و اوامر نتونه و بایستیم مادربزرگت جلوی

 یا بگیره ما از تورو و بزاره اجرا به فرمایشاتشو

 .کنی ازدواج باید تو کنه، دور

 

 ات شناسنامه توی همسر اسم و کنی ازدواج اگه

 بهت تونه نمی هیشکی سهله که مادربزرگت باشه

 خودته با تصمیم االن! ابروست چشمت باالی بگه

 نه؟ یا کنی قبول

 

 رسما سرم موهای ای لحظه ازدواج اسم شنیدن با

 مور مور چنان بدنم. اومد باال شال زیر و شد سیخ

 . میفتادم داشتم دیگه که شد

 



 ببینه بود منتظر هم عمو. بود باز نیشش که لیلی

 تنها. میگیرم تصمیمی چه و میکنم چیکار من

 .بود آشپزخونه در اونم که بود عزیز من حامی

 

 جلوی ما به پشت. برگشت حیدر بطرف نگاهم

. میکرد نگاه رو حیاط و بود ایستاده باز ی پنجره

 از قلبم که اومد چشمم جلوی  فرخ ای لحظه

 !ایستاد حرکت

 

 بطرفش و شدم بلند جام از آنی در چرا نمیدونم

 تقدیمم که بغلهایی و بوس بخاطر شاید. بردم هجوم

 در االن و کنه کمکم باید میکردم حس بود کرده

 !باشه داشته هوامو جمع این بین

 

 اوضاع این در میتونه حیدر فقط میکردم فکر چرا

 کنه؟؟؟ کمکم

 



 خودم بطرف محکم و گرفتم حیدرو بازوی

: گفتم اشکآلود چشمانی با ملتمسانه. برگردوندم

 میگه؟؟؟ چی عمو......  عمههههه پسرررررر

 پسرعمه....... کنمممممم ازدواج نمیخوام...... من

 ....داری هوامو خودت بگو توروخدا

 

 

 مادربزرگم برابر در که نترسی اونهمه خودت بگو

 من هستی کنارم خودت بگو میکنی؟ حمایتم

 کنم؟ ازدواج نمیخوام

 

 ریخت پایین صورتم از و گرفت راه اشکام

 شونه روی دستاشو حیدر. لرزید می بدنم درحالیکه

 دیووووووونه: گفت جدی و داد تکونم گذاشته هام

 میکنی اینجوری خودت با چرا....... آمین شدی

 رو خودت خدای اول تو...... تووووووو

 .........داری

 



 هستن عاشقت که داری رو عزیز ی خونواده بعد 

 منم اونا کنار در....... دارن دوستت خیلییییی و

 و کنارتم مونده روز یه عمرم آخر تا که داری

 ......نمیزارم تنهات

 

 چشمان به چشمام........ مــــــــــن خدای وای

 دلم چقدر من و......... بود شده دوخته حیدر

 میخواست دلم چقدر...... کنم بغل حیدرو میخواست

 اش سینه به خودمو و کنم حلقه کمرش دور دستامو

 .......بدم فشار

 

 لحظه همین از حیدرو حمایت میخواست دلم چقدر 

 دیو اکوان مادربزرگم جنگ به بعد و کنم حس

 ......برم

 

 توی و شدم کشیده جلو حیدر دستان با ای لحظه

 ی دختره: گفت دعواکنان. شدم فشرده آغوشش

 اون تونستی اگه.......  بــــــــــزدل ترسوووووی



 می چیکار داریم فهمیم می کنی کنترل لرزیدنهاتو

 !!کنیم

 

 به خطاب داشت خنده از بویی لحنش درحالیکه بعد

 رو مردم دختر آقاجوووون: گفت مرتضی عمو

 اینجوریه که حاال........  ترسوندیدهــــــــــا بدجور

 و پشت خودم و میگیرم رو آمین خودم تون بآجازه

 بیاد داره اعتراضی هرکی......  میشم پناهش

 نفسسسسسسس آهــــــــــای که جلووووووو

 .......کشششششششششششش

 

 رو ناقص ی سکته شنیدم که حرفی با میکنم فکر

 خودمو تونستم نمی دیگه چون بودم کرده همونجا

 ......دارم نگه پاهام روی
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 حدی چه تا نمیدونستم و بودم شنیده که حرفی با

 که بود چنان پاهام لرزش نداره یا داره واقعیت

 .میفتادم داشتم

 

 سکته داشتم انگار بود جهیده مغزم به خونی چنان

 داشتن نگه برای شدم مجبور ای لحظه. میکردم

 حلقه حیدر کمر دور محکم دستامو از یکی خودم

 . بودم افتادن درحال و رفتم وا واقعا ولی کنم

 

 آقاجون میگم: گفت جدی و گرفت منو محکم حیدر

 که خودمون کنم فکر........ کارستون کردید کاری

 !!!نرسه آمین به هم مادربزرگه دست دیگه سهله

 

 ها شرمنده: گفت که شد بلند عمومرتضی صدای

 بنده کاشتی گل خودت رو این واال...... حیدرجان

 !تقصیرم بی

 



 آخرررررررش: خورد بگوشم عزیز بلند صدای

 من خدای نــــــــــه؟؟؟؟ کردید خودتونو کار

 ازتووووووون خدا کردید چیکارش دخترمو

 ...نگذرررررررره

 

 بدترش شما نشده هیچی بخدا مامان: گفت حیدر

 باشه خداتونم از واال! میشه درست االن لطفا نکنید

 .باشید داشته گلی عروس همچین

 

 گفتن من از ها هستش ترسو خیلی....... ولی

 غش حال در فقط نمیخوره درد به زیاد....... باشه

 .....ضعفه و

 

 گوشم دم خورد گره بغلم زیر دستاش درحالیکه بعد

 هربار! توووو داری جراتی و دل عجب ولی: گفت

 بدبختت شوهرت حساب که بری حال از اینجوری

 ....ست رسیده

 



 و ببینی ادعاهاش اونهمه با رو مادربزرگت حاال

 بیا بخودت میکنی؟ چیکار بشنوی هاشو خواسته

 !آخه وضعیه چه این دیوووووونه

 

 واال: گفت و گرفت دستمو هم لیلی کردم حس 

 توی   با اونم کنم ازدواج میگفتن منم به یهویی

 درسته....... میکردم پیدا حالو این بدقلق، اخموی  

 عسلم من ده با نه، که عسل من یه با ولی داداشمی

 ...آمین بینوا...... خوردتت نمیشه

 

 غرغرکنان حیدر که برم مبل بطرف کردند کمکم 

 ..... باش مارو آبجی واال......  چشه مگه: گفت

 

 می صداهارو..... دید می چشمام. نشستم مبل روی

 فقط..... فهمیدم می رو همچی....... شنیدم

 حد چه تا افتاده راه به که اوضاعی نمیدونستم

 . داره واقعیت

 



 آغوشم در نشسته کنارم و زد کنار حیدرو عزیز

 زمزمه لبش زیر و میفشرد ش سینه به منو. گرفت

 . میکرد هایی

 

 برام باورش  داشت؟؟ واقعیت یعنی خداااایــــــــــا

 راست یا میکردن شوخی اینا......  بود سخت

 .....کنن عروسم میخواستن راستی

 

 با واقعا یعنی....... کیییییییییییی با اونم

 واه......  حیدررررررر

 با درسته آدمو که..... حیــــــــــدرررررررر

 .....میداد قورت غرورش

 

 به منو محکمتر عزیز...... ترکید می داشت سرم

...... آمینم خوشحالم: گفت و فشرد ش سینه

 خوشحالم...... میشی خودم عروس که خوشحالم

 مال همیشه برای و مونی می خودم کنار که

 .......منی



 

 می چی: گفت طبعانه شوخ سر پشت از حیدر

 کنم فکر شمــــــــــا؟؟؟ مال........ مامان شنوم

 اجباری داماد...... ها رسوندن عرضتون به اشتباه

 !!!باشم بنده احتماال

 

 رو ای پشه انگار و داد دستش به حرکتی عزیز

 و ادب کمی مودب بی: گفت شوخ و کرد دور

 ...... بدنیستا حرمت و احترام

 

....... داشت واقعیت همچی نه..... من خدای وای

 .......واقعی واقعی  

 

 برم؟ اتاقم به میدید اجازه....... عزیز: گفتم آروم 

 خیلی خبره؟ چه اینجا ببینم بیام کنار خودم با باید

 با مغزمو توی انگار......... گیجم بخدا.....  گیجم

 .....کردن پر دود

 



 من بخدا: گفت زده پیشونیم روی ای بوسه عزیز

 بگم بهت آروم آروم خودم بدید اجازه گفتم بهشون

 که خودت....... ولی نکنی هل اینجوری که

 ان بچه...... نمیشن بزرگ هیچوقت مردها میدونی

 ......ان بچه که

 

 نکردم هم نگاهی حیدر بطرف حتی. شدم بلند آروم

 .......بود ایستاده سرمون باالی که

 

 استخوناش در لرزی هنوزم که حسم بی پاهای با

 تخت روی دیدم رو زمانی و شدم بلند  داشت

 . افتادم

 

 دوست خیلیم....... داشتم دوست حیدرو من

 می که نفری اولین خدا بعداز میدونستم...... داشتم

 خودم وحشی و ماجوج یاجوج فامیل برابر در تونه

 ....بس و حیدره فقط کنه حمایت من از

 



 ناز مگه حیدر.....  ازدواج نه...... حمایت فقط اما

 بلد دادن گوش حرف مگه حیدر..... بود بلد کشیدن

 نگه چطوری زن یه از بود بلد مگه حیدر...... بود

 ....میکنن داری

 

 مادر ناز حتی حیدر..... عمرا...... عمرا

......... مننننننننن به برسه چه کشید نمی خواهرشو

 تمام و بده دلم به دل که میخواستم شوهری من و

 کنارش رو داشتم امروز به تا که مصیبتهایی

 ......کنم فراموش

 

 کالم یک با..... غرورش با...... خودش که حیدر

 عنــــــــــد نخوتش پراز نگاه با..... زدنش حرف

 ..... بووووووود مصیبت

 

 ایستاده دوراهی یه وسط....... گرفت راه اشکام

 عاقبتش آخر برم هرطرف به میدونستم که بودم

 .لرزید قلبم...... حیدررررررررررررر ولی! چیه



 

 آرامش عین ستبرش ی سینه....... داشتم دوستش

 خندیدن بار یه حاال تا ولی......  ولی.....  بود

 لبخند بار یه...... بودم نشنیده رو بلندش و واقعی

 هم میخواستم تا..... بودم ندیده رو دلش ته از

 توی حرفام مینداخت بهم نگاهی چنان بزنم حرفی

 ....پیچید می بهم م سینه

 

: گفت که اومد لیلی صدای. خورد در به ای تقه

 تو؟ بیام میتونم آمین

 

 ..بیا: گفتم برگردم اینکه بدون

 

 خم بطرفم پشت از و نشست تخت روی کنارم لیلی

 مگه چی؟ یعنی میکنی؟؟؟؟ گریه آمین: گفت شده

 نداره لنگه حیدر بخدا آمین نمیاد؟ خوشت حیدر از

 پریشونی؟ اینجوری چرا تو ها

 



.... عالیه حیدر.... لیلی: گفتم و زدم هقی آروم

 کم حیدر برابر در مطمئنم ولی..... عالی خیلی

 باشه دهر ی عالمه میخواد زنی حیدر...... میارم

 ...بیاد بیرون آتیش ازش کنه باز دهنشو تا و

 

 حیدر و بگم چیزی میخوام تا..... چی من ولی

 و من اصال. میشه گم دهنم توی حرفم میکنه نگام

 ...حاال که نیستیم سازگار هم با حیدر

 

 اخالقش اونم خب چی؟ یعنی: گفت متعجب لیلی

 تا مگه... دیگه اومد کنار باهاش باید که اینجوریه

 یا کرده اعدام کارات و حرفها بخاطر تورو حاال

 گفته؟؟؟ چیزی

 

 زمزمه. میگفتم چی فهمید نمی هیشکی. سوخت دلم

 مونده کم کنم فکر ولی.... نکرده اعدامم نه: کردم

 می خیلیم... لیلی میترسم ازش من..... بده قورتم

 ...ترسم



 

 چند لیلی: گفت محکم. نشست جانم به حیدر صدای

 میزاری؟ تنها مارو دقیقه

 

 جر جر صدای که پریدم تخت روی چنان کنم فکر

 بلند لیلی که کشیدم اشکام به دستی. شد بلند تخت

 میزارم تنهاتون داداش آقا چشووووووم: گفت و شد

 با حسابتون وگرنه..... نکنیـــــــدا اذیتش لطفا ولی

 ..الکاتبینه کرام و عزیز

 

 چرا: گفت تمسخر با که نشست حیدر روی نگاهم

 تون بآجازه بله شدین؟؟؟؟ دیوونه یهویی تون همه

.... رو گندگی این به دختر بدم قورتش اینجا اومدم

 برای باشه آماده بدید گزارش عزیز به برید شما

 ....من تنبیه

 

. رفت و بست سرش پشت رو اتاق در خندان لیلی

 . داشتم هردوشون به چشم حیران و مات که منم



 

 تخت روی و گذاشت جلو بزرگتر قدمی حیدر

: گفت جدی و دوخت چشمام به نگاهشو. نشست

 تو ماورای چیزی باید من زن میکنی فکر چرا

  باشه؟

 

 تورو قلب صمیم از حیدر شاید نمیکنی فکر چرا

 ازم اینهمه کردم چیکار مگه باشه؟ داشته دوست

 بشور رو صورتت و دست برو بلندشو ترسی؟ می

 ... ترسوووووو ی دختره

 

 بتونی فقط تا باشه کنارت شده هرجوری باید حیدر

 دم باهاشون بعد به این از که اوباشی اراذل پیش

 چپت ی لقمه یه وگرنه بیاری دوام میشی خور

 .....میکنن

 



 سعی ولی.....  بکشم ناز نباشم بلد و نتونم شاید من

 زندگیم و زن برای میتونم که جایی تا میکنم

 .......باشم همسر بهترین

 

 کلمه یک فقط: گفت آورده جلو صورتشو آروم بعد

 جا قشنگت و مهربون دل توی اونهمه...... بگو

 یه و بدی مثبت جواب حیدر به بخوای که دارم

 باشی؟ همراهش عمر

 

 می مو بینی داشت داغم نفسهای...... کردم نگاش 

..... کوبید می خیلیم.... کوبید می قلبم..... سوزوند

 می خودم فقط که بود رضایتی دلم ته...... اما

 عاشق من..... خبره چه کنارش گوشه در فهمیدم

 ....ولی.... بودم حیدر

 

 کشید نمی نازمو...... باداباد هرچه. بستم چشمامو

 فهمید نمی حرفامو....... جهنمممممممممم



 محکمش صدای و حرفها با..... جهنمممممممم

 ....... جهنممممممم لرزوند می قلبمو

 

 بهش قلبم ته که عشقی با داشت رو ارزشش ولی

 برای خیالمو و بدم مثبت جواب حیدرم به داشتم

 مادر پدر و فرخ و رضام داداش از عمرم تمام

 !کنم راحت...  و  م یخی قلب

 

 لبهای کنم باز چشم تا و نشست گردنم پشت دستی

.... بود داغ لبهاش. نشست پیشونیم روی حیدر

 .... بود سوزان

 

 دورم  محبت پراز و آهسته و اومد پایین دستاش

:  کرد زمزمه و چسبید بناگوشم به لباش. شد حلقه

 ... باشه یادت فقط چیه؟؟؟ حیدر به جوابت

 

 حیدر... داره دوست رو آمین سالهاست حیدر 

 حیدر....  آمینه سیاه چشمان بند   دلش سالهاست



 برای و میدونه خودش مال رو آمین سالهاست

 آمین با رو عشق حیدر... داره ها نقشه راحتیش

 آمین؟ چیه بمن جوابت االن.... شناخته

 

 باز دستامو افتاد راه که هقی هق با میدونم فقط

 صورت........ کردم حلقه حیدر کمر دور و کردم

 که لرزید چنان ام سینه و چسبید گردنش به خیسم

..... نشست خودم گوش به ام گریه بلند صدای

 ....گشت می صورتمو جای همه هم حیدر لبهای

 

 نه.... حیدر با فقط.... میکردم ازدواج حیدر با من 

 .دیگهههههه هیچکس

 

 نمیکنی باور و نشسته جان به مهرت 

 نمیکنی سر من دل با و ای برده دل

 

  را اتاق فضای بوسه عطر به شب یک



 کنی نمی معطر و مست بامداد تا

 

 ولی هوس شراب غرق چشم دو دارم

 کنی نمی تر لب و هستی خوی دیوانه

 

 شوی نمی ویران و نکرده وا آغوش

 کنی نمی منجر حادثه به را عشق این

 

  من برای  اما  ای نشسته  خدا جای

 کنی نمی مقدر  درد  غیر  به  چیزی
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 منو هم حیدر....... بود پیچیده بهم حیدر دور دستام

 بود حد بی داشتم که آرامشی....... میفشرد بخودش

 چرخش حال در بدنم تمام در ای دلشوره بازم اما

 .میکرد خالی دلمو ته و بود



 

 دیگه و بود پیچیده بهم احساسهام و حس تمام

 چیکاره بعد به این از و بکنم باید چیکار نمیدونستم

 !ام

 

 موهام به لبهاش و موهام بین دستش که حیدر

 ی اجازه خودم فردا: کرد زمزمه بود چسبیده

 زودتر هرچه و میگیرم عقدمون برای رو دادگاه

 . کنم می رو قضیه قال

 

 همچی به حواسش حیدر که نباش هیچی نگران تو

 .....هست

 

 کنار و کردم جمع خودمو خورد در به که ای تقه با

 ایستاد و شد بلند تخت روی از هم حیدر.  کشیدم

 !بفرمایید: گفت

 



 داداش: گفت خوشحال کرده باز درو که بود لیلی

 شدید تموم اگه دارن کارت مامان بابا جوووونی

 ....پایین بیاین لطفا

 

 اووووووووووه: گفت انداخته بصورتم نگاهی بعد

 چه......  نگــــــــــاه خودمووووووو خوشگل

.....  خداروشکر.... نگاهشه توی درخششی

 ....خداروشکرررررررررر

 

 از بمن ای دیگه نگاه بدون داده تکون سری حیدر

 راه ای بوسه خوشحال هم لیلی. رفت بیرون اتاق

 .  رفت بیرون اتاق از و کرد فوت برام دور

 

 با موهامو. اومدم پایین تختم از آروم و زدم لبخندی

 .انداختم بخودم آینه در نگاهی و کردم مرتب دستم

 

. بود درخشان چشمام و بود انداخته گل هام گونه

 .انداختم سرم روی شالی و زدم لبخندی



 

 جمع در االن خجالتم تمام با میخواست دلم 

 مورد در ببینم و باشم عزیز ی خونواده صمیمی

 ! بگن دارن چی اومده پیش اوضاع

 

. رفتم پایین ها پله از و اومدم بیرون اتاقم از آروم

 ای لحظه عزیز صدای با رسیدم که اول پاگرد

 میگییییییییی چی داری تو:  گفت که ایستادم

 ......حیــــــــــدررررررر

 

 چه آرومتر کمی خانوم مامان: گفت محکم حیدر

 کمک به نیاز آمین........... شما خبرتونه

 ....... میکنم کمکش شده هرطور من و........ داره

 

 از بحدی و نشده خطر اوج متوجه هنوز دیدم االنم

 مورد در که نه ی کلمه یه با ممکنه میترسه، من

 ساقط زندگی از خودشو نکنه قبولم و ببره بکار من



 اومد خوشش گفتم حرفایی و دادم دلش به دل کنه،

 ...... همین بده بهم رو بله جواب شد مجبور و

 

 زیمبو زلم براش داره دلم کردین فکر واقعا نکنه

 دوستش........ انشاا باشه خیر دیدید خواب میره؟

 نه کم نه دختردایی عنوان به تنها ولی دارم

 .....زیاد

 

 پسر واقعا تو یعنییییییییییی: گفت بلند عزیز

 می و کردم بزرگ تورو من یعنی منییییییییی؟

 چیه؟ حرفا این شناسم؟؟؟

 

 این تمام!!!! لطفا نگید اینجوری مامان: گفت حیدر

 آمین خود امنیت بخاطر کارام و حرفها و ادعاها

 نه؟؟؟ یا بفهمید میتونید اینو هستش

 

 امان در بخاطر و داره نیاز بزرگ حامی یه اون

 کنارش باید صفت روباه و گرگ آدمهای از بودن



 موردش در آرزویی هیچ من وگرنه. باشم

 ....... ندارم

 

 بره این باید نــــــــــه؟؟؟؟ یا کنیم حفظش باید

 داره قبولش که نفر یه به اعتماد با ترسو کوچولوی

 باال نفسش به اعتماد کمی داده، تکیه بهش پشتشو و

 نه؟؟؟ یا بره سرنوشتش جنگ به و بره

 

 داره خطر نفهمیده جانتون آمین هنوزه که هنوزم

 دختر خیالترین بی و میکنه پرواز گوشش بیخ

 !!!شما کنید نمی درک چرا اینو..... عالمه

 

! خورده رو ای بره نه اومده گرگی نه هنوز وگرنه

 دیگه من....... ریشتون بیخ مرحمتون داداش دختر  

 و هستید بلد هرجور خودتون بفرمایید...... نیستم

 .....کنید مواظبت ازشون دارید دوست

 



 رسید بگوشم پذیرایی در شدن کوبیده محکم صدای

: گفت خورد گوشم به عمومرتضی صدای بعد و

 دمش روی پا میخواستی؟؟؟؟چرا همینو مریم

 !!!آخه ایم چیکاره ببینیم بزار میزاری؟؟؟

 

   

 چی یعنی.......  بود سخت برام باورش خداااایا

 باور باید کدومو....... حرفهآآآآآآآا این

 یا حیدر اهورایی عشق....... میکردممممممم

 ........ش تازه حرفهایی

 

 

 بازشون تونستم نمی دیگه و میزد دو دو چشمام

 همه و بود زیاد من زندگی خطر اونهمه یعنی. کنم

 برام اینهمه حیدر بخاطرش که بودند من کمین در

 بود؟ بافته دروغ

 



 دوباره و شدم بلند!!!! قبل از بدتر. میکرد درد سرم

 چون بود شده خشک اشکام اینبار. چپیدم اتاقم توی

 باور حیدرو حرفهای کدوم بفهمم نمیتونستم اصال

 !کنم

 

 ...... یا غزلیات اونهمه با و آمین عاشق حیدر   یه

 

 ولی. شدید میسوخت دلم. کشیدم سرم روی رو پتو

 در جانم شدیدا و بود درست حیدر حرفهای اگه

 قبول حیدرو شده هرطوری بودم مجبور بود خطر

 !برم نوشتم پیشونی جنگ به و کنم

 

 فرو سوزناکمو نفس و فشردم بهم محکم چشمامو

 که بود خطری اونهمه موقعیتم واقعا یعنی.  دادم

 هم سر چاخان و دروغ اینهمه من حفظ برای حیدر

 بود؟؟ کرده

 



 نیارم خودم روی به اصال میکردم سعی منم پس

 تا کردم می تلمبارشون دلم ته و شنیدم حرفاشو

 اینهمه حیدر که بودند چی خطرات این ببینم

 ......بود شاکی ازشون

 

 بخدا خودمو و ستردم اشکامو انگشتمو نوک با

 و داشت هوامو هرکسی از بهتر خودش. سپردم

 داغی....... حیدررررررررررر اما. میکرد کمکم

 برشته داشتم تازه که بود نشسته دلم به حرفاش از

 !شدم می بریان و

 

 کردند چیکار نفهمیدم. گذشت چطور روزم نفهمیدم

 که دیدم رو زمانی فقط......  نکردند چیکار و

 از ازدواجمو اجازه بودند بلد که هرجور خودشون

 دادگاه

 درحالیکه بعد نبود، حیات قید در پدرم چون گرفتند

 . شدند آماده عقدم برای نمیکردم فکرشم اصال

 



 تا بود قرار که رسید زمانی ناباوریهایم اوج در

 عزیز درحضور و رسمی طور به دیگه یکساعت

 حیدر عقد به علی و لیلی و مهدی آقا و عمو و

 از فعال که بیارم در مرموزم و مغرور ی پسرعمه

 نیاورده در سری هیچ کاراش و حرفها و خودش

 .بودم

 

 خوب چه حیدر....... بودم مطمئن چیزی یه از اما

 مهربان چه...... بدخواه چه عاشق چه...... بد چه

 چه......مرموز چه ساده چه..... مغرور چه

 برای و داشت هوامو بدجور دروغگو چه راستگو

 .....میذاشت مایه زندگیش از داشت من نجات

 

 خودش عقد به منو نبود مجبور ابدا و اصال وگرنه

 !!! چی که بکنه دوتا اسمشو و  دربیاره

 



 گیج دلیل هزاران و آشفتگی همه این با خالصه

 خواسته ی همه با و میدادم دلداری بخودم کننده

 .بودم همراه حیدر های

 

 شده گیج و منگ. برگشتم عزیز بطرف ای لحظه

 و عجله با که افتاد لیلی و عزیز به نگاهم فقط

 . بودند آمد و رفت در زیاد سروصدای

 

 ام سینه از میان در یک که کندی نفسهای با منم

 از هیجان و ترس و دلهره شدت از میومد بیرون

 گرفته اللمونی ام ریخته بهم و بیریخت سرنوشت

 .نداشتم کردن نگاه جز کاری و بودم

 

 میومد طرفم به داشت که عزیز بلند نیمه صدای با

 ته با و دوختم عزیز به التماسمو پراز چشمان

 ......عزیز:  گفتم نفسم مونده

 



 میخوام چی ازش من انگار نه انگار که عزیز

 و لبش روی لبخندی با. کشید موهام به دستی

 از. کشید آهسته و گرفت دستمو شده براق چشمان

  کرد بلندم تختم رو

 

........  پاشو نشستی هنوز که تو: گفت مهربون

 عشق ببینم پاشو.......  خووووب دختر ببینم پاشو

 روش و رنگ......  ببین توروخدا........ ش عمه

 ........ کن نگاه رو

 

. کردم راست رو قدم و گذاشتم زمین روی پاهامو

 رو ام گونه هردو آروم و کرد بغلم محکم عزیز

 .بوسید

 

 مگه بابا تو؟؟ میکنی اینطوری چرا عزیزدلم: گفت

 قرار

 یه فقط!!!! ترسیدی اینطوری که کنند اعدامت

 .......دار نگه یادت و بشنو من از رو چیزی



 

 مطمئن که باشه حیدر به ات تکیه فقط خدا بعداز

 پسر حیدر اگه....... کنه نمی خالی رو پشتت باش

 کن اعتماد بهش پس شناسمش می من که منه

 واال که ها نترسی ازش هم دیگه....... همین

 .....نیست لولوخرخره

 

 زیاد تحرک شدت از و بود اتاقم تو که لیلی

 ریزی های خنده با بود شده سرخ صورتش

 مامان: گفت شده شیطون نگاه با و اومد کنارمون

 آب از لولوخرخره جونتون حیدر شایدم جونم

 ..... دیدی چه خدارو دراومد

 

 خام خوشگلشو عروس خواست داداشم آقا اومدیم

 اصال..... بده قورتشم حاال و بخوره لپی یه و خام

 !نیست اعتمادی آقایون این به

 



 مرده: گفت و کرد غرغر بلند و شاکی عزیز

 ببره رو دادنت دلداری اون و تو شوووووور

 داماد این موندم فقط.........  عقل کم ی دختره

 کرده دلخوش ورپریده توی   چیز چه به من بیچاره

 ؟؟؟ هست سرت اون تو عقل ذره یه آخه........ 

 

 تا کنی کمک من بینوای دختر به اینکه عوض

 بشه خیر به ختم رو امروزمون و بشه آماده زودتر

 ....... میکنی خالی دخترمو دل تو داری

 

 خراب حالم خودم هرچند دیدم که رو لیلی قیافه

 اشک پراز چشمان و آویزون لوچه و لب ولی بود،

 اطوارهاش و ادا و حرکات و قلب خوش دختر این

 ...... بشه بهتر حالم شد باعث

 

 منم که داشت وغشی غل بی و پاک شخصیت لیلی

 پیدا خوبی احساس میشدم رودررو باهاش هروقت

 !بود مثبت انرژی از سرشار کالم یک و میکردم



 

 با داشت که بود شده دوخته لیلی ی قیافه به نگاهم

 این اتفاقات باور من و. میکرد کل کل عزیز

 خواب یک مثل درست بود مشکل برام چندروز

 !! نکردنی باور

 

 بخاطر و بزرگترها دید صالح به مثال ازدواجی

 ...... خودم شخصی امنیت

 

 بزرگ حامی داشتن بخاطر فقط ازدواجی

 روباه و گرگ آدمکهای از بودن امان در بخاطر و

 و دست بی کوچولوهای بره کمین در که صفت

 .....هستند من مثل پایی

 

..... عشقش و حیدر...... حرفاش و حیدر ولی

 کنج عشق و من....... ادعاهاش و حیدر

 ......... قلبم

 



 خودم با نمیاوردم در سر دیگه که بودم گیج بحدی

 .......چندم چند زندگیم و
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 عملی دونه دونه باید و بود شده کشیده ها نقشه تمام

 حیدر به ام عالقه و عشق بخاطر فقط که منم. میشد

 همچنین و خونه این اعضای به که اعتمادی و

 برابر در مخالفتی هیچ بدون داشتم حیدر

 . بودم کرده خم سر کارهاشون

 

 از و برید می امانمو ها دلشوره گداری گاه اما

 . میشدم پشیمون بشدت بکنم میخواستم که کاری

 

...... حیدررررررررر....... حیدررررررر اما

. داشت رو زندگی توی ریسک یه ارزش حیدر

 بشه تموم ضررم به ریسک این بود ممکن هرچند



 می رو خطری و ریسک هر حیدر بخاطر من ولی

 . میرفتم پیشوازش به و پذیرفتم

 

 شستم می آبگرم دوش زیر بدنمو تنبلی با داشتم  

 حمام در   به که پرسروصدایی تکونهای با لیلی که

 . کنم عجله شد باعث میداد

 

 و میزد حرف هیجان با حمام در پشت همچنان لیلی

 . نبود کارش توی آوردنی کم

 

 هم عرووووووس وووااااااایییییییی: میگفت بلند

 مگه سرپایی دوش یه.....  لوووس و تنبل اینقده

 .....آخه بکشه طول چقدر میخواد

 

 اخمای با پوشوندم حمومش حوله با خودمو همینکه

 کمرم به دستامو و کردم باز درو برهم و درهم

 .زدم

 



 خودش روی به اینکه بدون باز دهن و نیش با لیلی

. برد آرایش میز طرف به و کشید دستمو بیاره

 سشوار تو تا خوشگلمون، عروس آمینی: گفت

 . میکنم انتخاب لباس برات من بکشی

 

 کن صبر: گفت و داد بدستم کرده روشن سشوارو

 !بپوشی روشن رنگ لباس یه باید االن...... حاال

 

 !!!بود جدی هم همچی چه. کردم نگاش متعجب

 

...... آمینی نمیدونی آخخخخخخخ: داد ادامه خندان

 که دااااده سفارش برات خوشگلی لباس یه عزیز

 !! نپرررررررس و نگو

 

: گفتم کرده نگاهی لیلی به تعجب از باز دهن با

 چی؟؟؟ یعنی...... بود الزم مگه آخه

 



 و لباسهام کمد داخل بدنش نصف و سر که لیلی

 خفه صدای با بود لباسام بین گشتن مشغول همچنان

 : گفت

 

 همون عزیز........  خوووووب دختر کاری کجای

 کرده شروع خودشو تکاوری ویژه عملیات دیروز

 ریز ریز و. نمیکنه گوش هم هیشکی حرف به و

 . کرد خندیدن به شروع

 

 همیشه ی قیافه و چشما و برگشت بطرفم ای لحظه

 با و رسوند بمن خودشو. شد خبیث خندونش

 آخ: گفت گوشم دم وار زمزمه باالرفته ابروهای

 برات خوابایی چه عزیز بدونی اگه جان آمین آخ

 !میکنی حظ که دیده

 

 برقی و پرزرق بلند آستین بلوز خوشحالی با بعد

 سفید گیپور با نیلوفری و زیبا حالت به آستیناش که

 .داد بدستم رو بود شده تزئین



 

  آهاااان:گفت لب زیر که میکردم نگاش همچنان

 عالی کنم پیدا هم رو گوگولی شلوار اون االن اگه

 .....میشه

 

 ریخته بیرون کمدرو لباسای همه تقریبا کنم فکر

 .کنه پیدا دلخواهشو شلوار تا بود

 

 همچین کشید بیرون رو روشنم جین شلوار وقتی

 تکونی بینوا من که کشید خوشحالی روی از جیغی

 .خوردم

 

 خودش و انداخت تخت روی لباسهامو لیلی

 مسایل بعضی بخاطر: گفت. گرفت بدست سشوارو

 !افتاده عقب ساعتی چند امروز عقد

 

 مسایلی؟؟ چه: گفتم متعجب



 

 زبونش به ناخواسته که حرفی گفتن از انگار لیلی

 رو حرف کرد سعی بود شده پشیمون بود اومده

 . کنه عوض

 

 می رو تالشش و بود شده دوخته لیلی به نگاهم

 . کنه جمع رو داده آب بند   میخواد که دیدم

 

 از واقعا و پوشیدم لباسهامو سکوتم در باالخره

 سرم به شالی لیلی. بردم حظ آینه در خودم دیدن

 : گفت گرفته دستمو و انداخت

 

. عزیز پیش پایین بریم  دیگه خب خانومم خوشگل

 ....... حاضر و حی و آماده که خانم عروووس

 

 یک مثل باشم می خودم بنده که هم داماد خواهر

 خانننننم عروووس خدمت در و آماده نوشکفته گل

 رو شریفمون تشریف داریم که هم حاال...... 



 صبونه من کن باور.....  قوااااا تجدید برای میبریم

 ... هنوز نخوردم هم

 

 می جورایی یه من البته که رفتیم پایین هم با

 انگار که گردوندم اطراف به نگاهی. خرامیدم

 .بود زنانه جمعمون و نبود خونه مردای از خبری

 

 بود چندروزی. بود تنگ علی برای دلم راستش

 دلم انگار. بودم نزده  حرف باهاش حسابی درست

 برادری خواهر کل کل و دوستانه گپ یک برای

 !بود شده تنگ

 

 داداش مامااان: گفت لیلی که شدیم آشپزخونه وارد

 نیستش؟ کو حیدرم

 

 ربعی یه االن مادر نه: گفت برگشتن بدون عزیز

 میاوردی رو آمین فقط. بیرون رفته خونه از میشه



 رفته ضعف دلش آخه. میخورد صبونه کمی پایین

 !!ش عمه عزیز   حتما

 

 بوسه با چنان و برگشت تند  عزیز که دادم سالمی

 واقعا که گفت عزیزم عروسم گرفته تحویلم بغل و

 .رفت ضعف دلم اینبار

 

 ای لقمه و  نشستم میز پشت عزیز ی اشاره با

 یکدفعه. گرفتم خودم برای سنگک با پنیر کوچک

 بهم داشتند که افتاد سفید گردوهای مغز به چشمش

 . میزدند چشمک

 

 .. جووووووووون آآآآآآخخخخخخخ: گفتم فقط

 

 (️❤کند می تعریف حیدر)

 

 



 نشد متوجه هیشکی بود مشغول سرشون بس از

 . میکنم نگاه ایستادمو آشپزخونه در جلوی

 

 بود ش برازنده خیلیم که سفیدش بلوز با من آمین

 جین شلوار. بود نشسته بطرفم میز کنار نیمرخ

 برقص م سینه توی دلمو بود پوشیده که تنگی

 . بود درآورده

 

 و براق موهای افتاده هاش شونه روی شالش

 و شور چنان با. بودند چشم توی قشنگ تمیزش

 بیخیال آدمو عالم که میخورد گردو داشت شوقی

 . بود

 

 عاشق بچگی همان از. نبود که خودش دست 

 نمیاورد باال رو ظرف ته تا میز سر و بود گردو

 . نبود کار در کشیدنی عقب

 



 روی معصوم و بچگانه حالی و  شور با لبخندش 

 و مظلوم چهره که بود نشسته مهتابیش ی چهره

 .میداد نشون تر شیرین رو داشتنیش دوست

 

 که بود دختری آمین. نشست لبم روی گذرا لبخندی

 و میشد دلخوش کوچولو گردوی تکه چند با فقط

 . برد می یاد از رو هاش غصه و غم همه

 

 رنگش صورتی و درشت لبای رو که زیبایی لبخند

 نداشت خبر خودش و بود کرده زیباترش خیلی بود

 روز به چی منظورش بی و کوچیک شیطنت این

 خواهر چشمان از دور به االن که بود آورده مردی

 و حس وبا بود ایستاده آشپزخونه در دم مادرش و

 .بود شده خیره آمین به غریبی حال

 

 بزرگ تکه دوسه سرهم پشت و سریع خیلی آمین

 خرچ تمام لذت با و انداخت دهنش تو رو گردو

 .کرد خوردن به شروع خرچ



 

 برده یاد از کال و نداشتم خبر خودمم از میدونم فقط

 حرکت بی  و صامت هست دقیقه چند االن بودم

 گردو به خیال آرامش با دارم و ایستادم در وسط

 .میکنم نگاه آمین خوردن

 

 دست از رو ای صحنه چنین  نمیخواست دلم اصال

 .بدم

 شدن گرم عجیب سردم و سنگ دل

 همیشه و کشیده دستان با شدن گرم....... میخواست

 نزدیکی همه این وجود با که کوچولویی عشق سرد

 ..... بودم افتاده دور ازش

 

 رو فاصله همه این تا دارم زیادی راه ومیدونستم

 .بشم نزدیک بهش و ببرم بین از

 

 بطرف و کشیدم لبم کنار همیشگی عادت به دستی

 نشست صورتم رو که آمین نگاه. افتادم راه میز



 دیدن اضطرابش و ترس پراز قیافه ای لحظه

 .داشت

 

 

 آمین چشم در چشم بود عزیز مخاطبم حالیکه در

 :گفتم محکم

 

. باشه آماده چیز همه 12 ساعت راس لطفا عزیز

 واجبه که رو اصولی اون همه ضمن در

 . بشه رعایت بــــــــــاااااید

 

 و داشتم تاکید( باید و اصول) کلمه رو  همچین

 اون در کنم فکر که گفتم جدیت با رو هاش کلمه

 نفسهاش آمین و اومد همه دست کار حساب لحظه

 !شد حبس سینه در

 

 رو من با فاصله قدم چند تمام خوشحالی با عزیز

 و مامان الههههههی: گفت. اومد جلوتر و کرد کم



 شده حل مشکل خدا شکر ببینم فدات، به عزیز

 ؟؟ نه مگه دیگه

 

 که کشیدم حرصی پر نفس چنان. بدم نداشتم جوابی

 . داشت سوال جای لیلی و آمین برای صدرصد

 

 کالفه. بود شده قاطی مغزم توی فکر و کار هزار

 ببخشید عزیز دارم کار: دادم ادامه و افتادم راه تر

 بر جووون آقا با مقرر سرساعت ولی..... 

 . باشین آماده. میگردم

 

 هردو آمین و لیلی های قیافه. بود گرفته م خنده

 .بود مچاله و زار

 

 لیلی که بودم شده خارج آشپزخونه از تازه

 آقا این عزیز آخه:  نالید کجی دهن با و غرغرکنان

!!!! بابا انداختی پس برامون و زائیدی چیه داداش



 بحــــــــــال وای که بشه هم داماد میخواد حاال

 !عروسششششششش

 

 چشه مگه باشه خداتونم از: داد جواب تند عزیز که

 دارن حیدر آرزوی در همه..... عسلم قند پسرم

 و شاخ برام دارن اینا اونوقت میکنن، ولز و جلز

 بحالش خوش خیلی عروسشم..... میکشن شونه

 واالااااااا..... دامادش این با باشه

 

 آماده برید و بیرون بزنید آشپزخونه از زود االنم

 بیرون برید..... شنیدید حتما رو ۱۲ ساعت که شید

 .....ام چیکاره ببینم

 

 از و نشست لبام روی لبخندی عزیز حرفهای از

 .......زدم بیرون خونه
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 غرغراش و کشید نشون و خط آمین به رو لیلی

 . گرفت سر از رو

 

 زیر تو همراه منم بود مونده کم وروجک، دخملی

 نفله داداشم آقا خطرناک نگاههای ترکش رگبار

 ..... خوردنت گردو خرچ خرچ اون با بشم

 

 ریز ریز لیلی حرفهای و قیافه به داشت آمین 

 عجیب رفتار و حرفها به درحالیکه و میخندید

 به و زد بیرون آشپزخونه از میکرد فکر حیدر

 .گذاشت ها پله روی قدم رفته پذیرایی سمت

 

  شده؟؟ درست کارها گفت که بود چی حیدر منظور

 !!بود؟؟ چی گفتن بااااید و زدن تشر اون از منظور

 !!نمیاورد در سر اصال و فهمید نمی هیچی چرا

 



 بهش هم سالمی اصال حیدر که اومد یادش آمین

 .بود شده گرفته نادیده اونرو عمال و نداده

 

  سایید هم رو ودندوناشو گرفت حرصش

 با کچچچچچچچل و لجباز و غد درااااااااز گردن

 .... ...کوتاهش موهای اون

 

 همه 12 ساعت راس باید که افتاد یادش یهویی

 . باشه آماده چیز

 

 دیکتاااااتووووور: غرررررید حرص با بازم

 یه میخواست دلش ولی........  مغررررروووور

 تند که کنه ردیف براش هم دردنخور به پفیوز  

 .گرفت گاز زبونشو

 

 خب خیلی: گفت شده اتاق وارد سرش پشت لیلی

 . ها باشیم داشته چندانی وقت نکنم فکر دخملی



 

 و میکنی باز رو خوشگلت اخمای اون هم حاال

 به هم تو میرسم کارم به من. میشینی اینجا آروم

 !بده ادامه کردنت فکر

 

 به ومنتظر کشید عقب رو میز کنار صندلی لیلی

 .دوخت چشم آمین

 

 که زد آمینی روی به سرشوق از لبخندی دوباره

 و رسما دیگه ساعت چند تا نداشت باور انگار

 زیادی چیز که اومد خواهد در مردی عقد به شرعا

 ...... کورکورانه اعتماد یه فقط....... نمیدونه ازش

 

 بودن کس بی و تنهایی گس و تلخ حس ای لحظه

. فروبست لب و کرد لمس وجودش تمام با رو

 خودش به اون با که نداشت چیزی درحقیقت

..... نداشت هیچی......  بده امید و دلداری

 .....هیچی



 

 دست به رو خودش مقاومتی هیچ بدون میخواست

 سیاه های برگه لحظه این به تا که بسپاره تقدیری

 باخته رنگ و شکسته قلموی با رو سرنوشتش شده

 !!بودند؟؟  نوشته

 

 غم دل تو و نشست صندلی روی مقاومت بدون

 !شد همراه کردن درددل برای مادرش با اش گرفته

 

 آهای.... مامانی: زد داد و گریست دلش توی

 مامانی.......  تنهاااام......  بهــــــــــاری ماااامان

 ...تنهاام هم خیلی.......

 

 کجایی مامان.... برکشید دلش ته از ناخواسته آهی

 بگی نیستی چرا....... کنی کمکم نیستی چرا...... 

 خیلی حیدر از راستش....... درسته راه کدوم

 ........ میترسم

 



 خط براش بگی بابایی به که کجایی اصال... اصال

 از دمار کنه اذیتم بگه بهش.......  بکشه نشون و

 ......درمیاره شروزگار

 

..... تنها خیلی..... تنهااااست آمینت...... مامان

 بگید بابام به......  خالی خیلی.....  خالیه پشتش

 ......  باشه پناهم باشه پشتم

 

 فردا پس باشه دستش حساب و ببینه هم عمم پسر

 مامان.....  بزنه نیش منو خورده زخم قلب نخواد

 بگیرید دستمو.....  کنید کمک بهم....  بابا..... 

 دعای....  کنید دعا برام......  دارم احتیاج بهتون

 روا حتما دادمتون دست از زود خیلی که شمایی

 !!میشه

 

 ؟؟ کجاست حواست دختر آمین: گفت شاکی لیلی

  میکنی؟ گریه داری چرا

 



 چشمان و داد قورت رو بغضش لیلی حرف این با

..... کرد باز و بست آروم رو اشکش پراز

 .بود خیس خیس صورتش

  

 بود گرفته ضربان گلویش بغض احساس  از قلبش

 با ولی میکرد قراری بی اش سینه تو عجیب و

 .کنه وجور جمع خودشو کرد سعی اینحال

 

 اگه و بود نمونده براش ای چاره دیگه هرحال به

 دیگه بازم بود ناراضی و نمیخواست خودشم حتی

 . نمیومد بر دستش از کاری

 

 همچنان لیلی. برگشت لیلی کنار و شست صورتشو

 با هم گاهی میرسید آمین صورت سرو به که

 فشار از شده سرخ و درشت چشمان به نگرانی

 .میکرد نگاه آمین

 



 چیکار اصال.......  بگه بهش میتونست چی ولی 

 مظلوم دختر این برای دلش...... بکنه میتونست

 چاره بازم اما! بود نگرانش دلش ته از و میسوخت

 !نبود ای

 

 دختری.......  خوفناک و مبهم ای آینده با دختری

 دیده اون در روشنی هیچ که خیلی ای آینده با

 .....نمیشد

 

 برادرش.....  داشت کامل ایمان چیز یک به ولی

 ......حیدر...... حیدر....  حیدر

 

 و بود نظیر کم مردانگی و مردی در که برادری

 و میدونست. میگرفت رو حق طرف همیشه

 بدون و دلیل بی وقت هیچ برادرش بود مطمئن

 ....نمیده انجام رو کاری فکر

 



 ایراد بی برادرش کارهای و ها نقشه هم همیشه

 با و میکرد راحت کمی رو خیالش همین.  بود

 بشدت که آمین به میکرد سعی خیال و فکر همین

 !کنه کمک بود نگران و میترسید

 

 رنگ صورت بابت از خیالش که لیلی باالخره

 و مصنوعی هرچند تونست و شد راحت آمین پریده

م بزور  لبخند بده بهش رویی و رنگ رژگونه و کر 

 عقب به قدمی و آورد لب به بخشی رضایت

 .برداشت

 

  صورت در رنگ صورتی مالیم و دخترانه آرایش

 و بود کرده ناز و ملوس بشدت اونو آمین ظریف

 .میکشید رخ به زیاد رو درشتش و براق چشمان

 

 با که بودم شده آیینه در دخترداییم محو تعجب با

 که خوشحالی پراز نگاه و علی بلند قامت دیدن



 بزرگم ای بسته و بود ایستاده اتاق درب جلوی

 .برگشت عقب بطرف بود دستش

 

 سرخ خجالت از جا در و شد درشت آمین چشمان 

 .شد

 

 سالم لباش رو  ی گنده لبخند همون با علی

 بسته لیلی بگه چیزی اینکه از قبل و کرد کشداری

 .کشید دستش از رو

 

 خودشو بعد...... لیلی خبرته چه: گفت شادمان علی

 میگم تبریک: گفت آهسته. رسوند آمین به قدم دو با

 صاحب هم خواهرمو دومین خوشحالم..... آمین

 .خوشحالم موندگاری کنارمون اینکه از و شدم

 

 و خدمتتم در زنگ یه با خودم باشه داشته هرکاری

 . نیست ای دیگه کس به نیازی

 



 باید آمین ها کمه وقت علی: گفت تشر با لیلی 

 تمام که دربیاد اشکش نکن کاری. بپوشه لباس

 .میره هدر زحماتم

 

 خواست و برد باال تسلیم ی نشانه به دستاشو علی

 لرزان و بریده صدای با که بره بیرون اتاق از

 !شد خشک سرجاش آمین

 

 و بزرگ داشت بغضش علی دیدن با چرا حاال

 انگار ولی...... نمیدونست خودشم میشد بزرگتر

 عمه خانواده از جدا رو علی میخواست دلش که

 هواشو که بخواد و بیاره حساب به خودش برادر

 !باشه داشته

 

....  من.... علی.....  داداش: گفت بریده و آهسته

.....  بست می  نفسشو راه  داشت بغض..  من

 خیلی.....بود سخت بغض این کردن مهار

 ....سخت



 

 (��کند می تعریف آمین)

 

 

 یکی دارند اشکام فهمیدم صورتم شدن نم احساس با

 که علی انگشتان لمس با اما.....  میان پایین یکی

 در بیقرارم نگاه شد اشکام راه سد ام گونه روی

 .نشست علی چشمان عمق

 

 نگرانی با مطمئن و جدی حالت اش چهره که علی

 نباش نگران آمین:  گفت بود گرفته بخودش خاصی

 ......  دخترخووووب

 

 ادامه محکمتر صدایی با و کشید دلش ته از نفسی

 و داری خداتو اوال. نیستی تنها هیچوقت تو: داد

 دارم هواتو خودم قسم خدا به اما....... حیدرو بعد

 .همه از بیشتر



 

  نگاهی نیم و داد گریز من چشمای از رو نگاهش

  لبخند برعکس که انداخت لیلی خواهرش به هم

 علی ی بسته و بود شده خیس چشماش لباش روی

 .....میداد فشار آغوشش توی رو

 

 سرمو شرمندگی با هردوشون قیافه و نگاه از

 سخت. بود سخت برام زدن حرف.  انداختم پایین

 و نذارید تنها رو کس بی و تنها من بگم بود

 . باشید همراهم

 

: میگفت بلند که اومد پایین از عزیز صدای

 اخه ببینم اینجا بیا......  کجاییییی...... علییییییییی

 تو میشه مصرررررف بی و آلبالی اینهمه هم پسر

 ....علییییییییییییی ؟؟ کردی پیدا منو سرراست هم

 



 اونورش بود سوزونده آتیشی علی این باز.  خندیدم

 !!!!!ناپیدا

 

 عزیز وووووووووووووی: گفت خندان و بلند علی

 .....ها کفریه چه

 

 علیییییییی: زد داد ها پله پایین از تر بلند عزیز

 اینو ببین میکنننننننم ساقطتت مردی از بگیرمت

 ...گفتممممممم بهت کی

 

 و بیرون بود زده چشمامون لیلی و من رسما دیگه

 .بود خشکیده لبخندمون

 

 بود کرده چیکار شیطون پسرک   بزرگ این یعنی

 ته میخواست دلش  عزیز بار اولین برای که

 ؟؟؟ کنه تنبیه اینطوری شیطونشو تغاری

 



 حرفا این و عزیز......  آه........  تنبیهی چه اونم

... 

 

 ......کارش پی رفت علی شدی بیچاره: گفتم آروم

 

 من معبــود ای تو هستم عاشقت

 من پود بر بود تاری تو عشق

 

 وار دیوانه را تو من پرستــم می

 وار پروانه دهم جان شمعت گرد

 

 شدی همدم کسی بی در مرا تو

 شدی محرم تنهاییم شب در

 

 گرفت معنــــا من رویاهای تو از

 گرفت ماوا من قلب کنارت در



 

 شدم زیبـــــــا عاشقت نگاه از

 شدم دیبا من تو از بودم سنگ

 

 غم بار از شکست هم در قامتم

 هم به باره دگر پیوستم تو با

 

 را عشق شهر هفت گشتم تو با

 ! را عشق بحر تو در من یافتم
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 و داد صدای و علی حرکات جمع حواسم اینقدر

 خیاالت و فکر کال دیگه که بود شده عزیز فریاد

 . بود رفته بیرون ذهنم از قبل دقیقه چند

 



 با هم لیلی ماسیده، و گشاد چشمان با من حاال

 .بودیم شده علی میخ گیرانه مچ و ریز چشمان

 

 مثال بود ای اعجوبه واقعا خودش برای علی

 !!!!زدنی

 خنده با عزیز تهدید و فریاد و تشر و توپ خیال بی

 آروم بود گذاشته نمایش به دندوناشو همه که ای

 زیرکی زیر و میداد گوش عزیز صدای به داشت

 ... میخندید

 

 علی که اومد طرفش به قدم یک تهدید با لیلی

 عقبتر دوقدم شیطنت پراز چشمان و باخنده همچنان

 .رفت

 

  اینطوری عزیز کردی چیکار ببینم بگو: غرید لیلی

 ... تند بگو....... هــــــــــااان........  شده آتیشی

 



 عقب دوباره هم علی و کشید جلو خودشو بازم لیلی

 .کرد نشینی

 

 جوون به......... لیلی نه تو جون: گفت آروم علی

 رو دنیایی که هات تاریخ ماقبل ی زلزله دوتا اون

 چندتا فقط......  نکردم کاری هیچ میدن تکون

 !چیدم عزیز تخت روی لباس

 

 خیز اتاق درب بطرف و گفت و حرف این علی

 . برداشت

 کرد اتاق داخل سرشو دوباره رفتن بیرون بعد ولی

: گفت لیلی طرف به شیطنت پراز چشمان با و

 برسون جونی مامان به کن لطف بزرگه آجی میگم

 ...... کنه عمل تر محتاط خورده یه پیری سر

 

 درنیاورده سر علی زدن حرف از چیزی که لیلی

 جان؟: گفت و انداخت باال رو ابروش لنگه یه بود

 



 باال روبه چشمای با و خاروند سرشو پشت علی

 صبح......... هیچی واال: گفت کرده پوفی گرفته

 چکشو دسته اتاقشون رفتم آقاجوون درخواست به

 ....بیارم

 

 پخش اونور اینور خوابهایی لباس چه اووووووووه

 خوابهارو لباس و کردم مرتب رو تخت فقط! بود

 .....  چیدم تخت روی مغازه یه عین

 

 نگه رو گوگولی خوابای لباس اون بگو بهش بابا

 استفاده اونا از خودش که نه عروساش برای داره

 هم گوگولو نی نی یه فرداست امروز واال.....  کنه

 !کن بزرگ بچه حاال بیا د   و بدن تحویل بهمون

 

 و انداخت باال رو ابروهاش دوتا شرورانه بعدم

 چه اونم اوووووووه: داد ادامه کرده ریز صداشو

 سفید...  روشن سبز...  رنگایی و خوابهایی لباس

 ..اوه اوه رو جگری.... قرمز و



 

 عزیز ترس از تا گذاشتم دهنم روی دستمو آروم

 اصال پسره این واقعا ولی. کنم مخفی هامو قهقهه

 فکر که من... وهللا نه میشد؟؟؟ سرش میا حیا

 !! نمیکنم

 

 باز تو....  پسر نمیری علی وای: گفت بلند لیلی

 یه تو بنظرم ؟؟ مامان وسایل سروقت بودی رفته

 و خصوصی و شخصی حریم اصال که ای دیوانه

 ! هستش معنی بی برات حرفها این

 

 کنه پرت علی برای مثال برد دمپاییش به دست و

 گرفت فاصله اتاق در از کنان هر هر علی که

 میخواستن خب..... چهههههههههههه بمن: وگفت

 واال! نیارم چک دسته براشون

 

 قراره که زنت بیچاره علی واااای: گفتم خندان

 ... بخوره حرص تو دست از چقده



  

 که بندش پشت چشمکم یه و زد نیشخندی علی

 که باش خودت فکر به تو کوچولو آجی فعال: گفت

 بنده تا.....  شماهاست نوبت فعال باشه هم نوبتی

 .هستش زیادی راه

 

 داد ترجیح برقرار و فرار لیلی دمپایی پرتاب با که

 نترسی هیچیییییی از آمین: زد داد بیرون از و

 بهترین و کار بهترین میگم بهت من...... ها

 ...همینننننن بخند فقط هم تو و کردی رو انتخاب

 

  داد تکونی حرفاش این با منو ولی رفت علی

 بینی پیش قابل غیر مرد با اونم من ازدواج یعنی

 بود؟ درستی کار حیدر مثل

 

 پیدا بهتری احساس علی حرف این با چرا نمیدونم

 دادن تسکین و علی نگرانیهای دل و حرفها. کردم

 ترس و تردید که من مثل تنهایی دختر برای هاش



 عمل قوی مسکن یک مثل میخورد روحمو و ذهن

 بر بهم رفتمو دست از آرامش  حدودی تا و میکرد

 .میگردوند

 

 سفید شلواری کت لیلی کمکهای و تقریبی آرامش با

 با قشنگ و بود رانهام پایین تا و بلند کمی کتش که

 رو اش راسته شلوار با بود شده کار روش گیپور

 برام و کشیده زحمتشو عزیز بودم مطمئن. پوشیدم

 .بود خریده

 

 با شلوارم کت با ست مانند گیپور و سبک کفشای

 و سفارشی بود معلوم که کوتاه ای پاشنه

 صورت به کردم سعی و کردم پام منه مخصوص

 سراپام به نگاهش ذوق با که لیلی خوشحال و شاد

 .بزنم لبخندی میچرخید

 

  نشست سرم روی که گیپور های لبه با سفید شال

 صداقت با و کوبید بهم دستاشو سرشوق از لیلی



 بطرفم و خوند الکرسی آیت برام لب زیر کامل

 .کرد فوت

 

 عشق منم اش خواهرانه عشق و زاللی همه این از

 رو لبخندش جواب وجودم تمام با اینبار و کردم

 . دادم

 

 و عجله با شد اتاق وارد مهیا و آماده که عزیز

 بغلم محکم چنان و انداخت من به نگاهی هیجان

 .کرد رو و زیر دلمو هاش صدقه قربون که کرد

  

 با داره قلبم کردم حس اومدیم بیرون که اتاقم از

 حاال که میکنه پمپاژ بدنمو خون زیاد فشار

 میرفتم پایین که پله هر و بود حلقم توی ضربانش

 . میشد بیشتر هرلحظه کوبیدنش سرعت

 

 و آسا غول هیکل دیدن با شد تموم که ها پله پیچ

 !گرفت نفسم حیدر بلند



 

 تا انگار میکرد نگام چنان و بود ایستاده کناری

 . شناسه می نه و دیده منو نه حاال

 

 میکردم حس. شد داغ سرم بعد و چشمام ای لحظه

 .میکنم سکته دارم آتیشش مثل نگاه سنگین حجم از

 

 کن جمع خودتو بابا چته بگه بهش نبود کسی چرا

 !!!کشتی؟؟؟ مردمو دختر

 

 که رنگی ای نسکافه شیک شلوار پیرهن اما

 لحظه. بود محشر محشر محشر براش بود پوشیده

 گفته که افتادم شیرین دوست ملی حرف یاد ای

 بودم ندیده اینجوری خوشتیپ   مرد تاحاال واال: بود

 !بودم کرده بغل رو سگ گردن فقط انگار

 

 هم به پاهام اینکه برای و خوردم فرو رو لبخندم

 از نگاهمو نیام پایین معلق کله ها پله از و نپیچه



 فهمیدم می ناخواسته ولی. برداشتم صورتش

 . هستش لیلی و من به نگاهش همچنان

 

 دیدم آوردم باال که سرمو و گذاشتیم پذیرایی به پا 

. میاد بطرفمون داره بلندش قدمهای با حیدر

 وضع این با ولی بگه میخواد چی نمیدونستم

 .میداد مالش دلمو ته دلشوره اومدنش

 

 بود بزرگش پاهای پی فقط حواسم اما پایین نگاهم

 لحظه یک. ایستاد لیلی و من روبروی درست که

 که شنیدم رو حرصش پراز و بلند نفسهای صدای

 : گفت و کشوند بطرفم خودشو لیلی

 

 اینجوری شده چیزی....  داداش خان چیه

 کردی؟؟؟؟ حمله بطرفمون گازانبری

 



 چه این: گفت عصبانی و بم و خشن صدای با

 بزنن داد و بگن بهتون باید یعنی.......  وضعشه

 بیفته؟ یادتون تا کو خانمتون عروس چادر

 

 و حجاب بدون اینطوری بود قرار نبودم من اگه 

 مرد نفر چند جلوی ببرن رو تشریفشون چادر

 ؟؟ غریبه

 

. میدونستم اخالقشو. موند خیره بصورتش نگاهم

 و داشتم استرس که بس از بود حواسم من نه ولی

 اصال من مثل اونم که لیلی نه بود، درگیر فکرم

 عزیز شکرخدا.  بود نرسیده مرحله اون به فکرش

 ..بود کرده فراموش کال که هم

. 

 بیرون آشپزخونه از قندعسلش صدای با عزیز

: گفت پسرش به. رسوند ما به خودشو  و اومد

 اینجا کسی که هم فعال. بود یادم من نباش نگران

 .میارم چادرشو خودم. نیست



 

 پسر این که عزیزت بره قربونت: گفت بمن رو بعد

 بیا.....  مادر بیا! ترسوندتت اینجوری جل آسمون

 چادرتو منم بخوری بدم شربت یه آشپزخونه بریم

 .بیارم

 

 شیرمم کنم فکر. ترسیدم منم عزیز واال: گفت لیلی

 !واال الزمم شربت منم شد خشک

 

 نشست لیلی خندان و وارفته قیافه به که چشمام

 گرفتیم تحویل عزیز از شربتهارو. گرفت ام خنده

 چادر الی عجله و هول با عزیز کتیم تمومش تا و

 چادر و کرد باز هم از رو طرحی خوش و سفید

 ..   کشید سرم رو

 

  ازم و کرد جابجا سرم روی قشنگ رو چادر بعد



 نفس تمام خوشحالی با گرفته فاصله خورده به

 آروم اومده جلوتر محبت با بعد و کشید عمیقی

 .. بوسید رو ام کرده عرق پیشونی

 

 پوشوند رو عزیز قشنگ صورت ازغم ای هاله 

 سعی و نگفتم چیزی ولی. کرد غمگین منم که

 .میشدم خانم عروس داشتم مثال. بزنم لبخند کردم

 

: گفت عزیز بودن آماده برای علی ی اشاره با

 بریم باید...... وقتشه دیگه...... مادر بلندشو

 فاطمه حق به انشاهلل که بلندشو. عقد برای اونطرف

 خوشبختی و میشی بخت سفید خدا خواست و زهرا

 .میکنی مهربونت قلب  مهمون همیشه برای رو

 

 و زدم چنگ چادرمو. بود گرفته لرزم ناخودآگاه

 راه تردید پراز و لرزان هاییقدم با لیلی همراه

 .افتادم

 



 خودمم که داشتم گنگی احساس مـــــن خدای واااای

 !! نمیاوردم سردر ازش چیزی

 

 منکه.....  دونستمنمی خودمم بودم شده همچین چرا

 تجربه بی زیادم و بودم کرده نامزد قبال یکبار

 !!بود حالی چه این پس. نبودم

 

 گرفتن شکل و سیاه گذشته دوباره یادآوردن به با

 که میگرفت ام گریه داشت ذهنم در نامردم شوهر

 پس رو بغضم سرهم پشت های نفس کشیدن با

 .فرستادم

 

 سرمه چادر در شده پوشیده صورت با هم عزیز

 راه ما از جلوتر قدم یک طرحش خوش ای

 .میرفت

 

 و بود حیاط اونطرف که شدیم ای خونه وارد

 ! مهمون از پذیرایی مهیای و آماده همیشه



 

 و رفتم کجا نفهمیدم اصال و شدم وارد پایین سرم

 های لبه دودستی حاال. نشستم کجا و جوری چه

 واویال که بیفته سرم از مبادا داشتم دستم تو چادرو

 ! میشد

 

 داشتم رو وبرم دور به کردن نگاه توان نه راستش

 .جراتشو نه

 

 تبریک یکی که مرد چند بم ولی آروم صداهای

 جواب که حیدر دار خش صدای......  میگفت

 .... و میداد

 

 کنید لطف توانمند حیدر جناب خب: گفت عاقد

 رو عقد صیغه هم بنده تا خانم عروس کنار بنشینید

 . کنم جاری

 ..شد بلند مردعاقد سرفه تک صدای بعدم

 



 گرفته شدت بدنمم لرز و میدادم جون داشتم

 خدا فقط.  بکنم کنترل خودمو نمیتونستم...... بود

 زمین روی درجا که نیاد پایین فشارم میکردم خدا

 . میشدم ولو

 

 نفر یک نشستن متوجه  که بودم درگیر خودم با

 شدم خشک کال دیگه اینبار......  شدم کنارخودم

 روح تمام نشست مشامم به که تلخش ادکلن بوی اما

 . شد داغ جانم و

 

 هم مرموز و خشن مرد این سایه از من راستش

 چند بفاصله حاال اینکه به برسه چه میترسیدم

 هم اعتراضی هیچ و بودم می کنارش باید سانتی

 خوشش بوی و کشیدم عمیق نفسی دوباره. نمیکردم

 .دادم فرو رو

 



 آیه هرچی و کردم خوندن دعا به شروع لب زیر

 تکرار دلم در رو میکرد خطور ذهنم به که

 .. میکردم

 

 رو چشمم دو رسما دیگه شد بلند که عاقد صدای

 .....دادم گوش فقط و بستم
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 وکیلم؟ بنده آیا: بود گوشم توی عاقد صدای

 

 چی میکردم؟؟؟ چیکار باید االن. میکرد تنگی نفسم

  گفتم؟؟ می

 

 دلم جان در داغ نسیمی مثل حیدر نفسهای صدای

 ؟؟؟ آمین هستی چی معطل: کرد زمزمه که نشست

 



 .میزد حرف باهام خشک و جدی و سرد چقدر

 

 که این از شد خون دلم...  تنهاییم از گرفت دلم

 ! بگیرم اجازه ازشون نداشتم رو کسی

 

 میکردند درخواست من از بار سه نباید مگه اصال

 !!!بدم جواب تا

 

 خدای که دادم فشار دندونم زیر بشدت رو لبم 

 گلی هنوز من بگم و بکنم باز لب اراده بی نکرده

 !!نچیدم

 

 گرمای هنوز من بگم مبادا فشردم دندونم با رو لبم

 ازشون االن که نکردم حس رو مادری پدر دستان

 . بگم رو بله و بگیرم اجازه

 

  وکیلم؟ بنده آیا. شد بلند عاقد صدای دوباره



 

 بود شده دوخته بصورتم که حیدر داغ نگاه با

 لرزان صدایی با شکستم رو سالن گیر نفس سکوت

 ... له......  ع......ب: گفتم آروم بغض از

 

 دادم قورت بغضم همراه رو نفسم و دادم رو بعله

... 

 

 در دیدم یکدفعه بیارم باال رو سرم اینکه بدون

 .شد گرم کمی دلم و رفتم فرو عزیز گرم آغوش

 

 ولی...... میخواست کردن ناز کمی دلم منم 

 داشتم؟؟ نازمو خریدار

 

 وقتی فقط. داد رو بله کی حیدر نشدم متوجه اصال

 خدارو اسم شنیدم رو جمع مردهای صلوات صدای

 این مادر تنها آغوش به رو سرم و کردم زمزمه

 .دادم فشار سختم روزهای



 

 کمی که چادرم و بود پایین به رو سرم همچنان

 رو جایی نمیداد اجازه بود افتاده صورتم روی

 . ببینم

 

 کشیدن باال جرات حتی باشم شده طلسم که انگار

 اطراف به کردن نگاه که نداشتم هم رو گردنم

 . باشه پیشکشم

 

 آمین ی حلقه گلم داداش: گفت حیدر کنار از لیلی

 !لطفا کن دستش رو

 

 و غریبه مرد اینهمه بین نمیشد حاال. اومد در آهم

 نره؟؟ حیدر دست توی دستم آشنا

 

 دست بعد لحظه چند.....  نزد حرفی کال که حیدر

 حیدر داغ و بزرگ دست در لرزانم و سرد



 شد کمتر دستم سرمای و لرزش اختیار بی. نشست

 .داد تکون مو سینه قبل از تندتر نفسام و

 

 درون که بود نجیبم و کوچیک دست به نگاهم

 حس بی کال و بود شده گم حیدر بزرگ دستان

 ...... 

 

 قیراطی چند داشی تک با زیبا و ظریف انگشتری

 . کرد خوش جا انگشتم توی

 

 نامحسوس که حیدر انگشتان فشار با دستم لرزش

 با همزمان و. شد محو فهمیدیم خودش و خودم فقط

 زمزمه و داد هام شونه به عزیز که ریزی فشار

 .کرد زیاد رو جراتم و دل تبریکش آروم

 

 بغلش توی منو آروم عزیز بعداز اومده جلو لیلی

 . بوسید رو ام شقیقه و گرفت

 



 قسم میتونستم. بود حیدر دستان در همچنان دستم

 با شایدم و بود شده بیشتر دستاش داغی بخورم

 تند و بلند ضربان صدای و التهاب پر نفسهای

 .میکرد صدا گوشم تو ساز یک مثل و قشنگ قلبش

 

 اصال انگار میداد نشون جوری من غیرتی مرد

 عادی غیر و بلند صدای ولی نیست خیالش عین

 ..... میگفت دیگه چیز یه قلبش ضربان

 

 نامفهوم برام قلبش کوبیدن......  نمیکردم درکش

 زدههیجان یا داشت استرس چی از اون آخه. بود

 ......بود

 

 ی حلقه. گرفت جلوم رو ای دیگه ی جعبه لیلی 

 اینو حاال. میکردم انگشتش من باید حتما که حیدر

 نفهمیده اصال رو بود گرفته کسی چه و وقتی چه

 .  بودم

 



 حیدر انگشت در حلقه اختیار بی همه زدن دست با

 حسی هیچ و نفهمیدم هیچی اصال که نشست

 . نداشتم

 

 از یکی حیدر دستم ی عجوالنه کشیدن کنار با فقط

 طبق دوباره و انداخت یکی اون رو بلندشو پاهای

 !کشید لبش ی گوشه انگشتی عادت

 

 ببرن سنگتو دل اون شور مرده: بزنم داد موند کم

 موی کم ی گنده احساس بی گودزیالی

 ......کچچچچچچچل

 

 آقایون میوه، آب و شیرینی با مهمونا پذیرایی بعداز

 بودند حیدر همکاران و دوستان از شاید که غریبه

 تبریک و اومدند نزدیک کامل احترام و عزت با

 بدرقه برای هم حیدر که. شدند خارج سالن از گفته

 . کرد همراهیشون شون

 



 میکردند سعی که بودم متوجه خوب خیلی اینم ولی

 احترام و احتیاط نهایت حیدر با صحبت حین در

 .ببرند بکار رو

 

 من یا میترسیدند بشدت حیدر از شاید نمیدونم 

 بهش واقعا آقایون ی همه و میکردم فکر اشتباه

 . میگذاشتند احترام

 

 تبریک جواب و بود ایستاده کنارم همچنان عزیز

 و میشد خم بطرفم هم گاهی. میداد مهمونارو

 .  میرفت گلش عروس ی صدقه قربون

 

 زده کنار رو عزیز و اومد عزیز سر پشت از لیلی

 برم خدا قربون.....  دیگه کنار برو عزیز: گفت

 ورپریده شانس....  میره هم ای صدقه قربون چه

 هاااا کن نگاه رو

 



: گفت کرد بغلم آروم که میزد حرف خوشحال لیلی 

 ... خیلی.......  دخملی خوشحالم برات خیلی

 

: داد ادامه و گرفت بازوم از ریزی نیشگون بعد

 یه هااا کن جمع حواستو کاری اول همین خانم آمین

 حسابتو اونوقت که نکنی  اذیت داداشمو آقا وقت

 ریز و زد هم ریزی چشمک......  میرسم خودم

 .خندید

 

 قربون!!! ؟؟؟ کنم اذیتش من: کردم فکر متعجب

 این به من زور مگه اصال......  برم خدا

 آقا این اگه.....  میرسه سنگی عهد گودزیالی

 خیلیه خودش نکنه کباب منو زنده زنده گوریله

 ......  بابااااا

 

 برای حیدر همراه که مهدی آقا و عمومرتضی

 از اما شدند وارد هم با هردو بودند رفته بدرقه

 !نبود خبری حیدر



 

 به و شد پذیرایی وارد عمو که ای لحظه هیچوقت

 .نمیکنم فراموش رو اومد من طرف

 

 پدرانه نگاه با و ایستاد من برابر در ثانیه چند عمو

 گر خجالت از هام گونه که صورتم به مهربونی و

 .. شد خیره میسوخت و بود گرفته

 

 چی از.....  جان بابا بگیر باال سرتو: گفت آهسته

 گل دختر دیگه تو! میکشی خجالت و داری واهمه

 !خودتی ی خونواده قاطی االن و شدی من

 

. گذاشت من سر پشت و آورد باال دستشو عمو

 پیشونیم آرامش با و کشید جلو طرف به صورتمو

 .رفت عقب و بوسید رو

 



 دختر.......  منه قلب تو جاش من دختر: داد ادامه

 کردنش ناراحت حق کسی و میشه من عزیز من

 .حیدر حتی کــــــــــس هیــــــــــچ..   نداره رو

 

 یک عین جونت آقا دار نگه یادت حاال همین از

 برام هم قبال تو.....  مواظبته..... سرته باال شیر

 شریکم، و دوست بهترین یادگار و بودی عزیز

 و پسرم ناموس و عروس شدی بعد به این از ولی

 .خودم دوم دختر

 

  کشید سرم به دستی تمام محبت با دوباره عمو

 اشکم پراز و براق چشمان و چهره به لبخندی و

  با. زد

 شدم من که حاال دخترم: گفت آرومتر صدایی

 میای خواستی که هرچیزی و هرکاری پس پدرت

 فقــــــــــط.......  میگی بخودم فقط..... خودم پیش

 دخترم؟؟ باشه......  خودم

 



 مردی حرفهای بغض و شوق از داشتم میدونم فقط

 دلم در میداد حمایت و محبت بوی عجیب که

 . میشد فشرده قلبم و میکردم شکر خدارو

 

 مرد به احترام و عشق از مملو چشمانی با حاال

 لرزون باصدایی و آروم و میکردم نگاه روبروم

 : گفتم

 

 و. جوووون.....  آقا.......  ممنونم.......  ازتون

 نفس و گزیدم رو لبم نکنم گریه دوباره اینکه برای

 .کشیدم عمیقی

 

 چی از. کردم ناله و زدم زر هرچی حاال تا بسه

 هارو موقعیت بدترین منکه.......  بترسم باید

 عمه خونواده ی همه االنم و بودم کرده تجربه

 میزدم کنار رو ضعف و سستی باید بودند پشتیبانم

 .....میکردم عمل محکم و

 



 ولی......بود بهترم که نبود بد شروع برای هم حاال

.....  میخواست تنهایی دلم موقعیت این در و االن

 بلند صدای با گریه دنیا یه ام خورده زخم روح

 ...میخواست

 

 تونست نمی عمرا و نبود که پدری برای

 بیقرارم دل نداشتنش که مادری برای....... باشه

 .میکرد بیقرارتر رو

 

 مامان چشمان نور.....  دخترکم بگه که نبود

 واسه بگیرم عروسی یه.....  نباش چیزی نگران

 در که آمییییییین گلم ناز..... خوشگلم دختر تک

 ....باشه تک دنیا کل

 

 ورودی در به نگاه با و آرومتر اسممو که لیلی

 . برگشت سمت اون به منم نگاه گفت

 



 چهره با علی بندش پشت و درهم اخمای با حیدر

 . شدند پذیرایی وارد جدی ای

 

 و پرسشگر نگاهی با من از تر جرات و دل با لیلی

 !شده چی که اومد ابرویی و چشم علی به محتاط

 

 قدمی پسرش طرف به همه از تر نگران هم عمو

 !!شد؟؟؟ چی پسرم حیدر: گفت برداشت

 

 بلند تردید ای ذره بدون حیدر مقتدر و جدی صدای

 .شد

 

 همه داشتم انتظارشو که همونطوری..... جون آقا

 بحثی هیچ جای و میره پیش برنامه طبق داره چیز

 !نباشید نگران. نیست

 



 متفکر چهره مرتضی، عمو خورده گره ابروهای

 بیش کالفگی و گزیدنها لب و مهدی آقا خاموش و

 داشت همه به توجه بی حاال که علی حد از

 !نمیگفت چیزی هیچکس و میکرد خودخوری

 

 !!چرااااا؟؟ آخه اما

 

 نظر به عصبی و کالفه پسرش حرفهای از عمو

 حیدر پسرش کرد حس هم عمو کنم فکر. میرسید

 و بزنه حرف زیاد نمیتونه ما حضور در و اینجا

 .رفتند اتاقی بطرف که بکنه باز رو مساله

 

 شده مردی عقد امروز مثال. فشردم بهم دندونامو

 بی اون ولی..... باشه مواظبم بود قرار که بودم

 پدرش همراه نگرانم و سرگردان نگاههای به توجه

 ! نکرد من به هم توجهی هیچ و رفت

 



 همراه به هم رو ولیلی عزیز نگران نگاه اینبار اما

 شده خبری.....  مهدی پسرم: گفت عزیز که داشت

 ؟ افتاده اتفاقی...... 

 

 نشست عزیز سوال پراز چهره در آقامهدی چشمان

 رو از عاصی. کشید موهاش به دستی کالفگی با و

 جوووون عزیز نمیدونم: داد جواب شده بلند مبل

  نمیدونم.......

 

  برد فرو جیبش به رو دستاش استرس با مهدی آقا

 !برگشت علی طرف به سوالش پراز وچشمان

 

 : غرید حرص با تردیدی هیچ بی و اخم با هم علی

 داره دیگه دوروز تا شازده رسوندند خبر

 ! برمیگرده

 

. پرید رسما لیلی رنگ و شد حبس عزیز نفس

 این..... لعنتی...... لعنتییییییییی: گفت بلند آقامهدی



 یعنی ایران به خودش رسوندن و سلمان حرکت

 به کاست و کم بی شنید می باید که اخباری اینکه

 سر اون از کرده مجبورش و رسیده گوشش

 ....... دنیا

 

 ادامه وخودش کرد قطع رو مهدی آقا جمله علی

 و تایید برای شده مجبور و.....  بله: گفت رو جمله

 ش کرده اجیر آدمهای که حرفهایی از شدن مطمئن

 .بیاد ایران به شخصا خودش رسوندن بگوشش

 

 ادامه علی به رو تاکیدی حالت با حاال مهدی آقا

 کوچولوی موش اون صددرصد ضمن در و: داد

 آقا حرکتهای همه آمار تمیز خیلی داره خبرچینش

 !میده گزارش بهش و میاره در رو حیدر

 

 بعد و زد نیشخندی آقامهدی جمله اینجای به علی

 همون دقیقا این و: گفت کوبیده بهم رو دستاش

 داره انتظار حیدرم داداش که هستش العملی عکس



 دلشون که هرچی شیک و عالی خیلی قراره و

 ....کنیم آماده براشون رو میخواد

 

#44 

 

 و بود مهدی آقا و علی دهان به چشمم مبهوت

 این و میزنن حرف کیا مورد در  فهمیدم نمی اصال

 !انداخته راه بلبشو اینهمه که کیه آدم

 

 چشمان و رفته باال ابروی با درحالیکه مهدی آقا

 میکرد نگاه جلو به مستقیما فکر پراز و شده ریز

 پایان قدیمی بازی این امیدوارم.....  علی: گفت

 دلم ته جورایی یه چرا نمیدونم. باشه داشته خوشی

 !خالیه

 

 . رفت علی جواب پی چشمام گیجی و تردید با

 



 خاصی توجه با و شد مشت محکم علی دستان

 من خاموش و گیج چهره به رو سیاهش چشمان

 ....... امیدوارم منم: گفت وار زمزمه گرفت

 

 شد بلند مهدی آقا کنار مبل رو از ضرب یک بعد

 . شد کشیده همراهش منم چشمان که

 

 میخواست دلم خیلی ولی بود بیخودی انتظار شاید

 توضیح رو همچی و میزد حرف من با علی االن

 در سر پیچیده و مجهول مساله ازاین منم تا میداد

 ! میاوردم

 حرف رمزی و لفافه تو اینقدر چرا نمیدونستم

 ؟ میزنند

 

 که حرفهایی همه میکنم احساس چرا بودم مبهوت

 و بمن جورایی یه شد صحبت موردشون در

 مربوط میکشه منو انتظار آینده در که سرنوشتی

 !میشد



  

 کوچکتر نمونه که ژستی و آروم قدمهایی با علی

 با و ایستاد مقابلم سینه به دست بود حیدرش داداش

: گفت خیال و فکر غرق ای چهره و آروم لحنی

 آقاداداشم و خودت مواظب آمین میکنم خواهش

 ......باشه تو مواظب خیلی باید اونم.....  باش

 

 از پر دستانی با لیلی بگم چیزی خواستم تا

 . اومد بیرون آشپزخونه

 

 و جو از فرار شاید و عزیز خواست به که لیلی

 به خودشونو من توسط شون نشدن پیچ سوال شاید

 اومدند بیرون آشپزخونه بودند رسونده آشپزخونه

 .میاوردند چای و شیرینی درحالیکه

 

 رفت ضعف دلم دیدم مقابلم که رو شیرینی ظرف

 درحالیکه. هارفت شیرینی بطرف دستم اراده بی و



 دوتا بود پیش لحظه چند حرفهای درگیر فکرم

 . گذاشتم بشقابم توی و برداشتم ظرف از شیرینی

 

 .....جوووووون داداش زن میگم: گفت علی

 

 خوشم زیاد که بود جدیدی حس. ورچیدم لبامو

 ! علی ببره رو درازت زبون اون شور مرده! نیومد

 آقا الخصوص علی و جمع از چقده زد که حرفی با

 .کشیدم خجالت مهدی

 

 او زن یعنی اوه.... داداشششششششش زن ولی

 چه اونم اوووووووف.... صفت کودیل کرو شوهر

 .... جدی و سرد اعصاب، بی گنده،......   شوهری

 

 که کردنم شوهر این با نکنه درد دستم الحق و کال

 .آوردم در کردنم شوهر چال و چشم خدا یاری با

 



 اون زنداداش میگم: داد ادامه که بود علی به نگاهم

 هم چایی دوتا یه برداشتی که رو شیرینی دوتا

 دیگه بخورین همدیگه با آقاتوووون پیش ببر بردار

 !هااا نمیده مزه اصال تنها تنها.

 

 بهم بودن مزخرف حس که شدم سفید و سرخ چنان

 . داد دست

 

 بشدت حیدر از من میدونستند خوب عزیز و علی

 میدم بخودم کردنشو نگاه جرات بزور و میترسم

 چایی و شیرینی بنشینم باهاش اینکه به برسه چه

 معنی بی شاید خجالت و ترس بخاطر و کنم کوفت

 .. میخندیدند داشتند من

 

 شنیدن و بقیه و علی های خنده صدای شدن قطع با

 علی که برگشته حیدر فهمیدم  محکم و بلند قدمهای

 !کرد سکوت درجا و کرده کیسه هاشو ماست آقا

 



 چایی بشین اینجا بیا......  پسرم بیا: گفت عزیز

 االن کنم فکر که بخووووور شیرینی با دم تازه

 !ای گرسنه و داری نیاز

 

 دادم بیرون نفسی. بود شده دوخته حیدر به نگاهم

 . بود افسوس و خشم از ترکیبی که

 

 خاموش و اخمو هیوالی این میدونستم خداروشکر

 می منو نه اصال که هست مغرور و غد اونقدر

 ! بشینه کنارم میده اجازه بخودش نه بینه

 

 و االن بخره، نازمو کمی داشتم دوست چقدر من و

! بشینه کنارم و باشه داشته هوامو لحظه این در

 ریخته نگاهم توی و باشه مهربون کمی نگاهش

 ......  و بگیرم اوج تا بشه

 

 در فقط کنم فکر.... که نبود شانس...... خب ولی

 .داشتم شانس گوسفند پشگل حد



 

 و دادم تکون تاسف به سری آروم خودم برای 

 پشگلش و گوسفند این بشم خیالش بی کردم سعی

 . رو

 

. برداشتم و بردم میز رو چای بطرف دستمو

 چایمو فنجان و برداشتم هم رو شیرینی پیشدستی

 . گذاشتم پیشدستی کنار

 

 عین شدن پهن با. خوردم تکونی بشدت ولی 

 نشسته من که ای نفره دو مبل رو حیدر سیرابی

 . زد خشکم دست به پیشدستی همونطور بودم

 

 شیرینی و چایی خواستم فورا خجالت و عجله با

 .رفت میز بطرف دستم که بذارم میز روی رو

 

 آروم خیلی من کردن هول به توجه بی هم حیدر

 دستم توی از رو شیرینی پیشدستی جدی ولی



 حاال و شیرینی خوردن به شروع و کشید بیرون

 !کرد شیرینی روی از هم چای

 

 .بود شده لوچ شایدم و باز کامال چشمام میدونم فقط

 !!!بینه نمی منو این یعنی خدا شکر حاال

 

 دستاش حرکت پی چشمام تردید با و زیرچشمی

 .رفت

 بیشترخوردن هم ثانیه دو........  الهی بشه کوفتش

 !روش هم چایی و نکشید طول ها شیرینی اون

 

 جان آمین فقط: گفت که نشست بگوشم لیلی صدای

 بعضیا اینکه مثل...... باشیا خودت مواظب کمی

 وقت یه فقط.......... دارند تشریف گرسنه خیلی

 !نخورنت

 



 توی زدی دختر دهنت قربون: گفت خندان عزیز

 عشق این نیست بعید ازش هیچیم آخه......  خال

 !!!مامانش

 

 شیرینی نه ولی بودم گرسنه منم شکرخدا. خندیدم

 داشتم عرضه نه....... چایی نه شد نصیبم

 .بخورم جدیدمو شوهرجان

 

 ش عمه عشق برای بازم االن: گفت خندان عزیز

 می زحمتشو جان لیلی. میاریم شیرینی و چای

 عزیزم؟ کشی

 

 واقعا شماها میارم خودم عزیزجان: گفتم شده بلند

 !شدید خسته امروز

 

 



. بشین آمین: گفت جدیش لحن اون با حیدر وقتی

 دوتا میتونه لیلی. هستی عروس رو امروز یه مثال

 ! برامون بیاره چای دونه

 

 . بود آویزون ام لوچه و لب ولی نشستم آروم

 

 بشین جووووونش آمین: گفت زده لبخندی لیلی

. میگیره ضعفه دل یهویی بخوریا جم مبادا کنارش

 حظ بدم نشونت خواهرشوهری یه فردا از ولی

 ! بچرخیم تا بچرخ و کن صبر. کنی

 

 خواهر: گفت حیدر بکنه حرکتی خواست تا

 نشده زاییده مادر از باشه یادت....... شوهرش

 عشق که هم شما. بگه تو آمین به بتونه که کسی

 !خودداری جای هستی داداشت

 

 بطرف عجله با و سریع خیلی و خندید لیلی بعد

 .رفت آشپزخونه



 

 بزرگ دست و همانا اینکارم که نشستم تر صاف

 ......  همااانا نشستن کمرم به پشت از حیدر

 

 سیخ شده خشک مجسمه یه عین سرجام رسما دیگه

 .کرد گزگز بدنم تمام و نشستم

 

 حس کمرم روی رو حیدر دستان گرمای وقتی

 چرخی داشت کنان نوازش انگشتاش که کردم

 حالت از داشت نفسام و لرزید رسما بدنم میزد،

 . میشد خارج عادی

 

 کشیدن جلوتر کمی و نشستن صاف با کردم سعی

 و کنم دور داغش دستان از رو کمرم از حدودی تا

 . بگیرم آروم بلکه بندازم فاصله خودمون بین

 

 همه این بین اونم رویی چه با مرد این نمیدونم فقط

 نکرده خدای! میکرد رو حرکتی همچین داشت آدم



 بینوا من از آبرویی چه میشد متوجه کسی اگه

 به حیدررررررر خود حاال میرفت

 ......جهنممممممم

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 کذائی کنان عقد اون از  میشه روزی دو

 ........  میگذره من

 ش تجربه روز دو این در من که متفاوت حس یه

 در حتی که بوده خاص و بکر برام آنقدر و کردم

 درگیر همش فکرم و ذهن هم ام شبانه خلوت

 .روزه دو این خاطرات

 

 داشتنی دوست آرزوهای و خیال شده ثابت بهم اما

 اونا بشیم نزدیک بهش کنیم سعی ما که هرقدم ما

 با حسرتشون فقط و میشن دورتر و دور ما از

 .ماست



 

 حیدر پسرعمه با شدنم محرم بعد روز یک درست

 از دیشب بیخوابی بخاطر تمام سستی با که وقتی

 بود سست و شل خیلی بدنم بااینکه شدم جدا تختم

 زیر رفتم و حموم توی چپوندم زور به رو خودم

 .آبگرم دوش

 

 هم بیداری عالم در حتی خواب عالم بر عالوه ولی

 جلوی از دیروز اتفاقات و لحظات ثانیه به ثانیه

 .نمیشد پاک چشمام

 

 لبام روی لبخندی و کشیدم صورتم رو دستی

 بغل درست کرد مجبورم غذا سرمیز عزیز. نشست

 .....  بشینم حیدر دست

 

. بگم حیدر به رو میخواستم هرچی کرد مجبورم

 پارچ و مردم می تشنگی از داشتم........ من ولی

 . کنم باز دهنمو نتونستم حتی. بود دور ازم هم



 

 که اونی از زرنگتر. بود زرنگ خیلی حیدر ولی

 ای لحظه فقط. باشه داشته اونو گنجایش من عقل

 غذات همراه همیشه: گفت آهسته و برگشت بطرفم

 دادی؟ ذائقه تغییر ایندفعه چطور میخوردی آبم

 

 با کنم فکر که گرفت قرار بشقابم کنار آب لیوانی و

 حیدر لب کنج لبخند فقط. خوردم شو همه نفس یه

 ای چاره اونم که رفت فرو شکمم توی چاقویی مثل

 !نبود تحملش جز

 

 اذان صدای با غروب هنگام همیشه داد یادم عزیز

 و کنم پهن رو حیدر ی ساده و رنگ سبز سجاده

 کار که بذارم سجاده کنار حتما دعاشم کتاب

 . حیدره همیشگی

 

 شناس وظیفه همسر یک مثل اینکارام با داد یادم

 عالوه که بکنم پررنگ حیدر زندگی در رو نقشم



 حساب دلتنگی نبودنم یکبار با همسر، به خدمت بر

 !برسه رو حیدر

 

 عزیزجووون بگم عزیز به دلتنگانه میخواست دلم

. بشه حفظ حیدره و من بین که ای فاصله بده اجازه

 حمایت برای فقط حیدر شنیدم و فهمیدم اونجوریکه

 دوست من که رفته من با ازدواج بار زیر من از

 .باشم گردنش وبال ندارم

 

 منو زیادم حیدر که حاال بزنم داد میخواستم

 دارم دوسش رو تنهاییهام و خلوتها منم نمیخواد،

 غول مرد این از من....... عزیز بگم بهش...... 

 مرد ادعای که زورگو پرمدعای و خاموش پیکر

 میترسم سرناست و بوق توی همه طرف از بودنش

 .باشم دور ازش بده اجازه...... 

 



 و حرفها عمرم تمام مثل و نگفتم هیچی ولی

 نگاه و کردم نگاه و دادم قورت هامو خواسته

 . کردم

 

 .........شدم حیدر اتاق وارد

 

#45 

 

 با که بود بارم دومین. شدم حیدر اتاق وارد

 اتاقش به اذان صدای شنیدن و عزیز یادآوری

 بوی. داشتم دوست شو مردونه اتاق چقدر. میومدم

 ! بود پیچیده هوا توی همیشه مثل سردش ادکلن

 

 عسلی میز و عاجی ی نفره تک تخت با اتاقی

 . کنارش

 که میز روی تاپی لپ و کامپیوتر اتاق از ای گوشه

 . بود روشن هم کامپیوتر ی صفحه



 

 دیوار نصف که سفید رنگ به بزرگی ی کتابخانه

 میشد رو کتابها انواع و بود پوشونده روبروییمو

 .  کرد پیدا توش

 

 جلوی قشنگ که اتاق طالیی و سفید های پرده

 دید جایی هیچ از اتاق و بود پوشونده رو پنجره

 .نداشت

 

 اتاقش حموم از که حیدر ی سرفه صدای با 

 .بود نمازش وقت. شد جمع حواسم نشست بگوشم

 

 موهام روی ای عجله که کشیدم لیزم شال به دستی

 پایین و میخورد سر هرلحظه و بودم انداخته

 . میفتاد

 



. کشیدم بیرون رو کشو و رفتم پاتختیش بطرف تند 

 از ولی برداشتم. بود اینجا حیدرخان ی سجاده

 .نبود اثری محبوبشون دعای کتاب

 

 خداروشکر. رفت حموم در به چشمم ای لحظه

 . بود نیومده بیرون هنوز

 

 که گشتم دعا کتاب دنبال اطراف و دور همون

 عمر خدا الهی عزیز آخه: کردم زمزمه. نبود

 توی نونیه چه این. بده بهت باعزت و طوالنی

 گذاشتی؟؟؟ من دامن

 

 میمیره قلچماقش بازوهای اون با آقاپسرتون آخه

 !!کنه پهن جانماز خودش

 

 حموم از اومدنش بیرون قبل میکردم خدا خدا فقط

 بیرون اتاقش از و بکنم پهن براش رو اش سجاده

 . برم



 !میزنه گلوم تو داره قلبم میکردم حس

 

 اتاق کنار گوشه در چشمام و بودم شده گیج فقط 

 زیبای و چرمی جلد با کوچک دعای کتاب دنبال

 .  بود عطر خوش

 

 به چسبیده موهای به دستی........ نبود که نبود

 .کشیدم پیشونیم

 

 آخه: گفتم و ورچیدم عزیز برای لبامو دورادور

 هات مادرانه فدای به من...... جوووووونم عزیز

 حتما میکنی گوشزد بهم هی و حیدرتی عاشق که

 خب.......بذارم اش سجاده سر رو دعاش کتاب

 ... کنممممم چیکار دیگه نیست

 

 که انداختم حمام در به نگاهی دوباره نگرانی دل با

 .بود نیومده بیرون شکر

 



 بی نذر صلوات بیست جونم خدااا: کردم زمزمه

 این اومدن بیرون قبل میکنم ها وارث بد وارث

 خالص اتاق این  از بتونم حموم از خفن هالک

 .بشم

 

 چی دنبال داری: گفت که شد بلند صداش درجا

 میگردی؟؟؟؟

 

 بد و وارث بی اینبار. لرزید قلبم و بستم چشمامو

 خدا فقط...... بودند نکرده کاری برام هم وارثها

 بود این.......  نکنه درد ت وپنجه دست جووونم

 ........اتاقم از خالصی آرزوی و دعاهام جواب

 

 سرجام صاف و شدم بلند زمین روی از معطلی بی

 زیر قلبم ولی نیاوردم خودم روی به واال. ایستادم

 . کوبید می پاهام

 



 برام سری که دادم قورت آرومی به با رو دهنم آب

 شده؟ چی یعنی داد تکون

 

 پوش تن حوله که زد چرخی سراپاش روی نگاهم

 بیرون لختش ی سینه و پاها و داشت تن به سفیدی

 . بود

 

: گفتم بریده و بزور چون. ترسیدم بدتر کنم فکر

 ..... داشتم..... نبود...... دعاتون.....  کتاب

 

 موهام روی تند که افتاد پایین باز شالمممممم

 اونهمه فعال خب ولی بود محرمم هرچند. کشیدم

 .باشم حجاب بی پیشش نداشتم آمادگی

 

 سرم باشه یکی میخواست دلم فقط لحظه اون در

 حرف این با آمین الهههههههههی بمیری: بزنه داد

 تورو قراره اگه گودزیال این......... ات نسیه زدن

 بشه تموم و بخوره باره یه بده اجازه بخوره



 برای کردن فس فس و دلهره اینهمه........ دیگه

 ! چیه

 

 کنارم شده نزدیک بهم چنان شدم متوجه یهو

 قدمی تند ولی. کردم سنکوب ایندفعه که ایستاده

 . بشه ایجاد فاصله بینمون وجب دو بلکه رفتم عقب

 

 کتابهای روی چشمم کشیدن عقب ای لحظه با

 نگاه اونجارو اصال که افتاد دعا کتاب به کتابخانه

 . بودم کرده زوم تخت اطراف به فقط و بودم نکرده

 

 .... کردم پیداااش واااای: گفتم لبخندزنان

 

 عین بودم توش که موقعیتی از غافل و خوشحال

 کتابخونه بطرف کردند تازه کشف که هااایی بچه

 ندیده بودی اینجا وروجک: گفتم حاال. رفتم

 بودمت؟

 



 موش شاید خب: گفت سرم پشت از درست حیدر

 سنجاب یه بتونه تا اونجا گذاشته رو کتاب بزرگی

 نه؟؟؟؟ بکنه اذیتش رو فندقی کوچولوی

 

 پیش غیر هالک این صدای لحن از. شدم خشک

 چند فاصله در درست اونم صداش شنیدن و بینی

 ......خودم سانتی

 

 برگشتم آروم دست در دعا کتاب و گشاد چشمان با

 با ولی. کشیدم سرم روی مو افتاده شال دستم با و

 خجالت از بدنم کل درجا کنم فکر کرد که کاری

 .شد سرخ

 

 از آهسته انگشتاش و اومد گردنم سمت به دستش

 میدونم فقط. شد کشیده گوشم سمت به گردنم روی

 تا داشت پاهام و بود باالتر به هزار دور   روی قلبم

 !میشد

 



 هرمکانی یا هرجایی قراره اگه: گفت کنان زمزمه

....... باشی داشته حجاب اینطوری میری که

 قشنگ خیلی رو نرمت و سفید گردن میدم ترجیح

 . کنم کشی خط چاقو با کامل و

 

 خورد گردنم به گوشم بغل از که داغش نفسهای 

 لمس حین همون در. شد بیشتر پاهام و بدنم لرزش

 :کرد زمزمه کردنم

 

 خیلی  رو ونرمت سفید گردن این میدم ترجیح

 . بکنم نقاشی چاقو با کامل و قشنگ

 

 رسما داشت قلبم و کردم زدن نفس نفس به شروع

 . میومد بیرون

 

 ترسناکش و سیاه چشمای ام، قیافه دیدن با حیدر

 با و داد چرخی صورتم روی سبک و آروم رو

 چیه: گفت گوشم دم وار زمزمه رفته باال ابروی



 زدن نفس نفس به.....  چته...  کوچولو سنجاب

 افتادی؟؟

 

: داد ادامه کنان لمس و رفت موهام بطرف دستش

 ادامه و کرد مکثی بعد.....  ندارم کاریت نترس

 ببینم همکه وقتی تا. ندارم کاری فعال البته: داد

 خوب دختر یه مثل و هستی وضعت و سر مواظب

 گوشت آویزه رو گفتم که هرچی کن گوش حرف و

 . ندارم مشکلی هیچ اونوقت خب بکنی

 

 

 گوشم ی الله و برد گوشم بطرف رو دستش آروم

 گوشم با  داشت قشنگ حاال......  کرد نوازش رو

 !!میرفت ور

 

 و سر مواظب باید که جایی ببینم بحالت وای ولی

 ... نیستی و باشی وضعت

 



: داد ادامه و کشید گردنم پشت رو داغش نفسای

 و بینی می قشنگمو روی   اون که موقعست اون

 ...... میکنم چیکار باهات نمیگم دیگه

 

 که اومد بیرون بلند صدای با عمیقم نفس اینبار

 .. بشه پایین باال بشدت ام سینه قفسه شد باعث

 

 رو کمرم تا پشتم از عرق گرفتن راه قشنگ

 اصال ولی. میشد مورم مور و میکردم احساس

 این از بتونه که حرفی و حرکت هیچ قدرت

 بچه یک مثل و نبود من در بده نجاتم وضعیت

 . میرسیدم بنظر پا و دست بی کوچولوی

 

 گنده هیوالی یه برابر در بود من جای هم هرکسی

 الل هم و میشد کور هم میشد کر هم متری دو ی

 راحت کنارش داشتم حق من ولی.....  ولی...... 

 !باشم

 



........ میگم: گفتم آروم و کردم جمع جراتمو تمام

....... و هستم محرم بهت حدودا میکردم فکر من

 کاری  ولی........ باشم آزاد کمی کنارت میتونم

 و کنم سرم چادر پیشت بعد به این از که کردی

 .کنم سرم هم مقنعه یه زیرش از حاال

 

 منم برای...... دیگه شانسه نیست که زور واال

......  چشمممممم. اومده در آب از اینجوری

 دیگه روزیکه تا کنم می جمع جا همه خودمو

 زندگی دنبال راحت هم تو و کنیم تموم رو همچی

 ....بری خودت

 

 حرفها. میومد بیرون داشت و میشد فشرده بهم قلبم

. بودم حیدر عاشق من. نبود دلم های خواسته و

 :دادم ادامه و دادم بیرون نفسی......... اون ولی

 

 یه برای و میکنی تحملم مجبوری میدونم

 حمایتم میخوای چیه نمیدونم که ماجراهایی



 واقعا یکی شاید......  باشه یادت ولی........ کنی

 ....باشه داشته دوستت

 

 اشک پراز چشمام. کردم بهش پشت و برگشتم

 .افتادم راه اتاق در بطرف...... بود

 

. میرفتم بیرون واقعی جهنم یه از داشتم که انگار 

 با البته نشست دستگیره روی دستم معطلی بی

 پاشیدن هم از باعث هرلحظه که ضعفی و سستی

 . میشد من

 

 سنجاب میری داری کجا ببینم کن صبر: گفت بلند

 کوچولو؟

 

 وای کوچولووووووو؟ سنجاب. زد زنگ گوشام

. بودم شاکی و عاصی دستش از چقدر من خدای

 .......بکنم دندونام با گوشتشو میتونستم االن

 



 باید و نداشتم رو کل کل و دعوا حال االن ولی

 . میرسوندم اتاقم به خودمو

 

 دستش که فشردم درو ی دستیگره بهش توجه بی

 .......گرفت هم محکم..... گرفت بازومو پشت از

 

 

. 

 ... بیــقرارشـم

  که آفتــابگردونی مثل

  امـا  خورشیـده منتــظره

  آفـتاب به میکنه پشـت و کرده قهـر

  میـخواد دلش

  وجودش گرمای با و بکشـه نازشـو

 و برگرده نـور سـمت به که کنه مجبـورش

  عاشــقانه اونوقـت

 ... کنه نــگاه آفــتاب به



 

  آفتـابگردون ی شیـوه به من

 ... دلتنــگشم و بیقــرار
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 میکردم سعی ولی بود گرفته محکم بازومو

 . ببینه اشکیمو چشمان نمیخواستم. برنگردم بطرفش

 

 گفته کی: گفت. نشست گوشم روی داغش نفس

 بانو به کی باشی؟ راحت من پیش تونی نمی

 حرفی و کرده جسارتی همچین ما کوچولوی

 زده؟ دهنش از بزرگتر

 

 منظورم گفتم چیزی هم حقیر ی بنده این اگه

 که خودت آخه! من نه بود دیگران پیش مراعات

 و میره کنار شالت و روسری گاهی نیستی متوجه



 حفظ حدودشون نامحرم محرم دارم دوست منم

 . بشه

 

 خوش مذاقتون به اینجانب حرفهای کجای االن

 سنجاب کنم تنبیهش مجازات اشد با بگید نیومده

 !!!مــــــــــن کوچولووووی

 

 فکر اینکه بدون. ترکیدم می حرص از داشتم دیگه

 با ممکنه و حیدره ایستاده سرم پشت که اینی کنم

 ناخودآگاه بکنه، چپ ی لقمه یه منو حرفاش و نگاه

 . رفت عقب سانت نیم بحد که برگشتم بطرفش

 

: گفتم و کردم جمع براش چشمامو رودرو و شاکی

 ماشاهللا هزار که نخورید چشم حیدرخان میگم

 پشت ی بدرقه هم الحمدهللا هزار......... دارید

 ......  ریختنهاتون زبون این با باشه سرتون

 



 چه به و دارن شانسی چه مردم دخترای واال

 میکنن صداشون مسمایی پر و زیبا اسمهای

 ! بحالشون خوش که خداعالمههههههه

 

 و جک اقسام و انواع و سنجاب چی؟ من ولی

 و پرندگان و زیست دو و آبزی نوع از جونور

 !!!! منه ی برازنده حتما که چرندگان

 

: گفتم بلند و زدم کمرم به دستامو عاصی حاال

 روزیتو خدا بــــــــــابــــــــــا برررررررووووو

 خوش کی به دلمونو ببین! کنه حواله دیگه جای

 !نیست بستان و باغ توی اصال که کردیم

 

 انگشتش. شد کشیده بناگوشش بطرف حیدر لبان

 اوه اوه: گفت کنان نوازش و نشست ام گونه روی

 کوچولومووووووو جوجو عصبانیت اووووووووه

 ......شده سرخم چه ببین

 



 وقتی که الهی بخوره موش رو زبونت اون

 نیش عقرب عین و میشه درازم چه میشی عصبانی

 بودم ندیده اصال رو حالت این کن باور! میزنه

 ! منننننننننننن شاپرک

 

 بین و شدم کشیده بطرفش چنان ای لحظه و

 لباش. اومد در آهم راستش که داد فشارم بازوانش

 هم رو وار دیوانه افکار: کرد زمزمه موهام روی

 اعصابی با بده اجازه و بریز بیرون مغزت از

 . بکنم باید چیکارا ببینم آروم

 

 کفایت بقدر که بمونه تو پیش فکرم نکن کاری فقط

 سنجاب برسم اونا به باید دارم واهی خیال و فکر

 ....کوچولوووووو

 

 نمی دیگه....... جانور اسم بازم من خدای وای

 بازوانش بین از محکم خودمو. کنم تحمل تونستم

 . رفتم عقب قدمی و کشیدم بیرون



 

 اسم گفتن از: گفتم و رفتم براش ای قروچه دندون

 باز شدی خسته گفتن جان آمین و قشنگی اون به

   وحش؟؟؟ حیات فاز زدی

 

 از دیگه بشنوه رو اسم این علی اگه نمیگی اصال

 بندازه دستم میخواد همش و ندارم خالصی دستش

   بزنه؟ صدام اسم این به

 

 حیدر لبهای شد خارج دهنم از حرف این همینکه

 . شد چفت هم در ابروهاش و شد جمع

 

 گاز زبونمو و خوندمو اشهدمو درجا چرا نمیدونم

 .بودم زده حرف فکر بدون که گرفتم

 

 مچم دور ای لحظه شدستا و شد محکم حیدر فک

 خیییییلی علی: گفت شاکی و جدی. شد قفل محکم

 ... سنجاب بگه تو به میکنه غلــــــــــط



 !بندازه دست تورو میکنه بیجا خیلی علی

 

 میشکنم: داد ادامه و شد ترسناکتر و تر بم صداش

 روت یا کنه شوخی تو با بخواد که هرکسی گردن

 نههههههههههه؟؟؟ یا شنییییییددددددی بزاره اسم

 

 بسته وحشت شدت از من چشمان زد که دادی با

 .شد

 منو تا امروز صفت بوفالو مرد   این خیــــــــــر نه

 بی داشت دستمم مچ. نیست کنم ول نده سکته

 .شکست می بروبرگرد

 

 شد خم گرفته آتیش چشمان و سرخ چهره همون با

 . گرفت بطرفم برداشته زمین روی از شالمو و

 

 حال به زدی گند که اتاقت برو االنم: گفت

 ...خوبمممممممم



 

 حیدر پسرم: گفت که اومد بیرون از عزیز صدای

 نیست؟ ازت خبری چرا ؟؟ خوابیدی

 

 جوووووون آخخخخ. دادند بهم دنیاروووووو انگار

 عزیز بزنم داد بود مونده کم. کردم پیدا نجات که

 ! میخوره منو داره کرگدن این که بیا بدووووووو

 

 پسرررم حیدررر. شد بلند اتاق درب صدای بازم

 ؟؟؟

 

 و کرد عوض رنگ حیدر سرخ چهره دیدم آنی به

 فشار و بود گرفته که دستم مچ به نگاهی بعدم

 و بم صدای حین همون ودر کرد چشمام و میداد

 کنید صبر لحظه چند: شد بلند آروم دارش خش

 !خدمتتون میام االن... عزیز

 



 چقده و بود بلد گودزیال این یعنی. بخندم موند کم

....... جوونش عزیز با میزد حرف قلم لفظ هم

 !!!!میداد نشونم دندوناشو میرسید که بمن اونوقت

 

:  گفتم مظلوم نهایت بی و وار زمزمه صدایی با 

 بزنم؟؟ جیغ یا...... کنی ول.....  دستمو.....  میشه

 

 خارج واقعا لحظه این در هم کلمه چند همین گفتن

 و گفتم بود کندنی جون هر به ولی. بود توانم از

 .کشیدم دستش از دستمو

 

 و کردم سرم سنگینش نگاه مقابل در همونجا شالمو

. کردم رعایت حجابمو داده تو موهامو قشنگ حاال

 ... اجازه با گفتم مالیم نهایت بی لحنی با دوباره

 

 عزیز پریشون چهره و کردم باز که رو اتاق درب

 روی از و عمد به عزیز  شدم متوجه دیدم رو



 دادم به شاید که اومده پسرش اتاق به دلواپسی

 .برسه

 

 عزیز هرحال به. زدم عزیز بصورت تلخ لبخندی

 پسر شازده اتاق به بود کرده مجبورم منو خودش

 اینم حتما و بیام تمدنش از دور به و وحشی

 !!ایه اعجوبه چه پسرش میدونست

 

 مهربونش صورت رو بزرگی لبخند دیدنم با عزیز

 لیلی........ عزیزم اینجایی هم تو: گفت نشست

 برو......  مادر برو.....  میگشت دنبالت داشت

 !داشت چیکارت ببین دخترم

 

 ای بگم میخواست دلم. کردم جمع براش چشمامو

 ها دادی نشون بهم راهی عجب کاه، زیر آب عزیز

 ....... 

 



 اومدم خودم من که انگار میکرد رفتار طوری ولی

 چه دیگه نمیدونم حاال.......  پسرش سروقت

 !بماند بود کرده مورد این در فکرایی

 

 به شد باعث ضعف و مفرط خستگی احساس

 نگرانی و ها مادرانه به آرومی لبخند نیم زحمت

 بزنم مهربون زن این

 می میرم االن.....  جووون عزیز چشم: گفتم و

 .بینمش

 

 ای مزه با چشمک من حرف این بند پشت عزیز

 سالااام: گفت سرم پشت از درست حیدر که زد بهم

 !! شدید معطل اگه ببخشید...  عزیزجووون

 

 و بود سرم پشت درست که هیوال این خوردم جا

 تنم موهای کردم حس......  بودم نشده متوجه من

 .شد سیخ

 



 بفرمایید......  شما:  گفتم آروم و تردید با

 ... اجازه با من..... عزیز

 

 سعی زدم  زحمت به و بریده که رو حرف این

 .برسونم اتاقم به خودمو بلند قدمهای با کردم

 

 چنان میخواست دلم ولی. بستم سرم پشت درو

 خونه صداش کوبیدم می درو محکممممممممممم

 !لرزید می دیوارهاش و برمیداشت رو

 

 بهشت وارد انگار. دادم بیرون آسودگی به نفسی

 کشان کشان و رمق بی ولی ذوق با باشم شده

 . انداختم تخت روی خودمو

 

 سعی و کشیدم سردم بدن روی رو تختی رو  

 .  کنم گرم رو یخم بدنم نفسم با کردم

 



 بنیه ضعف و زیاد عصبی فشار......  فشار افت

 و بکنم کرختی احساس خودبخود شد باعث ام قبلی

 ........ بره خواب به ام خسته چشما

 

 ..... شدن رها نوع از آرامشی)'''

 .... ها لحظه سکوت حس پراز کشیدن نفسی

 '''(خواب رویای سفید های تکه جنس از پناهی و

 

. نشست گوشم به عزیز نگران صدای

 نمیخوری؟ شام....... آمینم........ عزیزدلم

 

 . بدم جواب نداشتم حالشم حتی

 

 شده چی: گفت که خورد گوشم به حیدر صدای

 !عزیز

 



 پیشونیم روی بزرگ و مردونه دستی بندش پشت 

 حتما! خوبه بدنش دمای نشید نگران: گفت. نشست

 . خوابیده ست خسته

 

 نترسونده کنه خدا: گفت میشد دور که عزیز

 به قسم خودت جان به...... حیدر وگرنه! باشیش

 پهلوت  از کنه کاری باهات میگم مرتضی حاج

 .   گفتم کی ببین....... بیاد بیرون هم دیگه حیدر دوتا

 

: گفت که نشست گوشم به حیدر ی خنده صدای

....... دارم هواشو خودم هم، شما نباشید نگران

 .....ها خودمه همسر دیگه باشه هرچی

 

 اولین و شم بلند شده هرجور میخواست دلم فقط

 قلبش توی رو برسه دستم به که تیزی نوک چیز

 ........کنم فرو

 

 



 خواندنی دریا مثل شعرهایت تمام ای

 !ماندنی رؤیا مانند دلم در خاطراتت

 

 دیدنی بس ها آیینه پرتو در ات چهره

 رقصاندنی بادها مسیر   در گیسوانت

 

 رها تیری زمان هر ابروانت کمان   از

 !ترساندنی ناگهان هایت چشم آهوان  

 

 شدند جاری ها کوه از وجو جست در ها چشمه

 گریاندنی تو دیدار   از دوری در هم سنگ

 

 شفّافتر تو صاف ذات   آیینه، از هست

 !رنجاندنی تو قلب حتّی آه خیال   از

 

 تویی تنها من قلب در همه از تر ماندنی



 !ماندنی تصویرهای همه این میان در
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 اومده باال قشنگ خورشید کردم باز که چشمامو

 . بود روشن روشن   اتاقم ی پرده پشت و بود

 

 ماجراهای تمام ای لحظه و کشیدم ای خمیازه

 . افتاد یادم دیشب

 

 ی پسره میشد پا کله خوندن نماز موقع الهی

. کنم گریه یا بخندم نمیدونستم حاال! هردمبیل

 .....شدن پا کله و حیدرو

 

 پایین هم شام برای و خوابیدم بیحال دیگه دیشب 

 گرسنگی از حسی که بود جوری حالم اصال. نرفتم

 . بود خواب به فقط چشمم و نداشتم هم



 

 کرده سرکشی بهم و بود اومده بار یه عزیز بازم

 و خوبه حالم عزیز بگم تونستم فقط ولی. بود

 . بخوابم میخوام فقط نیستم گرسنه

 

 راحت خیالش بدنم متعادل گرمای از که هم عزیز

 رو بود چند ساعت. نکرد اصراری دیگه بود شده

 و بزرگ دست بازم گفت بهم حسی اما. نفهمیدم

 .نشست پیشونیم روی حیدر گرم

 

. بود رفتن ضعف حال در دلم خوابیده همونطور

 رسونده بمن خودشو بازم و بود نگرانم خداروشکر

 . داشت خوشبختی بسی جای من برای که بود

 

 من کوچولوی سنجاب: گفت آروم شده خم بطرفم

 همه شاید نمیگه خوابیده؟ شام بدون اینجوری چرا

 جوابمو میکنی باز چشماتو........  بشن؟ نگرانش

  چطوریه؟ حالت ببینم بدی



 

 چه کنم باز چشمامو نداشتم حالشو راستش ولی

 نشست تخت روی کنارم کمی! زدن حرف به برسه

 . نرفت کنار پیشونیم روی از دستش و

 

 ربعی یه از بعد. بود بهش گیجزده حواسم حدودا

 موهام روی لبهاش و شد خم آروم بود نشسته که

 بیرون اتاقم بعداز..... گرم و طوالنی. نشست

 .رفت

 

 کال و نمیکردم درکش اصال. زدم لبخند دوباره

 بخودم و کردم بغل بالشمو. نبود مشخص فازش

 هم حیدر. بودم عاشقش منکه میدونم فقط. فشردمش

 !کنه انتخاب راهشو میتونست خودش

 

 تخت از. میشدم تلف گرسنگی از داشتم که هم فعال

 پایین ها پله از آماده بعد ربع یه و اومدم پایین

 . رفتم



 

 . دادم سالم آهسته. بودند پذیرایی عزیز و عمو

 

 اگه میشد چی ولی. بود مرتضی عمو روی نگاهم

 بزنم صداش جوووون آقا گفتن عمو بجای میتونستم

 .نمیدونستم بود؟؟........  نبود که زشت...

 

 ابروهای گره دیدنم با عزیز از قبل مرتضی عمو

 داد رو سالمم جواب و شد باز هم از حالتش خوش

 ... گرفت تحویلم عزیز سرش پشت و

 

 سالم.......  دختری گل ماه روی به سالم: گفت

. عزیزدلم خوبه حالت....... ش عمه دل عزیز

 برو....... تلفی گشنگی از االن صدرصد

 برو......  اونجان هم هاشون بچه و لیلی آشپزخونه

 ...  مادر

 



 عمو با عزیز انگار. افتادم راه و گفتم آروم چشمی

 من االن نمیخواست که داشت خصوصی حرف

 . باشم داشته حضور اونجا

 

 بابا کن صبر: گفت که شد بلند عمومرتضی صدای

 ... جاااان

 

 شدم حالی چه ووووووووی. کنم غش موند کم

 صدازد منو اینطوری محبت همه اون با عمو وقتی

 ...... جان بابا... 

 

 نمیخوای دخترم ببینم: داد ادامه خوشحالم نگاه با

 آقا دختری پدر بخیر   صبح سالم یه صبحی اول

 کنی؟؟ مهمون رو جونت

 

 منو عمو حرف هر که داشتم ذوق و تعجب بحدی

 .داد تکون رو آشوبم پر وقلب بود کرده زده شوک

 



 

  انداختم عمو بغل توی خودمو چطور نفهمیدم اصال

 .... بکنه من خرج رو هاش پدرانه خواستم ازش و

 

 چیکار که فهمیدم شد بلند عزیز و عمو خنده صدای

 ... کردم

 

 چشمام روی دستامو خجالت از موند کم و خندیدم

.......  آمین سرت تو خاککککککککک. بزارم

 ها دیوونه عین چرا تو زد حرفی یه عمو حاال

 ؟؟ انداختی بغلش توی رو خودت

 

 از خودمو سریع کرده داغ های گونه و خجالت با

 . گفتم ببخشیدی زیرلب و کشیدم بیرون عمو بغل

 

....... ها باشه شده بد خیلیم نکنم فکر: کردم فکر

 ؟؟ چه بمن دیگه گفت خودش جووووووونم آقا خب



 

 خیال  وبا اومد لبم به کوچیکی لبخند فکر این با

 . کشیدم نفسی راحت

 

 گرم نگاه و عزیز رفتنهای صدقه قربون با

 ازاین عمو: گفتم و زدم لبخندی سرخوش آقاجوون

 خودمم که میزنم صداتون جون آقا همش بعد به

 ! راضیم خیلی

 

 بهم که خوبی حال و حس همون با و شیطنت با بعد

 . شدم آشپزخونه راهی بود داده دست

 

 به اونم. بود بلبشویی چه که وای. چرخید نگاهم

 پاش و ریخت و لیلی پسرای سروصداهای خاطر

 ...هاشون

 



 خونه به اجبار به هارو بچه بود روزی دو لیلی

 لق دهن خاطر به اونم. بود فرستاده شوهرش مادر

 . بود هاش بچه بودن

 

 از نباید کس هیچ مدتی تا معلوم قرار از فعال چون

 با اونم و میشد خبر با حیدر و من عقد جریان

 !نداشت امکان شیطونک دوتا اون وجود

 

 این نیاوردم در هاشون برنامه از سر منکه وهللا 

 یا.  کسی چه بخاطر یا چی برای پنهانکاری همه

 عقد پنهانی اونم و سرعت این به باید ما چرا حتی

 ؟؟ میکردیم

 

 رو دستم خوشرویی با دیدنم بعد بالفاصله لیلی

 کرد مجبورم. کشید صبونه میز بطرف و گرفت

 میاورد میرسید دستش دم هرچی بعدم و بشینم

  من جلوی میگذاشت

 



 شدی......  ببینم بخور: میگفت مانند غرغر حاال

 عروس وضع چه این....... استخوووون پاره یه

 !آخه شدنه

 

 ..... مامان..... مامان: گفت پسرش آرمین

 

 اخمهای و حرص با بود شده قطع حرفش که لیلی 

 زهرماروووووو: گفت آرمین به رو درهم

 بنال د   چیه......  مامان دردووووو........ مامان

 ؟؟ کردید م کالفه سحر ی کله از ببینم

 

......  آرمان دیدی: گفت آرمان به رو شاکی آرمین

 دیدی.......  زد بد بد حرف مامان بازم دیدی

 ....بشه تنبیه باید خودش

 

 و کوبیدند بهم کرده مشت دستاشونو تند شیطونکها

 .دویدند آشپزخونه در بطرف شده بلند

 



 خانممممم آمین: گفت بمن رو و برگشت آرمین

 عرض سلووم شما ختمت رفت یادمون ببخشید

 ... هاا بکنیم

 

 پس یه و برگشت  آرمان زد حرفو این که آرمین

 نبود بد.... ماشاا: گفت و کرد برادرش نثار گردنی

 ایول ها میگیری یاد زدنو مخ داری......  پسر

 ..... دایی جون داری

 

 زدنهای قهقهه و من ریز های خنده صدای حاال

 پر شیرین حس یه از رو آشپزخونه که بود لیلی

 .بود کرده

 

 بشن بزرگ تو های تحفه این خداییش لیلی: گفتم

 به رو مملکت!  عالمه خدا درمیان آب از چی

 !میدن بادفنا

 



 تکون سری و رفت بمن ای غره چشم خندان لیلی

 بچه نگفتن قدیم از مگه کنم چیکار خب: گفت داده

 منم وروجکای این......  میره داییش به زاده حالل

 .... دیگه شون علی دایی کپ شدن درست

 

 شکر. گفتم بهش احسنت یه و انداختم باال ابرویی

 و رفتار و اخالق. بود گفته درست قلمو یه این خدا

 .  بود علی مثل درست زدنشون حرف طرز حتی

 

 چیشــــــــــد......  چــــــــــی: گفت صدایی یهو

 اون داشتین االن شما خانوووووووم؟؟؟ آباجی

 ؟ میدادین نسبت کی به رو هاتون خرمگس

 

 حرص و خشم وبا اومد جلوتر کمر به دست علی

  نشست من روبروی صندلی و لیلی به رو

 

 مگه: گفت و رفت علی به ای دیگه غره چشم لیلی

 زدن حرف.....  اداهاشون همه.....  میگم دروغ



 بچگی مثل هاشون کردن شیطونی.....  هاشون

 !!! دیگه خودته های

 

 و کرد من لبای رو ی خنده به نگاهی اخم با علی

....  خوبین زنداداش:  گفت آروم تمام خباثت با

  الحمدهللا خوبه که هم داداشم آقا حال....  خوشین

 ؟ دیگه میرسی بهش

 

 بی ی پسره! رفت هم در ابروهام و شد جمع لبام

 هام خندیدن تالفی به میخواد نکبت شعوووور

 شناخته منو خوب خیلی که عجیب و بگیره حالمو

 ! دربیاره رو حرصم چجوری میدونست کامال. بود

 

 با دید منو خوردنای حرص و اخم که هم حاال

 اما و: گفت لیلی خواهرش روبه زده برق چشمای

 ...... گرام خواهر شما

 



 و کیش آماده. میشناختم رو علی لبای روی نیشخند

 !نبود آوردن کم آدم کال و بود خواهرش کردن مات

 

 میگرفت لقمه خودش واسه داشت که همونطور

 :گفت کرد زدن بحرف شروع

 

 هاتو عتیقه این جنابعالی یادمه که اونجایی تا واال

 بود چی اسمش....  پوشک با نوزادیشون زمان در

  میکردی استفاده ها بی بی مای همین از....  آها

 نه؟ یا درسته میکردین خشکشون و تر

 

 چی ببینیم بودیم منتظر مات قیافه با من و لیلی

 ! کنه بلغور میخواد

  داد تکون سری علی برای تایید به فقط لیلی

 

 خوب خیلی اینو خودتم کنم فکر خانم آباجی خب

 های بچه بودن باادب و شنوی حرف که میدونی



 نه یا درسته داره فرق آسمون تا زمین االن با قدیم

  ؟

 

 الی رو ها بیچاره بدبخت های بچه ما موقعها اون

 روی اونقدر بعدم و میکردن پیچ بقچه تشکچه یه

 کوبیدن می پشتمون به حاال داده تکونمون پاهاشون

 روده و دل شدن چپ بر عالوه چشمامون که

 ضربه همچین......  هیچ میشدن درهم که هامون

 . میخوابیدیم میفتادیم کما حالت به که میشدیم مغزی

 

 بخوابونن مارو تونستن بودن خوشحال چقدر حاال

 االنم که برمیداشتن لپمون از محکم ماچ یه و

 .  تبریزیه کوفته عین لپهامون

 

 علی که خندیدم پقی اش جمله آخرین شنیدن با

 بقیشو حاال. آورد باال دستشو جدیش قیافه باهمون

 ! بخند بعد کن گوش

 



 خوردنا تکون مغز همون نمیدونم حاال اینکه جالبتر

 کن گوش حرف و باادب قدیم های بچه میشد باعث

 از قلبمونو که کوفتن پشتمون به اون یا بیان بار

 .مینداخت کار

 

 پنج چهار تا ها بچه اتاق توی الحمدهللا حاال ولی

 بعد......  نداری هم کشیدن نفس حق حتی سالگی

 زنکها خاله این عین دستاشو و کرد نازک صداشو

 :گفت داده تکونی

 

......  میگیره افسردگی......  میشه بدخواب م بچه

 نره هیشکی شو اختصاصی اتاق..... میترسه یهو

 .... میشه آلوده هواش که

 

 میگیره درد م بچه: داد ادامه شده حرصی صداش

 بیخ ورم.... میگیره مرض.....  میگیره حناق..... 

 .. میچسبه گلوش

 



 مونده باز دهنشم و بود زده بیرون چشماش که لیلی

 زدن قهقهه به شروع آنچنان من همراه یکدفعه بود

 !میلرزوند رو آشپزخونه کل صدامون که کرد

 

 از زده حرفایی چه انگار نه انگار بیخیال علی ولی

 جمله گفتن از بعد البته رفت بیرون آشپزخونه

 .. آخرش

 

 توووووو عتیقه های بچه منو فرق فهمیدی حاال

 نچسبون فلکزده بمن اونارو هی هم دیگه...... 

........ کجا کن گوش حرف باادب من  ...... 

 رو شیطون االن از که کجا تو پرروی پسرای

 !! میدن درس

 

 بیرون آشپزخونه از و زد ما به رو چشمکی علی

 . رفت

 سرشو که بود نگذشته رفتنش از ای ثانیه چند ولی

: گفت بمن رو که دیدم آشپزخونه درب الی از



 دیدم دیروز رو شیرین....  خانم عرووس راستی

 و میکنی چیکار میپرسید و بود شکار دستت از

 ! بود تنگولیده برات خیلی انگاری دلشم. کجاهایی

 

 به منم: داد ادامه و آورد لب به خبیثی لبخند علی

 یه ما خانم آمین سر اینکه نه وهللا گفتم خانم شیرین

 خورده

 که اینه زیاد، فکریشون مشغولیت و شده شلوغ 

 !بفرمایند زیارت شمارو نمیتونن فعال

 

 پرت دنبالش که گرفتم دمپاییم به دستمو حرص با

 48# !بود داده ترجیح برقرار فراررو ولی کنم

 

 اومده در لرزه به بدنم تمام که دیکوب یم چنان قلبم

 باورم ــــــــــایخدا........ شدینم باورم. بود

 ......... شدینم

 



 ییرایپذ یتو بزرگم مادر یشخص لیوک االن یعنی

 نخوام من اگه آخه.......  منه دنید منتظر و نشسته

 نم؟؟یبب دیبا رو یک نمشیبب

 

 اصطالح به ناشناس زن اون اسم یوقت یحت

 شروع کسرهی بدنم تمام شنوم یم رو مادربزرگ

 .کنهیم دنیلرز به

 

 پر رو وجودم همه بیعج یوحشت و ترس حس 

 ...... ندارند حرکت قدرت پاهام و کرده

 

 ی کله و سر عقد از بعد روز چهار سه درست

 اول ی وهله همون در و شد دایپ بزرگم مادر لیوک

 .شد من با دارید خواهان

 

 یول یجد یا چهره با یمرد........  بود بیعج

...... چشماش........  چشماش.......  مهربون

 .....آشنا یلیخ...... بود آشنا برام چشماش درسته



 

 که بود وجودم در ترس و کشش نیب ما یحس به

 سخت  برام رو نرفتن و رفتن نیب شک و دیترد

 . کردیم

 دوخته بمن حرف پراز و مشتاق ینگاه با چشماش

 .بست یم رو نفسم راه که بود شده

 

 گرم یلیخ و وجودش ته از یلبخند با من دنید با 

 . نمیبش کنارش خواست ازم و کرد سالم بهم

 

 درست و گذاشتم جلو قدم حرف بدون چرا دونمینم

 حرکتم نیهم که نشستم کنارش یدونفر کاناپه یرو

 دریح پرپشت و اهیس یابروها خوردن گره باعث

 .شد

 

 من حاال هور لنده آخه.......  داشتم کم نویهم فقط

 مثال؟؟ شهیم یچ نمیبش لهیوک نیا کنار

 



  داشت سن سال چهل یباال که هم چارهیب لیوک نیا

 درست یمشک یابرو و چشم با دهیکش ی چهره

 و بلند قد......  بایز ینگاه برق و خودم مثل

  حالت خوش و دیسف کدستی یموها

 

: گفت مهربان. بود شده دوخته بصورتم نگاهش

 ؟؟ دخترم خوبه حالت

 

 مگه......  پرسهیم سواله نمیا آخه. شد فشرده لبام

 !!!نهیب ینم منو دهیپر یورو رنگ

 

 اومد لبهاش به آرامش پراز یلبخند و کردم یمکث

 شد شمیتشو پر دل شدن آروم باعث نیهم که

 !! بود بیعج واقعا......  بود بیعج......

 

 رو بود خبر چه نجایا امروز: کردم فکر

 مرد دونستمیم خوب یلیخ نویا یول. دونستمینم

 بودم نشسته کنارش االن من که یا بهیغر



 رو یتلخ حال نیدرع و جالب یخبرها تونستیم

 .باشه داشته من یبرا

 

 رژه مغزم رو داشت دریح ی کالفه ینفسها یول 

 یختگیر بهم باعث روداریگ نیا در و رفتیم

 .شدیم ام نداشته تمرکز

 

 و بوجود یلیخ لحظه نیا در. دیچرخ نگاهم

 چرا دونمینم یول. داشتم اجیاحت زیعز یهایدلگرم

 گذاشته تنهام و نبود کنارم حساس تیموقع نیا در

 !بود

 

 یمبلها یرو هردو دریح و یمرتض عمو فقط

 .بودند منتظر نشسته ما یروبرو

 

 آقاجون بگم بهتره ای عمو  فقط نیا کنم فکر البته

 حرف بدون و کامل آرامش با و محکم که بود

 مرد اون یها گفته و حرفها به نگاهش. بود نشسته



 تعجب یجا برام.......  دریح یول بود بهیغر

 !!!داشت

 

 لیوک اون اومدن خبر که یا لحظه همون از چون

 وقرار آروم دیرس گوشش به من دنید و منزل به

 . بود کالفه بشدت و نداشت

 

 بشدت دریح. نشست صورتش یرو نگاهم

 کنار به دنیکش دست از نویا من.  بود سردرگم

 مختص فقط که یعادت. بودم متوجه سرش و لبش

 .بود دریح

 

 که شدیم خوانا یکتاب مثل برام داشت کم کم دریح

 معنا برام حرکاتش تمام با قشنگ یلیخ رو حسش

 .بود کرده

 



 صدا سرم یتو قبلش دوساعت یتشرها و توپ

 از منو داشتند انگار کردیم رفتار یجور. کرد

 .گرفتندیم دستش

 

 دیبا توانمند یآقا خب:گفت لیوک. شد جمع حواسم

 خواسته و قانون طبق که بکنم عرض خدمتتون

 وراث از یکی که یریکب نیآم خانم.......  خواهان

 .... هستند خواهان ثروت

 

  گفت یچ االن لهیوک نیا......  شد بسته نفسم راه

 !!وااااررررررث؟؟؟......  منننن

 

 نیا شمیم وونهید دارم. باش کنارم خودت ایخداا

 یفایا توش من قراره که هیدیجد یباز چه گهید

 ؟؟ بکنم نقش

 

 بتونم تا کردم بسته و باز رو چشمام بار چند

 یول. ادیب سرجاش حواسم و کنم تمرکز دوباره



 و مغرور نگاه که بود نجایا کار مهم قسمت

 یها گفته به یوتوجه بود بمن دریح یجد همچنان

 .نداشت لهیوک

 

 ی کلمه نیا انگار. زد زنگ گوشم یتو یزیچ

 اوضاع با یول بودم دهیشن دریح از قبال رو وارث

 . بود شده فراموشم کل به ممیوخ

 

 ؟؟ خوووبه حالت......  دخترم: گفت ییصدا

 تحمل....... نباز خودتو.........  دختر نباز خودتو

 ....کن

 

 ینگاه با که نشست عمو یرو اول جمیگ نگاه

 . بود شده دوخته چشم من به نگران

 

 با که کردم نگاه دریح به بعد و زدم تلخ یلبخند 

 دوباره دمیفهم اش کرده باد گردن رگ دنید

 .شده یعصب



 

. گرفتم روبروم از نگاه عیسر لیوک دوباره سوال با

 ادامه شما......  خوبم......  من....  خوووبم: گفتم

 .دیبد

 

 شد عرض خدمتتون که همونطور خب: داد ادامه

 یبرا یریکب نیآم خانم دیبا خواهان خواسته طبق

 بهشون کینزد ندهیآ در که یاموال یسرکش و اداره

 مربوطه دیاسات نظر ریز االن نیهم از شهیم محول

 ..... نندیبب آموزش نکاریا به مربوط متخصص و

 

 در یریکب خانم اومدن مستلزم هم نکاریا و

 خواهان یشخص منزل به شده مقرر یموعدها

  تمام.  باشدیم

 

 عمو متفکر صورت از ام زده تعجب و مات نگاه

 و شد دهیکش دریح سردرگم یول یجد صورت به



 شده یجد چهره طرف به اراده بدون و آخر در

 .رفت لیوک جناب

 

 دادم قورت زور به رو ام دهیبر و لرزان نفس

 زدنم حرف قدرت یحت و بودم منگ و جیگ....... 

 .نداشتم

 

 فکر خودم ییتنها و خلوت در تا شدمیم تنها دیبا

 یمیتصم هی دریح و عمو کمک با و کردمیم

 . میگرفتیم

 

 هضم قابل برام مادربزرگم ی برنامه اصال

 ؟؟؟یچ یعنی...... نبود

 

 خودش جوان داماد و دختر مرگ باعث که یزن

 ثروت نیوارث از یکی رو من داشت حاال بود شده

 قطعا و کردیم اعالم خودش حدونصاب یب



 آموزش بهانه به خواسته که بود من دارید خواهان

 !! بکشونه اونجا منو

 

 کردمیم احساس و نداشت لیتحل قدرت گهید مغزم

 متوجه اصال گهید......  دنهیترک حال در سرم

 شد گفته ونیآقا نیب یا گهید یحرفها چه نشدم

 پلک و کردمیم نگاه ها کرده تب و جهایگ مثل..... 

 .. زدمیم

 

 نکهیهم. بکنم دایپ خودمو بتونم تا دمیخوابیم دیبا

 کرد ترک رو خونه دریح و عمو تیمع در لیوک

 فکر و درد شدت از که بستم رو چشمام آروم

 .زدیم دودو کردن

 

 یتو آرامش به اجیاحت.  شدمینم آروم ینطوریا نه

 کردمیم حس. داشتم خودم یوارید چهار و اتاق

 . هستم یروح و یجسم ی خسته بشدت

 



 یا گهید چکاریه بدون و رسوندم اتاقم به خودمو

 . بستم رو تبدارم چشمان حاال افتادم تخت یرو

 

 چشم خواب از جیگ که اتاق رونیب یسروصدا با

 . هیچ به یچ دمیفهم ینم کردم باز

 

 و بود کیتار اتاقم. بودم دهیخواب چقدره اوووف

 دست خشک یبدن با آروم. دمید ینم رو یزیچ

 روشن رو تخت کنار خواب چراغ و کردم دراز

 .کردم

 

 رو چشمام که همانطور....  زد رو چشمام نورش 

 انداختم ینگاه وارید یرو ساعت به دمیمالیم

 چرا پس.......  بود شب هشت ساعت ایخدااا

 ؟ بودند نکرده دارمیب

 

 بهتر یلیخ حالم باشم شده شارژ که انگار...  بهتر

 فکرم لحظه هی. داشتم یخوب احساس و بود شده



 دارید و لیوک یحرفها و قبل ساعت چند به رفت

 !یمادر بزرگ مادر

 

 در یا دغدغه فعال اما. شد دهیورچ رسما لبام

 یزیچ گهید موند یم نیا مثل.  کنمینم حس وجودم

 .انداختم باال یا شونه الیخ یب ندارم ینگران یبرا

 

 دوش هی دلم افتاد حمام سیسرو به که نگاهم 

 برداشتم مو حوله. خواست ولرم آب با یحساب

 .جون یلیل ی هیهد قرمز پوش تن...... 

 

 اونم حموم حوله آخه. دمیخند

 !!!!قــــــــــرمــــــــــز

 بامزه و طونیش یلیخ که یلیل نیا دست از امان

 .ست

 



 به خودمو و زدم روزش اون یحرفا به یلبخند

 رنگ قرمز خااانم نیآم: بود گفته که رسوندم حمام

 ؟؟ هیچ

 

 قرمزه  قرمز خب: گفتم زده یپلک منگال نیع منم

 !یچ یعنی..... گهید

 

 من  شده معترض و مچاله افهیق به هرهر یلیل

 .رفت رونیب اتاقم از و دیخند

 

 موقع. دینکش طول شتریب یساعت مین کردنم حموم

 و خورد زیل پام... ماشاا هم حموم از اومدن رونیب

 کمکم خدا فقط که نیزم بخورم سر با بود کینزد

 .کرد

 

 بود رونیب داروندارم همه و مونده باز م حوله قهی 

 . کردم لرز احساس که

 



 و لرز با و کردم کینزد بهم رو حوله ی قهی تند

 .اومدم رونیب حموم از سرما حس

 

 و بود ختهیر هام شونه یرو سمیخ و بلند یموها

 تند تند بازم اما. نبود ساخته یکار پوش تن کاله از

 . گرفتمیم آبشونو کاله با

 

 حوله.....  رسوندم لباسام کمد به سرعت به خودمو

 ؟؟؟ کووووش سرم

 

 کوش.....  حووووله...... حوله:  خوندم شادمان

 ینم توووو چرا پس ییکجا.......  کوش...... 

 ؟؟ ییییییآ

 

 کمدم یتو از عیسر دمید که رو دمیسف سر حوله

: گفتم. دمیچیپ موهام یرو و آوردم رونشیب

 شونه هارو جنگل نیا خوادیم یک االن آخــــــــــه

 بززززنه؟؟؟



 

 موند کم که بودم فتادهین راه کمد یجلو از هنوز

 یدست اما...... بنفش غیج اونمممممم بزنم غیج

 .نشست دهنم یرو

 

 نیا...... .. نههههههه....... نه........  زد خشکم

 !! نداره امکان

 

 و بزرگ دستان خوردن گره و همانا کردم سکته

 ....همااااانا کمرم دور به آشنا یموها با یعضالن
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 رها قصد که یبزرگ دستان یگرما از یا لحظه

 .دمیلرز نداشت رو کردنم

 



 تونستیم که یدستان لمس از شدم حس یب راستش

 یدخترک یها ییتنها هیسا پشت یقو و محکم یلیخ

 .بشه شینابود از مانع و بخوره گره درد جنس از

 

 همون در اراده یب و دادم قورت رو دهنم آب

 دریح یعضالن دستان یرو دستم حالت

 بشم مطمئن خواستمیم که انگار......... نشست

 . نشدم الیخ و وهم دچار

 

 نیا در و نجایا االن نکهیا در،یح موقع یب حضور

 کردیم کاریچ سر بر خاک من اتاق یتو لحظه

 یجا برام

 .دیکوب یم قلبم و داشت تعجب 

 

 بغلش از خودمو بتونم بلکه دادم بخودم یتکون تند

 ینفسها و شد محکمتر دستاش یول بکشم رونیب

 خشدارش و بم یصدا. نشست گردنم یرو داغش

 :گفت که شد بلند گوشم دم



 

 کم.......  کوچولوووووو سنجاب ریبگ آروم

 ....نباش ترسو نهمهیا......  نمیبب بخور وووول

 

 خودمو کردم تقال دوباره دمیشن که رو صداش

 و شدم فشرده اش نهیس به بدتر که بکشم رونیب

 . کرد خوش جا گردنم یرو لباش

 

 هم یباز چموش......  ریبگ آروم: کرد زمزمه بعد

 رو خسته ریش نیا یخواینم که تو....... اریدرن

 هااان؟؟ یبکن شیعصب

 

 که یسروته یب یها نقشه از ام خسته تیکفا بقدر

 تمونیامن تا کنم ردشون یجور دیبا هرلحظه

 بدتر نکهیا نه کن کمکم هم تو پس. بشه برقرار

 ! یکن خستم

 



. دادم یتکون قبوله یمعن به سرمو لرز و ترس با

 رونیب اتاق از خواستیم دلم فقط راستش یول

 !کنم فرار نه...... برم

 

 نویا فقط. دراومد نفسم و شد شل یکم دستاش

 و بر و هرکول دریح. بود گم آغوشش یتو دونمیم

 اصال..... شکننده و فیظر من..... بزرگ یبازو

 .مینداشت هم با یهمخوان چیه

 

 رو یزیچ...... خااانم نیآمــــــــــ خــــــــــب: گفت

 و حرفها یبعض...... دار نگه ادتی گمیم

 !خودت یبرا مخصوصا هستند یاتیح سفارشهام

 

. برگردوند خودش بطرف منو و گرفت بازوهامو

 تازه زد، یبرق و نشست ام نهیس یرو که نگاهش

 ....... و شده باز هم از ام حوله حتما افتاد ادمی

 



: گفتم. بود درست حدسم که پوشوندم مو نهیس تند

....... نیهست من اتاق تو االن شما دونستمینم واقعا

 . ومدمینم رونیب م حوله با اصال  وگرنه

 

 یواریچارد: گفت و نشست لبام یرو انگشتاش

 اتاقت وارد اجازه بدون که م شرمنده من! یاریاخت

 اومدم بود باز دراتاقت و ینبود چون یول. شدم

 . بدم بهت یهشدار

 

 که دستش کردیم ام وسوسه طونهیش چرا دونمینم

 راستش. رمیبگ محکم گاز هی رو بود لبام یرو

 ....گرفتن گاز یبرا کردیم گزگز دندونامم

 

 طونهیش: گفت. کرد ام شوکه آرومش بم یصدا

 یبکن یکار. بده ادی یزیچ بهت کنهیم جایب غلط  

 ! یکن تحمل دیبا عواقبشم

 



 یحد تا اوضاع نیا با که َمردم هی منم باشه یهرچ

 یبکن هم یطنتیش هی و یایب حاال. کنم یم تحمل

 . کنمیم فوران که باش نداشته یانتظار ازم گهید

 

 فکر یچ به من دیفهم کجا از نیا. اومد در آهم فقط

 !کنم؟یم

 

 نگفتم من یوقت تا یول دارمیبرم دستمو: داد ادامه

  حرف

 یبحد یا لحظه چشماتم...... موقوف زدن اضافه

 هم بدست دست طونهیش با دمیفهم که شد طونیش

 ! یکش یم نقشه یدار و یداد

 

: گفت. دادم تکون یسر و خوردم فرو لبخندمو

 دختــــــــــررررک گمیم یچ نیبب کن گوش

 ....... طونیش

 



 دلم یول. زدم پلک و کردم نگاش احمقها مثل فقط

 .خواستیم دنیخند

 

.......  یول. کامله تتیامن و خودته ی خونه نجایا

 مبادا یشیم مادربزرگت ی خونه مهمون یوقت

 یشخص یکارها به اتاقت در کردن قفل بدون

 !یبرس خودت

 

 شده قفل یدرها پشت. یکنینم نکارویا ابدا و اصال

 قشنگ هاتم نهیس اون. شهیم حفظ تتیامن که ست

 !!!!بپوشون

 

 بطرف دستم بازم شده سرخ کنم فکر و دمیگز لبمو

 . کردم جمعش و رفت م حوله

 

 دهید یوضع چه با منو نکهیا بخاطر شرم از حاال

 ! کنم خفه خودمو خواستمیم بود

 



 به  نمیب ینم یلزوم گهید نیآم: داد ادامه دریح

 کالفه.......  یباش برت و دور یاتفاقا از دور

 لیوک که یدیشن: داد ادامه و داد رونیب ینفس

 ؟ گفت یچ مادربزرگت

 

 دوخته چشماش به ملتمس و شد باز نگران چشمام

 .شد آرومتر نگاهش دید که رو چشمام التماس. شد

 

 که دیکش سرش به یدست یعصب و سرگردون دریح

 .ومدینم بهش هم اصال و بود زده موهاشو باز

 

 و قلب عمق به تمام تسلط با نباریا آرومش زمزمه

 خوادینم تو: گفت. کرد آرومم و نشست روحم

 تو به حواسم من.......  یباش یزیچ نگران اصال

 .....هست هیبق یکارها ی همه و کارهات همه و

 

 با انگشت چهار فقط لباش و اومد جلو صورتش

 یآدما همه به حواسم من: گفت. داشت فاصله لبام



 هم بزرگت مادر به یحت تو واطراف دور

 ....هست

 

 اما نشست لبهام یرو داغش و صدا پر نفس

 دیکش کنار بازوهام از دستاشو. دیکش عقب خودشو

 . کرد اتاقم یتو زدن قدم به وشروع

 

 خلوت در دیبا فقط: گفت برگشته بطرفم یا لحظه

 مادربزرگت کنار اونجا یمجبور که ییها ییتنها و

 ! یکن جمع دانگ شش رو حواست یباش

  

 شهیهم.....  یباش سرت پشت مراقب دیبا شهیهم

 بره هی دنید با آدما یبعض یبفهم و یکن فکر دیبا

 رو گله چوپان نقش  چله و چاق و دفاع یب ی

 راه به شونو کرده نشون ی بره تا کننیم یباز

 گلوشو....... کنند قطع نفسشو وقتش به و ارنیب

 !ببرن

 



 تک تک به قیعم ینگاه با و زد رو حرفها نیا

 و کرد قتریعم رو درهمش یاخما صورتم یاعضا

 انگشتام تند که نشست م نهیس یرو دوباره نگاهش

 .گرفت محکمتر مو حوله

 

 با بالفاصله و شدند مشت یآن در دستاش که 

 .......رفت رونیب اتاقم از ییهوی میتصم

 

 کم نفس حرفش و هرکلمه با منم که دیونفهم رفت

 و بودم آورده دوام بزور دینفهم!! شدم وتموم آوردم

 !بودم پا یرو

 

 قلبم. نشستم روش و کشوندم تختم بطرفم خودمو

 . دیلرز یم

 

: بگم بزنم ادیفر. بزنم داد داشتم دوست 

 حست بتونم تا باش کنارم خودتم درررررررریح

 .....نفسات هیسا و بودنت از بشه قرص دلم و کنم



 

!!! من بهیغر مرد یکنیم رمیدرگ حرفات با چقدر

 یتو یترس خودتم که یفرستیم ییجا منو یدار

 .....من یول یدار دلت

 

 آب فوت رو گرسنه یگرگها همان ورسم راه من

 . شدم

 چیه گهید دونمیم یول شدنم، دهیدر از بترسم دیشا

 بره هی شدن دهیدر یبرا ترفندهاشون از وقت

 !شمینم ریغافلگ کوچک

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

. رفتم نییپا اطیح یها پله از یلیل کنار ایمه و آماده

 منو اجبارا و بود برنداشته سرم از دست یلیل

 . کشوند یم شگاهیآرا بطرف

 



 نیآم نیبب: گفت یجد دوخته چشمام به نگاهشو

 یول ،یدار داداشمو االن و یکرد عقد درسته

 !یهست که یبود یقبل نیآم همون

 

 و بشه عوض یکم ت افهیق میکن یکار دیبا

 داداش خود سفارش البته. یبش نیا از خوشگلتر

 !بنده نه ها درمهیح

 

 یول. دمیفهم ینم یزیچ و کردمیم نگاش مبهوت

 رو یدیجد ی افهیق خواستیم دلم خودمم راستش

 . بشم لتریخوشج یکم و کنم تجربه

 

 و شد باز در که میبود گذاشته اطیح به پا تازه

 بصورتمون نگاهشو دنمونید با. شد وارد دریح

 .ومدیم بطرفمون بلندش یقدمها با و بود دوخته

 

  راحت؟ نهمهیا نیکرد کاله شال کجا: گفت دیرس تا

 



 میریم خودتون دستور طبق واال: گفت یلیل

 ....جا چیه گهید..... شگاهیآرا

 

 گفته: گفت یلیل به رو. شد جمع صورتش دریح

 بهم یزنگ هی منزل از خروج از قبل شهیهم بودم

 ! دینزد یول..... دیبزن

 

 دورتر ازمون قدم چند داده رونیب محکم ینفس بعد

: گفت و گرفت رو یا شماره. درآورد ویگوش شده

 !دیباش آماده دیسع

 

 یعنی: گفت یکجک یلیل کردتش قطع بعداز

 رونیب میتونست ینم ما شدینم آماده دخانتونیسع

 ......دهینشن و دهیند یزایچ حق به! میبر

 

 دیتونیم االن: گفت فقط یول شد جمع لباش دریح

 ....بسالمت..... دیبر

 



 

 ؟ یهست چه ؟ یشراب ، یخوب چه ، یگرم چه

 ؟ یهست چه ؟ یماهتاب ؟ یگل ؟ یبهار

 

 ؟ یدیکش جانم به آتش که یهست چه

 ؟ یهست چه ؟ یناب شعر ؟ یخوش سرود

 

 وجودم تخت به ینشست نیریش چه

 ؟ یهست چه ، یالتهاب ؟ یغم ، را خدا

 

 ؟ یزیگر یم من چشم از که فروغ

 ؟ یهست چه ؟ یخواب ، خوب همه یا ای و

 

 میرو به یکرد خنده تا شاد شدم

 ؟ یهست چه ؟ یماهتاب ؟ یمن بخت تو

 



 ردینگ یکام تو از ام تشنه لب

 ؟ یهست چه ؟ یسراب ؟ یدروغ ؟ یبیفر

 

 ؟ ییطال ترنج دختران از تو

 ؟ یهست چه ؟ یآب یها یپر از ای و

 

 خاموش خوب یا پرسم یم تو از را تو

 ؟ یهست چه ، یجواب را خدا ؟ یهست چه
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 داشتم منم و بود زوم صورتم یرو دریح نگاه

 برام کاراش. دمشیفهم ینم اصال. کردمیم نگاش

 . بود درک رقابلیغ

 

. ها بشه حفظ مالحتش جان یلیل: گفت آروم

 .بده دست از شو افهیق تیمعصوم اون خوامینم



 

 بس از یول. داداش آقا چشم: گفت و افتاد راه یلیل

 هی ترسمیم نیکن باور نیکرد گوناگون یسفارشها

 . کنم جمعش نتونم که بشه ییشوربا شلم

 

 گذاشته ها پله یرو پا و گرفت ازم نگاهشو دریح

 !یکنیم کاریچ نمیبب خالصه: گفت

 

. میزد رونیب در از و افتادم راه یلیل صدازدن با

 به ینگاه. بودم ومدهین رونیب خونه از بود مدتها

 یمتر چهارده ی کوچه که چرخوندم برم و دور

 .بود یخال نایزایعز

 

 با که افتاد کوچه یتو دیسف نیماش تک به نگاهم

 یول. بودند نشسته ییمردها توش در چند ی فاصله

 . نداشت یربط بمن خب

 



 نیماش و کردیم یرانندگ خودش یلیل. میافتاد راه

 فقط یلیل و خوندیم برامون یآهنگ. بود دستش یعل

. گهیم یچ دمیفهم ینم راستش اما. زدیم حرف

 . نبود جمع حواسم چون

 

 ذهنم در یهمچ اما. کردمیم فکر یچ به دونمینم

 داشتم کردن فکر یبرا مورد هزاران. بود یقاط

 یذهن تیمشغول فقط. بود یچیه به یچیه فعال اما

 !نیهم

 

. افتاد یسر پشت نیماش به بغل نهیآ از نگاهم

 کوچه یتو نیماش همون یعنی. شد گرد چشمام

 و بودند همونا نیماش یتو یمردها آخه نبود؟

 . داشتند رو قواره و قد همون

 

 نبود ممکن. کردمیم اشتباه حتما..... چه بمن یول

. نبود نکاریا یبرا هم یلیدل و باشند دنبالمون اونا



 هم دودور َددر اهل ادیز خداروشکر. زدم لبخند

 . کردند پسند و دنید منو بگم نبودم

 

 زیبر تند: گفت یلیل میدیرس که شگاهیآرا یجلو

 که ستین یشگاهیآرا نجایا. شده رمونید که نییپا

 . کنن تحمل کارارو نجوریا بتونن

 

 پام هی و ومدمیم نییپا داشتم یلیل حرف به لبخند با

 از یدیسف نیماش که بود نیماش پام هی و نیزم

 . گذشت کنارمون

 

 بازم که زد یچرخ نیماش یتو نگاهم ناخواسته

 یول. زهیعز ی کوچه یتو نیماش همون کردم حس

 . شناختم یم رو دمید یا لحظه که یدونفر نیا من

 

 کینزد از و شناختمشون یم بخورم قسم تونستمیم

 منکه....... کجا....... کجا یول. بودمشون دهید

 ......اما نبودم رونیب اهل ادیز



 

....... نبود اونجا.......  نه ز؟؟؟یعز یمهمون

  کجا؟؟؟....... ست و اهیس یلباسها با ییمردا

 

 همراه پارک.......  پارک. زد یا جرقه ذهنم

 بودند ییمردا همون آره....... سوسانو و نیریش

 سوار گفتند ما به و دادن مزاحمهارو جواب که

 ...... و میبش نمونیماش

 

 به گوناگون افکار و بود زده خشکم یهمونجور

 شد دهیکش محکم که بازوم. اوردندیم هجوم مغزم

 . شده رمونید افتاد ادمی تازه

 

 کوچه ته نیماش. دیچرخ کوچه در نگاهم باز یول

 مراقبت؟؟؟؟ ای میبود بیتعق تحت یعنی. بود ستادهیا

 

 آماده دیسع. افتاد ادمی دریح حرف و تلفن یا لحظه

  چرا؟ آخه یول........ دیباش



 

 یبرا جا آوردند سرم شگاهیآرا یتو که ییبالها

 و شد کوتاه یکم بلندم یموها. نذاشت ادیز فکر

 . دادند بخوردش یعسل میمال رنگ

 

 ۸۰ ام افهیق که دندیکش ابروهام و صورت به یدست

 . کرد رییتغ درجه

 

 چهره نینازتر شدم که یمیمال یلیخ شیآرا با و

 از خودمم راستش. داشتم سالها نیا تمام در مو

 . ومدیم خوشم خودم

 

 دید منو زیعز نفر نیاول و میدیرس که بخونه  

 از بوش کماهی تا کنم فکر کرد دود برام که یاسپند

 و کرد بغلم عاشقانه و مهربانانه. رفتینم بدنم و تن

 .گرفت ازم آبدار بوس نیچند یاشک چشمان با

 



💙💙💙💙💙💙 

 

 نهیآ یجلو هرلحظه راستش و بودم اتاقم یتو

 نهیآ یتو دمویجد ی افهیق و چهره. شدمیم کاشته

 .رفتیم ضعف دلم و کردمیم نگاه

 

 ام شده کوتاه و یعسل یموها به که یسشوار با

 به و شتندا حرف موهام یلخت بودند، دهیکش

 .   ختیریم نییپا یتکون هر با ییبایز

 

 حاال خب.......  اوردمیدرنم دریح یکارها از سر

 منو دیبا چرا داشته باهام یاجبار ازدواج که

 افهیق یواقع شوهردار یزنها مثل کردیم مجبور

  ؟؟!بسازم

 

 داشتم دوست دلم ته اما بودم شده قشنگ درسته

 نیا من. بمونم وغش غل یب ی ساده دختر همون

 .نداشتم دوست رو بیغر راتییتغ



 

 هیمخف همه از عقد نیا مثال: کردم فکر یا لحظه

 بود قرار یجور چه من خاص ی افهیق نیا با یول

 ...... موندم مات بمونه یمخف واون نیا دید از

 

 یسالمت به به به گفتینم دیدیم منو آشنا نفر هی اگه 

 انشاهلل......  انشاهلل مبارکه......  خانم نیآم

 که بدبخت دوماد نیا حاال.......  دیبش خوشبخت

 ه؟؟؟یک یکرد تورش

 

 دریح مخصوصا زیعز خونواده از چکدومیه یعنی

 گهید رسما من کاراهاشون نیا با کننینم فکر

 .فتمیم سرزبونا

 

 شیپ وقت یلیخ از من هرچند. بستم چشمامو

 حق و بودم اطرافم و دور یآدما دست عروسک

 . نداشتم هم اعتراض

 



 زجونیعز: کردم زمزمه زیعز  بغل در افتاد ادمی

 !ندارم دوست رو افهیق نیا من

 

:  گفت برداشته ام گونه از یا بوسه هم زیعز

 وقت چیه پسرم........ باشه ادتی نویا دخترم

 دهینم انجام باشه اش خونواده ضرر به که یکار

 ....... 

 

 بعد و رهیگیم نظر در رو جوانب ی همه شهیهم

 !نباش نگران. کنن کاریچ همه گهیم

 

 و زدم پلک....... نشست نهیآ یرو نگاهم دوباره

 منم یعنی.......  خونواده........  شد مشت دستام

 بودم؟؟؟ پسرش خانواده جزو

 

 گفتن بله هی و یاجبار حلقه کی با فقط یعنی

 بود؟؟؟ یکس ی خونواده و عشق شهیم یمصلحت

 



 باز در که گفتم یدییبفرما. دراومد بصدا اتاقم در

 . شد داریپد در چارچوب که بود دریح. شد

 

 ای کنم سرم یروسر دونستمینم االن. شد باز چشمام

 به تنگ یشلوار و بلوز فقط نه؟ ای بپوشم مانتو نه؟

 !بودم ستادهیا جلوش آماده و قشنگ و داشتم تن

 

 به نگاهش که شدیم دهید ییکاورها دریح دست 

 رفت تخت بطرف آرام بعد. بود شده دوخته سراپام

 . گذاشت تخت یرو کاورهارو ی همه و

 

 نگاهشو. ستادیا. اومد بطرفم قدم دوسه و برگشت

 دلم و بود اومده بجوش طنتمیش حس. گرفتینم ازم

 . ارمیب در صداشو خواستیم

 

 من ن؟یدار یریخوددرگ باز که انگار: گفتم آروم

 ن؟؟؟یباش راحت شما کنم سرم چادر االن

  



...... یخودم محرم...... نه: گفت. زد تلخ یلبخند

 ........باش راحت کنارم

 

 از برام داشت که یخش اون با بمش یصدا زمزمه

 .اومد دلنوازتر و قشنگتر یساز هر

 

 کرد زمزمه. گرفت دستامو اومده جلو آروم

 یخواستن یلیخ یدونیم ؟یشد قشنگ یلیخ یدونیم

  ؟یشد

 

 ای کنم کاریچ دونستمینم و زدیم دهنم یتو قلبم

 آهسته و اومد باال راستش دست! بگم یچ اصال

 که گوشم الله لمس یول. شد دهیکش موهام یرو

 .کرد داغ بدنمو تمام داد گوشم پشت آروم موهامو

 

 رونیب دهنم از قلبم که بود االن......  بوم بوم بوم

 .زدیم

 .شد بسته چشمام



 

 حرکت به موهام نیب آروم و وار نوازش انگشتاش

 ؟یبر دیبا که فیح: کرد زمزمه و دراومد

 ! یبمون شهیهم....... یتونستیم کاش...... کاش

 

 حرفاش یدلتنگ. گرفتیم ام هیگر کم کم داشت

 کلمات و رفتارها تحمل گهید....... دادیم عذابم

 .نداشتم رو دریح گنگ و مجهول

 

 زمزمه ناقوس دوباره و شد حلقه کمرم دور دستاش

 خودت مواظب: گفت. نشست دلم جون به صداش

 جا همه درسته....... باش یکنیم که ییکارها و

 . باش مواظب بازم یول هست بهت حواسم

 

 که باشم نداشته یدسترس بهت ممکنه وقتها یبعض

 !یکن جمع حواستو یلیخ دیبا

 



 ترسهام یماورا نشست دلم به حرفاش از که یترس

 خودمو ناخواسته نشست جانم به که یلرز با. بود

 دررررررررریح توروخدا: گفتم و فشردم بهش

 ....برم ییجا من نذار

 

 بتونم که نباشم یقو اونهمه دیشا!!! ترسمیم یلیخ

 .کنم محافظت خودم از

 

 نهیس به صورتمو و نشست سرم پشت  دریح دست

: گفت که بود دهیچسب موهام به لباش. داد فشار اش

 کمکت که یدار خودتو یخدا تو...... نترس نهمهیا

 . دارم هواتو شده هرطور منم و کنهیم

 

 کارت میس و یگوش برات سپردم یعل به فقط 

 رو یگوش که یدونیم. بذاره اراتیاخت در و رهیبگ

 دم؟یم بهت یچ یبرا

 



 لحن و شده یعصب یکم کردم حس چرا دونمینم

 .بود شده عوض زدنش حرف

  

 من که یهرزمان باشه ادتی شهیهم: داد ادامه

 و یبود که یطیشرا هر تحت گرفتم تماس باهات

 به دیبــــــــــااا......  نداره یفرق......  یتیهرموقع

 ؟ یدیفهم. یبد جواب من یها تلفن

 

 ایخدا....... چشماش. اومد باال هراسان صورتم

 و زیت..... بود شده عقاب کی چشمان مثل چشماش

 غم و یناراحت.......  پرواز و کنکاش حال در

 .....دادیم جوالن توش

 

 . بدتر گهید که من آشفته و قراریب حال و وضع 

 دمییتا منتظر که دادم تکون یسر سرگردون و جیگ

 .بود

 



 ادیم بهت یلیخ یزد که یپیت نیا درسته: داد ادامه

 ........یول لرزه یم آدم دل و

 

. ستادیا زمان کردم احساس که کرد مکث هیچندثان

 رو قبل یسنجاب یکوچولو نیآم من یول: گفت

 دارم هم دوست. دارم دوستش و خوامیم شتریب

 ....گهید جور نه کنم حسش یهمونجور

 

 دریح لحظه نیا در کردمیم احساس چرا دونمینم

 باشه شیواقع خود تونهینم و نداره یروان تعادل

...... 

 

 داشته دیترد یزیچ نگفتن و گفتن نیب که انگار 

 که یا گهید یحرفها و هیحاش به بزنه و باشه

 !کنه گم رد تا بگه رو ستین نظرت مد اصال

 



 محکمتر دورم بود گرفته قالب رو کمرم که دستش 

 مردونه ی شده تاب یب ینفسها حس دنیشن با. شد

 . فشردم ش نهیس به خودمو و نکردم تحمل گهید ش

 

 من نبود و بود درسته دریح...... دریح: دمینال

......  من...... من یول.......  نداره برات یفرق

 ..... بگو کلمه کی فقط....... دارم دوستت

 

 الیخیب من بخواه ازم کلمه کی کنمیم خواهش

 بشم وارثش نخوام من...... شمیم مادربزرگم

..... بگه زور بهم و کنه مجبورم تونه ینم یشکیه

 .....بمونم یبگ تو خوامیم فقط من و

 

 به خودمو یبحد کنم فکر و بود یجار اشکام

 . شدمیم محو همونجا داشتم که دادمیم فشار آغوشش

 

: گفت. نشست گوشم یرو دریح داغ یلبها و نفسها

 بعدا علتشم...... یمجبور....... یبر دیبا تو یول



 ساخته یکار منم دست از یحت...... یفهم یم

 خودتم نباش نگران بگم تونمیم فقط..... ستین

 .باش مراقب شتریب خودتم و مواظبتم

 

 شیپ باهات خودمم یکن یکار نکهیا از قبل االنم

 برو ادیب باال سگش یرو اون که امیب مادربزرگت

 .ببند رو چمدونت و کن جمع رو لتیوسا

 

 و کم خوامینم که دمیخر برات یا تازه یلباسها

 در بازم یداشت الزم هم یهرچ. یباش داشته یکسر

 ......خدمتم

 

 بخودم نکهیا از قبل و شد باز دورم از دریح دستان

 ....... رفت رونیب اتاقم از امیب

 

 احساسه یب یلیخ: کردم فکر سوخته دل

 یبرا بودم حاضر من و....... ییییییییییییلیخ

 ....بدم جونمو یاحساس یب نیهمچ



 

 صورتم یرو بدتر اشکام و نشستم تخت یرو

 .شد یجار

 

 بود مشخص کنان هن هن که اتاق به یلیل ورود با

 که کنم جمع اشکامو خواستم اومده باال ها پله از

 . شدم فشرده آغوشش در

 

....... خانومممممممم خوشگل نباش نگران: گفت

 سالم و حیصح دونمیم و دارم مانیا داداشم به من

 شو بلند تو هم االن. یگردیبرم خونه نیا به

 سروقت برم برم من هم و کن جمع رو لتیوسا

 ...چمدونام و لیوسا

 

 لبخند که کردم نگاهش یسوال و دمیکش باال مو ینیب

. زمیعز زیتبر میگردیبرم میدار: گفت و زد یتلخ

 شتریب یمهد. میبمون میتونینم نیا از شتریب گهید



 بفرستمش تنها خوادینم دلم منم و زهیتبر کارهاش

 . بره

 

 واقعا.  گرفت راه اشکام صدایب دوباره و گرفت دلم

 هم.....  بودم شده وابسته بهش یلیخ مدت نیدرا

 ..... پسراش هم خودش

 

 چاره یول. داشت خود یجا که هم یمهد آقا گهید

 کنار دیبا و بود شوهردار زن هی یلیل. نبود یا

 !بود یم هاش بچه و شوهرش

 

: گفت که. دادم تکون دنیفهم یمعن به رو سرم فقط

 که سوزهیم زیعز بحال دلم فقط...... گهید شو بلند

 .شهیم یخال دفعهی برش و دور

 

 کنار ی  عسل یرو رو یزیچ و گرفت راه اشکاش 

 یرو سمیخ نگاه. رفت رونیب اتاق از گذاشته تخت

 . بود دهیخر برام یعل حتما که افتاد یلیموبا



 

. دمیکش اشکام به یدست و خوردم فرو بغضمو

 امروز به تا خودم هرچند. گرفتم دستم رو یگوش

 ور شیگوش با یعل کنار یگاه یول نداشتم یگوش

 آب از ممویگل بتونم که بودم بلد ییزایچ و رفتمیم

 . بکشم رونیب

 

 چیه من: کردم فکر. بود رهیخ یگوش به نگاهم

 یآدمها و مادربزرگ از یشناخت و یآگاه

 نا و بهیغر یآدمها.  نداشتم تشونین و دوربرش

 ....... آشنا

 

 یعل و دریح و یعمومرتض و زیعز چطور آخه

 تن آرامش در و دلهره بدون بشن یراض تونستنیم

 .نداشتم بهش یخوب حس اصال که بدم یکار به

 



 منو یخطر که نباشن من نگران انگار اصال 

 تفاوت یب براشون کال دمیشا........ کنه دیتهد

 ......  بود

 

 

 هم لایر کی نخوام اگه من اصال بــــــــــابــــــــــا

 دیبا رو یکــــــــــ برسه بمن ییکذا هیارث اون از

 .......نممممممممیبب

 

 خوامیم رو دینرس پدرم و مادر به که یواموال مال

 آخــــــــــههههههه؟؟ کاریچ

 

. بود مرموز و مشکوک زیچ همه اصال 

 رو دامادش و پدرم دنید چشم که یقاتل مادربزرگ

 همون دختر به رو ثروتش نصف داره حاال نداشت

 ! سپارهیم دامادش

 



 دیبا سال همه نیا بعد چرا........  حاال چرا اصال

 نداشتم که هم اعتراض حق........ فتهیب من ادی به

 یم سرنوشت بدست رو خودم و کردمیم صبر دیبا

  سپردم

 نهایبدتر که یمن.......  نداشتم نیا جز به هم یراه

 ...... بودم کرده تجربه رو

 

 دریح تلفن شماره. کردم نگاه رو تماس یها شماره

 صداش. داد جواب که گرفتم شمارشو. بود ویس هم

 و حالیب خاص یجور صداش........ داشت بغض

 .....بود رمق یب

 

 بگو بار هی فقط...... بار هی........ دریح: گفتم

 خواهش کباری فقط...... رمینم بخدا......... نََرم

 ....کنمممممممیم

 



 هی برام که یلحظات بعداز. دینرس بگوشم ییصدا

 برو...... یبر دیبا یول: گفت بود عمر

 ....... بسالمت

 

 . کرد قطع و

 

 یخبر یشکیه از. بستم چمدونمو اشکام تمام با

 .زدینم یسر بهم هم زیعز یحت. نبود

 

 دنبال چمدونمم. اومدم نییپا ها پله از بغض با

 به رو نگاهم التماس ها پله نییپا. دمیکش یم خودم

 . دوختم یعمومرتض و زیعز

 

 صورتش رنگ و بود سرخ سرخ چشماش زیعز

 یخبر چیه که هم یعل و دریح از. زدیم یاهیس به

 .......نبود

 



 چقدر و کرده هیگر چقدر بود معلوم که زیعز

 صورتش یرو دستاش دنمید با نگرانه ودل ناآروم

 رفتیم ور دستش یتو حیتسب با عمو یول. نشست

 ! گفتیم ذکر رلبیز و

 

 و داد جواب که شد بلند شیگوش زنگ یصدا

 ..... تمام پس خب..... باشه گهید تمومه: گفت

 

 دیبا دخترم نیآم: گفت برگشته بطرفم نیغمک بعد

 ! منتظرته در دم نیماش یفتیب راه االن نیهم

 

 التماس عمو به نگاهم با داشتم چرا دونمینم

 .کردمیم

 ...... نشست عمو دل تو نگاهم بغض و ینیسنگ

 

 کردم احساس چون شدم متوجه راحت یلیخ نویا

 . دیگز یعصب لبشو و شد سرخ عمو چهره رنگ



 

 شده آروم و سرد یا چهره با لحظه چند بعد یول

 تو........  ستین یا چاره جان عمو: گفت بمن رو

 بزرگت مادر یها خواسته به یمجبور امروز از

 : داد ادامه و کرد یمکث. یبکن عمل

 

 مسلط خودت به کن یسع و باش آروم دخترم برو

 .یباش

 شد هم در ابروهاش گره و منقبض عمو چهره

 :گفت

 دریح پسرم مثل منم و یهست یمقاوم دختر تو

 ......یایم بر یهمچ پس از هستم مطمئن

 

 باز یا ناگفته حرف زدن یبرا لبام و کردم تعجب

 .شد

: گفت وآشفته نداد بهم زدن حرف اجازه عمو یول

 پسش از تو..... برو...... دخترم شهیم رید داره

 !یایبرم



  

 هرچند بودم یرفتن من....... نداشت یا دهیفا

 .نبود یشگیهم

 

 کسیب و تنها نقدریا یعنی........  شدینم باورم اما

 ! کردینم هم میراه یحت یشکیه که بودم

 

 شها هیگر یها یها با و دیکش آغوشم در زیعز

 نداره دلشو یشکیه...... زدلممممممممیعز: گفت

 .....ببخش رو همه....... نهیبب رو رفتنت

 

 تا زیعز با و دیکش آغوش در منو هم یعمومرتض

 . اومد همراهم کوچه در دم

 

 منتظرم انسالیم راننده هی فقط. افتادم راه اشکام با

 اون از یحت.  گرفت دستم از چمدونمو تند که بود

 !نبود یخبر هم یعل معرفت یب داداش



 

 یب پس ببنده رو نفسم راه گلوم یتو بغض نگذاشتم

 زیعز و عمو به گهید نگاه هی با فقط و سروصدا

 نیماش یتو نداشتند هم یحساب و درست حال که

 ......نشستم

 

 میا شده رها غم ابانیب دو در تو و من

 میا شده جدا هم دست از کبوتر تا دو

 

 جنون ریمس من و یگرفت غصه راه تو

 میا شده آشنا غربت با که خسته رود دو

 

 شوق ی ترانه من و یسرود کوچ شعر تو

 میا شده وا خنده میترس به که یا غنچه دو

 

 است بوده آشنا که ییجا به میا دهیرس

 میا شده خدا ی غزلواره که یا نقطه به



 

 اند هم کنار و هم از دور که ستاره تا دو

 میا شده روا آسمان در که ساده نذر دو

 

 غزلست بغضمان است هنوز که هم هنوز

 میا شده رها غم ابانیب به ما اگرچه

 

#51 

 

 . کردمیم کنترل اشکامو بزور. افتاد راه نیماش

 

 یترس از بود گرفته دایشد نکهیا نیع در دلم

 به ناشناخته یترس. بودم سکته درحال دالوصفیزا

 یچ برام ریتقد دمیفهم ینم واقعا و زدیم چنگ دلم

 !داره نظر در

 



 مغرورم ی پسرعمه کردمیم یسع. بستم چشمامو

 ........نکنم فکر بهش اصال رو

 

 و وفا یب حد نیا تا کردمینم فکر: کردم زمزمه

 هم سر پشت یدهایتهد اون به نه...... یباش نامرد

 ...... بودنات الیخ یب و شدن بیغ نیا به نه و

 

 یکم دیشا یکردیم یهمراه ییجا هی تا منو حداقل

 کجا از ینفهم اصال نکهیا نه گرفتمیم قلب قوت

 .....رفتم کجا به و اومدم

 

 فکرم از......  افتادم یعل ادی و دمیکش ینفس

 ینبود توام که نداره اشکال نامرد یداداش: گذشت

 نبودم مهم هم تو یبرا که نداره اشکال...... 

 رو یتلخ لبخند و دادم قورت رو گلوم آب........ 

 !اومد لبام

 



. شو رد الیخیب کنارم از و نینب منو هم تو باشه

 .دارم دوستت االنم و داشتم دوستت منکه یول

 

 رو چشمام و دادم هیتک نیماش یصندل به رو سرم

 . بستم

 جمع حواسم یکم تلفن با راننده صحبت یصدا با

 و دور به ینگاه و کردم باز رو پلکام که شد

 . میبود قرمز چراغ پشت. انداختم اطرافم

 

 چشم بعله......  هست حواسم آقا بعله: گفت راننده

 ..... شماست امر امر..... حتما

 

 یک آقا از منظورش. بود رفته مکالمه یپ حواسم

 بود؟

 باشه دریح شخص اون داشتم دوست چرا دونمینم

 . نداشت امکان اونم که

 



 رو چشمام باز و افتاد راه نیماش که دمیگز لبمو

 کهییجا در اونم بود سخت یلیخ بودن تنها. بستم

 از یاطالع چیه...... یشناخت ینم رو یکس اصال

 ......ینداشت اطرافت

 

 و بلند یابونهایخ. بود شده دوخته اطرافم به نگاهم

 ... بتیپره و ییالیو یساختمونها.... ضیعر

 

 در. ستادیا ساختمونا همون از یکی مقابل نیماش 

 عقاب شکل به مجسمه دو با درنگیسف بزرگ

 ....هاش کنگره یباال

 

 خودم به یا لحظه......  بود زیانگ وهم چه

 قصد شونیسنگ یچشما با عقابها انگار. دمیلرز

 .داشتند رو روحم ریتسخ

 

 با و برداشتم مجسمه دوتا اون از رو چشمام زود 

 ادهیپ نیماش از خواستم استرس شدت از قلبم تپش



 از دستم راننده یرسم و مودبانه یصدا با که بشم

 . رفت کنار نیماش درب رهیدستگ یرو

 

 چند دیبا......  لطفا دییبفرما اجازه خانم: گفت

 شیپ یمشکل نکهیا مثل...... میکن صبر یا لحظه

 ! اومده

 

 یچ یعنی. بود شده دوخته راننده بصورت نگاهم

 بخاطر دیچرابا......  ارمیدرنم سر منکه..... 

 ..... میکردیم صبر نبود مربوط بمن که یمشکل

 

 صورتمو الیخ یب خواستم و انداختم باال یا شونه

 از چشمام دمید مقابلم که یزیچ با که برگردونم

 .زد رونیب حدقه از تعجب شدت

 

 !!کرررررررررررد؟؟یم کاریچ نجایا اون

 



 نگاهمو و زدمیم پلک فقط و بود شده قفل زبونم

 یول.......  باشم شده یاالتیخ نکنه کردمیم زوم

 . بود خودش بخورم قسم تونستمیم

 

 داشت شده منقبض فک و درهم یاخمها با دریح

 !ومدیم نیماش بطرف

  

. بود شده ترسناک و دیسف افشیق چقدر من یخدا

 با بود باز شییباال دکمه دوتا که یمشک راهنیپ

 .... راسته و یمشک کتان شلوار

 

 چشم یتو گردنش دور ریزنج اون با کلفتش گردن

 لمهایف تو یقاتال نیع کم یموها اون با حاال. بود

 !!بود شده

 

 نیا در آخه دونستمینم اصال! بود دیشد قلبم لرزش

 بود؟؟؟ دنیپوش لباس مدل نیا وقت خنک یهوا



 حس به چه رو اون مثل یا گنده یالیگودز البته

 !بوخودا واال گرما و سرما

 

 بهم داشت که دیچرخ یم باهاش هرلحظه نگاهم

 شد، باز بشدت نیماش عقب درب یوقت. دیرس یم

 .دیکش رونیب گرفته بازومو

 

 دریح بازوان ی حلقه درون یآن در ضعفم حالت با

 آغوش در منو محافظتم یبرا انگار که گرفتم جا

 !بود دهیکش

 

 دلم ترسم شدت از یول اوردمینم در سر یچیه از

 . خواستیم یحساب ی هیگر هی

 

 بزرگ رگ به چشمم فقط آوردم باال نگاهمو یوقت

 .افتاد سرخش چشمان و دریح گردن کرده ورم و

 



 

 مثل سرخ و زیت نگاه و دمید ابروهاشو گره یوقت

 فاتحه نیآم: گفتم بخودم نشست چشمام یتو ششیآت

....... امرزتتیب خدا.........  گهید است خونده ات

 !یمرد یم بعد و شده یچ یدونستیم کاش فقط

 

 .گرفت ضربان قلبم و دمیلرز بخودم

 

 با و بود دوخته من به رو نگاهش هنوزم دریح

 یب.......  دیکشیم قیعم ینفسها فشرده بهم یلبا

 هم همراهش یمردا به نسبت الیخ یوب اعتنا

 .گفتینم یزیچ و بود حلقه دورم دستاش

 

 شده قفل ترس شدت از فکم که بودم دهیترس انقدر

 نهیس شدیم باعث سرهمم پشت و تند ینفسها و بود

 .ادیب نییپا باال بشدت ام

 



 یدهن با دهیبر دهیبر و زدم بخودم یزور یول

 شده؟؟؟......  یچ...... دریح: کردم زمزمه خشک

 

 بهیغر مرد نفر شش برابر در جواب یجا به تنها 

 دریح دست ،یعل هراسان و یجد بشدت افهیق و

 پهنش نهیس یرو سرم و گرفت قرار سرم پشت

 .  شد فشرده

 

 فشرد بخودش منو محکم دستش یناباور کمال در 

 دلم جون به بدنش ادیز بشدت یگرما هرم و

 . شدیم بلند شیآت بدنش از فقط! نشست

 

 بودم نکرده حسش امروز به تا که یخوش احساس 

 ام دهیترس و ناآرام قلب به آرامش ن  یریش جنس از

 دورش پشت از منم دستان چرا دمینفهم. نشست

 بایز حس همه نیا از. شد راهنشیپ چنگ و دیچیپ

 !زد حلقه چشمام یتو یاشک باورم ریغ و

 



 خوش حس........  داشتن یحام خوش حس

 ....... داشتن هوامو خوب حس...... شدن خواسته

 

 دوست بود هم خواب ماجراها نیا ی همه اگه

 خواستمیم بود هم ایرو اگه...... بشم داریب نداشتم

 ! بشم گم توش نگونهیهم

 

 شد بلند دریح خشن یکم و تحکم پراز یصدا یول

 شونه دور دست و کرد جدا خودش از منو یکم که

 خودش رنگ یمشک سانتافه نیماش سمت به ام

 . کرد حرکت

 

  نیا همه و ستمین خواب شدم مطمئن گهید

 !! داره تیواقع شکل شده نیریش یها لحظه

 

 بمن یربط اصال که دریح خشن و بم یصدا غرش

 به یوا پس. کردیم خکوبیم درجا منو نداشت

 .....آدماش نیا حال



 

 دیبر: گفت که دییسا یم بهم دندوناشم کنم فکر

 ....وگرنه.........  دمیرس بموقع دیکن شکر خدارو

 

 سربه و ستادهیا یآدما  افهیق به نگاهم لحظه کی

 رنگ شون همه......  افتاد اطرافمون و دور ریز

 !زده خجالت و دهیپر

 

 که کردم شکر خدارو و سوخت براشون دایشد دلم

 خوب و ستمین اونا یجا به من حاضر حال در

 !برم در قسر تونستم

 

 یبررس رو تیموقع یعل: گفت بلند

 ــــــــــن؟؟یکرد

 

 :داد جواب خشم پراز و یجد خودش مثل هم یعل

 !باشه راحت یهمچ از التونیخ داداش خان بله



  

 چهره دنید وجود با و افتاد بمن گذرا نگاهش یعل

 افهیق در نکهیا بدون من، متعجب و زده وحشت ی

 :داد ادامه بشه دایپ یرییتغ اش

 

 سلمان قرار از.......  بود درست کامال  حدستون

 ! هستند نجایا ارشیک پسرش همراه

 

 شتریب بود هام شونه دور که دریح راست دست

 . ادیدرب آخم موند کم که شد فشرده

 

 مــــــــــردددددددک: دیغر دوباره دریح

 !!صفــــــــــت زااااااااالــــــــــو

 

 داشت ام شونه یاستخونا...... مــــــــــن یخداااا

 جان هالک بابا بگم نکهیا شجاعت یول شکست یم

 . نداشتم رو نموند برام یاستخون کن ولم



 

 جلو تند که بود شده اوضاعم متوجه یعل کنم فکر

 کنم فکر. دیبد بمن رو نیآم داداش: گفت و اومد

 یم استخوناشو دیدار و ستین خوب حالتون شما

 !دیشکن

 

 ازم یول شد تر شل و آروم دستش دریح بالفاصله 

 !نیهم بدم رونیب مو ناله تونستم فقط! نشد جدا

 

 االن: گفت اومد جلوتر بطرفم قدم کی دوباره یعل

 زنداداش؟؟ یخوب

 

 رو نیماش درب عیسر دریح دادم تکون یسر تا

 تیهدا نیماش عقب سمت به تند منو و کرد باز

 !شدم داده هل نیماش داخل کنم فکر که کرد

  



 و زدم یپلک یعل به رو دار بغض ینگاه با

 لورده و له ینجوریا آدمو چرا آخه: کردم زمزمه

 مگه؟؟؟؟ شده یچ! نیکنیم

 

 از بگم اگه بود دروغ راستش. نداد یجواب یکس

 نسبت هاشون تیحساس و خروش و جوش همه نیا

 .نبودم خوشحال بخودم

 

 شیپ یاساس و مهم موضوع حتما بودم مطمئن

 و بود اومده دنبالم شخصا خودش دریح که اومده

 !برم بزرگم مادر ییالیو خونه به نداد اجازه

 

 برام کرده مشغول بشدت رو فکرم که یزیچ یول 

 دیتهد منو یخطر چه مگه بود نیا نبود هضم قابل

 گهید نفر چند نیب کوچه وسط درست که کردیم

 !!!!شدم دهیکش آغوشش در یاونجور

 



 و زیچ همه به توجه یب دریح که بود شدهیچ یعنی

 به  داشت چرا و کرد رفتار یاونطور کس همه

 و خط بودند خودش یآدما از مسلما که آدما اون

 !کردیم هم دیتهد و  دیکشیم نشون

 

  کرد؟ عمل یاونطور من بخاطر بودم یک من مگه

 خجالت بدون که داشتم براش یتیاهم من مگه

 !داشتم؟ تیامن آغوشش در فقط یوشرمندگ

 

 سرم و بودم شده جیگ ضشینق و ضد یرفتارها از 

 با حاضر حال در دونستمیم یول! بود سوال پراز

 یسوالها یجوابگو چکسیه براهه، که یاوضاع

 بسته رو دهنم دیبا پس. ستین من درشت و زیر

 زمان و وقت به تا کردمینم یوسوال داشتمیم نگه

 !خودش

 



 یعنی ایخدا. نشست یعل یرو نگاهم شهیش پشت از

 با ریش هی نیع....... نه یول بود؟؟؟ یعل همون

 .گفتیم ییزایچ و رفتیم راه محکم یقدمها

 

 بیعج برام.......  پاک دل و وغش غل یب یپسر

 مثل درست........ بود یداشتن دوست و زیعز

 .... رضا ناَمردم برادر

 

 ریدلگ ازش هرچند بود رضام داداش تنگ دلم

 و حرفاش با منو سالها نکهیا وجود با! بودم

 بازم یول بود کرده تیاذ و ریتحق رفتارهاش

 .داشتم دوسش

 

 

 که بودم نکرده وجور جمع افکارم با خودمو هنوز

 کنارم درست دریح و شد باز نیماش یدرها

 آهم چون نشست من یرو یکم دمیشا. نشست

 .دراومد



 

 به اونم مرد هی آوره شرم بابا. برگشتم بطرفش

 آدم به دهیچسب ینطوریا دریح ی  بزرگ و ابهت

 نیبش درست خب: بزنم داد موند کم. نهیبش

 .....گههههههههید

 

: دیغر رلبیز دریح که نشست راننده کنار تند یعل

 .کن حرکت

 

 خواستیم دلم یول. بود شده دوخته رونیب به نگاهم

 یحت و یبود محو قبل ساعت چند تا که تو بزنم داد

 از پر نیماش دو با شدهیچ االن  ،ینکرد یراه منو

 ؟یاومد بدبخت من سروقت آدم

 

 و گرم ینفسها بود دهیچسب بمن که نیهمچ دریح

 ریز رو بدم و خوب یحسها داشت داغش بدن هرم

 .کردیم ورو

 



 یادیز کریپ غول و درشت کلیه  نیا دونستمیم

 !!اندازه نیا به نه گهید یول رهیجاگ

 

 زهیر و فیظر من  . میبود فنجون و لیف مثل درست

 !!! کجااا والاایه اون و کجا زهیم

 

 موهاش دادیم اجازه کاش. رفت موهاش شیپ فکرم

 یچ اووووووووووووف که بشن بلند یکم

 ! شــــــــــدیم

 

 نیا تو منم! کارش یپ رفت شدم خل گهید یوا

 .....کنمیم فکر دارم ییزهایچ چه به ریواگ ریهاگ

 

 

 ��یکن یم هایدلبر بنازم تیشهال چشم

 یکن یم جا دلم در را خودت یخند یم تو تا

 



 یبر یم آسان چه را دل یول یبند ینم دل

 ��یکن یم بایفر چشم با تو شهایربا نیا

 

 یکن یم یباز عشوه تیها خنده و نگاه با

  ؟یکن یم ما با آنچه تیفدا یدان یم تو خود

 

 ��برد یم جنونم ایدن نیا از میایرو مست

 یکن یم معنا تو را یلیل و مجنون ی قصه

 

 نمود یم زیبا که یزیچ هر و بود زیبا چه هر

 ��یکن یم زیبا ریتعب و کرده باطل جمله
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 جا چیه که کرمیپ و در یب یفکرها نیهم کنار در

 دست. دمیکش افسوس سر از بلند یآه شدینم جمع



 نشست ام شونه دور باز و اومد باال یآن در دریح

 . شد یمخف اش نهیس یتو صورتم بالفاصله که

 

 نکش آه: گفت آهسته که دیچسب سرم به لباش

..... رهیگیم رو نفسم نفست آه......  دختررررررر

 فکر به هم یکم.....  کنهیم داغونم یکشیم که یآه

 !باش دریح

 

 !!!!هــــــــــوا نیا شد باز چشمان و زد خشکم

. دیلرز دلم احساسش پراز و داغ جمله نیا دنیازشن

 .کردم صدا خدارو دلم یتو و صدایب

 

 که خشن و مغرور مرد نیا دریح شدینم باورم

 نیهمچ دادیم م سکته شدادنا حرص با یگاه

 !بزنه بهم یحرف

 



 چقدر...... دریح: بگم بلند خواستیم دلم

 ای....... سردرگمممممممممم چقدر........ فمیبالتکل

 .......بمون کنارم و باش داشته دوستم واقعا

 

 عقب خودتو بعد و یکن مییهوا نگو یچیه الاقل ای

 یبرا تورو خودم خلوت در بده اجازه! یبکش

 یب و ییتنها احساس نقدریا بلکه باشم داشته خودم

 ..... نکنم یکس

 

 التماس چشمانم و دمیکش باال رو گردنم اراده یب

 آخر در و محکم چانه بعد فرم خوش گردن به وار

 .  خورد گره ش شده سرخ نگاه

 

 بخودم محبتش و عشق زانیم از خواستیم دلم

 و بدونم رو یهمچ خواستیم دلم....... بشم مطمئن

 ......رمیبگ آروم

 

 .....چقدر.......... چقدر یبگ شهیم: کردم زمزمه 



 

 تونستم ینم...... تونستم ینم من یخدا یوا

 .بود سوالم ی ادامه منتظر هم دریح. بپرسم

 

 یاتفاق چه و میریم میدار کجا یبگ شهیم: گفتم

 افتاده؟

 مرد نفس به نفس که بود من آروم یصدا نیا و

 !!!دیپرسیم رو یا گهید سوال داشت خودم یاخمو

 

 تبدار و دیچیپ هم در شتریب دریح یابروها گره

 و حرف یب. نشست صورتم یرو که دیکش ینفس

 یتو وتنگتر  دیکش جلوتر منو فقط  جواب یب

 .داد فشار آغوشش

 

 داره مردونه، دستان نیا  فشار دیفهم یم کاش یا 

 !!!ارهیم من  المروت دل سر   ییبال چه

 



 و درشت یچشما یجادو به منتظر همونطور

 حرف کلمه کی از غیدر یول کردم نگاه اهشیس

 !حیوتوض

 

 یاجزا هیبق و چشمام عمق به قیعم نگاه کی فقط

 !نداشت بر در یحیتوض جیه که صورتم

 

 شده حبس نفس و رمیبگ فاصله ازش یکم خواستم

 گره برعکس و نداد اجازه بهم یول بدم رونیب مو

 .شد تنگتر و محکمتر دستاش

 

 گاردیباد هی نیع و برگشت عقب به یعل

 دیمطمئن شما داداش: دیپرس باتجربه و مخصوص

 ؟ میبر دیسف یالیو به دیبا االن ما

 

 دیسف یالیو. شد کوفته مغزم یتو یزیچ انگار

  بود؟؟ یا غهیص چه گهید

 



 یچیه دونستمیم یول بپرسم یزیچ کردم باز دهنمو

 بدونم نیبگ بمن یزیچ نکنه: گفتم فقط. گنینم

 ! ها هیچ فمیتکل

 

 !نشد باز هم یدهن و بود بصورتم فقط یعل نگاه

 

 باز آروم مو شده مشت دست و دمیورچ لبامو بعد

 شنونده گهید دادم حیترج. نشستم حرکتیب. کردم

 گهید کار مگه قرصها دهن نیا برابر در آخه. باشم

 ومد؟؟یم بر دستم از هم یا

 

 رو جوابش برادرش نیسنگ افهیق از ایگو که یعل

 با و برگشت جلو به یا گهید حرف یب بود گرفته

 احتمال به که داد اطالع رو ریمس همراهش تلفن

 .بود سرمون پشت نیماش همون ادیز

 

 داداش نیا بود گرفته هم یژست چه اووووووووووه



 نیا یعل کردمینم فکرشو چیه! مــــــــــن طونیش

 !!!باشه داشته جذبه همه

 

 گفتنینم بهم یچیه بودم یشاک دستشون از یول

 !چندم چند مادربزرگم و خودم با بدونم

 

 باال یا شونه الیخیب......... جهنمممممممممممم

 مین شیجد و اخمو افهیق همون با دریح که انداختم

 روبروش به دوباره بعد. انداخت ام شونه به ینگاه

 ذهنش فکرو بودم مطمئن منکه یول کرد نگاه

 .مشغوله بشدت

 

 دریح لیموبا زنگ یصدا با نیماش سکوت

 .شکست

  دنید از رو حدم یب یفضول حس کردم یسع

 صفحه به تلفن یرو شماره دنید با که دریح افهیق

 . رمیبگ دهیناد رو شد خشک

 



 آدم قلب مهمون بیعج سرمارو دریح سرد یصدا

 .دادیم آدم به زدن خی حس و کردیم

 

 اونم کرد زدن حرف به شروع سالم بدون که اول

 ! کوبنده و یجد بشدت

 

 برنامه تو ینظر دیتجد دیبا نکهیا مثل خب: گفت

 هام

 زدن حرف اجازه نکهیا بدون بعد...... باشم داشته

 : داد ادامه بده رو خط پشت آدم به

 

 و دینداشت نکاررویا حق هم شما.......  نهههههههه

 انیدرجر منو فتهیب اتفاق نیا نکهیا از قبل دیبا

 ...........دیذاشتیم

 

 هر من دیهست متوجه خوب یلیخ هم شما دونمیم

 دقت به باشه نیآم به مربوط که رو یانیجر و کار



 از یقسمت که ییآدما ندارم دوست و کنمیم یبررس

 ! کنند عمل گود از خارج باشند  برنامه نیا

 

 آدم یحرفا به داشت که دریح یا هیثان چند مکث

 نیا یعنی. کرد کنجکاوترم دادیم گوش خط پشت

 ه؟؟یک درهیح مخاطب که یآدم

 

 رو  کارهام ستمین یآدم من هرحال به: گفت بلند

 دیبدون خوب یلیخ دیبا نویا بکنم رها تمام مهین

 دوساعت ظرف بشه رید نکهیا از قبل پس...... 

 .... دیکنیم ردش رو زالو اون ندهیآ

 

 یالیو به شخصا دیبا خودتون نصورتیا ریغ در

 نیآم من درسته بعلهههههههههه........  دیبر دیسف

 رسونمیم دیسف یالیو به ساعت کی عرض در رو

 !موقع اون تا پس باشه....... 

 



 کرد قطع رو یگوش یخداحافظ بدون دوباره دریح

 ......  شد دهیکوب رانش یرو یگوش و

 

 ذهنم یتو یسوالها خواستیم دلم و بودم کنجکاو

 بغل وار چیساندو که فعال یول. بشه داده جواب

 ! بودم درخانیح

 

 استوار و بلند یا هیسا داشتن باحس م،یخودمون اما

 و بودم شده مغرور ناخواسته کنارم قدرتمند و

 .دمیبالیم خودت به داشتنش بخاطر

 

 همه یکاذب غرور احساس ناخودآگاه. زدم یلبخند

 ترس یهرچ  که انگار. بود گرفته فرا رو  وجودم

 ترسناکم ی ندهیآ و بزرگم مادر  دنید از دلهره و

 .بودند رفته هوا به دودشده همشون داشتم

 

 دست بالفاصله. ستادیا یبزرگ امارت یجلو نیماش

 عیسر بعد. شد دهیکش کنار ها شونه دور از دریح



 سرش وپشت شدند ادهیپ نیماش از یعل همراه به

 . شد بسته نیماش درب

 

. بمونم نیماش تو دیبا فعال من یعنی نیا

 گربه و موش همه نیا دونستمینم که آخخخخخخخ

 ؟؟ هیچ یبرا ایباز

 

. کردمیم یخستگ احساس و بود گذشته یلیخ

 یمین و دوساعت کنم فکر. بود سررفته حوصلمم

  فیبالتکل که بود

 نشسته سروصدا یب و خشک و بودم نیماش سوار

 ! بودم

 

 مرتب موهامو و دمیکش میروسر به یدست کالفه

. انداختم دستم بغل شهیش به ینگاه. کردم

 بود؟؟ خبررر چه نجایا اووووووووه

 



 اومده خوشگلش نوع از البته یابونیب غول دوتا

 و دریح از یخبر. بودند ستادهیا الیو درب یجلو

 ! الیو یتو بودند رفته حتما پس. نبود که هم یعل

 

 درب رفتمیم ور میروسر گوشه با که نطوریهم

 .شد باز نیماش

 

 رسما و موند باز مقابلم یوالیه دنید از دهنم

 .زد خشکم

 خوااااادیم یچ نجایا کرگدنه نیا!!! نداره امکان نه

 ؟؟

 

 ی دختره توش ررهیم مگس دهنتو ببند: گفت محکم

 !ترسووووووو

 

 وبجاش شد بسته حرفش دنیشن با دهنم اراده یب

 .شد دهیکش هم در اخمام



 

 جون دوست پاشا حد از شیب ییپررو از ابروهام

 کمال در و اجازه یب آقا. رفت باال دریح یجون

 یتو و دیکش باال خودشو یتن مین کلیه اون آرامش

 .نشست نیماش

 

 نگاش یعاص و زدم پلک فقط و دمیکش یکنار تند

 .کردم

 

 و خوب ؟یچطور جوجوجان خب: گفت الیخیب

 که ما قیشف قیرف نیا جوار در البته صد و خوش

 ؟؟یسالمت یکرد خوش جا

 

..  کرگدن..... شعوووووور یب: گذشت فکرم از

 ومدیم بهش که واقعا.....  کررررگــــــــــدن

 نیا سوار اومده چرا نیا اصال..  لوس ی مزهیب...

 سوارش نداره لگن خودش مگه ؟؟ شده نیماش

 !!!!بشه



 

 اجازه کسب بدون داره فیتشر پررو نقدهیا واال 

 ها وونهید مثل گ حاال نشسته من دست بغل اومده

 !!!انشاهلل بده شفات خداا.......  خندهیم گهیم

 

 انگار یول زدم، غر یرلبیز و زیر کردمیم فکر

 یتکون سرشو بالفاصله چون. داشت یزیت یگوشا

 یناباور کمال در خندانش چهره ته همون با و داد

..... یرنگ یکوچولو جوجو ممنون: گفت تعجبم و

 !کرگدنه اون مخصوصا یداد یقشنگ یفحشها

 

 خبر دریح: گفتم و چرخوندم دهنم یتو رو زبونم

 ینشست من جوار در نجایا االن یجنابعال داره

 ؟؟یخوریم مغزمو یدار

 

 غول نیا بشم مطمئن خواستمیم حرف نیا گفتن با

 دریح ابیغ در نه نکهیا ای درهیح یآدما از ایح یب

 ؟؟ من سروقت اومده و کرده استفاده فرصت از



 

 که ییچشما با و انداخت باال یا شونه الیخیب بازم

 ؟؟ یکنیم فکر یتوچ خب: گفت دیخندیم

 

 فقط یچیه: دمیغر یشتریب حرص با و کردم اخم

 کرده کارو نیا اطالع بدون و سرخود خوادیم دلم

 مهیق مهیق خودم چشمان یجلو دریح بگم تا یباش

 !! بکنه ات

 

 تمام یسرخوش با خواست آقا گفتم که حرفو نیا

 ببر کی هیشب خندونش افهیق کدفعهی که بده جوابمو

 و درنده

 .شد ترسناک

 

 کردم سنکوب یآن در افشیق شدن عوض دنید با 

 دستش یتو که یزیچ دنید با که گرفتم یاللمون و

 بدنم به یلرز یا لحظه و دیپر رنگمم گهید دمید

 !!نشست؟؟



 

 

 باشد کوچک تو ریتعب به عشق نیا دیشا. 

 باشد شک دلت به ای ؛ ینکن باور که ای

 

 است حوصله یب کودک همان تو یب من حال

 باشد عروسک دنبال به ؛ روز و شب که

 

 لرزدیم دلم یوا...  یشب مهتاب تو یب

 باشد چکیپ گل یب اگر کوچه نیا چیپ

 

 عشق از سهمم که بود نیا من اقبال و بخت

 باش بختک یآغوش هم ؛ قصه آخر
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 و بودم دهیند اسلحه یکینزد نیا از امروز به تا من

 یب شعوریب یپاشا یول. بودم ترک زهره فعال

 چک دستش در رو کوچک اسلحه من به توجه

 .کرد یا اشاره راننده به ابروهاش با و کرد

 

 و انداخت کاپشنش بیج داخل تند شو اسلحه بعد

 نیماش از بالفور من ی دهیپر رنگ به توجه بدون

 .شد ادهیپ

 

 دمیند خودم در رو کنم نگاه رونیب به نکهیا جرات

  که

 کدفعهی چرا اصال. باشه افتاده ممکنه یاتفاق چه

 درنده و یوحش ببر کی به خندان یوالیه اون

 !!؟؟؟ شد لیتبد

 

 بخودم بزور. دیجوشیم روسرکهیس مثل دلم یول

 برگردوندم رو سرم ترس و دیترد با و دادم یجرات



 ینگاه اصال کاش یا که انداختم رونیب ینگاه

 ... کردمینم

 

 چسبونده وارید به رو یکی نکبت و هرکول یپاشا

 شخص اون دنید یجلو اش گنده کلیه تمام و بود

 .بود گرفته رو

 

 دم درست پاشا دهن دمید کردم دقت که قشنگ

 .گهیم ییزایچ داره و شخصه همون گوش

 

 نیهمچ و الغر خورده هی طرفم اون قرار از

 ... ومدیم بنظر یاستخون

 

 که داشتم ضعفه دل و کردمیم نگاشون همچنان

 نیا بده خدامرگم. شد باز چشمام. رفت عقب پاشا

 متوسط قد!! ؟؟ بوووود یشکل نیا چرا پسره

 و فیظر یا افهیق و دیسف یپوست با الغر....... 

 !! بود یامروز دختر هی هیشب شتریب بگم بهتره



 

 

 دختره دمیشا پسره اون و پاشا به نگاه غرق چنان

 دنید و نیماش درب بازشدن با کدفعهی که بودم

 .خوردم یتکون دریح

 

 رسوندن و الیو از اومدنش رونیب متوجه اصال

 ! بودم نشده بمن خودش

 

 نیآم خب یلیخ: گفت محکم و یجد یول مهربون

 !!مادربزرگت شیپ یبر وقتشه! نییپا  یایب یتونیم

 

 قورت استرس با رو دهنم آب. بود باال قلبم ضربان

 .زدم صدا رو خدا لب ریز و دادم

 

 چشمان با دریح. شدم ادهیپ یآهستگ به نیماش از

 دستمو فشرده بهم یدندونها با کالفه، و سرخ



 راه و دیچسب بهم دستامون کف. گرفت محکم

 .میافتاد

 

 متوجه اصال داد فشار دستمو چنان یا لحظه یول

 !کنهیم خرد انگشتامو داره نبود

 

 یقراریب نقدریا چشه مرد نیا و هیچ ماجرا ایخدا

 فرستهیم کشتارگاه بطرف منو داره یعنی! ؟ کنهیم

 !هراسانه نهمهیا

 

....... دریح: گفتم یا خفه یصدا با دهیبر و دهیترس

 ول...... شدن خرد نه....... شکست انگشتام بخدا

 باالخره..... نباش نگران هم نهمهیا..... دستمو کن

 ....زنگ یزنگ ای...... روم یروم ای

 

 فرار یترسیم ازشون تو که یاتفاقات از تونم ینم

 هست یهرچ بزار. ندارم تحملشم گهید یول. کنم



 یسردرگم و یخبر یب نهمهیا از من و بشه شروع

 ! بشم خالص

 

: گفت و برگشت بطرفم. شد شل انگشتاش دریح

 تا کهیهمونجور و یدار خدارو اوال..... نترس

 . کنهیم تتیحما بازم کرده تتیحما امروز

 

 امیت به فقط. هست بهت حواسمون خودمونم دوما

 . داره هواتو و کنارته هرلحظه اون. کن نانیاطم

 

 زدم جیگ دیفهم که دریح. گرفت تعجب رنگ نگاهم

 نگاه و برگشتم تند که گرفت یبطرف انگشتشو

 دم پاشا که بود دخترنما ی پسره همون. کردم

 .گفت یم ییزایچ گوشش

 

 هام شونه دور دستش که دادم تکون براش یسر

 الیو درب بطرف خودش همراه منو و نشست

 !دیکش



 

 امیت: گفت دریح میدیرس دخترنما یکینزد به یوقت

 !نمیبب جلو ایب

 

 نیع ودر بامزه یلیخ افهیق. نشست امیت یرو نگاهم

 یفیظر اول وهله در که داشت یطونیش حال

 ! ومدیم چشم به حالتش خوش یموها و صورت

 

 . انداخت بمن گذرا ینگاه و ستادیا جلومون امیت

 

 همه خوب یلیخ پاشا کنم فکر امیت خب: گفت دریح

 ! یکن کاریچ دیبا یدونیم و کرده میتفه بهت زویچ

 

 دلبرانه نازک ییصدا و افتاده برق یچشمان با امیت

 دیباش مطمئن..... حتما. درخانیح بعله: گفت

 .  هستم زیچ همه مواظب

 



 چرا پسره نیا اصال. کردمیم نگاش مات فقط

 یدخترا مثل درست و اطوار و ادا با ینجوریا

 !زد؟؟؟یم حرف یمامان شیتیت

 

 نیا به فقط و بود شده گشاد چشمام تعجب از

 .کردمیم نگاه خلقت بیعجا

 

 حرفاش به حواسم دریح یخال و سرد یصدا با

 نیهم از تو کار........ امیت خب: گفت که رفت

 .شهیم شروع االن

 

 که هیک یمامان شیتیت شخص نیا بودم متعجب فقط

 خوادیم و داره اعتماد بهش حد نیا به تا دریح

 ! باشه من کنار شهیهم

 

 جا همه هیسا مثل مونهیم ادتی فقط: داد ادامه دریح

 یکنیم مراقبت ازش و یمون یم نیآم همراه

 .... جووووووونت متیق به شده یحت....... 



 

 

 بد حالم و ختیریم ذره ذره داشت دلم دونمیم فقط

 . دیشن یچ و گفت یچ دریح نکردم دقت گهید. بود

 

 قدم الیو بطرف دریح همراه دادن فشار با بعد

 و ریتقد چه نمیبب تا رفتمیم دیبا آره.......  برداشتم

 !!!!انتظارمه در یاتفاقات

 

 هام شونه دور دستشو. ستادیا الیو در یجلو دریح

 .رفت فرو بازوم یتو انگشتاش و انداخت

 

 حال که کردمیم حس رو استرسش. ومدیدرن صدام

 .بود بدتر خودم

 

 هی یعنی..... حرفم نیآخر........ امیت: گفت دوباره 

 رو خودت فتهیب نیآم  صورت رو یاتفاق خش



 مشخص نیا از گهید......... یکنیم حساب مرده

 !بگم ندارم یزیچ تر روشن و تر

 

 بودن زیآم دیتهد نیع در دریح نیآخر یحرفها

 مطمئنا من یبرا و بود ینگران دل و حرف پراز

 بنظر خواب کی مثل و سوال پراز و نیریش یحس

 . ومدیم

  

 جدا نیع یعل و دریح از شدنم جدا دونمیم فقط

 هم پاشا کهیحال در بود مادرش از بچه هی شدن

 .کردیم نگامون نیغمگ ستادهیا

 

 برده الیو داخل به امیت و من قهیدق چند عرض در 

 دریح بطرف در یجلو لحظه نیآخر که میشد

 شده دوخته بمن و سوخت یم فقط نگاهش. برگشتم

 .بود

 



 اهیس و یخارج نیماش نیچند که میشد وارد

 .بودند کرده توقف هم کنار کدستی

 

 سوار. کردند تیهدا اونا از یکی بطرف مارو 

 رونیب الیو گرید در از و میشد ییجلو نیماش

 دو. نداشتم دلم یتو یدل گهید کهیدرحال میرفت

 .ومدندیم دنبالمون هم گهید نیماش

 

 یبرا یراه دارم بغض نفس و یاشک چشمان

 تلخم ریتقد و خودم از.  ذاشتینم زدنم حرف

 ! کرد شدیم چه یول بودم نیچرک دل بشدت

 

 ارمیب نییپا سرمو رمیتقد برابر در تونستم یم فقط

 .....ببندم چشم و

 

 دنمیکش نفس و زدیم انیم در کی قلبم ضربان

 و برگشت بطرفم هم امیت که بود شده صدادار



 بود کرده عرق کمرم رهیت. انداخت بصورتم ینگاه

 .بود شده خشک حلقم تو زبونم و

 

 یشکل یگنبد و بزرگ کاخ به همچنان نگاهم

 از. کردند توقف جلوش نهایماش که بود شده دوخته

 بود منتظرمون مسن یخانم که میشد ادهیپ نیماش

 .دیاریب فیتشر لطفا خانم: گفت

 

 عمق در زن اهیس و درشت یچشما. کردم نگاش

 چه اما.......  گشتیم یا گمشده دنبال من چشمان

 !؟؟؟؟یکس

 

 یرکیز و اقتدار ش خسته نگاه و زیر جثه برعکس

 امیت یچشما یپ چشمام. بود دایپ وجناتش تمام از

 بازو کباری رو چشماش نانیاطم با اونم که رفت

 .کرد بسته

 



 دستم اراده یب که بود کرده داغونم دلهره و ترس

 .دادم فشارش و گرفتم امیت یبازو طرف به رو

 

 همراه به منو باالجبار و نزد یحرف چیه یول امیت

 مرموز و مسن زن اون که یسمت به خودش

 .کرد تیهدا رفتیم

 

 بند همچنان دستم یحال یب با و بود سست پاهام

 از شتریب که بود شده یپسر کلفت چندان نه یبازو

  دوساعت

 چرا دونمینم یول بود نگذشته مونییآشنا مدت از

 وپا دست یب بچه کی مثل و بودم کرده هیتک بهش

 .بودم دهیچسب بهش

 

 منو دریح که بود یپسر نیهم پناهم تنها فعال

 .بود سپرده دستش

 



 یچیه االن تا که بود یبحد ترسم. میشد سالن وارد

......... حاال........ من و. بودم دهیند خونه نیا از

 رو بزرگم مادر حکم که بودم یزن یرودررو

 ....شدم گم چشماش یاهیس و کردم نگاش. داشت

 

.....  دیرسیم بنظر سرد چقدر و خشک چه

 دیسف پوست.  خی مثل بود سرد سرد سرد چشماش

 رو چروکش دستان........   برف مثل روشنش و

 هیثان چند هر و بود داده هیتک بلند نسبتا ییعصا به

 مثل........ دیکوبیم  نیزم به آروم رو عصا کباری

 زمان و نیزم به رو وقدرتش اقتدار بخواد نکهیا

 !بکنه گوشزد

 

 یتو یگشت حاال دیکش کنار و شد دور ازش نگاهم

 نداشت گفتن درندشتش و قصربزرگ. زد سالن

 ..... ابیکم و لیاص یول یمیقد خودش مثل....... 

 



 نگاه یادآوری با و بستم چشمامو یسردرگم با

 با همراه رو بغضم الیو در یجلو دریح نیآخر

 ......دادم قورت هام ودلهره ترسها

 

 

 زبانم،نفسم غزلم،ورد فیرد یا

 نفسم ، انمیب فن ی گستره حاکم

 

 شد؟ خواهانت همه نیا دلم که یکرد چه تو

 نفسم بمانم تو با فقط است کرده حکم

 

 برپاست یشعر شب اتاقم دنج ی گوشه

 نفسم ام جانیه پر غزل نیچند گرم

 

 ب کن البرز دل تا بگو ست؟یچ ستونیب

 نفسم بتوانم گمانم به کن امتحان



 

 ؟یناآرام همه نیا! من راحت شده چه

 نفسم نگرانم من یشد شیتشو غرق

 

 من یب کجاها به را سفر بار یا بسته

 نفسم چمدانم هر از تر همراه که من

 

 نباشدزجراست اگرمرگ تو یب یزندگ

 نفسم ضربانم هر شده میتنظ تو با

 

 ست ینوران است،کنارتوتنم دیسپ شب

 ....نفسم! جهانم ماه نیتر دیخورش تو با
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 و بود شده دوخته بود روبروم که یزن به نگاهم

 عمر تا یعنی. کنم باز دهن خواستینم دلم اصال

 کنم؟ قبولش مادربزرگ عنوان به تونستمیم داشتم

 !!!نداشت امکان

 

 دیبا دمیفهم که رفت فرو رانم یتو امیت انگشت

 . دادم یسالم و جنبوندم لبامو بزور. بگم یزیچ

 

 دستش با و خورد یتکون مادربزرگه مثال یسر

 .کرد نشستن به اشاره

 

 به چشم باز و مینشست هم کنار یمبل یرو امیت با

 امیت یچشم ریز نگاه متوجه اما. دوختم مقابلم

 .داشت نظر ریز منو که شدم بخودم

 

 نییپا پلکاش آروم و دوخت چشمام به نگاهشو

 یعنی...... نترس یعنی...... هستم یعنی. اومد



 با بعد........ بکنه تونه ینم یغلط چیه یشکیه

  میمستق خاطر نانیاطم

 ...... برگشت بزرگه مادر روبه

 

 یبرا یحت خواستینم دلم اصال. فشردم بهم لبامو

 و پدر قاتل و سنگدل زن نیا شده هم لحظه کی

 . بزنم صداش مادربزرگ مو چارهیب مادر

 

 زن نیا بنظرم که بود پاک و مقدس اسم هی اسم نیا

 صداش عنوان نیا با نداشت رو نیا اقتیل مقابلم

 .بزنم

 

 از..... پسرجان خب: شد بلند مادربزرگه یصدا

 تحمل ام نوه کنار شهیهم تورو دیبا معلوم قرار

 من یبرا یتیاهم تو نبود و بود هرچند......  بکنم

 !نداره هام برنامه و

 



....... بودم نشسته یسنگ مجسمه هی مثل درست

 براش یا ذره دمیدیم من که یآدم نیا هرچند

 شیدختر نوه خواستینم هم دلش و نداشت تیاهم

 بکشه آغوش به سال سه و ستیب از بعد رو

........ 

 

 براش قلبم منم....... جهنمممممممممممممممممم

 . باشم داشته ازش یادیز انتظار حاال که دیلرز ینم

 

 دختر خــــــــــب: گفت. نشست گوشم به صداش

 ....... جاااااان

 

 با رو مرموز زن اون و اومد باال چشمام شوکه

 .کردم نگاهش منتظرانه و دلهره

 

 با و دیپر زن نیا یحرفها وسط امیت کدفعهی

 ینم ادب ی اسائه: گفت ترس بدون تمام جسارت



 خودشون اسم به رو بانو دیکن لطف یول کنم

 !دیبزن صداش

 

 امیت مصمم و یجد چهره بطرف نگاهم زده شوک

 دست بهم یخوب احساس بودنش از دلم ته و رفت

 دلمو یحرفها و داشتمش خداروووووووشکر. داد

 !اوردیم بزبون

 

 خوش خانمه مذاق به امیت حرف نیا نکهیا مثل یول

 به محکم رو رنشانشیش یعصا چون بود ومدهین

: گفت تشر با و دیکوب نیزم

 کنمینم اخطار بهت گهید...... پسرجــــــــــااااااان

 و یپریم من حرف وسط باشه آخرت بار.......

 !!! ییییییییکنیم قطع حرفمو

 

 چه یکار اول که آآآاخخخخخخخخ. بخندم موند کم

 !بود دهیرس شاز یحساب

 



 کم داشتم.......  پسر نیا داشت یجرات و دل چه و

 با منو راحت نقدریا دریح چرا شدمیم متوجه کم

 .رفت و کرد همراه پسره نیا

 

 دیبا.... خوامیم عذر واقعا...... بعله: گفت امیت

 خواستم خب یول. کردم جسارت اگر دیببخش

 قضا از که ما جوان   یبانو نیا بکنم یادآوری

 ییبایز به یاسم هستند توانمند جناب یرسم همسر

 هم وجناتشون از که دارند رو جان نیآم یلیشک و

 .داستیپ متانت

 

 اون و نیا اسم با ندارند دوست اصال هم خودشون

 بنظرم خب. شوند خطاب دخترجان شما بقول ای

 مشخص رسممون و راه کار اول نیهم از بهتره

 !ادین شیپ یخاص یناراحت تا بشه

 



 و باهوش رک،یز. گفتم نیآفر بهش دلم تو فقط

 بود بلد خوب یلیخ که انگار....... سنج نقطه

 !بزنه حرف یلحن چه با و یچطور

 

 زن اون به نسبت احترامش پراز و آروم یصدا تن

 آرومتر بزرگه مادر اصطالح به زنه شد باعث

 که یتهاجم جو اون حاال نگه یزیچ گهید و بشه

 .بره نیب از بود شده جادیا

 

 و زد یبرق زنه چشمان دریح یلیفام اسم آوردن با

  یکم بود داده لم که یسلطنت و نفره تک مبل رو

 .شد جابجا

 

 خب.......  کووووچک توانمند جناب بله: گفت

  بهار شمادر برعکس ام نوه هستش یدواریام یجا

 !کرده عمل تیدرا و فکر با خورده هی

 



 هیبن خوش یمرد........ توانمنده تعارف یب دریح

 فیتشر هم استیس با و رکیز اریبس! جسوره و

 !داره

 

 دلم یلیخ چون. شد مشت زانوم یرو دستم 

 و سرد صورت یرو رو مشت نیا االن خواستیم

 مادر اسم یندار حق تو بگم و بکوبم زنه دیسف

 تو........  یاریب زبون به رو مظلومم و جوانمرگ

 !یاریب بزبون درویح اسم یندار حق

 

 و بود شده دوخته بصورتم دایشد نگاهش اما

 حسهامو تمام دمیشا. زدیم حرف باهام چشماش

 .....خوندیم

 

 یسع و گرفتم نشیزبیت ازنگاه رو چشمام کالفه

 بهانه منتظر زن نیا دیشا. بشم مسلط بخودم کردم

 بود یا

 .ببره نیب از مادرم پدر مثل منم



 

 دمیشا ای بودن یا نهیک بخاطر دیشا  چرا؟؟؟؟؟ اما

 دخترش یزندگ در پدرم سروکله اگه نکهیا بخاطر

 .بود زنده اون االن شدینم دایپ بهار

 

 سر پشت نگاهم که اومدم بخودم امیت یباصدا

 خارج سالن از داشت و بود شده دوخته مادربزرگه

 . شدیم

 

 دارم یه!! بابا ییکجا ناناز نیآممم: گفت امیت

 یکنیم شنا یدار خودت عالم تو یول زنمیم صدات

 !!!هااا

 

 بپرسم یسوال نکهیا قبل امیت. کردم نگاش تعجب با

 .دیکش لپمو انگشتش دو با و زد بهم یلبخند

 

 چرا صورتت یموچول ییییییآخخخ:  گفت خندان

 که شب فردا. بابا نکن فکرشو ادیز!!!! زده خی



 بلند. یخندیم االنت احوال و حال به یعشقت کنار

 !نمیبب شو

 

 مبل یرو از من متعجب افهیق به توجه بدون امیت

 توروخدا: گفت. کرد بلند منم همزمان و شد بلند

 اون یراست. دارند ییایبروب چه ناناز کن نگاشون

 ؟؟یدید رو اطیتوح ینگهبانا

 

 یها افهیق چه.......  یکلیه چه یوااااااااااااا

 که یدونینم آخخخخخخ. داشتند یجذاب و مردونه

 !هستم خشک و خشن یها چهره عاشق من ناناز

 

 شده یخودمون و لوس یلیخ زدنش حرف لحن دمید

 !! 

 بزارم سرش به سر خواست دلم چرا دونمینم یول

  که

 :گفتم و زدم کمرم به دستمو

 



 یها عالقه نیا شدت بخاطر اونوقت انایاح

 یتو جونتون پاشا کنار یجنابعال که بود مخصوص

 بازوش برو از و نیگرفتیم یکشت نیداشت کوچه

 ؟؟!نه نیبرد یم ضیف

 

 برام یچشم پشت و کرد یاخم پاشا اسم دنیشن با

: گفت دخترانه لوس و نرم ییصدا با  کرده نازک

 یآمازون یوحش اون اسم خواهشا   ششششششییییا

 ....شهیم بد حالم که ارین من شیپ رو

 

 رو نگاهش دید که منو انداز چپ ی افهیق بعد

...... بابا هیچ خب: دینال شده میتسل و کرد مظلوم

 یجور هی نهیب یم منو هربار هور لنده ی کهیمرت

 !ثهیخب و بدذات که بس از کنهیم لهم زنهیم

 

 یبدذات یتو. بودم موافق موردش هی نیا با. دمیخند

 از کنم فکر یحت. نبود یشک چیه که ایح یب اون

 !کردیم جمع خودشو یول دیترس ینم ادیز هم دریح



 

 میتعظ و بااشاره بود ستادهیا من کنار منتظر که امیت

 پشت و گرفت بازومو قصر یها خدمه از یکی

 .افتادم راه منم. کرد حرکت به شروع سرش

 

 نوریا امیت مثل نگاهم و بودم آرومتر یکم بار نیا

 . دیچرخ یم اونور

 

 و مجسمه نهمهیا دنید از چشام خودمم راستش

 .بود زده رونیب قهیعت و بایز یتابلوها

 

 درست جا همه چون کردمیم نگاه اونا به ناباورانه 

 پر یدنید و یمیقد اریبس لیوسا از موزه کی مثل

 !بود

 

 بود بایز نسبتا و جوان یدختر که یجوان خدمتکار

 مارو کهیدرحال و گرفت لیتحو مارو راه نیب در

 و افهیق از رو نگاهش کردیم ییراهنما یاتاق به



 رو امیت داشت کالم کی در. گرفتینم امیت کلیه

 ! دادیم قورت درسته

 

 شده یعصب و کالفه دختره ینگاهها از که هم امیت

 به رو میشد اتاق وارد دختره سر پشت نکهیهم بود

 با دختره

 هی بگو ینشد ریس خوب اگه جان خانم: گفت اخم

 !تعارف یب بکنم حالت به یفکر

 

 بود گرفته ام خنده دیشد دختره ی افهیق حالت از

 سرفه با که  کردمیم کنترل خودمو داشتم وبزور

 که دختره به رو. دادم قورت مو خنده یکیکوچ

 !دیببر فیتشر دیتونیم شما: گفتم بود ستادهیا مات

  

 باز اتاق گرید در یا لحظه که دمیخند یم داشتم

 بر یجذاب لبخند با ییمایس خوش و جوان مرد و شد

 .شد وارد خمار یخاکستر چشمان و لب

 



 سکوت هیثان چند یبرا که کردم تموم مو خنده تند 

 لبخند همون با مردجوان. شد حکمفرما اتاق یتو

 ییقدمها با و بست سرش پشت رو اتاق درب آروم

 .دوخت چشمام به نگاهشو اومده جلو بلند

 

 یجور امیت یصدا اما. میداد جواب داد که یسالم

 !بود خاص

 

 مرد حاال که برگشت امیت سمت به متعجب چشمام

 دست یبرا دستشم و بود ستادهیا جلوش وارد تازه

 .بود برده جلو احترام و ییآشنا و دادن

 

 و بود الیخ و هپروت عالم در انگار امیت یول 

 زمزمه با فقط! بود شده دوخته مرد بصورت چشم

 .داد دست پسره با یسست و یلب ریز

 

 یوووووووو: بزنم داد موند کم. شد گرد چشمام

 هی که االنه! دهیند آدم چلغوز   ی پسره توسرت خاک



 واقعا یعنی!! ببره رو آبرومون و ارهیب باال یگند

 حساس ونیآقا به نهمهیا چرا بود؟؟؟ مرد هی امیت

 آخهههه؟؟؟ بود

 

 

 یهست سرم یباال ماه مثل باز و است شب

 یهست بسترم کنار یداریب و خواب انیم

 

 گفتن غزل سمت   یبَریم را سرزبانیب من  

 یهست پرم و بال من، یهاییوپادستیب نیدرا

 

 اوردنین مانیا را اعجاز همه نیا است محال

 یهست غمبرمیپ مهربان، یهاچشم آن با تو

 

 یشانیپ به هم و است دل بر هم من عشق نشان

 یهست گرمید مین که دمیفهم تو آغوش در



 

 دارد را تو یبو خط به خط تماما   میهاغزل

 یهست دفترم تمام بر حاکم روح تنها تو

 

 عشق از ریبگ را میبهاخون و مرا شب کی بُکش

 یهست همسنگرم ُکشتنم قصد به یعمر که تو
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 .......  جــــــــــاااااان امیت: گفتم آروم

 

 که بود دیتهد و تشر و حرص با یکم گفتنم جان

 خودشو خورده هی فقط.... خورده هی امیت شد باعث

 یخوشحال از براق یچشمان با و بکنه جور و جمع

 ! بده رو مرد اون لبخند جواب



 

 رفتم امیت به که یا غره چشم و حرص و اخم با

 رو محتاط و آروم و اومد دستش کار حساب امیت

 شیصندل

 .نشست

 

 رو سرش و کرد بمن رو تمام احترام با هم مرد

 بمن اش مردونه و جذاب یصدا با آورده نییپا

 .گفت آمد خوش

 

 روزانه یها برنامه مورد در آرامش کمال در بعد

 منم. کرد ییصحبتها دمیدیم دیبا که ییآموزشها و

 ریخ و بله فقط سوالهاش جواب در یحوصلگ یب با

 و بود سررفته یحساب حوصلم کم کم چون گفتمیم

 .  شدمیم یعصب داشتم

 

 دیبا خواستمینم آموزشهارو و کالسها نیا اگه من

 آروم یزندگ هی یبرا من واال کردم؟؟؟؟یم کاریچ



 و فقط االنم. نشدم ثروت و مال نهمهیا به یازین

 آغوش دلم. خواستیم رو خودم اتاق دلم فقط

 یعمومرتض مهربون ینگاهها و زیعز مهربون

 !خواستیم رو

  

 و غرور کوه اون دلم دیشا شهیهم از قرارتریب

 یتو و بودم نجایا حاال یول. خواستیم رو تعصب

 هم یناچار یرو از. بودم افتاده ریگ اتاق نیا

 !کنم تحمل بودم مجبور

 

 و قبراق و سرحال کامال امیت من برعکس

 پسره درشت و  زیر ینگاهها با داشت سرخوش

 !کردیم لیتحل هیتجز رو

 

 پسره نیا حال یجور هی خواستیم دلم یوا

 و بود گرفته حرصم. رمیبگ رو دخترنما یپررو

 نه انگار یول رفتمیم غره چشم بهش داشتم همش

 !انگار



 

 اسم تونمیم مهندس جناب دیببخش: دیپرس ناز با امیت

 هرحال به که دیدونیم خب بپرسم؟ رو فتونیشر

 امور به بعد به نیا از قراره که یشخص الزمه

 باشند داشته نظارت توانمند خانم ییاجرا و یادار

 ! میبش آشنا باهاش شتریب و میبشناس خوب رو

 

 تیقوزم ی پسره یوووووووووو. شد گرد نگاهم

 لبخند هی نطقش شدن تموم از بعد حاال....... 

 چارهیب نگاه که داد مهندسش لیتحو هم یژکوند

 !بود کرده هنگ مردم پسر

 

 فوق مدرکمم. هستم ینجف کامران: گفت مهندس

 در که هستم عیصنا و یبازرگان تیریمد سانسیل

 کارخانه از یکی در ساله هفت بمدت حاضر حال

 .کنمیم فهیوظ انجام بانو یدیتول یها

 



 نیزنیم حرف قلم لفظ چه آه: گفت نازکنان امیت

 هم یداشتن دوست و نیریش چه یوااااااا....... 

  جووون؟؟ نیآم ستین نطوریا. نیهست

 

 داغمو نفس و بستم رو چشمام ادمیز حرص از

 نگاهم که برگشتم امیت بطرف تند. دادم رونیب دهیبر

! بود پسر بخدا. زد یگشت سراپاشو  خشم پراز

 !باشه دختر نداشت امکان

 

 رو آبرومون امروز تا نکبت امیت بودم مطمئن و

 دریح سرت بر عالم خــــــــــاک. ستین ولکن نبره

 برنامه یبرا کردنت مشاورانتخاب نیا با الیگودز

 !! مــــــــــن یها

 

 وتاب آب با داشتند کامران آقا که نیح نیهم در

 به شروع همراهش تلفن دادندیم فیوظا شرح

 جواب به شروع و دیکش یکنار که کرد زدن زنگ

 .  کرد دادن



 

 کامران نیا جووون نیآم گمیم: گفت یجد امیت

 بهتره.......  هااا زنهیم مشکوک نمه هی بنظرم

 !یکن جمع حواستو

 

: گفتم. کردم نگاه امیت شده یجد افهیق به باز دهن با

 فقط نه زنهیم مشکوک نمه هی یهمچ واال

 مهندست؟

 

 در و جالب برام ییجورا هی امیت تیشخص راستش

 یرفتارها که یپسر. بود مجهول حال نیع

 ! بود مرد واقعا اما داشت دخترونه

 

 هی یول. نبود هضم قابل برام دریح با کارش و سر

 دوستانه یرفتار شدیم باعث که بود دلم یتو یحس

 شترازیب یساعت چند که باشم داشته امیت با

 ! گذشتینم مونییآشنا

 



 مثال درک به خب. انداختم باال یا شونه الیخیب

 و بشم نگران دیبا من که فتهیب یاتفاق چه خوادیم

 !کنم جمع رو حواسم

 

 حیتوض و زدنها حرف ساعت دو بعد باالخره

 ییراهنما با دادمیم انجامشون دیبا من که ییکارها

 .میشد یغذاخور سالن یراه خدمه

 

 نشسته زیم صدر درست که مادربزرگ دنید با

 . مینشست غذا زیم سر سروصدا یب بود

 

. شد خورده یبیعج یخاموش و سکوت در غذا

 شدیم مگه آخه. بود تحمل رقابلیغ برام واقعا

 یزندگ مینجوریا

 .......خاموش و  سرد  و خشک. کرد

 

 قلوه تکه هی انگار. بخورم غذا یکم تونستم زور به

 !بود دهیچسب گلوم خیب سنگ



 

 خونه نیا ریدلگ یفضا و فشرده حجم تحمل

. دیرسیم بنظر سخت و نیسنگ یلیخ برام درندشت

 هم موقت دوران نیا دادمیم دیام بخودم دلم در فقط

 ترک نجارویا راحت من که شهیم تموم و گذرهیم

 !کنمیم

 

 یلیخ شرمنده: گفتم آهسته. شدم بلند زیم سر از

 استراحت خوامیم دیبد اجازه اگه....... ام خسته

 .کنم

 

 مین و آروم یطوالن مکث هی از بعد مادربزرگه

 خدمتکارش به رو انداخت من چشمان به ینگاه

 :گفت

 

 اتاقهاشون به رو همراهشون و خانم......  زهره_

 . کن ییراهنما

 



 کالفه دمیشن که رو خدمتکار گفتن چشم یصدا

 ..اومدم رونیب زیم پشت از و دادم رونیب رو نفسم

 

....... بود خون رحمیب زن نیا دست از دلم درسته

 اصرار با و یناچار یرو از و اجبار به درسته

 از دور یها خواسته به شدم مجبور دریح

 حرفش یرو نه و بدم مثبت جواب رشیتصو

 ارم،ین

 

 رودرروش درست خواستمیم دلم ته راستش یول

 تنها با چرا بگه بخوام ازش راست و رک و نمیبش

 کرد؟؟ تا یاونجور دامادش و دختر

 

 وجدانش عذاب و درد با تونسته سال همه نیا اصال

 !باشه داشته یوجدان عذاب اگر البته اد؟؟؟یب کنار

 

 بلند امیت حرص پراز یصدا که میشد اتاقم وارد

 بامزه واقعا هفتش و شیش افهیق اون با اصال. شد



 تلفنت اون یتونینم تو یعنی نیآم: گفت یشاک. بود

 !!یبد جواب رو

  

 شده؟ یچ مگه ؟یچ یعنی: گفتم آروم

 

 من ینداد جواب رو تلفنت تو واال: گفت یشاک

 از قبل که قلچماقت شوهر اون از اون! مقصرم

 که بسته رگبار به منو تلفن پشت زده زنگ شام

  ساعت کیهر چرا

 مبادا کنهیم دمیتهد یه حاال. ندادم کار گزارش

 دشونیتهد یخطر ای بشن تیاذ خانماش خانم

 !!!بکنه

 

 زده زنگ یعل مخت یب شوهر برادر اون حاال 

 فقط! یدینم جواب رو تلفنت و یستین چرا که

 !دیپر یم نییپا باال داشت

 



 مثل هم بدمصب یپاشا اون بودند کم خودشون

 منو یگوش پشت موند کم چون بود نگران نکهیا

 !بده قورت

 

 !آخهههههه بدبختم نقدهیا چرا من خــــــــــدااا یا

 

 فکرم یول بود امیت به چشمم رفته باال یابرو با

 ..... شیحرفها ریدرگ

 

 خط واسش دریح.....  کرده دشیتهد هم یعل 

 پاشا کنارشون در ؟؟ نگرانمه و دهیکش ونشون

 ......هم

 

 براشون اونقدر یعنی! رفت یلیو یلیق رسما دلم

 دلهره و بود من ریدرگ ذهنشون فکرو که بودم مهم

 !فتهیب برام یاتفاق و نمیبب یبیآس من مبادا داشتن نویا

 



 امیت زار افهیق یبرا ییابرو و دمیخند زیر اراده یب

 .انداختم باال

 

 بطرف که رفت رونیب اتاقم از ییکذا یخشم با امیت

 زنگ داشت. آوردم رونیب مویگوش و رفتم فمیک

 صدایب خورده دستم حتما! شد گرد چشمام. خوردیم

 . بودم دهینفهم یچیه  که بود شدا

 

 بده مرگم خدا!!! داشتممممممم پاسخ یب تماس چقدر

 یها ماتومیاولت و حرفها تک به تک تازه....... 

 شده هرجور که اومد ادمی لیموبا دادن موقع دریح

 ! دادمیم جواب تلفنهاش به دیبا

 

 منو زنده زنده االن صدرصد و بود اومده در کارم

 . خوردیم

 

 قرمز و یعصبان افهیق تصور از دلم و دمیگز لبمو

 ! دیلرز دریح ی شده



 

 لحظه دمید میگوش ی صفحه یرو که رو یعل اسم

 بود شده حبس نمیس در ترس شدت از که رو نفسم

 لمس رو سبز دکمه ینسب آرامش با و کردم آزاد

 . کردم

 

:  گفت یهولک هول یسالم با اومد یعل یصدا تا

 آقا یتماسها به چرا ؟؟؟یکرد کاریچ تو دختر نیآم

 ؟؟ هاااان یدادینم جواب من و داداش

 

 آقا سر ییبال چه ساعت چند نیا یتو یدونیم چیه

 پس ینگران از داره.......  یآورد داداش

 .... نیآاااام یواااا..... فتهیم

 

 هنوز من. ستین من گناه بخدا یعل: گفتم هراسان

 و بدم جواب بهش نکهیا و یگوش داشتن به ادیز

 دستمم چرا دونمینم. نکردم عادت باشه حواسم



 نگران سالمتم بخدا. کردم صدایب ویگوش و خورده

 . دینباش

 

 بگوشم دریح یصدا. کردم سنکوب یا لحظه

 الیخیب و راحت یلیخ نکهیا مورد در: نشست

 به یانداخت گوش پشت منو یهشدارها اونهمه

 دختره ست دهیرس حسابت و میکنیم صحبت وقتش

 !!!هــــــــــواااااا سربه ی

 

 زده خی دریح سرد و یجد و بم یصدا دنیشن از 

 که رو یگوش و دمیلرز بخودم ناخودآگاه. بودم

 .زدم چنگ فتادیم داشت

 

 حیتوض.. دیش......ببخ خب: گفتم وحشت با و دهیبر

 دم..... یم

 

 امیت اون و تو تیکفا بقدر......  ههههیکاف: زد داد

 . دیکرد ناکارم یلعنت



 

 از یدارید اول بده شنهادیپ مشاورت به صبح فردا

 نظر از که یباش داشته مادربزرگت یها کارخونه

 .یکن دایپ رو یریادگی یبرا الزم یآمادگ یذهن

 

 رو چهار ی منطقه ی کارخونه بدن یشنهادیپ هر

 . کن انتخاب

 

 یریم کارخونه به دیبازد یبرا امیت همراه

 فکر یب ی دختره گمیم یچ نیبب کن گوش......

 کارخونه از دوتا به بیترت به ظهر بعداز تا..... 

 !یکنیم دیبازد ازشون و یزنیم سر ها

 

 فاصله ازش و یبمون امیت کنار شهیهم یکنیم یسع

 و گفت یحرف هر......  کن نانیاطم بهش. یرینگ

 اون درضمن و یکنیم گوش داد بهت یتذکر هر

.......  یکنینم دور خودت از رو وامونده یگوش

  ؟یییییییدیفهم



 

 زدنش حرف لحن و حرفها.........  یواااآااآاااا

 کم خط نوریا من بود خشونت پراز و محکم انقدر

 !!بکنم سیخ شلوارمو بود مونده

 

 آب. دمیکش ام کرده عرق یشونیپ به یدست کالفه

 ....چشمممم: گفتم و دادم قورت رو دهنم

 

 ییصدا با اتاقم پنجره که بود نشده تموم حرفم هنوز

 شد دهیکوب چنان اش لنگه و شد باز صدادار و بلند

 !بکشم یبلند غیج دست به یگوش شد باعث که

 

 تلفن پشت که دریح یعصب و دار خش یصدا

 نیآآااام: گفتیم که دمیشن یم رو زدیم ادیفر

 بده؟؟ جواب نیآم......  شده یچ...

 

#56 



 

 یم بدنم تمام و بودم دهیترس بشدت کطرفی از

 چشم هم فقط. ومدیم رونیب داشت هم قلبم د،یلرز

 باز طاق به طاق که بودم دوخته باز ی پنجره به

 !ومدیم باال رونیب یهوا با پشتش پرده و بود

 

 گوشم به دریح یادهایفر یصدا گهید طرف از 

 شدههههههه؟؟؟؟؟؟ یچ دیپرس یم فقط که دیرسیم

 .....نییییییییییآم ؟؟؟؟یییییییییییییدینم جواب چرا

 

 فکر ندم جواب تلفن به االن نیهم اگه بودم مطمئن

 و دست کنم چه یول! اومده سرم ییبال حتما  کنهیم

 بدست ویگوش تونستم ینم یحت و بود زده خی پام

 !رمیبگ

 

 بود امیت. دیدو داخل یکس و شد باز بشدت اتاقم در

 مادربزرگم سرش پشت. نداشت بصورت یرنگ که



 ولو اتاق وسط االن گفتم که شد اتاق وارد چنان

 . شهیم

 

 و پنجره به ینگاه هراسان و تند و دیرس بمن امیت 

.....  نیآم شدهههههههههه یچ: گفت کرده پرده

 !آخههههههههه بازه چرا پنجره.......  ها ُمردم فقط

 

 درویح یادهایفر یصدا کنم باز دهن نکهیا از قبل

 تخت یرو از رو یگوش تند. دیشن یگوش پشت

 تونستم ینم اصال که منم. داد جواب برداشته

 !کنم جمع بدنمو یلرزشها

 

 رو سرم و بود نجایا دریح االن خواستیم دلم فقط

 زار زار و کردمیم میقا تشیامن پراز ی نهیس نیب

 .کردمیم هیگر

 



 ی خونه نیا از منو دریح زدمیم داد خواستیم دلم

 نده اجازه گهید و ببر بیغر و بیعج و وحشت

 ........برگردم

 

 یعل و عمو و زیعز و تو شیپ االن خوادیم دلم 

 خونه با مادربزرگ مثال و زنک نیا از من. باشم

 که یا خونه.......  زارمیب کورش و سوت ی

 !دنیپاش جاش همه یاهیس و مرگ گرد انگار

 

 کینزد بمن یلیخ. نشست مادربزرگه یرو نگاهم

 ابروهاش یرو اخم   با حاال. بود ستادهیا کنارم شده

 پنجره به

 .بود رفته فرو فکر به کامال دوخته چشم شده باز

 

 بادقت و برگشت که بود بصورتش ام دهیترس  نگاه

 سرفه. کرد نگاه صورتم به گرفته آروم یچشمان و

 هی...... دخترجان نترس: گفت و کرد کوتاه یا



 ریبگ...... نداره ترس نهمهیا شدن باز پنجره

 ........ کن استراحت و بخواب

 

 حرفها نیا از تریقو و تر شجاع کن یسع و بخواب

 کنهیم نابودت خودیب وحشت و ترس.......  یباش

......... 

 

 و مشکالت برابر در یبتون تا یباش یقو دیبا

 قرار سرراهت بعد به نیا از که ییبتهایمص

 تا یباش محکم دیبا.......  یکن عمل بهتر رهیگیم

 ..... یکن یزندگ واقعا یبتون

 

 .افتاد راه و کرد بمن پشت بعد

 

 با آروم داشت که مادربزرگه قامت به تعجب با

! دوختم چشم رفتیم رونیب اتاقم از عصاش کمک

 شده اتاقم وارد پا کله که نبود یزن همون انگار

 ........بود



 

 و بود بودار حرفهاش. کردم لرز دایشد دوباره

 !!!!راز و رمز پراز

 

 داشت حرف ایدن کی مادربزرگه ی چندجمله اون

 !بود ابهام پراز و

 

 نکردم، درک رو حرفهاش یاصل منظور روز اون

 کهیروز از امان اما. بودم دهیند یچیه هنوز چون

 یحرفها تک تک به گهید! شد شروع مشکالتم

 .داشتم مانیا مادربزرگه

 

 گفتم: گفتیم دریح به داشت. رفت امیت شیپ حواسم

 رمیبگ عکسشو یخوایم. خوبه حالش نباش نگران

 باور حرفامو مگه ؟؟؟یریبگ آروم بفرستم برات

 ؟یندار

 



. نباش نگران هم اصال کنارشم دل و جان با خودم

 جوونت نیآم به یکم بزار زنمیم زنگ بهت بعدا

 ! نگهدارت خدا.  برسم

 

 و انداخت تخت یرو مویگوش کرد که یپووف با

 تو دختر......  ــــــــــنیآم: گفت. برگشت بطرفم

!!!! ......... کارش یپ رفت یداد سکته منو که

 ........ پاشــــــــــا کنن برسرت خاک اووووف

 

 خودم یاله.......  پاشــــــــــا گورت تو خاک

 گور به گور یاله.......  پاشــــــــــااا کنم چالت

 یستین چرا یباش دیبا االنکه...... پااشــــــــــاا یبش

 !ارنیب رو خبرت یییییییاله که پاشــــــــــا

 

 امیت به متعجب نگاهم. فشردم و گرفتم بهم دستامو

 االن یماجرا به پاشا آخه........  بود شده دوخته

 .دمیفهم ینم رو داشت یربط چه

 



 نیا.  گفتم هللا بسم دلم یتو و دادم قورت دهنمو آب

 داشت چرا........ بخدا بود شده وونهید هم پسره

 !داد؟یم فحش ایح یب تیقوزم اون به یشب نصفه

 

 هیچ: گفت و انداخت کنارم تخت یرو خودشو امیت

 آدم یکنینم که فکر ؟؟؟؟یکنیم نگام ینجوریا بابا

 هان؟؟؟ بده فحش خودش به دیبا وقتا نجوریا

 

 ینم همکه تو به. بدم فحش بخودم ومدین دلم خب

 به....... کنهیم م کهیت دو دریح بدم فحش تونم

 گلوله هی تنها بدم فحش تونمینم غول نره دریح

 ........کنهیم حرومم

 

 گناه مظلوم ی پسره بدم فحش تونم ینم یعل به

 یب اون یکارها و پاشا از دلم چون یول. داره

 خودم! نیهم دادم فحش اون به بود خون تیخاص

 !!آخه داشتم گناه

 



 با و یدنید و مزه با انقدر امیت حرکات و حرفها

 دنیخند به شروع ناخواسته که بود یلوس لحن

 .بود شده فراموشم یهمچ یا لحظه یبرا. کردم

 

 به شروع من همراه خواستیم نویهم که هم امیت

 و دیدیم هاتو خنده دریح کاش: گفت و کرد دنیخند

 !شدیم راحت الشیخ

 

 هیاول ترس حس اون و داشتم یبهتر حال امیت کنار

 دنیترک یصدا با یا لحظه اما. نبود دلم یتو گهید

 مانند ترکش ییها شهیش که یزیچ هولناک و بلند

 به غمیج کردند برخورد هم ما به و شدند اتاق پخش

 .رفت هوا

 .. دمیپر تخت رو از 

 

 شدن بلند و همانا ها شهیش شکستن بیمه یصدا

 ..... همانا امیت ادیفر و من غیج یصدا

 



 به منو و بود شده حلقه دورم دستاش یآن در امیت

. کنه حفظم یاحتمال هرخطر از فشردیم اش نهیس

 .دادیم فحش لب ریز و زدیم نفس نفس بشدت اما

 

 داشتم یول اوردمینم در سر یچیه از منگ و جیگ

 . ختیریم اشکام و رفتمیم هوش از

 

 مرد دونفر با مادربزرگه و شد باز بشدت اتاقم در

 کفش درسته: گفت تند امیت. شدند اتاق وارد عیسر

 رو اتاق کل. دیباش ها شهیش مواظب یول دیدار

 !گرفته

 

 هراسان و داغون نگاه به که ترسم پراز یچشما

 و زد یگشت اتاق یتو چشماش که افتاد بزرگه مادر

 .رفتیم پنجره بطرف داشت

 

 از منو...... میبر نجایا......  از امیت: گفتم دهیبر 

 بکشن منو......  خوانیم...... رونیب ببر اتاق نیا



 مامان....... بکشن و کنن زجرم منو خوانیم...... 

 .....دریح.... بابا...... 

 

 دارم و ستین خوش حالم دونستمیم فقط

 کرده لونه دلم در قیعم یوحشت حس....... رمیمیم

 ...... کردیم آبم ذره ذره داشت که بود

 

 هیگر به شروع بلند صدا با و نکردم تحمل گهید

 دریح به...... اممممممممممممیت: زدم زار. کردم

 ....ببره نجایا از منو.....  بگو

 

 امیت ی نهیس به صورتمو و کردمیم هیگر فقط

 .بودم چسبونده

 

 که بود افتاده اتفاق قهیدق کی در ماجراها نیا همه

 !کن صبر: گفت و شد باز دورم از دستاش امیت

 



 ی پرده. رسوند پنجره به خودشو و شد بلند تند

 سرشو و زد یکنار رو شده سوراخ سوراخ و پاره

 بعد و انداخت جا همه به ینگاه. برد رونیب

 بهم ییلبها با فقط برگشته مادربزرگه بطرف

 !داد تکون یسر افسوس و فشرده

 

 یول دمینفهم رو گذشت یچ نشونیب نگاهشون با

 صورتمو دوطرف و رسوند بمن خودشو بعد

 و کرد خشک صورتمو اشک انگشتاش با. گرفت

 :گفت

 طوفان و باد هی فقط. امانه و امن رونیب نیآم نیبب

 رفت شد تموم..... منو نیبب..... بود شبانه دیشد

...... 

 ...... شد تموم......  زمیعز بود طوفان فقط

 

 روبه و. میکن عوض رو اتاقت دیبا شو بلند االنم

 پنجره که دیبد ما به یاتاق لطفا: گفت مادربزرگه

 !رونیب نه باشه اطیح به رو هاش



 

 اشاره با و کرد بلند منو انداخته بازوهام ریز دست

 به منو همراهش مرد ییراهنما و مادربزرگه ی

 خدمتکار خانم دو تند که بردند یدیجد اتاق

 . گذاشتند کمدها یتو و آوردند لمویوسا

 

 یرو نگاهش. شد بلند امیت یگوش زنگ یصدا

 نگفتم مگه....... الو: داد جواب بعد. دیماس صفحه

 .......باشه راحت نجایا از التیخ

 

. میدینخواب هنوز نه!!!!! دیرس گزارشها زود چه

 اتاقهامونو میشد مجبور دیدار خبر که میاونجور

 .. ..... میکن عوض شتریب تیامن یبرا

 

 چشم بله.......  نشسته کنارم االن...... بله...... بله

 .دییبفرما..... حتما......

 



 یرو انگشتشو گرفت بطرفم رو یگوش که امیت

 یظاهر آرامش با مثال گذاشته یگوش از یقسمت

......  هیجنابعال یدراکوال شوهر.......  ریبگ: گفت

 گاوم که بزن حرف باهاش ایب نخورده منو تا

 !دهییزا

  

 یصدا با کدفعهی گذاشتم گوشم کنار که رو یگوش

 !!!!کردم هیگر به شروع و شکست بغضم بلند

 

 

 عاشقم بفهمد دیبا خرم،یم گل رومیم ��

 عاشقم بفهمد دیبا برم،یم شیبرا گل

 

 است بد حالم نقدریا یوقت ست،ین یازین گل

 عاشقم بفهمد دیبا ترم، چشم نیهم از

 

 لیدل یب دارم یسع یه که اصرار نیهم از



 عاشقم بفهمد دیبا بگذرم، رشیمس از

 

  حساب و حد یب یها یباز وانهید نیهم از

 عاشقم بفهمد دیبا شرم، و شور نیهم از

 

 مرا نشناسد که کن دایپ شهر در نفر کی

 عاشقم بفهمد دیبا رسواترم، همه از

 

 اند کرده باور و دارند خبر آدم و عالم

 عاشقم بفهمد دیبا باورم، ندارد او

 

 کنم وصفش غزل پشت غزل امشب از دیبا

 عاشقم بفهمد دیبا ، سرم ری،خ شاعرم
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 دریح اسم فقط و کردمیم هیگر بلند یهقها هق با

 .اوردمیم زبون به رو

 

 سرهم پشت و بود شده وونهید من از بدتر درمیح

 دلــــــــــم جان.......  جــــــــــاااآانم: گفتیم فقط

........ مــــــــــن یکوچولووووو نیآم....... 

...... فتادهین یاتفاق خب..... نکن هیگر ینجوریا

 ....زدلممممممیعز..... جان نیآم

 

 کرده هنگ مغزم راستش دمیشن یم که ییحرفها با

 نیا و بودم شده وونهید نکنه  ای. بود داده رد

 دوست.......  بود نیریش خواب هی حرفهافقط

 مجبورم منو یحس که انگار. بشنوم شتریب داشتم

 .دادیم هلم جلو به و کردیم

 

  نجایا از منو...... دریح: گفتم زده بلند یهق

 از منو..... ایب کنمیم خواهش........  ببررررر

 و خونه نیا از من......  ببررررر نجایا



 توروخــــــــــدااااا.......  ترسمیم یلیخ...... آدماش

 ــــــــــدررررررریح

 

 و زدم زار و کردم هیگر و گفتم و زدم هق فقط

 یگوش پشت از یا لحظه اما............ دادم قسمش

 شهیش به مشت با انگار که یزیچ شکستن یصدا

 گوش ادیفر بعدم و خورد گوشم به باشند دهیکوب

 .....تمام گهید....... دریح خرااااش

 

 هقهام هق با هیگر ترسم از که دیکش ادیفر یطور

 و وحشت با فقط. شد خشک درجا و اومد بند

 و شد دوخته یگوش به چشمام شده گشاد چشمان

 !یگوش خود یصدا و اشغال بوق  بعدم

 

 یحت!!!!!! بود کرده قطع رو یگوش دریح

 چند خواستینم یحت!!!!! بشنوه حرفامو خواستینم

 ها وونهید نیع من و!!!  کنه تلف وقت برام هیثان



 اونو فقط لحظه نیا در و بودم دلخوش بهش

 .خواستمیم

 

 با و دمیورچ رو لبام غم از لبالب و سوخته یدل با

 سمیخ یها گونه و چشمام ریز به لرزان یدستان

 ینم یزیچ و کردیم نگام داشت هم امیت. دمیکش

 . گفت

 

 دوباره که دینکش طول شتریب لحظه چند کنم فکر

 دید که امیت....... خورد زنگ دستم یتو یگوش

 با دستمه، یتو یگوش به چشمام فقط و زده خشکم

 یا سرفه تک و گرفت من از رو یگوش دیترد

 !!صلوااات کنه رحم بهم خدا: زد غر لب ریز کرده

 

 احمق ی پسره. نشست لبم ی گوشه تلخ یلبخند

 اصال و اوردیم در یباز مسخره یطیهرشرا تحت

 . نداختینم تا و تک از خودشو

_ 



 جواب و داد گوش گذاشته گوشش به رو یگوش

 نه........ دیباش مطمئن نبود یزیچ.......  نه: داد

 نیا با...... کنمیم خواهشششششش خان دریح

 میتون ینم گهید و زهیریم بهم زیچ همه کارتون

 خوبه حالش االن که گفتم نه........ میکن جمعش

 خورمینم تکون کنارش از.......  چشم باشه....... 

 اونم نشستم یصندل رو االن بابا......  االن...... 

 دستتون از اووووووف.......  نشسته تخت لب

 ...چشمممممم

 

 یدست و کرد قطع رو یگوش کالفه و حرص با امیت

 خانما خانم دیش بلند: گفت دیکش صافش یموها به

 اعالم لیتعط چارهیب من یبرا خواب امشب که

 .شده

 

 وحرصش یکالفگ اون افتاد صورتم به که نگاهش

 نشست صورتش رو هم یلبخند برعکس و دیخواب

. 

 



 قول شوهرت به من..... خوووب دختر شو بلند_

 بدم کیکش سرت باال یدینخواب یجنابعال تا دادم

 !!!نمیبب شو بلند....... 

 

 توروخدا امیت: دمینال امیت به رو دیوترد ینگران با

 من ها ینر........ خــــــــــب ها یبمون نجایهم

 .ترسمیم

 

 شوهر اون. رمینم جا چیه نباش نگران: گفت امیت

 منکه نیآم یول. بمونم کنارت داده دستور ات نکره

 آخرش و دید یم هم دست به دست دوتا شما دونمیم

 .....دیکن یم نفله منو

 

 طیبل هی تون یعروس روز خورمیم قسم نجایهم 

 یشد تاالر وارد دریح با یوقت. رمیبگ کانادا یبرا

 بزنم داد و شم بلند

 

 عنتـــره چقدر دومــــــــــاد



 !بدتــــــــــره اون از عروس

 

 و فرودگاه برسونم خودمو جت مثل تاالر از بعد 

 !!!گفتم یک نیبب. بکنم وطن یجال ترسم از

 

 بودمش شناخته کهییجا تا. دمیخند یم داشتم گهید

 بود ساخته یهرکار لیهردمب پسره نیا از

 !!!!یهرکار

 

 منو باالخره ثیحد و حرف هزار با امیت چارهیب

. دیکش روم رو پتو و خوابوند خواب تخت یرو

 صبح تا و مونه یم کنارم جا نیهم داد نانیاطم بهم

 ! دارهیب

 

 داشت یزیچ یول نمیب یم خواب دارم کردمیم حس

 بزرگ شهیش دوباره یبلند یصدا با. کردیم م خفه

 با من که بود یحال در نیا و شد شکسته اتاق



 بود ییپرمو و بزرگ دستان به نگاهم تمام وحشت

 که

 رقابلیغ یدرد و دیکش یم رو موهام توان تمام با

 !دیچیپ یم سرم یتو وصف

 

 برسه دادم به ستین یکس چرا خــــــــــداااا

 خودمو بتونم بلکه کنمیم تقال و کشمیم غیج.......

 نه.......  است دهیفا یب یول بدم نجات دستا اون از

 !!!!دریح از نه هست امیت از یخبر

 

 بگوشم که خودم فیضع اما مانند غیج یصدا با 

 خواب از نکهیا مثل و شد جمع حواسم یکم نشست

 . شدم داریب

 

 که دادم سر درد و عجز سر از یا ناله و شدم جمع

 فشرده ییآشنا و گرم بازوان نیب کردم حس کدفعهی

 .شدم

 



 و ییتنها یروزها یآشنا اسم و کردم یا ناله

 ....درررررریح آوردم زبون به رو پردردم

 

 و شد قفل آغوشش در شتریب لرزانم و سست بدن

 یحرارت با یشخص قلب یرو فشار با سرم

 آرومم موهام یرو لبهاش با که شد فشرده دلچسب

 .کردیم

 

 شمیپ لحظه چند وحشت و ترس یجا به ناگاه به 

 .شد قرارمیب قلب روانه  نیریش و دلچسب یحس

 

 در کلمیه تمام علنا و شدم کنده تخت رو از انگار

 . شد دهیکش آغوش

 

 بتیمص هزار با و بزور رو نمیسنگ یها پلک

 !شد دوخته پهن یها نهیس اون به و کردم باز مهین

 



 حالیب دستان...... نداشت امکان........  نشد باورم

 آوردم باال رو زدنهام غیج و تالش تمام از حسیب و

 چشم هنوزم که دمیکش پرطپش و داغ نهیس یرو و

 . بودم دوخته بهش

 

...... من عشق.......  من مرد.......  بود خودش

 کاریچ نجایا اون یول........ من یزندگ ی همه

 !!کرد؟یم

 

 یوقت. شد فشرده بصورتم صورتش و کردم یهق

 اراده یب شد یکی من ینفسا با مماس نفساش که

 :گفتم آهسته. گرفت م هیگر باز

 

 نجایا منو......  چرا......  یبود کجا..... تو_

....... عمرمو تمام من.......  یکرد ولم ییتنها

 نبود؟؟ بسم بودم دهیکش درد

 



 محکم شو قهی. شد چفت رهنشیپ ی قهی به دستم

 بگوووو........ نبود بسم: گفتم وار ناله و دمیکش

 ساده و آروم یزندگ هی نبود؟؟؟ بسم توانمند یآقا

 یفرار من از دیبا که داره تاوان چقدر...... 

 !!باشه

 

 بسته حالمیب و خسته چشمان وار وناله زدم یهق

 .... ببررررر.... نجایا.......  از منو: دمینال. شد

 

 دلشو نه و داشتم زدن حرف وقدرت حال نه گهید

 بودم کنده من رو عالم یکوهها تمام انگار........ 

 یآدما همه از نیچرک دل و بودم خسته........ 

 ..... اطرافم
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 و سفت یلیخ رو نیآم نگران و تاب یب دریح

  به تیاهم یب و فشردیم ش نهیس و آغوش به سخت

 یعل داداشش و بدست عصا بزرگ   مادر ینگاهها

 نیآم سرد یشونیپ خدمت به آماده ی خدمه دوتا با

 . دیبوس رو

 

 حال   همون در و کردیم نوازش رو موهاش

 وجب رو نیآم دیسف و روحیب صورت که یعصبان

 کنار جا نیهم امیت و یعل: دیغر لب ریز کردیم

 .ــــــــــدیبااااش نیآم

 

 که رو نیآم دهیپر رنگ گونه مشتاق و غم با دریح

 اونو آروم بعد و کرد ینوازش بود خواب در غرق

 . گذاشت تخت یرو کرده جدا خودش از

 

 دیکش باال نیآم گردن یرو تا دستاش با رو لحاف

 .داد رونیب خشم با رو داغش نفسش و

 



: گفت و برگردوند مادربزرگه بطرف نگاهشو

 بگم بهتره ای......... دکتر خانم خــــــــــب

........ نیآم ی گذشته جان از و فداکار مادربزرگ

 ناگفته یحسابها و حرف خورده هی شما منو انگار

 ......مونده نمونیب

 

 به رو یا هرجنبنده بدن که یوحشتناک خشم با بعد

 چشمان با ام،یت و یعل به برسه چه نداختیم لرزه

 توجه یب و شد بلند روتخت از عیسر گرفته شیآت

 .رفت رونیب اتاق از همه به

 

 اتاق از عصازنان بزرگه مادر هم سرش پشت 

 !رفت رونیب

 

 مبل یرو هردو حرف یب و ینگران با امیوت یعل

 نگرانش چشمان با یعل کهیدرحال نشستند هم کنار

 چشماش کرده یپووف و انداخت نیآم به ینگاه

 ...بست کالفه



 

 

  امانم برده یا سابقه یب یدلتنگ

 بکشانم را تنم تو سمت که است سخت

 

 راهت ی خسته بدن یکجا که ماندم

 بتکانم را رهنمیپ در یدلتنگ

 

 عمر کی ی اندازه به که کن بغلم حاال 

 بخوانم شعر ام یکس یب از تو گوش در

 

 میبود دلباخته یقمر دوتا مثل ما 

 گمانم به یمواز رود دوتا مثل ما

 

 یهمان است گذشته که یسال نهمهیا با 

 همانم؟؟ است گذشته که یسال نهمهیا با



 

 دهیکش داغ ی آمده دست به رید یا 

 ...نگرانم نگرانم، ینباش نکهیا از

 

 زادگان_محب_هیحان#
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 تمام از یخواب یب که قبل شب از خسته امیت

 نیآم از رو نگرانش نگاه کرد،یم زیسرر صورتش

 به یدست و گرفت بود خواب غرق حاال که

 .دیکش اش کوفته و خسته صورت

 

 صبح تا چارهیب دختر: گفت یعل به نگاه بدون

 هراسان چنان. کردیم ناله و گفتیم انیهز همش

 .دمیترس یم واقعا خودم که دیپر یم خواب از

 



.....  گرفتمینم تماس باهاتون شدمینم مجبور اگه 

 !چطوره چه اوضاعش بفهمه دریح بهتره گفتم یول

 

 به یدست بعد......... دونمیم: گفت آروم یعل

 خودش با داره که انگار. دیکش آشفتش یموها

 :گفت زنهیم حرف

 آرامش و خواب از یخبر هم ما ی خونه یتو

 .نبود

 

 حرف خودش با فقط شیآت رو اسپند مثل داداشم آقا 

 و دیدینم رو چکسیه که انگار. رفتیم راه و زدیم

 تا شهیم صبح یک بود ساعت به همش چشماش

 !برسونه نجایا به خودشو

 

 سرشو دلهره با و انداخت اطراف به ینگاه یعل

 نیا به یخوب احساس اصال: داد ادامه داد یتکون

 !!ندارم خونه

 



 که واقعا: گفت یعل به رو موشکافانه ینگاه با امیت

 حد نیا تا یوقت. ارمینم در دریح یکارها سراز من

 شروع رو یباز نیا چرا هستش نیآم نگران

 کرده؟

 

 اون با رو سلمان یا گهید روش با میتونست یم

 حسابشونو و میبکش رونیب شون لونه از اروههی

 ...... صاف

 

 دهیپر رنگ و گرفته صورت در ش جمله ادامه

 بلند جاش از داشت یحال یب با که شد گم نیآم

 .شدیم

 

 بطرف و شد زیخ مین مبل رو از بالفاصله یعل

: گفت گذاشته نیآم ی شونه یرو یدست. رفت نیآم

 یلیخ رنگت......  دختر بخواب خوبه؟ حالت نیآم

 !یکن استراحت دیبا دهیپر

 



 چشمان و نشست تمرکز بدون و حرف یب نیآم

 هم تو: گفت آروم. دوخت یعل به رو سردش

 !بود شده تنگ برات دلم ؟یینجایا

 

 کوش شالم.. یعل: گفت دهیکش موهاش به یدست بعد

 ؟یدیم بهم...... 

 

 مچاله و رنگ دیسف شال به یا اشاره نگران امیت

 یچوب بزرگ تخت ی کنگره یرو که نیآم شده

 یپشت به سرشو یحوصلگ یب با بعد و کرد بود

 ! داد هیتک مبل

 

 و کردیم درک رو نیآم حال خوب یلیخ که یعل

 و دیگز تیعصبان با لبشو نداشت گفتن یبرا یحرف

 ....خب اما..... بودم دلتنگت منم: گفت آروم

 

.....  شد باز آهسته و خورد یا ضربه اتاق درب 

 منتظرش چشمان و آورد باال رو سرش فورا نیآم



 رسما جوان خدمه دنید از یول. شد دوخته در به

 !رفت وا

 

 خودش دست از بود یعصبان. شد فشرده بهم لباش

 و منتظر نگاه  از......  اشیقراریب نیا از...... 

 تونهیم  بود کرده ثابت که یمرد بودن   راه به چشم

 کنه محو و کمرنگ رو شیزندگ یها دغدغه همه

 بود؟؟ مونده کجا پس..... اما....... 

 

 بازم و بود کنارش االن درشیح خواستیم دلش

 بغلش بازم....... کردیم تیحما و ییدلجو ازش

 ..... کردیم آرومش بازم...... کردیم

 

 بود اومده حتما! بود برده بردنش یبرا دریح حتما

 !بده نجاتش نجایا از

 



 جناب: گفت احترام با یعل به رو خدمه یول

. ببرند فیتشر خوانیم و هستند منتظرتون توانمند

 .    هستند شما منتظر

 

 نیآم دل ته یزیچ یعل شدن احضار با

 پس برند؟؟؟ یم فیتشر! شد خرد نه....... شکست

 برند؟؟ ینم منو پس ؟؟ یچ من

 

 از یاحوالپرس بدون........ من دنید بدون یعنی

 و........ بره خوادیم من خواستن بدون....... من

 دریح شیپ ذکرم و فکر تمام که مفلوکم چقدر من

 !!! مونده

  

 از. شد چندشش. شد زاریب خودش از کدفعهی

 یب یها هیگر از.......  زنش بهم حال ضعف  

 !خوردینم بدردش گهید که موقعش

 



 و جرات خورده هی ظرافتش و ییبایز یجا به کاش

 !!داشت رو اشیبدبخت با شدن رودررو جسارت

 

 شدت از و شد مشت زانوهاش یرو دستاش

 یحرفها ادی. دیلرز بخودش تیعصبان و حرص

 مادربزرگه شبید

......  یاریب دوام یبتون تا باش یقو: گفت که افتاد

......  نترس.......  باش داشته استقامت و جرات

 ! یشکنیم وگرنه......  نترس

 

 یلبخند با. نشست فشیضع شونه رو امیت دست

 ینیب یم: گفت. برگشت امیت به رو زهر از تلختر

 خب......  نیفرار من از همه ینیب یم......  امیت

 خسته خودم از خودمم......  گهید دارند حق

 باشم؟؟؟ داشته دیبا یانتظار چه گرانید از...... م

 



 زدیم صدا رو اسمش که امیت آروم ی زمزمه

 شده بلند تخت رو از ضرب کی و گرفت دهینشن

 !دیکش داغش یشونیپ به یدست

 

 دوش هی االن خوامیم من امیت آقا خب: گفت محکم

 یها برنامه سروقت میبر بعدم و رمیبگ یحساب

 !!!پسره اون

 

 تعجب نیآم ییهوی میتصم و رفتار رییتغ از که امیت

 نیبگ یهرچ.....  باشه: گفت لب ریز بود کرده

 .کرد ترک رو اتاق دیترد با و. میکن یم همونو
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 نفسش. بود شده دوخته مادربزرگه به نگاهش دریح

 تمام و داشت حق هم مادربزرگ یول کردیم یتنگ

 !بود نیآم نجات ذکرش فکر



 

 کرده دیترد شیزندگ در بار نیاول یبرا دریح اما

 کدام و ست کارهیچ دونستینم بار نیاول یبرا! بود

 !صالحشه به کار

 

 بود سال چند که کردیم فکر یکار انجام به مبهوت

 بود کرده مشغول رو ذهنش و فکر کردنش یعمل

 نکرده یزیر طرح اون یبرا که ییها نقشه چه و

 !بود

 

 ته خوفناک یهراس.......  دیترسیم دریح درسته

 سنجاب بود شده مجبور........ بود کرده پر دلشو

 دهن به جاشو همه از خبر یب و مظلوم یکوچولو

 !!بفرسته روباه و گرگ

 

 روباه افکار با زیخونر و رحمیب و رکیز یگرگ 

 بدست و دنیدر فکر به فقط و فقط که مانندش

 !بود کوچولو سنجاب آوردن



 

 یها نقشه و یبدبخت و  زحمت هزار با که یدختر

 بزرگ رحمیب گرگ اون چشم از دور چیپ در چیپ

 تا گرفتیم قرار عام مال در دیبا حاال و بود شده

 پا و بده نشون یخود نیآم بخاطر خونخوار گرگ

 ........بزاره دانیم به

 

 درد و پا و دست یب دخترک ی تشنه ماجرا گرگ

 مطلق یدیناام کس همه از دشیام که بود یا دهیکش

 .بود شده

 

 با تونستیم کنه؟؟ تحمل تونستیم دریح ایآ یول

 گرگ دهن به رو کوچولوش بره خودش یدستا

 بفرسته؟

 

......  روانش و روح همه بود شده کوچولو بره

 و داشتن دوست ی همه......  شیزندگ دیام ی همه

 ...عشقش



 

 بود مجبور بار نیچندم یبرا اجبار به حاال 

 .رهیبگ دهیناد رو کوچولش سنجاب

 

 انجام از بعد و داد تکون مادربزرگه دییتا به یسر

 بخاطر یتیامن یکارها یسر هی دستور و دادن

 اون نیآم ی دوباره دنید بدون و خبر یب نیآم

 !کرد ترک رو خونه

 

......  سخت یلیخ......  براش بود سخت یلیخ

 براش بود شکنجه دنشینکش آغوش در و دنیند

 نیا در ادیز دینبا........ بود مجبور یول....... 

 دیبا........  گرفتیم قرار توجه مورد سرد جنگ

 !!!!رفتیم

 

 پنهان اش نهیس در که یخشم و درهم یها اخم با

 . شد بلند بود کرده

 



 انتقام و بشه منفجر تا بود جرقه کی منتظر فقط

 دخترک  یدنهایکش  عذاب و زجر همه نیا تمام

 گرسنه گرگ اون از رو شیشونیپ ماه و صفت ماه

 !!! رهیبگ

 

 به یعل که عشقش یغمها و ناله به توجه یب پس

 ماه دیند و رفت رونیب عمارت از رسوند گوشش

 !!!!بست یعهد چه خودش با شیشونیپ

 

 

 تو چشم فشیرد و وزن ، غزل کی سمینو یم

 تو چشم فشیلط احساس و موضوع ، هیقاف

 

 خود قلب با کردنت تصادف از سمینویم

 تو چشم فشیضع نبض باعث سمینویم

 

  ختهیر خونم که دل از اعتراف سمینویم



 تو چشم فشیکث اقدام زیانگ شور حس

 

 دل و عقل نیب نامه تفاهم کی سمینویم

 تو چشم فشیظر و حساس و نیسنگ نکته

 

 نیا از بعد یآسمان کتاب کی سمینویم

 تو چشم فشیشر نام و تو چشمان وصف
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 ی پنجره شدن خرد و شکستن یماجرا از روز سه

 . گذشتیم اتاقش

 

 که بست یعهد خودش یخدا و خودش با نیآم

. بود عذابهاش ی همه دنیرس انیپا متیق به دیشا

 شد؟یم تموم شینابود متیق به دمیشا

 



 نگران و بود افتاده راه نیآم سر پشت کالفه امیت

 و لجوجانه میتصم نیا از اونو داشت یسع

 ! کنه منصرف رمعقولشیغ

 

...... کنمیم خواهش..... نیآم.....  نیآاام: گفتیم

 پس اتفاقات از تو! یبکن نکارویا سرخود دینبا تو

 !یندار یخبر پرده

 

 چیپ در چیپ یماجراها کن باور یکن صبر یکم

 و کارها تمام علت و گنیم بهت رو تیزندگ

 عجله کنمیم خواهش فقط! کننیم رو رفتارهاشونو

 !نکن

 

 نیب از خفه. برگشت بطرفش محکم و ستادیا نیآم

 امروز از دم،ینفهم یزیچ امروز تا: گفت دندوناش

 بفهمم یزیچ خوامینم گهید هم بعد به

 ! یــــــــــدیفهم

 



 بدم صیتشخ خودم و باشه بصالحم هم یهرکار

 توننننننننننننننننننننیم هم هیبق. دمیم انجام همونو

 به برن و کنننننننننننن گم گورشونووووووو

 !جهنمممممممم

 

 یسوزن سر   اگه. داد ادامه راهش به تفاوت یب بعد

 در گهید داشت، شک بکنه خواستیم که یکار به

 ! بود شده برطرف شکش روز  سه نیا

 

!!!! بود خبریب کس همه و زیچ همه از بود روز سه

 شده خسته دوختن یگوش به چشم از بود روز سه

 و بود خسته هاشیدلتنگ از از بود روز سه!!!! بود

 !!!بود آورده کم گهید

 

 هر کردیم فکر که یدریح! فشرد بهم دندوناشو

 در باهاش رقمه همه و نگرانشه روز هر و لحظه

 روز سه قایدق االن مواظبش، و بود خواهد تماس

 !نداشت ازش یخبر چیه بود



 

 خبریب کال که هم یمرتض عمو و زجونیعز از 

 نه ؟؟یاطالع نه و داشت یتماس باهاشون نه بود

 !گرفتند یم یخبر نه دادندیم یخبر

 

..... ریدلگ..... بود ریدلگ شون همه از

 سر از رو نیآم خواستندیم فقط انگار.......ریدلگ

 و. بودند آورده بدست اونم که کنند باز خودشون

 .....شهیهم از تنهاتر نیآم

 

 که بود خوش یعل گاهیب و گاه یتلفنها به دلش فقط

 هم نیآم از یحال و بود تماس در امیت با تنها اونم

 !دیپرس یم

 

 بزنه، حرف باهاش خواست یعل که هم بار کی 

 زدن حرف به لشیتما برخالف بود نیخشمگ چنان

 و نزد حرف باهاش یعل مهربان یصدا دنیشن و

 .....نکرد گوش هم امیت یصدازدنها به



 

 دور یآدما ی همه و خودش از چقدررررررررر

 !داشت هیگال برش و

 

......  یکوک نیماش کی مثل شدم: کرد فکر

 کنمیم عوض لباس بعد و صبحانه و دوش هرصبح

 یحرف چیه یب. فتمیم راه کامران پسره اون دنبال

 ....... کنمیم نظارت فقط

 

 اون از......  شرکت اون به کارخونه نیا از

 و کنارمه همش که اممیت و انبار اون به شرکت

 . ذارهینم تنهام ام لحظه هی یحت بگم شهیم

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 



 ها پرونده یبررس حال در و میبود شرکت داخل

 از نفر کی خانم، نیآم: گفت اومده جلو کامران که

 ! نهیبب شمارو خوادیم رونیب دارها کارخونه

 

 بدون و تنها داره اصرار بیعج که نهیا جالب

 !بشه انجام شرکت رونیب دارید نیا مزاحم

 

 بهشون هم یکم البته: گفت که کردم نگاش متعجب

 ینم یحت و کردند عمل تازه زانوشونو. دمیم حق

 مالقات که نهیهم یبرا بشه ادهیپ نیماش از تونه

 !دهیم حیترج رو رونیب

 

 کاریچ دیریبگ میتصم بدم اطالع بخودتون گفتم منم

 از و دیکن قبول نداره امکان گفتم بهشون البته! دیکن

 ....خب یول دیبر رونیب شرکت

 



 جام از و فشردم بهم لبامو یول. افتاد دلم ته یترس

 لج یک با دونمینم. کردمیم نکارویا من. شدم بلند

 !ارمیب در رو یک حرص خواستمیم و کردمیم

 

 که امیباز غد دنیشن با ایبعض کاش و رفتمیم یول 

 ! کردندیم سکته شدم حرفاشون الیخیب یجور چه

 

 العمل عکس از! برم رونیب مبادا زد غر سرم امیت

 موند کم و ندادم یتیاهم اصال که ترسوند منو دریح

 !بکنم بهش هم یکج دهن هی حاال

 

 ینوع به........  داشت یربط چه اونا به اصال

 ریتداب و امیت گفته برعکس و بودم افتاده لج سر

. بکنم نکارویا خواستمیم شدیم اعمال دیبا که یتیامن

 !بدم نشون یخود همه به و برم رونیب شرکت از

 

 مواظب تونمیم هم اونا بدون بدم نشون همه به

 !بررررررررن هم َدرک به توننیم و باشم خودم



 

 وسط نیا یزیچ هی کردمیم احساس چرا یول 

 !اشتباهه؟

 

. کنه میهمراه خودش که شد بلند بمن توجه یب امیت

 که داد یفشار و نشست کتش یرو دستش

 ! بود بغلش ریز ش اسلحه صدرصد

 

 که کردم نگاش دهییسا بهم یدندونا و خشم با چنان

 ینیش یم: گفتم! شد خشک سرجاش یآن در

 رونیب تنها خودم! یخورینم تکونم و سرجات

 . رمیم

 

 بکنه بهم چپ نگاه داره جرات یک نمیبب خوامیم

 و سرجات نیبش. نیانداخت راه چو نهمهیا

 ! نخور تکووووووونم

 



 ام،یت بلند بلند یحرفها و یشاک نگاه به توجهیب و

 ینگران دل با اصل در یول یخونسرد با ظاهر در

 از رونیب راه کامران ییراهنما با استرس یکم و

 .گرفتم شیپ در رو شرکت

 

 بگوشم سرم پشت از امیت یعصب یصدا فقط

 باشه حواستوووووووون: گفت یکس به که نشست

 !ستمین من...... هــــــــــاااااااااا

 

 جلوشو که بشه آسانسور وارد خواستیم کامران

 به یازین! امیت شیپ دیبرگرد هم شما: گفتم  گرفتم

 !ستین یکس

 

 در و نکردم یتوجه که شد باز کامران چشمان

 .بستم رو آسانسور

 

 جا لرزانم نفسم که گذاشتم شرکت از رونیب به پا

 یسوز.......  داشت یسوز چه هوا که آخ. اومد



 استخوون به و کردیم بهتر آدمو حال که نیدلنش

 یم آدم دل و جان به نه...... نشست یم آدم

 . نشست

 

....... رشیدلپذ یسرما و زییپا کوتاه یعصرا

 یلبخند

 . زدم

 

 یکس. دیچرخ بر و دور به نگاهم شرکت از رونیب

 ای یکس اما بودند یادیز ینهایماش. دمیند رو

 . نکرد جلب نظرمو خاص ینیماش

 

 توجه اصال و بودند خودشون کار مشغول همه

 . نداشتند اطراف به یادیز

 

 و بشه شتریب دمید دانیم بلکه رفتم جلو هم قدم چند

 یجلو دیبا حتما که داشت کار من با یک نمیبب

 ! شهبا نیماش یتو شرکت



 

 با فشن یدختر یرو نگاهم اما دمیند رو یکس

 یتو یا حلقه و پسرانه کوتاه و ییطال یموها

 . بود کرده سرش بزور رو یشال که افتاد شینیب

 

 که یکت و داشت تن به شلوار بلوز بگم تونمیم فقط

 یگوش. کردیم یباز براش رو مانتو نقش مثال

 .بود گفتگو حال در خندان ستادهیا یکنار بدست

 

 . زد زنگ بود بمیج در که لمیموبا زمان نیهم در

 

 تا و افتاد کامران اسم به نگاهم بدست یگوش

 موتور کشان زوزه یصدا بدم جواب خواستم

 . خورد گوشم به یکلتیس

 

 به بردم یم گوشم بطرف مو یگوش همچنانکه

 و بزنم داد خواستیم دلم و برگشتم موتور سمت

 بگم



...... زهــــــــــرررررررمــــــــــاررررررررر

 ؟یکن یرانندگ متریمال یصدا با یریمیم

 

 داره سروصدا و سرعت همان با موتور دمید که

 یعنی....... زد خشکم یا لحظه. ادیم بطرفم

 اون برابر در االن بود؟؟؟؟ جا یقحط مگه ؟؟؟یچ

 !کردمیم دیبا کاریچ لندهور موتور

 

 منو یدست بخورم، یتکون و بجنبم بخودم بخوام تا

 . کشوند ابونیخ بطرف گرفته

 

 یآبرو یرو از که شدم دهیکش چنان دونمیم فقط

 ریگ آبرو ی لبه به چنان پام و کردم پرش ابانیخ

 کله گرفتند ینم محکم منو دستان اون اگه که کرد

 !ومدمیم فرود ابونیخ وسط پا

 

 و برخواست سرم پشت از وحشتناک و بلند ییصدا

 دختره همون به چشمم. برگشتم عقب به یآن در



 ی کله لگدش و بود شده بلند هوا یرو افتاد

 !بود رفته نشونه رو موتورسوار

 

 در چرخهاش سروصدا با افتاده نیزم همکه موتور

 !بودند دنیچرخ حال

 

 دیبا کردمیم حس یول هیچ ماجرا دمیفهم ینم

 !کردم دایپ نجات فعال که شهبا من به مربوط ماجرا

 

 

 رفت و دیدزد مرا قلب هوایب اول روز

 رفت و دیپرس مرا اسم و آمد دوم روز

 

 گذاشت لب کنار هم یخال! آخ سوم روز

 رفت و دیپاش دلم در را یوانگید یدانه

 

 یرکیز با او و داد گل اشدانه چارم روز



 رفت و دیچ نگاهم از نه لبم از را غزل آن

 

 گرفت را فالم روز آن یاقهوه لباس با

 رفت و دید قرارمیب یهاچشم در را شیخو

 

 ! خدا اندازدیم پا از بال نیا هم را لیف

 رفت و دیبوس من شیپ را خود فنجان لب یه

 

 بود کرده خرابم خانه اشخنده طرز که او

 رفت و دیپرس را خانه اهل حال تبسم با

 

 یول کردم نذرها را دلش بچرخانم تا

 رفت و دیچرخ خودش دلبر بد، بخت از دل، یجا

 

 !چقدر چسبدیم گفت رفتن، راه باران ریز

 رفت و دیبخش دعا حال من به حالش نیهم با



 

 یول شبآن گرفت یباران چه شد استجابت

 رفت و دیپوش و شد پا را شیباران او من یب

 

 گرفت باران هم ابریب دعایب آخر روز

 رفت و دیخند چرا دانمینم را اشکم دید

 

#60 

 

 بودم آقا اون بغل وار یحام ابونیخ یتو همچنانکه

 مردک صورت یرو که بود دختره لگد به نگاهم

 که بود خون و اومد فرود یوحش موتورسوار

 !کرد فوران

 

 خم دختره که زدیم رونیب حدقه از داشت چشمام

 باال محکم گرفته رو موتورسوار ی چونه و شد

 یتو دندوناتو و زدمت یجور: گفت بلند! دیکش



 گهید رو ادهیپ یتو باشه ادتی ختمیر دهنت

 !ینکن یسوار ینجوریا

 

 با. دوخت بمن نگاهشو و آورد باال سرشو بعد

 حالت: گفت محکم و اومد بطرفم بلندش یقدمها

  نشده؟ که تیزیچ خوبه؟؟

 

 خداروشکر یمان: گفت من ی  کمک یآقا به رو بعد

 نجات شونویا نبودم من کار ییتنها وگرنه یبود

 . بدم

 

 بله: گفت که شد شل دورم از دستاش یکم یمان

! دهایبدون شتریب منو قَدر لطفا گهید مینیا ما جانم

 لگد و دنیپر باال واقعا که یشد خسته خودتم االن

 نمممممممممممیبب بغلم ایب. داشت ولیا پروندنت

 !کار یرزم یییییییدخمل

 



 یشین با دختره که بکشم عقب خودمو یکم خواستم

! بغــــــــــل جوووووون آخخخخخخخخخ: گفت باز

 و گرم نوع از اونم بغــــــــــل یبرا رمیمیم من

 یول...... یول!! نرمش

 

 تو فقط و میدونفر ما آخه: گفت کرده بمن یا اشاره

 میبش جا نکنم فک نوچ..........  یدار بغل هی

 !یمان الیخیب هااااا

 

 .بود شده بهتر حالم حرفاشون از

 شما یبرا بغل: گفتم که دمیکش کنار خودمو خندان

 شما از مخصوص تشکر هی اما. ندارم الزمش من

 ! دیداد نجات جانمو واقعا که بکنم دیبا زیعز دو

 

 با شد داشیپ کجا از مردک نیا دمینفهم اصال

 بپرم بودها مونده کم! رو ادهیپ یتو اونم موتورش

 !میمستق پرواز با بهشت

 



 بودم من مخاطبش که آروم و میمال ییصدا با یمان

 نهایا از شتریب بهتره......  خووووووب دختر: گفت

 .......  یباش خودت مواظب

 

 خوش دختر تو: داد ادامه و دیکش یقیعم نفس

 اریبس اریبس ها یبعض یبرا و یهست یشانس

 مواظب شده هم اونا بخاطر آلقل.....  یباارزش

 !باش خودت

 

 بود بمن نگاهش که دختره تعجبم کمال در 

 و زد پرحسرت یتلخند. شد اشک پراز چشماش

 ی زهیآو و کن گوش خوب رو یمان یحرفها: گفت

 !بسالمت. شرکت داخل برو حاال. کن گوشت

 

 پراز چشمان و زدن حرف لحن از. گرفت دلم

 اشکش



 صدالبته که روزگاره ی خورده زخم شدم مطمئن

 سر درست و بودند دریح یآدما از هردوشون

 !دندیرس دادم به موقع

 

 بود جا همه آثارش دریح. گرفت بغضم اریاخت یب

 . ومدینم جلو خودش چرا یول

 

 بهش نشیدید اگه: گفتم دهیبر و لرزان ییصدا با

 ........تنگ یلیخ...... شده تنگ براش دلم دیبگ

 

 یول....... دیشا که دلخورم ازش میلیخ..... اما

 بازم خوادیم نطوریا اون که حاال...... باشه

 .مونم یم منتظر و کنمینم یتیشکا

 

 چون. نکردم صبر گهید زدم که حرفهارو نیا

 نییپا احترامشون به یسر. بچکه اشکام بود ممکن

 راه شرکت بطرف شده دور ازشون و آوردم

 . افتادم



 

 دلم......  معرفت یب: کردم زمزمه خودم با رلبیز

 !!!!!!ییییییییییفهم ینم چرا شــــــــــده تنگ برات

 

 و امیت به چشمم شد بسته سرم پشت شرکت در تا

 بمن موند کم که افتاد دنیدو حال در کامران

 چه: گفتم کرده بغ و دمیکش کنار خودمو. بخورند

 ! شماهــــــــــا خبرتونه

 

 الیخ با. خداروشکر سالمتم منم و شد تموم یهمچ

 !دیبرگرد راحت

 

 پس داشت رسما و نداشت بصورت رنگ که امیت

 بزنم یییییییییلیس به خوادیم دلم فقط: گفت فتادیم

 ی دختره یبچرخ فرفره مثل که صورتت یتو

 ! لووووووووس غد   ی  هوا سربه

 



 زنگ! دیسالمت خداروشکر: گفت هراسان کامران

 کارخونه اون یبرا یمشکل چون بگم بهتون زدم

 رو نجایا یفور شد مجبور بود اومده شیپ داره

 باز اما کرد، یمعذرتخواه هم یکل که کنه ترک

 همان رونیب یسروصدا و همان تونیگوش کردن

 .میکرد سکته فقط

 

 قابل شعورشون از حجم نیا واال: گفتم آروم

 یانتظار ایبعض از دینبا اصال دمیشا. شهیستا

 !!! رونیب بکشونن منو بوده نقشه دمیشا. داشت

 

 ،یبد خبر بهم و کنه مالقات منو بخواد گهید بار هی

 !خان کامران شهیم خودت بینص بد اون

 

 یعنی کردم امیت به یا اشاره و نموندم منتظر گهید

 .میگردیبرم بخونه

 

 



 ترس از یگاه و کردیم غرغر یگاه امیت راه یتو

 بکم و صمُ  من اما. دیپر یم روش و رنگ دریح

 پرواز جا همه به حواسم و دادمیم گوش فقط

 !کردیم

 

 اسم تا. میبود الیو درب یجلو زد زنگ که تلفنش

 گزارش خدا یوا: گفت کرد نگاه رو صفحه یرو

 چکسیه نه فتمیم ریگ که منم االن و دیرس بهش

 !!!بانوووووووو گهید

 

 جواب همچنانکه و شد ادهیپ تند ستادیا که نیماش

 .شد دور ازمون دادیم

 

 امیت گهید و شد وارد نیماش ال،یو درب شدن باز با

 . شد دور چشمم یجلو از

 

 ادهیپ نیماش از خسته و سست و کالفه الیو یجلو

 شهیش با یمشک بنز نیماش دو دنید با یول. شدم



 بودند ستادهیا خونه یجلو درست که یدود یها

 بلکه انداختم اطراف به ینگاه نگران و متعجب

 .نمیبب صاحبهاشونم

 

 نیزم به پا یمرد و شد باز نهایماش از یکی درب

 !دادم قورت دهنمو آب دونمیم فقط.  گذاشت

 

 داشت لب به که یمرموز و جذاب لبخند با طرف 

 !ومدیم بطرفم و کردیم نگاه بمن

 

 کینزد من به مرد. خوردمینم تکون هم جام از اما

 . گذاشت بازوهام یرو دستهاشو اقیاشت با و شد

 

 مرد نیا توسط بازوهام لمس از شوک و ترس با

 عقب خودمو و دمیلرز بخودم مرموز و بهیغر

 محکم منو آروم و الیخ یب  مردک یول. دمیکش

 . دیکش خودش بطرف

 



 به سرم!!! بدم نجات خودمو تونستمیم اگه عمرا

 بخودش منو مهربانانه همچنانکه و دیچسب اش نهیس

 تعجب که کرد ییزایچ گفتن به شروع دادیم فشار

 در وحشت و ترس با همراه یادیز یها سوال و

 !!نشست؟؟ وجودم  عمق

 

 دم که بکشم عقب خودمو کردم یسع باز یول

 یکوچووولوو ریبگ آروم: گفت گوشم

 عروسک نیریش باش آروووم.......... مــــــــــن

 .... مــــــــــن یداشتن دوست

 

 

 غول جوان مردنسبتا اون برابر در جوجه من آخه 

 داشتم؟ یقدرت چه بهیغر کریپ

 

 تالش با و دمیکشیم نفس دهیبر دهیبر و لرزان

 .کردم جدا ازش یکم خودمو یشتریب

 



 بیعج و وار کیستریه حرکاتش و رفتارها همه

 !!!یروان آدم کی مثل درست.......  بود بیغر

 

 داشت کاریچ من با......  بود؟ یک مرد نیا اصال

 !بود؟؟ انداخته ریگ منو ینطوریا که

 

!!! بود یخال کنارم امیت یجا چقدر دمیفهم یم تازه

 ینیب و شد کینزد بهم دوباره مرد بخورم یتکون تا

 بو موهامو بیعج یوسواس با آورده جلو شو

 یسرهم پشت و قیعم ینفسها چنان......  کردیم

 !بود لحظه نیا منتظر مدتها انگار دیکش یم

 

 خودشه آآآخخخخخخخخ: گفت افسوس و حسرت با

.......  یمیقد یآشنا یبو.......  خودشه بخدا...... 

 یکوچولو یدیم رو من یمیقد عشق یبو

 ....من یدوستداشتن

 

 !دیکش قیعم ینفسها بازم دوباره 



 

 برس دادم به ــــــــــایخــــــــــدااا: بزنم داد موند کم

 بدشانس من پست   به یهرک چرا آخه........ 

 اد؟؟؟یم در کار از وونهید و چل و خل خورهیم

 !کشه؟یم بو منو ها وونهید مثل داره چرا نیا

 

 فرمودند خانم قربان: گفت سرمون پشت از ییصدا

 منتظرتون که دیببر فیتشر الیو داخل االن نیهم

 جوانمون خانم با حتما گفتند البته......  هستند

 !.......دیاریب فیتشر

 

 

 تورا دمیبوس آهسته مینس در باران ریز

  تورا دمیچ کمان، نیرنگ دامنت از شکفت یم

 

  انداختم تو یسویگ یقیموس در چنگ

 تورا دمیرقص و یرقص یم آرام، نت به نت



 

 بود تشنه نیزم در ییها دانه تیها بوسه

 تورا دمیچیپ خواست،یم پا به من در یچکیپ

 

 میسوخت هم تب در و میشد تن کی تن به تن

  تورا دمیپرس روز هر خود دنبال شدم، گم

 

 انداختم آب به قیقا ساختم قنوتم از

 !تورا دمیچرخ بود، عشقت فانوس طرف هر
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 ندم اجازه یحت و بکشم عقب خودمو محکم خواستم

 دم گرفته بازومو که بخوره بهم مردک ینفسها

 ! من یدوستداشتن ی  شیپ کجا: گفت محکم گوشم

 



 اگه!!! یشد دعوت هم تو میبر داخل هم با قراره

 دوستت چقده و کردم داتیپ خوشحالم چقده یبدون

 نازنازک یدیم جوالن آسمون و نیزم در که دارن

 !مــــــــــن

 

: گفت که شد بلند سرم پشت از امیت محکم یصدا

 تیاذ رو بانو و دیبکش کنار دستتونو جناب شرمنده

 احترامشون و هستن الیو نیا مهمون شونیا! دینکن

 !واجبه

 

 دمید فقط که انداخت امیت به ینگاه چنان مردک

 کن گم گورتو یعنی کرد یحرکت و رفت باال دستش

 !ستین مربوط تو به

 

 نیدتریشد به رو مردک دست اومده جلوتر امیت

 یک شما: گفت بلندتر. کرد جدا بازوم از وجه

  د؟؟؟یداد رو اجازه نیا بخودتون دیهست

 



 یم اصال د؟یزنیم دست دختر نیا به یجرات چه به

 سرتونو دیتونینم د؟؟یدونیم...... هیک خانم نیا دیدون

 توانمند جناب همسر با نکارویا و نییپا دیبنداز

 ....دیبکن

 

 یآقا همسر خانم اون گفتم؟؟؟ یچ دیدیشن: زد داد

 گنده غلط نیهمچ بفهمه اگه دیدونیم.....   توانمنده

 ــــــــــاد؟؟؟؟؟یم سرتون ییبال چه دیکرد یا

 

 ام زده وحشت و خسته چشمام که رفتم عقب قدم دو

 و رفت باال دستش و نشست مردک انگشت یرو

 !  کرد یا اشاره سکوت در

 

 نییپا نیماش داخل از که یهرکول گاردیباد دو

. شد گرد چشمام رفتند فیظر امیت بطرف و اومدند

 امیت لگد و مشت فقط که دندیچیپ بهم چنان یا لحظه

 !دیکوب یم تنها و شدیم بلند هوا رو دمید یم رو

 



 

 کمال در که ومدیم نییپا داشت فشارم کنم فکر

 یا ذره بدون مردک بلند و ترسناک قهقهه تعجبم

 مطمئن صددرصد گهید. دمیشن رو ترس و دیترد

 یحت و ستین یعاد آدم کی مرد نیا شدم

 !نگرفت شکل ش افهیق تو یرییتغ نیکوچکتر

 

 زده نیبزم زانو که امیت نیخون دهن و لب دنید با

 شونمیکی که گاردهایباد یزخم یصورتها و بود

 رسما قلبم و خورد گره بهم دستام بود افتاده نیبزم

 ! ستادیا

 

 

💙💙💙💙💙💙 

 (️❤کند یم فیتعر دریح)

 



 یلیخ حالم دمشید یوقت......  بود سخت برام یلیخ

 زمان و نیزم همه خواستیم دلم.....  بود خراب

 !بکنم رو خواستیم دلم که یکار و  زمیبر بهم رو

 

 یکوچولو و دهیپر رنگ دخترک خواستیم دلم

  خونه اون از و گرفتمیم بغلم مو یداشتن دوست

 !بردمشیم نحس

 

 رو اش زده تب و داغ ینفسها یوقت خواستیم دلم

 به منو داشت که ییصدا با و کرد رها گوشم دم

 اونجا از خواست ازم رسوند یم یوونگید مرز

 و کردمیم محوش بغلم درون یمعطل یب ببرمش،

  شهیهم یبرا

 ..... بردمشیم

 

........  کردم اشتباه دارم قبول.......  کردم اشتباه

 به فرستادنش....... کردم مویزندگ اشتباه نیبزرگتر



 محض اشتباه خودم از نیآم کردن دور و خونه نیا

 .....بود

 

! بکنم یکار تونستم ینم گهید االن یول

 از سلمان و زیپرو!!! یچکاررررررررریه

 نشون خودشونو داشتند و بودند دهیجنب جاشون

 ادامه فقط....... دادمیم ادامه دیبا فقط........ دادندیم

 !بودم مجبور.....  دادمیم

 

 زخم دهیکش عذاب انقــــــــــدر گذشته در دخترکم

 و بود نمونده براش یتیظرف گهید که بود خورده

 شک که بودم کرده یکار به مجبور من هم حاال

 !ادیبرب اش عهده از بتونه داشتم

 

 که بشه یقو انقده اگه یحت بتونه، اگر یحت

!!! کنم تحملش بتونم خودم نکنم فکر کنه، مقاومت

 یول انجامه قابل یراحت به نکاریا کردمیم فکر قبال  

 ...... االن



 

 رو یعل حساب و حد یب یتیعصبان و حرص با

 اون در رو نیآم عیسر یلیخ و زدم صداش

 !زدم رونیب خونه از کرده ولش اسفناک تیوضع

 

 اااادیب رررتتیغ به تفففف: زدمیم داد دلم یتو فقط

 یب وجود اون یتو تف.......  مــــــــــررردددد

 رو یعاشقش شهیم ادعات که یدختر...... وجودت

  با

 دشیند و یگذاشت تنها مشکالت و درد اونهمه

 ! یگرفت

 

 سهم.......  خودته مااال یکنیم ادعا که یدختر

 و یکرد ولش تنها هیخاکستر یایدن نیا از تووو

 !یرفت در

 

...... داغوووووون یییییییلیخ........ بودم داغون

 با اومدم رونیب خونه از سرعت به نکهیا بمحض



 کردمیم یسع و کردمیم کنترلش بشدت که ییصدا

 با و کردمیم عوض رو دنده کهیدرحال نباشه، بلند

 دادمیم فشارش دستام تو رو فرمون ادیز حرص

 : گفتم

 

 اون نیبب و ریبگ تماس پاشا با عیسر یلیخ یعل

 کنه؟؟یم یغلط چه داره تیخاص یب غول نره

 

 و انداخت بمن ینگاه مین دیترد و یدودل با یعل

 خواست

 ! شد منصرف کدفعهی که بگه یزیچ

 

 کی مثل االن من.........  کرد کارو نیبهتر البته

 خوب یلیخ نویا یعل و بودم انفجار آماده بمب

 نزنه یحرف فعال بود نفعش به پس...... دونستیم

..... 

 



 حتما! بگه یچ خوادیم دونستمیم نکهیا مثل اما

 تمام با تیخاص یب غول نره پاشا همون گفتیم

 رفته ادتی! رفته ادتی بود مخالف ها نقشه نیا

 ! بود نشیآم نگران چقدر

 

 بود خاطراتش ادگاری نیا نگران چقدر رفته ادتی

 کرده سفارش بار هزار هزاران موردش در که

 !باشه مواظبش بودند

 

 گاز اتوبان در داشتم ادیز سرعت با کهیحال در

 که بود پاشا با یعل مکالمه یصدا فقط دادمیم

 .شکست رو نیماش داخل سکوت

 

 با خوادیم پاشا.....  داداش خان: گفت بمن رو یعل

 .بزنه حرف خودتون

 

 تونستمینم نههههههههه. فشردم بهم دندونامو

 یم ساکت بهتره....... نداشتم حالشو االن........ 



......  بشه آروم مرزم و حد یب خشم نیا تا موندم

 برم و دور که هییآدما همه مصلحت به نیا آررره

 !هستند

 

 ... نهههه االن...... نهههههههه: دمیغرررر فقط

 

 یخداحافظ کی با و نگفت یزیچ گهید یعل

 !کرد قطع تلفنشو پاشا با یسرسر

  

 پام چنان. شد ختم ساعت مین به ساعته کی راه اون

 . نداشتم سرعت از یحس چیه که بود گاز یرو

 

 و حرف یب یعل داشتم نگه خونه دم که رو نیماش

 خوب یلیخ منو. شد ادهیپ نیماش از ساکت

 . کردیم نگام نگران و شناختیم

 



 یسردرد و درهم یاخمها با و تیاهم یب من یول

 بودم منتظر فقط کردیم منفجر رو مغزم داشت که

 .ببنده رو نیماش درب یعل

 

....... برم خونه به تونستمینم االن! شدمیم تنها دیبا

 خلوت خودم با یکم دیبا.......  بود بد اوضاعم

 !شدمیم آروم کم هی دیشا....... دیشا تا کردنیم

 

. شد محو افق یتو من نگاه و رفت بخونه یعل

 دخترک چشمان به یراه........ دیکش راه چشمم

 سپرده ییگرگها بدست درمانده و تنها که هراسانم

 !بودمش

 

 خواستم........ نداشتم....... نداشتممممممم تحملشو

 دنید با که فتمیب راه و کنم روشن رو نیماش

 . زد خشکم آقاجون

 



 سوار و کرد باز رو نیماش درب بالفاصله آقاجون

 !!بود برده ماتم فقط کهیدرحال شد

 

 و االن اونم نداشتم رو آقاجون دنید انتظار اصال

 !!!شب وقت نیا

 

 از دوباره و کردم یسالم کالفه و خشدار یصدا با

 رو محکم رو چشمام. شد مشت دستام ادیز سردرد

 !دادم رونیب نفسمو و دادم فشار هم

 

 به چشم و نشست نیماش یتو یا قهیدق کی آقاجون

 من یول. بگه یزیچ نکهیا بدون دوخت روبروش

 خودمو نتونستم یقراریب و درد از جیگ و سردرگم

 .گذاشتم فرمان یرو رو سرم و دارم نگه

 

 فکرمم و گذاشتم زانوهام رو ام شده مشت دستان

 که بود یدختر معصوم و زار چهره ریدرگ همش



 مظلومش و پاک چشم دوتا درون رو وجودم همه

 !بودم کرده گم

 

 االن خواستیم دلم.......  بود تنگ براش یلیخ دلم

 فشارش بخودم وجودم باهمه تونستمیم تا بود نجایا

 باهاش رو دلم یهایدلتنگ و ها عقده ی همه و بدم

 .بکنم آروم

 

 شده جمع حواسم و خوردم یتکون آقاجون یصدا با

 .شدم جابجا

 

 یوقت امرزمیخداب یبابا ادیم ادمی: گفت دهیکش یآه

 مادرت و من از خودش مصلحت و خواست به

 بهش تورو کردن بزرگ تیمسئول تا خواست

 میکن واگذار

 

 گفت و کرد مخالفت بشدت مادرت که اولش 

 یتابیب با و کنه تحمل رو پسرش نبود تونهینم



 خودمم گهید که انداخت راه یزار هیگر یطور

 تیمسئول میتوانینم ما بگم آقاجون به شدم مصمم

 .میبد بهش دررویح پسرمون

 

 یکار جمله کی با فقط که رو بابام امرزتشیخداب

 کرد

 اش خواسته مقابل در چرا و چون یب مادرت و من

 آقاجون به دل و جون با و میریبگ نییپا رو سرمون

 .میبگ چشم

 

 

  

❀✦•┈•❀✦❤️•❀┈•✦❀ 

 نفر کی یبرا تنها تپدیم عاشق قلب  

 نفر کی یپا ماند، و دیبُر عالم از دیبا

 

 ... دید و بود یفرار دیبا هم نهییآ از گاه،



 نفر کی یهاچشم قاب   نیب را خود عکس  

 

 ساخت آغوش از دیبا یاختصاص یگاهیجا

 نفر کی یجا قدّ  را آن کرد دیبا تنگ،

 

 بود سست دینبا بهمن در برف، کوه   مثل

 نفر کی یصدا با زدیبر دیبا فقط دل

 

 ... و شد دیبا گرانید محال   یآرزوها

 نفر کی یدعا یربّناها مستجاب  

 

 گفت پرواز از رفت، دینبا یبام هر یرو

 نفر کی یهوا در باشد َجلد دیبا بال،

 

 یقاسم_رضا#
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 یعصب دیشد یفشارها و داغون یاعصاب با 

 بودم دوخته آقاجون یجد نگاه به رو داغم چشمان

 یدستا تو مو شده مشت دستان آقاجون دمید که

 .گرفت داغش

 

 کامل مرد کی نماد دریح گفت بابام: داد ادامه

 و ینامرد پراز و یخاک نیزم نیا یرو

 کننیم فکر وعروسام پسرا همه........ زخمه

 !دیکنیم فکر اشتباه کهیحال در خودمه هیشب دریح

 

 گهید نفر هی هیشب کوچک مرد   بزرگ نیا دریح

 یکسر و کم معرفت و مرام در یروز که هست

 ! خودم بزرگ برادر هیشب!!!  نداشت

 



 قسم اسمش یرو همه که هست یمرد هیشب

 به افتاد شیزندگ تو که یاتفاق با یول. خوردندیم

 لیتبد یخشک و حال و حس یب ی مجسمه

 مهم براش زیچ چیه و چکسیه گهید....... شد

 ......  نبود

 

 هم همه........ دیبر آدم و عالم و ایدن ی همه از 

 .....نه من یول دندیبر اون از

 

 . ارمیب بار برادرم مثل یمرد رو دریح خوامیم

 یبحد اما. یقو حال نیع در بامعرفت و مرام با

 آورد کم شیزندگ یتو کروزی اگه که یقوووووو

 !!نزنه جا و نشکنه

 

 دریح پسرم: گفت و داد یفشار هامو شونه آقاجون

 چشمان که یا خودساخته مرد هی االن تو..... 

 .......دنبالشه ها یلیخ

 



 یدعاگو شهیهم و دنبالته عشق پراز ایبعض چشم

 از ایبعض چشم....... تهاتیموفق خواهان و تو

........  نشکن........ شکستهات منتظر و یدشمن

 برابر در که کوه چون بااااش محکم...... ارین کم

.. ارهیم دوام طوفانها و بارانها و بادها ی همه

 !!باشه خدا به شهیهم هم دتیام........

 

 کتفم یتو دوبار گفت که رو حرفها نیا آقاجون

 شده ادهیپ نیماش از بیغر یآرامش با و دیکوب

 !رفت

 

  به حاضر حال در دونستیم آقاجون بودم مطمئن

 کالفه و حوصله کم چقدر موجود تیوضع خاطر

 ! هستم

 ارمیب کم نبودم یآدم دونستیم نمیا آقاجون هرچند

 .بکشم عقب و

 



 فقط االنم آوردن کم یاصل لیدل دونستیم حتما یول

 من و بود نیآم خطرناک بایتقر طیشرا فقط و

 دلم که شدم و بودم یکار انجام به مجبور

 .خواستینم

 

.  افتادم راه و کردم روشن رو نیماش حرف یب

 پارک خونه در یجلو قهیدق چهل از بعد بایتقر

 اطرافم یایدن از یچیه دمیفهم تازه و کردم

 . دمینفهم

 

  یچشما جفت دو اون بازم شدم که اطیح وارد

 محض به و شد دایپ خونه در نیب از روشن یآب

 .دیدو بطرفم جانیه و غیج غیج با دید منو نکهیا

 

 خنده پراز صورت اون یرو به یلبخند

  زدم تیومعصوم

 !بده جا بغلم یتو خودشو دادم اجازه و

 



  ترس بدون داشت نویا اجازه و جرات که یآدم تنها

 !بود خودش خود   بشه کینزد بهم تمام جرات با و

 

 یرو از حرف یب بازم و کردم بغلش وجود تمام با

  نیزم

 .رفتم خونه بطرف کرده بلندش

 

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 (️❤کند یم فیتعر نیآم)

 

 دونستمیم فقط اطرافم یماجراها ی همه از هراسان

 اونم که بود دهیچیپ سرم یتو مردک تلخ ادکلن یبو

 .گرفتمیم تهوع حالت بدتر و زدیم دامن بدم حال به

 



 مثل گهید طرف از هم مردک مارگونهیب یها خنده

 .بود مغزم یرو مته

 

 به لیتبد آخر در و شد کم واشی واشی هاش خنده

 خشک و سرد صورتش یا کدفعهی بعدم و لبخند

 ییصدا با. شد

 : گفت امیت به رو ترسناک یول آروم

 

 بهتره........ تیکبر چوب یزنیم زر یدار یادیز

 کنم خاکسترت و بزنم شتیآت نجایهم نکهیا قبل

  و یکن گم گورتو

 !!!یبش محو چشمام یجلو از

 

 بخودم ترسناکش یصدا و جمالت دنیشن از

 !بشه یجار اشکام بود مونده کم و دمیلرز

  

 خبرررررره؟؟ چه اونجا: گفت بلند ییصدا



 

 که بود مادربزرگه بلند نسبتا و یعصب یصدا

 بزنم داد دلم یتو شد باعث

 !!خدارووووووشکررررررررر

 

 ییکجا........ پسرم زیپرو: گفت مادربزرگه

 مادر؟؟

 

 ی وارفته و خسته و متعجب نگاه برابر در مردک

 ییپررو تینها با رو دماغم و زد بهم یچشمک من

 .گرفت یکیکوچ گاز

 

 احساس پراز براق چشمان و تمام شرارت با بعد

 خرگوش کنمیم رامت خودم وقتش به: گفت بهم

 ! مــــــــــن خوشمزه یکوچولو

 

 فقط که شد درهم شکارا و حرفها از چنان افمیق

 !نمینب رو نحسش افهیق تا ببندم رو چشمام تونستم



 

 و گرفت محکم دستمو یشرمیب و یناباور کمال در

 بعد! برد یم ریاس انگار دیکش خودش همراه منو

 : گفت شده یجد افهیق با زیعز به رو

 

 حد نیا به تا دونستمیم اگه.......  جان خانم به به

 به شخصا خودتون که شهیم تنگ برام دلتون

  نیایم من شوازیپ

 شهر و میقد ارید به رو خودم نهایا از زودتر یلیخ

 ! رسوندمیم عشاق

 

 زد ققهقه ها وونهید مثل دوباره وونهید مردک

 ...... بده شفاش ایخدااا: دمینال...... 

 

 شعوور یب. بود دهیفایب بازم یول کردم تقال بازم

. دادیم فشارش و بود دهیچسب سفت رو دستم مچ

 !!! نداشت من یکردنها تقال به یهموتوجه اصال

 



 خب.....  دوختم مادربزرگه به التماسمو پر چشمان

 زن نیا دست نجاتم راه تنها فعال! نبود یا چاره

 .بود

 

 زیپرو پسرم: بودگفت دهید نگاهمو که مادربزرگه

 ! یزنیم هیحرف چه نیا

 

 درست اصال ضمن در: داد ادامه و کرد یمکث بعد

 داشته یبرخورد نیهمچ ات خواهرزاده با ستین

 شکست دستش مچ کنمیم فکر زمیعز....... یباش

 !باش مواظب ها امانته من شیپ که

 

 بطرف و دمینال که شد فشرده محکمتر دستم مچ

 که پررو ی کهیمرت فک. برگشتم وونهید مردک

 شیگوربگور اسم

 بهم خواهرزاده کلمه دنیشن از بود زیپرو هم

 !!  کرد باد گردنش رگ و شد فشرده

 



 اون دستان ریز دمید و افتاد چارهیب امیت به نگاهم

 صورت با همشونم........  شده گرفتار قلدر دوتا

 یلیز و زخم

 شده عوض امیدن. شد بدتر امیت حال دنید از دلم که

 !بود خورده کتک چقدر من بخاطر امیت! بود

 

 چنان خشم با دستمو! ختیر بهم دایشد اعصابم

 زیپرو چشمان به خشمم پراز نگاه و دادم یتکون

 !کرد ول رو دستم مچ درجا زیپرو که شد دوخته

 

 باال ام نهیس و دادمیم فرو خشم با که یینفسها با 

 که رفتم غول دوتا اون بطرف رفتیم نییپا

 !بودند گرفته محکم رو امیت یبازوها

 

 از یعصبان و ستادمیا شونیقدم کی در درست 

 !!!!کثافتــــــــــا دیکن ولش: گفتم دندونام نیب

 



 رو امیت و کردند خم سر احترام تینها با  مردها 

 .کردند رها

 

 یرو و درآوردم فمیک یتو از یدستمال اریاخت یب

 یصدا که گذاشتم شیزخم لب و کرده ورم ی گونه

 .دمیشن رو آرومش آخ

 

 بغض با و دمیچ ور رو لبام. گرفت راه اشکام

 نیا به من بخاطر. ببخش خدا تورو ااامیت: گفتم

 !یشد یزخم و یافتاد روز

 

 محو یلبخند و گرفت آروم اشکام دنید با امیت نگاه

 یا: گفت. شد بلند مردک نحس یصدا یول. زد

 خان کن نگاش توروخدا.........  جووووووونم

  جووون

 بهار مادرش مثل درست خوشگلمو؟ شینیب یم

 !نیریش و دلرحم و مظلوم

 



: داد ادامه شده ثیخب یچشما با. برگشتم بطرفش

 !!!یخوررردن البته صد و م نــــــــــاز اریبس البته

 

: گفت اقیاشت با و آورد لب به بزرگ یلبخند

 دلتنگت چقدر وروجکم یکوچوووولو آخــــــــــه

 خبر که یشکیه! بس و دونمیم خودم فقط رو بودم

 !نداشت

 

 درون از وجودم تمام و کردم نگاش فقط حس یب

 بدون و راحت یلیخ شرور مردک نیا! دیلرز

 من بار رو خواستیم دلش یهرچ ،یکس از ترس

 !  بودم دهینشن یشکیه از حاال تا که کردیم

 

 میزندگ عشق دهن از بود آرزوم دیشا که ییحرفها

 اسم به یروان یمرد دهن از داشتم حاال و بشنوم

 !!دمیشنیم زیپرو

 



 نسبت یمرد با من بود باور قابل ریغ برام  

 قورت چشماش با منو خوادیم که دارم یشاوندیخو

 !! بده

 

 

 دلم یدارو نوش یا

 

 

 بمان شمیپ دگر یشام دگر، یکام دگر، یجام

 مهربان یا یمن عشق ،یمن جان ،یمن روح

 

 من ادیفر برس امشب! جهان در دهید که فردا

 االمان سهراب داغ از دلم؛ یدارو نوش یا

 

 التهاب پر لب آن از شراب بنوشانم امشب

 کمان ابرو دلبر یا ، جواب را ما مکن یساق



 

 برقص من با آ عشوه کم بس، و مییما خدا از ریغ

 فشان یآب آتشم بر هوس، تیباال و قد یا

 

 شبان رنگ تو مژگان تو، چشمان تو، یسویگ

 امان چیه ندارم گرید ، تو عشق کز مرا بنگر

 

 موالنا"

 

#63 

 

 دندونامو و کردم مشت ادیز حرص از رو دستام

 . فشردم بهم

 

 دوختم مادربزرگ به رو چشمام تخم و اخم با 

 ! بده تو تحفه جواب خودت یعنی



 

 به یلبخند و گرفت نگاهمو یمعن درجا مادربزرگه

 مثل درست پسرم توئه با حق: گفت آروم آورده لب

 !! هیداشتن دوست و نیریش مادرش

 

 یادگاری نیا بگم دیبا خوشبختانه دیشا متاسفانه،

 گردن یحام و شوهر هی من ی دردونه و زیعز

 ییدا با بخواد دلش یلیخ کنمیم فکر که داره کلفت

 !باشه داشته یمالقات همسرش دهیرس راه از تازه

 

 زیپرو صورت یرو ییدا ی کلمه دنیشن با نگاهم

 !شده دهیورچ لبام و نشست

 

 زیپرو بزرگه مادر زدن حرف هرکلمه با حاال

 هردو و شدیم سرخ نهیک و نفرت از صورتش

 !!مشت دستش

 



 مردک نیا که یا افهیق نیا با االنه: گفتم خودم با

 شروع گرفته بخودش دهیرس راه از تازه جان   ییدا

 ! کنهیم دادیب و داد به

 

 بود، کرده جادیا من در یوحش ییدا نیا که یحس

 عقلم و ذهن فقط که بود ینگران و ترس نیب یحس

 ! رمیبگ فاصله مرد نیا از دیبا دادیم هشدار بهم

 

 ی افهیق همون با یناباور کمال در زیپرو

 لحظه هی در و کرد دنیخند به شروع شیقاراشم

 . گرفت شو چهره و وجود همه خباثت و خشم

 

 یب و برداشت زیخ من بطرف هیثان دو عرض در

 بلند حرکتش نیا از من وحشت و غیج به تیاهم

 ...نممممممممممیبب جوونت ییدا بغل ایب: گفت

 

 در و انداخت هام شونه دور دست یآن در بعد

 به منو و داشتیبرم ام گونه از یا بوسه کهیحال



 راه یکس گرفتن دیند بدون حاال فشردیم اش نهیس

 ! بردیم خودش با منم که گرفت شیپ در رو خونه

 

 ییجا به قدرتمندش بازوان برابر در تقالهام

 .خواستیم یحساب ختنیر اشک هی دلم یول! دینرس

 

 چندان نه یادهایفر و خورد و زد یصدا دوباره

 دهیشن برسونه بمن خودشو داشت یسع که امیت بلند

 !ادیبرنم دستش از یکار دونستمیم اما شدیم

 

 بر خــــــــــاک: زدم داد دلم یتو فقط

 !داشتن نگه زن نیا با ــــــــــدریح سرررررررت

 

 بود آروم همچنان که بزرگه مادر  خونسرد یصدا

 بسه مهرومحبت.......  پسرم خب: گفت دمیشن رو

 ....... ادیم بند نفسش داره دختره گهید

 



 نمیبب من شیپ ایب خودتم و شو الیخیب رو نیآم

 !دمتیند وقته یلیخ که یکنیم کارایچ

 

 که مادربزرگه سرد نگاه و زیپرو سرخوش چهره

 !کردیم شتریب نفرتمو بود توجه یب من حال به

 

 تنها یدختر که من با یروان مردک نیا دیدیم یعلن

 انهیوحش برخورد یچطور نبودم شتریب یامانت و

 !کردینم یکار اما داره یا

 

 ای ءیش انگار که بمن زیپرو نگاه و رفتار ریتحق

 اسباب اصطالح به و هستم ش عالقه مورد یکاال

 با خواست دلش یهرطور تونهیم که دشیجد یباز

 !دادیم عذابم بکنه برخورد من

 

 آتش بدنم یبحد اما شنوم یم ییصداها کردم حس

 گوشهام یگرگرفتگ از حتما که سوختیم گرفته

 !بود



 

 منو بده مادرش حرف به یتیاهم نکهیا بدون زیپرو

 خودش کنار و کرد سالن وارد خودش همراه هم

 داره هییصداها چه نایا بگه یکی: گفت بلند نشونده

 خبره؟؟؟ چه شده خراب نیا یتو اد؟؟؟؟؟؟؟یم

 

 که برگشتم سالن در بطرف ییصداها با یا لحظه

 ! ختیر یهررررر یخوشحال از قلبم

 

 نیمال و نیخون بودند اطیح که زیپرو گاردیباد سه

 کلیه سرش پشت و شدند پرت ییرایپذ سالن وسط

 ییها افهیق با یعل دنبالش به پاشا، هرکول و گنده

 دو که شدند سالن وارد شده اهیس و یعصبان بشدت

 !کردندیم شونیهمراه هم اهپوشیس سراپا نفر

 

 اما شدیم فشرده زیپرو دست در بشدت دستم هرچند

....... یعل: گفتم خوشحال و شدم بلند جام از بشدت

 .......پاشا



 

 بودم نکرده حس حاال تا. بخندم بلند بود مونده کم

 دوست نهمههههههههههیا رو زیه یپررو یپاشا

 ! دارم

 

 یول بود دریح دنبال چشمام خوشحال و منتظر

 چرا آخه........  چرااا... کوش........ نبود........ 

 ست؟؟ین ازش یخبر بازم

 

 م چونه و گرفت گلومو راه دوباره بشدت بغضم

 .کرد دنیلرز به شروع

 

 که اومد سمتم به عیسر دید منو تیوضع که یعل

 کرد یقراریب به شروع دلم حضورش حس با منم

 دردم و بغض همه با. شد یجار بدتر اشکام و

 !ومدیم رونیب داشت قلبم و زدم صداش

 



 محکم رو بودند زیپرو دستان حصار در که دستم

 به چنگک نیع! بود دهیفایب بازم که دادم یتکون

 !بود شده قفل دستم

 

 نگاهش یوقت خشمش تمام با و دیرس بمن یعل

 کردینم رها منو که نشست زیپرو دست یرو

 کرده سکته فقط. دمید رو شد بلند هوا به که مشتش

 !بودم

 

 بلند و گرفت هوا در رو یعل مشت پشت از پاشا

 راهش نیا گممممممیم من ییییییییییییییعل: گفت

 !ستین

 

 یعنی: گفت پاشا به تمسخر با دهیخند بلند زیپرو

 راه و دیشناس یم منو ینجوریا که دیهست یک شما

 د؟یکن یم نییتع و دیبلد منو با برخورد

 



 بخودم بنده: گفت یعل دست کردن رها بدون پاشا

 آداب یول. بشناسم رو یناکس و هرکس دمینم اجازه

 !!!بلدم رو یناکســــــــــ هر با معاشرت

 

 فکر که شد فشرده زیپرو توسط محکم چنان دستم

 بود یخطر اوضاع یول. نموند توش یاستخوان کنم

 !شد گم لبهام نیب ام ناله که

  

 به که فشرده بهم یلبها و درهم یابروها با پاشا

 با و داد جلو رو شیعضالن نهیس زدیم یاهیس

 به خودشو بلند دوقدم با یجد یلیخ و حرص

 :گفت احترام با و رسوند مادربزرگه

 

 ینطوریا که شما حضور از معذرت عرض با

 بدون

 دوارمیام........  میشد منزلتون وارد اجازه

 . دیببخش مارو جسارت

 



 نیا.......  یگرام نامدااااااررررر خانم فقط

  ده؟؟یم یمعن چه شده توانمند خانم با که یرفتار

 

 در توانمند جناب دیهست انیجر در که خودتون

 نوه دنید یبرا شما یپ در یپ یاصرارها برابر

 قول چه و وسواس چه با شون،یا آموزش و تون

 !!!سپردند شما دست به رو خانمشون ییوقرارها

  

 سرپا که منو. برداشت رو سالن زیپرو بلند پوزخند

 . افتادم مبل یرو دوباره که دیکش محکم چنان بودم

 

 گشید یپا یرو پاشو بود نشسته همچنانکه

 بابا اَه: گفت پاشا به رو تمام خشم با و انداخت

 جناب چنان.......  نیبررررررررد سر حوصلمو

 !!!!هست یک انگار نیگیم توانمند توانمند

 

 ییصدا نه یا هیسا نه و هست ازش یاثر نه فعال 

 رتون؟؟؟؟یکمانگ آرش نیا کووووووو پس..... 



 و نمشیبب رو بخار یب یآقا نیا خوادیم دلم یلیخ

 رو زنش چطور عالقه و عشق نهمهیا با بفهمم

 میقا کنارها گوشه خودش و کرده رها دانیم یتو

 !!!!شده

 

 داد برادرش به زیپرو که ییها نسبت دنیباشن یعل

 دهن زدیم داد همچنانکه و برداشت زیخ بطرفش

 زیپرو ی نهیس یتو مشتش ببنــــــــــد، تو گنده

 بلند و گرفت جلوشو پاشا باز درجا که نشست

 کتاب حساب یبرا وقت! یعل نه فعال گفتم: گفت

 !ادهیز

 

: گفت و شد یور هی پوزخند از دوباره زیپرو یلبا

 دم و سر ما یبرا هم ها جوجه دهیرس ییجا به کار

 ! دنیم تکون

 اگه البته..... توانمند نیا کوووووووو زد داد بعد

 داشته یخارج وجود توانمند شوهر یآقا نیا واقعا

 باشه؟؟



 

 تر محکم پاشا که شد مشت دوباره یعل یدستا

 بلند مادربزرگه اطیاحت با و آروم یصدا!  گرفتش

 پسرم یول........  جناب متاسفم واقعا: گفت شد

 .ندارند حرکتها نیا از یبد قصد اصال زیپرو

 

 یسالها بعد که شون خواهرزاده دنید از یکم فقط

 !ست زده جانیه و شوکه کردند مالقاتش تازه سال

 

 کرد یا اشاره زیپرو به رو بیعج ینگاه با وبعد

 پسررررم؟؟؟ درسته: گفت و

 

 سالخورده زن نیا بیعج یرفتارها از و بودم جیگ

 .بودم کرده هنگ خاموش و

 

 و محتاطانه یلیخ زیپرو پسرش با حرفاش و رفتار

 از مانع داشت یسع انگار. بود ترس و آرامش با



 کردیم اطیاحت خاص یجور و بشه شدنش یعصبان

 چراااا؟؟؟؟؟ اما....... 

 

 

 خاطراتم مرور ز امشب گرفته نفسم

 نباتم یب شاخ و من حافظ، نگاه و منم

 

 بخواهم اگر یغزل سدینو ینم قلمم

 دواتم و من قلم یاهیس و شد خون همه

 

 امشب آخر بنوشم چه هستم دهیچش عطش

 اتمیح چشمه سر من با نشسته اجل که

 

 المیخ نهیسف و یخال رهیجز کی و من

 ؟ نجاتم دهد مگر که ؟ ندیبب مرا مگر که

 



 روشن شمع دهید دو و نشستم خود مزار به

 براتم یشب خدا به رمیبگ خودم از مگر

 

 سرودم و شعرم همه دودم، و آتشم همه

 التفاتم کنند و نندیبب مرا مگر که

 

 نیپرو_احمد# 
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 دلم. شدیم له انگشتاش فشار ریز داشت دستم

 که یآ: بگم مادربزرگه به و بزنم داد خواستیم

 ..........  تیروان پسره نیا بشه گور به گور

 

 پس بچه نیا با ادیب خبرت و یبپر ور خودتم

 هی تیریزنج ی  روان نیا کن یکار....... انداختنت

 !آخه شد له دستم رهیبگ آروم کم



 

 گوشم به زیپرو بیعج و قیعم ینفسها یصدا

 فقط. شدیم خم گلوم سمت به داشت که خورد

 هرطور کردم یسع و ستادمیوا سرجام خیس دونمیم

 خودمم حاال ارمیب رونیب دستش یتو از دستمو شده

 . بکشم عقب

 

 بهش زورم...... نداشت....... نداشت امکان اما

! شدیم کینزد بهم همچنان هم زیپرو..... دیرسینم

 حضور در خوادیم مردک نیا بود مشخص کامال

 چه به اصال......  که ببوسه منو آدم همه نیا

 ؟؟؟یجرات

 

 شد بلند یعل بلند ادیفر یصدا تقالهام با همزمان 

 لگد! نشست زیپرو فک یتو یمشت یا لحظه در و

 از دستش زیپرو خورد، زیپرو ی کله به که پاشا

 که شد پرت بطرفم چنان خودش و شد رها دستم

 ولو نیزم یرو محکم بعد و افتاد آغوشم در کامال

 !شد



 

 واقعا اوضاع اما. بزنم غیج موند کم یخوشحال از

 طال دستتون بزنم داد بلند تونستمیم کاش. بود یقاط

 !!!ــــــــــایداداش نیدار ولیا که

 

 صورت از نگاهم و دادم قورت مو خنده فعال یول

 زیپرو صورت یرو تند نیخشمگ یپاشا و یعل

 . نشست

 

 که شدند سالن وارد دو حالت با نگهبان دونفر

 !دندیکش عقب تند و کرد بلند یدست مادربزرگه

 

 به و دهیخم قامت به و برگشتم یناباور نیع در

 باز بدتر چشمام که ستمینگر زیپرو افتاده نیزم

 اش حواله اصال لگدها و مشت اون انگار. شد

 !بود نشده

 



 که لبش یرو یشخندین با و تیعصبان بدون بازم 

 به یدست دیچک یم خون ازش و بود شده پاره

 رو سرانگشتاش خون و دیکش اش پاره لب گوشه

 .......دیچش و گذاشت دهنش به

 

 انزجار با که داد دست بهم یتهوع حالت چنان

 پاشا و یعل به و  برگردوندم ازش رو چشمام

 ! دوختم

 

 پشت و یطوالن ینفسها و شده باز چشمان با یعل

 دادیم نشون رو بودنش یعصبان بشدت که سرهم

 .کرد مادربزرگه به رو

 

 و بود بسته چشماش تعجب کمال در مادربزرگه 

 از دورگه ییصدا با یعل. دیگز یم لبشو داشت

 شما نیکرد الیخ یچ: گفت تیعصبان

 ........ بانووووووو

 



 انقدر نیکرد فکر کاره؟ و کسیب نیآم نیکرد فکر

 میسپرد شما دست به و میشد الشیخیب که تنهاست

 خواستن وجودشون کل   از تر گنده  غلط هر ایبعض

 !!!  بکنن

 

 فرو گوشهاتون یتو خوووووب نویا

 نره هر ستین صاحاب یب نیآم...... ــــــــــنیکن

 ای یدستمال بخواد ییییییییییعنوان هر با یخر

 ..... کنه انگولکش

 

.......  ستین تنها دختررررررررر نیا: زد داد

.......  پشتشم.......  داداششم مــــــــــن خوووود

 رو یدست شکنم یم.........  شکنم یم..  شم هیسا

 !!!!بشه بلند داداشم ناموس رو بخواد که

 

 و شدیم وصل و قطع ادیز دلهره و جانیه از نفسام

 تالطم کردن سرکوب و فشار افت از سردم یدستا

 . بود شده خشک هام ناله



 

 صدا یب بدم انجام  تونستمیم که یکار تنها حاال

 و گرفتن یبرا یدست منتظر و بود دنمیکش درد

 ....نجایا از شدن خالص یبرا من به کمک

 

 غلط وسط نیا یهرک یعل: گفت خشم با پاشا

 از نمیماش با منم بکشن، دستشو تو بکنه یاضاف

 جان به شمیم رد روش

 ......خوووووووودممممممممم

 

 

 شناور صورتم یرو سرهم پشت اشکم یها حلقه

 انگار! کردمیم حظ ایداداش دوتا نیا به داشتم و بود

 و کردمینم تحملش چوقتیه که نبود ییپاشا همون

 !!!ومدیم بدم ازش اهایدن ی اندازه به

 



 نهیس با و باشه نجایا دریح نکهیا یجا به االن یول

 غیدر ازم تشویحما یآنچنان یها عربده و چاک یا

 ...... و بود دهیکش یکنار خودشو نکنه،

 

 

 یشکست منو هم باز امروز تو و: کردم زمزمه

 لهم پات ریز و یشکست.......  دررررریح

 ....... یکرد رمیخاکش و خرد....... یکرد

 

 ناقوس دریح یتوجه یب از شدنهام ریتحق تمام و

 !دیکوب یم سرم یتو وار

 

 تمام برابر در مادربزرگه که بود نجایا جالب

 کامل آرامش با دهاشونیتهد و پاشا و یعل یحرفها

 ......جنابانیعال خب: گفت زیتمسخرآم یلیخ و

 

 همه. نگفتم یزیچ و دیکرد یخال هاتونو یناراحت

 اگه االن. دمیم حق بهتون و دمیشن حرفاتونو ی



 و یدور سال چند بعد خوامیم ندیبفرما اجازه

 درددل یکم و بزنم حرف باهاش پسرم تک نداشتن

 !کنم

 

 پوزخند و تمسخر با که مادربزرگه حرف نیا)

 دیکن کم ما سر از رو شرتون نکهیا یعنی شد گفته

 و ستین مربوط شما به یعنی. دیبر خونه نیا از و

 انجام خوادیم دلش یهرغلط مختاره پسرم نکهیا

 ! (بده

 

 یبرا فقط و صرفا دیشا من نکهیا جالبتر و

 مغرور و خودخواه یآدمها نیا نیب شدن عروسک

 !! بودم شده آورده خونه نیا به

 

 با منم....... پاشا....... یعل: بگم کردم باز دهنمو

........ ستین من یجا نجایا....... دیببر خودتون

 اش وونهید و رنگارنگ یآدما و خونه نیا از من

 ......ترسم یم



 

 بسته آهسته دهنمو و کرد یتنگ نفسم اما..... اما

 راهم به چشم یکس! نبود منتظرم یکس! شد

 یهوا یکس........ خواستینم منو یکس....... نبود

 ........نداشت منو دل

 

 خدا و بود دریح ریگ که ام مونده صاحب یب دل

 از منو ینجوریا که بود یک ریگ دلش دریح دونهیم

 .........بود کرده باز سرش

 

.......... یچ یعمومرتض......... یچ زجونیعز

 به برسه چه بپرسند حالمو زدندینم هم یزنگ یحت

 !!!بودن نگرانم

  

 به اصال. نشست لبم یرو تلخ و نیزهرآگ یلبخند

 مهم برام گهید دررررررررررررررک

 فکرم بهشون یحت گهید......... نبود

 .......... کردمینم



 

 کردیم م خفه که بغضمو یآن میتصم در پس

 یآرامش و یسرد به و یخنث و دادم قورت صدادار

 :گفتم یظاهر

 

 سوء هم مساله نیا و خوبه حالم من پاشاخان

......  فیتشر....... دیتونیم! نبود شتریب یتفاهم

 !دیببر

 

 حالمو و بود بهم حواسش کامال بود کمینزد که پاشا

 . نگفت یزیچ و کرد نگام فقط. دید یم

 

 جمله آخر کلمات کنم جمع خودمو بتونم نکهیا بدون

 . گفتم دهیبر و بغض پراز مو

 

 آدمها نیا نیب و اجازه بدون اشکام نکهیا یبرا

 نهیس لرزش کردم یسع و دمیکش قیعم ینفس زهینر

 . کنم یمخف مو



 

 قشنگ که یعل داداش به ینگاه مین بدون یحت

 یب و یسست با کردم،یم حس رو نگاهش ینیسنگ

 شیدرپ رو اتاقم راه و شدم بلند مبل یرو از یحال

 .گرفتم

 

 بطرف محکم. شد گرفته سرم پشت از بازوهام

 پاشا صورت یرو سمیخ چشمان. شدم دهیکش عقب

 در دیکش خودش بطرف درجا منو که نشست

 ....... اما بکشه آغوشم

 

 بغض هم پاشا. کرد کنترل خودشو راه وسط اما

 چنان....... داشت بغض هم دیشد...... داشت

 . دیلرز دلم که دمیشن دادنشو قورت یصدا

 

 ی همه زدلیعز......  باشه ادتی: گفت آهسته

 تحمل یکم فقط اما...... زیعز یلیخ...... ییما



........ ستمین و نبودم نکاریا به یراض....... کن

 .....یکن کمکمون دیبا و شده شروع یباز گهید اما

 

 جونشون...... پاشا...... یعل...... دریح.....  نیآم

 یبرا نویا...... مجبورن...... اما بنده جونت به

 ........دار نگه ادتی شهیهم

 

 به نگاهم تا اما شد روشن یفیضع یکورسو دلم ته

 تحمل خونه نیا یتو هم اونو دیبا که افتاد زیپرو

 . دیپر یهمچ کردمیم

 

 خشک اشکامو و دمیکش چشمام ریز انگشتمو

 اتاقم یراه دیناام و مزخرف یحس با باز. کردم

 .بود دوم طبقه در که شدم

 

 بهم و داغون اعصابم و بود خسته بدنم اونقدر 

 و رسوندم تختم به خودمو فقط زانیاشکر که ختهیر

 سرمو یهمونطور بکنم عوض لباسامو نکهیا بدون



 چشمه و رهیبگ آروم سردردم دیشا دادم فشار بالش

 .بشه خشک همم سر پشت  یاشکا نیا

 

 یخستگ سر از چشمام کساعتی ظرف خوشبختانه 

 دهیکش یخبر یب عالم و خواب به و رفت هم یرو

 .شدم

 

 و موندمیم داریب صبح سر تا اونروز کاش اما

 دمیخوابینم

 ...... کردمیم قفل رو اتاقم درب الاقل کاااش یا 

 رونیب نحس خونه اون از شب اون کاشیا

 !!رفتمیم

 

 

 

 نوشت آبي جوهر با را بغض شد مي كاش

 نوشت مهتابي و زیبا شبي در را غزل این



 

 الاقل تا كنم پيدا اي واژه شد مي كاش

 نوشت تابي بي درد از آخرش نقطه سه با

 

 اتاق این سرد كنج ، امشب جاي شد مي كاش

 نوشت نابي ء لحظه ، دیگر جاي را خط دو این

 

 این زیر را غزل این از مصرعي شد مي كاش

 نوشت قابي تو است محبوس كه رویایي و خواب

 

 كرد شعر را لعنتي انتظار شد مي كاش

 ... نوشت بيخوابي و ها داري زنده شب از كه یا
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 دهنمم. بود ام تشنه بشدت. کردم باز بزور چشمامو

 یرو رفت دستام بسته چشم. بود خشک خشک

 !باشه یآب وانیل کاش کردم دعا. تختم کنار زیم

 

 رو چشمم هی حرص با و یمجبور. نبود یچیه

 نبود نه....... انداختم ینگاه و کردم باز مهین

 بعداز و دادم قورتش رو گلوم نداشته آب....... 

 آب دیبا حتما. دمیکش باال خودمو آهسته یمکث

 .خوردمیم

 

 تمام زیپرو چرا دونمینم. فشردم بهم محکم چشمامو

 صورت با یکلیه و بلند قد. اومد ذهنم یتو قد

 و چشم اه،یس خفن   و بلند لیسب و شیر اون و دیسف

 توشون وحشتناک یبرق هرلحظه که اهیس یابرو

 . دیدرخش یم

 



 یاله! دادم قورت ترس با دهنمو ی نداشته آب

 یزورگو مردک نشست یم عزاش به مادرش

 !!ضضضضضضصیمر

 

 از قبل نشست اتاق درب رهیدستگ یرو که دستم

 و مادربزرگ یصدا دنیشن با کردنش باز

 به آروم نسبتا ییصدا با تلفن پشت که ییحرفها

 !زد خشکم همونجا زدیم کنفری

 

 یایدن  تلفن پشت مخاطب دنیفهم با یول 

 یجلو کبارهی به ام گرفته  غبار  و یخاکستر

 !افتاد لرزه به پاهام و شد تر اهیس و اهیس چشمام

 

 بهتره نه ای........  توانمند جناب: گفت مادربزرگه

 با زود ای رید هرحال به. بزنم صداتون درجانیح

 .میشیم لیفام هم با ازدواجتون

 



 افتخار م نوه ندهیآ همسر یبرا واقعا بگم دیبا نباریا

 اعتماد بمن شما درسته بله! خوشحالم و کنمیم

 .......  سخته که دونمیم........ دیکرد

 

 و دیاومد جلو نجایا تا و مرحله نیا تا شما

 کرده حساب ییروزها نیهمچ یرو مدتهاست

 !دیباش داشته رو تحملش دیبا هم حاال پس د،یبود

 

 یبرا دیشد مجبور شما فهممیم بعله......  بعله

 ایبعض دنیکش رونیب و یروز نیهمچ به دنیرس

 ماها دست منو بدشانس و چارهیب نوه شون لونه از

 .دیبسپار

  

 نقشه تا دیبد رو شدنش دهیدزد دستور دیشد مجبور

 پر و بال ریز هم یمدت هی.......  رهیبگ پا هاتون

 !ممنونم ازتون هم باز که دیگرفت خودتون

 



 منتظر هرلحظه که من مثل هم شما دونمیم بعله

 منتظرش هم شما هستم زدلمیعز باران دنید

 حواسم...... دینباش نگران کنمیم خواهش. نیهست

 زیپرو االن بعله......  دینباش یزیچ نگران هست

 کینزد راهرو در دارم یمجبور منم و حموم رفته

 .زنمیم حرف اتاقم

 

 رو شنود و نیدورب دنشیرس محض به احتماال بعله

 شما با بتونم ادیز نکنم فکر و کرده وصل هم

 . باشم داشته مکالمه

 

. دمیم امکیپ بهتون شدم مجبور اگه حتما..... حتما

 نیآم کاش فقط نداره حرف هاتون نقشه بگم دیبا اما

 !!!کنه تحمل بتونه

 

 ختم ها نقشه تمام... انشاا.......  دوارمیام منم بعله

!!! نباشه کار در یانیز و ضرر چیه و بشه ریخ به

 !!شما خداحافظ و ریبخ شبتون



 

 دارم بغض و قیعم ینفسها یصدا نکهیا یبرا

 که ییحرفها شوک و سردرد از و  نره رونیب

 نکشم، ادیفر دمیشن

 فقط اشکام همونجا و گرفتم دهنم یجلو رو دستم

 !ختیریم فرو

 

 یلبا و دستام فشار پشت هام هیگر هق هق یصدا

 شدینم باورم! موند خفه ام دوخته بهم

 نداره امکان.......  دروغه...... نههههههه.......

 !!باشه کرده استفاده سوء ازم فقط دررریح........ 

 

 آخخخخخخخ.......  دنهامیکش عذاب یها صحنه 

 دوتا با عموم زن که اونروز........  موهااااااااام

 یها یلیس.......  دیکشیم رو موهام دستاش

 یها نقشه همش یعنی.......  سنگدلم یپسرعمو

 بود؟؟؟ دریح

 



 جلو دوباره و دوباره دنامیکش درد لحظه به لحظه

 !ومدیم رونیب داشت قلبم و شدند ظاهر چشمام

 

 گهید........... دارم نگه خودمو تونستم ینم گهید

 حس یب......... بردارم قدم از قدم تونستم ینم

 همونجا نزار و زار و پناه یب و افتادم نیزم یرو

 .دمیکش دراز اتاق پارکت یرو

 

 کردم مرگ طلب خدا از فقط! بستم رو چشمام 

 همه از بودم دهیبر........ بودم دهیبر گهید........ 

........  هام یبر و دور ی همه و کس همه و زیچ

 ......... میزندگ کس تنها از بودم دهیبر

 

 بهش که یمرد تنها...... عشقم تنها...... پناهم تنها

......... بود اومده در آب از نامرد هم داشتم مانیا

 نیا بار نکبت یزندگ قیدق یزیر برنامه نهمهیا

 ...... داشت نیآفر رنجم پراز یسالها

 



 برنامه و استیس نهمهیا داشت نیآفر واقعا آره

 !!!موقع به یهایبند زمان با موقع به یزیر

 

 با که شدیم بسته داشت یحالیب و سردرد از چشمام

 از چشمام سردم یها گونه رو کنفری دستان لمس

 .شد باز کامل ترس سر  

 

 یفضا در......... نداشت امکان نیا نهههههههه

 چشمان برق و بزرگ کلیه اتاق، کیتار مهین

 در تمام یتمنا و خواهش و اقیاشت با یترسناک

 پشم و شیر از که نشست ام دهیترس یچشما عمق

 !!!هیک بود مشخص کامال ادشیز

 

 و بلند ینفسها یصدا با لرزانم و دهیبر ینفسها 

 !!!شد یکی کشدارش

 



 ایخدااا. هیچ ماجرا دمیفهم ینم که بودم جیگ چنان

 کاریچ من اتاق در یروان و یوحش مردک نیا

 !کرد؟یم

 

 نشسته  دلم در که یترس و یجان یب با خواستم تا

 .شدم خشک بزنم حرف بود

 

 گذاشت پام ران یرو داغش و گنده دستان از یکی

 ضربانم پر یگلو رو ولع با رو دستش یکی اون و

: گفت خوفناک یلحن با. کردم حس

 یجوجوووووو هیچ......... جوووووووووون

 ...... مــــــــــن

 

 ! زد آروغ دنبالش به و کرد یا سکسکه

 

 صورتم یرو و زد رونیب دهنش از که یبد یبو 

 و ارمیب باال نجایهم که االنه گفتم خودم با نشست

 !بکشم گند به رو اتاق تمام



 

 قدرت یحت بودم شده حس یب و فیضع انقدر

 که یجور فقط! نداشتم هم رو غیج و اعتراض

 توروخداااا...... زیپرو آقا: گفتم دمیشن یم خودم

 بده حالم من من دیکن ولم......

 ..... دیییییییییییییینکن......

 

 با و دیکش ام گونه یرو رو بزرگش دستان

 .......یمن مال تو: گفت خاص یحرص

 

 توروخــــــــــدااا: دمینال آروم لکنت و لرزش با

 .......دیکن ولم........  خان زیپرو

 

 دمیشن گوشم دم رو ادشیز یمست از دهیبر یصدا

 !شدم مچاله خودم در که

 یمن یبرا تو........  خوشگله خانم چراااااا: گفت

  یمن مال فقط.......  توووووووو.. ........

 



 و رفت موهام سمت دستش یخشن حرکت با بعد

 ! دیکش شده حلقه موهام دور محکم

 

: زدم زار. اومد درد به وجودم تمام با قلبم

 مست نفهم   ی کهیمرت نکن آآآآآاخخخخخخخ

 !! یکنــــــــــد موهامو......... 

 

 به حرفهارو نیا بلند یصدا با خواستیم دلم

 که یعقلیال تیوضع با دمید یول بکوبم صورتش

 کنان یزار........  شهیم تر یجر شتریب داره

 ناخنهامو کهیدرحال و گذاشتم دستش یرو دستمو

 جدا موهام از دستش بودم کرده فرو دستش یتو

 !شد

 

 کنان نوازش رو دستش داشت حاال هرزه کهیمرت

 هی یعنی...... بردیم بدنم حساس نقاط طرف به

 سیابل و فیکث و پست تونهیم یحد چه تا انسان

 ! باشه



 

 بلند نیزم یرو از توانم تمام با و تند کردم یسع

 که کنه کمکم لحظه نیا در تونستیم خدا فقط. بشم

 اصال شعوریب مردک. زدمیم صداش دلم ته از

 .........  که نبود جمع حواسش

 

 رهیبگ منو شدن بلند یجلو داره یسع کردم احساس

..........  بندازه من رو شو گنده بدن  و

 چون فتهیب اتفاق نیا ذاشتمیم دینبا نهههههههههه

 .........نبودم جلودارش گهید

 

 بود کرده اصرار بهم که افتادم دریح حرف ادی

 من......... جیگ من   اما. باشه بسته اتاقم در شهیهم

 کرده فراموش االغغغغغغغ من...... نفهممممممم

 . بودم

 



 اون با و کردیم مچاله منو داشت حاال کثافت

 دستاشم که دیکش یم نفس گردنم یرو گندش ینفسا

 !بود شده محکم کمرم دور

 

 زانومو بودم شده ترک زهره کهیدرحال دونمیم فقط

. کوفتم پاهاش وسط وجودم تمام با و دمیکش عقب

 شد باعث شد بلند که یمانند یزار و بلند آخ

 !کنه رها منو کل به دستاش

 

. شدم دور ازش و دمیکش عقب خودمو هراسان

 بلندش چندان نه یصدا من ضربه اون با مردک

 پاش وسط رو دستاش و انداخت راه اتاق تو رو

 .گذاشت

 

 ی دختره آخخخخخخخخ: گفت یم

.......... نــــــــــه یشد یوحش هررررررزززززه

 ......رسممممممممممیم رو حسابت بااااااشه

 



 آروم یول  خشدار ییصدا و درهم یصورت با 

 رو یوحش دخترک توووووو من یول:  گفت

 .......داااارم دوست

 

 بطرفم داشت و کرد بلند نیزم یرو از خودشو که

 .......ومدیم

 

 

 دلم خواهدیم مانهیپ! ایساق خمارم من

 دلم خواهدیم جانانه ی  م   کن، پر استکان

 

قه ق  دهدیم نوازش را میگلو امشب یه 

 دلم خواهدیم شانه م،یچشمها دارد هیگر

 

 کنم وا پر، یالحظه تا بده جرات! من شمع  

 دلم خواهدیم پروانه یی  پروا یب باز

 



  بود حرف مجنون، یالیل و قصه شهرزاد  

 دلم خواهدیم افسانه بجز ییهاداستان

 

 زودتر کن وا آغوش شوم،یم نازت نذر

 دلم خواهدیم فتانه یمعشوقه بغل کی

 

 بخند یقدر شود؛یم نازل یوح لبانت از

 دلم خواهدیم حنانه با رنگ هم یاهیآ

 

 است یسرگردان عقل، از یفرمانبر آخر

 .دلم خواهد یم وانهید یحالت عاکف مثل
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 یم تر عقب منم و ومدیم جلوتر داشت زیپرو

 رونیب خودمو و برسم در به تونستمیم اگه. رفتم

 ....... اما فتادیم راه کارم بندازم

 

. کردیم سنکوب داشت که نشست قلبم یرو دستم

 ستادهیا جلوم هم زیپرو و بودم دهیرس وارید به من

 !بود

 

 

 زمختش یصدا با دوخته چشمام به سرخشو نگاه

 من یاریدرب ادا و یبش تر یوحش چقدر هر:  گفت

 خوشگللللللللللل ادیم خوشم شتریب

 ........... مننننننننننن

 

 اداهاتو و ناز تمام و بودم انتظارت در سالها

 رو انگشتاش بعدم.......  دارمممممممممممیخر



 ترسم تمام با که دیکش لبهام یرو تمام یشرمیب با

 یا ضربه و اومد باال دستم بود شده قفل زبونمم که

 . زدم دستش ریز به

 

 وونیح نیا. رفت عقب دستش یا لحظه فقط اما

 !نبود شیحال یچیه اصال مست و یوحش

 

 شیمعرف من ییدا رو مرد نیا مادربزرگه هرچند

 مطمئن حرفهاش و رفتارها دنید با یول بود، کرده

 شتریب یدروغ برگشته بخت من   با نسبتش بودم

 ....ستین

  

 ادگاری با وقت چیه ییدا کی نهههههههههه

 همه اونو.........  کنهینم یکار نیهمچ خواهرش

 یزندگ هوس و طمع نگاه با و کنهینم تیاذ رقمه

 . کنهینم دیتهد شو دخترانه

 



 یغیج قدرتم تمام با برداشت زیخ بطرفم که دوباره 

 تلو تلو که کوفتم اش نهیس به چنان یدست دو و زدم

 اتاق در بطرف زنان نفس منم. رفت عقب خورده

 .بردم هجوم

 

 نتونستند که شد حلقه دورم یدستان پشت از بازم

 در اتاقم در شدن باز با. رندیبگ محکم منو ادیز

 .رفتم فرو یکی آغوش

 

 دنید با یآن در که دمیکش عقب خودمو متشنج چنان

 . برگشت تنم به روحم یا لحظه مادربزرگه و امیت

 

. شد بلند یآخ یصدا جا در و رفت باال امیت لگد

 !افتاد نیزم یرو یگرومب یزیچ

 

 و بود گرفته درد بشدت قلبم. گرفت راه اشکام

 بودند کرده زونیآو بهش ینیسنگ یها وزنه انگار

 . کردیم تحملش بزور که



 

 یجا شدیم قلب اگه قلب نیا ها تنش نهمهیا با

 بد یتهایموقع نیا در!  گهید زیچ نه داشت تعجب

 داشتم کم قلبمو یناسازگار فقط هامیگرفتار تمام با

 !بشه نور یعل نور که

 

 یب درد از و گذاشتم نفسم یب ی نهیس یرو دستمو

 سرهم پشت کردم یسع.  بستم رو چشمام امانش

 . رهیبگ آروم بلکه بکشم کوتاه ینفسها

 

 با فقط....... امهیت دونستمیم.  رفتم فرو یآغوش در

 ااامیت یاومد...... شد خوب: کردم زمزمه یسست

 با قلبش که افتاد اش نهیس یرو سرم بعد....... 

 ! دیکوب یم  تمام شدت

 

 و آرامش حس هام شونه یرو امیت دستان فشار

 :گفت. برگردوند وجودم به رو تیامن

 



......  یخوب دختر.......  نییییآم....... نیآاام

 سرمو و نشست ام گونه یرو که امیت سرد دستان

 و کردم باز مهین رو چشمام کرد، جدا اش نهیس از

 . کردم نگاه نشیخشمگ صورت و درهم یاخمها به

  

 ......ببر نجایا از منو........ ااامیت: دمینال

 

 دونمینم.  بستم رو چشمام گهید و گفتم حرفو نیا

 یحسیب و درد سر   از یخواب ای شدمیم هوشیب داشتم

 به و گذاشتم اش نهیس یرو سرمو دوباره که بود

  یزدنها صدا

 ! ندادم یتیاهم مادربزرگه

 

 نیحالتریب و نیتر سست یول دمیفهم یم رو یهمچ

 و حرف یب و کرد یا ناله امیت. داشتم ارویدن بدن

 نیزم یرو از انداخته پاهام ریز دست عجله با

 .کرد بلندم

 



 احترام با و آروم مثال کردیم یسع که ییصدا با 

 دیبکش لطفا: گفت خاص یحرص با و دهیبر باشه

 لت نزدم تا تونم لکنته اون....... بزرگ خانم عقب

 ......رونیب دیبنداز اتاق از کنم پارش و

 

 که گفت حرص و تیجد با رو جمله نیا چنان

 یبرا رو راه و نزد یحرف گهید مادربزرگه ندفعهیا

 یاهیس فقط و دمینفهم یزیچ گهید. کرد باز امیت

 !بس و بود مطلق
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 نیا یبرا دلش و زدیم نفس نفس خشم شدت از امیت

 چشماش!!! بود اومده درد به تخت در دهیدخترخواب

 .  بود گرفته بخود یاشک نم

 



 زیچ همه و کس همه از شتریب خودش دست از

 اون نداشت اجازه و تونستینم چون. بود یعصبان

 رو بود شده نیآم بدن قفل که زیپرو فیکث دستان

 !کنه خردش و بشکنه

 

 مست قرمز   و فیکث چشمان اون بود نتونسته چون

 !ارهیب درش کاسه از رو شده

 

 نیا! بود شده خیم نیآم زرد صورت یرو نگاهش

 ییمردها دستان در بود شده یا طعمه مظلوم دختر

 !!! کردندیم عمل خواستیم دلشون هرطور که

 

 و ضد یکارها با که یمرد........  ــــــــــدررریح

 از اصال!!  بود دهیکش چالش به رو همه ضشینق

 اما........ نداشت باور رو یکار نیهمچ دریح

 !کردیم کار شده حساب شهیهم مرگش خبر دریح

 

 بود؟؟ ادیز یلیخ امیت ذهن درون یچراها



 

 و بودن حساس و رتیغ همه اون با دریح چرا

 گرگ دست به رو یمظلوم دختر ،یمردونگ

 بود؟؟؟ داده زیپرو مثل یخطرناک

 

 مشتش نیا خواستیم دلش.......  شد مشت دستش

 در بعدم ز،یپرو فیکث صورت یتو اول رو

 به من دیشا: بگه بزنه داد و بکوبه دریح صورت

 شما اندازه به الاقل یول نباشم، مرد شماها اندازه

 !!!ستمین نامــــــــــرد

 

 با رو دهیکش رنج دخترک نیا خواستیم دلش

 و توان همه با و ببره خونه نیا از خودش

 گهید تا باشه مواظبش اش مهین نصفه یمردونگ

 عنوان به اون از و کنه تشیاذ نتونه کس چیه

 !!! کنه استفاده خودش اهداف یبرا یا لهیوس

 



 درسته. نشست شیشونیپ یرو یعرقها به یدست

 قدرت یحت و بود یعصبان دریح دست از که

 .نداشت هم رو برابرش در زدن حرف

 

 شهره یمردانگ و یمرد در دریح دونستیم یول

 قبولش بسته چشمان با همه و بود خاص و عام

 . داشتند

 

 نیآم الیخیب دریح چطور کردینم درک اصال یول

 !کرده رها تنها وحشت ی خانه نیا در اونو و شده

 

. نبود یخوب روز خودشم یبرا امروز. بود خسته

 تونست یم تا شده زیگالو همه با نیآم بخاطر

 !!!بود خورده کتک و زده کتک

 

 یخستگ با. نشست نیزم یرو نیآم تخت کنار 

 لبش زخم سوزش از که دیکش صورتش به یدست

 .گفت یآروم آخ



 فحش یرلبیز رو زیپرو بگ گنده یگاردهایباد 

 تخت ی لبه یرو رو دستاش تمام ی  خستگ با و داد

 گذاشته دستاش یرو سرشو که گذاشت نیآم

 . بست چشماشو
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. کرد باز یآروم به رو منگش و جیگ چشمان نیآم

 با یرلبیز و رفتیم راه اتاق یتو که امیت دنید از

 تختش یرو شده بلند آهسته زد،یم حرف خودش

 .نشست

 

 شده دار خش یصدا با.  بود امیت به متعجبش نگاه

 یزیچ تو؟ یینجایا چرا: گفت امیت به رو خواب از

  ؟یکنیم غر غر یدار شده

 



 یاتفاقا از و بود نشده فعال مغزش هنوز انگار

 .نبود ادشی یزیچ شبید

 

....... نیآم الیخیب: گفت داده تکون یسر امیت

 خوبه؟ حالت ؟یبهتر خودت

  

 مگه: گفت کرده دنیخند به شروع الیخیب نیآم که

. مممممممممممممیعال یعال باشم؟ بهتر که چمه من

 ؟یکنیم کاریچ نجایا تو

 

 بود شده نیآم یعاد ریغ رفتار دلواپس که امیت

 حالت نیآم:  گفت نیآم دغدغه یب یدنهایخند وسط

 ؟ یندار که یمشکل گهید خوبه؟

 

 از ؟یدار یمشکل تو مگه!! نه من: گفت نیآم

 !افتاده یاتفاق مشخصه کامال غرغرهات

 



 بود، شده نیآم یروح وضع نگران کامال که امیت

 مشکل منکه: گفت کرده همرنگ نیآم با خودشو

 گشنم یلیخ الطلوع یعل صبح فقط. ندارم یخاص

 .خچالیسر رفتم بود

 

 به روم االن که خوردم کیک یکم با ریش یوانیل

 که شدم اسهال دایشد معذرت عرض با..... وارید

 بهم گاردهایباد گهید بار هی کنم فکر. الزمم دکتر

 نیبهتر که بکشم گند به رو خونه کل بزنند دست

 !هیدفاع ی لهیوس

 

 گرفت شدت دنهاشیخند امیت یحرفها دنیشن با نیآم

 .  برداشت رو اتاق بلندش غش غش یصدا و

 

 شد کمتر و کم هاش خنده و داد بالشش به پشت بعد

 رونیب  نفسشو لبهاش یرو یتلخ لبخند طرح با و

 . شنوم یم بگو تویاصل حرف: گفت داده

 



 یبازو یرو دست آروم و دیکش جلوتر خودشو امیت

 نییآم: گفت دیترد و مکث با و گذاشت نیآم سرد

 ؟یکن کاریچ یخوایم حاال

 

 و شبید اتفاق با: داد ادامه نیآم به رو متفکر و

 صالح موندنت نجایا زیپرو مثل یوونیح آدم اومدن

 !!!ستین

  

 دوباره!!! شد دوخته روبرو وارید  به نگاهش نیآم

 زدیم دریح با تلفن پشت مادربزرگش که ییحرفها

 .  بست چشماشو غم و حسرت با. اومد ادشی

 

 بغض یتلخ به رو جاش لباش، یرو ی خنده حاال

 با و دیترد و دلهره با. بود داده ینگران و

.......  ااامیت دونمینم: گفت بغض پراز یسردرگم

 خووب یلیخ نویا یول....... دونمینم خودمم هنوز

 خانواده و مونس عمه خونه در ییجا گهید دمیفهم

 .ندارم ش



 

 از منو شده نحو هر به خواستند یم اونا کنمیم فکر

 ستین اونا با حق نظرت به. کنند باز سرخودشون

 گذارمیم قدم ییهرجا من یکنیم فکر هم تو امیت ؟

 آررره؟؟؟ ارمیم خودم با یونحس دردسر فقط

 

 حرفاشو و دید یم رو نیآم چشمان درد که امیت

 نیآم به رو کردیم حس و درک خوب یلیخ

 ادامه بازم توجه یب نیآم که بزنه یحرف خواست

 :داد

 

 دلشون و باشند داشته حق اونام دیشا......  خب

 خب و کنند قبول منو مثل ینحس موجود نخواد

 ......کنند طردم بهونه یب و بهونه با باالخره

 

: داد ادامه و دیدردکش و یچارگیسرب از ینفس بعد

 بودم تنها چقدر من شبید یدید و یبود که خودت

 یول....  بودم کمک محتاج درمونده چقدر....... 



 دهن بزرگ پسرعمه اون کجارفت پس......  کو

 پرکنم؟؟

 

 تیحما ازم نبود هاش بلدرم اولدرم تمام با چرا

 ....کنه

 

 و شد بلند تختش یرو از یآن میتصم کی در بعد

 کردیم مرتب رو وضعش سرو داشت کهیدرحال

 :گفت شده خونسرد دوباره یا چهره با و مصمم

  

 که همونطور گردمیبرنم عمه ی خونه به گهید من

 ....بمونم هم نجایا ستین قرار

 

 

 فرصتم ینداد اما شوم عاشق خواستم

 نوبتم توگردد از یک چشمیم یک را عشق

  



 کرد چه تو با یعاشق نمیبب ماندم منتظر

 خلوتم یشکست یم فتادم یم ادتی به تا

  

 توست یرسوا شدن عاشق درحسرت من قلب

 حسرتم در ابد تا بمانم یخواهینم تو

  

 فراق زمستان نیا سخت یسرما از آه

 ثروتم عالم دو در باشد تو عشق یگرم

  

 شدم خود یب چرا دانمینم دمید را تو تا

 ...عادتم شد ابد تا یپرست عاشق یعاشق
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 براش ییجا چیه! بود گرفته رو مشیتصم نیآم

 . رفتیم دیبا و نبود خونه

 

 امیت که یآرامش به تظاهر با. دیپر بغض با لباش

 در بطرف بود متوجه قشنگ رو بودنش یتصنع

 :گفت نشست اتاق در یرو که دستش و رفت اتاق

 

 کنار باهاش کم کم و رمیبپذ رو رمیتقد خوامیم

 عادت باالخره یول باشه سخت یکم دیشا. امیب

 .کنمیم

 میتصم هم کردن یزندگ مستقل قدم نیاول یبرا 

 که باشم اطرافم و دور یآدما همه از دور به دارم

 !ندارن قبول رو نیآم رقمه چیه

 

 یکم که دارم الزم خدامو فقط من. ستین مهم برام

 . انینم کارم به گهید هیبق! شهبا بهم حواسش

 



 فرو فکر به رفته درهم یاخمها با و یعصب امیت

 سست یهاقدم و نیآم به نگاهش ینگران با. رفت

 .بود شده دوخته دیناام دخترک حس یب و

 

 زخم یطرف هر از که نیآم مثل یدخترک سرنوشت

 الزم توان و توش چقدر و بود تلخ چه بود خورده

 !داره نگه سرپا رو خودش بتونه داشت

 امواج و درد همه نیا برابر در و باشه یقو بتونه 

 !!کنه مقاومت یزندگ تالطم پر

 

 گفته یخونسرد درکمال که نیآم آخر یحرفها امیت

 از نیآم شدن خارج از بعد و دیشن رو بود شده

 یعصب اتاق

 . داد یفشار دستاش تو سرشو کالفه و

 

 دریح از شناختش. دادینم قد ییجا چیه به عقلش

 یب نهمهیا دریح کردینم باور اصال که بود یبحد

 !باشه نامرد و فکر



 

 ی خونه نیا در دیدیم خودش چشم با یول 

 همه و سپردن اون دستان به فقط رو نیآم درندشت

 بطرف حرص با و داد تکون یسر. دندیکش یکنار

 !رفت اتاقش

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 !!!نیخشمگ بشدت و بود قراریب

 درک چون شدینم کینزد بهش هم پدرش یحت

 و داره ییوهوا حال چه دریح پسرش االن کردیم

 !رشهیدرگ

 

 شک پسرش خودخواهانه یها روش نیا به یول 

 .داشت

 و کدندهی و بود یرا خود پدربزرگش مثل درست

 ..... خودخواه



 

 در رو صالح و کردیم فکر که هم یزیهرچ به

 !!شدیم انجام دیبا حتما و کردیم دیبا دیدیم اون

 

 بهم دایشد چشمش یجلو پسرش....... دریح اما

 مراقبتها همه با دیترسیم. بود نیآم نگران و ختهیر

 بیآس نیآم بازم ها ینیب شیپ و هایکار مالحظه و

 ...نهیبب

 

 رو قتیحق نیآم یوقت وقتش به بود مطمئن البته

 اون و شهیم داغون یلیخ یروح لحاظ از بفهمه

 یبرا یبزرگ دردسر  نیآم تیوضع هم موقع

 !بدن پس جواب دیبا که شهیم هیبق و پسرش

 

 چیه فکر بدون دریح دونستیم خوب یمرتض آقا

 .کنهینم یکار

 



 مادر به رو نیآم اجبار یرو از هم االن اگه 

 یجلو از سالها که یدختر و بود سپرده بزرگش

 داشته نگه دور خونخوار و گرگ زیپرو چشمان

 با بودند، داده قرار دسترسش در درست االن بودند

 خاص حس گرفتن نظر در بدون و کامل تیامن

 کار نیا بازم ایآ یول. بود نیآم به نسبت دریح

 ؟ بود درست

 

 تونهیم وقتش به دریح دونستیم خوب یآقامرتض

 کاراش تمام و باشه یجد و سرد و رحمیب چقدر

 !بشه انجام سروقت دیبا

 

!!!  کنترل قابل ریوغ  بود یعصبان شدت به دریح

 گوش کس چیه حرف به یطیشرا چیه تحت

 . دادینم

 



 انجام زیپرو که یسرهم پشت یجنجالها االن اما

 دریح نفس گهید بود شده باعث....... بود داده

 .ادین رونیب

 

 االن. دیکش بصورتش یعاص و محکم یدست دریح

 ییفکرها چه دریح ی نداشته رتیغ مورد در نیآم

 !!!کردینم که

 

 همه شدیم متوجه کوچولوش سنجاب وقتش به اما

 به تا شدیم انجام دیبا  دنهایکش عذاب و کارها نیا

 آغوش در رو یواقع آرامش  ابد تا و موقعش

 !! رهیبگ

 

  ؟؟ کردیم تحمل موقع اون تا دخترکش ایآ یول

 سالها نیا همه مثل بازم و ارهیب دوام تونستیم

 !!!داشت شک دریح بکنه؟؟؟ صبر

 



 و صبر آستانه افتاده اتفاق با بود متوجه دریح

 اوضاع نیا تمام با یول. اتمامه به رو نیآم تحمل

 هم ینینش عقب نیآم اگه یحت نبود یمرد دریح

 . کنه رها خودش حال به رو عشقش کردیم

 

 که زدیم ییکارها به دست شدیم مجبور اگه یحت

 .... برسه جهینت به تا دیگنجینم یکس چیه ذهن در

 

. رفتیم راه اتاقش در ناآروم و یعصبان دریح

 بود دهیرس عمل مرحله به هاش نقشه که حاال

 راست راست بود آور عذاب و سخت یلیخ براش

 ی همه....  عشقش همه....  کوچولوش سنجاب

 باشه یا گهید مرد هر کنار درست دلش و جان

 کله هر ای باشه زیپرو خوادیم مرد اون حاال.......

 !یا گهید خر

 

 رو کوچولوش نیآم دریح کردیم الیخ زیپرو

 ....... کنهیم رهاش تنها و صاحب یب ینطوریهم



 

 دیرسیم که زمانش. فشرد بهم خشم با دندوناشو

 تک تک یجور. کردیم شیحال رو کهیمرت

 درس تا شکست یم رو دستش انگشتان استخوان

 .نزنه ینام دریح عشق به دست تا شدیم یعبرت

 

 اسمش دنیشن با آشناها و دوستان تمام که یدریح

 ادشونی دنیکش نفس و شدندیم خشک سرجاشون

 . رفتیم

 

 نیع و بود شده غرق خودش االتیخ و اوهام در

 اتاق، درب شدن باز با که دیغریم کرده رم یریش

 . دیکش طرف اون به عیسر کالفشو و نیخشمگ نگاه

 

 شیپ ذهنش و فکر دریح یوقت نداشت حق کس چیه

 نیا در یحت......  بشه مزاحمش بود هاش نقشه

 یول. ومدندینم طرفش به هم جون آقا و زیعز مدت

 !!بود داده روانجام کار نیا برادرش یعل حاال



 

 خبر داشتن بدون و لیدل یب اگه حالش به یووااا

 اونوقت که باشه دهیکش سرک خلوتش به یمهم

 !بود نیالکاتب کرام با حسابش

 

 یکم زبونش برادرش ترسناک بتیه دنید با یعل

 که دیببخش......  داداش آقا:  گفت آروم. شد قفل

 .شدم مزاحمتون

  

 یقلپ و برداشت زیم یرو از رو آب وانیل دریح

 یعل یبگ یخوایم یچ: گفت محکم  خورده

 ؟؟ گهید یدار یا تازه خبر.......

 

 گفت دیتاک با و تیجد تینها در حرفهارو نیا دریح

 !دیبر یم داشت نفسش کهیدرحال

 

...  دیببخش: گفت داده قورتش رو دهنش آب یعل

 ....گفت و گرفت تماس اامیت االن نیهم



 

 یییییعل شده یچ: دیغر یعصب و ینگران با دریح

 ؟؟؟ بزن تندحرفتو تند....... 

 

 کباری ونیش و کباری مرگ: گفت خودش شیپ یعل

 از و برسونم خبر زودتر ندارم یا چاره..... 

 .کنم فرار چشماش یجلو

 

 دنبال سرخود  خوادیم نیآم:  گفت عیسر یعل

 و بگرده خودش یمجرد یزندگ یبرا دیجد خونه

.  کنهیم یلجباز و دهینم گوش کسم چیه حرف به

 خونه نه دارم قبول رو عمه ی خونه نه گهیم فقط

 .....تمام مستقل خودم..... رو مادربزرگه ی

 

 انتظارشو هم اصال که حرف نیا دنیشن با دریح

 و داد فشار شدت با رو دستش یتو وانیل نداشت

 .دیکوب روبروش وارید به وحشتناک یادیفر با بعد

 



 چه شده خراب اون یتو مگه: گفت و زد داد بلند

  گرفته؟ یمیتصم نیهمچ نیآم که افتاده یاتفاق

 

 به مو اطیاحت با البته صد ،یدل دو و ترس با یعل

 نصف زیپرو که رو نحس شب اون اتفاقات مو

 فیتعر داداشش یبرا بود شده نیآم اتاق وارد یشب

 . کرد

 

 و زدیم که ییحرفها از خشم با خودش یعل

 تمام بود، رشیدرگ کوچولوش خواهر که یطیشرا

 خشم واز بود شده مشت تمام شدت با دستاش مدت

 .دیلرزیم ادیز

 

 اون یوقت داشت یبد حال چه........  دریح یول

 ؟؟ دیشن رو حرفها

 



 یقلب سکته مرز در که بود کرده دایپ یحس چه

 و چهره تیعصبان و خشم شدت از. داشت قرار

 .بود شده کبود لبهاش

 

 کردیم حس که یغرور و اش مردانه یها ناله

 عذابش شده دار خدشه زیپرو فیکث دستان ریز

 !بود دهیرس مردن مرز به و دادیم

 

 عالم همه از شدنش دور بر یمبن دخترکش میتصم

! بود هم دریح خود دست از صدرصد که آدم و

 ومدیم سرش که ییبال نهمهیا با کوچولوش عشق

 نداشت؟؟؟ واقعا. داشت حق

 

 

 

  نبود شیدا ولي زد دم عاشقي از و آمد

  نبود پیدا ظاهرش از روزها این تلخي



 

  او عشق از تپید مي بهاران همچون من قلب

  نبود زیبا سیرتش ولیكن زیبا صورتش

 

  او دار   تب دستان،تن چشمان،گرمي نور  

 نبود رویا آخرین من،كاش خواب رنگین قصر

 

  بود نیل رود   مانند   من چشمان   ي چشمه

 نبود موسي   گردن بر عصا  اعجاز   حق  

 

  ولي ماند نمي هرگز او دانستم مي كه من

 نبود پروا بي عشق در او بود رفتن وقت  

 

  آتشین جهانم و روئید الله چون ام ناله

 نبود ما با دلش او طلوعم شد غروبي چون
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 حاال. بود شده وونهید ماجراها دنیشن از دریح

 نشیآم چرا دادیم حق بهش و کردیم درک

 باشه داشته جداگانه یزندگ خودش یبرا خواستیم

 .کنه عمل مستقل و

 

 رو دخترک یچارگیب و درد احساس کامال دریح

 به رتشیغ و غرور رفتیم که نیآم.   کرد حس

 به حاال برداره، ترک ینااهل آدم کی دست

 .بود گرفته ییمهایتصم خودش یبرا اعتراض

 

 و تنها و تک خودش یبرا سرخود خواستیم 

 چه تا دادیم نشون که بکنه یزندگ ینام دریح بدون

 !ناراحته و آزرده دل شیزندگ در  یح دست از حد

 



 یمرد دریح دونستینم نویا چوقتیه نیآم یول

 او قبول و اشتباهش دنیفهم وجود با یحت ستین

 ......کنه رها نصفه رو یکار و بکنه ینینش عقب

 

 پراز یمرد........  بود ــــــــــدریح اون

 و بودن یخودرا که  اقتدار و غروووور

 هر و. زدیم رو اول حرف شیزندگ در یخودخواه

 انجام رو شدیم انجام دیبا که یکار هر و یزیچ

 رو جلوش تونستینم یکس چیه و زیچ چیه و دادیم

 !رهیبگ

 

 اطالع وبدون سرخود خواستیم نشیآم حاال و

 !بشه مستقل خودش یبرا اش  پسرعمه

 

 در یدرد بهمراهش  که اومد لبش یرو یشخندین

 یچشما برابر در و دیکش پنجه روانش و روح

 بدون منزل، یآدمها همه متعجب و زده وحشت

 جیسو داغونش و خراب تیوضع همون با حرف



 یعل برادر شده خشک یدستا نیب از رو نیماش

 یچشمها کهیحال در! رفت رونیب منزل واز گرفت

 .شد راهش بدرقه منزل اهل همه نگران

 

 خشک اشکاش نداشت امکان اصال همکه زیعز

 !!!بشه

 

 از نیآم کردن جدا از روزها نیا یط در که دریح

 دنیشن با حاال بود، یعصبان بشدت و کالفه خودش

 تشیعصبان نیآم خودسرانه عمل و زیپرو رذالت

 . بود دهیرس هم اعال حد به

  

 تمام تیمعصوم با نیآم دونستیم خودشم هرچند

 و داشت رو یلجباز با همراه اعتراض نیا حق

 دریح روزگار از دمار کاراش با تونستیم

 رو اجازه نیا خواستینم یحت دریح یول اره،یدرب

 !!! بده کوچولو دختر اون به

 



 خودش......  دشیدیم گهید کباری اگه فقط

 و سرتق دختره کردیم کاریچ باهاش دونستیم

 !!رو لجباز

 

 لبان!! گرفتیم رو جلوش شده یهرجور دیبا 

 از دخترک که یمدت چند نیا. شد فشرده بهم دریح

 و هواتر به سر یکم ینفهم یبفهم بود دور دریح

 بد براش کوچولو یگوشمال هی دیشا شده، تر زبل

 ! نبود

 

 بود مهم براش که یمسائل سر کس چیه با دریح

 دینبا برش و دور یآدمها همه و نداشت یشوخ

 شیپ از یکار کردیم صادر که یدستورات برخالف

 .بردند یم

 

 سنجاب حساس و بغرنج تیوضع نیا در حاال و 

 در یباز چموش خورده هی خواستیم کوچولوش

 !بره راه دریح اعصاب یرو و ارهیب



 

 یحرکت هر از قبل نیآم کاش!! شدیم هیتنب دیبا پس

 ماتشیتصم مورد در و شدیم هماهنگ دریح با

 و بدحوصله ریش نکاریا و. دادیم اطالع بهش

 .کردینم تر یعصبان رو نیخشمگ

 

 زیعز باوجود یحت کردیم کارو نیا اگر که 

 مجازات و هیتنب از دیشا بودنش دل زیعز بودنش،

 .موندیم امان در شدنش

 

 و سلطنت محدوده در دیبا همه که خفته یریش

 برخالف و کردندینم وعده خلف شیپادشاه

 !کردندینم عمل دستوراتش

 

 به دلش ته داشت که یحال و حرص تمام با اما 

 بود شده تا بد یلیخ باهاش. دادیم حق نیآم

 ....یییییییییییییلیخ

 



 ادیز هنوزم ابونایخ یتو گشتن چندساعت بعداز

 کراستی و شد خونه وارد. بود نگرفته آروم

 یچشمان با بدست یبافتن که رفت زیعز بطرف

 !بود رفته فرو فکر به سرخ

 

 بهش متعجب ینگاه آورده باال سرشو زیعز

 یمشکل.......  پسرم شده یزیچ: گفت و انداخت

 اومده؟؟ شیپ

 

 خوب هم زیعز با. شد غم پراز وجودش تمام دریح

  خونه، از نیآم رفتن موقع از زیعز! بود نکرده تا

 حس دریح یگاه و! بود دخترکش نگران و تاب یب

 طاقت گهید و لهیتکم مادرش تیظرف گهید کردیم

 !نداره رو نیآم از یدور تحمل

 

 . مجبوررررررررر فقط مجبورم: کرد فکر دریح 

 



: گفت زیعز به رو یسرسخت و تیجد با بعد

 .......زیعز

 دیبا یول سخته براتون تیموقع نیا در دونمیم

 .دیبر زیتبر به چندروز یبرا آقاجون همراه

 

 دایپ گفتن یبرا یزیچ شوک و تعجب از زیعز

  و جسور پسر به نگاهش. زد پلک فقط و نکرد

 . بود دوخته بهش چشم که بود خونسردش

 

 فقط اونم گذشتیم یچ پسرش نیا سر در یعنی

 دونست؟؟یم خدا

 

: گفت آروم. شد اشک پراز زیعز یچشمها دوباره

 آلقل. ست ذره هی نیآم دنید یبرا دلم گفتم چندبار

 یگفت یول! نمشیبب اریب شده هم ساعت چند یبرا

 مادربزرگش به و باشه دور ازمون یمدت دیبا

 . کنه عادت

 



 فقط و کنارشم شهر نیهم در بودم خوشحال آلقل

 ازم یدار اونم که دارم فاصله شباها یساعت

 نفهمم تا. رمینم ییجا نمینب رو نیآم تا من! یریگیم

 رونیب خونه نیا از پامو سالمه و حیصح دختر اون

 !بکن خواست دلت یکار هر هم تو. زارمینم

 

 گوش و دید یم فقط ش شده باز نگاه با دریح

 لشیم باب یزیچ یوقت. شناخت یم مادرشو. دادیم

 .کنه قبول نداشت امکان نبود

 

 مادرش سر نداشت حقشو و تونست ینم هم دریح 

 الیخیب یمرتض حاج چون. بندازه راه ادیفر و داد

 هایهودی ی قبله به رو رو دریح سر و شدیم پسرش

 !دیبر یم

 

 شیپ که یتیوضع با. داد فرو یقیعم نفس دریح

 هاش برنامه در یجزئ یراتییتغ دیبا بود اومده

 ! دادیم



 

 با بود کرده که یکار و نیآم یادآوری با دوباره

 با. دیگز لبشو و دیکش لشیسب به یدست حرص

 بود کرده خوش جا بلندش یشونیپ یرو که یاخم

 ام حواله شروط و شرط که بازم زیعز: گفت

 ! دیکرد

 

 به یمدت دیکن یم گوش حرفم به دینیبب رو نیآم اگه

   د؟یبر زیتبر

 

 و دیکش صورتش به شویروسر ی گوشه زیعز

 ....رمیم نمشیبب.....  آره: گفت کرده پاک اشکاشو

 

 داده تکون خودش یبرا تاسف با یسر یدریح

 .گرفت تماس امیت با و درآورد بشیج از شویگوش

 

💙💙💙💙💙💙💙💙 



 

 به یسر کرده همراه خود با رو امیت بزور نیآم

 . بود زده مختلف یهایامالک معامالت

 

 پس و پول تمام و داشت که یبانک کارت در

 آپارتمان تونستیم فقط بود جمع اون در اندازش

 ینم براش یادیز پول گهید و کنه اجاره یکیکوچ

 . موند

 

 نجات خونه نیا از خودشو شده یهرجور یول

 جا چیه یوقت. رفتیم سرنوشتش دنبال و دادیم

 نیا از بهتر مردن هاییتنها در نداشت خواهان

 ! بود یمعن یب یزندگ

 

 مادربزرگه یروبرو کالفه و خسته نیآم اونشب

 عصاشو مادربزرگه. بودم شده احضار. نشست

 و یهست خونه دنبال دمیشن: گفت دهیکوب نیبزم

 ؟یبش مستقل یخوایم



 

 یا غره چشم امیت به رو شهیهم از تر خسته نیآم

 گزارشهارو حتما. بود نشسته یا گوشه که رفت

 . بود رسونده مادربزرگه به خان امیت

 

 بپرسم؟؟؟ علتشو تونمیم: گفت محکم مادربزرگ

 

 یتیاهم براش یچیه گهید. بود دهیبر واقعا نیآم

 گهید. دیدید تمویوضع که خودتون: گفت.  نداشت

 راه ییتنها از یحت من د؟یدار ازم یانتظار چه

 .ترسم یم خونه نیا یراهروها در رفتن

 

 راحت ییتنها در که برم خودم یزندگ دنبال بهتره 

 یهرجور یول. کنم مراقبت خودم از تونمیم تر

. ام آماده کارهاتون در شما به کمک یبرا دیبخوا

 دایپ یشغل خودم یبرا نباشه من به یازین هم اگر

 .  کنمیم

 



. ستین یحرف: گفت. دیورچ لباشو مادربزرگه

 هم رو یمجرد یزندگ بهتره یدار دوست االنکه

 از یتونیم یول. یبش تر پخته و یکن تجربه

 هستند یخال اشونیبعض که من خود یآپارتمانها

 که یباش داشته یچندان پول نکنم فکر! یکن استفاده

..... 

 

 یپا یرو تونمیم خودم. ممنون نه: گفت محکم نیآم

 کیکوچ آپارتمان هی دارم نظر در. باشم خودم

 ..... و کنم اجاره

 

 ی نوه: رفت آسمون به مادربزرگه ادیفر یصدا که

 کیکوچ آپارتمان بزرگ نامداررررررر

 با کرده غلط نوه نیا کنه؟؟؟؟ اجارررررررره

 ! بکنه یکار نیهمچ وارش وانهید افکار

 



 ییالیو خونه هی یندار قبول آپارتمانهامو که حاال

 راه تویزندگ توش و یخریم بزرگ آپارتمان ای

 ! یندازیم

 

 یول: گفت خوردیم رو خونش خون که نیآم

 . م شرمنده. رسهینم نکارایا به وسعم من متاسفانه

 

 وضع دارم خبر: گفت داده تکون یسر مادربزرگ

 خونه کنمیم کمکت پس. ...... هیحد چه در تیمال

 . یبخر دلخواهتو ی

 

 کمک یکس از ندارم دوست من یول: گفت تند نیآم

 .......خوامیم......  رمیبگ

 

 کمک: دیغر دندوناش نیب از خشم با مادربزرگه

 ینکن خرج تو. خودته مال. خودته سهم. ستین

 آب هی روش از و کنهیم خرج تو از جلوتر زیپرو

 .خورهیم هم قلمبه



 

: گفت برگردونده در بطرف صورتشو بعد

 !نجایا ایب زهرررررره

 

 درجا که شد وارد مادربزرگه مخصوص خدمتکار

 . شد اعزام مادربزرگ فیک آوردن یبرا

 

 رفتن به یراض اصال مادربزرگ بود مشخص

 ینم دخترک به زورش گهید یول. ستین نیآم

 نیآم چیپاپ بود داده شو اشاره دریح یحت. دیرس

 .  بکنه دلخواهشو کار تا نباشند

 

 بطرف آورده در یمانیپروپ یبانک کارت فشیک از

 مادربزرگت از رو هیهد نیا: گفت گرفت نیآم

 تمام با دمینم اجازه. بساز تویزندگ و ریبپذ

 یطرف از هم پول فکر گهید یدار که یمشکالت

 .کنه داغونت

 



 مادربزرگ اجبار به باالخره تیرضا عدم با نیآم

 یکس کاش داشت آرزو یول. کرد قبول رو هیهد

 با تا حالجه مرده چند دید یم و کردینم کمکش

 ستهیبا یزندگ نیا یجلو اشیچلفتگ پا و دست تمام

 !ارهین کم و
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 و بود گذشته مادربزرگ هیهد یماجرا از روز دو

 بود یکوچک ییالیو ی خونه ریدرگ نیآم فکر االن

 تونست یم البته و داشت یآروم یلیخ یفضا که

 . باشه آرامش و خلوت مامن نیآم یبرا

 

 مثل گهید و بود افتاده راه خورده هی. دیخند

 نظرش به که ییکارها دلهره و ترس اول یروزها

 .نداشت رو ومدیم بیعج

 



 گونه به ینگاه نهیآ در و اومد رونیب حموم از 

 یتموم دستاش لرزش. کرد اش انداخته گل یها

 دنید بخاطر اقیاشت و استرس از که نداشت

 !بود داده دست بهش زانشیعز

 

 عمو و زجونیعز دنید یبرا امروز بود قرار

 دایشد قلبش.......  و بره خونشون به یمرتض

 ......دیلرز

 

#69 

 

 هیبق و زیعز از یلیخ هرچند. نبود دلش یتو دل

 غنچ دلش دنشونید یبرا بازم اما بود نیچرک دل

 !رفتیم

 

 یدمپاگشاد شلوار با طرحدار ییمویل بلوز عیسر 

 خشک سشوار با رو موهاش زود بعد و دیپوش

 .کرد



 

 و عمه بود سالها که انگار. دیکوبیم دهنش قلبش

  دارشونید به داشت حاال و بود دهیند رو خانوادش

 .رفت یم

 

 همشون دست از یلیخ. دیکش بصورتش یدست

 گول خودشو تونستینم یول ناراحت، و بود ریدلگ

 اون نگاه در نگاهش خواستیم شتریب همه از! بزنه

 نهیبب و نهیبش بدردنخورش مرموز   و سخت مرد

 !نه ای بخونه چشماش یتو از رو عشق تونهیم

 

 و زیعز خانواده از بود داده قول بخودش هرچند

 یول ره،یبگ فاصله ش عمه پسر از مخصوصا

 مرد اون بطرف همش که بود دلش یتو یشوق

 !شدیم دهیکش سنگدل

 

 باتریز داشت دوست. دیکش ش گونه یرو انگشتشو

 نیآخر نیا دمیشا........  برسه نظر به جذابتر و



 معلوم یچیه....... بود زانشیعز همه با دارشید

 !نبود

 

 در دریح وقت چند نیا که یظلم ادآوردنی به با

 یباز اونو  خودش خواست به و بود کرده حقش

 یول گرفت بغضش بود، شده شکنجه فقط داده

 و رهیبگ نفسشو راه بغض نیا دوباره تا نداد اجازه

 !بزنه زار ها چارهیب بدبخت نیا مثل

 

. داد قورت بغضشو و داد فرو قیعم نفس چند

 !دایناپ اونورش دیرسیم دریح از یحساب

 

 دمیشا و زد ادکلن بخودش یظاهر یتفاوت یب با

 به یدست قشنگ. کرد یخال خودش یرو رو ادکلن

 قشنگ یسادگ نیع در ششیآرا که برد صورتش

 !بود ریچشمگ

 



 گل کردنش حموم بعد هاش گونه معمول طبق

 شونویسرخ که بود شده سرخ لباش و بود انداخته

 . کرد شتریب

 

 رو تشیجذاب ملیر با برگشته و شده بلند یها مژه

 دیکش که ینازک چشم خط و بود کرده شتریب

 !کرد برابر چند چشماشو یدرشت

 

 نهیآ در خوشگلش و شده مرتب افهیق دنید با

 مانند کت و کیش یمانتو. زد یشخندین بخودش

 کرده سرش یاهیس شال و کرد تنش یرنگ یخردل

 .گذاشت رونیب موهاشو از یا کهیت

 

 ! بود یکاف زدنش شیآت دمیشا دریح سوزاندن یبرا

 

 یوشوق شور برعکس. نشست قلبش یرو دستش

 به الیخیب کردیم یسع داشت زانشیعز دنید به که

 !کنه عمل یعاد و آروم کامال و برسه نظر



 

 یرنگ یخردل کفش کهیدرحال اومد نییپا ها پله از

 اش شونه یرو رو ستش فیک و بود کرده پا به

 . نداختیم

 

 یول نهیپرک ینگاهها. ستادیا ها پله نییپا یا لحظه

 مادربزرگه تفاوت یب چشمان با زیپرو ثیخب

 . بودند شده دوخته بصورتش

 

 از درست یعنی چندروز نیا در که بود بیعج

 . بود زده بشیغ زیپرو مزخرف شب همون یفردا

 

 کنار درست شا ثانهیخب و زیه ینگاهها با االن اما

 .داشت یبیغر بیعج افهیق که بود نشسته یمرد

 

 از یخال و شده زیر چشمان با مرد نیا نگاه 

 باعث کال که بود شده رهیخ نیآم به بشدت یهمچ



 یحرکت چیه ای نزد یحرف چیه یول. بود یدستپاچگ

 !نکرد نیآم با ییآشنا یبرا اقیاشت بر یمبن

 

 یب رفتار و نگاه با مادربزرگه از عیسر یلیخ نیآم

 یراهرو از خواست و کرد یخداحافظ تفاوتش

 نیب کدفعهی که بزنه رونیب منزل بلند و یورود

 !شد دهیکش یداغ و گرم دستان

 

 حبس اش نهیس تو نیآم نفس زیپرو حرکت نیا با

 زیپرو بغل در شدن فشرده شوک   از بدنش و شد

 .شد مچاله ناخودآگاه

 

 نهیس به تمام بشدت   و کرد جمع توانشو تمام یآن در

 ی فاصله بتونه بلکه داد فشار زیپرو داغ و پهن

 ادیز رو تشنه و پروا یب مردک اون و خودش نیب

 ! کنه

 



 کلیه برعکس اوردیم فشار شتریب نیآم چقدر هر

 فشرده زیپرو نهیس به شتریب و شتریب فشیظر

 !شدیم

 

 طونیش نمیبب ریبگ آروم: کرد زمزمه زیپرو

.....  شد تموم یچ همه یکرد الیخ.. ....  کوچولو

 قربونت مونده هنوز من یکوچولو زیعز.. نچ.. نچ

 !!!برم

 

 که گذاشت نیآم گوش الله یرو هم یداغ بوسه

 ! داد دست بهش مردن و مرگ حس نیآم

 

 یوحش گربه هی مثل گهید حاال: داد ادامه زیپرو

  ؟؟ آرررره یندازیم چنگم بهم کوچولو

 

 خانم: شد بلند سرش پشت از زهره یصدا

 ........منتظر امیت آقا ک،یکوچ

 



 و دادم رونیب باصدا رو لرزانم و دهیبر ینفسها

 فرصت زهره نگران و رتزدهیح یچشما دربرابر

 ی شده شل بازوان نیب از  شمرده متیغن رو

 .. اومدم رونیب فیکث ز  یپرو

 

 یدستا با رو هام گونه رو دهیچک یاشکا تند

 . دمیدو یخروج بطرف و کردم پاکش لرزونم

  

 صحنه دنید شوک از چارهیب زن نکهیا از قبل 

 و رفتم رونیب راهرو از باشه اومده رونیب مقابلش

 ستادهیا منتطر نیماش کنار سرپا که امیت به خودمو

 .رسوندم بود

 

 یرو چشماش رفته درهم یاخما و تعجب با امیت

 من یول. بود شده زوم من دهیپر رنگ و سراپا

 در خودمو و ندادم بهش رو جواب و سوال مجال

 مونده باز دهن به هم یتوجه حاال. انداختم نیماش

 ! نکردم امیت



 

 گهید. نداشت یربط چیه اون به من یکارا اصال

 .  کردمیم اعتماد اونم به دینبا

 

 ینم یزیچ من و زرنگه یلیخ بود کرده فکر

 لشیموبا با داشت بودم شده متوجه روزید. فهمم

 دونه دونه و دادیم گهید نفر هی به منو راپورت

 !!شمرد یم کارامو

 

 و زدم صداش یجد یصدا و نامهربان ینگاه با 

 !برده ماتت چرا گهید میبر نیبش: گفتم

 

 قشنگ نکارمیا با نکهیا مثل........  اوه اوه

 قرمز درجا صورتش رنگ. بودم کرده شیعصبان

 !کرد مشت دستشم و شد

 

 فقط بود یکاف. بود پر یلیخ توپم اشیفضول بخاطر

 .......و کنم باز دهن



 

 غره چشم بندازم تا و تک از خودمو نکهیا بدون 

 نگاه اگه......  ه؟؟؟یچ: گفتم و رفتم بهش یا

 که دیاریب فیتشر دیکن لطف شده تموم کردنتون

 !میدار کار. میبر

 

 دنیلرز. نشست من کنار آروم و داد تکون یسر

 کثافت زیپرو. گرفت آروم کم کم بدنم و تن و قلب

 نیا اوضاعم بودم خونه اون یتو کهیزمان تا...... 

 !بود

 

 ینم حرکت و ستین یخبر راننده از شدم متوجه

 صاحاب بدون همچنان همکه نیماش. میکن

 !!!ستادهیا

 

 غر خواستم نکهیهم و برگشتم امیت بطرف کالفه

 باز هم با هردو نیماش یجلو یدربها دمید بزنم

 .شدند



 

 !!موند باز تعجب زور از دهنم دیچرخ نگاهم تا

 

 یمشک کسرهی یلباسا با بزرگ و یکلیه یمرد

 کینزد از نویا من.......  که نشست فرمان پشت

 ......بودمممممممممم دهید

 

 ادهیپ در منو که بود یمرد همون افتاد ادمی یآن در 

 نگاهم.  بود دهیکش کنار سوار موتور یجلو از رو

 ........ که برگشت یبعد نفر بطرف یآن در

 

 

 در یاونروز یلوط ی دختره همون اوووووووه

 ناکار سوارو موتور شلگدها با که بود رو ادهیپ

 .گفتیم یمان هم راننده نیهم به حاال بود کرده

 



 تونستمینم یچیه که بودم شوکه و متعجب انقدر

 .  نیهم کردمیم نگاه فقط! بگم

 

 پیت همون و خونسرد افهیق همون با دختره

 .شد جابجا سرجاش

 

 اطیح از کامل اطیاحت و ادیز سرعت با نیماش

 !زد رونیب مادربزرگه درندشت یالیو

 

 یاصل ابونیخ به و میاومد رونیب خونه از نکهیهم

 روبرو سوال و فکر هزار با هنوزم من  میدیرس

 !بود دختره به نگاهم و بودم

 

 شد قتریدق بهش نگاهم دختره ی جمله  دنیشن با 

 شما مجدد دارید از توانمند خانم خب: گفت

 .خوشوقتم

 



 که نشست لباش یرو یجذاب و کوچولو لبخند 

 پرتاب جلو به محکم نیماش ییهوی ترمز با ناگهان

 .....شدم

 

 به نیماش موقعیب ترمز از یگوشخراش یصدا

 خودمو اندازه یب یترس و وحشت با و دیرس گوش

 نمونیماش کامل محاصره دنید از که کردم جمع

 !شدم ترک زهره دست به تفنگ قلچماق عده هی نیب

 

 به داشتند گنده مرد نفر شش........  بود وحشتناک

 محاصره در کامال که شدند یم کینزد ما نیماش

 !میبود ناشونیماش

 

 

 رمیمیم بَکنم دل اگر تو از فقط نه-

 رمیمیم تنم به فتدیب زین اتهیسا

 



 ستین یفرق من راهنیپ و من  جان نیب

 رمیمیم بَکنم تیبرا که را یکی هر

 

 ردیگیم مرا دور از تو چشمان  برق

 رمیمیم بزنم زلفت به دست اگر من

 

 ما  ینظرباز ستگربه و یماه  یباز

 رمیمیم شکنمیم یشب تنگ کی مثل

 

 ستیبا کوچه نیا  ته من از برخاسته  روح

 رمیمیم بدنم از یشو دور نیا از شیب
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 یمعنا به نباریا و بود شده دوخته مردها به چشمم

 میبود توش همکه یابونیخ. بودم ترک زهره تمام

 چه زدینم پر توش هم یا پرنده بود خلوت یبحد

 . کنند کمکمون الاقل که آدم به برسه

 

 یتو یلوط دخترک پوزخند یصدا تعجبم کمال در

 آخ.......  یباز....... هه هه: گفت. شد بلند نیماش

 نیکن باور. شد شروع یباز.......  جوووووووون

 ! فتادیم فشارم یه و بود شده کم خونم یباز

 

 یبرا و برگشت عقب بطرف یخونسرد کمال در

 یت یچ تو: گفت زده یچشمک و فرستاد یبوس امیت

  خواست؟ینم یباز دلت جوووونم؟ یت

 

 آورده لب به مرموز یشخندین جوابش در اممیت که

 جواب رو چشمکش فرستاده باال ییابرو با نباریا

 .داد

 



 الیخیب ییجورا هی. داد دست بهم یخاص حس

 یعنی ایخدااا. شد گرد چشمام!!! شاد دمیشا و بودند

 همدست رونیب یآدما اون با دختره نیا و امیت

 بودند؟؟

 

 و بود من کنار قصد از امیت یعنی.......  ااامیت یعنی

 منو دادیم نایا به منو راپورت مدت نیا تمام در

 بدزدن؟؟

 

 ومدیم در آب از خائن هم امیت اگه. گرفت م هیگر

 .بود زار کارم

 

 سرم به بود ممکن که ییبال وحشت و ترس از 

 نیغمگ یچشمان و یناراحت با و دمیلرز بخودم ادیب

 سرم و کردم امیت به افسوس پراز یا گهید نگاه مین

 .انداختم نییپا رو

 



 نیماش و ستادندیا نیماش کنار درست ها بهیغر 

 گهید. ستادیا من در کنار نفر دو. شد محاصره

 گهید یعنی. اومدند من بردن یبرا شدم مطمئن

 .......  بود من یبرا خط آخر نجایا

 

 گهید باهاشون یخداحافظ و زانمیعز دنید بدون

 بشم؟ گور و گم رفتمیم

 

  دمیشا! دونهیم خدا خواستندیم منو یچ بخاطر حاال

 یزیچ یپول یتقاصا من یآزاد قبال در خوانیم

 بکنند؟؟

 

 نهیس از داشت قلبم و بودم بسته ترس از رو چشمام

 .ومدیم رونیب ام

 

 دختره که کنند خفتم آدما اون بودم منتظر هرلحظه

 هی دیا آماده یمان ، یت یت: گفت آروم ییباصدا

 م؟؟یبنداز راه یعرب اندر یهند رقص



 

 !!!کن صبر.....  نه: گفت تند امیت

 

 ییآشنا نیخشمگ و رسا یصدا لحظه نیهم در

 عیسر. شد قرص دلم ته یآن در که نشست بگوشم

 .شد باز هم از حد نیآخر تا چشمام اراده یب و

 

 نیهم بخوره دختر اون به دستت: گفت آشنا یصدا

 بعدشم و کنمیم خردش انگشتاتو جا نیهم و االن

 !سلمانت داداش یبرا کنمیم پستش قشنگ

 

 یکنار زده نهیس به دست برلب یپوزخند با دریح

 ینگاه مین سرتاپا رو پسره کلیه حاال. بود ستادهیا

 تیکفا خانداااان کوچک برادر: داد ادامه و کرد

...... 

 

 مشت توش شالمو که یدستان و مونده باز دهن با

 .زدمیم دید رو مقابلم صحنه داشتم بودم کرده



 

 پسره اوووووووه! بود راحت ایدن ایدن الممممممیخ

 !!داره هم یا افهیق عجب

 

 متناسب یکلیه با یعسل یبادام و درشت چشمان

 !بود مانکنا نیا نیع درست که

 

. شدم ادهیپ نیماش از و شد دهیکش امیت توسط دستم

 شد باعث دختره نگاه تیجد و امیت رفتار آرامش

 امیت از هم المیخ خداروشکر......  زهیبر ترسم

 کردن انتیخ اهل و خودمونه از  که شد راحت

 ! ستین

 

 دریح و بمن بخواد امیت نکهیا از چرا دونمینم

 حاال یول. بودم شده ناراحت یلیخ کنه انتیخ

 کرده دایپ یخوب احساس دریح دنید با مخصوصا

 . خواستیم جانانه لبخند هی دلم و بودم

 



 و نفرت و یدلتنگ نیب یحس با وجودم تمام با اما

 ی مردانه یصدا و کلیه یپ چشمام بغض

 یجد و سرد ی افهیق با که رفت درمیح پسرعمه

 یمردجوان به رو عقاب هی مثل چشماش شیشگیهم

 اقدام من دنیدزد یبرا قرار از که بود شده قفل

 .بود کرده

 

......  پسرعمه: بزنم داد خواستمیم. دیلرز دلم

 خواهم دلتنگت شتریب کنم نگاهت شتریب هرچقدر

 !کن باور شد

 

 مردونه و نقص یب پوشش و سراپا نگاهم دوباره

 .دیکاو رو سنگدلم مرد

 

 یاخمها با. بود رنگ رهیت شهیهم مثل لباسهاش

 به دلم که جذبه و قدرت برق پراز یچشمان و درهم

 .بود افتاده لرزه

 



 از شد باعث و اومد بیعج برام یزیچ یول 

 باال کرده رشد شموها. بشه گرد چشمام تعجب

 .افزود یم ش افهیق تیجذاب به چقدر که بود اومده

 

 نیب یحالت با که هم خوشگل یربا آدم ی پسره

 دور یآدمها و دریح نیب نگاهش تیعصبان و خشم

: گفت دورگه ییصدا با زدیم چرخ اطرافش و

 اووووووه

 حدس دیبا........  نه دییشما درخاااانیح_

 !زدمممیم

 

 آدماش و پسره به تیاهم یب و زد یپوزخند دریح

 خب: گفت امیت به رو بم یول یمعمول ییصدا با

 خدمت کهیکوچ داداش نیا فعال......  رضاجان

 .میبنداز راه کارارو ی هیبق وقتش به تا شما

 

 امیت به رو دریح چرا!! انداختم کنارم به ینگاه هی

 بود؟؟ یک رضاجان زد؟؟یم حرفهارو نیا داشت



 

 به یلبخند با امیت ام زده رتیح چشمان مقابل در

 کتش بیج از و داد یتکون یآروم به سرشو لب

 .آورد در میس یب هیشب یزیچ

 

 با یجد یلیخ گرفته دهنش یجلو رو میس یب

....... منصور به رضا از: گفت دیجد ییصدا

 !تمام 05 تیموقع.......  یگوش به منصور

 

 و کردمیم نگاه رو امیت داشتم واج و هاج همونطور

 خودش مال مردونه یصدا نیا واقعا کردمیم فکر

 بود؟؟؟

 

 فشرده یداغ دستان نیب بازوهام کردم احساس که

 . شد

 

 چشماش که برگشتم دریح بطرف افهیق همون با

 ! بود من زده شوک و زار افهیق یرو



 

 .میبر ایب: گفت صباح سالم بدون

 

 با بده بمن زدن حرف اجازه نکهیا بدون بعد

 اهشیس گنده نیماش سمت به منو بلند ییقدمها

 .دیکش

 

 نیع نشمیماش احساس، یب نکبت. دمیورچ لبامو

 ینم یحس چیه آدم که بود زمخت و گنده خودش

 !  باشه داشته بهش تونست

 

 باهاش یا کلمه یحت ای کنم اعتراض خواستمینم

 کجا مدت نیا ای خبره چه نجایا که بشم همکالم

 دیام قطع ازش کال ییجورا هی نکهیا مثل ؟یبود

 .بودم

 



 یب و آروم. کرد باز برام رو نیماش عقب در

 هم جانانه مشت هی خواستیم دلم. نشستم حرف

 ! رو خرزهره بکوبم ماهش صورت یتو

 

 دیکوب رو نشیماش درب بمن ینگاه مین بدون آقا که

 ! رفت؟ و

 

 گود وارد هم امیت نباریا. نشست امیت یرو نگاهم

......  شد یعال! جدال و جنگ ی آماده و بود شده

 یباز جانیه بود من طرف در که شتریب نفر هی با

 .بود شتریب هم

 

 هی کردمیم فکر اداهاش و ناز با یگاه که یامیت

 و کارکشته سیپل هی االن بامرامه، ی دوجنسه

 قرار طبق اونم که بود دراومده کار از مردصفت

 خبرمرگش و بامرام پسرعمه درخانیح دست ریز

 ! کردیم کار

 



 امیت به نسبت خودم احمقانه اعتماد و یسادگ به

 یپوزخند شناختم یم خودم نگهبان فقط که ،یتقلب

 . دادم هیتک نیماش شهیش به رو سرم و زدم

 

 رو دلم کبوتر یپرها قرار،یب مست آدم کی مثل

 اش ونهیآش سمت به داشت دوست که بودم شکسته

 .دمیکش یکالفگ سر از ینفس. رهیبگ اوج

 

 نیا دیبا. گرفتمیم رو رفته گرو دل نیا یجلو دیبا

 یبرا گهید تا کردمیم کور رو ام گرفته نم یچشما

 سر از اراده یب و زهینر یاشک یسنگ مرد اون

 .نپره هرز یقراریب

 

 درست دریح نشستن و نیماش شدن باز یصدا با

 .کردم تر جمع خودمو خودآگاه نا دستم بغل

 



 باشه شتریب ام فاصله باهاش یهرچ: کردم فکر

 یا دهیفا نکارایا دونستمیم خودمم یول بهتره برام

 ! نداره

 

  خواستیم دلش اگه کدندهی مرموز مغرور مرد نیا

 مچهین هی پرکردن! بود ساخته دستش از یهرکار

 !نبود یزیچ که فاصله

 

 چیه شد شدنم جابجا متوجه نکهیا وجود با دریح

 ینگاه مچهین با فقط و نداد نشون یالعمل عکس

 .داد حرکت دستور راننده به بطرفم

 

 ازش مو فاصله بازم خواستم و گرفت حرصم

  و دیچیپ کمرم به پشت از دستش که کنم شتریب

 کردم حس که رفت فرو پهلوم در چنان انگشتاش

 .کرد سوراخ پهلومو

 



 بخودم یول کردم خفه لبم دنیگز با مو ناله یصدا

 فشار چون. شد متوجه کنم فکر که دمیچیپ

 گرفته سفت کمرمو بازم یول کرد کم انگشتاشو

 .بود

 

 یول رفتیم غنچ دلم راستش بود کرده که یکار از

 .گرفتمیم گاز رو لبم فقط و دمیکش یم خجالتم

 

 و زمان گهید. میدیرس خونه به یک دمینفهم اصال

 سرمو یادیز ذوق با. کردم فراموش رو مکان

 .دمیکش جلو منزل در بطرف

 

 دلم. برسونم خونه به خودمو زود یلیخ خواستمیم

. بود شده تنگ یمرتض عمو و زیعز دنید واسه

 بخت من از یادی اصال مدت نیا در اونا هرچند.

 تحمل بودم نتونسته من یول بودند، نکرده برگشته

 .بودم دنشونید مشتاق ها بچه مثل و کنم

 



 نبودند مجبور مردم. نداشت یبیع. فشردم بهم لبامو

 ریس دل کی آخر یروزا نیا فقط. کنند تحمل منو

 !کردیم تیکفا دمشونید یم

 

 عطر و صدا شده که هم بار نیآخر یبرا یحت

 !کردیم تیکفا کردمیم حسش زجونمویعز ینفسا

 

 تلفن با داشت دریح. شدم ادهیپ نیماش از تند

 پس یبرا: گفتیم زدیم حرف کنفری با همراهش

 زیعز و آقاجون یبرا مایهواپ طیبل بعدازظهر فردا

 !بده اطالع خودشون به بعدم و کن رزرو

 

 بیج در و کرد قطعش رو یگوش الیخ یب دریح

 !گذاشت رنگش یکرم اورکت

 

 یعمومرتض و زیعز یعنی: کردم فکر لحظه هی

 کت یرو نگاهم اما گرفت دلم رن؟؟یم دارن کجا

 ! بود شده دوخته طرحش خوش



 

 دنید از ینیریش حس اراده یب. دیچرخ نگاهم

 منم خب.......  نشست وجودم در نقصش یب کلیه

 خوش مرد کی دنید از گهید یدخترا همه مثل

 جذبش ناخودآگاه و بردمیم لذت جذاب و کلیه

 . شدمیم

 

 قشنگ دارم که باشه بخودم حواسم نکهیا بدون حاال

 کتف از بازوم کردم احساس کنمیم زشیآنال درویح

 .شهیم کنده داره

 

 رو دستم داشت رحمیب تیقوزم که دراومد آخم

 حاال. بردیم خونه به خودش با و دیکشیم

 داشتم که اوردین روم به اصال خداروشکر

 نیآخر یبرا دمیشا...... دادمیم قورتش یچهارچشم

 !!!!!دمشید یم بار

 



 از یخبر چیه میگذاشت خونه داخل به قدم نکهیهم

 . نگرفت هم لمیتحو یکس یحت. نبود یکس

 

 مرموز سکوت نیا از یبیعج دلهره و ترس با

 به درجا کردمیم حس خونه، بودن یخال و دریح

 !!! افتادم کردن غلط

 

 من مثال االن: گفتم آروم و برگشتم دریح بطرف

 نجام؟؟؟یا چرا

 

 در و کامل دور کی. شد کمینزد حرف یب دریح

 به شروع نیح همون در. دیچرخ دورم آرامش

 :گفت کرد زدن حرف

 

 با دمیشن........  خااانم نیآم...... خب...... خب_

 دایپ جرات و دل میلیخ دنتونیپوش لباس وضع نیا

 یبرا حاال. یکنیم عمل مستقل یدار و یکرد



 راه ها نقشه و یدیچ ها برنامه ات ندهیآ و خودت

 .... خوووبه یلیییییخ.......  خوووووبه!!!یانداخت

 

 به یلرز ترس از و زدیم دهنم یتو داشت قلبم

 فحش قشنگ امیت به دلم در و بود نشسته جانم

 .دادمیم

 

 داد ادامه گوشم دم آرومتر یصدا باتن نباریا دریح

 فرض شما االن.......  مستقل خانم خــــــــــب: 

 و تنها و دیشد مستقر دتونیجد منزل در دییبفرما

 درب کدفعهی که دیکن یم استراحت دیدار آزاد

 اشتها خوش گرسنه گرگ چند شهیم باز منزلتو

 .......شنیم فرما فیتشر

  

:  داد ادامه دیتهد با و دیکش ینفس  غرغرکنان بعد

 ناخوانده مهمان ادتریز دمیشا و دوتا دیشا ای کی

 کوچولو خانم ارتیز مشتاق بیعج که زیعز

 خوبه.......  ییرایپذ آماده که هم شما و هستند



 سر بدون و آماده خوشمزه بره چه....... 

 ؟؟ کوچولوو سنجاب هیچ نظرت..... یخر

 

 

 

  دنبو نجها در یافلسفه هيچ، عشق بی

  دنبو نبنا زنا ی لهها ،در سحساا

 

 عشق گناه شدینم خلق که گرا شک یب

  دنبو امتحان شب فکر به اخد یگرد

 

  کنيم دل درد کمی که تا فيقر بنشين

 دنبو نمهربا کسی هيچ تو یهازندا

 

 نندميز فال هاهحنجر متما ینجاا

 دنبو آن ،گفتمی که نچهآهر کسی هرگز



 

 شد هرستا ن،مجنو خاطر به فقط ليال

 دنبو نچنا و چنين که یما شنيده ایرز

 

  گذشت نمی ما بغل از پرنده حتی

 دنبو نماربا گرا نهاشاعر اقغرا

 

  دنگر بيشتر هم تو ،نيستد،نبو گشتم

 دنبو نهمزبا غزلم با که دتخو از غير

 

  گرفت لمد نپنها چه تو از هربادو یشبد

 دنبو نميا در یزن هيچ یپا ینکها با

 

 نوصباغ_دیام#
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:  داد ادامه دیتهد با و دیکش ینفس  غرغرکنان دریح

 ناخوانده مهمان ادتریز دمیشا و دوتا دیشا ای کی

 کوچولو خانم ارتیز مشتاق بیعج که زیعز

 خوبه.......  ییرایپذ آماده که هم شما و هستند

 سر بدون و آماده خوشمزه بره چه....... 

 ؟؟ کوچولوو سنجاب هیچ نظرت..... یخر

 

 ونیآقا و ستین یمزاحم که یا خونه خلوت چه

 از ریس شکم کی کامل آرامش در جنتلمن

 ! کنندیم ییرایپذ خودشون

 

 خش یعصب و خشن دریح شده آروم و بم یصدا 

 و یزمان تیموقع مثل درست: داد ادامه شد دار

 یکس اطالع   بدون و تنها خانم که االن یمکان

 پسرعمه قتیحق در و یخال خونه مهمون

 ؟ درسته....... شده نامــــــــــردش

 



 وحشت و یشگفت با دریح یآخر جمله نیا دنیشن با

 زده وحشت چشمان و اومد باال ام افتاده نییپا سر

 .شد قفل خشنش و یعصب چشمان در ام

 

 درشتش نگاه   خشم و هاش گفته صراحت از نفسم

 شیپ و یک   اومد ادمی حاال........  درسته. گرفت

 کرده گله ازش کرده خطابش نامرد رو دریح یک

 حرفهارو اون و شدمیم الل کاشیا که. بودم

 !زدمینم

 

 بهم سرم پشت پس...... نامــــــــــرد در  یح: دیغر

 نهههههههههه؟؟؟ یگیم هم نامرد

 

 صورتش از نگاهمو لرزانم ی چونه و صدا با

 افتاد پنجره رونیب به چشمم ناخواسته. دمیکش کنار

 ! بود کیتار کامال هوا که

 



 یحت که بود براه بلبشو برم و دور اوضاع یبحد

 . بودم دهینفهم هم رو شب دنیرس

 

 یسست با دهیبر دهیبر  و دادم قورت دهنمو آب

 یداشت یانتظار چه.......  خب:  گفتم وار زمزمه

 مادربزرگه ی خونه یدونستیم خودت..... جناب

 دو منو یول یدونستیم همه از بهتر.....  خبره چه

 هم تشکر انتظار حاال! یکرد مشونیتقد یدست

 ؟؟؟یداشت

 

 و بود گرفته بخود محبت از یرنگ که نگاهش با

: دادم ادامه. شد گرم دلم ته بود دهیپر لبش ی گوشه

 رختخوابت یتو کردنت شیج جونت از دور حاال

 پررو پررو حاال ،یداد بند به رو عالم که نبود بس

 شدیم نامرد از کمتر خب ؟؟یخوایم نمیریش ییچا

 گذاشت؟؟؟ اسم برات

 



 با یسر. کرد جمع تند شو خنده! شد گرد نگاهش

 خبر پرده پشت از یوقت: گفت داده تکون تاسف

 ی دفعه. نکن صادر حکم و نکن قضاوت یندار

 !!!  ها باشه آخرت

 

 خواست خواب دلم....... رختخواب یگفت اما

 هم لحظه هی صبح تا شبید یکنیم باور....... 

 سلمان پسر دنبال به و ومدهین هم یرو چشمام

 باالخره. داشت ها نقشه تو دنیدزد یبرا که میبود

 !میانداخت رشیگ هم نتیماش کنار

 

 هی دلم که هستم عالم مرد نیتر خسته االن من و

 !خوادیم نرم و گرم ییجا در کوچولو خواب

 

 و یحساب درست جواب هی و کنم باز دهن بخوام تا 

 کنده نیزم یرو از بزارم بغلش یتو نرم و گرم

 !دمیکش غیج اریاخت یب که شدم

 



 انداختم چنگ گردنش به ترسم از ها وونهید نیع 

...... دیییییییببخش: گفتم کنان التماس و

 گهید........ ــــــــــدیببخش..  توروخــــــــــدااا

 ......گمینم نامرد

 

 بغلش منو همچنان و. دادینم گوش حرفام به اصال

 . رفتیم باال ها پله از کرده

 

 هم و بودم کرده سکته هم روداریگ نیا یتو حاال

 . بود گرفته ام سکسکه

 

 یا بچه نیع. نشست تخت یرو و شد اتاقش وارد

 یرو و کرد زانیم بغلش یتو منو پا و دست یب

 !نشوند رانهاش

 

 در نشستنم طرز متوجه نکهیهم و شد جمع حواسم

 کنم فرار دادم بخودم محکم یتکون شدم، آغوشش



 محکمتر و گرفت رو پهلوهام دستاش با بدتر که

 . فشرد بخودش

 

 شده پهنش ی نهیس با مماس ام نهیس هم کهیطور

 !میبود شده نفس به نفس هم قایدق حاال بود

 

 دیببخش خب.......  کن ولم: گفتم ترسم از بازم

 ......کرررردم غلط اصال......... گفتم

 

 بودم جیگ دونمیم فقط. نشست لبام یرو داغش یلبا

 نیا درویح!!! اوردمینم در سر یچیه از اصال و

  کارا؟؟؟؟

 

 تمام کنم فکر شد ربود لبام از که محکم یا بوسه

 هم چشمام. کرد گز گز بدنم تمام سهله، که صورتم

 !!بود شده گشاد توپ اندازه

 



 سسسسیس: گفت دهیکش عقب سرشو بعد

 به و یدیم گوش فقط تو...... نباااشه حرف.......

........  یکنیم عمل گمیم من که ییحرفها

 افتااااااد؟؟

 

 و گفت تیجد و دیتاک با چنان رو آخرش یحرفها

 اش گونه یرو لبام که دیکش خودش بطرف سرمو

 به منو گشید دست با کامل کهیحال در. دیچسب

 رو پشت از دیکشیم اش نهیس و خودش طرف

 .میافتاد تخت

 

 لحظه یول دونمینم درآورد یجور چه رو کاپشنش

 بغلش یتو منو عروسک نیع. دینکش طول هم یا

 .رفت فرو موهام یتو ش ینیب و گرفت

 

 از هم در،یح یکارها لحظه به لحظه جانیه از هم

 بلکه خوردم یتکون اما! بودم بهت یتو ترسم

 حلقه دورم دستاش محکمتر که بکشم عقب خودمو



 جا حالم بخوابم ساعت مین فقط: کرد زمزمه و شد

 . ادیم

 

. بخوابم بزار و نخور تکون ساعت مین کن لطف

 !دارم ازین واقعا

 

 دیبا رو یک بخوابم مانتو با نخوام من خب: گفتم

 نم؟؟یبب

 

 بلند آخم که رفت فرو پهلوم یتو چنان انگشتش

 مانتو گهیم چنان: گفت بود بسته چشماش. شد

 شمانتو هیچ پارچه وجب هی! دهیپوش یچ انگار

 قهیدق چند کن تحمل من بخاطر فعال. باشه یچ

 . ببندم چشمامو

 

 واقعا اما. باشه دهیخواب یزود نیا به کردمینم باور

 . نبودم کینزد بهش نهمهیا حاال تا. بود دهیخواب

 



 نگاهم. نداشتم یا چاره اما دیلرز یم قلبم هرچند

 گز صورتشو سانت به سانت و بود بصورتش

 . کردمیم

 

 با پررو و پروا یب زمخت نیا عاشق چقدر من و

 اون دنیبوس یبرا دلم و بودم لشیسب و شیر

 !بود ذره هی خمار و بایز چشمان

  

 بود آورده سرم که ییبالها با! کردیم غلط اما 

 الدنگ ی پسره برد یم گور به منو دنیبوس

 !!! نامرررررررررد

 

 نامرد بهش بازم دونستیم اگه. دیپر یشاد با لبام

 ادمی دارم عمر تا که کارستون کردیم یکار گفتم

 !بودم کارستونش کار نیا عاشق بازم من و! نره

 



 از دادم یتکون خودمو آروم. بود خواب واقعا

..... رررررررررریخ نه که امیب رونیب آغوشش

 . بود هم جمع هم کامال حواسش خواب نیع در

 

 یپا. دیکش گردنم به دماغشو و شد محکمتر دستش

 : گفت خوابآلود و مست انداخته پاهام یرو راستشو

 

 اشتباه یکار انجام به میتصم و بشم یعصبان اگه

 انجامش اونکارو هم بره سرم باش مطمئن رمیبگ

 ساعت مین فقط.....  شمینم مونیپش هم اصال. دمیم

 !نخور تکون

 

 تاروپودم در یتیرضا از سرشار و قشنگ حس

 اریاخت یب که حس نیا اومدن بوجود از. بود دهیچیپ

 نفسم و گرفتم گاز رو لبم خوردیم وول روحم در

 ! دادم رونیب به شدت با رو

 



 مواظب: زدم تشر بخودم. خورد تکون دستش باز

 آغوش نیباا.......  کنارت دهیخواب ریش هی. باش

 کار وقت هی آشناش ینفسها عطر و داغ و بزرگ

 ! نده دستت

 

 از یحت که بود من در خاص ینانیاطم هی اما

 عجب فقط......  دمینترس مشیمستق ریغ یدهایتهد

 از یرینظیب استقبال عجب و بودم خورده یا حقه

 !!!بود شده من

 

 رو صورتش هرچند. کرد یا عطسه دریح کدفعهی 

 که شد باز دورم از دستش اما کرد فرو بالش یتو

 بعد! خاروند رو دماغش نوک و برد دماغش سمت

 !دیخواب بشه حلقه دورم دستش دوباره نکهیا بدون

 

 خودمو آهسته و زدم یگشاد و گل لبخند خوشحال

 ......دمیکش کنار

 



 

 ترسمیم  یدر دربه نیا از  که کن بغلم

 ترسمیم یخبریب نیا و وحشت نیا از و

💕 

 دورم امنم  ی خانه از که هست یمدت

 ترسمیم یخطر هر از من که کن بغلم 

❣ 

 افتاد یدرخت باز خبر پشت خبر یه

 ترسمیم یتبر هر از  و ساقه  تنم من

💞 

 شدم شعر نیزم و ایدن رخوت   از اگر

 ترسمیم یاثر یب از که است آن علت

❣ 

 است شده امتیق روز بخدا مردم یآ

 ترسمیم یخبر ظاهر به تریت نیا از من



💞 

 ستیباران ما ی دهید و دل احوال که تا

 ترسمیم یسر پشت از و تو از, ازخودم
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 انگشتام نوک یرو بشه بلند ییصدا نکهیا ترس از

 .زدم رونیب اتاق از عجله و شوق با و

 

. انداختم دریح به ینگاه و ستادمیا اتاق در یجلو

 !هوشهیب واقعا یخستگ شدت از بود مشخص

 

 ی پسره: گفتم دلخواهم با لب ریز و زدم یلبخند 

 چه یدار دمینفهم آخرش! نامــــــــــرد دردنخور   به

 !یندار خوراکم و خواب که یکن یم ییغلطها

 



 دلتنگش چقدر. رفتم عمه اتاق بطرف آهسته بعد

 عمرمو نصف بودم حاضر دنشید یبرا و بودم

 کرده گرم سرشونو کجا لیهردمب ی پسره اما. بدم

 .دمینفهم رو بود

 

. شد باز صدایب. دادم هل رو زیعز اتاق در آروم

 اونجا از رو زیعز یبو بلکه دمیکش یقیعم نفس

 مشامم به یعمومرتض یبو شتریب یول. کنم حس

 . دمیخند که زجونیعز تا دیرس

 

 شوق از. بودم گرسنه بشدت. رفتم نییپا ها پله از

 صبونه. بودم نخورده هم ناهار امروز زیعز دنید

 .بودم کرده ردش یسرسر و نداشتم لیم که هم

 

 یبو و رسوندم آشپزخونه به خودمو شوق با 

 زجونیعز: کردم زمزمه. نشست مشامم به آشناش

 و شدم تون یخصوص میحر وارد که ییکجا

 . بزنم پاتک خچالتونی به خوامیم



 

. کردم زونیآو یصندل پشت و آوردم در مانتومو

 . بود مونده جا خرزهره اتاق که شالمم

 

 اهمیس یدمپا شلوار و ییمویل بلوز با دونستمیم

 بهم ینگاه یحت نبود یکس فعال یول. هستم یعال

 . بندازه

 

 واقعا دلم نباریا و رفتم خچالی بطرف اراده یب

 امروز نکهیا ادآوردنی به با دوباره. رفت ضعف

 به یتلخ لبخند خودم یبرا بودم نخورده یچیه کال

 .آوردم لب

 

 و غذا و یخوردن کسرهی بود زجونمیعز اگه االن

 که حاال یول. بود داده خوردم به رو تنقالت انواع

 .کردمیم یفکر خودم دیبا نبود زیعز

 



 بود خچالی یتو که یچهارگوش سیخ کیک دنیباد

 نیع چشمام و بود رونیب دندونام تمام کنم فکر

 شهیش یظرف. دیدرخش بشه روشن که یپروژکتور

 . بود کیک کنار ریش یپارچ و گردو مغز یا

 

 

 ۹۹ احتمال به. بودند جمع هم کنار عشقام ی همه

. بود گذاشته کنار من یبرا نارویا زیعز درصد

 . دونمینم رو خواستمیم یچ نیا از شتریب گهید

 

 که یبزرگ وانیل با و دمیچ زیم یرو رو همه تند

 کیک دونمیم فقط. نشستم زیم پشت کردم ریش پراز

 خوردمیم ریش روش و دادمیم فرو که بود گردو و

 !نشم خفه دخدایام به

 

  

 و کردمیم یملوچ و ملچ تیرضا با یگاه حاال

 .......ذاشتمیم دهنم یتو کیک یا تکه دوباره



 

💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 

 نیا چقدر. کرد باز چشم تمام یخستگ با دریح

 ساعت ۴ فقط قبل ساعت ۴۸. بود دهیچسب خواب

 و خودشون ینفوذ زنگ با که بود دهیخواب

 ۴۰ درست داشت سلمان از که یدیجد یخبرها

 . بود دهیدو تمام استرس با ساعت

 

 نقشه زودتر نکهیا یبرا بود شده مجبور آخرش

 باز بندازن، ریگ رو پسرش ای سلمان و رهیبگ شون

 ش نقشه خداروشکر که بده قرار طعمه رو نیآم

 نیآم نیماش کنار درست سلمان پسر! بود گرفته

 !بود شده ریدستگ

 



 و بود گرفتار دستهاشون در سلمان پسر االن

 پسرش نجات صدد در و یزخم سلمان صدرصد

 !بود

 

 یک! نبود نیآم از خبر. برگشت راستش بطرف تند

 نشده متوجه اصال رو بود رفته در آغوشش از

 !بود

 

 فرش یرو پاهاشو و نشست تخت یرو تند

 رونیب خونه از خر کله ی دختره نکنه. گذاشت

 ..... و باشه رفته

 

 همه امیت پیاک و نیمامور خونه رونیب نه، یول

 .  دادندیم اطالع بهش درجا که بودند نیماش یتو

 

 به یدست و شد بلند خسته بود؟ کجا االن نیآم یول

 . زد رونیب اتاقش از دهیکش موهاش

 



 پله از. نبود یخبر یول زد نیآم اتاق به یسر اول

 ششبگو آشپزخونه از ییصدا. رفت نییپا ها

 . نشست

 

 نیآم به چشمش که ستادیا آشپزخونه در یجلو

 رو کیک لذت با چنان نیآم. دیدرخش نگاهش. افتاد

 که بست یم چشماشو حاال و ذاشتیم دهنش به

 . کردیم فیک دریح

 

 زشیعز ی خوشمزه کیک ی مزه خواستیم حتما

 دور. دیپر لباش دریح. کنه حس وجود تمام با رو

 بچه دختر نیع و بود شده دهیمال کاکائو نیآم یلبها

 . دیرسیم نظر به تخس یها

 

 یعشق با که یدریح پسرعمه از خبریب هم نیآم

 یرفتارها و حرکات لحظه به لحظه داشت ناتمام

 کیک یرو از کردیم نگاه خودشو ی نازدونه

 .  خوردیم گردو خرچ خرچ



 

 ایدن اگه بود مشخص که کردیم نگاش چنان دریح

 حاضر بشن جابجا زمان و نیزم و بپاشه هم از هم

 دست از رو نیریش یها صحنه نیا دنید ستین

 !!! بده

 

 یبرا شده یحت االن که بود یآرامش مهمتر همه از

 بود مات فقط! بود غرق توش نیآم چند یلحظات

 خودش از رو زشیعز نیا بود اومده دلش چطور

 !کنه دور

 

. بود سوزاننده داد رونیب اش نهیس از دریح که یآه

 یبرا نشینازن کنار که بود یروز دیام به فقط

 در یفکر یها دغدغه و دردسر بدون شه،یهم

 و بزنه لبخند  دلش ته واز بکنه یزندگ آرامش

 .بخنده

 



 سنجاب نیا خواستیم دلش بیعج االن دریح

 کوچوولوها ین ین مثل که رو نشیریش یکوچولو

 آغوشش به بود دهیمال لبهاش دور به رو کاکائو

 ! کنه حل وجودش یتو و بکشه

 

 کم نیریش وسوسه نیا برابر در داره کرد حس

 که شهیم دهیکش جلو به اراده بدون پاهاش و ارهیم

 .شد خکوبیم سرجاش تلفن زنگ یصدا با

 

 و اومد رونیب خودش االتیخ از هم نیآم همزمان 

 دریح صورت یرو که اومد باال درجا نگاهش

 .نشست

 

 آشپزخونه از و گذاشت بگوشش رو یگوش دریح

 !شد دور

 



 امانش گرفته گلوشو خیب یفضول یا لحظه که نیآم

 و نیپاورچ و شد بلند دست به ریش وانیل بود نداده

 .رفت ییرایپذ طرف به دیترد با

 

 نیا من(....... امیت) رضا نیبب: گفتیم دریح

 مخمه یرو یلیخ موضوع نیا. ستین میحال حرفها

 .بشه بسته اش پرونده دیبا و

 

 ارتیاخت در رو سلمان پسر مثل یا مهره که حاال

 لونه از شو یافع پدر   اون یتونیم تر راحت گذاشتم

 نکهیا از قبل باشه حواست فقط. یبکش رونیب ش

 یلیخ بزنه یا احمقانه کار به دست کفتار اون

 !یبند یم رو پرونده عیسر

 

 اگه باشه.. باشه: داد ادامه دادن گوش یکم بعداز

.......  بده قرار شییبازجو انیجر در منو شد الزم

 !یبر یتونیم تو یدار کار اگه. فعال پس باشه

 



💙💙💙💙💙💙💙 

 

 به خواستم تند کرد قطع رو یگوش دریح نکهیهم

 بخودم! دید منو و برگشت که بگردم آشپزخونه

 محکم شعوریب یوالیه که دربرم خواستم و اومدم

 یشکالت خرابکار یکوچولو کجا......  کجا: گفت

 !وانتیل اون با

 

 زل بهش منگال مثل واج و هاج و لبخند با منم حاال

. شد بلند خونه تلفن زنگ یصدا نباریا که زدم

 یتلفنها از بود مشخص که کرد یپوف چنان دریح

 !هستش یعاص یپ در یپ

 

 یبرا رو فرصت نیبهتر نکهیا از خوشحال منم

 یقدم و برگردوندم صورتمو درجا کردم دایپ فرار

 یتکون تا و شد گرفته بازوم که بودم برنداشته

 کشونده دریح بغل ریز برنج یگون هی نیع بخورم

 . شدم



 

 اعتراض کردم باز دهنمو و دادم بخودم یتکون 

 یجد و دیکش اش نهیس یجلو درست منو که کنم

 !خودم کنار فقط یرینم جا چیه: گفت

 

 و شدیم آب که بود قند لویک لویک دلم یتو لحظه هی

 دریح دمید اومدم بخودم تا.  بودم شده مرگ ذوق

 فعال: گفت و گذاشت لبم یرو یا لحظه انگشتشو

 سووووووس هم

 

 بغلش همچنانکه. داد جواب تلفن به که شدم ساکت

 اخم با و دیکش یم ام چونه یرو انگشتشو بودم

 .زد یلبخند و رفت لبم سمت به نگاهش یکیکوچ

 

 صلوات تند تند دلم یتو و کردم کپ دوباره

 !بود شده وونهید واقعا پسره نیا. فرستادمیم

 



: گفت یگوش پشت آدم به متریمال و آرامتر نباریا

 سروقت و بموقع شهیهم........ دیباش سالمت بله

  خوبه...... 

 تا بخواد خدا اگر انشاهلل بعله.......  هیخوب اخالق

 در دیتونیم شما و شعیم حل مشکل گهید چندروز

 . دیبرس تونیزندگ به راحت الیخ با و آرامش

 

 بعله.......  شکر خوبه اونم  ؟؟ نیییآم......  یچ

 خونه اون به دوباره نمیب ینم یلزوم گهید

 خداحافظ! نمتونیب یم پس.  برگردونمش

 

 سرجاش رو یگوش. زد حرف یک با دمینفهم اصال

 . کرد ینگاه بمن و گذاشت

 

. ستشین زجونیعز چرا پس پسرعمه،: گفتم آروم

 یلیخ!!! آخه نمیبب اونارو بودم اومده دیام نیا به من

 !یلیخ دلتنگشونم

 



 زیعز: گفت داده تکون یسر و کرد یفکر دریح

 بخاطر حاال. نهیبب تورو خواستیم دلش یلیخ هم

 برنامه اصال ییجورا هی یول. کرد هم دیتهد منو تو

 .نشد جور هامون

 

 و نهیبب خونه یتو تورو یبرگشتن شده قرار

 !کنه صرفنظر ام کله َکندن از دیشا اونوقت

 

 فشار با منم که دیکش جلو سرشو که دمیخند زیر 

 .دمیکش عقب خورده هی رو سرم

 

 یکوچولووو طونیش نمیبب ستایوا: گفت طبع شوخ

 ! یشکالت

 

  دست همون با عیسر زد که رو حرف نیا دریح

 و نکشم عقب دوباره داشت نگه محکم رو گردنم

 برام زمان دوباره که یا هیثان کی عرض در

 .دیچسب لبام به لباش شد متوقف



 

 لبهاش دور رو زبونش و دیکش عقب آروم  بعد

 خواااامیم بازم. ست خوشمزه آره:  گفت دهیکش

 ....االن خودشم

 

 بغلش از نباریا که ربود ازم یا بوسه دوباره

 شل دستشو آقا اگه البته صد که دمیپر رونیب

 .کنم فرار بتونم بود ممکن محال گرفتینم

 

 رییتغ. بود باور رقابلیغ برام کارهاش کال

....... ضشینق و ضد یکارها و دریح یرفتارها

 بخودش یکم بودم کرده بارش نامرد چون دمیشا

 ! کردیم عمل مردتر و بود اومده

 

 با هم آقا دمید که رسوندم آشپزخونه به خودمو تند

 آشپزخونه به خودشو سرم پشت یالیخیب و ییپررو

 .....رسوند

 



 دهانم در را نامت توانم ینم

 . کنم پنهان درونم در را تو و

 

 کند؟ یم چه خود یبو با گل

 اش؟ خوشه با گندمزار

 

 دمش؟ با طاووس

 روغنش؟ با چراغ

 

 بگذارم؟ کجا به سر تو با

 کنم؟ پنهانت کجا

 

 م،یدستها حرکات در را تو مردم، یوقت

 .نندیب یم میها گام توازن و صدا یقیموس
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. کرده کاریچ نبود الشیخ نیع اصال پررو ی پسره

 لرز کدستی شون همه پاهام و دست من یول

 .بودند زده خی کال و داشت

 

 لذت با و گذاشت دهنش بزرگ کیک یا تکه دریح

 منم یخوردیم شوق با چنان کن باور: گفت. خورد

 . بود افتاده آب دهنم

 

 رمیم دارم: داد ادامه برداشته گردو مغز چند

 نه و یدیم جواب تلفن به نه. دارم کار یکم رونیب

 رونیب که یدار رو خونه از رفتن رونیب حق

 . نزنه سرت به االتیخ. مواظبن

 

 خونه انقده آخه: گفتم کرده بهش یچپک ینگاه

 نعمته وفور و ختهیر برام یپدر خونه و یشخص

 برم دارم کجارو! برم تونمیم خواست دلم هرجا که

 !!  یدیم دستور پشت دستور حاال



 

 جلوتر من که برداشت بطرفم یقدم و دیپر لبش

 عقب به یول. ستادیا درجا. رفتم عقب قدم دو ازش

 بد بود خواهش نبود دستور: گفت و برگشت

 . نکن برداشت

 

 حدودا و هستم خونه هم شام یبرا  یراست

 زیعز زریفر به یسر........ امیم گهید کساعتی

 آماده رو مهیق خورشت لیوسا اکثرا که بزن

 . دارم مهیق عشق چون زارهیم

 

 یکن آماده برام خوشمزه یپلو مهیق هی دارم دوست

 .میخوریم دمیرس تا صدالبته و

 

. بود بصورتش رفته باال یابروها با چشمام

 تمام با و زدیم رو حرفها نیا تیجد با شععوووریب

 . داشت انتظار ازم چقدرم شینامرد

 



 گفتم یبد زیچ انگار: گفت و زد بصورتم یلبخند

 هی ستین بلد جونش زیعز لوس   خوشگل    نکنه نه؟

 بپزه؟ مهیق ظرف

 

: گفتم طنتیش با و کردم کج براش یور هی لبامو

 یول. بپزه بلده جون زیعز گریج و لوس خوشگل

 مرگ هی کشهیم نقشه ناقال گرگ یبرا داره

 آقا و غذا یتو زهیبر کنه دایپ یانوریس ،یموش

 !راجعون هیال انا اناهلل گرگه

 

 تونستمیم اگه عمرا دریح بلند قدم اون با نباریا که

 و شدم مچاله آغوشش یتو چنان. برم در دستش از

 یصدا که شد فشرده گردنم و بناگوش به لباش

 . کرد پر رو آشپزخونه م خنده

 

 سرررررررت بررررررررر خاک: گفتم دلم یتو

 با تو آخه! خارهیم تنت بدتر خودت که نیآم بکنن

 ؟؟؟یدار کاریچ بتیبده نیا



 

 بپز رو مهیق برو االن: گفت شده جدا ازم دریح که

 به لعنت..... یراض من. زیبر موش مرگ توش و

 و میخوریم هم با هردومون! یناراض پدر گور

 . میکش یم سر رو رحمت قیر هم با هردومون

 

 زد یقشنگ و کیکوچ لبخند  که دمیخند یم دوباره

 .افتاد راه و

 

 خندان. بودم دهیذوق یکل زدنش حرف لحن از 

 یب. رفتم زریفر بطرف و باالانداختم یا شونه

 .کردم شروع سروصدا

 

 و شد سست دستام ماتمیتصم آوردن ادی به با یول

 . شد ام خورده زخم دل مهمون دوباره غم

 

 و خونه نیا از دیوبا بودم گرفته رو ممیتصم من

 ؟؟؟یچ دریح یول. شدمیم رها همه و همه آدماش،



 و بود مهربون باهام واقعا که امروز ؟؟؟یچ عشقم

..... 

 

 با و دمیپر سرم پشت از اونم دریح یصدا دنیباشن

 خونه هنوز: گفتم ییهوی. کردم نگاه بهش تعجب

 !!!زیپرو به صدرحمت ها، شدم ترک زهره ؟یا

 

 اون اسم: گفت. رفت فرو هم در درجا صورتش

 قدم مغزم رو تیکفا بقدر. ارین شمیپ رو وجود یب

 !رهیم رو

 

 خاطرات مرور یبرا هم وقت کوچولووو خانم اما

 فردا آقاجون و زیعز یراست. ادهیز پوچ یفکرها و

 .هستن خونه شب

 

 :گفت یعصب و گرفت حرصش چرا دونمینم بعد



 مهمون قراره و هستش محرم  ماه اول فردا پس

 داشته شویآمادگ االن از بهتره پس. میباش داشته

 . یباش

 

 به رو در کردن باز حق. هیتوص نیآخر ضمن در

 !ینداااااار یاحدالناس یرو

 

 گره بهم ام نهیس یجلو دستامو حرفیب و کردم اخم

 ی بچه مثل اگه موذمار نکبتتتتت نکهیا مثل. کردم

 خدا شهیهم........  شدیم یطور زدیم حرف آدم

 ! دیکش یم شونه و شاخ برام و کردیم دیتهد دیبا

 

 و برگشت یآن در که خوند یچ چشمام از دونمینم

 غمهام با و کامل سکوت در رو غذا. رفت رونیب

 . بود برداشته رو خونه عطرش یبو. پختم

 

. کردم نییتز و دمیچ دلخواهم به رو زیم یرو

 . دونستیم خدا رو بودم منتظرش چقدر



 

 بود ساعت ۳ درست و بود گذشته ۱۱ از ساعت

 ای بود امیت. زد زنگ لمیموبا. بودم اومدنش منتظر

 . آقارضا یقول به

 

: گفت یاحوالپرس سالم بعداز که دادم جواب

 شیپ یمشکل درخانیح یبرا جان، نیآم دیببخش

 که ینترس هم اصال. بخور تو. ادینم شام که اومد

 . کن استراحت راحت. نظره تحت کامال خونه

 

 و بود گذاشته سرکار منو دماغ گنده پسره پس

 .اوردینم فیتشر

 

 بود انداخته چنگ گلوم به که یبغض و حرص از

 بلکه زمیبر بهم رو زیچ همه و بزنم غیج خواستمیم

 صورتم یرو دستامو. شدینم یول بشم آروم کم هی

 . گرفت راه اشکام و گذاشتم

 



 غذا یها قابلمه ای زیم یرو به دست نکهیا بدون

 اتاقم به خودمو و کردم خاموش رشونویز بزنم

 .رسوندم

 

 فقط بودم یعصب اونقدر و بودم شده وونهید رسما

 فقط بتونم باشم گنده یبوفالو هی دیبا کردمیم فکر

 دهیخواب یک دمینفهم اصال! کنم تحمل درویح نیا

 ! بودم

 

 خواب یتو یگاه....... آشفته یول قیعم یخواب

. شدیم باز چشمام حالیب که خوردمیم یتکون چنان

 .دمیخوابیم باز اما

 

 حس رو ییآشنا ینفسها حضور صبح یدما دم

 آرومم و بود شده بخشم یزندگ که یینفسها. کردم

 که نمیریش یبایز حس نیا به فکر با. کردیم

: کردم زمزمه و زدم یلبخند بود خواب صدرصد

 .....من بدقول   و نامرد یوالیه خوش شب



 

 ....دمیخواب دوباره

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 کی الیخ نیا دینفهم و دیخواب. دیخواب دوباره نیآم

 .بود زده زانو کنارش که بود زنده تیواقع

 

 پابرجا و ستادنیا همه داشت دوست فقط که یمرد

 با داشت و بود زده زانو االن اما. ننیبب رو بودنش

 .کردیم نگاهش تمام حسرت

 

 یبرا یواقع الیخ نیا که دینفهم و دیخواب نیآم

 کرد نخواهد که ییکارها چه عشقش حفظ و داشتن

 مرحله مرحله که ییها یگذشتگ جان از چه و

 ! کرد نخواهد اجرا

 



 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 چنان بودنم ییسرما بخاطر یول. بودم خواب جیگ

 باال گلوم ریز تا رو پتو پیک تا پیک رفته پتوم ریز

 یراحت خواب داغ، یبدن و تن با که بودم دهیکش

 .بودم کرده

 

 نیسنگ یادیز خورده هی پتو نیا اومد بنظرم یول

 !!!نبود ینجوریا قبال که شده

 

 گهید یپتو هی دنید با دمیکش باال سرمو که آروم

 ریگ در فکرم و دیپر باال ابروهام خودم یپتو رو

 .شد

 

 نکهیا فکر از یحت من؟؟؟؟ سروقت اومده بوده یک

 .رفتیم غنچ دلم باشه سرسختم مرد یبرا کار نیا



  

 نیب که یوقت......  بود خاص شب هی برام شبید

 یلیخ برات که یآدم یکنیم فکر یداریب و خواب

 ...... کنارته مهمه

 

 تیزندگ ذکر و فکر که یآدم یدار دوست کهیوقت

 تا که یباش متفاوت و مهم براش هم تو شده

 حال چه کنه، نوازشت و نهیبنش کنارت سرصبح

 !!!دهیم دست بهت ینیریش

 

 و شهیم آرزو هی برات حال و حس اون شدن یابد

. یبرسون صبح به رو شب اون یندار دوست

 ها هیثان اون تموم خواستیم دلم که من مثل درست

 در همچنان ومنم بشه تکرار بارها و بارها یبرا

 .بمونم ور غوطه یخبریب عالم همون

 

 هی یزیهرچ ینخوا چه یبخوا چه متاسفانه یول

 .داره یانیپا



 

 همون مرور از لبهام به نیریش یلبخند اومدن با

 گرم یپتو ریز دمیخز دوباره نیریش یحسها

 ..... بستم دوباره رو خوابم غرق یچشما و ونرمم

 

 

 مرور اقیاشت با رو شبمید نیریش حس داشتم تازه

 و شد باز یبلند یصدا با اتاقم در که کردمیم

 داخل انداخت خودشو یادیز یسروصدا با نیریش

 .اتاق

 

 بمن خودشو بود شده سرخ خنده از کهیحال در 

 زده وحشت من دنید با چرا دونمینم یول رسوند

 ...دیپر عقب متر کی

 

 : خوند مانند غیج یصدا با

 



  برخورد کرد نگاهم با نگاهت

  خورد بهم حالم دهد مرگت خدا

 

 یصدا و مچاله افهیق با گفت که نویا نیریش

 ی دختره شو بلند: دیکش غیج سرم گوشخراشش

 هی شو بلند ؟؟؟یدید تو افهیق.......تنبللللللللللللللللللللل

 خوامیم که یش آدم شکل بزن سروصورتت به یآب

 .ببوسمت

 

 چند سرش ریخ. کردم نگاهش فقط. نکردم یحرکت

 یدلتنگ ابراز بدون االنم و دهیند منو بود یوقت

 بودو شده هوار سرم رو ها وونهید مثل درست

 . کردیم غیج غیج

 

 شووووووو بلند برده ماتت چرا: زد داد دوباره

 !!!گهههههههید

 



 اون با یسرصبح جل آسمون آدم هی خب: گفتم

 بشه هوار هم تو سر غشیج غیج و مزخرف یصدا

 نه؟؟؟؟ مگه من شکل یشیم

 

 من با االن: گفت و اومد بطرفم حرص با نیریش

 نه؟؟؟؟؟ یبود

 

 افتاد یعل به چشمم. شد باز دوباره اتاق درب که 

 . دمیهنگ خودم که

 

 شدت از یعل. برد ماتش یعل دنید با هم نیریش 

 و نگران و بود شده سرخ چشماش تیعصبان

 ......دیرسیم بنظر دستپاچه

 

 یعل داداش بودم دلتنگش چقدر من یخدا یوا

 ........خودمووووووووووووووو

 



 یکم حاال و نداشت بصورت رنگ واقعا یعل یول

 بود؟؟؟؟؟ شده یچ یعنی. زدیم یاهیس به رنگش

 

 

 

 تورا خواهمیم باستیز دلم احساس اوج

 تورا خواهمیم استیدر ساحل مرزعشقم

 

 یول دارم خود درذهن نیدلنش یها دهیا

 تورا خواهمیم فرداست  شهیاند ام دهیا

 

 تو عشق یوهو یها نیا از رمیدرگ آنچنان

 تورا خواهمیم داستیپ من سرگردان روح

 

 ستیدرکارن من بجزآغوش ییجا کن فرض

 تورا خواهمیم راستیگ هم آغوش نیا هرم



 

 ستین گرددباک صدپاره نیزم هم و آسمان

    تورا  خواهمیم  استیدن آخر ندیبگو گر
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 من به یقیدق نگاه بعدش و نیریش دنید با یعل

 آشکار یلیخ و بشدت که دستاش. شد آروم کدفعهی

 یقیعم نفس و گذاشت اش نهیس یرو دیلرزیم هم

 .کرد فوت رونیب بعد و داد فرو

 

 نفس دوباره و بست کامل تیرضا با چشماشو 

 .دیکش یقیعم

 

 تا.......  نفهممم ی دختره کنه لعنتت خدا: گفت بعد

 با بعد. شدم زنده و مردم هزاربار نجایا به برسم

 و نشست اتاق گوشه مبل یرو شده آروم یصورت



 رو یا دگمه آورده باال رو دستش لیموبا عیسر

 .زد

 

. داد جواب درجا که بود منتظر یلیخ طرف انگار

 : گفت یعل. نشد تموم هم اول زنگ  کنم فکر

 چشم بعله.... ستین یمورد.... داداش خان حله

 بعله...... دینباش نگران نجاستیا نیریش نه....... 

 . فعال چشم

 

 بخورم قسم تونستمیم اما. بود منتظر دریح پس

 نبرده ادب از ییبو دم از خانواده نیا یجوونا

 . بودند

 

 یخداحافظ نه دادیم سالم نه که دریح از اون

 اصل سر رفتیم کراستی دید یم آدمو تا. کردیم

 .مطلب

 



 درشیح پا یجا پا کال که کهیکوچ داداش از نمیا 

 نمیا. بود خورده آب اون ی کوزه از و بود گذاشته

 هوار آدم سر یرو بلده فقط که شون نیریش از

 .بندازه راه غیو و غیج و بشه

 

 نیا با نکنه درد زجووونمیعز ی پنجه و دست کال

 نوبر دوتا فقط خداروشکر که دادن پرورش بچه

 خدا شدنیم یچ بودن ادیز نایا! داده جامعه لیتحو

 !!!دونستیم

 

 نیریش هم کی اون که کی+  دالتون برادران حتما

 !بود

 

 گل لبخند بود شده من یحرص نگاه متوجه که یعل

: گفت جانیه با بعد و نشست لبش رو یگشاد و

 ؟ الحمدهللا گهید یخوب...... جوونم یآبج سالم

 

 .بود پررو یلیخ اش اعجوبه داداش نیع پسرم نیا



 و مند گله لحن با بعدم و رفتم بهش یا غره چشم

 لطف به البته.  شکر خوبم بعله: گفتم یناراحت

 !شمــــــــــااااااااا یهایاحوالپرس

 

 برگردوندم ازش صورتمو قهر با و دمیکش شمارو

. 

 

 دیببخش خب یآبج: گفت بمن رو  دستپاچه یعل

 تشیموقع اصال یعنی.......  نشد بخدا....... گهید

 سرمون آخه. بزنم بهت یسر بتونم ومدین شیپ

 !بخدا......... بود شلوغ یادیز

 

 پسرعمه نداره یاشکال نه:  گفتم لب به یتلخند

 زده پس به من.......  شده عادتم گهید من...... 

 یکس از یانتظار چیه گهید و کردم عادت شدن

 .ندارم

 



 سردم صحبت لحن و حرفها از یعل شدم متوجه

 یخداحافظ هی با و نگفت یزیچ یول. شد ناراحت

 .رفت رونیب ازاتاق یرلبیز

 

 خوادیم و جونم به فتهیم نیریش که االنه کردم فکر

 چیه اونم یول. ارهیب سردر یعل و من یحرفها از

 کارایچ مدت نیا که دینپرس ازم یحت و نگفت یچ

 !!!بودم کجا و کردم

 

 و شاد یا هیروح با و کرد یدلتنگ اظهار فقط

 کشون منو و کنم عوض لباس کرد مجبورم سرحال

 به مفصلم صبحونه هی. برد آشپزخونه تا کشون

 !کشوند اطیح به خودش با منو و داد خوردم

 

 هم منو کردیم یسع. دیخندیم و زدیم حرف همش

 از اون هیعیطب خب. بکنه زدن حرف به وادار

 به لیتبد نداشت یمشکل و بود نیتام هرلحاظ

 .بشه من مثل افسرده یدختر



 

 و عاشق چندتا خوبش اوضاع نیا با صدرصد

 داده دلش به دل چنان و بودند منتظرش هم دلداده

 چهچه ینجوریا بانو نیریش که دندیخر یم نازشو

 !کردیم

 

 یکس خواستیم دلم چقدر. کردم نگاش حسرت با

 در برام جونش و بود داریخر منو ناز بود هم

 !بس و بود مونده دلم به حسرتش فقط اما. رفتیم

 

 همش یول کنم شیهمراه ممکن حد تا کردم یسع

 نیا داشتم دوست. بود ساعت یپ فکرم و چشمم

 و زیعز بتونم من و بگذره زودتر ساعت چند

 ! نمیبب ریس دل کی عمورو

 

. نداشت رفتن قصد نیریش انگار و بود ظهر دم 

 یزیچ تونستم ینم اصال. بودم حوصله یب یادیز

 . کنم تحمل رو



 

 نکهیا مثل دید منو یحوصلگ یب که نیریش

: گفت کرده بصورتم یخشن نگاه. گرفت حرصش

 دوش هی برو پاشو. میشد لـــله یک یبرا نیبب مارو

 روانه بزور منو بعد!! چلمنگ ی دختره نمیبب ریبگ

 . کرد حموم ی

 

 از دست نکهیا یبرا فقط و کندم رو تنم یلباسا

 که گرفتم ییسرپا دوش هی عیسر برداره سرم

 ! شد بلند یخورد و زد یصدا اومد بنظرم

 

 دیکوبیم خونه یدرها به محکم داشت یکی انگار

 حموم تا که بود بلند یبحد صداها یعنی......... 

 . ومدیم اتاقم

 

 رو حواسم و بستم رو آب دوش وحشت و ترس با

 نه. دادم گوش و کردم زیت گوشمو......  کردم جمع

 .ومدینم ییصدا چیه گهید



 

 توهم حتما......  یچ یعنی: گفتم خودم با متعجب

 بودم؟؟؟ زده

 

 خواستم و دادم رونیب یحدود آرامش   با رو نفسم

 با اتاقم درب که بردارم پوشمو تن رختکن از

 ! شد دهیکوب یبیمه یصدا

 

 که اومد رونیب لبام یرو تا یغیج تمام وحشت با

 افتاده ییییییییییاتفاق. فشردم دهنم یرو دستامو زود

 !!!بود

 

 زحمت هزار با شده حسیب و گرفته لرز یدستان با 

 ضرب با اتاقم درب دوباره که دمیپوش رو حوله

 . شد دهیکوب محکم یا گهید

 

 رو شد دهیکوب وارید به محکم که بازشدنش یصدا

 . شدم متوجه قشنگ



 

 گوشه خودمو لرزان بدن با و گفتم ییخدا ای

 زدمیم صدا دلم یتو رو خدا فقط. فشردم رختکن

 وحشت ترسم از حموم در شدن دهیکوب با دوباره که

 . دیبر نفسم زده

 

 یبد اوضاع بود یهرچ یول شده، یچ دونستمینم

 راه اشکام و دمیچیپ بخودم رو حوله اراده یب! بود

 .بود گرفته

 

 که دیچیپ گوشم یتو یناشناس یمردها یصدا

 .  بودم شده ترک زهره

 

 اونم..... بود کارم آخر نجایا یعنی ایخدا نههههههه

 غول چندتا رونیب اون و حموم یتو لخت ینجوریا

 !ودم؟ شاخ یب حتما

 



 و دریح پس اد؟؟؟یب سرم ییبال چه بود قرار یعنی

 بودند؟؟؟ کجا پاشا  و یعل

 

 کارو زودتر: گفت بلند خشن و زمخت ییصدا

 از قبل دیبا. شده مشغول سرشون بزور. دیکن تموم

 پس میباش شده خارج نجایا از روهاین دنیرس

 .....رونیب دیبکش خونه از رو دختره زودتر

 

 ینم بود افتاده بدنم تمام به که یلرز شدت از گهید

 کمکم ایخدا دیبا فقط.  دارم نگه خودمو تونستم

 نیهمچ تو منو دینبا هم ها بهیغر اون........کردیم

 ! دندیدیم یتیوضع

 

 ریگ یپت و لخت یول رمیبم نجایهم دادمیم حیترج

 ...... فتمین یشکیه

 

 وار  ید یرو کوچک کمد بطرف خودمو عیسر

 بدست  یغیت یدیترد چیه بدون. رسوندم حموم



 چنان ترسم از. شد باز دایشد رختکن در که گرفتم

 کنارش هم گلوم کردم حس که دمیکش یبلند غیج

 . شد پاره

 

 همه داشت یوحشتناک یسرما و زدمیم نفس نفس

 . کردیم ریتسخ وجودمو ی

 

 پاهام به ضعف شد باعث بدنم حد از شیب لرزش 

 هق و فتمیب حموم کف یرو اراده یب و کنه رسوخ

 ! بزنم

 

. شد دهیکوب یبیمه یصدا با هم حموم در کدفعهی

. رفت آسمون به ادمیفر که بود بسته چشمام

 ..........ــــــــــــــــــــدرررررررررررریح

 

 .....زدم صداش و دمیکش غیج فقط

 



 

 :یپرسید کنان خنده زمن که یدار یاد

 ؟ دراز راه این از دارم سفر رهآورد چه

  

 :گوید پاسخ بتو تا بنگر را ام چهره

 نیاز چشمان به فروخفته که یشوق اشک

 

 عمر؟ یمایه یا دارم سفر رهآورد چه

 !محال عشق یک حسرت در سوخته یا سینه

   

 دور یرویای یپرده در گمشده ینگه

 وصال سوزان خواهش از ملتهب یپیکر
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 بلندم یصدازدنها و مرز و حد یب یغهایج و ادیفر

 شده کنده جا از رسما قلبم و کردیم اکو حمام در

 .بود

 

 رو غیت و کنم باز تونستم ینم رو چشمام ترسم از

 برگرد برو یب دونستمیم. گذاشتم گردنم رگ یرو

 هم حموم رونیب به ام زنده یحت و تمومه کارم

 .  رسهینم

 

 نه: زد ادیفر که نشست دلم جان به یبلند یصدا

 !!!!!!ــــــــــــــــــــنیآم

 

 یآشنا و سرد عطر  و بود خودش یصدا

 .  نشست م ینیب در نامــــــــــردم

 

 با که ومدیم اتاق رون  یب از یخورد و زد یصدا 

.........  کردم باز چشمامو عیسر نانیاطم از یحس

 !!!بود نامــــــــــردم مرد. بود خودش درسته آره



 

 داشت و بود شده کبود و ترسناک بشدت اش چهره

 آتش اهشیس و درشت چشمان از. زدیم نفس نفس

 ادیز یزدنها نفس از اش نهیس و زدیم رونیب

 .شدیم نییپا باال بشدت

 

 رو غیت که نشست دستم یرو اطیاحت با دستش

 که دیکش کنار آهسته و. داشتم گردنم یرو همچنان

 . افتاد نیزم یرو غیت

 

 درد با فقط من و....... خی........ بود خی دستاش

 . کردمیم نگاه بهش

 

 خواستم.......... اومده روزم به چه نهیبب خواستمیم

 بهش چقدر که بخونه چشمام یتو رو خواهش

 و تیحما به چقدر بفهمه خواستم........  محتاجم

 !دارم ازین شیاجبار آغوش

 



 بطرفش دستام هقهام هق با چطور دمینفهم اصال

 هیثان کصدمی در چطور دمینفهم اصال...... شد باز

 آغوشش در خودمو و شدم مچاله اش نهیس درون

 !!کردم گم

 

. بود حلقه دورش به محکم دستام و دمیلرزیم

 یچیه گهید و دادمیم فشار اش نهیس به رو صورتم

 ..... یچیه.......  خواستمینم

 

 از منو تونستینم هم میحالیب و ضعف یحت

 خواستمیم رو آرامشم من........  کنه جدا آغوشش

 .بودم کرده داشیپ حاال که

 

 دریح که زدن زار و ختنیر اشک یکم بعداز

 سمویخ یموها و فشردیم بخودش منو همچنان

...... شد تموم گهید: گفت گوشم دم کردیم نوازش

 ......نترس...... کنارتم خودم

 



 و دهیبر ینفسها و انیم در کی یهقها هق کم کم 

 ما سرم همچنان یول. بود شده آرومتر ترسم پراز

 .بود گردنش و نهیس نیب

 

 حالت به آروم آروم و شدیم شتریب هرلحظه آرامشم

 . رفتم یم خلسه

 

 ..... داداش خان: گفت هراسان یکی

 

 ادیفر با که بود یعل یعصب و یجد ینفسها یصدا

 دیش گم: زد داد دریح. شد قطع دریح

........  اتاق از رووووووووووونیب

 ...... همتووووووووووووون

 

 در خودمو ترس از بودم اومده بخودم یآن در منکه

 یآدمها هیبق به برسه چه کردم  مچاله دریح بغل

 ..... اتاق یتو

 



 چند و نیریش و یعل یعصب یصدا اما رفت یعل

 یتو همچنان ما یول ومدیم اتاق از هم گهید نفر

 .میبود حمام

 

 دستش. شدم بلند حمام کف از دریح کمک با

 االن نکهیا مثل: گفت بود حلقه دورم همچنان

 پات یرو یکم یتونیم. یلرز ینم و یبهتر

 !یستیبا

 

: گفت که دادم تکون دییتا به یسر. بود خوب حالم 

 گرم آب ریز لحظه هی و یکنار بنداز تو حوله

 هم اصال. ارمیم گهید ی حوله هی برات. ستیبا

 . نجامیهم خودم که نترس

 

 از کنم فکر که کنم رونیب اتاق از رو همه بزار

 . دنیچسب حموم در به تونن ینم هستن نگرانت بس

 



: گفت. کرد میتنظ گرماشو و کرد باز برام رو آب

 . اومدم که ستیبا رشیز لحظه هی

 

 و کندم مو حوله که شد بسته سرش پشت حموم در

 تازه که سپردم گرم آب به خودم. گذاشتم یکنار

 ! زده خی موهام تمام دمیفهم یم

 

 دستور همه به بلند و خشن که دمیشن درویح یصدا

 .   کنند یخال اتاقو داد

 

 شو گوشه آروم و دیکوب حموم در به بعد یلحظات

 ی حوله که شد دراز حموم داخل دستش. کرد باز

 االن. گهید هیکاف: گفت. بود آورده برام یا گهید

 . بهتره یلیخ حالت کنم فکر

 

 کمرش. گرفتم رو حوله و بستم رو آب حرف بدون

 یقدم شخود. شد باز حموم در که بستم محکم رو

 در بود بصورتم نگاهش کهیحال در و اومد داخل



 مهربانانه. بود آورده یا گهید ی حوله دستش

 . کرد محکم سرم پشت و دهیچیپ حوله با  موهامو

  

 یشکیه. میاومد رونیب حموم از و گرفت بازوم

 .بود محکم اتاقمم در. نبود

 

. نشست کنارم خودشم که نشستم تخت یرو

 ییگرما حس که شد حلقه دورم دستش بالفاصله

 .کرد داغ جانمو همه

 

 بود بلند همچنان شیعصب ینفسها یصدا اما

 گوشم دم مانند زمزمه و میمال یغرش با....... 

 ........زد حرف و زد حرف

 

 که خواست معذرت نیمامور یانگار سهل از

 در من و.......... بودند نکرده فهیوظ انجام درست

 ام گذشته یزندگ و هراسها و ترس همه یا لحظه



 دوباره نو از من و. رفت  هوا به و شد دود برام

 . شدم متولد

 

: گفت. دادیم یانرژ بهم و دیمال یم پشتمو دستش

 رو سرشون خودت چشمان یجلو دمیم قول بهت

 و فکر در یحت یکس گهید که ببرم گوش تا گوش

 به شدن کینزد و کردن فکر جرات هم ذهنش

 . باشه نداشته تورو

 

 کار ای و بزنه دست تو به بخواد نکهیا به برسه چه

 ! بکنه یا احمقانه

 

 نفس دمیم قول بهت: داد ادامه تر یعصب بازم

 .برم یم بکنه تیاذ رو تو بخواد که رو یکس

 

 نم یجد و خشن.  شد یجار اشکام حرفهاش از

 بسه: گفت. گرفت انگشتاش با رو صورتم یاشکها



 گهید اشک قطره هی یحت دینبا گهید.......  گهید

 ! یزیبر یا

 

 با. کردیم نوازش صورتمو داشت حاال انگشتاش

 یرو همش که ینگاه و شده میمال و گرم یصدا

 اون سروقت حتما دیبا من: گفت دیچرخیم صورتم

 .....برم احمقها

 

 

 اما. دونمینم رو دیچرخ یم سرش یتو یفکر چه

! بود شده ترسناک کردیم که یفکر از چشماش

 شده راه روبه دیبا گردمیبرم من تا فقط: داد ادامه

 چشمات یتو هم اشک قطره هی یحت گهید! یباش

 . نمیب ینم

 

 تحت که بود گرفته بخودش دیتهد حالت چشماش

 تمام تیمظلوم با اش، کننده دیتهد و زیت نگاه ریتاث



 نییپا رو نگاهم و دادم تکون یسر دهیورچ یلبا و

 .گرفتم

 

. نشست لبام یرو لباش و اومد باال صورتم یآن در

 نیا ی حوصله اصال افتاده اتفاقات تمام با االن و

 . نداشتم رو بوسه

 

 نیع. بدم یتکون خودمو نتونستم کردم یهرکار 

 انداخته رمیگ دستاش نیب و بود دهیچسب بمن چسب

 . بود

 

 خوادیم هرچقدر بزار. ضرر و جهنم کردم فکر

 تمام با اما. نامــــــــــرد بشه خسته بلکه ببوسه

 آرامش سر از یآه بودنم حوصله یب و نخواستنها

 ....بستم رو وچشمام دمیکش آغوشش در

 

 به نم نم داشتم که بود نرم و گرم گاهمیجا یبحد

 یلیخ ها دهیگز مار نیع کدفعهی. رفتمیم خواب



 نگاه بدون کالفه و کرد جدا خودش از منو عیسر

 .رفت رونیب اتاق از یا گهید

 

 درهم افکار و آسمان و نیزم نیب و زدمیم جیگ فقط

 ! بود برده ماتم برهمم

   

 زنان نفس و دهیپر رنگ نیریش دریح رفتن از بعد

 و کرد بغلم حرف بدون. انداخت اتاقم به  خودشو

 . کردنه هیگر حال در دمیفهم اش نهیس لرزش از

 

 از یگرم یلباسا عیسر هقهاش هق با امیب بخودم تا

 یرو جا همون. کنم تنم کرد کمکم و آورد کمد

 . کرد خشک سشوار با موهامو  هم تخت

 

 ترس از نکنه ؟یزنینم حرف چرا: گفتم آروم

 اومده؟؟؟ بند زبونت

 



 من زبون نداره امکان......  بابا نه: کرد زمزمه

 من یخدااا یوااا....... یول........ ادیب بند یکی

 باورم اصال........ بخدا دمید لمیف فقط انگار....... 

 رو یاکشن یها صحنه نیهمچ امروز شهینم

 !!!نمیبب

 

 کنارم باشه شده زده ذوق یا لحظه انگار که بعد 

 نیآم: گفت جانزدهیه یا  چهره با و نشست

 مرد چند رو ییرایپذ یورود در   یوقت یدونینم

 یحال چه خونه یتو ختنیر و کردن باز گنده

 !!!!شددددم

 

 

 سیبنو غزل شکل مرا شب کی و شو شاعر یکم

 سیبنو محتمل تو یول ستین ممکن وصل چه اگر

 

 هم؟ از میا جامانده کجا هستم؟ کجا ؟یهست کجا

 سیبنو حل راه کی فقط مجهولم چند یبرا



 

 شب هر زند یم صحرا به را خود    دل ،یلیل اگر

 سیبنو المثل ضرب فقط الیل   یمجنون از تو

 

 کن دایپ تو را گم   من اشعارم،   آوار نیا از

 سیبنو گسل هر یرو به را نامم تو آن از بعد و

 

 شو کافر بار کی فقط!!!!  یصوف من یپا گناهش

 سیبنو عسل طعم لبم رنگ یب برموم ایب
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 با و نشست کنارم باشه شده زده ذوق انگار نیریش 

 در یوقت یدونینم نیآم: گفت جانزدهیه یا چهره

 و کردن باز گنده مرد چند رو ییرایپذ یورود

 !!!!شددددم یحال چه خونه یتو ختنیر

 



 یها چهره چه نیآم یووووووووووو

 ....... یخشنــــــــــ

 چهره چه: داد ادامه گذاشتع رونیب دندوناشو بعد

 کلیه از اووووووووه........  داشتند یجذاب یها

 !!گفتم کم بگم یهرچ پکهاشون کسیس و قد و ها

 

 شدند وارد یهرکول یوونایح خونه یتو کن باور

 رو ییزایچ نیهمچ شیکشت یتو نوح حضرت که

 . بود نداده راه

 

 

. گذشت فکرم از. بودم دوخته چشم بهش مبهوت

 فقط. سپردم بخودت رو وانهید دختر نیا ایخدااا

 !بده شفا اونو خودت و خودته کار

 

 آدم ی جذبه شتریب که وجقش اجق یحرفها از

 کرد،یم فیک خودشم و کردیم فیتوص رباهارو



 که ییصدا با و انداختم ینگاه بهش چپ چپ

 :  گفتم بود شده خشدار دنامیکش غیج بخاطر

 

 تو ی کله یتو. بگو بهم راستشو توروخدا نیریش

 کردن؟؟؟ پر هم ونچهی و کاه مغز، ذره هی بجز

 

 دستم که کردم یخشک یها سرفه سرهم پشت بعدم

 از انگار و سوختیم یلیخ یلعنت. نشست گلوم رو

 !!!بودن ختهیر فلفل گلوم یتو داخل

 

 یشاک و زد بازوم به یا ضربه دستش با نیریش

 بازار....... آخه چه بمن........  بابا برو: گفت

........  بدعنق ی دختره شده کساد یلیخ یابیشوهر

 سرم بکنم رو الزم استفاده یفرصت هر از دیبا خب

 !خب نمونه کاله یب

 



 تاسف یبمعنا براش سرمو و زدم بهش یشخندین

 خله نیریش مورد در نظرم کردم حس. دادم یتکون

 !بخدا بود لیتعط لهیتعط کال دختره نیا. شد عوض

 

 همونطور اومد ادشی یمطلب نکهیا مثل نیریش

 صبرکن: گفت و دیکش جلوتر خودشو جانزدهیه

 بحال کم و کن گوش شو هیبق حاال......... دختر

 فقط منکه! یدیند یچیه که بخور تاسف خودت

 ! بودم زده رو ناقصه سکته

 

  بعدش یول داد یتکون سرشو تاب و آب با بعد

 ینگاه مین اصال شعورایب اون: گفت عبوس و عنق

 خونه گشتن به شروع مهیسراس و ننداختن بهم هم

 .کردند

 

 بشم هوشیب که االنه و زده خشکم دندید یوقت

 مبل یرو چشمشون یجلو کردند مجبورم مودبانه

 !!! باال طبقه اومدند  باعجله دوتاشون بعد و مینیبش



 

: داد ادامه و داد قورت دهنشو آب حرص با نیریش

 نهینب بد روز چشمت.......  نیآم یدونینم یول

 شامپانزه و لیگور تا چند و یعل و دریح کدفعهی

 . ختندیر خونه یتو باهم خودشون مثل

 

 دنید با عمرم یتو بار نیاول یبرا! فقط یخال جات

 نیع و بودم کرده کپ یعل و دریح ترسناک چهره

 در نفسم تازه. کردم زدن زار به شروع موش

 !بود اومده

 

 رو بدشانس من قهی انیم داداش دوتا اون االن گفتم

 شوک  خودمو و زدم عر تونستم تا پس. رندیگیم

 . دادم نشون زده

 

 . بود گرفته ام خنده خودمم حرفاش از

 



 ولو دراز به دراز کنارم  خندان و خسته نیریش

 از تو اسم دنیشن با شییخدا اما نیآم: گفت. شد

 که بودم دهیترس برات واقعا رباها آدم اون زبون

 . گشتند یم دنبالت داشتند کاریچ باهات

 

 خودش با بود فکر غرق که یا چهره با نیریش

 عالم که یبود یمهم آدم چنان انگار: کرد زمزمه

 . بودند جستجوت در آدم و

 

...... یباش رونیب حموم از کنم دعا تونستمیم فقط

 حاال تا! لرزهیم بدنم تمام فکرشم از من، یخدا یوا

 . بودم دهیند روز و حال اون با رو دریح هم

 

 اضطراب و خشم از شده سرخ چشمان

 صورتش اصال...... لرزان و دهیبر ینفسها........

 ! زدیم یاهیس به رسما

 



 درویح شدینم باورم اصال بگم خوامیم یعنی

 !!ترررررس

 

 و زد بهم یچشمک بار طنتیش یچشما با نیریش

 بود یدنید یلیخ بخدا. نیآم بود یدنید:. داد ادامه

 یاخما و زده شیآت چشمان با دریح یوقت...... 

 پاتونو و دست یانگشتا دونه دونه زد ادیفر درهم

 خط داخل نیایب نیداد جرات بخودتون که شکنمیم

 فرستاده فاتحه خودم یبرا دور هی من در،یح قرمز

 !بودم کرده شروع رو دوم دور و بودم

 

 زد بعداز: داد ادامه و کرد کیبار چشماشو نیریش

 کردند، گریدست رباهارو آدم که خوردهاشون و

 خودمو لرزان بودم دهیشن رو غتیج یصدا چون

 تو دنید بدون درخانیح حاال. رسوندم اتاقت به

 که انداخت رونیب اتاق از مونو همه یاونطور

 !هیچ ماجرا گرفتم درجا گهید

 



 زمزمه گوشم دم و زد یا بامزه چشمک نیریش

 مواظب..... یدخمل حتینص تو به من از: کرد

 دمید من که ینگاه و چشما اون که باش خودت

 ! زدیم تشنه بیعج

 

  و شدم سرخ خباثتش پراز هیکنا و ییایح یب از

 تخت یرو از که سرش پس بزنم خواستیم دلم

 هم منو سرخوش ییها خنده با همراه و دیپر نییپا

 .کرد همراه خودش با

 

 و گرفته صدات........ ینارنج نازک دختر خب_

 گهید که شو بلند. هراسانه چشمات ته ییجورا هی

 دیشد رنگتم نیبب......  یبش تیتقو قشنگ دیبا

 عموجون و زیعز اومدن تا دیبا....... دهیپر

 .یایب سرحال قشنگ و یبرس بخودت

 

 و زدم یدلتنگ سر از یلبخند زانمیعز اسم دنیشن با

 یتو یجان و داشتم ضعف نکهیا با. بستم چشمامو



 و رمیبگ فاصله اتاقم از کمی داشتم اجیاحت نبود تنم

 .بکنم عوض ییهوا

 

 به شتریب. بود اجاق یرو پلو زرشک یا قابلمه

 من به. دمینپرس یزیچ اما بود هیشب آماده یغذا

 .اومده کجا از نداشت یربط

 

 ته تا رو غذام چشماش یجلو کرد مجبورم نیریش

 که یشربت از. بود م گرسنه واقعا خودمم که بخورم

 بصدا خونه تلفن که خوردمیم بود سفره سر

 . رسوند تلفن به خودشو نیریش. دراومد

 

 دلهره با یلیخ نیریش هست که یهرک شدم متوجه

 یلبخند. زنهیم حرف باهاش یدستپاچگ و احترام و

 حرف آدم مثل کباری دختر نیا عجب چه. زدم

 !زد؟

 



 با. دیکوب تلفن یرو رو یگوش حدودا نیریش

 من یروبرو زار و مچاله یا افهیق و حرص

 :گفت محتاط ییصدا با و نشست

 

 نقدهیا چرا یدرجووونیح نیا. برسه داد به خدا_

 یجلو همش اش افهیق بابا........  وترسناکه خشن

 که دمیحرف کلمه دو بخدا. هیخال دلم ته و چشمامه

 غش تلفن پشت داشتم کم کم. شد آب م َزهره

  کردمیم

 

 قلبش رو گذاشت دستشو نزار ی افهیق باهمون بعد

 بچه بجون نیآم..........  شیآووووووووخ:  گفت

 .....ها کردمیم سکته داشتم ام ومدهین ایبدن  یها

 

:  گفت دریح یادا با و کرد کلفت صداشو. دمیخند

......  برگردم من تا یشیم نیآم مواظب دختررر

 رو خبرش بمن عیسر شد نامساعد حالش اگه

 .برسون



 

 دادم سفارش براش که یناهار یکنیم مجبورش 

 باهاش بلدم یبرگشتن کرد امتناع اگه. بخوره رو

 !کنم کاریچ

 

 وارد اخمالو و یجد یا افهیق با یعل نیح نیهم در

 لبخند یوقت. انداخت بهم ینگاه مین.  شد آشپزخونه

 که شد راحت الشیخ دید لبام یرو رو یکیکوچ

 .خوبه حالم

 

 به. بکنم متشنج نیا از شتریب رو وضع خواستمینم

 .بود شده درست دردسر یکاف اندازه

 

 ام نهیس یرو سوزش و دردها.......  قلبم تیوضع

 من یول. شدیم شتریب استرس و یناراحت هربار با

 .بشه متوجه یکس ندادم اجازه

 



 رو اخمو افهیق همون با نیریش به توجه یب یعل

 یبخواب زودتر امشب دیبا نیآم:  گفت بمن

 و رسندیم آقاجون و زیعز فردا یبکن واستراحت

 ......که یدونیم

 

 تکون حرفش دییتا به رو سرم آروم لب به لبخند

 . موندم منتظر و دادم

 

 دونمیم فقط!! بزنه شترحرفیب باهام خواستمیم چرا

 تنها...... یشکیه...... نداشت یتیاهم برام یشکیه

 کجاست االن نکهیا و دریح مورد در خواستمیم

 !چطوره حالش بگه...... بزنه حرف

 

 و نگم یزیچ گرفتم رو خودم یجلو یلیخ

 . دادم فرو مویکنجکاو

 

 یکار نیریش با چرا یعل بود سوال یجا برام

 االن داشتند کل کل باهم شهیهم که دوتا نیا نداره؟



 یعل قتیدرحق و نداشت یوجودخارج نیریانگارش

 ! گرفتیم اش دهیناد

 

. کردیم خودشو کار الیخ یب که هم نیریش

 طونیش ی دختره نیا دونمینم. کردم جمع چشمامو

 یعل االن که بود سوزونده یشیآت چه باز بدجنس و

 !دبو یعصبان دستش از

 

 تنگ دریح یبرا دلم فعال. شدم دوتا اون الیخ یب

 !شدینم دریح از یخبر امشب نکهیا مثل یول! بود

 

 و یسست حس با و انداختم باال یا شونه دیناام

 از آروم ام نهیس درد و جانیه از یناش یخستگ

 .کردم تشکر شام

 

 در که کنم استراحت خوامیم گفتم ها بچه روبه 

 و کرد استقبال حرفم نیا از هم نیریش تعجبم کمال

 ! شد همراه باهام



 

 نیبب: گفت اتاقم در یجلو نیریش که شدم اتاقم وارد

 یبانو یدونیم. خوابمیم یبغل اتاق یتو من یدخمل

 ضربه هی هیکاف اومد شیپ یمشکل اگه با،یز

 خودمو بتمن نیع یبزن اتاقت وارید به کوچولو

 .رسونمیم نجاتت یبرا

 

 بوس هی و کرد یمیتعظ برام یشینما بحالت بعدم 

 الحساب یعل من یبانو:  گفت. فرستاد برام ییهوا

 !!!بعد تا ریبگ لیتحو رو ماچ نیا

 

 با منو و رفت رونیب اتاقم از کنان خنده بعدم و 

 .گذاشت تنها امشبم الیخ و فکر

 

 احساس. خوردیم منو اتاق یوارهاید انگار

 و در......  بود افتاده جونم به وحشتناک ییسرما

. نبود یا چاره یول کردیم ام خفه داشت اتاق وارید



. دمیپر یم خواب از ترس و کابوس با هرلحظه

 .کردمیم تحمل واقعا یول

 

 تحمل گهید افتاد که وارید رو ساعت به نگاهم

 از یتنبل با رو ام شده ریوخم خرد بدن نکردم

 یکت. داشتم لرز رسما که دمیکش رونیب تخت یرو

 پشت و زیر یها سرفه با و   دمیپوش لباسهام یرو

 اتاقم از دادیم یسرماخوردگ از خبر که یسرهم

 . رفتم رونیب

 

 حمام یتو سمیخ بدن با که یتیوضع اون با

 . خورمیم سرما بودم مطمئن بودم شده گرفتارش

 

 حال یب و سست. رسوندم آشپزخونه به خودمو

 از حداقل کردم یسع. کردم آبش و یکتر سر رفتم

  متنفرم ریش

 و سوزش نیا کمی بلکه بخورم یعسل مرغ تخم هی

 !بشه کم سرهمم پشت خشک یها سرفه



 

 بخاطر. بودم تنها آشپزخونه یتو یساعت مین هی

 یرو سرمو یجیگ با بود دهیچیپ سرم در که یدرد

 .گذاشتم زیم

 

 لمس با. خواستیم داغ آش یا کاسه دلم چقدر

 و عجله با عقب، به شدنم دهیکش و هام شونه

 عقب به و آوردم باال رو تبدارم چشمان هراسان

 .  برگشتم

 

 سر از ینفس غرورم پراز یباال بلند مرد دنید با

 ....دمیکش یدلتنگ و شوق

 

 

  یکن نهان چرا گفت

  یعاشق چو مرا عشق

 



  سخن نیا یبرا ز من

 شدم عاشقان شهره
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 پر بطرفش داشت دلم. بود ستادهیا سرم یباال دریح

 . بخورم تکون نداشتم حالشو یحت اما. دیکش یم

 

 

. داشتم انتظارشو نه؟؟ یشد ضیمر: گفت تند دریح

 .رفت هم در صورتش درجا که

 

: گفت و گذاشت میشونیپ یرو یدست متیمال به

 ! یباش نجایا دینبا االن که شو بلند. یسوزیم یدار

 

 یکم بده اجازه. نشستم بزور کن باور: گفتم آهسته

 ........  که ادیب جا حالم



 

 آغوشش یتو منو هیثان دهم در. نشد هم تموم حرفم

 باال طبقه سمت به وزن یب یعروسک مثل و دیکش

 .رفت

 

 ام سرفه و بود اش نهیس یرو سرم دونمیم فقط

 ! بود شده شروع بازم

 

 خوابوند خودش تخت یتو منو عجله با و حرف یب

 تلفن با عیسر بعد. کرد مرتب روم رو پتو و

 .گرفت رو یا شماره همراهش

 

 ازتون.......  دکتر سالم.. الو: گفت یلحظات بعداز

 دیبرسون منزلمون به خودتونو االن نیهم خوامیم

 یسرماخوردگ کنمیفکرم میدار صیمر بعله..... 

 ! کننیم هم خشک یها سرفه که باشه دیشد

 



 یب دریح که گفت یچ تلفن پشت دکتر دونمینم

 باشه الزم اگه...... شهینم نه:  داد جواب حوصله

 فقط. دکتر منتظرم.  نیبد انتقال منزل به رو یهمچ

 !عیسر

 

 بازم. بود داده سالم هی شعوریب نباریا خداروشکر

 افهیق همون با و کرد قطع رو تلفن یخداحافظ یب

 . اومد بطرفم

 

...... دهیم سکته آدمو دختره نیا که آخ: کرد غرغر

 بهش اونهمه خوبه.......  یچلفت وپا دست ی دختره

 نیآم مواظب چشماش جفت با کردم سفارش و گفتم

 .......رهینگ فاصله ازش و باش

  

 دریح. ببندم دمیترس یم سوختیم چنان چشمام

 میشونیپ یرو دستشو دوباره و نشست کنارم

 !یسوزیم یدار دختر: گفت دلسوخته. گذاشت

 



 پتومو!!!! تو یریم تشنج بسمت یدار کنم فکر

 نشستن. شد بلند کنارم از تند و انداخت یکنار

 .کردم حس میشونیپ یرو رو یسیخ دستمال

 

 کنم ات هیپاشو شدیم کاش: گفت و گرفت دستمو

 . بشه کمتر تبت بلکه

 

. تونم ینم یعنی دادم تکون براش یسر کنم فکر

 !بود خودم حس فقط و نکردم یچکاریه دمیشا اما

 

 راهنمیپ یها دکمه کردن باز به شروع تند دریح

 تونستمینم بازم داشتم هم رو توانش اگه یحت. کرد

 . کنم اعتراض

 

 تب هرلحظه اما دیکش بدنم یرو مویشونیپ دستمال

. کردیم ترم تاب یب و رفتیم باالتر بدنم یگرما و

 امانمو خشک یها سرفه با زمیر یها ناله گهید

 !دیبریم داشت



 

 یرو که دریح خنک و سیخ یدستها یا لحظه

 تشر بهش کنان ناله و دمیلرز بشدت نشست ام گونه

 .... ن...  نک زدم

 

 یم تنم به یلرز چنان یگاه و بود گرمم دایشد

 پتو یتو اونموقع و خوردیم بهم دندونامم که نشست

 .  شدمیم دهیچیپ

 

 اراده یب کردم، یلرز چنان ادمهی که یبار نیآخر

 در

 از مکان و زمان اریاخت و شدم مچاله دریح بغل

 ! رفت دستم

 

 با و سرهم پشت دریح دمیشن یم وقتا یبعض فقط

 نیا من: گفتیم. انداخته راه قال و داد تیعصبان

 سالمت و سالم گرگ صدتا دهن از رو دختر

 در و من نبود در شماها یول دمشیکش رونیب



 یتوجه یب و یتنبل با ساعت چند عرض

 . دیکرد رشینگیزم

 

 :شدیم اکو سرم یتو بلندش یصدا

 یچ هر.......  شهینم سرم حرفا نیا من دکتر

 داخل. خورهینم تکون خونه نیا از نیآم هست

 !!!رونیب به برسه چه نداره تیامن خونه

 

 و شدم آروم کم کم تا گذشت ساعت چند دونمینم

 بدنمم درد ینفهم یبفهم. رفتم بخواب آسوده یکم

 .بود شده کمتر

 

 و پرمحبت دستان لمس با و اومدم بخودم یزمان

 باورم ایخدااا.......  شد باز هم از چشمام یخنک

 و یاشک یچشمان با که بود زیعز نیا. شدینم

: دینال یم داشت و بود نشسته کنارم ناراحت

 من عسل......  من نیریش دخترک رهیبم زتیعز

... 



 

 انیگر و دیکش تبدارم نسبتا یها گونه به یدست

 ییبال چه نیبب.......  کنه لعنتشون خدا: داد ادامه

 دختر که بده مرگم خدا........  آوردن دخترم سر

 ! آوردن روزش به چه منو خوشگل

 

 آدم به حرص با بعد و دیبوس مویشونیپ بار نیچند

 دخترکه نیا: گفت رفته یا غره چشم دستش بغل

 کهیت هی فقط.......  شده آب تنش گوشت تموم

 یگفتیم بود نیا......... استخوانه و پوست

!!!! شهینم شیطور مواظبشم خودم  بمن نشیبسپار

 ؟؟؟؟ کارت جهینت بود نیا

 

 دختر خوامینم گهید: داد ادامه تیعصبان با زیعز

 از همتون االی......  شماها دست بدم رو گلم دسته

 یحت نیندار حقم.......  روووونیب دیبزن اتاق نیا

 ! نیبگ یزیچ بهش کلمه کی

 



 که دمیشن رو دریح خشدار و میمال و آروم یصدا

 ..... ـــــزیعـــــــــــــــز: دیغر

 

 زیعز یب زیعز: گفت و کرد پاک صورتشو زیعز

 لحظه هی یحت خوامینم گهید. گفتم که نیهم...... 

 .کنم جداش خودم از دخترمو هم

 

 که کرد بمن رو یلرزان و مهربون لبخند با زیعز

 نگاهش یدلتنگ با زمویعز و بودم گرفته یاللمون

 تا مونمیم دخترم مواظب خودم:  گفت کردمیم

 . بشه خوب حالش

 

 رو هام گونه یرو اشک نگاهش ی  تو عشق با بعد

 .نشست اش چهره رو یشینما یاخم و کرد پاک

 

 ....بودم دلتنگتون یلیخ....... زیعز: کردم زمزمه

 



 تو منو و رفت ام صدقه قربون بلند هم زیعز که

 یرو پرمحبتش ی بوسه گرفته محکم بغلش

 .نشست تبدارم یشونیپ

 

 اش مادرانه آغوش و زیعز بودن به چقدر من و

 .داشتم اجیاحت

 یها تپش به و موندم بغلش یتو تمام یدلتنگ با

 یدستا به خودمو. ندادم یتیاهم قلبم زجرآور

 .سپردم پرمحبتش

 

 که شد بلند زیعز سر پشت از دریح یصدا دوباره

 نمیبب و باشم نیآم کنار خوامیم منم زیعز یول: گفت

 ......حالش

 

 خب! روووووووووونیب: گفت محکم و تند زیعز

 چه نیبب. بود دستات یتو دخترم و یبود کنارش

 یبلد یلیخ یکرد فکر ؟یآورد سرش به ییبال

 ؟؟یکن مواظبت ازش



 

 که یکن هیتوج خودتو من یبرا ادمیز نکن یسع

 رونیب فقط لطفا. دادم پرورش یا بچه چه دونمیم

 !نیهم

 

 . دمینشن دریح از ییصدا گهید من و 

 

 پرتقال آب با آروم و حوصله با چه زجونیعز و

 بخوردم رو گرم یسوپ. خوراند بهم رو داروهام

 .دمینفهم شو مزه از یچ چیه راستش که داد

 

 بود صورتم و یشونیپ یرو زیعز دست هرلحظه

 .  دیسنج یم رو بدنم شدن خنک که

 

 به و کرد خشکم و تر مادرانه و لبخند با زیعز

 هنوزم البته.......  ادیب اتاق به نداد اجازه چکسیه

 اتاق از زیعز یوقت از و بودم پسرش دریح اتاق

 !بودمش دهیند گهید بود کرده رونشیب



 

 رو داریب ای بودم خواب. بودم رفته فرو پتو ریز

 هم با که زیعز و آقاجون آروم یصدا فقط. دونمینم

 . دیرسیم گوشم به کردندیم صحبت

 

 بود شده تنگ مهربونش ی افهیق و عمو یبرا دلم

 دادم حیترج. نداشتم رو چشمام کردن باز ینا یول

  یصدا به فقط

 بتونم کهیزمان تا بدم گوش زیعز با صحبتش

 .بدم یتکون خودمو

 

. کرد تر جمع حواسمو یمرتض عمو کالفه یصدا

 تمومش گهید بهتره بانو، نرگس: گفت زیعز به

 و حال چه االن پسرت یمتوجه کامال خودت! یکن

 ........ نکن تشیاذ پس داره یبد احوال

 

 سرزنش رو دریح یطیشرا چیه تحت حاال تا تو

 !!!!!حاال یول کردن، داغ حد در اونم یبود نکرده



 

 . بشنوم رو زیعز جواب خواستیم دلم یلیخ

 و بود بند پسرش نفس به جونش که یزیعز

 اوردینم نه حرفاش و ها خواسته برابر در چوقتیه

 و خیتوب اتاق یتو یآدما ی همه به توجه بدون

 ! بود انداخته رونشیب اتاق از کرده شماتتش

 

 تیاهم و بودن مهم ن  یریش حس یا لحظه افکارم با

 . نشست دلم و جان در داشتن

 

 انگار که دمیشن رو زیعز یعصب و کالفه یصدا

 جواب محکم یول بود داغون و ناراحت خودشم

 :داد

 

 خبر همه بهتراز خودتون ندونه میشکیه آقا حاج

 که ییکارها و حرفا همه و پسرمم عاشق من دیدار

 .دارم مانیا بهش چون قبوله قابل برام کنهیم

 



 رهیم داره االن و کرده انتخاب که یراه اون یول

 مظلوم دختر نیا خسته چشمان.......  اشتباهه

 تونهینم اون! دیکن تمومش که زنهیم ادیفر داره

 !کنه تحمل

 

 گهید......  ترسمیم......  ترسمیم من آقا حاج 

 و صبر ی همه........ بسه براش بوده یهرچ

 ....... دهیکش ته داشته جون یهرچ و تحمل

 

 ترسمیم......  یحاج شناسمشیم خودمو نیآم من

 با رو تر و خشک آهش مظلوم نیا که یروز از

 دلش کهیروز از ترسمیم! بسوزونه هم

 یخال بشه یخال بخواد اگه باشه پر اوووووونقدر

 ! کنه تموم روحش ینابود با رو شدنش

 

 در که یا جمله. دمیشن رو زیعز دنیکش آه یصدا

 به رو ام خورده زخم و خسته روح تیکل گفت آخر

 .........آورد در پرواز



 

 

 یباش روانم روحو کنم چه من بگـــو تو

 یباش جــــــــانم یگرم و تو دامان به سر

 

 ابد به تا مــرا یصحرا گـــــل   نیا نکن گم

 یباش جوانم روز چون تو ــــــدارید وقت

 

 توام دارید عـــــــــــاشق و تو بفرمان من

 یباش روانــم اشک من یناله از دیشا

  

 مــــاندم تیرو عاشق یول رفت ها رفته

 یباش وشبانم گرگ توچون وآغوش من

 

 چشمانت مردمـک آن شده حسرت گل

 یباش لبــــانم غرق یشب که تا ایب تو
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 روحم که بود زیعز مهربون یصدا به گوشم

 نه: داد ادامه. کردیم پرواز حرفاش با داشت

 یادیز انتظار من از دیکن لطف گهید........ یحاج

 !!دیباش نداشته

 

 تنها رو دهیکش درد و زبون یب دختر نیا گهید من 

 چوقتیه...... چوقتتتتتتتتیه.......   کنمینم ولش

 !ذارمینم تنهاش گهید چکسیه اصرار با و

 

 یصدا یجلو یحت زیعز محکم و مصمم یصدا

 نداد اجازه و گرفت هم رو یمرتض عمو اعتراض

 دلگرم و آروم چقدر من و. بزنه یحرف عمو

 ! بود برده خوابم دوباره و نشست لبم یرو یلبخند

 



 و نرم یدست کردم احساس یداریب و خواب نیب

 یحس! کنهیم نوازش رو صورتم داره آرامبخش

 .......بودم کرده دایپ شدن رها و آزاد مثل

 

 نیا!  بودم گرفته اوج سبک و نرم یقاصدک نیع

 دوست یلیخ......  داشتم دوست هارو کردن لمس

 !بودند آرامش از سرشار برام. داشتم

 

. سرمه یباال بهارم مامان گفت حسم و زدم یلبخند

 من که بود دهیچیپ مغزم یتو نیدلنش یعطر

 . بودم عطر نیا عاشق یبنحو

 

 بهااار مامان:  کردم زمزمه خاص یآرامش با 

 باز رو تبدارم یچشما حد یب یشوق با و...... 

 درسته. دمید هیسا کی از محو یا هاله و کردم

 .....من مامان  .......... بود بهارم مامان

 



 نباریا و دادم تکون رو نمیسنگ یپلکها آهسته

 با بهیغر یزن. دمشید کامل رو روبروم ریتصو

 ....حسرت از پر و آشنا ینگاه

 

 ایخدا........  چشماش.........  زدم یپلک دوباره

........ شناختمش یم انگار دمید که رو چشماش

 که رو نرمش و فیلط دست. کردم نگاهش بازم

 و گرفتم دستم با رو بود ام گونه یرو هنوزم

 !!!دادم فشارش

 

......... بود خانم نیا هیشب یلیخ انمیاطراف از یکی

.........  شناختمیم رو خانم نیا من بود؟؟؟ یک

 .......  شناسمشیم من ایخدااا

 

 از مغزم یتو یحرفا تمام. بزنم حرف نبودم قادر

 کردم بلند رو دستام بزور یول. بودند یفرار ذهنم

 سیخ که دمیکش روحش یوب دیسف صورت یرو و

 . کردند دایپ راهشونو منن یاشکا ناخودآگاه. بودند



 

 مامان: گفت من یبجا گهید کنفری انگار. نبودم من

 ؟ بهااااار

 

 فرو سرهم پشت زن اون درشت و زیر یاشکا

 یرو از دستاش. کرد هق هق حرفیب و ختیر

 آغوش در رو بدنم بسرعت و کناررفت صورتم

 مامان: کردم ناله زیر بازم........  دیکش

 !!!!!!بهااار

 

 اون قربون: گفت گرفت اوج زن اون هق هق

 اون قربون........  باران بشه زبونت یب زبون

 .....بارااان بشه گفتنت مامان

 

 هیکاف ااایخداا: گفت خفه. دیلرز یم بشدت اش نهیس

 ! کن تمومش گهید بسه ایخداا........گهید

 



 یتنگ نفسم که داد فشارم بغلش یتو وار کیستریه

 !دیبوس و دییبو رو موهام و. بودم یراض اما. کرد

 

 هق و گرفت قاب رو صورتم لرزانش یدستا با

 دختر.......  منو ببخش........  باران زدلیعز: زد

 .ببخش رو بارانت......  من چارهیب

 

 دل کی گذاشت و دیکش آغوش به سرمو ودوباره

 .کنم هیگر بغلش در ریس

 

 و دمیشن هم رو نیریش و زیعز یها هیگر یصدا

. خانمه اون بصورت دوختم رو چشمام توجه یب

.......  نیهست یک شما......  شما: گفتم دهیبر دهیبر

...... ادینم ادمی یول........ نیهست نفر هی هیشب شما

 .. کجا از منو شما آخه

 



 یرو نگاهم کالفه و کنم کامل مو جمله نتونستم

 و بود ستادهیا یا گوشه که نشست زیعز صورت

 .کردیم هیگر فقط

 

 ..... زیعز:  گفتم مدت نیا یفشارها از ناتوان 

 

 و کرد پاک شو گونه رو یاشکها عیسر زجونیعز

......  زیعز جون: گفت خشدار ییصدا و محبت با

 خانم نیا......  خانم نیا نباش نگران.....  مادر

  زدلمیعز ستین بهیغر

 

 ی کالفه نگاه به رو و زد هق درد با زیعز بازم

 :گفت من

 خاله خانم نیا....... وجودته مهین خانم نیا زمیعز

 !!!دخترکم توئه باران

 

 تخت یرو بود یزور و ضرب هر با زده شوک

 اون بطرف مو شده باز نگاه ها وونهید مثل. نشستم



 دمیترسیم و باشم شده وونهید که انگار. دمیکش خانم

 .کردم نگاه چشماش به باشه دروغ زیعز یحرفا

 

! ؟ باراان.. خاله.. شدینم باورم...... نه....... نه

 خاله....... زیپرو ییدا داشتم؟؟؟ هم خاله من مگه

 .......باران

 

 یصدا با که دمیکش زیعز بطرف سرمو بسرعت

 .شد گرد چشمام متعجب دریح سالم یجد و بم

 

 خواب نایا که بشنوم درمیح زبون از خواستمیم

 خودم یبرا ایدن نیا از رو کنفری و ستین الیوخ

 کنه؟ تمیحما که......  بمونه کنارم که دارم

 

. بگم یزیچ نداد اجازه دریح یول زدمیم جیگ هنوز

 چشمان تو رو پرحرفش و یطوفان نگاه فقط

 شیشگیهم یصدا تن همون با و دوخت پردردم

 : گفت



 

 به اجیاحت خاله........  دیکن تمومش لطفا زیعز

 براش رو اتاقش فعال پس دارند آرامش و استراحت

 . دیکن آماده

 

 و بود انداخته لنگر من نگاه یرو نگاهش هنوزم

 دکتررفعت: داد ادامه. نداشت دنیکش دست قصد

 نیآم االن نیهم خوانیم و هستند مجاور اتاق در

 .کنند نهیمعا رو

 

 خاله: داد ادامه من ی خاله مثال به رو دریح بعد

 دیبذار انیجر در دکتر با هست یمشکل اگر جان

 !کنهیم کمکتون

 

 و زدم پلک جواب یب یسوالها پراز و مبهوت

 با بعد. فرستادم رونیب رو سردم نفس سرگردان

 .موندم منتظر ذهنم در رنگ هزار سواالت

  



 اصطالح به خانمه اون صورت یرو ام آواره نگاه

 خجالت احساس شده معذب که انگار. نشست خاله

 پسرم نه: گفت عیسر خجالت و باعجله که کردیم

 پدرت و تو شرمنده یکاف اندازه به و خوبه حالم من

 ...... چوقتیه من که باش مطمئن. شدم

 

 یتو رو یک ی چهره بفهمم خواستمیم مبهوت فقط

 بهم یلیخ که بود نفر هی! نمیب یم خاله نیا صورت

 !!!!بود یکی صورتشون ی نهیزم ته و بود کینزد

 

 من که بود یکس....... بود یک......... بود یک

 ........شناختمش یم خوب یلیخ

 

 نداد اجازه و دیپر حرفش وسط بالفاصله دریح

 خواهش....... جان خاله: گفت بکنه کامل جملشو

 ! دیکن تمومش گهید کنمیم

 

 !!بود خاله به هشدار جور کی حرفها نیا که انگار



 

 داد یسرشوتکون نیغمگ هم خاله تعجبم کمال در 

 نگاهشون واج و هاج که بمن رو بعد. دیکش یآه و

 نیا یدوپهلو یحرفها از کالفه کامال و کردمیم

 :گفت آورد لب به یلبخند بودم چندنفر

 

 کن نگاش دخترو نیا خدا تورو جوون نرگس

 حال نیع در و نیریش مادرش مثل درست....... 

 از دارم اطالع که ییاونجا تا آخه. زنهیم جیگ

 !نداره یخبر یچیه

 

 با همراه یا خنده تک گفت که یا جمله دنبال به و

 ...بخندن همراهش هم زیعز شد باعث که زد درد

 

 گرفت ام خنده منم مهربون، زن   دوتا اون خنده با

 رفتنم صدقه قربون به شروع همزمان هردو که

 .شد لذت پراز وجودم یسرتاپا و کردند

 



 رباوریغ و یباورنکردن یروز من یبرا اونروز

 به و بمونم تختم یرو نتونستم گهید. بود

 هم دریح نگران و کالفه نگاه و زیعز یغرغرها

 .نکردم یتوجه

 

. چسبوندم بارانم خاله به خودمو آرام و شدم بلند 

 یبنحو! بشم جدا ازش یا لحظه خواستمینم یحت

 در ضعف وجود با و بودم کرده دایپ جرات و دل

 .رفتم رونیب اتاق از همراهشون بدنم

 

 نیا گمینم یچیه من یهرچ: گفت محکم دریح

 حالت ها یکنیم ضعف االن! رهیم داره سرخود

 . ستین خوب

 

 لطفا: گفتم و دادم تکون براش متیمال به یدست

 به ازین گهید که خوبه یبحد حالم. نباش نگران

 ارمیب در سر یهمچ از خوامیم فقط. ندارم هم دکتر

 . شمیم وووووووونهید وگرنه



 

 زیچ همه سراز خواستیم دلم یلیخ هم واقعا و

 . ارمیدرب

 قرار، از که ییکارها و باران خاله کبارهی داشدنیپ

 بنظر دهیکش رنج یزن که ام خاله یبرا دریح

  بود کرده دیرسیم

 !! نبود یکردن باور ایرو و خواب مثل برام

 

 مامان جنس از.......  داشتم خاله کی واقعا من

  بهارم

 محبت و عشق......  زدنش حرف......  تنش عطر

 !اهشیس چشمان

 

 یا خاله......  کردیم داشتن حس پراز منو خاله

 .بود قلبش ته از هاش یدلنگران و محبتهاش که

 



 منکه. اوردمیدرم زیچ همه سراز وقتش به دیبا

 رو هرکول اون از کردن جواب و سوال جرات

 ! بپرسم تونستمیم که ام خاله از یول نداشتم

 

 خاله...... درستــــــــــه. نشست لبام یرو یلبخند

 اریاخت یب.......  خودم خــــــــــود   خاله.......   ام

 یتو رو خودم آدم اونهمه دربرابر دوباره و دمیخند

 .انداختم خاله یاستخون و گرم بغل

 

 و داد  فشارم بغلش یتو منو محبت با هم خاله که 

 من یرو همه خوشحال و یبارون چشمان دمید بعد

 لبو مثل خجالت از که بود ام شده دایپ تازه خاله و

 !شدم سرخ

 

 نه؟؟؟ هستم دیبد دیند یلیخ: گفتم آهسته

 

 و دریح و زیعز یشاد خنده یصدا همزمان که 

 .شد بلند نیریش



 

 نفس و نگران یا چهره با یعل  نیح نیهم در

 یجد یصدا که اومد باال یکی دوتا هارو پله زنان

 .. دنبالم ایب یعل: شد بلند دریح محکم و

 

 نگاه عجول و زده شتاب افهیق همون با هم یعل

 عمو بالفاصله که انداخت یمرتض عمو به یپرمعن

 .رفتند نییپا طبقه به دریح سر پشت هم

 

 یاتفاق داشت بازم یعنی. رفتیم ضعف داشت دلم

 دهیترس رباها آدم ی حمله از چشمم یبحد!!!! فتادیم

 فقط........ بود اطرافم و دور نگران فقط که بود

 ...... بگذره ریخ به یهمچ کاش کنم دعا تونستمیم

 

 

 ..  ندڪمي مستم مست باران عطر

  ندڪمي ستمپر خود ، غم اَز فارغ                  



 

 ... ندڪمي اَسيرم،باران نم نم

 ..... ندڪمي قدیمم ایام یاد                        

 

 ..... بود ڪپا اـهدل هڪ یندورا یاد

 . بود ناب یـعشق یگویا چشمها                    

 

 . نداشت غوشیآ مه یبو عشقها

 نداشت یشفرامو رنگ اهقول                       

 

 نبود یـدست در روز هر تهادس 

 ..... نبودیـهردشت یآهو قلبها                      

 

 . بود ـهریش با یلو، ساده دهاعــهـ

 بود شهیپ ندنڪ وهڪرا عاشقان                   
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 (️❤کندیم فیتعر دریح)

 

 دست بهم نیآم یلبا یرو لبخند دنید با که یحس

 لبخند دنید یبرا من. بود لذتبخش برام واقع داد

 نیریش یکوچولو دختر نیا یمهتاب صورت یرو

 . ختمیریم بهم هم رو ایدن یحت

 

 ینوع به. داشتم وجدان عذاب خاص ینوع به

 مجبور یول! ادیز نه هم کم. بودم کرده تشیاذ

 .بودم

 

 بود نشیکم در که ییخطرها از موندن دور یبرا 

 ظاهر در و بزنم ییکارها به دست شدم مجبور

 یول بشم، خوردنش زخم و دختر نیا عذاب باعث

 بهمراه یبخش تیرضا جهینت انیپا در دونستمیم

 .بودم تر یراض االن و شد انجام که داره



 

 ییکارها به و دمیکش الیخ یآسودگ سر از ینفس

 . کردم فکر بودم کرده که

 

 بزرگتر   دختر اصل در و نیآم ی خاله شدن دایپ 

 که بود یکار نیبهتر! باران خاله نیآم مادربزرگ  

 . بدم انجام بودم تونسته

 

 محض به اول همون از که باران خاله پسر و

 قول و کرد دراز بطرفم کمک دست من شناختن

 میاوریدرب سلمان و زیپرو از یپدر هم کنار داد

 !دایناپ اونورش

 

. شدیم نیآم مادر بهار بزرگتر خواهر راد باران

 تحت سال نیچند اجبار سر از که یدختر

 که یدشمن چشم   از دور به و دیشد یمراقبتها

 از خارج به برداشته پسرشو بود دنبالش دربدر

 . نداشت اطالع ازش یکس گهید. بود ختهیگر کشور



 

 کوتاه باران از دستشون که یلعنت سلمان   و زیپرو

 نیآم یعنی بهار دختر خواستندیم همزمان بود شده

 کی بخاطر فقط و فقط اونم اورندیب چنگ به رو

 !پرارزش و یلعنت چهیقال

 

 هم فقط. داشت ارزش دالر ونهایلیم که یا چهیقال

 .بودند باخبر اون یاصل محل از بهار و باران

 

 توسط که باران شدن دیناپد و بهار شدن کشته با 

 دست فعال شد، انجام یمرتض حاج پدرم یکمکها

 ی طعمه نیآم اما! بود دهینرس چهیقال به چکسیه

 !بود یبزرگتر

 

 چشم از بود که ینحو هر به سال یسالها نیآم

. شود بزرگ سالمت بلکه بود شده یمخف زیپرو

 نشان یخود و دمیرس عرصه به من که هم بعد



 بمن کارهارو ادامه ماجرا نیا از خسته پدرم دادم،

 .شد گذاشته من دوش بر بار نیا و کرد محول

 

 که ییها نقشه ت  یموفق از کامل نانیاطم با هم من

 زیپرو دید معرض در رو نیآم میبود کرده یطراح

 یافع سلمان و وونهید زیپرو تا گذاشتم سلمان و

 . بکشم رونیب هاشون النه از رو خطرناک

   

 زیپرو میداشت که یمشکالت تمام با اکنون هم و

 تنها بود کنترل تحت کامال و ما چشمان یجلو

 ........!  و اوردمیم بدست دیبا رو سلمان

 

 و حیصح رو نیآم و باران کامل اطیاحت با من و

 آغوش و هم کنار در که بودم رسونده بهم سالمت

 .بودند هم

 



 ن  یآم چشمان برق و اقیاشت. زدم یلبخند دوباره

 ینکردن باور و ناب یا خلسه مثل زبان، نیریش

 . بود

 که یچشمان در دیام و یشاد برق دنید با من و

 احساس بشدت نشستیم طنتیش به کم کم داشت

 . داشتم تیرضا

 

 هم دیبا. بود من مال فقط نمیریش یکوچولو سنجاب

 درک وجودش تمام با رو یخوشبخت حس من کنار

 .کردیم

 

 چشمم. برگشتم عقب به یکس اومدن باال یصدا با

 یا چهره با که نشست یعل صورت یرو

 .ومدیم بطرفم هراسان و مضطرب

 

 شدن رو زمان دمیفهم! هیچ ماجرا گرفتم درجا

 با دیبا و دهیرس ماجراها نیا تمام یاصل مهره

 . کنم یرو شیپ یشتریب اطیاحت



 

: زدم داد دلم یتو. فشردم بهم دندونامو

 ات لونه از هم تو شده وقتش بالخره سلمــــــــــان

  هم تو. کنم شکار هم تورو که یبکش رونیب یسرک

 خودت یواه االتیخ و خودت با اونروز به تا

 .باش خوش

 

 باران شدن دایپ دنیشن با هم سلمان پس. دمیخند

 ظاهر داشت و کنه یمخف خودشو بود نتونسته گهید

 . شدیم

 

 و ما نیمامور نیب منزل یهایکینزد داد خبر یعل

 با آقاجون که شده یخورد و زد نابکار سلمان  

 : گفت بمن رو فکر غرق   یا چهره

 

 مکارتر یافع اون. یباش مواظب یلیخ دیبا دریح

 . کنهیم کاریچ داره دونهیم کامال و زهیپرو از

 



 هرلحظه هست امکانش باران و نیآم وجود با 

 بزنه یا گهید خطرناک و احمقانه یکارها به دست

 بزرگ نامدار خانم به هم یجد یهشدار بهتره که

 .یبد

 

 تکون حرفاش دییتا به رو سرم یظاهر یآرامش با

 . دادم

 یبرا یوقت از. بود پا به ییبلبشو دلم یتو راستش

 درآورده مون خونه از سر یمدل اون نیآم ربودن

 .بود کرده لونه دلم ته یهراس بودند

 

........  نبودم دنیکش پس پا و ترس آدم من اما

 و برسم یروز نیچن به تا بودم گذاشته وقت سالها

 .کردمیم اجرا رو شینما نیا آخر مرحله دیبا حاال

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 



 و خاله بغل در که یرینظ یب آرامش وجود با نیآم

 یپ حواسش شتریب بازم بود آورده بدست زشیعز

 .داشت دوستش عاشقانه که بود یمرد

 

 دنیرس آرامش به یبرا دریح نداشت خبر نیآم و

 به دست اش، جاودانه عشق و محبوب ییدختردا

 با یباز سرتاسر که زدیم یخطرناک یکارها چه

 مستعار اسم با و نام سلمان یمرد با جنگ و مرگ

 .بود یافع

 

 عاشق الخصوص یعل و قهیعت یقاچاقچ سلمان

 ....... تابلو و فرش

 

. نداشت قلب اسم به یزیچ اش نهیس در که یمرد

. داشت تیاهم خودش یها خواسته و خودش فقط

 پدر  یریکب ریام مرگ باعث میرمستقیغ که یمرد

 . بود شده نیآم

 



 متیگرانق و قهیعت فرش آوردن بدست یبرا چون

 از یحت بود حاضر( یافع) سلمان که نامدارها

 بهار ای باران به دستش دیبا اول بگذره، هم جانش

 .دیرسیم راد

 

 دست از رو زشیعز شوهر یا سانحه در باران

 سلمان. کردیم یزندگ پسرش تنها با و بود داده

 باران فرش، آوردن بدست یبرا بود یراض یحت

 . کنه عقد رسما هم رو

 

 شده بیغ کال باران که کرد سربلند یزمان یول

 ریز رو رانیا یشهرها تمام. نبود ازش یاثر چیه

 بتونه دادیم احتمال که ییهرجا به. کرد رو و

 یآب قطره باران یول. دیکش سر کنه دایپ رو باران

 !بود رفته فرو نیزم به شده

 



 ینگران از. نداشت خبر ازش هم باران مادر یحت

 دخترش از کال بود مشخص شیها یسردرگم و

 ! خبره یب

 

 خودش لیدال به اونم که بود دسترس در بهار فقط 

 یحت یول. بود کرده ازدواج نیآم پدر با یپنهان

 مرد نیا که یکار جلو تونستینم هم بهار ازدواج

 ی قهیعت فرش تنها! رهیبگ رو بکنه خواستیم

 !یچیه گهید و داشت تیاهم براش یاردیلیم

 

 دختر  کهیزمان( مادربزرگه) نامدار نیپرو خانم

 و پروپاقرص خواستگار بود ییبایز و جوان

 با شده هرطور بود خورده قسم که داشت یثروتمند

 . کند ازدواج نیپرو

 

. داشت بزرگ رادیا کی سمج خواستگار نیا یول

 به یا پسربچه بود رفته زا سر   که اولش همسر از

 . زیپرو. داشت ادگاری



 

 اما. شد عروس نیپرو و دیچرب پول زور باالخره

 که نشد دار بچه شوهرش از( مادربزرگه) نیپرو

 .دینرس ییجا چیه به هم تالشهاشون تمام. نشد

 

 یکوهها از شتر با نیپرو یینازا یداروها یحت

 جهینت........ چیه به چیه اما شدیم آورده هیروس

 .نشد گرفته یا

 

 احتضار زمان در کرد فوت هم زود که شوهرش

 که سپرد نیپرو به رو زیپرو پسرش التماس با

 . باشه مواظبش و کنه یمادر براش خدا ی شهیهم

 

 نیا که بود مرد یبحد شیزنانگ نیع در نیپرو و

 زیپرو یبرا. ننداخت نیزم شوهرشو ی خواسته

........ زیپرو........ زیپرو اما. کرد یمادر واقعا

 ........زیپرو

 



 

 سرها به افتاده تو یتماشا شوق تا

 ها هنر قیتلف تو، چشم در شده معنا

 

 یبنال هودهیب مخمصه در که است فیح

 درها همه تیرو به عشق، از شود یم وا

 

 قشنگت االتیخ باغ از یا شاخه هر

 تبرها خورده زمان، ستمکار دست از

 

 عشق قاصدک خدا سمت از که برگرد،

 خبرها آورده تو یسویگ چششیپ از

 

 خطرناک و است سرد رابطه نیا که گفتند،

 خطرها یپا دلم، دهینهراس اما

 



 ادستیز راه برسد، کنعان به گمگشته وسفی تا

 اگرها و اما قافله نیا از است، دور

 

 اهتیس چشم تا دو که میگو چه عشق از

 !نظرها جمع از شده ان،ینما منشور

 

 یدکیب#
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 اما. داشت یروان اختالالت هم اول همان از زیپرو

 و گذاشت اسم خونواده پسر تنها یرو شدیم مگر

 به نیپرو دودمان فقط! کرد یکار درمانش یبرا

 . رفتیم باد

 

 سپس باران آمدن ایبدن و نیپرو دوم ازدواج بعداز

 دختران یقاط و ترکوند یاستخوون که بهار بهار،



 بدنبال چشمش اوان همان از زیپرو شد، یبارویز

 . بود بهار

 

 یروان زیپرو از یتیوضع نیدتریشد به بهار اما

 ینگاه بطرفش نداشت امکان و آمد یم بدش

 . داشت خود یجا که ازدواج حاال. بندازه

 

 آسمان داشت میتصم و بود یریکب ریام شقعا بهار

 چکسیه اما. کنه ازدواج ریام با ادیب هم نیزم به

 بخش یمخف ماموران از یریکب ریام نداشت خبر

 ینیمامور نیتر زبده از یکی و یدولت اطالعات

 سلمان و زیپرو دماغ یمو شیپ مدتها از که بود

 !بود شده

 

 ریام با انهیمخف زیپرو دست از نجات یبرا بهار

 زیپرو دم یرو پا بدتر نکاریا با که. کرد ازدواج

 .گذاشت

 



 متحدالقول ریام کشتن یبرا گرید سلمان و زیپرو 

 تمام و نداشت ینجات راه چیه ریام. بودند

 . شدیم ختم بست بن به شیفرارها

 

 بتوان نداشت امکان که بود یخطرناک یافع سلمان

 شیریدستگ یبرا هم هنوز اما. کرد فرار دستش از

 . نداشتند یکاف مدرک

 

 جنگ و یباز دانیم از شده هرطور دیبا ریام

 شده هم جانش نجات یبرا دیبا ریام. شدیم خارج

 .شدیم دهیکش قرمز خط دورش

 

 به تن دیبا شخود. گذاشت دانیم به پا نامدار خانم

 .دادیم خطر

 

 منجر خودش ییآبرو یب به دیکش که یا نقشه

 اما دیکش یم دکی سال یسالها رو قاتل اسم. شدیم

 !! کردیم یکار دیبا و نداشت یا چاره



 

 خانم. آمد در اجرا به و شد دهیکش قیدق یا نقشه

 بود یعاص دخترش سرخود ازدواج از که نامدار

 دخترش چشمان یجلو نداشت، قبول را دامادش و

 . رساند قتل به را ریام

 

 تحمل را همسرش نبود بود نتوانسته همکه بهار

 دنیکش با و شد اش ماهه چند دختر الیخیب کند،

 . داد انیپا خودش یزندگ به رگهاش به یغیت

 

 شد خواهد داده حیتوض شتریب ندهیآ در قسمتها نیا)

 نخواهد زانیعز شما یبرا یا شبهه یجا چیه و

 (ماند

 

 چه دینفهم چکسیه....... چکسیه..... چکسیه

 مزار سر دندید رو یزمان همه فقط. افتاد یاتفاق

 خانم و داشتند حضور نامدار خانم داماد و دختر

 !!!بود جوانش دختر داغدار نامدار



 

 نیآم هرچند. بود کوچولو نیآم نیکم در خطر اما 

 اما شدیم بزرگ مادربزرگش منزل در انهیمخف

 . کردیم پرواز سرش دور خطر هرروز

 

 ینم. بود سخت اش نوه از نامدار خانم کندن   دل 

 . کند یپوش چشم دخترش یادگاری تنها از توانست

 

 با که یزیپرو بخصوص خانه نیا از دیبا بچه یول

. شدیم دور بود شده قبل از تر وانهید بهار مرگ

 نباریا بهار مرگ و باران شدن گم با زیپرو

 رحم یشکیه به و بود بسته رو از رویشمش

 ! کردینم

 

 از یکس توسط نیآم دیبا. کردیم کمک یکس دیبا 

 شده هرطور دیبا. شدیم دورتر و دور خونه نیا

 . کردیم دایپ نجات بچه

 



 اعتمادش مورد مرد تنها. کرد انتخاب باالخره 

 بسپاره یمرتض بدست رو نیآم شد مجبور. بود

 ریام خواهر شوهر قضا از نانیاطم مورد یمرد

 !!دریح پدر و یریکب

 

 فرش عشق. نشد الیخ یب هم باز سلمان یول

 البته. اوردیم بدستش دیبا که دادیم عذابش یبدجور

 .  دیپوش چشم ازش بشه نبود یزیچ هم فرش

 

 در که ییگرانبها یسنگها و طال نخ با ییبافتها

 بود شده استفاده فرش یاتورینیم ینقشها و طرحها

 . کردیم رهیخ رو یا نندهیب هر چشم

 

 نیا تمام در گرفته بدست رو جانش تمام   سلمان و

 تنها فعال که بود باران از یرد بدنبال فقط مدت

 .  دونستیم رو فرش یجا بود یکس

 



 زیآو دست با بلکه بودند نیآم خود دنبال بعد و

 به هم و کنند دایپ رو فرش هم دختر اون کردن

 نیپرو ی ورثه تنها فعال که نیآم هنگفت ثروت

 .کنند دایپ دست بود نامدار

 

 با االن بود بهار واله و فتهیش یزمان همکه زیپرو

 دختر کنار بلکه گشت یم بهار دختر دنبال تیجد

 .   رهیبگ آروم یکم بهار

 

 بدست رو نیآم اگر دونستیم و بود مطمئن سلمان

 رها الیخیب خواهرشو ادگاری تنها باران ارهیب

 .بده نشون یافع به خودشو شهیم مجبور و کنهینم

 

 وار هیسا و کوه مثل که بود ییخدا از غافل یول 

 و یمرتض چون یافراد و بود نیآم پناه و پشت

 تا بود داده قرار سرراهش رو یعل و پاشا و دریح

 .کنند کمکش

 



 یبرا آسمان از که بود یکس چه پاشا پاشا؟؟؟؟؟

 تخم نیع دریح و بود دهیرس نیآم به کمک

 !داشت اعتماد پاشا به چشمهاش

 

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 

 یزرشکها داشت یخاص لذت و جانیه با نیآم

 و بلند دانه یبرنجها سید یرو رو شده آماده

 تمام حوصله با و ختیریم یهاشم عطر خوش

 نیتزئ اشک یها قطره ای و گل شکل به رو اونها

 .کردیم

 

 پر یآمدها و رفت و آشپزخونه در همهمه

 منزل در رو یخاص جو خونه اطیح در سروصدا

 همه که بود آورده بوجود توانمند یمرتض آقا حاج

 حال در گرفته جوان و ریپ و بزرگ و کیکوچ از



 یزکاریتم و محرم ماه دوم شب یغذاها پختن

 .بودند

 

 رنگ یمشک و سبز یعلمها و حجله نصب

 سوز پر ینواها و اطیح بزرگ در سر نیاحسی

 دهیبخش منزل اهل همه به ینکردن باور شور یقرآن

 عشق با و کردندینم یخستگ احساس اصال که بود

 . کردندیم کار خاص یا عالقه و

 

 و زیعز یخوردنا حرص به یگاه نیآم

 یلیخ هم اهیس راهنیپ که دیخندیم یعل یهایطونیش

 دید رو درشیح یچشم ریز هم یگاه. ومدیم بهش

 .رفتیم غنچ دلش که زدیم

  

 و اهیس یوریپل که یمشک شلوار و راهنیپ با یمرد

 دور اهللای ریزنج با  اهیس شال. داشت تن به دیسف

 شیستا قابل نیآم یبرا که یا الهه  مثل گردنش

 .بود دهیدزد رو نیآم حواس و هوش همه بود



 

 یول بود ریدلگ عزادارش یاخمو مرد از هرچند

 لحظه به لحظه واز نبود شیحال حرفها نیا قلبش

 حس و زدن دید یبرا کردیم استفاده فرصتها

 ......کردنش

 

 یا غره چشم بهش شده کشینزد یگاه دریح

 اجبار نیا حکما و. زدیم تشر بهش ای رفتیم

 .گرید زیچ نه بود دریح یخودخواه سر از نیریش

 

 که بود معنا تمام به یرتیغ و متعصب یمرد دریح

 تمام کهیدرحال و گرفتیم قرار نیآم سرراه یگاه

 نکرده الزم: دیغر یم گرفتیم رو دستش لیوسا

 افراد تو بجز....... یببر اطیح به لهارویوسا نیا

 !بکنن نکارویا هستن هم یا گهید

 

 ای خونه یتو رو چادرش نیآم که ییوقتها ای

 حواسش که بود دریح تنها گذاشتیم جا آشپزخونه



 باز و کردیم گوشزد نیآم به عیسر و بود جمع

 !بشینص یا غره چشم

  

 یبرا هایریسختگ نیا ی همه بود نیریش چه و

 یجد مرد خشم شده یحت و نگاه سوز در که ینیآم

 یم بخودش کهیدرحال و دادیم سر ناله محکمش و

 هم یطرف از کرد،یم درشیح نثار یفحش و دیچیپ

 .رفتیم ضعف دلش

 

 .افتاد قبل روز ادی و بست چشماشو یا لحظه نیآم

 

 و زیعز همراه اطیح در داشت که همونطور

 با شست یم رو ینذر یخوردنها یسبز نیریش

 یخاکستر یروسر آهسته نگاه کی ینیسنگ حس

 .کرد مرتب سرش یرو شو

 



 و فرستاد هاش هیر داخل به آرامش با رو هوا 

 با که کرد باز رو آرزومندش یول خسته چشمان

 !!!!شد چشم در چشم یا بهیغر مرد نگاه

 

 .........یول ومدیم آشنا بنظرش یجور دورادور

 

 شدم سرگردان تو از دور برداشتم قدم کی

 شدم باران و دمیبار و دمیبار آنقدر

 

 سرت یموها یال از گذشت که یمینس با

 شدم طوفان و دمیچرخ و دمیچرخ خود دور

 

 نینب را دل نیا امروز یسامان و سر یب

 شدم لرزان نیتوچن از دور که کوهم همان من

 

 من یایدن از برد را خدا یحت رفتنت



 شدم مانیا یب قصد از و بودم مانیا کوه

 

 ومن یکرد خود مال را آسمان! پرستو یا

 شدم زندان ی گوشه نینش هیسا عاقبت

 

 است بس یناجوانمرد ندارم را سرما تاب

 شدم......  ی آواره تومن از بعد و یرفت

 

#81 

 

 یم بلند قلبش و بود شده زوم نیآم نگاه ناخواسته

 دلش...... کنه فرار خواستیم دلش. دیکوب

 رو یشکیه که بره در اطیح از یجور خواستیم

 . نهینب

 

 یحت و بود دهیچسب نیزم به پاهاش که فعال یول

 به خودشو تونستیم کاش. بخوره تکون تونستینم



 کار مشغول آشپزخونه یتو که برسونه باران خاله

 !کنه گور و گم خودشو همونجا و بودند

 

 جلوتر بازم. گذاشت جلو قدم اش بهیغر یآشنا

 . اومد

 بود نشده باورش هنوزم قلبش یکوبشها تمام با

 باشه رضاش داداش ستادهیا جلوش که یشخص

...... 

 

 یجلو توهم نکهیا یبرا....... بود توهم دمیشا

 بسته و باز رو چشماش بسرعت بشه پاک چشماش

 ....بود داداشش خود......  نه که کرد

 

 و کردیم نگاه بهش داشت درد پراز ینگاه با رضا

 .گفتینم یزیچ

 



 یارای اما. داشت گفتن یبرا یادیز یحرفها نیآم

 کنارش دریح کاش. نداشت آوردنشونو بزبون

 .....بود کاش...... بود

 

 مغزش کهیدرحال شد بسته و باز  یماه نیع دهنش

 باور رو چشماش مقابل آدم هنوزم. بود کرده قفل

 .داشت کاریچ نجایا که نداشت

 

 قرص دلش آشنا کنفری یقدمها یصدا با یا لحظه

 . شناخت یم هم قدمهاشو یصدا یحت. شد

 

 ........نیآم: گفت سرش پشت از دریح

 

 یآن در دریح دنید. برگشت بطرفش دلخواسته

 و تونست ینم گهید رضاش داداش. کرد آرومش

 نیهم دلتنگ   چقدر اما! کنه تشیاذ نداشت حق

 ....... بود خودش یرضا

 



 دریح بطرف صورتشو اشک از زیلبر یچشمان با 

.......... اومده یک ینیب یم پسرعمه: گفت و دیکش

  باشه؟ نجایا رضام داداش یکنیم باور

 

 دلش خدا بودم رضام داداش دلتنگ اونقدر منکه  

 . کنارمونه حاضر و یح االن و سوخته برام

 

 ینیهم ؟یشناس یم منو پیت خوش داداش پسرعمه

 چقدر یدونستیم اگه!!!  ستادهیا نجایا که هستش

 ........رفتنیم وضعف غش براش دخترا

 

 دلتنگش و داشتم دوستش چقدر خودم یدونستیم اگه

 اجازه من یرضا داداش کاش اما......... شدمیم

 دادیم اجازه کاش........ بشم کینزد بهش دادیم

 ........باشم راحت باهاش

 

 شده که هم لحظه کی یبرا دادینم اجازه اصال اما

 . برم ش صدقه قربون و نمشیبب ریس دل هی



 

 گرفته اش هیگر یک باشه متوجه نکهیا بدون نیآم

 خفه یصدا با. شد یجار صورتش یرو اشکاش

 : داد ادامه شده

 

 دستام خواستیم دلم چقدر دیبفهم دیتونستیم کاش

 کنم خوشگلش و پرپشت و یمشک یموها داخل رو

 خودت مواظب..... شیداداش یفدا نیآم بگم و

  یباش

 ....... داداشمو بزنن چشم مردم یدخترا مبادا ها

 .کنم دود اسپند برات خوامیم که ایب

 

 از ینفس دوباره و زد یهق تمام حسرت   با نیآم 

 . دیکش سردرد

 

 و خاموش صورت یرو از چشماش دوباره

 غم صورت یرو و رفت کنار دریح ناراحت

 . نشست رضا ی گرفته



 

 سرخ یچشمان با سکوت در و حرف بدون رضا

 رهیخ دهیکش حسرت و خورده زخم دخترک به فقط

 .بود شده

 

 ادامه متریمال ییصدا با و دیلرز اش نهیس نیآم

 هنوزم اما. بود الیخ و توهم  نایا ی همه کاش: داد

 لذت......  کنمیم عشق دنشید از رنجشهام تمام با

 ....خودم شدادا قامت و قد  دنید از برمیم

 

 و بود خاموش وقت همه و شهیهم که ینیآم

 یا هیگال و شکوه پرآشوبش سرنوشت از چوقتیه

 یخال رو هاش عقده همه داشت االن نداشت

 . کردیم

 

 به داشت دلهره یکل با و نگران که زجونیعز 

 بد حال نتونست کرد،یم گوش نیآم یحرفها

 و دیکش جلوتر خودشو فورا.  کنه تحمل دخترکشو



 در رو نیآم یمختصر فشار و نیآم یبازو لمس با

 . دیکش آغوشش

 

 داداش. انشاهلل باشه روشن چشمت دخترم: گفت

! یدلتنگش چقدر یدیفهم تازه و یدید رو رضات

 همه که کنه حفظ هم یبرا شهیهم رو شماها خدا

 .    دیدار ازین گهیهمد وجود به تون

 

 ییگو آمد خوش به شروع رضا به رو زیعز بعد

 .کرد

 

 بود اومده سرجاش حواسش و هوش تازه که نیآم

 با کردیم حس دلش ته یدیشد یسوزشها و

 .دیکش رونیب زیعز آغوش از خودشو متیمال

 

 دیبا منم پس: گفت و کرد یا خنده تک الیخیب مثال

 کرده رضا به رو بعد. بگم مقدم ریخ ادب باب من

........ رضا داداش دیاومد خوش: داد ادامه کرده



 منو........  رو مونیواقع نسبت رفت ادمی آخخخ

 ....زیعز یپسرعمو یساالر جناب دیببخش

 

 شیواقع نسبت دنیشن با رضا دید متعجب نیآم

 دیفهم یم تازه زد یزهرخند. نکرد یتعجب اصال

 شیآت شتریب که داره خبر موضوع نیا از رضا

 .گرفت

 

 خوددار کرد یسع. بود گرفته گر سراپاش تمام

 خاطرات یا لحظه. کنه برخورد محکمتر و باشه

 چند تا انگار نه انگار و اومد چشمش یجلو بدش

 !! بود زده ییحرفها چه شیپ ی قهیدق

 

 گوشه که یهرچ و زدیم داد خواستیم دلش چقدر 

 ختیریم رونیب رو بود کرده مدفون قلبش یایزوا

 .  گرفتیم آروم بلکه

 



 کال. نبود یچیه وقت االن. داد رونیب ینفس

 .کردیم تحمل دیبا فقط و فقط که بود یبدموقع

 

 لب به یپوزخند و گرفت بخودش سرد یا چهره 

 رضا پرحرف نگاه از رو چشماش اعتنا یب یلیخ

 در رو خونه راه و کرد عقبگرد. گرفت هیبق و

 .گرفت شیپ

 

 و شدیم دهیکش دنبالش به پاهاش دیفهم یم کامال اما

 .بود نمونده براش یتوان

 

 بخودش یقدرت تونستیم کاش. ستادیا ها پله یجلو

 خاله یرو نگاهش. بره باال رو پله چندتا نیا و بده

 .نشست بارانش

 

 نیآم برخورد شاهد باز مهین ی پنجره پشت از خاله

 نگران ییجورا هی نکهیا مثل. بود شده رضا با

 . دیچیپ یم بخودش داشت وکالفه



 

 به دستشو نیآم. نبود زیجا نیا از شتریب ستادنیا

 ییرایپذ وارد. کشوند باال خودشو و گرفت نرده

 . شد

 

 تشیوضع و نیآم رنگ یب چهره دنید با خاله

 کرد کمکش. گرفت بازوشو و رفت بطرفش عیسر

 . نهیبش یمبل یرو

 

 خواهرزاده احواالت همه خوب یلیخ باران خاله

 نیآم که دونستیم یطرف از و کردیم درک رو ش

 .دهیکش زجر چقدر چندسال نیا در

 

 از شتریب نیآم یعموم حال نکهیا یبرا شد مجبور 

 گذشته یادآوری در دوباره و نشه خراب نیا

 درست شده یجد یا افهیباق نشه غرق دردناکش

 نیآم پردرد یچشما به رهیخ و نشست نیآم کنار

 : گفت



 

 اگه! گمیم بهت یچ نیبب کن گوش خوب جان نیآم

 ادامه مزخرف و فیضع یرفتارها نیا به یبخوا

 گهید و بکنم دورت خونه نیا از شمیم مجبور یبد

 .یایب خونه نیا و نجایا به رضا رفتن تا ندم اجازه

 

 دستش خالش که بزنه یحرف کرد باز دهنشو نیآم

 نکهیهم: گفت و گرفت نیآم صورت یجلو رو

 .......  ستین یحرف گهید گفتم

 

 گذشته ال  یخیب یقو و محکم دختر کی مثل توهم

 . یکنیم رفتار قبل یروزها مثل و یشیم

 

 لحن بود شده نیآم یسردرگم متوجه که باران

 دختر کی دخترمن: گفت. کرد نرمتر رو صداش

 از نتونست یدرد چیه که جراته و پردل و شجاع

 .کنه مقاومت تونهیم هم حاال پس ارهیب َدرش پا

 



 یبرا هم عموت زن و عمو قرارع درضمن

 نجایا و انیب رازیش به ینیحس یعاشورا و تاسوعا

 مثل و یکن آماده خودتو دیبا پس. باشن کنارمون

 ! یباش یقو بهار امرزتیخداب مادر

 

 تمام بشدت   روش و رنگ شده باز نیآم چشمان

 . بود دهیپر

 

 گرفت گرمش دستان یتو رو نیآم یدستها خاله

 هی من دختر. رینگ بخودت رو افهیق نیا: داد ادامه

 . باهوشه و......  شاد......  محکم دختر

 

 یا خانواده به رو اتیخصوص نیا قراره حاال و

 دکی رو برادرت و مادر و پدر اسم یزمان که

 .کنه ثابت دندیکشیم

 

 رو پاکت روح و زدند زخم یلیخ تو به اونا هرچند

 دوسال و ستیب بمدت تو خب یول کردند مال لگد



 که دور خطرات یکل از و یبود اونها ی خونه

 بود ممکن که بود تو یبرا یشانس خودش یبرا

 . یباش نداشته وجود االن

 

 پس کنند تتیاذ توننینم گهید یکن قبول دیبا االنم

 دنیترس و ناله و آه و هیگر یبرا ییجا گهید

 اونا انگار یکنیم رفتار یجور هم تو و مونهینم

 ؟ یدیفهم هستند تو خاص مهمون فقط

 

 

 زندیم زار نشسته پنجره، کنار یدل

 زندیم کنار مرا یشب امدهید خواب و

 

 تو یهاچشم الیخ شودیم که هاغروب

 زندیم جار شکسته دل در دوباره را تو

 

 کندیم گناه یکی کند،یم نگاه یکی



 زندیم هوار یکی کند،یم سکوت یکی

 

 همه با ماست انیم مشترک درد عشق و

 زندیم تار که یکس ای گفته شعر که یکس

 

 یشاعر یهاگذشته یباز مثل درست

 زندیم انار دوستش به گل، و سنگ یجا که

 

 بود گفته که کند وفا اشوعده به کند خدا

 !زندیم دار شیخو عشق جرم به مرا یشب
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 به عموش زن و عمو اومدن دنیشن با که نیآم

 فقط بود شده کرخ پاش و دست رسما رازیش

 داد هی دلش و بود شده دوخته ش خاله به به نگاهش

 . خواستیم یحساب ادیفر و



 

 با مثال یول محسوس، یناراحت و زجر با هم باران

 دادیم ماساژ رو نیآم دستان داشت لکسیر یا افهیق

 : دینال غم پراز و وار زمزمه

 

 کاش........ بود دایپ دلشان یها دانه مردم کاش_

 همه به رو گذرهیم دلشون یتو که اونچه تونستنیم

 ..... بدن نشون

 

 به فقط اومده بند یزبون و سرخ یا چهره با نیآم

 رو صورتش خاله دید که کردیم نگاه بارانش خاله

 ......برگردوند مخالفش سمت به

 

 دلش. گرفت شتریب خالش یصدا حزن از دلش

 دستش از یکار چیه فعال اما بکنه یکار خواستیم

 .  ومدیبرنم

 



 بطرف و شد بلند بطرفش برگشتن بدون خاله

 هم نیآم. کردیم هیگر انگار. افتاد راه آشپزخونه

 . افتاد راه دنبالش نیغمگ و حال و حس یب

 

 پشت هم یکی کرد حس شدند آشپزخونه وارد تا

 و برگشت بطرفش. شد آشپزخونه وارد سرشون

 چارچوب وسط که نشست دریح یرو نگاهش

 .   بود ستادهیا

 

 یکسر و کم یهرچ خانوم خاله: گفت آروم دریح

 ادیز کارم ممکنه بعدا. کنم هیته دیکن ستیل هست

 .نرسم و باشه

 

 مثال بود ستادهیا آشپزخونه وسط سردرگم که نیآم

 زیم یرو لیوسا برد دست که نباشه کاریب خواست

 . کنه جمع رو

 



 و گرفت یبر گوشت یچاقو ی لبه از پرت حواس

 و بود نکرده یکار. رفت هوا به آخش درجا

 . بود دهیبر دستشو هم قشنگ

 

 تند خاله که بردند هجوم بطرفش دریح و خاله

 هی زود درجانیح: گفت. گذاشت زخم یرو دستشو

 !کجاست جاش دونمینم من خاله، بده زخم چسب

 

 نیآم: گفت خاله اومد کینزد چسب با که دریح

 نهمهیا با ستین قرار. زمیعز باش مواظب جان

 . میبکن یلیز زخم خودمونم کار

 

 تو. هیسطح زخم خداروشکر: گفت دریح به رو بعد

 دیخر یبرا بپرسم زیعز از من بزن رو چسب

  نه؟ ای داره الزم یزیچ

 



 نیآم نگاه. افتاد راه آشپزخونه رونیب بطرف بعد

 صورتش خشم از نشست دریح ی چهره یرو که

 کجــــــــــاااا؟؟ خالــــــــــه: گفت بلند. دیلرز دلش

 

 و کرد نشستنش به مجبور تشر با دریح یول

 نمیبب نیبش: دیغر. دیکش جلو براش رو یصندل

 !!!!یچلفت پا و دست یهواااااااااآآ سربه ی دختره

 

 رو نیآم یخون انگشت یکاغذ دستمال با عیسر بعد

 کنهیم درد یواآآآآآآآآآآآآ: دینال نیآم که کرد خشک

 !!!واشتررررررری

 

 هی نیآم ی بامزه افهیق دنید با دریح درهم یاخمها

 به زخم چسب زدن به شروع و شد باز هم از کم

 . کرد انگشتش

 

 خل دختر........ نیآم گمیم یچ نیبب: کرد غرغر

 یگرفت دستت چاقو تو نمیبب گهید کباری فقط اگه



........  کنمیم قلمش رو دستت دو خودم

 ؟یــــــــــدیفهم

 

 و درد از ش لوچه و لب و زدیم پلک که نیآم

: گفت وار زمزمه ییصدا با بود زونیآو ترس

 چاقو شهیم مگه ؟یگیم زور فقط ییییییچ یعنی

 !!!رمینگ دستم

 

 و کرد جمع نیآم یبرا چشمهاشو دیتهد با دریح

 ؟؟؟یگفتتتتتتت یزیچ االن تو: گفت

 

 گفتم فقط..... نه...... نههههه: گفت دستپاچه نیآم

 که من........ کرد یزندگ چاقو بدون شهیم مگه

 یبرا خشم شدت از یگاه دونمیم اما نزدم یحرف

 چاقو خودت چون ییزورگوها شکم در کردن فرو

 !!!بوخودا شهیم الزم کشون قمه و

 



 انگار شد جمع خاص یجور دریح ی چهره نباریا

 لب ی گوشه با. رهیبگ هاشو خنده یجلو خواستیم

! ها بچرخه زبونت اون یرجلکیز فقط: گفت دهیپر

 یصدا و یاریب کم زبون از بار هی تو شهیم یعنی

 !!!!یاریدرن منو

 

 پسرعمو که گهید دفعه بانو نینازن درضمن

 درست مهمون با باشه ادتی یدید رو رضات

 حق گمینم. زننینم اضافه حرف و کننیم رفتار

 احترام یول دمیم حق بهت جوره همه....... یندار

 یشگیهم قانون که واجبه خونه نیا یتو مهمون

 !خونست نیا

 

 و اخمها نیا که خورد گره بهم درجا نیآم یاخمها

 ینیریش یسرگرم و حیتفر باعث خوردنش حرص

 .شد دریح دل در

 



 یلپها رو نگاهش یوقت و اومد لبش یرو یلبخند

 برابر در نتونست نشست خشم از نیآم شده سرخ

 .کنه مقاومت سرخ یلپها اون لمس وسوسه

 

 رو قشنگ رو دندوناش و آورد جلو سرشو عیسر 

 و بیعج یلذت با بعد. گذاشت نیآم راست ی گونه

 گرفت جانانه یگاز رو عشقش اندازه یب یسرمست

 !آورد در رو نیآم غیج یصدا که

 

 گذاشت نیآم دهن یرو رو دستش درجا دریح یول

 صورت یرو از دندوناشو آروم و یلیم یب با و

 .دیکش کنار نیآم

 

 خوشگل و درشت چشمان یتو برق و دهیورچ لبان

 که بود کرده شیخواستن انقدر کوچولوش سنجاب

 رو بود گرفته گاز که ییجا همون اراده یب دریح

 مننننننن نیریش یکوچولو آخ: گفت و دیبوس آروم

 !دیچسب چقدر...... 



 

 یصدا  که دیکش عقب سرشو ادیز یشرم با نیآم

 دریح دنبال داشت نشست بگوششون یعل بلند

 آشپزخونه سمت به داشت هم قایدق  حاال. گشتیم

 .ومدیم

 

 دریح پهن ی نهیس  یرو دستاشو باعجله نیآم

 . داد هلش عقب به و گذاشت

 

 حرکات و رفتارها از اقیاشت و تیرضا با دریح

 یسرخوش با ینیب شیپ رقابلیغ دختر   نیا نیریش

 .رفت عقب ذره هی شتریب

 

 آشپزخونه به خودشو سروصدا و باعجله یعل

 به ینگاه مین هی دید رو داداشش نکهیهم و رسوند

 . انداخت نیآم شده سرخ صورت

 



 جرات یول زد یبرق خاص یطنتیش با چشماش

 مثل. نداشت رو بزنه دریح یجلو یحرف نکهیا

 با و دهیبر نفس با. افتاد یزیچ ادی دوباره نکهیا

 :گفت مودب یلحن و یدودل

 

 فیتشر خانواده با مینع آقا االن نیهم داداش آقا

 ....اطیح در که جونمم آقا و آوردند

 

 بخودش یجد حالت اش چهره دیشن نویا تا دریح

 از بزرگ یقدمها با بعد. نگفت یچیه یول گرفت

 . رفت رونیب آشپزخونه

 

 و تاسف با شد مطمئن برادرش رفتن از یعل یوقت

 نوایب: گفت. داد تکون رو سرش طنتیش

 دلم کال و اصال...... نیآم نوایب...... داداشم

 !!کن باور سوزهیم بحالتون

 

 



 چشمان با نیآم که داد تکون یسر تاسف با بازم

 کرد ینگاه یعل شده ثیخب چهره به قیدق شده زیر

 منظوووووووررر؟؟: گفت اخم با و

 

 دهیکش گردنش پشت به یدست و زد یشخندین یعل

 نوایب ما داداش خان نیا تا آخه: گفت تموم خباثت با

 ریگ ییجا ییتنها تورو و رسونهیم بخونه خودشو

 ..... ارهیم

 

 شتونیع و شنیم دایپ هیبق و بنده مثل یسرخر هی

 یلیخ کارها ستاین یعمد بخدا یول. زننیم بهم رو

 وگرنه باشه داداشم دیبا فقط که خورده گره بهم

 ! میندار یزیچ یمرض

 

 یآدما مثل موزمار یعل که دمیخندیم داشتم

 و طنتیش با و رفت درآشپزخونه بطرف درمونده

 رونیب دییبفرما جونم زنداداش: گفت لبش رو لبخند



 سیک   تا دو نشونیب قضا از و میدار مهمون که

 .هست  هم دردبخور به و خوشگلم

 

 دونستمیم. گرفتم ینفس و دادم قورت رو م خنده

 نیا داره باشه شادتر  من هیروح نکهیا یبرا یعل

 گهید که کنهیم ییرفتارها و زنهیم حرفهارو

 .خندمیم و باشم خوددار تونمینم

 

 و بود شده قبل از بهتر یلیخ االن حالم خداروشکر

 . بودم گرفته یانرژ

 و یعل یهایشوخ از بخش لذت یحال و شور با

 آروم منم دریح خود   خاص   ی  مهربون پراز یحرفها

 یلیخ رو رضا تونستمیم االن. بودم خوشحال و

 . رمیبگ لیتحو خوب

 

 بطرف وضعم و سر کردن مرتب بعداز و شدم بلند

 ومدیم هم یادیز یسروصدا االن که رفتم ییرایپذ

 . شدند ییرایپذ وارد مهمونها بود مشخص و



 

 یسهایک و برم رونیب خواستیم دلم. دمیخند دوباره

 . نمیبب رو یعل دیجد و خوشگل

 

 که ستادمیا سرجام لحظه هی ییرایپذ به ورودم با

. زد صدا منو اطیاحت با و آروم ییصدا با زیعز

 شیپ ایب.....  دخترم ایب......  مادر یاومد: گفت

 !خودم

 

 یرو یهمگ که بهیغر نگاه جفت چند ینیسنگ با

 دمید که کردم گم چنان رو پام و دست بود من

 .شده رهیخ بهم کالفه اخم من هی با دریح

 

 از نگاهمو یفور بدم خودم دست یکار نکهیا قبل

 که گهید نفر چند و زیعز بطرف و گرفتم دریح

 آروم. رفتم بودند شده سرپا و زیخ مین زیعز کنار

 . کردم سالم

 



 نشسته هم کنار که دخترجوان دو همزمان سالم با

 .دیچرخ بطرفشون نگاهم بودند

 

 یول. کرد سالم شاد ییصدا و یانرژ با شیکی 

 داد رو سالمم جواب گرم یول آروم یلیخ یگرید

 ناخواسته و اومد چشمم یجلو یعل یحرفها که

 .نشست لبم یرو یلبخند

 

 

 ...تو مال تمامش یهست که یوقت من قلب

 

 ...تو مال تمامش ییرتنهایغ دارم هرچه

 

 ...بغل کی یوحت دارم صدغزل ،یتیصددوب

 

 ...تو مال تمامش یوعشق خوب یشعرها

 



 ...توست یپا یصدا میشعرها آهنگ که من

 

 ...تو مال تمامش ییایرو یپا یصدا نیا

 

 ...دلم آرام انوسیاق سبز و کرانیب

 

 ...تو مال تمامش ییایدر خوب یپر یا

 

 ...من مال ایدر آب یودشوار یسخت

 

 ...تو مال تمامش ایرو و بودن شناور نیا

 

 ...من مال تمامش راه یسخت و دردورنج

 

 ...تو مال تمامش من وقلب وعشق مهر
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 و شد جمع حواسم زجونیعز دوباره زدن صدا با

 یلیخ نگاه با مهمون خانم. برگشتم بطرفش

 بود شده زوم صورتم یرو یتند و موشکافانه

 یعنی!! بود یزیچ کنکاش حال در انگار که یجور

 بود؟ مهم براش نقدریا من شناختن

 

 دروغ و بزنم اجبار سر از یلبخند شدم مجبور 

 یول. دمیترس خانومه اون زیت چشمان از نگم

 . گفتم آمد خوش لبم یرو لبخند همون با مجبورا

 

 و ام برادرزاده نیآم: گفت کرده یمعرف منو زیعز

 . مون خونواده ی همه عشق البته. ش عمه عشق

 

 سردرگم هم یکم و متعجب خانومه کردم احساس 

 یول. شد جمع شیشونیپ وسط ابروهاش و شد

 ! بود زوم صورتم یرو نگاهش دوباره



 

 و کرد حفظ رو خودش مغرور و یعاد افهیق اما

 به رو سرش آروم تیاهم یب و الیخ یب فقط

 باشند سالمت: گفت و داد یتکون ییآشنا یمعنا

  انشاهلل

 

 با و کردند برخورد گرمتر یلیخ دخترا یول

 نیب منو که شدند جدا هم از ییدوتا یخونگرم

 . دادند یجا خودشون

 

 و یعل. زد یدور همه نیب نگاهم.  نشستم آهسته

 چکسیه و بودند نشسته هم کنار همه دریح و رضا

 .بود بمن چشمش هم رضا. زدینم یحرف

 

 یتو و افتاد لرزش به قلبم رضا دنید با دوباره 

 بود تر قرص دلم ته نباریا اما. کرد ینیسنگ م نهیس

 مخصوصا کنند کمکم داشتم کنارم رو همه و

 . دریح



 

 مهمون یآقا به صحبت به شروع یمرتض عمو

 که آوردم ریگ یفرصت و شدم رضا الیخیب. کرد

 رو قشنگتون اسم تونمیم: دمیپرس دخترا از آهسته

 بپرسم؟

 

 رو خودش یسرخوش و اقیاشت با کهیکوچ دختر

 :گفت کرد یمعرف

 

 . هستم یکنکور پشت و ساله جدهیه دایل

 

 یمیش و هستم الیل: گفت میمال بزرگه خواهر

 ارشد یکارشناس یبرا خودمو دارم االنم. خوندم

 . باشه یچ قسمتم تا کنمیم آماده

 

 یحرفها به داشتم. شد شروع آروممون یحرفها

 به قبلشون ی دفعه سفر مورد در کهیکوچ خواهر

 اما. بودند دهیند نجایا منو که کردمیم گوش رازیش



 ما به حواسش اصال بزرگه خواهر کردم احساس

 . ستین

 

 و مشتاق نگاه به چشمم که برگشتم بطرفش

 یرو هم ییبایز لبخند. افتاد دریح به اش خواهنده

 دریح به چشم آروم و محو یلیخ و بود نشونده لبش

 .بود دوخته

 

 الیخیب کال دریح. برگشت دریح بطرف تند نگاهم

 حیتوض درحال و بود برگشته رضا بطرف راحت

 الیل ینگاهها متوجه هم اصال. بود یزیچ دادن

 . نبود

 

 دید حال در همچنان که برگشتم الیل بطرف دوباره

 به بیغر یطوفان دلم یتو ناگهان. بود دریح زدن

 نگاه دریح به داشت ینجوریا یچ یعنی. شد پا

 خشک دهنم و لب یآن در....... نکنه....... کردیم

 !بود شده خشک



 

 کهیکوچ خواهر دایل که یا باسقلمه یا لحظه در

 بطرفش تا یول. شد پرت الیل از حواسم زد بهم

 با بود دایل و الیل پدر که مهمون یآقا بگردم

 :گفت رضا به رو نیطن خوش و بم ییصدا

 

 نیا در دنتونید از یلیخ جوان ی  ساالر جناب خب

 خانواده و پدرتون حال یراست. شدم خرسند جمع

 خواستیم دلم یلیخ هست؟ خوب الحمدهللا که

 . باشم داشته رو دنشونید افتخار

 

 تموم تعارفهاش تا که بود دادن جواب درحال رضا

 تا: گفت آروم مثال زجونیعز به رو خانومه شد

 دختر جان نیآم کردمیم فکر داشتم فقط لحظه نیا

 . برادرتونه کدوم

 

 که نیداشت یا برادرزاده هی افتاد ادمی دفعه هی

 بود دهیچیپ جا همه نابابش و ناجور یکارا یصدا



 و مادر پدر یآبرو به بود زده حراج شدیم گفته و

 باشند؟ دخترخانم همون جان نیآم نکنه. برادراش

 !!!ادینم بنظرم یکس گهید آخه

 

 گرومب گوشهام منکه. ومدیدرنم یکس از ییصدا

 رضا و یعل و دریح دونمینم. دیکوب یم گرومب

 دیبا االن یول نه، ای بودند دهیشن رو زنه یحرفها

 اونو و دادیم رو کهیزن نیا جواب که بود یکس

 . نشوند یم سرجاش

 

 در که زد صدا درویح و یعل رونیب از ییصدا

 خواستندیم و داشتند کار باهاشون محله ی نهیحس

 .رندیبگ یمیتصم بعد ساعت هی مراسم مورد در

 

 با و شدند بلند هم با یهمگ رضا و یعل و دریح

 یراه گرفتند بزرگترها حضور از که یا اجازه

 فکر! بود دریح صورت یرو نگاهم. شدند رونیب



 به یتیاهم ای بود دهینشن یزیچ واقعا دریح کردمیم

 ......که بود نداده خانمه حرف

 

 یآقا نیسنگ و آمرانه یصدا همه یجا به اما 

 نایا: گفت که شد بلند بود دایل و الیل پدر که مهمون

 نیزنیم که هستش ییحرفها چه

 .......خانوووووووووم

 

 نیا اگه ناجور؟؟ و ناباب یکارها کدوم

 شناسمیم من که هستش یمرد دختر دخترخانوم،

 و رهیبگ باال تمام احترام و عزت با سرشو دیبا

 یپوشال یآدمها اساس یب و پوچ یحرفها به اصال

 ! نده گوش

 

 لق دهن چندنفر یحرفها به چرا دیعاقل مثال که شما

. دیبزن حرفهارو نیا حاال که دیداد گوش حسود و

 درست شونمیکی که زننیم حرف مدل هزار مردم

 .....شما حاال ادینم در



 

 با یمرد نگاه قفل ام زده بهت و گرفته غم چشمان

 زنش گفتارش سرزنش که بود مهربون یا چهره

 . بود رفته نشونه رو

 

 مینع حاج: شد بلند دینال بغض با که زیعز یصدا

 کی مردم که بود ییحرفها. دیگفت رو کالم لبّ  شما

 میدیند یازین اصال هم ما. کردند کالغ چهل کالغ

 به چون میبد یحیتوض مردم یهایعقل یب یبرا

 . نداشت یربط چکسیه

 

 تر کماالت با و تر خانم یلیخ هم نیآم من دختر 

 ای اساس یب حرف هر سر که حرفهاست نیا از

 کم ای ببازه رو خودش ادب از دور به یرفتار

 !ارهیب

 

 سمت به رو چشمام افتاده براه اوضاع از سردرگم

 متعجب واقعا. گرفتم زیعز سرد و مصمم نگاه



 نگه رو مهمون حرمت شهیهم که یزیعز. بودم

 حرفاش با االن نداشت، یاعتراض و داشتیم

 من از و دیکوب یم خانومه دهن یرو محکم

 .کردیم تیحما

 

 جهنم آتش یزمهایه بگم فقط: گفت یعمومرتض

 کاش. میکن یم جمع خودمون دستان با خودمون رو

 . میباش مواظب شتریب یکم

 

 فقط اما! ناراحت ای باشم خوشحال دونستمینم

 زار زار دلم و کنهیم م خفه داره یبغض دونستمیم

 . خوادیم اتاقمو کنج هیگر

 

 که بود شده دوخته زیعز یرو همونطور نگاهم 

 سرجاش از دهیکش یکالفگ سر از یآه مینع حاج

 و رونیب نیایب مامانتون با دایل ، الیل: گفت. شد بلند

 ها دسته نکهیا مثل. دینیبب رو یعزادار یها دسته



 یراه یمرتض عمو با و.  اومدند رونیب هینیحس از

 .شدند اطیح

 

 مامانش به رو و شد بلند آروم الیل نیح همون در

 خوادیم دلم یلیخ. رونیب میبر شکوه مامان: گفت

 .نمیبب رو یعزادار یها دسته

 

 خواست به بود سردرگم و جیگ که مادرش 

 کنارم همچنان دایل یول. شد اطیح یراه دخترش

 !ادیم سرشون پشت گفت الیل به که بود نشسته

 

 بطرف شده بلند نیغمگ و ناراحت هم زیعز

 . رفت آشپزخونه

 

 ام شونه یرو یدست میمال یلبخند زدن با دایل

 :گفت زده یچشمک و دیکوب

 



 تو مثل یدختر دنید از دارم........  هیچ یدونیم

 مامان یحرفها به هم یکار. کنمیم حال فقط و فقط

 .داد لیتحو رو هیبق خزعبالت که ندارم

 

 تو مورد در زیعز مثل یزن و آقاجونم یوقت یول

 دیبا صددرصد دن،یم نظر و کنندیم فکر ینطوریا

 !یباش داشته یبفرد منحصر و جالب تیشخص

  

 نیآم فعال: داد ادامه زده یچشمک بمن دوباره

 یحرفها به و کن راحت رو التیخ...... جوون

 . نکن یتوجه یشکیه

 

 یحرفها تونستم تازه رفت اطیح به هم دایل یوقت

 . کنم هضم رو دایل

 شیپ ساعت مین یثهایحد و حرف از یناباور با

 دستم آروم و دمیکش ام کرده عرق یشونیپ به یدست

 .نشست ام نهیس قفسه یرو

 



 دوام.......  ارمیب دوام تونمیم یک به تا  دونستمینم

 یجیتدر مرگ لحظه به لحظه میزندگ.......آوردن

 . بود

 

 بدنم ضعف به توجه یب و زدم بخودم یپوزخند

 یمداح و نوحه و طبل یصدا که شدم اطیح یراه

 .بود بلند

 

 هوا......   برداشتم قدم کوچه بطرف حرف یب 

 یب کردم دایپ یفرصت که رفتیم یکیتار به رو

 قدم یرنگ اهیس علم سمت به شدن دهید از الیخ

 .بود شده نیمز نیاحسی سبز   ی نوشته با که بردارم

 

 

 شومیم گلدان به پرپر گل شاخه کی تو یب

 شومیم وانیا کنج وخاک گرد نیا از تر بد

 



   کجا هر  دنیکش پر  یبرا  آزادم  چه گر

 شومیم زندان  به  تو  یب   میآزاد همه  با

 

  یزندگ  یها غصه  از  رها  آبادم تو با

 شومیم رانیو غصه با بدان نمیغمگ تو یب

 

  ما عشق بر کنندیم یحسود  ابانهایخ نیا

  شومیم  انیگر دهید ینباش من با همقدم

 

 یول را اعتقادم و نید برده طانیش گرچه

 شومیم  انسان  عشقم کنارت مردانه قول

 

  تو  چشمان  شاعر و صبور  سنگ  شومیم

 شومیم مهمان لحظه هر تو یلبها از بوسه

 

 من عشق یا سالم شب بال یرو سمینویم



 شومیم  دوران مجنون  یشویم من  یلیل
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 حس از هام گونه و کردم لمسش رو اهیس علم

 اگه. شد تلمبار دلم یتو حسرت. شد سیخ لمسش

 ریتحق حد نیا به تا بودم پسر و اوردمیم شانس

 .دمیکشینم عذاب و شدمینم

 

 بصورتم رو علم و  دمیکش یقیعم و داغ نفس

. شدم دلچسبش و بیغر عطر یبو مست فشرده

 گونه رو از التماسم پراز چشمان اشک یک دمینفهم

 .دیچک پارچه یرو به هام

 

 یها عقده شدن باز یبرا شد یا بهانه هم نیهم و 

 چقدر که دمینفهم که زدنهام زار و دلم در شده خفه

 ! کردم هیگر

 



 ییروشنا در که دمیکش یکنار خودمو خسته

 یقدم چند در. افتاد رضا به چشمم کوچه یچراغها

 داده هیتک وارید به پشتشو خسته و بود ستادهیا من

 !بود

 

 یتموم مهین کار.........  یداداش  هیچ: گفتم آهسته

 یچ گهید ؟؟یحسابرس یبرا یبرگشت که مونده

 خانومه که یدیشن حتما........ دیبگ بهم دیخوایم

 !!کرد پولم هی ی سکه چطور

 

 یا کاره اصال من مگه داشتم؟ یگناه چه من مگه

 و جان از و دیبود کنارم واقعا شماها اگه بودم؟؟

 اتفاق اون داشت امکان مگه دیکردیم تمیحما دل

  فته؟یب برام

 

 تحملم بزور نکهیا مثل نبود؟ من با دلتون بخدا

 اسم هزار هزار دیبود یراه دنبال فقط و دیکردیم

 .دیبزار من یرو



 

 یکی...... دریح نیع یکی یشدیم هم تو شدیم یچ

 بخاطر فقط که پاشا نیع یکی...... یعل نیع

 یکی....... داشت هوامو اونهمه دریح با یدوست

 رو خوردن کتک اونهمه بخاطرم که امیت نیع

 !!کرد تحمل

 

 فقط........ سوختمیم داشتم. کردم هق هق بلند

 . سوختمیم

 

 خودم دست کردنهام شکوه و ها شدن تلخ نیا 

........ رمیم: گفتم و زدم هق دوباره.......... نبود

 تیشکا گله یبرا حرف ایدن ایدن بمونم اگه

 .......دارم

 

 هم هنوز منکه یول دینداشت دوست منو که شماها

 رو حرمتها تا رمیم. دارم دوستتون بازم هنوزه

 !نشکنم



 

 دید یم اشک پرده پشت از بزور که یچشمان با

 دستم مچ که بودم نشده دور یقدم دو. افتادم راه

 . شد ریگ رضا دست  یتو

 

: گفت دیلرزیم بودنش یقو همه با که ییصدا با

 حرفات ی همه........  یگیم تودرست

 دیبا که ییحرفها مونده هنوز یول....... درسته

 .نکردم باز زبون امروز به تا یول بزنم

 

: داد ادامه. انداخت نییپا سرشو و دیکش بلند یآه

 و حرفها چقدر دهیفهم تیداداش بگم تونمیم فقط

 یکوچولو یآبج از اومده و بوده اشتباه رفتارهاش

 رو اون که بخواد مهربونش و یداشتن دوست

 .ببخشه

 



 اونو خوادیم یول باشه یادیز توقع دیشا بگه اومده

 باشه الزم که هروقت تا یبدون و یببخش حتما

 .مونهیم شتیپ

 

 پشتت جورت همه رضات داداش بگم خالصه 

 ......هست و هست و هست

 

 و بودند گرفته راه دایشد صورتم یرو اشکهام

 دستاش وجودش همه با رضا شدینم باورم اصال

 دنمیکش آغوش در منتظر و کرده باز هم از رو

 !هستش

 

.  دمیخند هم بلند...... دمیخند زدنهام هق هق نیب

 اون االن نبودم مطمئن.......  آوردم باال رو دستام

 !!داره تیواقع نمیب یم که رو یزیچ

 

 .  دمیکش عقب خودمو ییهوی چطور دمینفهم یول 

 



 شتریب و نبود کوچه یتو یادیز افراد خداروشکر

 در رو غذاها داشتند سرکوچه ی هینیحس در مردم

 . کردندیم جابجا یبزرگ یگهاید

 

 بهت چهره به بودم ستادهیا رضا از فاصله یکم با

 هم اشک بدون یگاه. کردمیم نگاه نشیغمگ و زده

 .زدمیم هق

 

 کنمیم خواهش.........  کوچولو یآبج: گفت رضا

........  نکن بامن نکارویا داداش زدل  یعز........ 

 ....... یداداش خوشگل یآبج

 

 به رو سرم تخس یها بچه مثل اما کردم یهق بلند

 .انداختم باال نه یمعن

 

 نیا از تر گرفته غبار یلیخ من یزخم روح و قلب

 رضا یزگفتنایعز و دیببخش کی با که بود حرفها

 ! رهیبگ جال و بشه آروم



 

 دنیشن از داشتم یخوب احساس وجود نیا با اما

 . بودم شده تر آروم حرفهاش

 

 خبرررره؟؟ چه نجایا: گفت ییصدا

 

 یول افتاد دریح اهپوشیس کلیه و قامت به چشمام

 نیهمچ در و االن البته. نداشتم گفتن یبرا یحرف

 !!بگم تونستمیم یچ یتیموقع

 

 خونه بطرف صدایب و دادم تکون براش یسر

 .برداشتم یقدم

 

 ن؟یآم شده یزیچ: گفت یشاک دریح

 

 شد باعث دریح یجد و جو زهیست و یعصب لحن

 خشک و یحالیب با برگشتن بدون. ستمیبا سرجام



 کارتون به....... پسرعمه ستین یزیچ:  گفتم

 .دیبرس

  

 یول. ومدین خوشش حرفم و لحن از کردم حس

 ......... جهنممممممممممممممم

 

 که من، به توجه یب مهمونا نیب و خونه یتو یوقت

 و زد یحرف نه شدم ریتحق و خرد یسادگ کمال در

 دلم کرد، خانمه اون یحرفها به یاعتراض نه

 دریح بودن خونسرد نیهم از همه از شتریب

 .سوخت

 

 رفتم خونه طرف به. نشست لبم یرو یتلخ پوزخند

 نیغمگ. ستادمیا رضا یصدا با اطیح داخل یول

 خاطر به داره یا پسرعمه نمیبیم یوقت: گفت

 سوال یشاک و رهیم غره چشم یمن به تو از تیحما

 دکی دارم رو برادرت اسم مثال که کنهیم جواب

 . کشمیم خجالت خودم از کشم یم



 

 . کردمیم نگاش فقط و نگفتم یچیه

 

 و بلندتر ییصدا وبا شد رهیخ چشمام تو یا لحظه

 یب و رتیغ یب داداش نیا و: دیغر محکمتر

 ........  کرده اشتباه چقدر دهیفهم ات عرضه

 

 جبران اومده حاال و بوده احمق یلیخ که دهیفهم

 بذاره مرهم رو کوچولوش یآبج شکسته دل و کنه

 ....بشه خوب دلش حال بلکه

 

 انگشتاش با بکنم یحرکت بتونم نکهیا قبل رضا 

 و کرد نوازش رو اشکام از شده خشک یها گونه

 .زد یلبخند

 

 که هم هرچقدر. اومد لبم به یلبخند ناخودآگاه منم 

 تونمینم و عاشقشم دونستمیم بازم بودم ریدلگ ازش



. نکنم احساسات ابراز و کنم کنترل رو رفتارهام

 !!کرد شدیم چه گهید بودم یا عقده

 

 دیکش سرم یرو چادر و شال به یدست آروم رضا

 یانیم و اشاره انگشت دو با نباریا. کرد مرتبش و

 سرحال و زنان نفس یباصدا که دیکش رو دماغم

 ! برگشت بطرفش هردوتامون سر یعل

 

 یآبج به کاریچ رضا داداش یهوووووووو.. یهو

 اون زنمیم که کنار بکش رو دستت ؟؟یدار من

 گردنت دور برات و کنمیم یونیپاپ دستهارو

 !!!!هاا ندازمیم

 

 جلوم راست راست و اومد زد حرفو نیا که یعل

 لبخند رد هم اصال. بود بمن پشتش کهیدرحال ستادیا

 ......دیند رو ام دهیخشک یلبها یرو

  



 همون از یعل داداش یها توجه نیا از سرخوش

 سرت خداروشکر جان یعل نمیبب: گفتم سرش پشت

 یبرا هم خورده هی یکرد وقت و شد خلوت یکم

 !!یبد بخرج رتیغ داغونن و درب خواهر نیا

 

 یا غره چشم نهیس به دست که برگشت بطرفم

 گرفته فاصله ازم ترس با مثال و دیخند. رفتم بهش

 : دینال

 بودم مجبور....... گهههههههید نکن خرابم یآبج

 ! باشم مهمونمون و محترم یخانمها دختر رکاب در

 

 نه: داد ادامه دهیکش شکلش سرو به یدست وبعد

 دارم، فیتشر جذاب یادیز و پیت خوش نکهیا

 یخواهشها و التماسها به مجبورم همون واسه

 ..... ایدخمل یبعض

 

 ..دلبرم دست به افتد من وانید اگر یوا

 ......سرم به خاک رودیم لو گرمید یعشقها



 

 یآخ که زدم بهش یمحکم چندان نه یگردن پس

 االن داداش نمیبب: دینال رضا به رو اخم با و گفت

 داره ینطوریا یداد من یآبج نیا خورد به یزیچ

 کنه؟؟یم پلم و شل

 

 یعل که دمیخندیم رضا با همراه زیر زیر داشتم

 مثل نه: گفت و انداخت اطراف به ینگاه اول

 . ستین یخبر صاحابشون از نکهیا

 

 یبرا مثال و کرد باز دستاشو تمام طنت  یش با بعد

 رضا یول. برداشت زیخ بطرفم دنمیکش درآغوش

 یجلو دستاشو و دیکش جلو خودشو اون از عتریسر

 : گفت گرفته یعل

 

 فرشته به دستت شما......... داداجان نشد گهید نه

 ......... من یکوچولو

 



 ای یصدا با رضا خندان و سرخوش یصدا

 شکسته زد ادیفر وجود تمام با یعل که یابوالفضل

 . شد

 

 یرو قوا تمام با خودشو رضا کردم احساس فقط 

 از درست یا گلوله یصدا دنیشن با. انداخت من

 نیزم رو بود باد دنیوز یصدا مثل که گوشم کنار

 خونه رونیب یآهن در به بشدت سرم و افتادم

 .شد دهیکوب

 

 داغ رو سرم رینفسگ یآتش با همراه دیشد یدرد 

 .......کرد

 

 

 شومیم گلدان به پرپر گل شاخه کی تو یب

 شومیم وانیا کنج وخاک گرد نیا از تر بد

 



   کجا هر  دنیکش پر  یبرا  آزادم  چه گر

 شومیم زندان  به  تو  یب   میآزاد همه  با

 

  یزندگ  یها غصه  از  رها  آبادم تو با

 شومیم رانیو غصه با بدان نمیغمگ تو یب

 

  ما عشق بر کنندیم یحسود  ابانهایخ نیا

  شومیم  انیگر دهید ینباش من با همقدم

 

 یول را اعتقادم و نید برده طانیش گرچه

 شومیم  انسان  عشقم کنارت مردانه قول

 

  تو  چشمان  شاعر و صبور  سنگ  شومیم

 شومیم مهمان لحظه هر تو یلبها از بوسه

 

 من عشق یا سالم شب بال یرو سمینویم



 شومیم  دوران مجنون  یشویم من  یلیل

 

#85 

 

. بودم دهیشن مانندمو غیج و بلند آخ دونمیم فقط

 که خورد بگوشم هم یموتور مانند زوزه یصدا

 ...... شد دور محل از

 

.......  کوتاه و بلند یادهایفر یصدا امیب بخودم تا

 پشت یکردنها صدا رو خدا.........  داد و غیج

 ...... سرهم

 

 یرو ینیسنگ زیچ انگار. کردیم یتنگ بشدت نفسم

 داره ام نهیس یرو گفتیم حسم و بود افتاده من

 .شهیم تر سیخ و سیخ

 



 بطرفم خودشو که رضا داداش شدم متوجه تازه

 هم یحرکت چیه و افتاده من یرو کرد پرتاب

 . نداره

 

 باشه شده کرخت انگار شوک، و ترس با دستمو

 زمزمه یآخ با. زدم بازوش یرو و دمیکش رونیب

 ..... ش..دادا... رضااا....... داش...دا: کردم

 

 و غیج اونهمه نیب اما. نکرد یحرکت اصال رضا

 . دمیشن رو فشیضع ناله یصدا انگار داد

 

 خودمو کردم یسع بود افتاده دلم یتو که یوحشت با

 رو رضا اطیاحت با یکی کدفعهی یول. بکشم کنار

 .زد کنار من یرو از

 

 اهیس حال در ترس و درد و ضعف از که چشمام

 آدم بتونم دیشا کردم گشاد وحشت با رو بود شدن

 . نمیبب رو مقابلم



 

 که یآغوش و بود رضام داداش دنبال فقط چشمام

 .کرد جدا نیزم یرو از منو بالفاصله

 

 صورتم یرو رو یظیغل و لزج عیما خوردن زیل

 دست. گرفت رو چشمام یجلو بدتر که کردم حس

 که سرانگشتام با خواستمیم. رفت باال حسم یب

 بزنم کنار رو لزج عیما اون بود شده کرخت کامال

..... 

 

  آهن مزه که شد هم دهنم وارد داغ عیما کردم حس

 تونستم ینم گهید. کردم حس زبونم یرو که رو

 رفت هم یرو کم کم پلکهام و دارم نگه چشمامو

........ 

 

 و ناله در،یح هم سر پشت و نیخشمگ یادهایفر

......... آمبوالنس ریآژ یصدا ز،یعز هق و هق

 ..... مطلق یاهیس بعد



 

💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 

 شدن بلند. ختیر بهم هیچندثان عرض در زیچ همه

 در....... ادیفر و داد شدن بلند........ گلوله یصدا

 وار ناقوس دریح سر در اسم کی فقط لحظه اون

  دیکوب یم

 نییییییییآم

  

 با یمرتض حاج سرش پشت و دریح بعد هیثان چند

 .دندیدو یم منزل بطرف ینگران و دلهره

 

 کرده یخبط عجب. دادیم فحش بخودش فقط دریح

 اومدن یماجراها ریدرگ فکرش اونقدر امروز. بود

 و مراسم با ن،یآم یناراحت و العمل عکس و رضا



 که بود شده مهمانهاشون اومدن و یعزادار شام

 . بود نذاشته براش یمراقب چیه

 

 و بود شده منگ و جیگ عمرش در بار نیاول یبرا

 .ست کارهیچ االن و کنه کاریچ دیبا دونستینم

 

 برادرش امشب اگر خورد قسم وجودش تمام با

 مراسم الیخیب باشند دهید  یبیآس نیآم ای یعل

( سلمان) یافع کار امشب نیهم و بشه یعزادار

 . کنه کسرهی رو

 

 از دور به داشت میتصم و خواستیم امشب به تا

 شیپ رو کارهاش سروصدا و خشونت هرگونه

 به یحت یافع و بود شده نطوریا که حاال یول. ببره

 ....بود نداده یتیاهم هم ینیحس یعزادار

 

. نبود زیجا تعلل گهید. گرفت درجا رو مشیتصم 

 منزلشون یجلو رو خودش مصمم یا چهره با



 الشیخ یکم دید رو یعل برادرش یوقت و رسوند

 .شد آسوده

 

 یب بدن یعل دید آمد نییپا هراسانش نگاه یوقت یول

 .دیکش کنار نیآم یرو از رو رضا جان

 

 حرکت یب جسم نطوریهم رضا خون در غرق بدن

 نیزم یرو خون در غرق که کوچولوش سنجاب

 یجار صورتش و سر از خون شرشر و بود افتاده

 ینا و برداشت تاب پاهاش یا لحظه....... بود

 .نداشت دنشویکش

 

 .......نداشت باور رو دید یم که ییها صحنه

 ساعت چند تازه که یخواهر و برادر نداشت باور 

 دندید گرویهمد دوباره مدتها بعداز ستین شتریب

 .....باشند خون در غرق ینجوریا

 



 یخواهر و برادر دارید نیآخر دیشا نداشت باور

 . بودند گذاشته یآشت راه در پا تازه که باشه

 

 بطرف....... وانهید رسما.........  شد وانهید

 نیزم یرو از رو نیآم درد با و دیدو عروسکش

 ...... دیکش ادیفر کرده بلند

 

 مهین بدن جز که دیکش یم ادیفر وار وونهید چنان

 .دیدینم رو یزیچ نیآم جان

 

 و رضا و دیرس آمبوالنس قهیدق چند عرض در

 منتقل سرعت به بودند هوشیب هردوشون که نیآم

 .شدند

 

 یمرتض آقا همراه زدیم لنگ بشدت که هم یعل

 .شدند مارستانیب یراه آمبوالنس بدنبال

 



 ... دریح یول

 

 از و بود خورده نارو عمرش در بار نیاول یبرا

 امروزش یفکر یب و تیعصبان و خشم شدت

 .دیچیپ یم بخودش دایشد

 

 سوختیم گاه بدنش تمام و دیبر یم دریح ینفسها

 خودش. بود کالفه و یعصب بشدت. زدیم خی گاه و

 که باهوشه بشدت و رکیز یمرد سلمان دونستیم

 رشیگ نتونسته چکسیه هنوز مدت نیا تمام در

 .بندازه

 

   بود ینیب شیپ رقابلیغ هاش برنامه و کارها همه

 و بود زبانزد اریبس قدرتمندان نیب شهرتش و آوازه

 یفکرها چه سرش یتو یبفهم  یتونستینم اصال

 !!! دهیم جوالن

 



 یدستا حد یب تیعصبان و خشم شدت از که دریح

 :کرد زمزمه خودش با دیلرزیم ش شده مشت

 

 ریپ یافع بخواب خوشحال و راحت رو امشب

 خودت الیخ به. امیم سروقتت  زود یلیخ...... 

 .کن صبح راحت رو شبت آرامش در مثال

 

 و بود نشسته آمبوالنس پشت نیآم کنار که دریح

 یحرفها با بود، نیآم بصورت فقط چشمش

 یکم یپزشک یتهایفور نیتکنس ی دوارکنندهیام

 .........رضا یول. بود راحت نیآم از الشیخ

 

 یا شماره همراهش  تلفن با کرد که یکار نیاول

 خبر رو خسرو پاشا.......  الووو:گفت. گرفت رو

 کسرهی یافع کار امشب نیهم خوامیم......  کن

 چه نداره یتیاهم برام...... نههههه..... بشه

 درست ییدردسرها چه ای شهیم پا به یجنجال



 تموم امشب یییییییییییافع کار فقــــــــــط. شهیم

 . هستم اونجا گهید کساعتی تا. نیهم شهیم

 

 نگران. کرد قطع شویگوش یا گهید حرف بدون و

 بصورت یرنگ. کرد نگاه نیآم ی بسته چشمان به

 یتو یخون اصال یانگار و بود نمونده نیآم

 . شدینم دایپ رگهاش

 

 نداشت رو جانش از زتریعز  بد   حال دنید طاقت

 !کنه تحمل رو نبودش تونستینم یجور چیه و

 

 یحت و کردیم غوغا وجودش در که یخشم از

 کرده باد گردنش رگ ارهیدرب صداشو تونستینم

 مهم براش اصال یول. داشت ضربان بشدت و بود

 . نبود

 

 دیبا شدیم کشته یافع همراه امشب نیهم اگر یحت

. بکشه ینفس بتونه بلکه بردیم نیب از اونو دیبا دیبا



 فقط کردیم ش خفه شکارا با داشت گهید یافع

 ..... خفه

 

 از یخرچ یصدا و داد فشار دستش یتو لشویموبا

 . شد بلند لیموبا

  

 یدیم پس رو تاوانش: زد داد دلش یتو

  بــــــــــااااش مطمئن..........  سلمــــــــــاااان

 قرمز خط به رسوندن بیآس و دنیکش نقشه تاوان

 ....یدیم پس رو دریح

 

 مرد نیا به وحشت و ترس با نیآم همراه پرستار

 یخاکستر یرنگ با که بود دوخته چشم ترسناک

 اسم به یگروه ای شخص قتل دستور داشت شده

 .کردیم صادر رو یافع

 

 یارزش یب زیچ ای شئ ی باره در داشت که انگار

 برق یبیعج طرز به چشماش......  زدیم حرف



 باعث که بود شده سرخ صورتش رنگ و زدیم

 .بود پرستار ترس

 

 یحساب ی هیگر هی دلش لحظه نیا در دریح

 براش که یزیچ تنها اون کنار در. خواستیم

 کوچولوش خانم یرنگ یها لهیت دنید داشت تیاهم

 ...... بس و بود

 

 دیبا یعنی........  یگردیبرم تو: کرد زمزمه

 مطمئن.......  شهیم خوب حالت........  یبرگرد

 ......باش

 

 موقع نیآم دیفهم یوقت. داد رونیب ینفس دوباره

 به پشت از محکم یا ضربه فقط افتادن نیزم

 مال بدنش و نهیس یرو خون و خورده سرش

 دلبندش زود یلیخ که بود دواریام فقط رضاست

. شدیم نهیمعا کامل دیبا اول یول بکنه دایپ بهبود

 !دیرسینم بنظر یخوب زیچ اصال نیآم یهوشیب



 

 گرفتن یبرا امیت. دیکش اش خسته صورت به یدست

 راهه در کرد اشاره فقط. گرفت تماس باهاش خبر

 نیآم از الشیخ شدن راحت محض به و مارستانهیب

 . رسونهیم ضربت گروه به خودشو زود یلیخ

 

 و بودند یتکاور یروهاین نیبهتر جزو که یگروه

 .بود داده آموزش اونارو شخصا خودش دریح

 

 و یمعمول کارمندان جزو خودشو جا همه دریح

 یوقتها که کردیم یمعرف ارتش نیزنشیم پشت

 دست ریز یمعمول یتاجر عنوان به هم  شویاضاف

 . بود درآمد کسب حال در یمرتض حاج باباش

 

 و انیاطراف از معدود یتعداد بجز چکسیه یول

 نیبهتر از یکی دریح که دونستندینم دوستاش

 . هستش کشور فعال بشدت و یرسم ریغ یروهاین

 



 مستعار اسم با دریح دونستینم چکسیه باز و

 همه زبون ورد( سلمان)  یافع اسم کنار در شهاب

 .بود کشور خالفکار یها گنده کله

 

 نشده دنشید به موفق چکسیه حال تا که یشهاب

 یباق خودش از هیسا از یرد شهیهم و بود

 !! گذاشتیم

 

 قاچاق و یزرنگ در خودش اسم که سلمان یحت

 نیا بود کنجکاو بود، همه زبان ورد یالملل نیب

 از بشدت چون کنه ییشناسا رو پرده پشت شخص

 !کردیم ینگران و یناامن احساس طرفش
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 هم یمرتض آقا و دیچیپ یم بخودش مار مثل زیعز

 !زدیم قدم مارستانیب راهرو در همش



 

 که بود یاتفاقات ریدرگ بشدت فکرش و بود نگران

 قرار که هم یا گهید عیوقا و بودند گذرونده سر از

 ! فتهیب بود

 

 ذکر بدست هیتسب و بود نشسته یکنار مینع حاج

 یم خونه یماجراها رامونیپ فکرش. گفتیم

 ! دیچرخ

 

 کردیم هیگر بلند زیعز. شد زوم یا گوشه چشماش

 .خوندیم ییالال نیآم یبرا و

 

 ستادیا مادرش یجلو رفتیم رو قدم فقط که دریح

. یباش یزیچ نگران خوادینم من ز  یعز: گفت

 !شهینم میتسل یزود نیا به شناسمیم من که یدختر

 

 ارمیب ها شکسته گردن اون سر ییبال چه دونمیم 

 که یهمونجور. کنم ناکارشون دمیم قول بهتون ،که



 یباال من اسم که یدختر به کردن جرات اونا

 چشمان یجلو نیباش مطمئن بذارن، دست سرشه

 قطع رو دستشون یانگشتا دونه دونه نیآم خود

 ! زنمیم شون شیآت هم بعد و کنمیم

 

 چه. رفت زنش شیپ فکرش. زد یلبخند مینع حاج

 الیل دخترشون و دریح یبرا یقشنگ یها نقشه

 . داشت

 

 بکنه یکار تونستیم که کردیم فکر ساده چه

 بزنه گره توانمند دریح به رو الیل دخترش

 دمیشا و نیآم یرو اسمش دریح کهیدرحال

 !!! بود اش شناسنامه

 

 یبخت دم دختر که بود یمادر هر یآرزو دریح

 خواستیم دلشون هم حتما و داشت خونه یتو

 .......باشن داشته یداماد نیهمچ



 و....... جذاب و ثروتمند......  یجد......  معتقد

 ........قَــــــــــَدررررررررر
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 غرق و بود دوخته دریح به چشم همچنان مینع حاج

 !افکارش در

 

 زد یزنگ برداشته شویگوش درهم یاخمها با دریح

 یجلو برسون خودتو: داد دستور آمرانه و

 نیآم اتاق رونیب از خوردن تکون حق...... اتاق

 ...... یندار رو

 

 اونجا از هم لحظه کی یحت. گفتم یچ یدیفهم

 مواظب!! برگردم من کهیزمان تا یخورینم تکون

 .کن جمع رو حواست و باش هم خروجها و ورود

 



 یمحکم ی ضربه نیآم. نداشت قرار و آروم دریح

 یداخل یزیخونر باعث بود خورده سرش به که

 رضا. کردندیم رو تالششون تمام پزشکان شده

 بازم و بود شده اعزام عمل اتاق به درجا همکه

 .ومدیبرنم دستش از یکار

 

 اجازه یحت. نداشت یا دهیفا چیه نجایا موندنش

 یدواریام بهش فقط. بشه کینزد نیآم به دادندینم

 به نیآم کار کنندیم رو تالششون تینها بودند داده

 . نکشه یجراح

 

 با. بود کارها نیثمرتر یب ستادنشیا نجایا فعال 

 رو مارستانیب عیسر آشفته یالیخ و پرتپش یقلب

 یدگیرس اومده شیپ یماجرا به دیبا. کرد ترک

 آروم یکم بلکه گرفتیم یزهرچشم و کردیم

 .گرفتیم

 



 لنگهیم کار یجا هی انگار گفتیم بهش یحس یول

 !!!ستین درست و

 

 شدیم گزارش رید انقدر امشب اطالعات دیبا چرا

 و تکاپو در نیمامور لحظه به لحظه کهیدرحال

 بودند؟؟ جستجو

 

 از ترس بدون و پروا یب نطوریا سلمان دیبا چرا

 زد؟؟یم یحرکت نیچن به دست دریح العمل عکس

 دریح دستان ریز قایدق االن پسرش دونستیم اونکه

 .....افتاده ریگ

 

 راه از دیبا زدن ضربه و کردن حمله عوض پس 

 ومدیم راه دریح با و شدیم وارد  یزتریآم مسالمت

 اسلحه دریح خونه یجلو درست حاال یول

 ........!!!!بدست

 



 که یسواالت. دیرس یخود یروهاین مستقر محل به 

 سلمان! کردیم تشیاذ بدجور بود اومده شیپ براش

 دهیناد پسرشو جان و یزندگ تونست ینم چوقتیه

 که کنه کینزد نیآم به خودشو بخواد و رهیبگ

....... 

 

 اشکال هی.......... داشت رادیا بن و خیب از کار

 به و شد جمع چشماش دریح.......... بود وسط نیا

 ....... شد زوم یا نقطه

 

 بدست شویگوش یآن میتصم هی یط بالفاصله  

 که یحال در گرفت رو سلمان ی شماره و گرفت

 بود یزیچ نگران دل بشدت و داشت دلش ته یلرز

 !!!هیچ دونستینم خودشم که

 

.......  محتاط......  آروم....... داد جواب سلمان

 سر از و اطیاحت با یلیخ و فتادهین یاتفاق چیه انگار

 .زدیم حرف دریح با میتسل



 

 کردیم حس و بود مونده باز چشماش واقعا دریح

 زیچ چیه از سلمان انگار! هنگه درحال مغزش

 . نداشت یخبر

 

 کنه کنترل خودشو کامال کردیم یسع که دریح

...... بزنم حرف باهات کینزد از دیبا: گفت

 ......رودرو

 

 خواست در نیا با فورا یتعلل چیه بدون سلمان

 بخاطر صرفا بود مطمئن هم دریح. کرد موافقت

 به رو یهمچ و شهیم وارد راه نیا از داره پسرش

 واقعا براش........ نیآم به حمله یول خره،یم جون

 !بود نحلیال

 

 

 یراندازیت و حمله نکهیا مگر.........  نکهیا مگر

 یرو از کامال بوده گهید خراب کله نفر هی کار



 یحت. باشه گرفته میتصم یشخص احساس و عجله

 !نداشته یتیاهم براش کردهیم که یکار عواقب

 

 یا نقشه زیپرو اگه! چرااا؟؟؟؟ و یکس چه یول

 مرد اون..... نداشت امکان....... که باشه دهیکش

 !!بود حرفها نیا از تر وونهید و تر خنگ

 

 جزدهیگ رو یقیعم نفس و ستادیا ها پله یباال دریح

 کامال سلمان با زدن حرف ربع هی فقط. داد فرو

 آدماش کال و خبرهیب یهمچ از بود کرده مطمئنش

 پس: دیغر لب ریز! نبوده دریح ی خونه بر دور

 .......ــــــــــزیپرو مونه یم فقط

 

 چشم ساده چه. افتاد راه بزرگتر یقدمها و عجله با

 یب و یخنث موجود هی اونو و بود گرفته زیپرو از

 خطر یب آدم همون حاال. بود کرده فرض خطر

 برده مرگ  مرز تا رو شیزندگ فرد نیزتریعز

 !بود



 

 افتاده دلش یتو سخت یا دلشوره. داشت یبد حس

 . رفتیم باال خونش فشار کم کم انگار و بود

 

 اخطار بهش داشت دایشد دلش یتو یمزخرف حس

 کاش. کن کمک خودت ایخدا: کرد زمزمه. دادیم

 کنمیم حس که یخطر نیا و باشم کرده اشتباه

 !!!نباشه رضا و نیآم دیتهد یبرا

 

 یشتریب نیمامور چرا. بست یا لحظه چشماشو

 راحتتر الشیخ االن که بود نذاشته اتاق در یجلو

 و نیآم کاش! بود کرده یبزرگ خبط عجب! باشه

 چیه االن گهید و سپرد یم پاشا به رو تشیامن

 . نداشت ینگران
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 یچ اطرافم دمیفهم یم حدودا اما. بود بسته چشمام

 و شد رفع خطر خداروشکر: گفت ییصدا. گذرهیم

 !اومده بند یزیخونر یجراح بدون

 

 موجود جا همه میکن یم استفاده که ییآمپولها 

 هیته احمر هالل از دیبا سمینو یم شو نسخه. ستین

 گرون یلیخ دیبد اطالع هم ضیمر همراه به. بشه

 .باشه آماده که هستند

 

 آمپولهاش و میکن یسرکش زود به زود دیبا فقط 

 هم داشتن همراه ی اجازه. بشه قیتزر سروقت

 کور و سوت کامال دیبا اتاق. کنم اعالم تا نداره

 !باشه

 

 حواسم االن. نشست بگوشم اتاق در شدن بسته

 یدیشد تهوع احساس و جهیسرگ اما بود تر جمع

 ضعف اما کنم باز چشمامو یکم کردم یسع. داشتم

 .کردم حس رو یدیشد



 

 خشک تخته هی مثل زبونم....... بودم تشنه چقدر

 یصدا. شد اتاق وارد یکس گفت بهم یحس. بود

 اما کنم باز چشمامو یکم زدم زور. شد بلند ام ناله

 . نداشت امکان

 

 یلبا یرو رو زبونم بزنم حرف بتونم نکهیا یبرا 

 با مردونه و آشنا یعطر همزمان که دمیکش خشکم

....... به به: گفت گوشم دم یآروم و زیر یصدا

 خانوم..... طال بادوم یدارشدیب.......  سالم

 .....زیپرو ز  یمو......... گربالیج...... طال

 

 شد متوجه نکهیا مثل. شد یخال دلم ته یزیچ انگار

 یطال جوجو یهست تشنه: گفت تشنمه چقدر

 ....... زیپرو

 

 یچیه اصال. ادیب ادمی یهمچ کردم یسع هراسان

 . هستم نجایا االن من چرا دمیفهم ینم و نبود ادمی



 

 لطفا دیبکن دیخوایم یهرکار سییر: گفت ییصدا

 شدن هوشیب متوجه یکس ممکنه. دیکن عجله

 !بشه در دم نگهبان

 

 که زمیبر دهنش بده آب یکم اول: گفت خفه زیپرو

 تنها. مشیبر یم خودمون با بعد. ست تشنه عشقم

 . نهیا کارم

 

 یول دیلرز یم درون از بدنم تمام کنم فکر

 لبم به آروم یوانیل. بکنم تونستم ینم یچکاریه

 . شد روان دهنم به یقطرات و دیچسب

 

 باز رو چشمام اراده یب هراسم و ترس شدت از

 و شیر با زیت چشمان یرو تارم نگاه و کردم

 .  نشست ادیز یپشم

 با یول بزنم حرف و کردم باز دهنمو خواستم

 .شدم خفه لبام یرو یانگشت نشستن



 

...... من یجوجو سوووووووووووس: گفت زیپرو

 بلبل برام یتونیم تا اونوقت و برمتیم خودم با

 صداتم! ت خسته عاشق منم فقط که یکنیم یزبون

 یم رو زیپرو سگ یرو اون گهید که ادیب در

 .....تماممممممممممم و ینیب

 

 .چرخوندم راستم و چپ به ترس با چشمامو

 !؟ نبــــــــــود چکسیه از یخبر چرا

 

 دیباش زود سییر: گفت زیپرو سر پشت از ییصدا

 !کمه فرصتمون

 

. پروند رو یمگس انگار رفت باال زیپرو دست

 به باهم قراره من، یکوچولو خانم خب: داد ادامه

 یادموندنی به و کوچولو و نیریش مسافرت هی

 دوست........  تووووو و من فقط اونم........ میبر

 ؟ نه یدار که



 

 نگاه پشم و شیر بزرگ حجم اون به وحشت با

 و شتندا فاصله من با شتریب چندسانت که کردمیم

 . ادیب رونیب حدقه از چشمام بود مونده کم

 

 بود یزیپرو همون مرد نیا......  دمیدینم اشتباه نه

 میزندگ ترسناک و تلخ یکابوسها همه دنشید با که

 رنگ ام باخته رنگ چشمان یجلو داشت

 .گرفتیم

 

 و عجز کمال در. نداشتم رو یحرکت چیه قدرت

 به وخودمو بمونم حرکتیب دادم حیترج یناتوان

 دستم از یچکاریه. بسپارم ریتقد دست

 !!!یچکاریه...... ومدیبرنم

 

 از خودمو سهم من: گفت تیرضا کمال در زیپرو

 هم شما. هستند منتظرم که برمیم رونیب مارستانیب



 اون دفتر دیتونیم که هرجور و هیبق کمک دیبر

 .دیبد من به خبرشو و دیببند رو رضا پسره

 

 سکته حالت و رفتیم نییپا و باال شدت به ام نهیس

 . داشتم

 

 هیچ: گفت بمن کامل یخونسرد با دوباره زیپرو

 بکنم؟؟؟ یهرکار تونمیم که شهینم باورت زمیعز

 شهیم ادعاش اونهمه که قلچماقتم دریح اون یحت

 ! رهیبگ جلومو نتونست

 

 ایدن اون میبفرست رو رضات داداش میخوایم االنم

 کنن شروع شو یحسابرس تا جهنم یهایحور شیپ

 !میبرسون بهش خودمونو هم ما و

 

 کبارهی کهه دیچیپ سرم تو پرصداش و بلند قهقهه

 !!اومد چشمام یجلو اتفاقات همه

 



 ... نیهم....... شدیم بسته بازو دهنم یماه مثل فقط

 

 االن و بود خورده گلوله من بخاطر رضام داداش

 . هیتیوضع چه در دونستمینم

 

 تونمینم یحت......  نداشتم که دنیکش ادیفر قدرت

 خوردمینم هم مردن درد به یحت. کنم ناله و ضجه

 !بود کرده جواب منو هم لیعزرائ که

 

 بازم چشمان از......  شدم متنفر دنمیکش نفس از

 عقم آشفته یزندگ نیا از........  متنفرشدم

 اونو یحت نبود شتریب که جان هی........ گرفت

 .خواستمینم گهید

 

 االن که شدم متنفر ام پسرعمه از همه از شتریب

 !!!! نبود بازم یول بود یم کنارم دیبا

 



 و خورد یتکون رفته باال یابروها و لذت با زیپرو

 االن پس. یکرد فرار که مرگ دست از خب: گفت

 دهیکش ها نقشه ی همه. یباش خودم مال فقط دیبا

 و رنیبگ لیتحو تورو منتظرن پرستار دوتا و شده

 .  کنن خارجت مارستانیب از

 

 دست و انداخت زانوها ریز دستشو خنده با بعد

 کنه بلندم تخت یرو از  که گردنم پشت  گرشوید

 گوشم یتو یمیمال یصدا با کهیحال در........ 

 : گفت

 حاال تو و من چون نبودم یراض مرگتم به کن باور

 بودم مجبور خب یول. میدار کار گهیهمد با حاالها

 !مجبورررررررررر گمیم یچ یفهم یم

 

 تخت از شدم منتظر. بستم رو چشمام زجر و بادرد

 به منو گرگ نیا فیکث و نحس دستان و بشم کنده

 بشدت و ضرب کی اتاق درب که بکشه آغوشش

 ........شد باز



 

 

 دیایب کوتاه فاصله یکم کاش یا

 دیایب راه من دل با دلت که نیا ای

 

 من از یخستگ برود دمیدو عمر کی

 دیایب آه شود، خسته نفس که دم هر

 

 افتاد تو مهر دلم به تا تنم دیلرز

 دیایب ناگاه زلزله اگر ردیگ جان

 

 هاللت یابرو بد چشم از بکن پنهان

 دیایب ماه تو، یمهمان به که شب آن

 

 نباشم آرام که است قرار انگار

 دیایب دلخواه و دلبر آن سفر از تا
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 کهیجور شد باز بشدت و کضربی اتاق درب 

. نشست بگوشم وارید به در شدن دهیکوب یصدا

 .دیدرخش قلبم یتو یدیام ی روزنه

 

 هرلحظه پاهام خی و نبود دلم یتو دل بازم اما

 تنها و زدم یادیفر دلم یتو خفه. ومدیم باالتر

 . بود دریح زدم صدا که یکس

 

 همون با درویح خشن و یجد یصدا یا لحظه

 و زدم پلک یآن در که دمیشن شیشگیهم صالبت

 .شد باز ام زده وحشت و جان مهین چشمان

 

 دستت که کوتاه نامــــــــــرد دست: گفت محکم

 .کنمیم تیسالخ نجایهم بخوره بهش یادیز



 

 رسوند زیپرو به خودشو که  دمید درویح یآن در و

 . نشست زیپرو یبازو یرو دستش و

 

 داره دریح دمیفهم زیپرو افهیق شدن مچاله از

 .دهیم فشارش رو بود رفته سرم ریز که ییبازو

 

 چه نجایا تو........  نداره امکان نیا: دیغر زیپرو

 تو که هیگور کدوم فرخ پس........  یکنیم یغلط

 ؟یخونیم لغز واسم یدار نجایا

 

 یبازو یرو رو دستش فشار دریح نکهیا مثل

. شد بلند زیپرو ناله یصدا که کرد شتریب زیپرو

 تیوضع دنید با و انداخت بهم ینگاه مین دریح

 عقب به رو زیپرو تمامتر هرچه شدت با داغونم

 بازوهاشو درجا دریح یآدما از دونفر که داد هلش

 . گرفتند

 



 زق زق تازه و بود شده وارد بهم یادیز شوک

 که ستادیا تخت کنار دریح. بود شده شروع هم سرم

 بزور رو گلوم بغض و زدم زل شچشما به درد با

 .دادم قورتش

 

 آروم درهم و خسته ی افهیق اون با دریح کدفعهی 

 بهتم، و تعجب کمال در. کرد بغلم و شد خم بطرفم

 مو کرده عرق یشونیپ نیریش و احساس با یلیخ

 .دیبوس

 

: گفت گوشم یتو نگاهش سکوت با و وار زمزمه

 تونستم فقط چون ادهاینم حساب به بوسه نیا یول

 که نترس یچیه از االنم. ببوسم رو سرت یباندها

 ! نجامیا خودم

 ؟یندار که درد چطوره حالت

 

 پراز یچشما و داشت هم لرزش که دهیورچ لبان با

 چطوره؟..... حالش..... رضااااااا: دمینال التماسم



  

 فکر رنگ چشماش. شد یجد و سخت اش چهره

 یاجزا ی همه در رو چشماش. گرفت بخود کردن

 شدم زنده و مردم که یمکث با و چرخوند صورتم

 :گفت

 

 عمل اتاق از تازه اونم........  شهیم خوب انشاال

. بودند یراض حالش از دکترها که آوردند رونیب

 . نباش نگرانش

 

 من یرضا داداش یعنی. بخندم بلند خواستیم دلم

 !خوب حالشم و بود زنده

 

 تا کردم زوم اخموش وصورت نگاه یرو جانیه با

 و مصمم ی چهره و. گهیم راست که بشم مطمئن

 !نداشت کردن دیترد یبرا ییجا شیجد

 



 چشمامو آروم که بود گرفته وجودمو تمام یآرامش 

 !کردم خداروشکر و بستم

 

 ین ین یتو نگاهمو. سوختیم دلم هنوزم یول

 یگاه هم تو شهیم: کردم زمزمه و دوختم چشماش

 فتهیب کار از قلبم نکهیا از قبل و یبرس سروقت

 خودتو اتفاقها از بعد شهیهم چرا ؟یکن کمکم

 !!زجوووووونیعز دردنخور به یرسونیم

 

 اگه! ها یگیم یزیچ هی واال: گفت. دیخند حالیب

 و نوایب دریح از دارم بدو بدو چقدر یبدون

 در دونمینم اصال! یندار انتظار نهمهیا بدردنخور

 . برسم کارم کدوم به و کنم تیفعال جبهه چند

 

 خشدار و بم یصدا با و برگردوند صورتشو بعد

 باهاش بعدا. دیبد لشیتحو و دیببر رو زیپرو: گفت

 . باشم نجایا دیبا االن یول دارم کار

 



 خواستم مثال که نشست تخت یرو کنارم هم بعد

 و جمع تخت یرو خودمو و بکشم عقب یکم

 و رفت یاهیس چشمام یآن در که بکنم جورتر

 . شد بلند آخم که رفت فرو یشترین قلبم درون انگار

 

 تا نیآم: گفت که دمیشن رو غرغرش یصدا

 یندار حق ینشد  روبراه و نشده نرمال تتیوضع

 .  یبخور هم تکون یحت

 

 درد گردن با که شد اتاقم وارد سروصدا با دکتر

 دریح به رو تخم و اخم با دکتر. برگشتم بطرفش

 :گفت یجد

  ؟؟ آخه وضعشه چه نیا......  محترم یآقا_

 

 مطلق سکوت در ساعت ۲۴ من ضیمر بود قرار

 اتاقشون در یجلو شنوم یم االن که باشه آرامش و

 !فتادهین که ییاتفاقها چه اتاق خود و

 



 به آلقل. دیبد یتیاهم ما حرف به مینخواست ما

 . دیکن یخال اتاقشو و دیکن رحم ضتونیمر

 

 تمام دکتر یآقا: گفت شده بلند کنارم از دریح

 تنهاش دوساعت یکی فقط یول ن،یمت حرفاتون

 . افتاد اتفاق نهمهیا گذاشتم

 

 

 انجام رو الزم یها یهماهنگ لطفا دکتر یآقا فقط

 طول بهترن شکرخدا ضمونیمر االنکه دیبد

 منزل در یضرور و الزم زاتیتجه با درمانشون

 .  خطرناکه براشون واقعا مارستانیب که بشه انجام

 

 نیا داشت رنظریز دکترو کهیحال در دریح

  زد حرفهارو

 بعد و کردیم نگاهمون دیترد با هم چارهیب دکتر

 و کنم شون نهیمعا دیبد اجازه اول: گفت محتاط

 .بگم نظرمو



 

 گوشم به خبرشم و افتاده که ییاتفاقها نیا با اما

 زودتر دمیبا باشه ضیمر نیا یجا یهرک خورد

 . بشه خوب

 

: گفت دریح به رو و کرد ازم یکامل ی نهیمعا بعد

 و ستین یمورد بگم دیبا ماریب تیوضع به توجه با

 . کنند استراحت خونه یتو توننیم

 

 زیتجو درمانشون یبرا که رو ییآمپولها دیبا فقط

 هم منزل در  و بشه قیتزر سروقت حتما شهیم

 یطیشرا چیه تحت که باشن داشته مطلق استراحت

 یضرور یکارها یبرا مگر نشند جابجا اصال

 .رفتن ییدستشو مثل

 

 هیبق و باشند نظر تحت حتما دیبا رو امشب هی یول

 با انشاال فردا که میبد انجام شاتشونویآزما ی

 .کنمیم مرخصشون خودتون یکتب تیرضا



  

 

 یزیچ و کردمیم نگاشون فقط سست و خسته

 خدا ی شهیهم که منگ و جیگ دریح نیا. گفتمینم

 . بندازه راه کارهارو بود بلد خودش موند یم عقب

 

 چشمامو آهسته منم و رفت رونیب اتاق از دکتر

 ازین مطلق استراحت به چقدر دکتر بقول. بستم

 .بود عالم خدا فقط که داشتم

 

 نشسته مبل یرو دربست دریح کردم باز که چشم

 .داشت دست به یا روزنامه و بود

 

. رفتیم یلیو یلیق توجه همه نیا از داشت دلم ته

 کاش. کرد پرواز رضام داداش بطرف فکرم اما

 المیخ تا دمشیدیم کباری شدنم مرخص از قبل

 .شدیم راحت

 



 بطرفم و شد اتاق وارد چهره خوش یپرستار

رم کردن جابجا با. اومد  یتو درد دایشد که دستم س 

 .گفتم بلند یآخ ناخواسته دیچیپ بدنم

 

 پرستار که انداختم ینگاه دستم به بغض با بعد

: گفت. کنه عوض رو انژوکت یجا خواستیم

رم چون دیکن تحمل یکم  یجار رگتون یتو س 

 .کنم عوضش دیبا شهینم

 

 با که دمید رو پاشا و یعل و شد باز بشدت اتاق در

 با امیت هم سرشون پشت. شدند اتاق وارد عجله

 و شد وارد دوشش یرو یها درجه و ینظام لباس

 . اومد جلو

 

 با داشتند. شد دهیکش نفرشون هرسه به نگاهم مات

 قورتش رو چارهیب پرستار بازشده ینگاهها

 .دادندیم

 



 العمل ازعکس یراض و اومد یقلقلک دلم ته

 در بطرف که پرستار. دمیکش یقیعم نفس همشون

 دوباره دستم در سوزن کردن فرو با بود برگشته

 و بر داشت هم دریح که دمیکش درهم رو ام چهره

 .کردیم نگام بر

 

 دایپ رگم نکهیا مثل. نگفتم یزیچ و دمیگز رو لبم 

 .رفت فرو دستم در دوباره سوزن. شدینم

 

: گفت که شد بلند دریح مانند دیتهد و یعصب یصدا

 ؟ نشدددددد تموم

 

 انداخته بهم ینگاه مین و دیورچ لباشو پرستار

 رو ضمونیمر دست یرگها متاسفانه: گفت دهیبر

 ......کنم دایپ تونمینم اصال

 

 با. بود شده خیم پرستار یرو ونیآقا ی همه نگاه

 خواستیم هم هیگر دلم که دستم ادیز درد وجود



 رو کارت شما زمیعز نداره اشکال: گفتم آروم

 .  بکن

 

 که ییدستا با و زد بهم یلبخند مظلوم پرستار

 همونجا الرویوسا بود محسوس کامال لرزشش

 قدم در بطرف عیسر که گذاشت تختم زیم یرو

 .برداشت

 

  پس؟ شد یچ: دیغر امیت نباریا 

 

 واال: گفت عجله با دوخته امیت به نگاهشو پرستار

 عمرا نیگرفت نظر تحت منو شماها که ینجوریا

 خودشون بگم دکتر به رمیم. کنم دایپ رگ بتونم

 !سرم دوباره وصل یبرا انیب

 

 دکتر به دیدار جراتشو و دیتونیم اگه هم شما

 از بده سهله که مارستانیب از دیکن نگاه ینجوریا

 !کنن رونتونیب شهر



 

 به شتریب کنم فکر که زد یزورک لبخند چنان و 

 ! لبخند تا بود هیشب هیگر

 

 االن بود قرار شماها: گفت پاشا به رو تشر با دریح

 ن؟یشد فیرد نجایا تون همه نیباش کجا

 

 الیخ یب طلبکارانه و کالفه ی افهیق با هم پاشا

 یدرجوووووونیح: گفت و انداخت باال یا شونه

 برو خودت هم یکم خوادیم دلت یلیخ اگه اوال

 . شدم خسته منکه بده کیکش

 

 هی اومدم یجوووووون جوجو نیا آخ یصدا با دوما

 شده یچ نمیبب بزنم یرنگ مرغ تخم نیا به سر

 . میشد نگرانم راستش! بلنده هوارش

 

 همون با و زد دریح یبرزخ افهیق به یشخندین بعد

 آروم. اومد بطرفم لبش یرو شخندین و افهیق



 ما یرنگ جوجه خب: گفت انداخته باال برام ییابرو

 گه؟ید راهه به رو حالش

 

 بله یمعنا به رو سرم خجالت و تعجب با فقط

 با که زدم دید رو دریح یچشم ریز و دادم یتکون

 به چشماش با رو پاشا ی زنده و مرده داشت خشم

 ! بست یم توپ

 

 مزه و دیچسب یم بهم هاش شدن یرتیغ نیا بیعج

 .دادیم

 

 ینگاه بود شده دریح خشم متوجه همکه پاشا

 خودتو نهمهیا من جان: گفت انداخته بهش خندان

 نیا یبرا تو از یلیخ من یدونیم خودتم. نکن تیاذ

 ........ که بودم جلوتر جوجه

 

 امیت که دادمیم گوش پاشا حرف به دقت با داشتم

 کن تمومش ینالوط: گفت بشه تموم حرفاش نذاشت



 بهترم نیا از و خوبه ما یکوچولو ناناس!!! گهید

 ! دخدایام به شهیم

 

 

 از اش چهره حاال که کرد دریح به رو بعد

: گفت وار زمزمه و زدیم یکبود به تیعصبان

 که هیعصبان یبدجور کنفری انگار جان نیآم

 .برم من تون بآجازه

 

 همه از اول هاش ترکش االن بمونم هم یادیز یکم

 !کوتاهتره همه از وارمید که رهیم نشون منو

 

 گوش درحال سرپا همچنان یعل و رفت هم امیت

 یتو فقط پاشا یحرفها اما. بود کردن فکر و دادن

 ........دیکوب یم گرومب گرومب گوشم
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 بپرسم خواستیم دلم. بود شده دوخته پاشا به چشمم

 شهیم. نگرفتم شو یمعن من که یگفت یزیچ تو

  ؟یبد حیتوض شتریب

 

 چشماش از و بود نجایا دریح........  دریح یول

 . دادم قورت سوالمو فعال که دیبار یم شیآت داشت

 

 بود اومده یوقت از. برگشت یعل بطرف نگاهم

 بود ستادهیا یا گوشه ناراحت و خاموش و ساکت

 .بود روبروش به رهیخ نگاهش و

 

 دلم. کردیم ناراحتم چشماش غم. بستم چشمامو

 باشه کمینزد خواستمیم......  خواستیم بودنشو

 روز و حال از.......  بزنم حرف راحت باهاش

 .بودم نگرانش یلیخ که بپرسم رضا

 



 و زیعز که بود نشده جور و جمع افکارم هنوز

. شدند اتاقم وارد باران خاله و  یعمومرتض

 چنان و بود براه اشکاشون که خاله و زجوونیعز

 ی کله کردمیم حس که فشردن یم بغلشون منو

 .رهیگیم درد داره م شده یچیباندپ

 

 با شون همه و بود ستادهیا یعل کنار همکه پاشا

 خانمها ی ناله و آه به چشم نیغمگ ینگاهها

 . داشتند

 

 و موندند کنارم دریح همراه باران خاله اونشب

 از دریح تیرضا با که بود صبح ۱۱ ساعت

 . شدم مرخص مارستانیب

 

 اجازه یاحدالناس و بود یبستر icu در رضا

 کمک و من اصرار با یول. نداشت رو مالقاتش

 و زدند کنار رو تختش کینزد ی پرده یکم دریح



 که افتاد رضا به چشمم یا لحظه پنجره پشت از

 .بود وصل بهش یادیز یشلنگها و میس

 

 و انداختند هام شونه دور دست دریح و باران خاله

 از منو کردمیم هق هق شدت به کهیدرحال

 .بردند رونیب مارستانیب

 

 و دونستمیم. شناختم یم رئوفم قلب با خودمو

 کرده حقم در که ییظلمها تمام با رضا بودم مطمئن

 یم و موند یم داداشم عمرم روز نیآخر تا بازم

 . موند یم و موند

 

 دوستش واقعا داداشمو نیا ازمحبت سرشار من و

 .  داشتم

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

  



 منکه و بود گذشته رضا و من یماجرا از یمدت

 حالش هم رضا شکرخدارو. بودم شده خوب کامال

 حق اما. بره سرکارش تونستیم کم کم و بود خوب

 . کنه خسته خودشو ادیز نداشت

 

 هم نیریش که میخوردیم شام میداشت زیسرم اونشب

 ادا با داشت نشسته من کنار و بود مهمونمون

 یگاه شیذات یطنتهایش و خودش خاص اصول

 .ذاشتیم دهنش به یقاشق

 

:  گفت دریح به رو آروم(یعمومرتض)  آقاجون 

 ؟ینکرد یاقدام هنوز که مراسم مورد در باباجان

  

 هم نیریش کنم فکر. شد حرفهاشون ادامه زیت گوشم

 چنان و کرد اجاره رو ها هیهمسا تمام یگوشها

 خودم که دوخت دریح بصورت چشم گرفته آروم

 ی درجه فضول هی یعنی. گرفت م خنده

 !!!ــــــــــکی



  

 مین و گذاشت زیم یرو رو دستش یتو وانیل دریح

 جواب که انگار. انداخت زجونیعز به ینگاه

 .دادیم دیبا زیعز رو آقاجون سوال

 

 باران خاله به ینگاه مین دستپاچه و شد هول زیعز

 به لبش یرو بینج یلبخند با هم خاله که انداخت

 نیا در خواستمیم خودمم راستش: گفت آقاجون

 .بزنم حرف باهاتون مورد

 

 شما اگه و کردم هماهنگ مادرم با من بگم دیبا

 مادرم هستش جمعه که بعد روز چند دیباش موافق

 .هستند محترم خانواده و شما منتظر

 

 شما مزاحم منم مدت نیا در که دیببخش دیبا البته

 خودتونم هرچند شتون،یآسا سلب باعث و بودم شده

 و داشتم که یخاص طیشرا بخاطر دیهست مطلع

 !میشد شما مزاحم نیآم بخاطر نطوریهم



 

 زیعز که کردند تعارف به شروع زیعز و آقاجون

 پسر از هزاربار دیدار خبر خودتونم: گفت

 دعوت هستند هم خودم چشم نور که زتونمیعز

 . نکرد قبول متاسفانه یول باشند کنارمون کردم

 

 خودم تیکفا بقدر واال: داد جواب باران خاله

 یپا یرو خداروشکر پسرمم. دادم زحمتتون

 نیا به فعال خواستینم میکی. مستقل و خودشه

 شیپ براش یمشکالت دیشا که بشه شناخته یزود

 . ومدیم

 

 تا محجوبانه باران خاله یلبها......... نکهیهم

 با نکهیا نه آخه: گفت خندان و شد دهیکش بناگوشش

 رهیم جوب هی یتو آبشون یلیخ درجانیح

 !!! بکنن کلکل گهیهمد با شتریب خواستینم

 



 البته. بود مونده بــــــــــاز باز باز فقط چشمام

 به یلبخند متعجب یعل یول بود من مثل هم نیریش

 و جلوتر ما از یقدم فعال کنم فکر. داشت لب

 .دونستیم ماجرارو نصف

 

 یپرسش وحالت تعجب با نیریش و یعل و من حاال 

. میبود جوابهامون دنبال و میکردیم نگاه بهم

 از یسوال حالت با و شد تموم یعل طاقت بالخره

 از ماجرا دیگیم هم ما به زیعز آخه: دیپرس زیعز

  ه؟؟یچ هایهماهنگ از منظور و قراره چه

 

 میکی: گفت و شد دوال زیم رو هم فضول ن  یریش 

 یمخف فعال دیبا که هستش یک بارانمون پسرخاله

  بمونه؟؟

 

 با خاله و زیعز که میبود جواب منتظر و

 و کردند ردوبدل ینگاه باهم تیرضا و یخوشحال



 که شو الیخیب لطفا منو پسر: داد جواب خاله نباریا

 .بشه باز خونه نیا به پاش نکنه خدا

 

 وروجک ی  تو و دریح با جان نیریش اووووووووه

. عالمه خدا که بندازه راه ییبلبشو و اوضاع عجب

 خدا اگر انشاهلل هم یهماهنگ مورد در جان یعل

 منتظر فعال که فتهیب یخوب اتفاقات قراره بخواد

 !!دیباش

 

 زیعز و دیکش الیخ آرامش یرو از ینفس آقاجون

. خوردند رو غذاشون هیبق لب به لبخند هم خاله و

 با خاموش و ساکت مدت نیا تمام در دریح یول

  کامال یا چهره

 !! زدینم یحرف و خوردیم رو غذاش خونسرد

 

 یچ هم از دونه دونه........  ازش گرفت حرصم

 !!بود گرفته یاللمون هم فعال و داشت خبر

 



 متر هی که کوفت پهلوم به چنان آرنجش با نیریش

  ؟یدیفهم یزیچ تو: گفت آروم. دمیپر جام از

 

 زنگ کنم باز دهنمو خواستم تا و دادم تکون یسر

 که رفت رونیب تند یعل. شد بلند خونه تلفن

. برگشت آشپزخونه به بدست یگوش بعد یلحظات

 ! دارن کار شما با داداش آقا: گفت

 

 و خوشحال یها افهیق نیب از سکوت در دریح

 بدون و نیسنگ آشپزخونه، یتو یآدما متعجب

 یبو که گذشت من یصندل بغل از وار هیسا عجله

 .کرد پر اطرافمو عطرش خوش

 

 دادم فرو لذت با شو مردونه حهیرا خوش یبو منم 

 دیشا که شدم ور غوطه یلحظات لذت در و

 !باشه نداشته دوباره یتکرار

 



 آقاجون به رو یجد و برگشت دریح بعد یقیدقا

 :گفت

 .....آقاجوون شما ی اجازه با البته

 

 و من یصندل ی لبه یرو گذاشت رو دستش بعد 

 شب فردا نیهم یبرا دیکن لطف زیعز: داد ادامه

 فردا خوامیم که رهید یلیخ جمعه. دیبذار رو قرار

 .بشه تموم زیچ همه

 

 یزیچ یکس و بوووووود حکمفرما یبد سکوت

 یا گهید حرف ای نشستن بدون هم دریح. گفتینم

 .رفت و کرد تشکر خاله و زیعز از آروم

 

 فکر داشتند و بود برده ماتشون یجور همه

 پس. میستین آماده که ما یول: گفت زیعز. کردندیم

 !!!یچ یلیل دخترم

 



. ختیر بهم رو همه و اومد نکبت. دمیورچ لبامو

 به نکهیا یبرا بود شده خلق فقط پسر نیا اصال

 رو همه حال و بزنه حال ضد همه

 .....رههههههههیبگ

 

 لطفا ها بچه: گفت شده بلند زیم پشت از باران خاله

 و جمع رو نجایا ما دیباش ییرایپذ و رونیب دیبر

 .میکن جور

 

 کمک کنارتون هم ما. میبر عمرا: گفت نیریش

 نجایا از منکه. دیبزن حرفاتونو راحت شما و میکنیم

  بوخوووووووووودا شمینم َکنده

 

 آشپزخونه از مارو چنان باران خاله و زیعز

 مونده مات نیریش و من که انداختند رونمونیب

 بود کرده عود ششششششیفضول که هم یعل. میبود

 پس کی با اونم که بده آب یسروگوش خواست

 ...... رونیب شد زشوتیعز ی مادرانه یگردن



 

 مون خنده یعل مسخره افهیق دنید از نیریش و من

 .میدیخند یم غش غش میداشت و بود گرفته

 

 حتما و نبود دریح و آقاجون از یخبر شکر خدارو

 کمال و ادب مینبود مجبور که بودند دریح اتاق

 .میباش داشته

 

 انداختم باال شونمو ومدیبرن دستمون از یکار یوقت

  آخههههههههه چه ما به خب: گفتم باز و

 

 رسما نه...... نشست ونیزیتلو یجلو ما کنار یعل

. برداشت رو ونیزیتلو کنترل و شد پهن مبل یرو

 فعال آره: گفت که گشتیم یورزش کانال دنبال

 .  ارنیم روزمون به چه مینیبب نیش الیخیب

 

 هی دیبا من ها بچه دیدونیم: دینال نیریش

 و خبریب امروز. بکنم دریح از گنده یمعذرتخواه



 کنم فکر که دمیپر روش یجلو اتاق از چنان صدایب

 !!بود فکر یتو میلیخ آخه شد ترک زهره نوایب

 

 با من خب یول. اوردهاین خودش یرو به البته

 !شمیم آب خجالت از دنشید هربار

 

 و برداشت وهیم ظرف از رو یبیس یعل

 که تو: گفت زده یگاز بهش درسته یهمونطور

 جان به تونمیم نویا!  نیریش یبش آدم عمرا

 داداش خان خوبه حاال. بخورم قسم هم مادرزنم

 یتو یبر فرو نصفه تا ت کله رو دهینکوب یکی

 !نیزم

 

 یپوش چشم ازت عمو زن و عمو بخاطر حتما

....... هم تو......... هم تو یعذرخواه نیا. کرده

 بعد و یکن یبد یکی به که مونهیم نیا مثل آهان

 .پ یکن بخشش طلب خدا از یبخوا

 



 بعد و شلوارت تو یبشاش قشنک نکهیا یعنی نیا

 .یبکن عوض شلوارت یبجا رو راهنتیپ

 

 کرد ینگاه نیریش و من ی مونده باز دهن به یعل

 موضوع به یربط ادیز حرفام ممکنه: گفت و

 تا چهار و پنجاه ی همه جون به یول باشه نداشته

 !!بگم نتونستم نیا از تر یفلسف گهید دخترام دوست

 

 حرص با نمیریش و شدم نیزم پهن خنده از که من

 ......کرد حمله یعل بطرف حمله

 

 

 ییتو که یراه به چشم ، منم جاده هر سر

 ییتو که یاهیس چشمان شده روزم و شب

 

 اگــــر یوا ، ام معــــــرکه وســـط یبنــدباز

 ! یــیتو که یکاه پر ندیبنش دوشـم یرو



 

 ام زده زل یولــ ، موست از یپل میپا ریز

 یــیتو که ینگاهـ به تماشا چشمان نیب

 

 باز راهـم سر و عشــــق مرا ست کرده کور

 ییتو که یچاه ی حلقه دهان ست کرده باز

 

 من اما ، بهشت بیس یا وسوسه کم ستین

 .. ییتو که یگناه نارنج به آغشتــــه دستم
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 نیریش. بودم گرفته شکمو و دمیخندیم هرهر منکه

 بدرررررررررد نکببببت: زدیم داد هم

 کشمتیم........  یکنیم مسخره منو....... نخور

 ....کنمیم ت مهیق مهیق....... 



 که زدیم یچنگ یگاه هم رو یعل یموها حاال

 .شدیم بلند یعل هوار

 

 خنده با یعل. شد بلند یعل لیموبا زنگ یصدا

 از و گرفت دستش یتو محکم رو نیریش دستان

 به خنده مانده ته با بعد. داشت نگه دور خودش

 .داد جواب شیگوش

 

 بلند چنان باز چشمان با یعل یا لحظه

 و شدم صورتش مات   من که گفت نهههههههههه

 .برداشت تقال از دست نیریش

 

 شدن تموم منتظر نگران و آروم من مثل اونم 

 کرده قطع تند رو یگوش یعل که شد یعل مکالمه

 زار ترس وبا کرد رها رو نیریش یدستا کدفعهی

 ....برررررررررم دیبا من: زد

 



 یچ کجاااااا؟؟؟: میگفت ترس با همزمان نیریش منو

 مگههههههه؟ شده

 

: گفت عجله با شدیم بلند مبل رو از کهیحال در یعل

 زنگ که بود ام خونه وار  ید به وارید ی هیهمسا

 بنده ماه پابه و خوشگل زن داد خبر و بود زده

 از داره کرده قهر منم از و بسته رو چمدونش

 . رهیم م خونه

 

 به و برسونم بهش خودمو بره نکهیا از قبل دیبا

 زنم بدون من. بشه مونیپش بلکه فتمیب پاش و دست

 !!!کنمممممممم یزندگ تووووووونم ینم

 

 پس شده بلند جام از درجا و کنم تحمل نتونستم

 خشک سرجاش که کردم نثارش یمحکم یگردن

 . شد

 



 چته:  گفت تخم و اخم با و گردنش رو رفت دستش

 یدار مرض مگه دختررررررر

 ازم کنهیم قهر داره زنم خب...... آخههههههههه

 ....برمممممم دیبا

 

 ی پسره که رفتم یا غره چشم بهش کمر به دست 

 مارو کساعتهی و کرده ترکمون زهره چل و خل

 .سرکار گذاشته

 

 تو لیذل زن جووووون   احمق آخه: گفتم حرص با

 هم بچه و باشه هم ماه به پا حاال بود کجا زنت

 !!یباش داشته

 

 بخودش کردن فکر و یجیگ حالت ش مسخره افهیق

 ا   ا   ا  : گفت خارونده خرچ خرچ رو سرش و گرفت

 زن اصال من دخترررررر هاااا یگیم راست

 !!!  ندارم

 



 بلند و گوشش دم گذاشت دوباره شو یگوش بعد

 : گفت

 هاااان یشیم ملت مزاحم یکشینم خجالت شما آقاااا

 !!بووووووود کجا زنم من.... ..

 

 با و آورد نییپا یا مسخره خنده با رو یگوش یعل

  اعتماد

  گفتم بهش: گفت محکم و نفس به

 

 دوباره من که شد بامزه و باحال انقدر اش افهیق

 نیریش من برعکس و کردم دنیخند به شروع

 ! کرد سرش دادن تکون به شروع شتریب باحرص

 

 یعل یباز خنگ نیا برابر در هم نیریش کنم فکر

 !!!بود آورده کم

 



 با خوشحال و خندان که میبرگشت زیعز یصدا با

 . ومدندیم بطرفمون باران خاله

 

 ییچا پراز ینیس زیعز و وهیم ظرف که خاله

: گفت یعل. نشستند کنارمون داشت بدست یوانیل

 ما از رو یچ میدینفهم نویا فقط ها، میدینفهم دینگ

 !دیکرد یمخف

 

 از دارم نیکن باور: گفت زیعز به رو یجد نیریش

 رونیب بناگوش تا دندوناشو بعد. رمیمیم یفضول

 یماجرا دیبا گفت بهم یحس هی: داد ادامه گذاشته

 . باشه یخواستگار

 

 فعال که تون گمشده ی  مامان پسر اون باران، خاله

 قدوباال خوش و خوشگله اگه نظرهاست از بیغا

 نیایب لطفا کرده، لیتحص و باکالس و پولدار و

 نایا از کمتر به....... منننننننننننننننننن یخواستگار

 ....بال هاواال ستمین یراض هم



 

 یصدا و خنده از میبود دهیپوک فقط من یخدا یوا

 . رفتیم خونه رونیب تا هامون خنده ی قهقهه

 

 وروجک: گفت اومد جا حالش نکهیا بعداز زیعز

 چشمش یهرک اوضاع نیا با. کن جمع خودتو یکم

 !تووووووو خبرته چه پره یم باشه گرفته هم تورو

 

 بوده، خاموش تیگوش که زده زنگ مامانتم 

 کارت که تون خونه یبر رو شب حتما گفتیم

 واجب کار گفت یبمون کردم اصرار یهرچ. دارن

 .یباش دیبا که دارن باهات

 

 از ییصدا که شد کنده مبل یرو از حالیب نیریش

 عاجل یشفا وروجکو نیا ایخدا: گفت سر پشت

 رفتار ها خانم مثل و بشه بزرگ یک. بفرما تیعنا

 !!اعلم و هللا بکنه

 



 حرفاتو ی همه باال ی طبقه عموجونت یبدون اگه 

 دهیخند دنتیقاپ خواستگار به غش غش و دهیشن

 !!!!! بانو نیریش یکشیم خجالت

 

 خاله قلدر و دراز زبون پسر دیبکن فکرشو حاال

 کم رقمه چیه که دهیورپر نیریش نیا و باران

 سروکله به فقط کنم فکر!!! بشن یقاط هم با ارهینم

 !!یعاص همکه ما و کوبنیم هم ی

 

 اومده لباش یرو طنتیش پراز یلبخند که نیریش

 حرفهامو هم شما یوا یا: گفت ناز با بود

 نشناخته و دهیند پسر   تا گفتم گهید دیببخش ن؟؟یدیشن

 لیزنب صف یتو درنرفته دستم از باران خاله ی

 هی هم ما و بخوره تخته به یدر بلکه بزارم

 !میفتیب یعروس

 



 به بعدا کردنه ازدواج مهم. نکن فکرشم پسرعمو

 بطرفش رو کج راه رو قلدر پسر اون شما قول

 .کنمیم راست

 

 بنظرت ها باشه یخواستگار شب فردا کنمیم فکرم

 درسته؟؟؟ ای دمیفهم بد

 

 !!بود رونیب کال نیریش یدندونا دونمیم فقط

 

 یعل: گفت رفته نیریش به یا غره چشم دریح

 نجایا امشب. شون خونه برسون خودت رو نیریش

 یبرا یعصر فردا دیبا باران خاله کنم فکر بمونه

 .باشه محضر یتو وروجکها نیا عقد

 

 دوتا نیا چون نگذشته عقد از هم روز سه دو حاال

 از یکی و ستنین مچ هم با نوشکفته دراز   زبون

 نه واال که طالق یبرا میبر دیبا بدتر، یگرید

 ! شو حوصله نه میدار وقتشو



 

: دینال گرفته بهم التماس با دستاشو نیریش که

 همسر دمیم قول. ستین انصاف درررررریح

 کاکتوس   بده اجازه..... دمیم قول...... باشم یخوب

 !!!وسط ادیب باران خاله ی نوشکفته

 

 من شکم   و میدیخندیم فقط زیعز و خاله با منکه

 !بود گرفته درد یکی

 

 صبح   اما. گذشت هامونیشوخ و ها خنده با اونشب

 یم گرمیج هوا روشن کیتار در یوقت اول  

 نیریش یموها دونه دونه خواستیم دلم و سوخت

 کنم کفنش خودم کردنش بسر جون بعد   و بکنم رو

.. 

 

 لیموبا زنگ یصدا با شش سرساعت صبح

 شده میتنظ لمیموبا رو که یصورت پلنگ مسخره

 .دمیپر نمیریش خواب از بود



 

. باشه تونهیم یچ یصدا دمیترس خواب جیگ اولش

 ییبال چه دمیفهم تازه شد جمع حواسم که بعد یول

 . اومده سرم

 

 موزمار   ی دختره رسمیم حسابتو: دمیغر حرص با

 خاموش مویگوش هشدار زنگ..... تخسسسسسس

 فقط و فقط کردم که یا قروچه دندون با اما. کردم

 دستان با و کنم زجرکشش رو نیریش خواستیم دلم

 . کنم کفنش خودم

 

 دهیفا دنمیخواب گهید بودم دهیپر خواب از کهیجور

. بود دهیپر سرم از کامال خواب. نداشت یا

 احساس. رفتم نییپا و کردم عوض لباسهامو

 . کردمیم یگرسنگ

 

 و کردم روشن رو سماور نیریش جان به غرغر با

 .رفتم خچالی سروقت



 

 ذوق موند کم و افتاد صبحاااانه شکالت به چشمم 

 درد دستش بود دهیخر یهرک  دمیخند. بشم مرگ

 کی و کنمیم گنده ماچ دوتا خودم اصال......  نکنه

 .... بجونش دعا عمرم

 

 خوردم فراوان لذت و قاشق با رو شکالت از یکم

 خودم رو صبونه زیم کردم هوس یا لحظه و

 . نمیبچ

 

 اووووووووووه دمیچ یزیم ام نداشته ی قهیسل با

 مونیپروپ شهیهم زیعز خچالی البته! یییییییییعال

 . راحت که منم و بود

 

 گردو نشسته آشپزخونه وسط یذوق چنان با یول

 نصفشو از شتریب خودم کنم فکر که شکستم یم

 .بودم خورده همونجا

 



 از خاص یتشکر با همه یعل داغ سنگک با یوقت

 در اصال زیعز گفت حسم نشستند، زیم دور من

 . ستین خودش حال

 

 هی همه امروز چرا دونمینم اما بود همه به نگاهم

 و کردندیم عجله کارهاشون انجام یبرا ییجورا

 .بودند هول

 

 آرامش در رو ش صبحونه شهیهم که زیعز مثال

 خورد کیکوچ یا لقمه فقط امروز خوردیم کامل

 مثل درست.......  رکاکائویش وانمیل نصف هی و

 !!! باران خاله

 

 یعل و من یرو زیعز و خاله یکارها و رفتارها

 لقمه دو یکی فقط لیم یب و بود گذاشته ریتاث هم

 همکه بزور نکرد اصرار بهم یکس یحت. میخورد

 !!!بخورم شتریب یکم شده

 



 یخداحافظ همه با باران خاله تعجبم کمال در بعد 

 !! رفت و کرد

 

 زمزمه و دیبوس رو ام گونه آروم رفتن موقع البته

 رید و دیباش اونجا ساعت سر: گفت زیعز به وار

 .دینکن

 

 بدرقه در دم تا خاله به دادن نانیاطم با هم زیعز 

 یزیچ بازم یول کردم شونیهمراه منم که کرد ش

 .دمینفهم

 

 و کارا نیا آخه.......  اوردمیم کم داشتم واقعا

 هم زیعز یجد ی افهیق به ؟؟یچ یعنی حرفها

 منتظر فقط که بده لو رو یزیچ بخواد خوردینم

 نمیبب برسه خاص ساعت اون و بگذره ساعتها بودم

 . دارند یا نقشه چه

 



 هم باشه خوشحال هم خوردیم افشیق به زیعز

. دونستمینم کردیم فکر یچ به!!! فکر یتو دایشد

 !!!منتظر و بود ساعت به چشمش هی اما

 

 شهیم..... زجونیعز: گفتم و کردم بغلش پشت از

 یشکیه به دمیم قول خبره؟؟ چه دیبگ منم به

 !!دمیم قول...... نگم

 

..... زیعز قلب نباش نگران: گفت و دیخند زیعز

 دریح خواهش خب. یفهم یم رو یهمچ وقتش به

 صبر یکم پس.... شدنت زیسورپرا یبرا هستش

 .دلم جان کن

 

 بصدا خونه زنگ که کنم باز دهن خواستم تا

 خوشگل کن باز درو: گفت خندان زیعز. دراومد

 . دندیرس که عمه

 



 با یلیل دنید از و کردم باز درو تند و متعجب

 . بودم مونده مبهوت و مات یآقامهد و دوقلوهاش

 

 چنان من به دنیرس بمحض خوشحال و خندان یلیل

 هاش صدقه قربون با همراه و دیکش آغوش در منو

 حد نیا تا یعنی. بود شده چهارتا چشمام که  چلوند

 !بود؟؟ شده دلتنگم

 

 

 "یشد تو"  وجودم که دمید و کردم وا چشم

 "یشد تو" میها خاطره غزل پر دفتر

 

 عشق و تو یهوا و حال بجز ستین درسرم

 "یشد تو"میهوا و حال همه نکهیا از شادم

 

 تا کن وا توست،بغل از یدور من درد

 "یشد تو"میدوا و قرص همه به میبگو که



 

 شده گم من ی قبله....خودم نید از دورم
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 همراه بش و خوش و مهمونا گرفتن لیتحو با

 و میکردیم کمکش. میرفت آشپزخونه به زیعز

 . میدیچرخ یم خودمون دور نطوریهم

 

 رو جون زیعز یدستورها و میگفت یم چشم فقط

 دلهره یبنوع زیعز کردمیم حس اما میکردیم اجرا

 !!بود نگران و داشت

 

 حرف زیعز گوش دم همش یلیل که بماند حاال

 هم زیعز چارهیب که دیخند یم زیر زیر و زدیم

 .خوردیم حرص و کردیم سیه سیه فقط

 



 گرفت یلیل یبازو از جانانه شگونین کی آخرشم 

 رفت لنتیسا یرو یلیل باالخره یعل ی گفته به که

 .شد ساکت تخم و اخم با و

 

 یکاور دستش شد خونه وارد ناهار یبرا که دریح

 چرا دونمینم. رفت باال ی طبقه و بود خوشرنگ

 . نمیبب رو کاور داخل ومدیم غلغلکم بشدت

 

 یبرا شتریب خوشرنگش و یصورت رنگ آخه

 ینم اگه....... خب یول ونیآقا تا بود خانمها

 و پرس و رفتمیم دنبالش داشتم جرات و دمیترس

 !نبودم نکارهیا عمرا منم که کردمیم جو

 

 به صبح ۶ از آخه بودم خواب جیگ ناهار بعداز

 به استراحت یبرا. نداشتم که خواب نیریش لطف

 به چشمم همه از اول شدم وارد تا و رفتم اتاقم

 .افتاد یصورت کاور

 !یدنیپر چه اونم دیپر خوابم درجا



 

 یصورت نیا بود من مال پس یوووووووووووووو

 کی راستش که رفت غنچ چنان دلم ته. خوشگل

 . بودم مرگ ذوق کالم

 

 کاور پشیز تند و رفتم بطرفش خندان و خوشحال

 . دمیکش رونیب لباسهارو. دمیکش نییپا رو

 

 ی کهیدوت شلوار رهنیپ....... مننننننننننننننن یخدا

 ییطال یبایز یهایگلدوز که یریش برنگ یقشنگ

 .بود پوشونده جاشو همه یرنگ

 

 نیآست رهنیپ بنظرم و داشت یهند طرح شتریب

 قشنگش ی راسته شلوار و زانو یرو تا یلوفرین

 ست و داشت یدوز یزر یگلها هاش کناره کال

 . بود راهنشیپ

 



 دلم و بوووووووود ییییییییییییعال یعال یعال

 .شمبپو االن نیهم خواستیم

 

 در بطرف دستم یتو لباسها. خورد یا تقه اتاقم در

 وسط دریح. شد باز دراتاق بگم یدییبفرما برگشتم

: گفت آروم. دیپر لبش ی گوشه. ستادیا چارچوپ

 اومده خوشت. خندهیم صورتت کل نه، که چشمات

 نه؟؟

 

 کنم جمع جا هی لبامو کردمیم یهرکار. دمیخند

 قهیسل گفته بهت یکس حاال تا: گفتم. نبود امکانش

 نایا نداره حرف انتخابت واقعا نه؟؟؟ ای تکه ت

 . نییییییییییعال

 

: گفت و زد یلبخند گذاشته اتاق داخل یقدم دریح

 انتخاب در شرمنده فقط. اومده خوشت خوشحالم

 کردم فکر نداشتم رو الزم تبحر کفش و شال

 . یکن ست شباها رو ییزایچ یتونیم خودت



 

 نگران: گفتم و دادم لشیتحو گشاد و گل یلبخند

. کنمیم شیکار هی بپوشم خواستم هرزمان نباش

 . بشه قسمت تا کو حاال

 

 یم امشب یول: گفت و اومد کترینزد بازم دریح

 !!یپوش

 

 پوشم یم کجا هان؟: گفتم فقط و شد باز نگاهم

 امشب؟؟

 

 خونه مهمون امشب: داد جواب. دیخند نباریا دریح

 بپوش لباسهاتو. میهست نامدار خانم مادربزرگت ی

 الزم یزیچ اگه فقط. دنبالتون میایم که باش آماده و

 .....ها برسونمت بازار به االن یدار

 



 ها دلهره و اهایب برو تمام پس. بودم هنگ هنوز

 یمخف من از چرا حاال!!!! بود یمهمون یبرا

 کردن؟؟؟یم

 

. کردم رجوع دلم به یا لحظه زونیآو یلبها با

 مادربزرگه ی خونه به خواستینم دلم اصال

 . نداشتم اونجا از یخوب ی خاطره چیه. برگردم

 

 دلم اصال ام؟ین شهیم: گفتم. نشستم تخت یرو آروم

 یجور دلم. برسه خونه اون به پام بازم خوادینم

 .ستمین یراض اصال شهیم

 

. یباش دیبا یول: گفت مهربون و اومد بطرفم دریح

 خونواده کم کم انشاال. رادهیا ینباش تو هستن همه

 ساخته برات یخوب خاطرات و یکنیم قبولشون تو

 ........ینباش تو. شهیم

 



 و داد رونیب ینفس افسوس با. خورد زنگ شیگوش

. دیکش رونیب بشیج از رو یگوش داده تکون یسر

 . بارانه خاله: گفت انداخته ینگاه

 

 دور دستش که نشست کنارم یاحوالپرس و سالم با

 خاله یصدا. فشرد بخودش منو و شد حلقه ام شونه

 انصاف اصال درخانیح: گفت که دمیشن یم رو

 . نباشه نجایا االن نیآم نبودها

 

 روال طبق و یکردیم نگاه هم ماجرا اصل به خب

. نیشد یم نیآم مهمون دیبا شما امشب ،یشگیهم

 !!!نیاریب خودتون با هم رو نیآم نکهیا نه

 

 خاله نیکن باور: داد جواب یجد اما دیخند دریح 

 دارمیبرم ازش چشم تا. نبود رضا دلم اصال باران

 . فتهیم یاتفاق هی رهیم رونیب خونه نیا از و

 



 دریح دل   ور   و خودم کنار ینجوریا مجبورم

 نهیک و یدشمن ی همه انشاال تا دارم نگهش

. دینش ناراحت لطفا. بشه ریخ به ختم کدورتها

ن نکارایا تمام دیدونیم خودتونم  گرنه و ادبه باب   م 

 . ستین یچیه به یازین اصال

 

 کردند یخداحافظ و اومد کوتاه باران خاله خالصه

: گفت نشونده موهام یرو یا بوسه آروم دریح که

 یم هایدلخوش به فقط و یکنینم فکر یچ چیه به

 . یچسب

 

 هرزمان که باش آماده بعد و کن استراحت یکم

 زودتر الزمه میزیچ. میشیم یراه دید صالح زیعز

 دیبا حتما باشه ادتی فقط. میکن هیته که بده خبر

 . کنم حست کنارم خوامیم دلم من و یباش

 

 خارج اتاق از شده بلند و داد یفشار دستمو بعد

 .شد



 

 واقعا و بود گرفته راه دنبالش چشمم مبهوت

 و افتادم تخت یرو حالیب. ام کارهیچ دونستمینم

 . شد رهیخ سقف به چشمام

 

 و کنهیم خفم داره ییهوی یبغض کردمیم حس

 دهیم فشار گرفته دستش دو نیب قلبمو یکی انگار

 ینم یول کنهیم تمیاذ قلبم یباال ضربان.........

 حتما بعد یکم االن. ارمیب در رو صداش تونستم

 .گرفتیم آروم

 

 رو زجونیعز نکارایا گفتن با دینبا: کردم فکر

. آرامشن قیال  اش خونواده و زیعز. بدم سکته

 رو یواقع خانواده داشتن مزه من شدن باعث اونا

 طنتیش و دلم ته از و یواقع یلبخندها و بچشم

 رهیبگ بخودش یواقع صورت وهمه همه کردنام

 یزیچ و بزنم لبخند بازم دیبا پس....... 

 .یواقععععععع ی  واقع............نگم



 

 خواستیم داغ یچا وانیل هی بشدت دلم یعصر

 خودم با کال. برم نییپا نداشتم حالشو اصال یول

 . دمیفهم ینم رو امشب یمهمون علت و بودم ریدرگ

 

 یچا یوانیل با یلیل و  خورد اتاقم در به یانگشت

 ی خوشمزه یباقلواها از یشدستیپ هی که شد وارد

 .گذاشت زیم یرو  رو زیتبر

 

 قوا دیتجد نایا با پاشو االن خانومم خوشگل: گفت

 به رو یمهمون هی امشب که شو آماده کم کم و کن

 .  میافتاد تو یسالمت

 

 مجبور و اجبار یول بدم جواب نداشتم حالشو یحت

 !!!باشه تونهیم یچ نیدونیم حتما که یکار به بودن

 



 یشیآرا. بودم نهیآ یجلو ایمه و آماده ۷ ساعت

 دمیجد یلباسها. کطرفهی ی بافته یموها و میمال

 .برازندازه یییییییییلیخ و تنم قالب

 

 بله امشب که داشتم بودن عروس حس ینوع 

 و داماد خونواده یبرا خودشو دیبا و برونشه

 من و. زدم یلبخند. کنه آماده داماد خود صدالبته

 . داشتم کنارم دامادمو

 

 کردن نگاه و برگشتن بدون. شد باز اتاقم در

 ای هستن یلیل وروجک یدوقلوها ای دونستمیم

 !!!خودم خودسر و طونیش وروجک

 

. داشت بمن چشم ستادهیا در یال که بود دریح و

 کیش یبحد. کردم نگاه سرپاشو دهیچرخ بطرفش

 شیا نسکافه سرتاپا یلباسها  زده اسپورت پیت

 . کنم یمخف لبخندمو نتونستم که ومدیم بهش

 



 یآرزو فقط و نشست گردنش ریزنج یرو نگاهم

 از مو اندازه: گفتم زده خجالت. داشتم بوسه کی

 ! یگرفت لباس تنم قالب نهمهیا یدونستیم کجا

 

 نهمهیا چرا دونمینم: کرد زمزمه. دیپر لبش دریح

 یشانس........ خب یول یکرد فرض خل منو

 !!دراومده درست ش اندازه

 

: گفت. کنه یعصبان منو خوادیم دونستمیم. دمیخند 

 . منتظرمونن همه م؟یفتیب راه یا آماده

 

 که داشتم یگشاد و گل مانند   پانچو و بلند یمانتو

 شده یگلدوز کطرفشی و کردیم عمل چادر نیع

 و کردم تنم حالیب. بود کیپ و کیش میلیخ بود

 . انداختم سرم شالشم

 

 چادر بگه دریح بودم منتظر فقط چرا دونمینم

 بپا بدون و ارمیدرب لباسهامو آروم که کن سرت



 نکهیا مثل اما. بگذرم یمهمون ریخ از شرّ  کردن

 یزیچ اصال چون بود زرنگ واقعا هم دریح

 !نگفت

 

 فیک و کردم پام رنگمو یریش و یورن یکفشها

 زور به که داشتم رو یا ملکه حس. برداشتم ستشم

 . دیبال یم بخودش میلیخ اما رفتیم یمهمون

 

 اطیح همه که میاومد نییپا ها پله از دریح کنار

 و کردندیم نگامون داشتند همه. بودند منتظرمون

 بود یلیل گفتن بههههههههه بهههههههه یصدا فقط

 . نشست بگوشم که

 

 زیعز بغل اما نبود کردن دود اسپند یجا کنم فکر

 که نشست ام گونه یرو اش بوسه و شدم دهیکش

 دریح و من سر دور رو یا صدقه یعمومرتض

 .چرخوند

 



 و بودم نشسته کنارش دریح نیماش. میافتاد راه

 گهیهمد با بود بار نیاول. بودم مرگ ذوق کامال

. میزدینم هم یحرف چیه و میبود تنها نیماش یتو

 . مینداشت گفتن یبرا هم یحرف یعنی

 

 لیم باب یحرف میتونستیم دریح و من عمرا

. بود کار نیبهتر سکوت پس. میکن دایپ گهیهمد

 دلم و جان با که خوندیم برامون هم ییبایز آهنگ

 .دادمیم گوش

 

. کردند توقف مادربزرگم ی خونه کنار نهایماش

 منتظرمون انگار شدند باز خودکار بزرگ یدرها

 .بودند

 

 به الیو یجلو همه و شدند وارد تک تک نهایماش

 و نداشتم شدن ادهیپ حس کال. ستادندیا بیترت

 که داشتم همه به چشم شهیش پشت از همچنان

 . بودند شدن ادهیپ درحال



 

 ادهیپ نیماش از که افتاد رضام داداش یرو نگاهم

 چقدر من و. دیلرز و رفت غنچ دلم ایخدا. شد

. بودم خودم یخواستن داداش نیا عاشققققققققق

 یلیخ....... بود شده الغر چقدر اما.......  اما

 .......الغر

 

 یعاص دریح که شد باز من سمت در. اومد در آهم

 ادهیپ و یبردار رضا از چشم یتونینم یعنی: گفت

  ؟یبش

 

: گفت یشاک. نشست جانم به حرفش از یخشم

 فقط ؟؟؟؟یکن فکر درست شده همکه بار هی شهیم

 نصفه دریح شده؟ الغر نهمهیا چرا داداشم بگو

 !!!بخدا شده جون

 

 چشمان یرو به: گفت خفه و شد خم بطرفم دریح

 که یا گلوله دو اون. کنمیم فکر درست بانو کورم



 دایپ نجات دکترها بزور و بود خورده رضا بدن به

 !!!رضا به برسه چه نداختیم پا از رو لیف کرد

 

 خدا که باش شاکر شدنشم الغر نیهم به لطفا 

 . برگردوند بهمون رو داداشت دوباره

 

 من. دمیکش کنار صورتش از رو میاشک نگاه

 نیا دیبا.........  کردمیم بغل رو رضا ــــــــــدیبا

 گل رتشیغ تونستیم هم دریح. گرفتیم آروم قلبم

 !بده طالق منو و کنه

 

 حلقه دورش دستامو و کردمیم بغلششششش من

 ..باداباد یهرچ.. فشردمیم ش نهیس به خودمو کرده
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 قربون داشتم دلم یتو و بودم دوخته رضا به چشم

 نشست بازوم ریز دریح دست که رفتمیم ش صدقه

 . امیب نییپا نیماش از کرد کمکم و

 

 رونیب دستش از بازومو دیرس نیزم به پام تا

 . برداشتم قدم رضا بطرف و دمیکش

 

 کجا؟؟؟: کرد زمزمه سرم پشت از دریح

 

 چشماش یتو راست نگاهمو. برگشتم بطرفش تند

. رهیبگ آروم دلم کنم بغل رو رضا دیبا: گفتم دوخته

 کم......... بود مونده کم من بخاطر خودت بقول

 ......بود مونده

 

. نداشت حرفمو ی ادامه یارای زبونم و دل گهید

 ای باشم دریح العمل عکس منتظر نکهیا بدون

. رسوندم رضا به خودمو و برگشتم بدم یتیاهم

 . کردیم نگاه منو و بود ستادهیا همچنان من یداداش



 

 من یول کنند یم نگاه منو دارند همه کردمیم حس

 و دور دمیفهم ینم اصال. دمید یم رضارو فقط

 و رسوندم بهش خودمو. هستند یکسان چه برم

 . شد حلقه دورش دستام یآن در یحرف چیه بدون

 

 هام شونه دور دستاش که رفتم فرو آغوشش در

 چشمام یتو اشک. فشردم بهش خودمو و نشست

 بلند یصدا با یا هیگر دلم و بود زده حلقه

 . خواستیم

 

 خوبه حالم درسته..... نیآم: گفت گوشم دم رضا

 درست یدار. کن شل یکم دستاتو من جان یول

 !یدیم فشار زخمهامو از یکی یرو

 

 برات رمیبم: گفتم بغض با و کردم باز دستامو تند

 کاش!!! یافتاد روز نیا به من بخاطر که داداش

 ... و مردم یم



 

 هیچ مردن دختر نشو وووونهید: گفت تند رضا

 ریخ به ختم خداروشکر و افتاد که هیاتفاق خب! آخه

 . شد

 

 از و امیب دنتید به خواستم چندبار کن باور: گفتم

 ..... که نمتیبب کینزد

 

. ندادم اجازه من که: گفت سرم پشت از ییصدا

 حالت ادیز خودتم. داره خبر یهمچ از رضا نیآم

 خود! یایب رونیب خونه از یبتون که نبود روبراه

 . بود کرده قدغن دکتر

 

 دارم خبر یهمچ از: گفت داده تکون یسر رضا

 راحت ازم التویخ االنم. نباش نگران کهیکوچ یآبج

 !خبره چه مینیبب داخل میبر بده اجازه و کن

 



 بطرف و شد گرفته بازوم بکشم عقب خواستم تا

 عموجونم صورت یرو چشمم. دمیچرخ راستم

 یبابا کردمیم فکر سال یسالها که نشست

 . خودمه نامهربون

 

 اومده بند نفسم رسما که شدم دهیکش آغوشش یتو

 که بود اشکام و نداشتم گفتن یبرا یحرف منم. بود

 . بود شده یجار

 

 گهید کنم فکر: گفت که نشست بگوشم رضا یصدا

 به چون نخوره درد به اصال خانم عروس نیا

 .شد یقاط دابشیسف سرخاب تمام یهمگ لطف

 

 گوشم دم دریح که شدم دهیکش عقب به یدست با و

 خودتو دیبا داره حق رضا. نیآم گهید هیکاف: گفت

 ! یکن ذوق یکل و ینیبب نهیآ یتو

 



: گفت که شد بلند یعمومرتض ی کرده بغ یصدا

 دییبفرما. بسه موندن سرپا گهید. دییبفرما یهمگ

 .داخل

 

 کنارش عموم زن اومدم رونیب که عمو آغوش از

........ من نامهربون مامان........  و بود ستادهیا

 در عقب از یدست فشار با اما دیلرز یم دلم نباریا

 . شدم دهیکش آغوشش

 

 هنوزم که بودم کرده یسپر رو ییروزها چه ایخدا

 .  بود دلم به داغشون

 

. بود یلیل که دیکش و گرفت بازومو یکس دوباره

 منتظر در دم بزرگ خانم. شدها رید واقعا: گفت

 . دییبفرما. بهیع که هستن مهمونا

 



 و انگشت نوک با یلیل و دمیکش صورتم به یدست

 راه که کرد زیتم صورتمو حدودا یکاغذ دستمال

 .  میافتاد

 

 و کیش واقعا گل سبد که نشست یعل یرو نگاهم

: گفت دید نگاهمو تا. داشت بدست رو یبزرگ

 چرا آخه!!! ازیپ ته ای ازمیپ سر من دمینفهم آخرش

 بردارم؟؟؟ من رو گل دیبا

 

 هی انشاال یریبگ ادی و یبردار دیبا: گفت زیعز

 نباشه هم یادیز حرف. شهیم خودتت قسمت روزم

 .  لطفا

 

. ومدیم سرم پشت هم دریح که میرفت باال ها پله از

 شد باعث که کرد جلب نظرمو یبیعج زیچ اما

 . بشه سست پاهام

 



 یهمگ به یخوشآمد و اومد جلو ها پله یباال پاشا

 اون ی فهیوظ مگه مهمونا به خوشآمد آخه. گفت

 بود؟؟؟ خونه داخل همه از قبل چرا اون بود؟؟؟

 

 بهش میلیخ که بود کرده تنش یکیش یلباسها

 باال و شد جمع حواسم دریح دست فشار با. ومدندیم

 .رفتم

 

 یجد آورده جلو صورتشو دمیرس پاشا مقابل تا 

 بکن شو اشاره فقط آورده؟ در رو اشکت یک: گفت

 هستش تو شب امشب هی کنم؟؟؟ لهش پام ریز

 کردن؟؟؟ تا ینجوریا باهات اونوقت

 

 تو بگو اول: گفتم باشم حرفاش متوجه نکهیا بدون

 ی جبهه در چرا و یکنیم کاریچ نجایا

 ؟؟یاومد همه از قبل چطور ؟یمادربزرگ

 



 از جلوتر قهیدق چند فقط نترس: گفت و دیخند

 وارد دادند دستور بزرگ خانوم و اومدم شماها

 عاشق هم یکم راستش ن،یآم بگم میزیچ هی. بشم

 .دارم ییالهایخ هی و شدم بارانت خاله

 

 با ارمیم کم حرف همه با ییجورا هی نیآم کن باور

 ! عاشقشم یلیخ یعنی!! زمان بارانت خاله

 

: گفتم خفه و آروم. گرفت گر تنم تمام کردم حس

 یاله!!! شهینم تیحال تو که هیزیچ خوب خجالتم

 !!بکشم ینفس هی من و ادیب خبرت

 

 احسنت: گفت سرم پشت از که افتادم براه تند و

 من   مگه آخه!!! باستعداد و باهوش ی دهیورپر بهت

 !!!!یکنیم نینفر گرفتم گلوتو راه یگندگ نیا به

 

 عاشق به میتصم قسم زیعز شب نیا به کن باور

 !!!! بودها تر سخت برام هم یکبر میتصم از شدنم



 

 زیعز شب نیا یاله بگم نکن یکار: دیغر دریح

 یشوخ ینجوریا باهاش چرا! کمرت به بزنه

 !!!شهیم ناراحت که یکنیم

 

 باران خاله کنار مادربزرگ. دمینشن یزیچ گهید

 زیعز با داشت احترام با و سرپا و بود ستادهیا

 دهیکش باران خاله آغوش در که کردیم یاحوالپرس

 . شدم

 

 دیکش جلو منو مهربون یچشمان با مادربزرگ بعد

 ازش رو گرم رفتار و حرکت نیا انتظار اصال که

 .نداشتم

 

 خودش کنار منو بعد و دیبوس رو میشونیپ نباریا 

 و انداخت کمرم به رو دستاش از یکی داده یجا

 یاحوالپرس و سالم هم هیبق با زیآم محبت یلیخ

 !!!گفت خوشآمد کرده



 

 از یمستخدم توسط گل سبد که شدند وارد همه

 بمن تا که بود پاشا نفر نیآخر و شد گرفته یعل

 ی جبهه به یاومد همکه تو: گفت دیرس

 !جوجوطال یاومد خوش!!! مادربزرگت

 

 یطرف من با یکن تشیاذ دخترمو: گفت مادربزرگ

 !باشم گفته ها

 

 با یبش کینزد منم باران خاله به: گفتم یکجک منم

 و کن جمع حواستو!! باشم گفته منم ها یطرف من

 .کن آمد و رفت ات لونه به ریز سربه و راست

 

 سرراهمون از نویا بگم دریح به دیبا: کردم فکر 

 !تیخاص یب یپررررررو ی پسره بزنه کنار

 



 خاله که میشد ییرایپذ وارد هم کنار یهمگ بعد

 هم اریدرب مانتوتو هم اتاق برو نیآم: گفت باران

 !یدار یختگیر بهم یکم. بکش بصورتت یدست

 

 نهیآ در خودم دنید از و دمیرس بخودم اتاق یتو

 آخه. اومد لبم به یلبخند ناخودآگاه. شدم فوریک یقد

 !!!ادیب بدش شدن بایز از که بود یک

 

 

 همه نیتحس پراز ینگاهها ییرایپذ به ورودم با

 کنار و برم خواستم خجالت با که نشست من یرو

. ستادمیا جام سر آقاجون یصدا با که نمیبش یلیل

 .نیبش خودم کنار نجایا و ایب لطفا دخترم: گفت

 

 امشب کنم فکر یمرتض حاج: گفت خندان پاشا

 اگه نه؟ باشه نامدار خانم ی جبهه در دیبا نیآم

 خودمون؟ کنار و نهیبش سالن سمت نیا دیبد اجازه

 



 سمت پاشا دمید و برگشتم پاشا بطرف متعجب

 مادربزرگم چپ سمت خاله و مادربزرگم راست

 .نشستند

 

 و عمو دیبا باشه یبند جبهه به اگه واال: گفت یعل

 ی جبهه هم رضاش داداش با جان نیآم یعمو زن

  نه؟ مگه باشند شما

 

 کامال دینیب یم گه،ید آره خب: گفت خندان پاشا

 شما مخالف ی جبهه در و نشستن ما کینزد

 . هستند

 

 و چرخوندم نگاهمو متعجب که دندیخند یم همه

 . نشستند هم کنار یهمگ بلههههههههههه دمید

 

 پاشا به یا غره چشم. نکردم دیترد اصال منم یول 

 وسط درست. رسوندم آقاجون به خودمو و رفتم

 که زیتمسخرآم یلبخند و نشستم زیعز و آقاجون



 از و فضول یپاشا به بود رونیب دندونام هم یکم

 خودش یبرا هم ییجا چه که انداختم یخودراض

 .بود کرده پا و دست

 

 جبهه ی همه رضام داداش و باران خاله بجز من

. کردمیم آقاجونم یمو تار هی یفدا رو مخالف ی

 دهیکش آقاجون گرم آغوش در بعد یا لحظه که

 ....شدم

 

 

 

  بارم یم ها هیثان بر و  بارانم تو یب

 دارم سر در تو بعد را تو یبایز حس

 

  زدیریم عطشت در نفسم قطره قطره

  دارم مانیا تو وعشق تو به ذره ذره

 



 گردمیم صدا بدنبال جمعه تا تو با

 دارم کم ابد به تا تورا شنبه از تو یب

 

  لحظه هر یمن ذهن در که تو با سرخوشم

 ...!!!دارم غم نیبب تو بدون لحظه همان از

 

  دینرس آخر به تو با شدنم عاشق فصل

  دارم بر در حادثه نیا که ستییروزها

 

 دگر راه مرا ستین زتو که بامن باش

 دارم کم را تو باز ایب باز من عشق
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 با که بود نرفته کنار پاشا صورت از نگاهم هنوز

 ام قهوه به نگاهم. شدم ییرایپذ ینیریش و قهوه



 زبل تمام با رو پاشا: کردم فکر و بود شده دوخته

 دارم دوست هم خاص یجور. دارم دوست اشیباز

 مطمئن. هیمدل چه خاص جور نیا دونستمینم اما

 و منه به حواسش هاش ییگو گنده تمام با بودم

 ......... یول داره هوامو یلیخ

 

 

. نباشه تنش سربه داشتم دوست هم ییجورا هی یول

 پررو واقعا و دراومده لپ لپ از یانگار آخه

 اصال که بود گرم خوب ییجا به هم پشتش!!! بود

 دریح دوش به دوش درست و دیترس ینم دریح از

 . داشتیبرم قدم

 

 شیپ و بردند یم حساب دریح از ییجورا هی همه

 نیا اما. دندیچرخ ینم من بر و دور ادیز دریح

 اطیح یتو مونییآشنا روز نیاول از یلعنت یپاشا

 حلق حرفاش با و بده قورت منو بود مونده کم

 . کنه زمیآو



 

 لبام و زدم یکیکوچ لبخند شرم و لذت با یجور 

 ووونهید داشتم دوستش بازم.  شد دهیکش

 رووووووو

 

 شده دوخته بصورتم دریح نگاه که اومد باال سرم

 رو رویز داشت مغزم یتو حرفامو تمام انگار. بود

 .کردیم

 

 نامدار، خانم: گفت کرده یا سرفه تک آقاجون 

 دیمستحضر خودتون( نیآم یعمو) یساالر یآقا

 و دور از و میشد جمع نجایا یهمگ امشب چرا

 . میانداخت زحمت به رو همه کینزد

 

 بدون یدورهم نیا علت از نفر هی فقط کنم فکر

 . بود پسرم خواهش به بنا اونم که هستش اطالع

 



 پدر عنوان به بگم تونمیم خودمون یمعرف مورد در

 فیتوص فیتعر به یازین مطمئنم خونواده

 .میهست آشنا هم با ساله انیسال که ستین توانمندها

 

 گفت شهیم حدودا که درمونیح مخصوصا 

 اخالق به کامال و دیدار زیخ و افت هم با مدتهاست

 .دیهست آشنا منشش و رفتار و

 

 جان نیآم تون بااجازه میشد جمع نجایا هم امشب

 یخواستگار سروران شما از یرسم بصورت رو

 یبرا رقمه همه میبد قول بهتون نجایهم و میکن

 زتونیعز ی برادرزاده و نوه کردن خوشبخت

 . میبکن تالشمونو

 

 کرده هنگ رسما و بود شده باز چشمام

 بصورت نگاهم مبهوت و مات........ بودم

 یعنی کردمیم فکر و بود شده دوخته مادربزرگم

 ؟یچــــــــــ



 

 نیآم به رو یخواستگار نیا ما: داد ادامه آقاجون

 میدادینم اجازه چوقتیه و میبود مقروض جان

 قشنگمون عروس و خوبمون دختر دل به آرزوش

 . بمونه

 

 از یخواستگار هی دیبا ومدیم نیزم به هم آسمون

 بر آرزو باشه یهرچ چون. میکردیم دخترم

 در وجود تمام با یهمگ االنم. ستین بیع جوانان

 بر دییبفرما یامر هر و میهست زانیعز شما خدمت

 !منت دهید

 

 منم. نبود بلند یکس از ییصدا و دادندیم گوش همه

 بعداز دونستمینم و کردمیم ریس هپروت در کال که

 یبغلها و بوس اونهمه و تیمحرم ی غهیص اون

 یا غهیص چه گهید یخواستگار نیا دریح

 !!!هستش

 



 هی راستش  که دیرس ذهنم به یزیچ یآن در یول

 و آقاجون. شدم خوشحال دلم ته خاص یجور

 که بودند لیقا احترام و ارزش برام یلیخ زیعز

 دریح و من اسم ینجوریا انداخته راه مراسمو نیا

 هنوز آخه. کردندیم اعالم همه به هم کنار رو

 . نداشتند خبر دوتا ما ینامزد از یادیز افراد

 

 و پرت حواس و دیرس بگوشم مادربزرگم یصدا

 زحمت واقعا توانمند جناب: گفت. شد جمع شونمیپر

 دیدونیم خودتونم. دیفرمود رنجه قدم و دیدیکش

 .نبود یخواستگار نیا به یازین اصال

 

 و زیعز براتون نهمهیا جان نیآم نکهیا از یول 

 اش جوانانه یآرزو نیا فکر به که بود محترم

 . دیافتخار باعث که خوشحالم دیبود

 

 نیمهمتر ازدواج، نیا و شما ی  خواستگار در

 دادند جوابشونو قبال که بود نیآم دخترم نظر مساله



 ازشون بازم اما. کردند اعالم تشونویرضا و

 . باشه یچ قسمت تا میخوایم نظرشونو

 

 در دیشا. بشه ینظرخواه هم دیبا: گفت یجد پاشا

 نیآم نظر افتاده یاتفاقها به توجه با و مدت نیا

 مدنظر دیبا حتما که مونیپش میلیخ و شده عوض

 !رهیبگ قرار

 

 بهش یزیچ و شد خم پاشا بطرف تند باران خاله

. دیجوش دلم یتو یحرص. دیخند فقط پاشا که گفت

 پاشا یموها اون به یچنگ آلاقل تونستمیم کاش

 داشت کاریچ پاشا با من ی خاله آخه. بندازم

 بود؟؟؟؟ راحت باهاش اونهمه

 

 دوخته فرش به چشم که نشست دریح یرو نگاهم

 !بود رفته فکر به کامال و

 



 یخود نجایا همه جان، نیآم: گفت مادربزرگ

 در نظرت زدلم،یعز کی ی درجه لیفام و هستند

 به جوابت بازم ه؟یچ یخواستگار نیا مورد

 مثبته؟ دریح درخواست

 

 و دست به یلرز. گرفت شیآت هام گونه کنم فکر

 تونستم ینم واقعا که بود نشسته ام خزدهی یپا

 . کنم کنترلش

 

 بودم گفته دریح به رو بله وجودم تمام با بار هی من

. اهامیرو مرد عاشق و بودم حرفم یرو هنوزم و

 نیب اونم دادمیم بله جواب دوباره دیبا چرا االن

   جمع؟؟؟

 

 نیتر سخت از برام واقعا کردینم درک یکس چرا

 بدم؟؟ بله جواب همه نیب بود کارها

 



 ی جبهه انتخاب با نیآم بنظرم: گفت خندان زیعز

 دخترمو چرا آخه. داد همه به جوابشو نشستنش

 !!!انداخته گل هاش گونه که دیدیم خجالتش نهمهیا

 

 نیآم سکوت پس: گفت زده یلبخند مادربزرگم  

 به و میریگیم نظر در بله ی منزله به رو جان

 .میریگیم مهارویتصم ی ادامه  بزرگترش عنوان

 

 نشست یمرد یجد ی چهره رو چشمام ناخودآگاه

 و خودخواهانه ینگاه با شهیهم مثل هم باز که

 .کردیم نگاه بمن بجانب حق یا افهیق

 

 انداختم وگستاخش یجد نگاه به یاخم اریاخت یب

 دهیکش لبش گوشه و باالانداخت ییابرو الیخ یب که

 !شخند؟؟ین ای زد لبخند االن نیا دمینفهم. شد

 

 هم یرو یعلن رو دندونام و گرفت حرصم شتریب

 .شد متوجه خودشم که دمییسا



.......  نه لباش یول دیخند چشماش کردم احساس

 از داشتم من و شدیم دهید یجد و خشک همچنان

 .دمیترک یم ناشناخته یحرص

 

 زمزمه گوشم دم میرج سیابل همراه به طونهیش

 خاک با که بدم یمنف جواب بهش نجایهم کردیم

 افاده و فخر همه نیب نتونه گهید و بشه کسانی

 !!بفروشه

 

 شده همکه دلم بخاطر دیبا بعدا....... بعدا اما

 درمیح که کنم ازدواجش به مجبور فتادمیم دنبالش

 !نبود یشدن اصال نه........ اوووووووووووه هم

 

 کاش. بود شده زوم شیجد ی چهره به نگاهم

 یخندینم یکنیم یکار خوب: بزنم داد تونستمیم

 توانمند جناب گنیم نکرده یخدا اونوقت...... 

 رهیم آبروت وقت هی و بلده هم زدن لبخند

 !!!هاآآآآآآآ



 

 مال و مشت فصل هی خواستیم دلم چقدر من و

 اون و بکنم خوشگلش فک و صورت نثار یحساب

 . ارمیب در کاسه از شویباباگور قشنگ یچشما

 

 قروچه دندون نیآم: گفت که شد بلند پاشا یصدا

 جواب هی. نکش براش حساب یب یها نقشه و نکن

 درجانتیح کن نثارش باال بلند ی نــــــــــه

 !!!!توووو نه بماله بهم دندوناشو

 

: گفت دریح. دندیخند همه. دیخند دریح نباریا

 یلیخ جات االن و گمینم یزیچ درسته پاشاجان

 رونیب خونه نیا از که باالخره یول محکمه،

 از یحال و مینیب یم رو گهیهمد اونوقت ؟؟؟یایم

 !!!میپرس یم هم

 

 نیآخر یبرا و بگو همه به حرفاتو نیآخر بنظرم

 داداش؟؟ جان   باشه ایب رونیب خونه از هم بار



 

 نه: گفت دهیکوب زانوش به یدست خندان پاشا

 عمرم آخر تا دارم میتصم گهید من درخان،یح

 . امین رونیب خونه نیا ی گوشه از و بشم ایدن تارک

 

 گهید که من الیخیب و دیبرس کارتون به راحت شما

 !!رسهینم بهم دستت

 

 گلم دختر خب: گفت آقاجون که دندیخند یم همه

 دهنمون میخوایم یبد اجازه اگر ها،یشوخ از یجدا

 ازدواج نیا منتیم به میدار اجازه! میکن نیریش رو

 م؟یبگ کیتبر منی خوش

 

 نگاه و چشمان. برگشت آقاجون بطرف صورتم

 آقاجون سخت و آرزومند نگاه با سرگردونم و جیگ

 اعالم و موافقت کی منتظر دمید. کرد یتالق

 لباش یرو یقشنگ لبخند و منه طرف از تیرضا

 . داره



 

 خاله بعد و زیعز نگران چهره رو برگشت چشمام

 ی همه. نشست بود دوخته من به چشم مشتاقانه که

 . بودند منتظر مجلس یمهمونا

 

 انداخته هم یرو پاهاشو. انداختم دریح به ینگاه

 !منتظر و بود شده دوخته کفشش نوک به چشماش

 

 میمنتظر همه جان نیآم: گفت وار زمزمه یلیل

 !!!ها

 

 تکون دییتا عالمت به یسر و انداختم نییپا نگاهمو

 که اومد رونیب لبهام نیب از یا بله آروم داده

 ......شد بلند همه زدن دست یصدا

 

 گفتند یم کیتبر گهیهمد به همه شده یقاط صداها

 . داشتند دوتا ما یبرا یخوشبخت یآرزو و



 

 یحت و بود شده دوخته فرش به نگاهم فقط

 . ارمیب باال چشمامو تونستمینم

 

 از نیبلور یظرف شدند آروم همه که یقیدقا بعداز

 بود باران خاله. شد گرفته بطرفم تر یها ینیریش

 همه یبرا دیبا. هستش تو نوبت االن: گفت که

 ......خاله ز  یعز یکن تعارف ینیریش

 

 نبودم خودم یهوا و حال در اصال. شدم بلند آروم

 از خاله ی اشاره با. دمیفهم ینم رو یچیه و

 . کردم شروع رو ییرایپذ زیعز و آقاجون

 

 دلت یتو بس از جان نیآم: گفت دمیرس که پاشا به

 خونم قند واقعا یکرد  غرغر درتیح نیا یبرا

 !!!!بودااااا اومده نییپا

 



 دونمیم!!! دختر بخورن گرگا گرتویج که یوا

 یبرا فقط که دارن درون یغرغرو هی دخترا

 که دریح یول تو، نیع کنهیم غرغر عشقشون

 !!!دونهینم

 

 پاشا لیتحو دهیماس و یکجک یلبخند حرف بدون

 کنهیم یکار پررو نیا دونستمیم فقط. گذشتم و دادم

 ساخته کارمون و فتهیب دریح با کتابمون حساب

 !بشه

 

 همه یزدنها دست نیب در ییرایپذ شدن تموم بعداز

 انگشتم یرو یلیل توسط ینیسنگ و بزرگ انگشتر

 . نشست

 

 یالماس دور که یدرخشان و زیر ینهاینگ

 بودند نشسته دیسف یطال از یا هیپا بر یراطیچندق

 ی قهیسل از نشان و بردیم آدم سر از هوش

 ......دادیم دارشیخر



 

 

 ییتو که یراه به چشم ، منم جاده هر سر

 ییتو که یاهیس چشمان شده روزم و شب

 

 اگــــر یوا ، ام معــــــرکه وســـط یبنــدباز

 ! یــیتو که یکاه پر ندیبنش دوشـم یرو

 

 ام زده زل یولــ ، موست از یپل میپا ریز

 یــیتو که ینگاهـ به تماشا چشمان نیب

 

 باز راهـم سر و عشــــق مرا ست کرده کور

 ییتو که یچاه ی حلقه دهان ست کرده باز

 

 من اما ، بهشت بیس یا وسوسه کم ستین

 .. ییتو که یگناه نارنج به آغشتــــه دستم
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 مقدار یبرا یهمگ جانیه و شور انیم در اونشب

 شد ینظرخواه مادربزرگم و عمو از هم ام هیمهر

 تین به سکه ۵ یمرتض حاج: گفت مادربزرگم که

 . هیکاف عبا آل تن ۵

 

 یول نداره یچیه به یازین نیآم دیدونیم تون همه

 ۵ همون رسوممون و رسم آوردن جا به بخاطر

 . هیکاف سکه

 

 یتو ییجورا هی همه. نشد بلند چکسیه از ییصدا

 نامدار خانم یول: گفت آقاجون. بودند فکر

 ،یملک دیبد اجازه آلقل......... شهینم که ینجوریا

 ......ینیزم

 



. ستین کار در یبرگشتن حرفم از: گفت مادربزرگم

 یوقت یول. سکه ۵ همون من ی خونه در

 رو یملک هر دیبرد خودتون ی بخونه عروستونو

 !!!کردم دخالت اگه دیبزن اسمش به دیخواست که

 

 گشاده کاله نامدار خانم یول: گفت کرده یپوف پاشا

 اگه.  باشه گفتن من از ها رهیم نیآم سر نجایهم

 سرشو کنهینم وقت بعدا شناسم یم من درویح نیا

 محضر دنبال و زدن سند به برسه چه بخارونه

 !رهیغ و دنیدو

 

 یزبون بلبل لطفا پاشاجان: گفت یشاک دریح 

 رو امروزت که نره ادتی هم یحسابرس. موقوف

 من که یجهنم عذاب از بترس. هست هم ییفردا

 نازل سرت به هم یبزود و نمیب یم تدارک برات

 !! شهیم

 



 با نامدار خانم: گفت کرده مادربزرگم به رو عدی

 ......نیآم نام به رو دارم که یآپارتمان تون اجازه

 

 یهرگل بعدا پسرم درجانیح: گفت تند مادربزرگ

 و فعال من ی نوه. یزنیم خودت زن سر   به یزد

 خودتونو پس. نداره ازین یزیچ به لحظه نیا در

 .دیباش راحت و دینکن تیاذ

 

 گرفته میتصم اونشب و شدند یراض همه باالخره

 و میریبگ وقت محضر از زودتر هرچه شد

 انجام مون یرسم عقد تا میبد انجام مراحلشو

 . رهیبگ

 

 تموم تمام یدلخوش با یهمچ شب نصفه ۱ ساعت

 یبرا خواستندیم همه آقاجون ی اشاره با یوقت. شد

 که بپوشم مانتومو شدم بلند منم شوند آماده رفتن

. یموندگار تو دخترم جان نیآم: گفت مادربزرگم

 !یرینم جا چیه



 

 سنگ ها قورباغه ی برکه در یا لحظه انگار

 من که شد کور و سوت جا همه چنان. انداختند

 .نشست دلم به یترس

 

 شده جمع لباش که شد دوخته دریح بصورت نگاهم

: گفت آقاجون. بود نگاهش یتو مات یخشم و بود

 اومده خودمون با نیآم دیبد اجازه اگه نامدار خانم

 رو خاصش طیشرا که خودتون. برگرده هم ما با

 !دینیب یم

 

 دارم میتصم چون یمرتض حاج: گفت مادربزرگم

 نمیبب تدارک براشون نجایهم یخصوص عقد هی

 رو لذتش و باشه کنارمون هم نیآم خود بهتره

 .ببره

 

 و کنم درک مو نوه ازدواج قشنگ حس خوامیم منم

 هم رو نیآم یروز چند شمهیپ هم باران که حاال



 یادیز یتقاضا کنمینم فکر! باشم داشته خودم شیپ

 !باشه ازتون

 

 نیآم موندن ما مشکل نامدار خانم: گفت دریح

 تیامن فقط. خودشه مال ها خونه ی همه که ستین

 تشویامن دیبتون خونه نیا یتو عمرا که مهمه نیآم

 ! دیکن نیتام

 

 و باشه خودم کنار دیبا نیآم روزا نیا شده هرجور

 یول کنمینم ادب ی اسائه. باشه بهش حواسم خودم

 . میکن قبول شنهادتونویپ میتونینم شرمنده

 

 یب یلیخ دریح: گفت ناراحت یول یجد باران خاله

 نیآم میخوایم ما یول! ییییییییلیخ یییییییانصاف

 و میکن حفظ مونو یخودمون جمع و باشه کنارمون

 . میببر لذت خاص یروزا نیا از هم کنار در

 



 شرمنده بازم: گفت داده تکون یسر تیجد با دریح

 . کنم قبول بتونم عمرا تونم

 

 نیبب بدم؟؟ شنهادیپ هی من دریح: گفت تند پاشا

 نجایا نیآم خب. یبزن نشون دو ریت هی با یتونیم

 هم تو و من و بمونه مادربزرگش و خاله شیپ

 !مواظبش و میبمون کنارش گاردشیباد بعنوان

 

 چند و شمیم تلپ نجایا خانم نیآم کمک با که منم 

 ه؟یچ نظرت. کنارتونم یبخوش رو یروز

 

 نیسنگ سبک پاشارو یحرفها داشت هنوز دریح 

 رو جوک اون یدار تو پاشا: گفت یعل که کردیم

 خواستگار پسر به که یاریدرم اجرا ی مرحله به

  ؟یدیپوش یراحت شلوار چرا گفتن

 



 االن!! شدم موندگار شب و کردند قبولم دیشا گهیم

 آخه اوردهین یراحت شلوار رفته ادشی دریح هم

 م؟یکن کاریچ

 

 شنهادیپ: گفت مادربزرگم که دندیخند یم همه

 برات نیآم تیامن نهمهیا درجانیح خب. هیخوب

 به هم ما مراقبش و بمون ششیپ خودت مهمه

 . میبرس دلخواهمون

 

 .....دیبا که دارم کار یکل من یول: گفت دریح

 

 بزار و ارین اگر  و اما گهید: گفت باران خاله

 و میبش مونیپش نکن یکار. میا کارهیچ مینیبب

 !مایریبگ ازت دخترمونو

 

 یول: کردم زمزمه رسونده باران خاله کنار خودمو

 .... و برم خوامیم من خاله

 



 لبهاش نیب گرفته دستم از یشگونین آروم خاله

 بار هی!!! دختر نمیبب سرجات نیبش: گفت آهسته

 عقد مزه  میبفهم میخوایم هم ما و یکن عقد یخوایم

 یمون یم و یگینم یچیه تو!! چطوره دخترمون

 !تمام

 

 نکهیا مثل و برگشتم دریح بطرف دهیورچ یلبها با

 با طرفه همه باالخره. نداره یا چاره گهید دیفهم

 منم و شد موندگار یناراض هم دریح هیبق یدهاییتا

 خاله عشق به بودم شده خونه نیا یراه زور به که

 .نگفتم یچیه گهید دریح و باران

 

 ازش چکسیه که بود پاشا به چشمم متعجب فقط

 یخودمون و راحت یلیخ یول نکرد هم یدعوت

 من از مراقبت یبرا و چسبوند دریح به خودشو

 . شد موندگار هم الیگودز اون

 



 بود پاشا یبرا نیقزو یپا سنگ المثل ضرب واقعا

 ! بس و

 

 و کهایتبر و یلیل با زیعز یها بوسه و ماچ بعداز

 نفر چند ما و رفتند مهمونا ی همه ه،یبق ریخ یدعا

 .  مینشست هم کنار

 

 رو عقد یکارها خودم فردا تون بآجازه: گفت دریح

 تموم کارمونم نیا زودتر هرچه تا کنمیم فیرد

 !میا کاره چه گهید مینیبب بشه

 

 خونه منم یریم کارها دنبال تو یوقت: گفت پاشا

 خونه یاتفاقها تا دوزمیم نیآم به چشم و مونم یم

 . نشه تکرار دوباره تون

 

 هم رو ینفر چند البته. شمیم ممنونت: گفت دریح

 راحت کامال المیخ تا زارمیم ساختمون دور اطیح



 ینم کاریب ادمیز دونمیم و آزاده سلمان هنوز. بشه

 . نهیش

 

 خودم ینگهبانها با هم باران: گفت بزرگم مادر

 هی و رهیم عقد مراسم یسفارشها و دهایخر دنبال

.  میندازیم راه براتون یخصوص و مفصل عقد

 جا به ازدواج نیا از یخوب ی خاطره دارم دوست

 . بمونه

 

 و دخترم به مو نوه یخوشبخت با عقد نیا آلاقل من

 ....... دورادور بتونم دوارمیام که ونمیمد دامادم

 

 دلم منم. گرفت دلش و نداد ادامه گهید مادربزرگ

 نوایب! من داشتم یمزخرف سرنوشت عجب. گرفت

 !نیآم

 

 گهید بهتره: گفت و شد بلند کرده بغ مادربزرگم

 نیا انشاال. ادهیز کارهامون فردا از که میبخواب



 تیرضا و بشه تموم یخوش و ریخ به کارمونم

 . بشه جلب همه

 

 یاتاق تون خونه یتو نامدار خانم: گفت دریح

 باشه؟ نداشته رونیب به رو یا پنجره که نیدار

 از کامال المیخ خوامیم که ام خسته واقعا خودمم

 !باشه راحت نیآم

 

 همه!!! متاسفانه نه: گفت کرده یفکر مادربزرگ 

 . اطهیح به رو هاش پنجره اتاقهامون ی

 

 شونو خونه یها پنجره تمام داده دریح: گفت پاشا

 حفظ خونه تیامن طرف هی از الاقل که زدند نرده

 . بشه

 

 و ام خسته دیکن باور: گفت افتاده راه مادربزرگ

 همونو صالحه یهرچ. کنهینم کار فکرم گهید



 که بخوابه باران ای من شیپ نیآم دیخوایم. دیبکن

 !باشه راحت التونیخ

 

!!!! اوووووووووهووووووووو: گفت هوی پاشا 

 شماها شیپ نیآم نامدار خانم....... بزر مامان

 کنم فکر که خوابهیم من شیپ ادیم درمیح بخوابه

 !کنه ام خفه

  

 شیپ عمرا من!!! خورده قسم برام نرفته که ادتونی

 یبرا خوامیم یتک اتاق هی. بخوابما شما دریح

 !!!!  خودم

 

 پاشاخان... ماشاا: گفت گرفته دستمو باران خاله

 مراقبت نیآم از ینموند نجایا مگه. باش رو

 خودش یبرا یاختصاص اتاق االن ؟؟؟یکن

 !!!خوادیم

 



 امشب که ایب درجانیح: کرد اضافه خندان بعد

 هم محرم شما خب. خودته شیر خیب قشنگت نامزد

 ازش و یبمون نیآم شیپ یتونیم یراحت به و دیهست

 !یکن مواظبت

 

 و بشن اتاق وارد اگه ام خسته یبحد منم کن باور 

 به برسه چه شمینم خبردار اصال بدزدن رو نیآم

 !!!کمک و هوار و داد

 

 لباشو کنم فکر و دیخند یم چشماش نباریا دریح

: گفت طنتیش پراز پاشا که بود کرده جمع بزور

 مواظبشون و دریح شیپ برم منم گمیم باران خاله

 باشم؟

 

 مورد دامادتون نیا ادمیز باشه گفتن من از 

 خواهرزاده از صبح نیدید هوی!!!!!! ستاین نانیاطم

 سر پشت نیریم داده، قورتش و ستین یخبر تون

 !!!دیخونیم نافله نماز رباها آدم



 

: گفت که شد بلند باال ی طبقه از مادربزرگم یصدا

 که یآخر اتاق اون یتو بنداز پاشارو اون باران

 آخه زنهیم حرف چقده! نرسه بگوشمون صداشم

 زبون بهش چقده!!!!!! پسررررررررررر نیا

 !!!تووووووو یخوروند گوسفند

 

 ذهنم یتو من و میدیخند یم غش غش مونیهمگ

 گراز یپاشا نیا کنم یحالج تونستم ینم اصال

 مادربزرگم و خاله دل یتو خودشو چطور صفت

 !!!کنهیم میزبون بلبل نهمهیا که داده جا

 

: گفت که کرد باز برامون رو یاتاق در خندان خاله

 تا هم دریح که دیکن استراحت نجایا عشق دوتا شما

 نکرده یخدا مبادا باشه نشیآم مواظب صبح

 . میبش اش شرمنده

 



 ییپهلو اتاق نیهم هم تو: کرد اشاره پاشا به و

 با بخواب سبک فقط. یباش دریح کنار که بخواب

 !!زانیعز خوش تونیهمگ شب! جمع یحواس

 

 اتاقش وارد سرش پشت هم پاشا که افتاد راه خاله

 .شد

 و تک....... پاشا نوایب: کردیم غرغر کهیحال در

 ینامزد من چرا....... پاشا مظلوم..... پاشا تنها

 !!!بدزدنش بخوان ندارم

 

 شد وارد و کرد باز اتاقشو در خندان خاله 

 جرات یحت. بودم ستادهیا همچنان من کهیدرحال

 ........کنم نگاش و برگردم دریح بطرف نداشتم

 

 

 گفت

 چرا 



  نهان 

  یکن

  یعاشق چو مرا عشق

 

 من

 ز 

 یبرا 

 نیا 

  سخن 

  شدم عاشقان شهره

 

 موالنا#
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 پشتم دریح دست که بودم شده خشک سرجام

 بدون. داد هل اتاق بطرف منو آروم و نشست

 اطراف به ینگاه و شدم وارد بصورتش ینگاه

 .انداختم

 

 اما کیش و جادار و بزرگ یتخت با عیوس یاتاق

 یا قهوه کرم رنگ با ها پرده. بود شده دهیچ ساده

 . بودند ست اتاق فرش و تخت

 

 بود شده گذاشته تخت ست ش  یآرا زیم یا گوشه در

 بصورت یا چهارنفره مبلمان اتاق وسط درست و

 .بودند یزیم دور گرد

 

 که بود یگرید در هم اتاق گرید ی گوشه 

. بود اتاق یاختصاص سیسرو و حمام صدرصد

 !شده آماده مهمان یبرا اتاق نیا بود مشخص کامال

 



 شالم یرو لباش انداخته ام شونه دور دست دریح

 یبرا انگار یکنیم نگاه یجور: گفت و نشست

 مدتها تو مثال!!! ینیب یم رو اتاق نیا باره نیاول

 !ها یکرد یزندگ خونه نیا یتو

 

 چنان ادمهی فقط: گفتم آروم و دادم تکون یسر

 تنها که بودم کرده بند خونه نیا یتو خودمو بزور

 . بودم بلد رو ییرایپذ و اتاقم راه

 

 حاال که نداشتم افرادش و خونه نیا به یحس چیه

  هاشم اتاق به و بچسبونم نجایا به خودمو بخوام

 . بکشم یسرک

 

 جلو به انگشت با روزهامو تمام دریح یکنیم باور

 نجایا از من و بشن تموم زودتر بلکه دادمیم هل

 .  کنم دایپ نجات

 



 یکرد قبول چطور پس: گفت یراض یلحن با دریح

 ؟یبمون نجایا امشب

 

 شاهد خودت که رو یاومدن: گفتم تلخ یلبخند با

 یم بهونه دنبال فقط. نبود یراض دلم اصال یبود

 . برم در نجایا به اومدن از گشتم

 

 تو بودم مطمئن یثان در: دادم ادامه طنتیش با و

 فلسفه و میتصم منتظر و بشم یموندن یدینم اجازه

 !یبد نجات منو که بودم تو یهایباف

 

 که شد فشرده ام شونه دور محکم چنان دریح دست

 ی دختره بافم یم فلسفه من پس: گفت

 ...... تخسسسسسسس

 

 در برگردونه خودش بطرف منو بخواد تا حاال

 بشدت قلبمم اما دمیخند یم. خورد یا تقه اتاقمون

 .دیکوب یم



 

 لباس براتون ها بچه: گفت در پشت از باران خاله

 اون با رو شب دیکرد فکر اصال. آوردم یراحت

  د؟یبخواب دیخوایم یجور چه لباسها

 

. مینبود لباس فکر به اصال. گفتیم راست. دمیخند

 فقط. داشتم لباس خودم یقبل اتاق یتو من البته

 .......دریح

 

 از دستاش یعاص و داد رونیب محکم ینفس دریح

 یمقدار خاله. کرد باز اتاقو در شده باز دورم

 یبرا: گفت و داد دریح دست به شده تا یلباسها

. بلده رو خونه هم نیآم. آوردم لباس هردوتون

 باش راحت و ارهیب بگو بهش یداشت الزم یهرچ

 . زیعز مهمون

 

 . رفت گفته یریبخ شب بعد

 



 هراسانمو ی خنده بزور و بود لباسها به نگاهم

 خوب حال و درخانیح وجود با االن. کردمیم جمع

 عوض لباس خواستمیم اتاق نیا یکجا شیعال و

 کنم؟

 

 خودم کمد از که داد بدستم منو یلباسها دریح

. بود روش مسواکمم یحت و بود شده برداشته

 لباساتو کنمیم بهت پشتمو: گفتم آروم کرده نگاش

 .کن عوض

 

 یا بوسه قشنگ و شد خم ییهوی و یآن در دریح

: گفت رفته تخت بطرف بعد. کاشت ام گونه یرو

 عوض ینکن پشتتم. وروجک نباف فلسفه برام

 خودم محرم شیپ زایچ نیا دربند ادیز. کنمیم

 !ستمین

 

 عجب. فشردم بهم لبامو اما سوخت بوسش یجا

 !دراکوال ی پسره نیا بود پررو



 

 و دمیورچ لبامو که ارهیب در لباسهاشو برد دست

 خجالت نمیبب کردمیم نگاش داشتم راست راست

  نه؟ ای کشهیم

 

 کرده باز شلوارشم ی دکمه و کرد باز کمربندشو

 دیند چشمان اون بلکه کن نگاه قشنگ آره: گفت

 !!!   دراز زبون ی دختره رنیبگ آروم دتیبد

 

 خندان که اوردیدرم شلوارشو داشت گهید

 تخت گرید بطرف آروم و برگردوندم صورتمو

 .رفتم

 

 اصال که نشستم خودم خجول مثال مرد به پشت 

 لبامو و شدینم دایپ وجودش کل در شرم از یرد

 من کار امشب. کنم جمع جا هی تونستم ینم اصال

 کرام به رسما یدرجووونیح با اتاق نیا یتو

 !!!!بوخــــــــــودا شدیم مربوط نیالکاتب



 

 دلم چقدر. اومد رونیب بناگوش تا دندونام کنم فکر

 به سانت تمام و کنم نگاهش زیر به زیر خواستیم

 شرم اون..... خب یول.....  کنم چک بدنشو سانت

 سرم من مثال ؟؟؟یچ من شدینم سرش ایح و

 �🤨�!!شدهایم

 

 عوض نجایا لباسهامو تونستمیم اگه  عمرا من اما

 لباس کهیدوت و نداشتم یچیه لباسهام ریز!!! کنم

 نــــــــــه من یوووووو.......... نیهم بود رمیز

 !!تونستم ینم....... 

 

 رفت دستت از ینکرد نگاه: گفت خندان دریح

 !یبرگرد یتونیم شدم تموم من االن!!! ینگیجر

 

 یراحت لباس به چشمم و برگشتم بطرفش خندان

 خاله. بود کرده تنش که افتاد رنگ یطوس یها

  بود؟؟؟؟ کرده دایپ کجا از نارویا



 

 دوتا نباش مغرور بخودت ادمیز درخانیح: گفتم

 نداره الزم کردن نگاه یمردن الغر استخوون   کهیت

 هفت به اعتماد واال! یدار اعتماد بخودت نهمهیا

 !!!!کشته منو آسمونت

 

 در خندان که بود بمن فقط انداز چپ دریح نگاه

 تونستمیم اونجا باالخره. افتادم سیسرو ادی یآن

 . بکنم یکار

 

 که افتادم راه. بود بغلم همچنان مسواکم و لباسها

 نجایهم مپل؟ تپل دراز زبون یریم کجا: گفت

 . خورمت ینم نترس کن عوض لباسهاتو

 

 ستین خوردن بحث: گفتم و دادم قورت دهنمو آب

 ......کشم یم خجالت فقط جان، یاستخوون

 



 ادتی!!! اولته بار مگه! نشو وووونهید: گفت تند

 و آوردم رونیب لخت حموم از تورو خودم رفته

 خجالت من یبرا حاال کردم تنت لباسهاتو

 ؟؟!کشهیم

 

 لباسهاتو دمینم قول منم چون یمختار بازم یول 

 یب یتو مثل راست راست منم و یکن عوض

 بره مبویز زلم دلم من! کنم نگاه ستمیبا احساس

 !!!کنمیم یکار هی حتما

 

 و دهن و لب تمام که دادم قورت چنان مو قهقهه

 کردم غنچه محکم لبامو. کرد تعجب ام معده و گلو

 . فشردم بهم و

 

 دمیکش یم خجالت بازم اما. گفتیم راست رو همه

 !!! آخههههههه چه بمن

 



 لباسهامو حمام رختکن یتو و رفتم سیسرو بطرف

 . اومدم رونیب و زدم هم مسواک. کردم عوض

  

 بسته هم چشماش دهیکش دراز تخت یرو دریح

 به ینگاه چشمش ی گوشه با اومدنم رونیب با. بود

 چراغم یمامان مپل   تپل: گفت انداخته سراپام

 !کن خاموش

 

 وارید یرو شبخواب و کردم خاموش رو چراغ

 برگشتم و دمیکش موهام به یدست. کردم روشن رو

 قسمت نیمهمتر االن. نشست دریح یرو نگاهم که

 دریح کنار تخت در دیبا بنده که بود نجایا ماجرا

 .   دمیخوابیم

 

 تخت کنار تا. افتادم راه و دمیکش یقیعم نفس

 دستاش پشت از که بودم نکرده جمع خودمو نشستم

 . شد حلقه دورم

 



 اومد زبونم نوک تا زدن غیج یا لحظه دونمیم فقط

 یبغل اتاق حتما که افتادم فضول یپاشا ادی اما

 .بود چسبونده وارید به گوششو

 

 آغوشش در محکم منو دریح و کرد فروکش غمیج

 خوب: گفت گذاشت صورتم یرو صورتشو دهیکش

 یپاشا یکن یکار یتونیم نیبب!!! ها یگرفت جلوشو

 چه!!! نجاتت یبرا اتاق یتو ادیب بزنگ گوش

 !!!دیبد دیند شوهر تووووو خبرته

 

 داشتم یسع کردنهام تقال با و دمیخندیم داشتم گهید 

 تمام دور هی دریح یلبها که بدم نجات خودمو

 . بود گشته صورتمو

 

 گهید ادیم فشارم محکم آغوشش یتو هم چنان

 !!!برم در تونستمیم اگه عمرا

 



 مرتب رو پتو شخود و میدیخز پتو ریز کرد کمکم

 اگه: گفت که نشست اش نهیس یرو سرم. کرد

 دادمیم اجازه عمرا موندم ینم کنارت خودم امشب

 !یبش موندگار خونه نیا ییتنها

 

 ات خاله و مادربزرگ میتصم با خوشحالم یول

 . خورد رقم برامون یزیانگ خاطره و خوب شب

 

 قشنگ دستامو. بود گذشته خجالت از کار گهید

 نتونستم بار نیاول یبرا و کردم حلقه دورش

 اش چونه ریز لبام آهسته که دارم نگه خودمو

 . نشست

 

 االن و بودم بزرگ و یقو ی چانه نیا عاشق من

. کنم استفاده ازش تونستمیم که بود یفرصت نیبهتر

 نیهمچ دوباره دونستیم خدا رو بعدا وگرنه

 !!!!نه ای ومدیم شیپ برامون یفرصت

 



 خنده اش چونه از آروم یگاز با زمیر یها بوسه

 بوسه و نکاریا یبرا: گفت که کرد بلند درویح ی

 فردا انشاال که دادمیم بهت نما بوسه دیبا اولت ی

 . کنم جبران

 

 و گذشت دریح یخوردنها وول با صبح تا اونشب

 . میدینخواب شتریب ساعت دو کل در

 

 یحت ومدیم خوابم چنان یشب نصفه دونمیم فقط

 شکم به محکم یلگد بود مونده کم نباشه دروغ

 ........ که بشه من الیخیب بلکه بزنم دریح

 

 نوازشها، و ناز و بگومگوها و دعواها تمام با اما  

 یشب نیتر پرمحبت و نیتر عاشقانه و نیباتریز

 .......داشتم عمرم کل در که بود

 

 پاشا کنار و من یروبرو دریح صبحانه زیم سر

 صبحانه کامل آرامش با کهیدرحال و بود نشسته



 داریب رو صبح تا شب انگار نه انگار خوردیم

 !!!بود

 

 صورتش در یخواب کم از یاثر و بود آرام یبحد

... ماشاا که منم. بزنم داد بود مونده کم که نبود

 خواب هی دلم و کردمیم یمخف هامو دره دهن بزور

 ی برنامه دونستمینم اما خواستیم چندساعته

 !!! میبکن دیبا کاریچ و هیچ امروزمون

 

 

 یباش روانم روحو کنم چه من بگـــو تو

 یباش جــــــــانم یگرم و تو دامان به سر

 

 ابد به تا مــرا یصحرا گـــــل   نیا نکن گم

 یباش جوانم روز چون تو ــــــدارید وقت

 

 توام دارید عـــــــــــاشق و تو بفرمان من



 یباش روانــم اشک من یناله از دیشا

  

 مــــاندم تیرو عاشق یول رفت ها رفته

 یباش وشبانم گرگ توچون وآغوش من

 

 چشمانت مردمـک آن شده حسرت گل

 یباش لبــــانم غرق یشب که تا ایب تو
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 یباز میشدستیپ درون ی خامه با داشتم صدایب

 طرح کرده اونور نوریا داخلش رو عسل و کردمیم

 برنامه امروز یبرا درجانیح: گفت خاله که دادمیم

 برنامه و میا کارهیچ ما نمیبب خوامیم ه؟یچ تون

 !میکن فیرد چطور مونو

 



: داد جواب خاله به و انداخته بصورتم ینگاه دریح

 رزرو یبرا دیبا اول اما. دونمینم قیدق واال

 یبرا میبتون بعد که میکن اقدام شیآزما و محضردار

 !میریم نکاریا دنبال که نیآم و من. میبش آماده عقد

 

 اول بنظرم: گفت کرده غنچه لباشو طنتیش با پاشا

 باز چشماش بلکه بخوابه یکم نیآم دیبد اجازه

 دلم نمشیب یم تا منم هستش خوابالو بس از.  بشه

 فتهیم نیآم به چشمم تا. بخوابم رمیبگ خوادیم

 !شهیم بسته ناخواسته چشمام

 

 انیب مبادا بود اتاقتون وارید به گوشم صبح تا یول

! نبود ییسروصدا چیه یول کنم، کمک که بدزدنش

 درک تونم ینم رو هستش خوابالو چرا نیا فقط

 !!!کنم

 

 اهیس زاغ: گفتم انداخته پاشا بصورت یچپک ینگاه

 صبح تا منکه!!! جناب نبود الزم زدن چوب



 نیا که بودم خسته یبحد روزید از یول دمیخواب

 .دینرس مییجا به خواب

 

 من جان نیآم با لطفا پاشاخان: گفت یجد خاله

 حرفها نیا از که بشه یروز... انشاا. دینکن یشوخ

 نیهم به دوارمیام و بشه داده لیتحو هم شما به

 !فتهیب اتفاق نیا ایزود

 

 به رو و گفت ینیآم کرده بلند دستاشو خندان پاشا

 کنم دایپ دلخواهمو دختر منم انشاال: داد جواب خاله

 لباشو تند که...... بترکو.......... جانــــــــــا و

 !نداد ادامه اش نداشته یشرمندگ با مثال و کرد جمع

 

 سرخونه یپررو نیا از اخم با صورتمو

 و بود دهیآشام نه بود خورده نه که برگردوندم

 !!!بود گرفته لیتحو رو خونه باالسر سرراست

 



. دمیخوابیم یکم کاش. بود گفته راست پاشا یول

 تند تند کارها خواستیم دلم و زدمیم جیگ واقعا

 ریز درست و تختم یرو بتونم من و بشه روبراه

 . بشم تلپ پتوم

 

. گذشت بدوهامون بدو تمام با فرداش و اونروز

 داده هم بدست دست همه و کردیم عجله دریح فقط

 . نداختندیم راه کارهارو

 

 که شد دهیچ ییرایپذ در یسفارش عقد ی سفره

 و تاج با یا دهیپوش عروس لباس. بود قشنگ واقعا

 سفارش مزون نیبهتر کاتالوگ از بلنــــــــــد یشنل

 . شد داده

 

 چه عقد یمهمانها معدود از ییرایپذ یبرا

 منکه و دونستیم خدا فقط رو شد داده یسفارشات

 به برسه چه بودم دهینشن هنوز اشونویلیخ اسم

 !خوردنش



 

 خونه یتو قشنگ من از مراقبت اسم به همکه پاشا

 یها نقشه هم یگاه وسط نیا در و بود شده دوخته

 . دیکش یم خودش یبرا یقشنگ

 

 پک کسیس واقعا که قشنگش ی قدوقواره اون با

 و بود ستادهیا عقد ی سفره سر بود چشم یتو شها

 خاله به دمیشن کردیم برانداز رو یهمچ کهیدرحال

 یبرا نهمهیا که حاال جان خاله: گفت باران

 هستن جمع هم همه و دیدیتراش خرج خودتون

 یتو رو یکی دست و دیبنداز راه منم کار ییهوی

 !!دیکن بند دستم

 

 و عالم نهمهیا!!! ینگلیس و بودن عذب از مردم بابا

 نظر در من یبرا شمیکی خب برداشته دختر رو آدم

 !!گهید دیریبگ

 



 آآآاخخخخخخ: گفت دیخند یم غش غش که خاله

 یابرو و چشم دختر هی بشه قسمتت کاش پاشاجان

 شما فقط که دارم نظر در برات طونیش یمشک

 !تمام کونهیف کن ایدن دیباش هم کنار دوتا

 

 با زود چه که بود خاله به نگاهم بازم چشمان با

 درنظر هم دختر براش حاال و بود شده اخت پاشا

 نداشتن خونواده و مادر پدر مردم انگار. گرفتیم

 یادا و بود کرده سپر نهیس نگونهیا من ی خاله که

 !اوردیدرم رو ها مادرخونده

 

 خودم مال فقط باران خاله. دیجوش دلم ته یحسادت

 رونیب چنگم از اونو تونست ینم یشکیه و بود

 و یمــــــــــردن یپاشا نیا یحت ارهیب

 !!!خرزهرررررررررررره

 



 هم چقده. نشست پهنش و پت ی نهیس یرو نگاهم

 مارمولک   خرشانس   ی پسره نیا بود یمردن

 !!!زشتوووووووک

 

 برام یدهن بود دهید رو سکوتم و مات نگاه که پاشا

 هم حتما. مینزد قاپ تو خاله نترس: گفت کرده کج

 یترکشها لطفا!! اسودین هرگز حسود که یدار خبر

 راهیب و بد بهم دلت یتو نره نشونه منو خشمت زیت

 !!حسسسسسسسود ایبگ

 

 کج دهنمو خودش مثل کرده لوچ براش نگاهمو

 خودتون فکر به شما آسودم بنده که فعال: گفتم کرده

 مفت، خــــــــــاله مفت، پول مفت، خونه. دیباش

 اونم و بود کم زنت فقط که مفت مخارج و خرج

 !کرده هندوستان ادی لتونیف تند

 

: گفت پاشا که دندیخند یم بلند بلند پاشا و خاله

 مفت گهید تون خاله نیا بخدا حسودخانممممممممم



 به دارم روزه چند االن و کردم یهرکار. ستین

 خوشگلتونو ی خاله نیا مخ نتونستم زنمیم یدر هر

 !بشن عشقولم و عشق بدن افتخار و بزنم

 

 گهید که سوزان سوزان و شانیپر موندنم فقط

 خاله نیا بلکه هستم گهید دختر هی دنبال دیناام

 !!! کنم فراموش رو قشنگه

 

 با. دمیجوش یم و کردمیم قل قل رسما داشتم گهید

 جهنم به من: گفتم دوخته چشماش به نگاهمو خشم

 ! زشتوووووووک رسهینم بهت زورم که

 

 کفنت بشنوه حرفاتو ام خاله پسر   اگه یدونیم اما

 نیا اگه. بگو درویح اصال چه؟؟یپ یم رو

 اره؟؟؟یم سرت ییبال چه یدونیم بشنوه حرفهارو

 

 یبزار دمتو شهیم نیا ت چاره راه تنها کنم فکر

 هم باد یحت که یکن فرار رانیا از و کولت یرو



 ینیب به رو طلب فرصت چل   و خل ی  تو یبو

 !!!نرسونه دریح

 

....... جان نیآم: گفت سرم پشت از دریح یصدا

 رد عقلش واقعا که شو زشتوک اون الیخیب لطفا

 که داشت یحساب و درست عقل اگه اون!!! داده

 یشوخ ت خاله با داره االنم. شدینم من بینص

 !لطفا ریبگ دهینشن کال که کنهیم

 

 اصال و بود شده دوخته دریح به دهیماس نگاهم

 پاشا یحرفها از الیخیب ینجوریا نداشتم انتظار

 براش اوووووووونهمــــــــــه پاشا یعنی! بگذره

 به چشم و بود شده بسته درمیح دهن که بود زیعز

 !!!بست؟؟؟ یم حرفاش تمام

 

 یشاک دریح به رو انداخته مبل یرو خودشو پاشا

 نــــــــــه؟؟؟ داداش دادم رد من گهید االن: گفت

 ی سرسفره یکادو اسم که پاشا نیا خوادیم دلت



 زنت کنه یکار داده اختصاص بخودش رو عقد

 کنه؟؟؟ غش نجایهم

 

 یکار من جان: گفت دهیخند خوشحال دریح

 منتیم به شده بتینص هم یقشنگ اسم چه!!! اینکن

 ! یمبارک و

 

 خنده از فقط. دمیفهم ینم حرفاشون از یچیه

 دمیشا و داده رد مخشون شون همه دمیفهم هاشون

 .خورده ییجا به شون کله

 

 ی سرسفره یکادو تو پاشا یعنی: گفتم فقط افسرده

 نمیزر کمر گاردیباد عنوان به و یباش من عقد

 خودمووووو و بخودت دمیم درمیح نیا کنند، ممیتقد

 !!!کشمممممم یم سرسفره همونجا

 

 فقط و رفت هوا به شون همه ی قهقهه یصدا که

 هی زجانمیعز پس: گفت یاشک چشمان با پاشا



 بزار فتیک یتو یانوریس ،یموش مرگ ،ییچاقو

 !!!!دارند هم یمیتصم و نظر نیهمچ چون

 

 ارهیم کم نه دونستمیم و شناختم یم پاشارو. دمیخند

 جزغاله ی لحظه اون تا آدمو فقط. ادیم کوتاه نه

 !کردیم دنبال شدن

 

 یخواهر ابتین به نیریش. دیرس عقدمون روز

 منکه راستش و بود اومده شگاهیآرا به همراهم

 اما. بودم شده شیآرا ساده یلیخ بودم عروس

 !بود ترکونده قشنگ و ساده اوووووووووه نیریش

 

 که شیمشک یابرو و چشم دنید با چرا دونمینم

 به باران خاله حرف ادی بود چشم یتو قشنگ االنم

 یمشک ابرو و چشم یدختر براش که افتادم پاشا

 !داشت نظر در رو

 



 امکان یعنی. دیپر لبخندم و شد باز چشمام

  داشت؟؟؟

 

 زرنگ یلیخ اگه خاله خب....... اووووووووووه

 من ی دهیند ی پسرخاله تنها یبرا رو نیریش بود

 عاشقششششششش دهیند و دورادور که گرفتیم

 هی یبرا نه. شدیم روشن چالمون و چشم که بودم

 ششین که یدراز زبون و مهربــــــــــون ی وونهید

 .دادیم سکته آدمو و نداشت یتموم حرفاش

 

 دادمینم اجازه اصال بود من با اگه اما. دمیخند

 دهنش نه که بشه یچازیپ ی تحفه اون زن نیریش

 که چشماشم و داشت یمحکم بست و چفت

 !!دیچرخ یم جا همه شکرخدا

 

 کله یا افاده ی پسره بود مغرور بخودش هم چقده

 واقعا دریح بود یهرکس و یهرچ یول!!!! شق

 گرفتینم دل به حرفاشو اصال و داشت دوستش



 راه باهاش و کردیم رد رو همه یلیسب ریز بلکه

 !!ومدیم

 

 برام یا افه  زده یچرخ قشنگش راهنیپ با نیریش

 رو یکی تونمیم امروز بنظرت نیآم: گفت و اومد

  کنم؟؟ تور وضع و سر نیا با

 

 خاله پسر: گفت کرده یفکر....... ستادیا یا لحظه

 باالخره نه؟؟؟ هستش امروز انشاال که بارانت

 ....  ای میکن ارتشیز میتونیم

 

 تمام پسرش گفت بار هی خاله: گفتم افسوس با

 نقش و باشه کنارم عقد موقع کنهیم رو شیسع

 ای ادیب حاال! کنه فایا یعل و رضا همراه رو داداشم

 .دونمینم رو نه

 



 نیا زبون و دم و باشه خوادیم دلم یییییلیخ یول 

 کم رسما پسره! ادیب جا حالم کنه یچیق پاشارو

 !بده قورت مو خاله مونده

 

: گفت دهیکش شده باز بناگوش تا ششین نیریش

 ــــــــــن؟؟؟؟؟یدار هم پاشا مگه یووووووووو

 نشد پسرخاله ضرررررررررر، و جهنم خب

 !!!!!!!برام ها خوبه هم پاشا نیهم

 

 تور یبرا بتونم هست یکس پس خداروشکر

 از ُمردم زتیعز جان به آخه!!! کنم تالش کردنش

 !ینگلیس

 

 نیریش به فقط ام وارفته چشمان و دهیماس لبان

 ای کنم باور حرفاشو دونستمینم و بود شده دوخته

......... 

 

 



 ..شد میتنها دل سهم و آمد نفر کی

 ..شد می؛شبها دارےیب علت و آمد

 

 ..دمیپوش کس همہ از؛ چشم و بستم او بہ دل

 ..شد میفردا و امشب دلخوشے؛ سبب

 

 ..انگارے" عسلم"؛ را او ام کرده صدا بس

 ..شد میلبها نے؛یریش باعث او اسم

 

 ..آخر اهشیس چشم غم؛ کرد شاعرم

 ..شد میافزا غم ؛اشعار ے سوژه نیبهتر

 

 ..گفتم ؛قشنگش اسم از غزل اندر غزل

 ..شد میغمها ے؛ واژه نیتر واژه گل و زد

 

 ..مےچسبد ؛عجب ہیگر غزل و شعر هر بعد



 96# ..شد میغزلها و شعر نمک؛ اصال هیگر

 

 کمک با عقدمو رهنیپ شد تموم که شگریآرا کار

 ستادهیا یقد ی نهیآ یجلو آماده و دمیپوش نیریش

 . کردمیم نگاه بخودم

 

 رنگ به بود یعال یخور تن با ییبایز عقد راهنیپ

 یقشنگ نیع در. شده یدوز سنگ سرتاپا و یریش

 بدنم از یا ذره یحت بود دهیپوش چنان یمتیگرانق و

 . نداشت دید یجا

 

: گفت که کردیم نگام و بود ستادهیا کنارم نیریش

 بابت یادیز پول مشخصه و تکه تون قهیسل واقعا

 . ست دهیپوش یلیخ یلیخ یول رفته، رهنتیپ

 

 بپوشونه نهمهیا تورو نکهیا عوض تونستیم دریح

! کنه برگزار جدا خانمهارو و ونیآقا جشن مجلس

 ترس از و باشه سرمون شال میمجبور هم ما واال



 شیمشک قلب اون با خودمون خفن یپسرعمو

 !!!ادیدرن کمونیج

 

 با رو پسرعموت اخالق منکه یبرا: گفتم خندان

 راستش. ستین یمشکل دونمیم ش زده دود قلب

 یول باشه جدا مجلس خواستیم هم دریح

 عوضش. نکردند قبول باران خاله و مادربزرگم

 . کنند یم انتخاب دهیپوش لباسهامو گفتند

 

 و دادند سفارش کال. نبود ینجوریا اول رهنمیپ نیا

 کار مزون یتو دوباره هاش نیآست و قهی یرو

 !کهیش واقعا یول. دراومده یمدل نیا کردند

 

 یکی: دادم ادامه انداخته نیریش به یچپک ینگاه

 کجا از تو شدیم مجزا عقد مجلس اگه....... هم

 که یکن تور منو ی پسرخاله ای پاشا یخواستیم

 طونک؟؟یش یدیم نظر ینجوریا

 



 بهم دستاشو زده رونیب یدندونا با خندان نیریش

 نیا فکر به اصال. ایگیم راست: گفت و دیکوب

 پسرعمو قربون. نبودم ام عاشقانه داستان از قسمت

 !کرده رو یهمچ فکر که برم درمیح

 

 حجاب نیا از بهتر گهید و دمیپوش رو شنل خندان

 رهیبگ رادیا تونست ینم هم دریح. نداشت امکان

 . بودم راحت واقعا خودمم که

 

 یعل و دریح و میاومد رونیب شگاهیآرا از

 فوران نگاهش از محبت که یعل. بودند منتظرمون

 . بود شده دوخته بصورتم چشماش و کردیم

 

 نیماش کنار هم خودم پیخوشت داماد و غد ی پسره

 جلو که بود شده دوخته سراپام به نگاهش ستادهیا

 .اومد

 



 شلوار کت. انداختم سراپاش به ینگاه شنل ریز از

 و روشن رهنیپ با دوز دست طرحدار و یطوس

 داده باال و شده بلند  یکم فقط ،یکم که ییموها

 و ومدندیم بهش واقعا شده، مرتب یشیر با بود

 .بود شده میشگیهم ی پسرعمه یماورا دریح

 

 کردم آرزو و رفت ضعف براش یا لحظه دلم

 کنم بغلش محکم کوچه وسط همون تونستمیم کاش

 . شم گور و گم شهیهم یبرا آغوشش یتو خودمم و

 

 رو شنل کاله که کرد بصورتم ینگاه حرف بدون

 گمیم کیتبر: کرد زمزمه. بودم دهیکش جلو قشنگ

 میباش شاهد رو تیخوشبخت انشاال. جان ییدختردا

 ! نهیهم یبرا تالشمونم ی همه که

 

 آروم. بستم براش چشمامو و دادم لشیتحو یلبخند

 داشتم استرس. میافتاد راه و انداخت بغلم ریز دست

 دریح کردمیم حس. بود یخال ینوع به دلم ته و



 و کم شیآرا یبرا یرادیا و ارهیدرب ادا باز ممکنه

 !رهیبگ لباسم

 

 پوشونده شالش با قشنگ موهاشو نوایب هم نیریش 

 یزیچ شکرخدا که!! ادین در دریح یصدا بلکه بود

 .نگفت

 

 با اومده جلو هم یعل و میرفت نشیماش بطرف

 یا گهید یصدا با که گفت کیتبر یخوشحال

 .برگردوندم سرمو

 

 عروس به به: گفت شادمان که بود پاشا

 یزود نیهم به انشاال. باشه مبارکا خانمممممممم،

 !!!بغل بچه شوهر ی خونه سالمت و خوشبخت

 

 کرد؟؟؟یم کاریچ نجایا نیا. شد دهیورچ لبام

 یلباسها اون با بود زده هم یپیت چه بتیبده



 براش دعوت کارت دوتا رسما انگار! اسپورتش

 . بودند داده جواب باال بلند یلیخ سالمشم فرستاده

 

 کنم فکر. لطفتون از ممنونم: گفتم خفه یول آروم

 عقد به نه فته،یم راه یعقد نه اصال دینباش شما

 !!!شهیم هیشب

 

 ی سفره سر یکادو: گفت بود باز ششین که خندان

 دیباش منتظر!!!! نرفته ادتونی که عقد

 !!!!!حاآلآآآآآآآآآا

 

 نیماش با من درجانیح: گفت دریح به رو بعد

 یم خونه. بشه جا شما یبرا امیم مامورها

 انداخت نیریش صورت به قیدق ینگاه و! نمتونیب

 !شد یراه و

 



 دریح که نمیبش دیبا کجا نمیبب برگردوندم صورتمو

 هم تو نیریش. باش فرمان پشت یعل: گفت یعل به

 .میفتیب راه نیبش یعل کنار

 

 نیماش گرید در از خودشم که نشستم کرد کمکم

. میافتاد راه. داد هیتک من به کامال و نشست کنارم

 دستاش یداغ نیب سردمو دستان و کرد دراز دست

 یآرامش و شد گرم وجودم تمام یا لحظه. گرفت

 . شد استرسم نیگزیجا

 

 حس که دادم هیتک اش شونه به قشنگ و آهسته

 یب یتیرضا. چسبوند سرم به لباشو و ینیب کردم

 .بود کرده پر وجودمو تمام حد

 

 کاله. برگشتم بطرفش رفت کنار که صورتش

 راحت االن. کردم مرتب و دمیکش عقب یکم شنلمو

 به نگاهمو. میبود هم رخ به رخ مانع بدون و

 .دوختم نگاهش



 

 تونستم ینم یحت و بودند نیماش یعل و نیریش

 عشقمو تمامو تونستم فقط. بگم دلخواهمو یحرفها

: بزنم داد و زمیبر چشماش یتو

 دوستت یییییییییلیخ یدونیم دررررررررررریح

 ...... دارممممممممممم

 

 یزندگ تو وجود با و کشم یم نفس تو با یدونیم

 ......کنمیم

 

 یانگشت مهربانانه. بود دهیفهم دلمو یحرفها انگار

 منم....... ممنونم: گفت و دیکش ام گونه به

 ...... دارمت خوشحالم

 

 از حواسمون شد باعث که برگشت عقب به نیریش

 قلوه و دل نهمهیا من جان: گفت. بشه پرت گهیهمد

 و باشم نشسته جلو االن من ستین انصاف. دیند



 مغزمو داره که هم یسوال اون ن،یآم از دور

 !!!! بپرسم نتونم رو خورهیم

 

 وجقت اجق یسوالها یبرا وقت: گفت یجد دریح

 یکم. مشخصه کامال فازتم خداروشکر که ادهیز

 چشمات و یرسیم سواالتت تمام به یکن صبر هم

 !شهیم یچراغون

 

 یم رو شپارهیآت نیا خوب یلیخ دریح. دمیخند

 !!هیچ مشغول ذهنش االن دونستیم و شناخت

 

 زبون و قامت و قد اون با پاشا دونستمیم منم

 یک که کرده پرت رو نیریش حواس ختنهاشیر

 باهام نهمهیا دریح شیپ باشه تونهیم یک و هست

 . بپرسه سوالشم تونستینم نوایب یول بود، راحت

 



 نیا گرفتار ییجورا هی مون همه. رفت کش لبام

 کیج حق و میبود صفت والیه ی بزمجه دریح

 .مینداشت زدنم

 

 دورتر نیمراقب نیماش و شد اطیح وارد نهایماش

: گفت بلند نیریش. میشد ادهیپ. داشت نگه

 اووووووووووووووووووووه

 !!!!نجاروووووووووویا

 

 پله از که افتاد یفرش به چشمم و گرفتم نگاهشو رد

 یگلبرگها پراز فرش یرو و بود اومده نییپا ها

 فرشها دوطرف بزرگ یمشعلها.  بود رنگارنگ

 یها سهیر مشعلها نیب از و بودند روشن فاصله با

 !بود زونیآو قرمز پهن و پت یروبانها با  گل

 

 که اومد نییپا ها پله از اسپند با خونه ی خدمه

 . گرفت بازوم به دست کرده مرتب رو کتش دریح

 



 و من دیکن صبر: گفت سر پشت از پاشا یصدا

 سرتون پشت که گاردتونیباد هم خانوم نیا و یعل

 . میشیم سالن وارد

 

 هم کنار سرمون پشت هرسه دستورش با حاال

. بحالشون خوش واال: گفت نیریش که گرفتند قرار

 !ارنیدرب اداها نیا از برامون مینشد عروسم

 

 شهیم هم تو قسمت یروز انشاال: گفت خندان یعل

 !دخدایام به شمیم گاردتونیباد خودم و

 

 و تووووو: گفت تند نیریش

 گاردمیباد دیبا درمیح!!! دررررررررررررریح

 !ها کنم فیک بشه

 

 تا ده برات خودم. زیبر زبون کم: گفت دریح

 . کنمیم استخدام گاردیباد

 



 اصال. نشکن رو مردم ی بچه دل دریح: گفت پاشا

 چتر هی و میریم راه سرشون پشت هم با مون همه

 خوبه؟؟؟ میریگیم سرشون یرو هم طاووس پر از

 

 حاال. میکرد تنزل مستخدم حد در گهید: گفت یعل

 . میا کارهیچ مینیبب بعد بکنه ازدواج نیریش اول

 

 خاله اومدن رونیب با و دمیخند یم فقط منکه

 .میافتاد راه خندان و هم با یهمگ

 

 دود حال در اسپند ینیس کنار اسکناس چند دریح 

 و کرد بغلم آروم. اومد جلو خاله که گذاشت

 .بود اشک پراز چشماش

 

 نکنم هیگر کردمیم کنترل خودمو بزور کهیدرحال

 کرد رها بازومو مارمولک دریح. میشد سالن وارد

 . دیچیپ انگشتام نیب انگشتش و

 



 ی همه زدن دست و شاد یآهنگ شدن نواخته با 

 بس از که میرفت عقد ی سفره بطرف مهمانان

 !بخوره چیپ بهم پاهام بود مونده کم داشتم دلهره

 

 کنار که افتاد یلیل و زیعز مادربزرگ، به نگاهم

 .کردندیم نگامون ذوق با و بودند ستادهیا هم

 

 دریح دست از دستمو خواستم و مینشست هم کنار

 بدستم یفشار آروم. نداشت امکان که بکشم رونیب

 .نیبش راست و شو الیخیب یعنی داد

 

 خجالتم از و بود ما به چشمشون مهمونا ی همه

 .ارمیب باال سرمو تونستمینم

 

 با بود عاقد که یجوگندم ییموها با مسن ییآقا

 ها شناسنامه نشست آقاجون کنار. شد وارد احترام

  کرد آماده رو



 دور یرو ام گرفته آروم قلب گفتنش هللا بسم با و

 .افتاد تند

 

 یعل سرش پشت و اومد جلو پاشا لحظه همون در

. ستادندیا کنارمون قشنگ که شدند یراه رضا و

 بخاطر یکن فکر یهست ما ونیمد دریح: گفت پاشا

 . میستادیا نجایا تو

 

 ما استیدن ایدن تا بدونه که هستش نیآم بخاطر فقط

 و میهست کنارش برادروار ینجوریهم نفر سه

 .......میزارینم تنهاش یا لحظه

 

 فکر و بود شده دوخته پاشا بصورت متعجب نگاهم

 فقط! روشنه فشونیتکل رضا و یعل خب کردمیم

 .شد بلند عاقد یصدا که چنده چند باهام پاشا نیا

 

 



♥️ 

 

 الجنون علئ حئ

 خدا ی دهیآفر نیباتریز یا

  چشمانت

 من مرجع نیتر عاشقانه

 هاست مرجع تمام از

 دارم یم دوست را تو

 را عشق غمبر  یپ ام نهیس در که را تو

 یا دهیبرگز عاشقانه

 را خدا چشمانت در که را تو

 یا داده نشانم مانهیصم

 ات خورده چیپ یموها ی هیگال عطر با و

 را یعاشق ریمس

 عاشقانه فانوس به فانوس

 ....یا داده نشانم



 

#97 

 

 و قد اون با پاشا به نگاهم عقد ی سفره پشت نشسته

 ته حرف راستش. بود شده دوخته بلندش ی قواره

 کلکل یلیخ پاشا با درسته. بگم براتون دلمو

 ......میومدینم راه هم با اصال و میکردیم

 

 برادروار استیدن ایدن تا گفت که حرفش با یول 

 ینانیاطم و بودم گرفته آروم یجور م،یکنارش

 که بود زده شهیر دلم ته خــــــــــاص خاص خاص

 مانهیصم ازش بصورتش لبخند با تونستم فقط

 . کنم تشکر

 

 هوامو شهیهم دونستمیم و بود یواقع مرد هی یعل

 که رضام داداش. رفتیدرم جانش گفتمیم آه. داره

 قبولم و گرفتیم لیتحو منو داشت تازه شکرخدا

 . داشت



 

 از اصال.... بود گهید زیچ هی پاشا........ پاشا یول

 همون از. بود اومده ایبدن گهید زیچ هی اول همون

 و بود حرف حرفش. بود خاص مالقاتمون نیاول

 دلم یها ته ته اون. نداشت ردخور مردونه و مرد

 !!!یییییییییییلیخ داشتم قبولش یلیخ

 

 یتو حضار از رسا و بلند ییصدا تن با عاقد 

 رو مراسم تا باشند ساکت همه کرد خواهش سالن

 . کنه شروع

 

 به گرید دختر دو و باران خاله و یلیل و نیریش 

 که دیسف یا پارچه و اومدند بطرفمون سرعت

 بود زونیآو ازش ییبایز یدهایمروار و ها منگوله

 . آوردند خودشون با رو

 



 بشکل شده نییتز و کوچک قند کله دو نیریش

 سوزن و نخ یلیل. داشت دست در داماد و عروس

 . بود زونیآو دستش یتو رنگ هفت

 

 چندگانه یهایداداش به محکم یول آروم باران خاله

 یراهزنها و دالتون برادران: گفت من ی

 دیبر کنار داماد عروس دور از لطفا سرگردنه،

 !!!میدار کار

 

 ما!!! آخه؟؟؟ یچ یعنی باران خاله:  گفت تند پاشا

 خواهرمون کنار دیبا گاردیباد مثل دالتون برادران

 یداداش بدونه!! بگه رو بله راحت الیخ با میباش

 اونوقت هستند کنارش حاضر و یح شهیهم هاش

 !!!شما

 

: گفت دهیکش رفته بهش یا غره چشم خاله

 تا. نزار دیجد نرخ کهنه بازار در لطفا پاشــــــــــا



 بسابند قند داماد عروس سر یرو فتادهین اتفاق حاال

 !!!باشند ستادهیا گنده مرد چندتا دیسف پارچه ریز و

 

 مزاحم هرکول چندتا نه داماد، و عروس فقــــــــــط

 !بره آبرومون

 

 مودبها بچه نیع و دینیبش سرجاتون دیبر دییبدو

. بشه خونده عقد دیبزار زانوهاتون یرو دستاتونم

 ......دیییییییییییییبدو

 

 گهید نجایا پاشا: گفت یعل. میدیخند یم مون همه

 بهمون ها میستین ما. برادر جان   چربه ینم زورت

 روزگارت از دمار که بارانه خاله. یبگ زور

 !! ارهیدرم

 

 به هم کنار داماد و عروس یروبرو میبر دیایب

 دالتون برداران ی خاطره و ادی و میستیبا قد بیترت

 . میکن زنده رو



 

 گوشم دم شده خم آروم نیریش بشن دور اونا تا

 ال،یخیب کال تو پسرخاله جووووونم، عروس: گفت

 قربووووونت کن آرزو برام پاشارو عقد سر نیهم

 یکلیه یزردنبو نیا رفتار اخالق  من! نیریش بره

 . بووووخوووووودا کردم پسند یلیخ رو

 

. کنم جمع جا هی لبهارو اون تونستم یم عمرا گهید

 دریح. دمیخند یم که بود رونیب قشنگ دندونام

: گفت آروم. دراومد آخم که داد فشار دستمو چنان

 شدن جمع ما دور وونستید یهرچ چرا من یخدا

 !آخه

 

 هی اسم همه و بره آبرومون کننیم یکار باالخره

 ،یک اونم. بزارن رومون رو سبک دوماد عروس

 ..... ــــــــــدرررررریح

 



 نیبهتر که امروز ستین قرار. نشو وونهید: گفتم

 یبرا هم خنده خب. میریبگ عزا مونهیزندگ روز

 گهید چشم یول. خوشحالند که دوماده و عروس

 . خندم ینم

 

 که نشست پاشا یرو چشمم و کردم جمع لبامو

 و بود ما به نگاهشون یهمگ روبرو از و خندان

 . کردیم نگاه منو فقط هم پاشا

 

 خانم عروس بر و دور خداروشکر: گفت بلند عاقد

 . کنمیم شروع تون بآجازه. شد خلوت

 

 مراسم عاقد هم دندیساب یم قند سرمون یباال هم 

 رحل یرو قرآن به منم نگاه. کردیم اجرا رو

 یبرا داشتم و بود شده دوخته شمعدان نهیآ یجلو

 البته. کردمیم دعا دریح کنار آرام و امن یزندگ هی

 داداش یخوشبخت و تیموفق و نیریش یبرا دعا

 . بود نرفته ادمی هام دالتون



 

 گالب رفته عروس.......... نهیبچ گل رفته عروس

 االن حتما. بود گرفته م خنده راستش........ ارهیب

 دادیم فحش دوستاش و عروس به دلش یتو عاقد

 !!!!دنهیچ گل وقت االن که

 

 ییکجا: کرد زمزمه که داد تکونم دریح دست فشار

 !هستش تو نوبت االن

 

 و دست یصدا. گفتم رو بعله آروم و زدم پلک

 یتو تیرضا برق و دالتون برادران بلند یهورا

 لبهاشون یرو ی خنده و مهمونا ی همه چشمان

 . بود بخش تیرضا برام

 

 یم لباش که یبرادر. نشست رضا یرو نگاهم

 دل در دونستیم حتما. بود فکر یتو یول دیخند

 !!!خبره چه من پردرد و قراریب

 



 بغض پراز و نیغمگ چهره یرو نگران چشمام

. نهیبنش اشک به چشمام خواستیم. شد زوم رضا

 یکم دلم شد باعث.  زد پلک برام نانیاطم با که

 .رهیبگ آروم

 

 با که قشنگمونو و بایز یها حلقه تیرضا با

 میکرد گهیهمد انگشت در میبود دهیخر من انتخاب

 . رفتیم آسمون به همه زدن دست یصدا و

 

: گفت آروم کردیم دستم رو حلقه دریح که یموقع

 عروس یبش و بندازم دستت تو رو حلقه بزار

 و خوادیم تورو یلیخ که یمرد خاطرات و آرزوها

 !هستش طونیش ی  تو داشتن روزش و شب یایرو

 

 یرو نگاهم یا لحظه. بود رفتن غنچ در دلم ته

 قدم هم با هم کنار هرسه که نشست داداشهام

 . ومدندیم بطرفمون و داشتندیبرم

 



 قندهارو داشت که باران خاله به پاشا دندیرس یوقت

 دستکتون دفتر جان خاله: گفت ذاشتیم سفره سر

 . خودمونه نوبت االن که دیکن جمع رو

 

 لباش که گفت بهمون یکیتبر خندان و شد بلند خاله

: گفت و دیکش عقب بعد. نشست ام گونه یرو

 . دییبفرما پاشاخان شما لیتحو داماد و عروس

 

 و گفتند کیتبر مانهیصم بهمون دالتون هرسه

 . کردند یخوشبخت یآرزو

 

 و دلتنگ نگاه کیتبر نیع در  رضام داداش اما

 آهسته که بود کرده زوم چشمام یرو رو شونشیپر

 .  آورد نییپا نگاهشو

 

 یناراحت و یدلتنگ با. گرفت ایدن هی نگاهش از دلم

 بلند مبل یرو از یفور اش زده غم چشمان از

 .اومد باال من با همراه درمیح دست که شدم



 

 و نشستن به مجبور نکردم نگاه دریح به اصال

 به نانیاطم با پس. بشم ممیتصم از ینینش عقب

 رضا بطرف دستمو بود درست دونستمیم که یکار

 .گرفتم

 

:  گفتم کرده بغض شیقدم کی در و عشق ایدن هی با

 و بکنه بغل رو خواهرش خوادینم من یداداش

 دوستت کهیکوچ یآج بگه خوادینم......  ببوسدش

 ....... و دارم

 

 رضا چون بگم رو حرفم هیبق نشد فرصت گهید

 .دیکش آغوشش در منو بشدت و اوردین طاقت گهید

 

 دورم محکم دستاش نشست اش نهیس رو که سرم

 .  کردم حس سرم یرو لباشو فشار و شد حلقه

 



 بود حلقه دورش دستام سوز پراز یدل و اقیاشت با

 .  دیچک یم اشکام و

 

 منو گرفته بازوهامو یدستان که کردم یهق هق

 اشکامو انگشت با. بود رضا خود. کرد جدا ازش

 با سرخش چشمان با و کرد پاک هام گونه یرو از

 : کرد زمزمه گوشم دم تمام محبت

 

 قلب دوارمیام....... کهیکوچ یآبج یبش خوشبخت

 باز خنده و یخوشحال و یشاد به شهیهم لبات و

 تیزندگ یها هیثان و ها لحظه وجود تمام با و باشه

 . باشه هایشاد از زیلبر

 

 دریح که شدمیم یخوش غرق حرفاش از داشتم تازه

 چه ها نیدرآورد رو همه اشک: گفت گوشم دم

 !!! شما خبرتونه

 



 یکم و سرخ صورت با دریح که برگشتم بطرفش

: گفت تند پاشا. کردیم نگامون داشت خشم

 یتو االن. درررررررروووویح اوووووووووه

 ینجوریا منو زن باشه بارآخرت زنهیم داد دلش

 !!!هاااا یکنیم بغل

 

 به یدست و  دیخند یشاد و یسرخوش با رضا که

: گفت یجد و محکم ییصدا با بعد. دیکش اش چونه

 یفکر نیهمچ چوقتیه دریح. نباش نگران تو پاشا

 .....کنهینم

  

 هی دریح از قبل عشقش و زن نیا دونهیم چون

 نسبت اونم دارند االنم و داشتند بنده با ینسبت

 ...جلوتره یهمچ از که هیبرادر خواهر

 

 نیا دنیشن از کردم عشق فقط....... کردم عشق

 از بازوم نباریا که زدم دلم ته از یلبخند و جمله

 .دیکش ریت دامادم شاه غول   نره دست فشار



 

 یرتیغ و خوردنها حرص نیا بود نیریش چه یول

 نیریش ودردش یجنابعال همسر یشدنها

 ....تررررررر

 

 پشت تند امیداداش که آوردند برامون رو عقد دفتر

 امضا دریح و من و ستادندیا هم کنار سرمون

 . میکرد

 

 بطرفمون زیعز و آقاجون شدنمون تموم بعداز

 من یبرا زیعز که دندیبوس صورتمونو. اومدند

 بهار تمام ی سکه دو هم آقاجون و جواهر سیسرو

 .  دادند هیهد هرکدوممون به

 

 منو صورت و اومد جلو مادربزرگم سرشون پشت

 برابر در ،یخوشبخت یآرزو با دهیبوس درویح

 یبرا طال ییلویک مین شمش همه  متعجب چشمان



 منقوله سند دو که من یبرا طال یسیسرو و دریح

 .داد هیهد بود کنارش هم دار

 

 کف فقط و ومدیدرنم یکس از ییصدا دونمیم فقط

 . کرد جمع رو همه حواس که بود پاشا یزدنها

 

 هیهد بودند کی درجه لیفام از که مهمونا ی همه

 داماد و عروس خوشگل یفهایگ و دادند هاشونو

 که بود باران خاله تنها یول. گرفتند کادو ما از رو

 ....کردیم نگامون ستادهیا فقط و بود ومدهین جلو

 

 گهید چکسیه و باران خاله از هیهد انتظار درسته

 منتظر خاص یجور خاله نکهیا مثل یول نداشتم

 ....ادیب جلو ییتنها خودش و نندیبنش همه بود

 

 به پا فقط خاله و هیخبر کردمیم حس چرا دونمینم

 ته آشوب نوع هی....... ینگران نوع هی. کنهیم پا



 یخبر خدا شکر که هم ام پسرخاله از. داشتم دلم

 ...بود نشده

 

 است خوش آنجا كند رو جا هر عشق،

 است خوش دریا افكند دریا به گر 

  

 است دلكش آتش، در بسوزاند گر

 است آتش این در كه دل، آن خوشا اي 

  

 وارآیینه را عشق ببیني تا

 !برآر خاموشت جان از آتشي 

  

 نگر در دنیا به خواهي،مي چه هر

 !ترسخت نداري خود از دشمني 

  

 خویشتن بر كند پیروزت عشق



 من و ما در زندمي آتش عشق 

  

 واگذار را خود و دریاب را عشق

 خورشیدوار نو، جان بیابي تا 

  

 

 بود افزاروح و زاهستي عشق

 بود زیبا دهدمي فرمان چه هر 
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 که بود کردنهاش پا به پا و باران خاله شیپ حواسم

 باهاتون عاقد نکهیا مثل داداش: گفت دریح به یعل

 ! خواستن شمارو افتاده جا امضا دوسه و داره کار

 

 که رفت عاقد و آقاجون بطرف و شد بلند دریح

 فرصت از بود نیریش. شد اشغال درجا شیصندل



 اوووووووه: گفت تند نشسته کنارم و کرد استفاده

 جم و تو به دهیچسب که هم ما یپسرعمو نیا

 ! بابا خبررررره چه. خورهینم

 

 هم داماد دونستمینم. کردم نگاش متعجب فقط

 نوبت بلکه زارهیم تنها عقد ی سفره سر عروسشو

 !برسه هیبق به

 

 یایداداش کهیطور آروم و شد خم بطرفم نیریش

 ی پسرخاله نیا نیآم: گفت نشنون سرمون پشت

 بزنم محک و نمشیبب نشد داشیپ که تیگوربگور

 ! نه ای خورهیم یزندگ درد به

 

 پس هستش ش فهیطا و لیا الیخیب کال نکهیا مثل

 و آمدم و رفت اهل که خورهینم من درد به ادیز

 !رهیدرم لیفام یبرا جونم

 



 هستش یهرک. داشتم نظر ریز رو پاشا نیا یول

 خوشم ازش یلیخ که هیقلچماق و خوب پسر واقعا

 . اومده

 

 پس و لگد با خودم طرف کن ارسالش یتونست اگه

 دوبار یکی فقط فعال. رمیم قربونتم که یگردن

 تله به دم. یچیه گهید و کردم ریغافلگ نگاهشو

 !دهینم

 

 شما دونمیم من که ییاونجا تا: گفتم آروم. دمیخند

 و دیپر یم گهیهمد به فقط دیباش هم کنار اگه دوتا

 طالق محضر از ای دیکش یم ای رو گهیهمد آخرش

 !هیچ به یچ نمیبب شو الیخیب فعال. دیاریم در سر

 

 و یسرخوش با و شد خم سرم پشت از رضا

 یدار یرتیغ شوهر عجب: گفت گوشم دم یبدجنس

 بچزونم مونو پسرعمه نیا دهیم حال یآ!!! باباآآآآآ

 یادیز خوردهی میخودمون یول! ارمیدرب صداشو و



 باهاش کنهینم جرات آدم داره جذبه و ترسناک

 !!بشه حساب طرف

 

 یم کم و ست بنده یپسرعمو واال: گفت تند نیریش

 بکنه مو کله ادینم خوشش که یزیچ هر سر مونه

 راست تنم به مو فقط دنشید با! خوددارند یجا هیبق

 !بوخــــــــــودا شهیم

 

 دریح. گفتندیم راست هردوشون. دمیخند بازم

 میشدیم تنها که یگاه. بود یجد و ترسناک یادیز

 یول. دادیم دلم به دل و شدیم لیتعد اخالقش یکم

 و الی با ریش هی اووووووووف.......  هیبق شیپ

 !کوپــــــــــال

 

 که دادم یتکون حرفاشون دییتا به رو سرم خنده با

 آهسته دریح. رفت در فقط نیریش و برگشت دریح

 ملخ و مور نیع زارمیم تنهات هم لحظه هی: گفت

 . شنیم جمع دورت



 

 داشت که افتاد م خاله به چشمم لبخندزنان

 یخوشحال و ینگران صورتش اما. ومدیم بطرفمون

 سرمون پشت از پاشا. داشت هم با رو ذوق و

 .شوند یم فرما فیتشر خانوم خاله: گفت

 

 و پهن یدستبند گفته کیتبر دوباره و دیرس خاله

 یکوچک شمش. بست مچم دور دورنگ ی بافته

 اما: گفت همه به رو بلند و کرد دریح م  یتقد

 روز نیا در نیآم زدلمیعز به من هیهد نیبزرگتر

 عنوان به اش پسرخاله یمعرف خجسته، و قشنگ

 .هست شیهمشگ همراه و برادر

 

 شیخوشحال خوامیم من و خوشحاله امروز من ن  یآم

 شتریب و یلیدال به بنا امروز به تا. بشه چندبرابر

 اجبارا بدخواهان گزند از پسرم جان حفظ یبرا

 .میبود کرده یمخف رو تشیهو

 



 سالن نیا یتو زانیعز از یمعدود یلیخ تعداد فقط

 پسرم بعد به امروز از یول. شناختند یم پسرمو

 و باشه کنارمون خودش یاصل تیهو با دیبا

 که بکنه مشکالتمون رفع یبرا تونهیم که یهرکار

 .میدار ازین بهش هم واقعا

 

 دوخته بصورتش چشمم و خاله یحرفها به گوشم

 دست یا لحظه که دیکوب یم تند تند قلبم. بود شده

 .داد یفشار و دیچیپ دستم دور دریح

 

 به و برگشت ییرایپذ در سمت به نگران نگاهم

 ورود منتظر صبرانهیب. شد دوخته سمت اون

 و دونستمیم نشناخته که بودم ام دهیند ی پسرخاله

 هم کمتر اون از نباشه شتریب دریح از بودم مطمئن

 . داشت خواهد منو یهوا شهیهم و ستین

 

 پسرم: داد ادامه که نشست پشتم باران خاله دست

 !جلو ایب



 

 حس جلو؟ ایب یچ یعنی. زدم جیگ یا لحظه

 دارند و شده نیسنگ خاص یجور پلکهام کردمیم

 . شندیم دهیکش نییپا

 

 و گمیم کیتبر...... جان دخترخاله: گفت ییصدا

 امروز تا شرمنده. آرزومه روزافزونت یخوشبخت

 کنم، یمعرف خودمو نتونستم و بود یمخف تمیهو

 خدمتتون در دلم و جان با و کنارتم امروز از یول

 .حاضرم

 

. بود کرده ستیا ام پسرخاله یرو ام دهیماس نگاه

 مغزم! بود رفته ادمی هم زدن پلک یحت کنم فکر

 پاشا...... پاشا پس.....  پس. بود کامل هنگ هم

 ...... و بود من پسرخاله

 

 حالیب. نداشت نا پاهام. ستمیبا تونستم ینم گهید

 نه. شدم فشرده خاله آغوش در که افتادم مبل یرو



 نفس یبرا فقط. داشتم هیگر حال نه کردمیم هیگر

 .زدمیم یخال و خشک هق   دنیکش

 

 شده دوخته پاشا  صورت یرو همچنان نگاهم 

 از یا هیثان در بود کنارم پاشا که یلحظات. بود

 . گذشت چشمم یجلو

 

 کاخ نیهم پاشا....... زجونیعز اطیح در پاشا

 دستش از منو درافتاده زیپرو با که مادربزرگ

 ....... بود داده نجات

 

 بطرف منو گرفته بازوهام سر پشت از که پاشا

 نانیاطم یصدا با پاشا...... بود دهیکش خودش

 تمام و شهیم حل مشکالتم بود داده قول بهم بخشش

 یشگیهم تیامن و شیآسا یبرا شدنهام طعمه

 . خودمه

 



 که بار نیاول یبرا....... پاشا...... پاشا......  پاشا

 ته و داشتم ییآشنا حس بودم دهید رو باران خاله

 ....بود هیشب یکی به خاله صورت ی نهیزم

 

 هامو شونه سر دریح دستان که شد جدا ازم خاله

 به دستاشو و نشست چمپاتمه مبل کنار پاشا. گرفت

 زم،یعز ی دخترخاله: گفت.  گرفت مبل ی دسته

 . باشم یمخف بودم مجبور کن باور

 

 به سلمان و زیپرو کنم یمخف تمویهو بودم مجبور

 تورو میبتون فقط و فتندین من بردن نیب از فکر

 .  میکن حفظ و میبد نجات

 

 حواسم تمام دیبا کردمیم یمعرف زودتر خودمو اگه

 ینم یکمک چیه و بود خودم نجات و مراقبت به

 ریبگ دیند کنمیم خواهش پس. بکنم دریح به تونستم

 . فتمیم پس کن باور که یکن قهر باهام مبادا

 



 اگه. عقدتم ی سرسفره یکادو بودم گفته هم بهت

. هیچ منظورم یدیفهم یم حتما یبود زرنگ یکم

 ا؟؟؟یآ ستیچ هیقض یدینپرس چوقتمیه

 

 و یهست ریتصو فقط چرا توروخدا جان نیآم االن

 از ینکرد که سکته رفته؟؟؟ کال صدات

 من یباش قهر باهام؟؟ یقهر نکنه ای ؟؟؟یخوشحال

. کنم ذوق بعد ارمیدرب صداشو و کنم کلکل یک با

 ....... بگو یزیچ کنمیم خواهش....... نیآم

 

 دررررریح: گفت و کرد دریح به رو شوخ بعد

 اجازه تو! یبش محشور دیزی و شمر با یالهههههه

 ینجوریا االن کنم یمعرف زودتر خودمو من ینداد

 !!!میشد

 

  هضم هاشو دهیشن یکم بده اجازه پاشا: گفت دریح

 !آخه بده فرصت بهش یکم. شهیم بهتر حالش کنه

 



 تونمیم....... فقط..... پاشا: کردم زمزمه آروم

..... یشعور یب...... یلیخ...... بگم

 .....یییییییییلیخ

 

 . شد بلند میدوربر یوروجکها ی خنده یصدا که

 

 واال....... دیچسب یآ..... دیچسب یآ: گفت یعل

 هی االنم یول شناختم، یم پاشارو من درسته

 بگن منم به و انیب ییهوی آخه. دمیهنگ ییجورا

 گل و آب از ت پسرخاله یشناس یم که یفالن

 !!  گهید میشیم ینجوریهم دراومده

 

 قند آب هی و برسه بمن هم یکی کاش: گفت رضا

 تونستمیم منم کاش!!! بده یلیخ حالم که بده بهم

 !بشم یخال بلکه بدم فحش

 

 داشتند همه و شدیم بلند کم کم ها خنده یصدا گهید

 خاله به ایبعض حاال. زدندیم حرف مورد نیا در



 مدت نیا تمام جزدهیگ منم. گفتند یم کیتبر

 و دونستمیم دریح یمیصم یلیخ دوست پاشارو

 ! همکارش

 

 بهتر حالت: دندیپرس اومده کینزد زیعز و یلیل 

  جان؟ نیآم شد

 

 از. شدم شوکه خودمم من واال: داد ادامه زیعز

 همکار کردمیم فکر شناختم پاشارو آقا کهیروز

 و دوران عجب الخالق جل......   االن که درهیح

 !ییاتفاقا

 

 دارند هم نیآم یلهایفام خداروشکر: گفت یلیل

 بازم. خوشحاله یلیخ قطعا و شندیم جمع دورش

 . خداروشکر

 



 کام و بشه دهیبر هم کیک دیبد اجازه گهید االن

 نیریش دوباره خوش خبر نیا منتیم به رو همه

 !میکرد فراموشش رو کیک کال. میکن

 

 یپسرها و کرد نواختن به شروع ییبایز آهنگ که

 رو یا شده نییتز یچاقو هم با هردو یلیل طونیش

 .آوردند برامون

 

 حواسمو تونستم ینم ییجورا هی کردمیم یهرکار

 تونستمیم و موندم یم تنها یکم دیبا. کنم جمع

 . کنم یسازمانده مغزمو

 

 دستم یرو دریح دست و دادند بدستم رو چاقو

 یصدا فقط. شد دهیبر یک دمینفهم اصال. نشست

 یتو شدیم پخش که یقشنگ آهنگ و زدنها دست

 . بود دهیچیپ مغزم

 



 که یشوک تمام با........ دونستمیم نویا تنها من یول

 نیتر پرارزش و نیقشنگتر بود شده وارد بهم

 ........بودم گرفته رو عقدم یکادو
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 قبل از چه من و بود داده بهم رو هیهد نیبهتر خاله

 غم شده اما. داشتم دوست پاشارو واقعا حاال چه و

 علتشو اصال و باشه شده یقاط دلتون یتو یشاد و

  د؟؟؟ینفهم

 

 که دیچرخ نیریش یرو نگاهم. نشست کنارم یکس

 دید که شونمویپر نگاه. برگشت بطرفم چشماش

 جیگ هنوزم خودت مثل منم کن باور: گفت

 ؟؟یبود خورده رودست نهمهیا حاال تا....... زنمیم

 

 رودست نیا پراز میزندگ: گفتم. زدم تلخ یلبخند

 بازم یول! گوناگون یرنگها با خوردنهاست



 بزور روز چند تا خورمیم یتکون چنان هردفعه

 هضم دهاموید و ها دهیشن و کنمیم جمع خودمو

 . کنمیم

 

 یدوگانگ دچار کال: گفت. زد یلبخند هم نیریش

 و بودم ات پسرخاله دنید منتظر یجور هی. شدم

 دونمینم االن بودم، ساخته افهیق و شکل خودم یبرا

 !کنم اون نیگزیجا پاشارو چطور

 

 و ریت نیا الیخیب کال بنظرم. ادهاین بدت من جان

 نهمهیا یبرا من! بهتره بشم وجق اجق ی فهیطا

 آدم تن به لرزه که جورواجور یخبرها و تنش

 ! نشدم دهیآفر ندازندیم

 

 نیا مرکز در درست من و: گفتم. دمیخند بار نیا

 یزندگ وجق اجق ی فهیطا نیا با اتفاقات و خبرها

 راه چیه. کنمیم تحملشون نخوام بخوام و کنمیم



 زدند اندازه برام هستش یلباس و ندارم هم یفرار

 !دوختند و

 

 شدند بلند یآرام به همه مهمونا، از خاله دعوت با

 گرید سالن به شام یبرا گهیهمد به تعارف با و

 .بود شده دهیچ ییرایپذ یبرا قبل از که رفتند خونه

 

 برادران و دریح از که دیچرخ اطراف به نگاهم

 یمیمال لبخند با خاله. نبود یخبر اصال دالتون

 جاشو شده بلند نیریش دیرس تا  که اومد بطرفمون

 ریبگ لیتحو تو زلزله خاله نیآم: گفت. داد خاله به

 و خبرا. رمیبگ آروم بلکه بخورم ییهوا برم من

 لطفا بگو منم به داشتند برات یدیجد یزهایسورپرا

 . منتظرم که

 

 دوطرف رو دستاش. برگشت بطرفم و دیخند خاله

 دل زیعز: گفت محبت با و گرفت قاب صورتم

 که دیببخش. بدهکارم بهت یعذرخواه هی..... باران



 حرف باهات سرفرصت نبود امکانش و نتونستم

 . بزنم

 

 پسرم جان نجات یبرا میداشت میتصم اول از کال

 نکهیا یبرا حاال. مینکن یمعرف یشکیه به پاشارو

 از جلوتر یماه چند پاشا  نکنه شک من به یکس

 .  باشه دریح حال کمک تا اومد رانیا به من

 

 خبر ماجرا از دریح و یمرتض حاج و مادرم فقط

 سخت واقعا هم پاشا یبرا. یشکیه گهید داشتند

 نده بهش یتیاهم اصال و نهیبب مادربزرگشو بود

 .میبود مجبور یول

 

 هرجا و بود پاشا و من دنبال سال یسالها زیپرو

 هم سلمان. بود جستجومون در دیرس یم دستش که

 .کردیم کمکش رقمه همه

 



 یمتیق ی چهیقال محل خواستندیم هم هدفشون نیاول 

 کنند ستین سربه پاشارو و من بعد و کنند پبدا رو

 انیم در اموال و مال نهمهیا یبرا یا ورثه چیه که

 . نباشه

 

 کنار که منه پسر پاشا دیفهم یم زیپرو اگه فقط

 برنامه چه و کردیم کاریچ دونمینم واقعا درهیح

 . کردیم فیرد برداشتنش انیم از یبرا ییها

 

 خطر براش و یبود ورثه هم تو بود درست

 یچکاریه تو کشتن یبرا میدونستیم یول ،یداشت

  چرا؟ یدونیم. کنه ینم

 

 و بود شده دوخته خاله بصورت متعجب نگاهم

 . بودم حرفاش ی ادامه منتظر

 

 خطرناک و ها یوونگید تمام با زیپرو: گفت

 مادرت و خواهرم عاشق دایشد یزمان بودنش،



 فراموش بهارو شیزندگ طول در و بود بهار

 . نکرد

 

 نداشت امکان و یبود مادرت هیشب نایع هم تو

 محل از نکهیهم. بکشه نقشه تو کشتن یبرا زیپرو

 شده تموم تو نفع به نیهم و ینداشت خبر چهیقال

 .بود

 

 یزندگ و ارهیب بدست تورو خواستیم فقط زیپرو 

 رو همه بسازه، بهار با نتونست که رو یخاطرات و

 .کنه جستجو تو در

 

 و کرد ینوازش رو ام گونه سرانگشتش با خاله

 با هامو گونه آروم. دیکش جلوتر رو خودش

 خبر یب که هامو گونه یرو اشک و دیبوس احساس

 . کرد پاک دستمال با بود شده ریسراز خودم از

 



 نم با و فرستاد رونیب دلش ته از یآه حسرت با 

 بود نشسته خودش شبرنگ چشمان تو که یاشک

 که... کاشیا....  بود نجایا بهارم االن کاشیا: گفت

 لعنت هایدور و اتفاقات تمام یبان و باعث به خدا

 !کنه

 

 در شده لونه غم با و بده ادامه نتونست گهید خاله

 صورت رو نگاهم. دیکش ینفس بازم اش چهره

 کاشیا خاله: گفتم حسرت با و گشت باران خاله

 کاشیا..... داشتم مامانم از کیکوچ عکس هی الاقل

 دل و درد باهاش شدم دلتنگش هروقت تونستمیم

 . کنم

 

 آلقل و برم مزارشون سر برم تونمینم یحت من

 بغضم. رمیبگ آروم کنارشون بلکه نمشونیبب اونجا

. کردم ول خاله بغل تو رو خودم و کرد باز سر

 .زدم زار مظلوم ییصدا با حاال

 



 یهمپا هم خاله و شد بلندتر ام هیگر هق هق یصدا

 یبرا میریم وقتش به....  زدلمیعز میریم: دینال من

 نندیبب خودشون دیبا پدرت و بهار....  دنشونید

 !خودش یبرا شده یخانم چه گلشون دختردسته

 

: گفت که میاومد بخودمون یلیل یصدا با

 عجب... شاالیا دینخور چشم... مـــــــاشـــــــاا

 وقت االن یعنی... شمـــــــا دیانداخت راه یبساط

 همه مهمونا خداروشکر انداختنه؟ راه یزار هیگر

 آبرومون نهیب ینم یشکیه و هستند سالن اون شون

 !بره

 

 رونیب آغوشش از منو. دیخند یم داشت گهید خاله

 :گفت و دیکش

 

 وقت یقحط انگار! یدار حق و یگیم راست واال

 !روووووو صورتت نیآم یووووووووو.....  بود

 



 نیا با روشن چالتون و چشم: گفت یشاک یلیل

تون  سر ییبال چه نیبب خــــــــــدا تورو! کار 

 یب دریح اون اگه!!! اومده عروس صورت

 از مونو همه که نهیبب ینطوریا رو نیآم اعصاب

 !!! کنهیم پاره تکه دم

 

 کاریچ مگه نمیبب: گفت که شد بلند پاشا یصدا

 و دیترس یم اعصاب یب دریح از االن نیکرد

  د؟یهست موش سوراخ دنبال

 

 ــــــــــاخــــــــــدای: گفت دید منو و اومد بطرفم تا

!!! نیانداخت راه شوربا شلم ینجوریا نیکرد کاریچ

 عقد نجایهم نهیبب ینجوریا رو عروس دوماد واال

! دستمون یرو مونه یم عروس و خونهیم پس رو

 !نکرده نفله تونو همه دریح تا دیبکن یکار تند

 

 گرفت مون خنده پاشا زدن حرف لحن از مون همه

 .گرفت برامون یا افهیق یالک حرص با اونم که



 

 دنبالش جوجه نیع که زد صدا رو نیآرم تند یلیل 

 صاحاب یب فیک اون بپر مامان نیآرم: گفت. بود

 یکار میتونیم نمیبب اریب وردار زیم یرو از منو

 !نه ای میبکن

 

 عیسر هم یلیل برگشت نور بسرعت که نیآرم

 شدنش بلند بمحض و دیکش صورتم به یدست

 خداروشکر: گفت و داد یتکون رو سرش خوشحال

 هیگر گهید یندار حق گهید!  بود ساده شتیآرا

 . ستمین گهید منکه وگرنه ها یبنداز راه یزار

 

 بانوان شما: گفت یجد که دمیشن رو دریح یصدا

 د؟یبخور شام دیندار میتصم محترم

 

 شام یبرا محترم بانوان نیا: گفت درجا پاشا

 االن که بودند دعوت عقد یبرا فقط. نشدند دعوت

 . هاشون خونه برند یم فشونویتشر



 

 نیهم یبرا دراومده پدرمون: گفت و شد بلند خاله

 رو گوشت پشت!! میبر نخورده االن که شام هی

 !تخسک ینیبب

 

 قرار کنارم هم دریح که میافتاد راه لبخند با همه

 .گرفت

 کردن مهار یبرا میشد شام سالن وارد نکهیهم

 ریز و کردم رها رو ام شده حبس نفس اضطرابم

 .میشد کینزد زهایم به چشم جفت نیچند ینیسنگ

 

 بچه و همسر کنار که رفت یآقامهد بطرف یلیل

 گرد زیم به دریح و پاشا و خاله با منم. باشه هاش

 تمام ییبایز به زیم یرو. میشد کینزد یبزرگ و

 روشن یشمعها با هایخور سوفله در غذاها انواع با

 .بود شده دهیچ هایدنینوش و دسرها و

 



 عقب برام رو یصندل حرف یب و یجد دریح 

 بود دهیفهم. بود چشمام به راست نگاهش که دیکش

 .بود علتش دنبال االن حتما و کردم هیگر

 

 و آروم نشست کنارم خودشم که نشستنم بعداز

 خوبه؟ حالت: گفت یشاک

 

 یحرف. نگفتم یزیچ و دادم تکون یسر آهسته

 . نداشتم گفتن یبرا

 

 و مادربزرگ. دیچرخ غذاها و  زیم یرو نگاهم

 اشتها ادیز. بودند گذاشته تمام سنگ واقعا خاله

 و چرب و خهیدوس یها دهیکوب دنید با یول نداشتم

 .افتاد آب دهنم واقعا ینینگ ی  لیچ

 

 االن سرمون، تاج داماد از بااجازه: گفت پاشا

 بکشه یمشت یغذا هی ش دخترخاله یبرا پسرخاله

 .ادیب جا حالش خانم عروس که



 

 سوپ اصال من که رفت یسوپخور بطرف دستش

 سوپ عمرا دخترخاله: گفت دریح. نداشتم دوست

 که بزار کبابها از براش. نداره دوست که بخوره

 !ارهیدرم تهشونو و عاشقشونه

 

 دهیفهم اگه عمرا. برگشت بطرفش متعجبم نگاه

 محبتها نیا از دلم!!!  داره توجه دلخواههام به بودم

 . رفت غنچ مغرورم مرد یپوست ریز یها توجه و

 

 شناختت واقعا دریح: گفت پاشا و میدیخند یهمگ

 قشنگشون ی ذائقه با هم دخترخاله. داره احسنت

 یم پسند هارو یلیچ و چرب که دارند احسنت

 .کنند

 

 و خاموش مرد کنار آروم آروم خندان و خوشحال

 جدا چنگال با رو کبابها یها تکه اشتها با پرابهتم



 دریح همراه تلفن یصدا که خوردمیم و  کردمیم

 .شد بلند

 

 و شد بلند زیم پشت از عیسر شماره، دنید با دریح

 .رفت رونیب سالن از یآروم یخواه معذرت با

 

 یصدا که هربار. دادم قورت غذامو ینگران با

 بدنبالش دیبا حتما دمیشن یم رو یلعنت تلفن اون

 !بودم یم دیجد اتفاق و مساله کی منتظر

 

 لهیم پشت مدرک و سند با زیپرو االن داشتم خبر

 نتونستند هم ماهرش یوکال یحت که زندانه یها

 ! شدینم اون به مربوط پس. بکنند یکار براش

 

 ؟ یچ فروش قهیعت مرد  اون یول

 دیشا اصال. رهیدرگ باهاش دریح هنوزم کنم فکر

 و حرص داشتم یخودیب من و بود یکار مساله

 .... و زدمیم جوش



 

 یا افهیق با دریح کهیوقت شد یخال دلم ته یول

 به ینگاه با و برگشت ییرایپذ به تر یجد بمراتب

 و داد تکون یسر زیعز و مادربزرگ و آقاجون

.  برم ییجا االن نیهم دیبا من تون بآجازه: گفت

 نیهم دیبا خودم که اومده شیپ یضرور یمورد

 .... کنم یدگیرس بهش امشب

 

: گفت کرده باران خاله و مادربزرگم به رو و

 خاطره امشب و امروز بخاطر شما از ممنون

 .......زیانگ

 

 یهمچ خواستیم دلم که انداخت من به ینگاه مین

 باهاش دیشا من و. برم همراهش و بشم الیخیب رو

 .شدم بلند آروم. رفتمیم

 



 عقد   شام سر   از که دریح یوعذرخواه حرفها با

 چشمان ینیوسنگ زهایم سر سکوت رفتیم خودش

 .  کردمیم حس رو همه

 

 شتریب که دیچرخ بطرفم همه نگاه شدم بلند که منم

 یا چاره و بودم شده بلند گهید یول. شدم معذب

 .نبود

 

 از هم اصال که لب به یمصنوع یلبخند با زور به

 .رفتم رونیب سالن از نداشتم یخوب حال دریح رفتن

 

 بلند یپالتو داشت دریح داشتم انتظار که همونطور

 . بود فکر در کامال و دیپوشیم رو دوختش خوش و

 

 هی دلم و بود شده دوخته اش مردانه بتیه به نگاهم

 هم رو امشب که خواستیم باهاش یحساب یدعوا

 نیا از یخوشبخت و شانس. بود نشده کار الیخیب

 !!! نداشت امکان شتریب



 

 یراه مهمونامونو تا ستادیا یم کنارم دینبا چرا

 .میباش رایپذ شونو همه ریخ یدعا و میکن

 

. برگشت بطرفم شد که تموم. سوخت یم هام گونه

 قدم بطرفم تند. نهیبب منو نداشت انتظار نکهیا مثل

 چشمان یتو نگاهش دیرس که روبروم و برداشت

 . دیچرخ سوزانم

 

 و انداخت دست نیدلنش یخشونت با سکوت در بعد

 .......گرفت بازوهاش حصار در منو

 

 

 دارد کم را تو یبو تنم که کن بغلم

 دارد هم با تو وچشم لب قصد من لب

 

 من ییتنها چکیپ و، گل باغ بغلت



 دارد دمادم ، و اریبس دن  یچیپ لیم

 

 ...یباش سالمت که کن حذر عشق از یگفت

 دارد؟ کم ، بال ، زیبالخ دشت نیا مگر

 

 ! جان آفت یا ، تو یلبها یسرخ من درد

 دارد هم ،دوا درد جز به که لب آن خوش یا

 

 چشمانت از همه نوشتم شعر بغل کی

 دارد کم را تو و ، ناقص شده آخر تیب

 

#100 

 

 .رفتم فرو آغوشش در و شدم دهیکش بطرفش محکم

 شام سرگرم همه و بود یخال سالن خداروشکر

 در االن نیهم خواستیم دلم فقط. بودند خوردن



 دریح بدون. کردمیم تموم و شدمیم محو بغلش

 !بود یمعن یب برام یهمچ

 

 دستاش حصار که فشردم اش نهیس به محکم سرمو

 و کردم حلقه کمرش دور دستامو. شد تنگتر دورم

 بزور کنم فکر فشردم بهش دلتنگ خودمو چنان

 . کردیم جدا خودش از منو دیبا

 

: گفت که دمیکش مشام به تنشو عطر یقیعم نفس با 

 و هوش نکاراتیا با یدار......  دختررررر نکن

 یم تو شیپ فقط فکرم که یریگیم ازم حواسمو

 دیبا حواسم. دارم یواجب کار برم دیبا. مونه

 !خودم طونکیش ام کارهیچ بدونم و باشه سرجاش

 

 یتو منم.  نشست میشونیپ یرو باال از لبهاش

 ذره یول آوردم باالتر سرمو و شدم جابجا بغلش

 ای. کردمینم رهاش. نخوردم تکون سرجام از یا

 .موند یم خودشم ای رفتمیم باهاش



 

 دلم دیفهم خودشم کنم فکر. زدم یلبخند طنتمیش به

 باال محکم ش نهیس. امیب رونیب بغلش از خوادینم

 . اومد رونیب گلوش ته از آه به هیشب ییصدا و اومد

 

 رونیب خودم یالیخ هپروت از موقع اون منم 

: گفتم زدیم انیدرم کی که یقلب با و اومدم

 منم ای یرینم جا چیه ای! امیم باهات منم..... دریح

 .باشم کنارت امیم باهات

 

 و عروس بدون عقد مجلس داره یرادیا چه خب

 منم......  بشم جدا ازت خوامینم! بشه تموم دوماد

 . کنمیم خواهش ببر

 

 با. شد دهیکش صورتم یرو وار نوازش دریح دست

: گفت گوشم دم بود شده خشدار بشدت که ییصدا

 هی واال! تیوضع و لباس نیا با یایب یخوایم کجا



 وسعم در فعال که باشه تو مواظب خوامیم هم پیاک

 . ستین

 

 ینم و هستند خونه نیا دور امروز روهامین ی همه

 نجایهم. برات خطرناکه. باشم مواظبت ادیز تونم

 و کن یراه مهمونامونو من عوض و بمون

 .کن یعذرخواه

 

 بشم جدا ازت خوامینم من...... دریح یول: دمینال

 باشم کنارت امشب خوامیم ؟یفهم ینم چرا

 !!هرلحظه

 

 باال صورتمو گذاشته ام چونه ریز دست دریح

 جاش که نشست ام گونه یرو آروم لباش. آورد

 چه یبدون اگه. ستین یشدن گمیم: گفت. سوخت

 . یکش یم پس پا خودت دادند بهم یخبر

 



 دوام یبتون ستین خانم عروس هی یجا اونجا

 و یخوابینم خونه یرفت......... نیآم اما. یاریب

 و مهمونتم امشب.....  برگردم تا یمونیم منتظرم

 . باش منتظرم خوابمیم خودت دل ور   فقط

 

 که شدیم کینزد سالن به داشت ییپاها یصدا

 دلم اما رفتم عقب یقدم منم. دیکش عقب تند دریح

 . خواستیم ادیفر و داد فقط

 

 که دمیشن پاشارو یصدا. شدند سالن وارد یکسان

 یدار که دادند یگزارش چه شده؟؟ یچ دریح: گفت

 !امیم باهات خوردم رو شامم تند منم ؟یریم

 

 داداش: گفت. بود کنارش هم یعل. برگشتم بطرفش

 . میباش کنارت دیبا. امیم ام آماده منم

 



 یعل حرف نکهیا مثل. شد سالن وارد رضام داداش

 دالتون اشرار نیا جزو منم کنم فکر: گفت دیشن رو

 !بروبرگرد یب امیم باهاتون منم دیبر هرجا. هستم

 

 ییجا شما چکدومیه متاسفانه: گفت محکم دریح

 مخصوصا نیآم مواظب و دیباش نجایا دیبا. دیرینم

 یتو هم تو یعل! کنهیم ترک نجارویا که یوقت

 شب. یکنیم جمع حواستو و یمون یم مون خونه

 !هیخطرناک

 

 خوب ادیز تیعموم حال ادیز هنوز تو رضاجان

 مواظب تو. ندارم ازت یانتظار چیه که ستین

 یط یبسالمت رو نقاهتت دوران نیا تا باش خودت

 .یکن

 

 نیآم که یموقع کن جمع حواستو یلیخ تو پاشا اما

 سالم و باشه نظر تحت قشنگ اومد رونیب نجایا از

 مون خونه دور رو نیمامور که بعدا. برسه بخونه



 بهم خودتو بدم آدرس بزن یزنگ یداد سامان

 !نه االن یول برسون

 

 منهم مثال. دمیشن یم فقط داشتم و بودم دهیماس

 . باشم دریح کنار خواستمیم و بودم زرنگ یلیخ

 

 درسته. کنارتم بدم انجام کارمو تا: گفت پاشا

 . باش خودت مواظب یلیخ یول شده یچ دونمینم

 

 چشمان دنید با. برگردوندم دریح بطرف صورتمو

. دیلرز دلم صورتم یکینزد در درست براقش

 حرف به......  برررم.......  دیبا: کرد زمزمه

 . بکن گفت یهرکار کن گوش خوب پاشا

 

 دل من مثل هم دریح انگار بود یجور حالش

 عیسر.......  تونستینم و بود سخت براش دنیبر

 یا گهید نگاه بدون و دیکش عقب خودشو کالفه و

 .کرد عقبگرد بمن



 

 رها تنها سوختنها و خواستنها شیآت در منو و رفت

 !کرد

 خدا دست: کنم زمزمه دلم یتو تونستم تنها

 ! یبرگرد سالمت..... نگهدارت

 

 رو شامت دیبا: گفت و گرفت قرار پشتم پاشا دست

 رمیم خودمم. نباش یچیه نگران. یکن تموم

 . باشه راحت کامال التیخ که باشم کنارش

 

 سالن به امیداداش همراه برافروخته صورت با

 بخورم غذا گهید قاشق چند تونستم زور به. برگشتم

 !بود شده کور اشتهام کال دریح رفتن با گهید.... 

 

 یراه مهمونارو ی همه شام شدن تموم بعداز

 زانیعز ی همه از دریح عوض از پاشا و میکرد

 . کرد یعذرخواه

 



 همونجا بازم خواستندیم مادربزرگم و باران خاله

 خونه بود خواسته ازم دریح یول. بمونم کنارشون

 . رفتمیم پس باشم منتظرش خودشون ی

 

 دریح شیپ فقط فکرم  منزل به برگشتنمون موقع تا

 وجودم تمام و داشتم استرس یلیخ. بود حرفاش و

 . بود داده دست از یبنحو رو آرامشش

 

 منتظر هرلحظه  و بود آشوب دلم چرا دونمینم

 یخبر

 دلهره با. چیه به چیه که فعال یول بودم دریح از

 و بخونم سرش پشت ییدعا تونستم تنها تمام ی

 . بسپارم بخدا پاشا با درمویح

 

 المیخ و باشند خونه بود قرار همکه رضا و یعل

 قلب تپش خاص یبنحو اما. بود راحت ازشون

 جمع تونستم ینم اصال حواسمو و بودم گرفته

 !!!کنم



 

 چقدر. انداختم اتاقم به ینگاه حوصله و حال یب

 لباس یتنگ و یبلند از کالفه. بود کور و سوت

 باالخره زحمت هزار با و رفتم تخت کنار عقدم

 . کردم عوض لباسمو

 

 دیبا االن.......  بود لیتکم جهت همه از تمیظرف 

 آلاقل و ومدیم خونه نیا به من همراه هم دریح

. خودمه کینزد و خودش اتاق یتو کردمیم حس

 ......  یول

 

 و گرفتم یا قهیدق ده دوش سرپا و حوصله یب

 یا کننده نرم با رو مو چسب و تافت پراز یموها

 . کردم شونه

 

 گفته که دریح سفارش به توجه یب. بود گرفته دلم

 زیر یگلها با دیسف یها یراحت بمونم منتظرش بود

. نداشتم سشوار ی حوصله. دمیپوش رنگ زرد



 کیکوچ یا حوله فقط موهام، کردن خشک بدون

 . دمیخز پتو ریز و دمیچیپ سرم دور

 

 و کردیم غلبه مفرط یخستگ هامینگران تمام با

 رو بودم دهیخواب یک........ شدیم بسته چشمام

 .دمینفهم اصال

 

💙💙💙💙💙💙 

 (کند یم فیتعر دریح)

 

 رو تیموقع خواستم پاشا از دوباره یعصب و کالفه

 یرکیز و باهوش آدم سلمان دونستمیم. کنه کنترل

 !! دهینم تله به دم ها یآسون نیا به و هستش

 

 چیه که ما دستان در پسرش افتادن ریگ با یول

 هایتازگ بود ما دست در ییآتو و میکردینم یحرکت

 به دست و دادیم دست از رو خودش کنترل داشت



 رو انتظارش بود مدتها من که زدیم ییکارها

 . داشتم

 

. داشتمیبرم آخرو قدم دیبا اطیاحت با و مطمئن یلیخ

 و دیتهد یادعا که یمرد کردن مات و شیک

 نیا با دونستینم کهیدرحال. کردیم بودن یخطر

 جلوتر رو خودش ینابود زمان فقط کارهاش

 ! نداختیم

 

 تک شدن مستقر گزارش که  دمیشن رو امیت یصدا

 هجوم یکاماندوها و دادیم محل در رو راندازهایت

 .  بودند آماده هم

 

 اوضاع نامحسوس مقرر موعد تا دیبا هم خودش

 . دادیم گزارش هرلحظه و کردیم کنترل رو

 

 با که میشد سلمان یآدمها یبعد حرکت منتظر 

 .میکن حمله قرارگاهشون به هم ما یحرکت نیکمتر



 

 سلمان قراره داشتم خبر و دونستمیم اگه امشب

 روز به رو عقد یبرگزار زمان بشه بکار دست

 دستم از یچکاریه یول. کردمیم موکول یا گهید

 .نبود ساخته

 

 و بزنم رونیب خونه از عقد شام وسط شدم مجبور 

 لحظه. بزارم براه چشم دلتنگ و نیغمگ رو نیآم

 اطرافم به نگاهمو. افتاد یا دلشوره دلم ته یا

 . دمیند یخاص زیچ یول چرخوندم

 

 داره که بود زده زنگ پاشا به قبل ساعت مین یعل

 در دوباره. نبود یخبر فعال یول رسونهیم خودشو

 یزیچ بازم. گردوندم اطراف به یچشم یکیتار

 . دمیند

 

 و باشه خونه بودم گفته ووونهید ی پسره به

 بدون بود دهیخواب نیآم تا که. نیآم به حواسش



 بمن خودشو داشت کرده دایپ آدرسمونو اطالع

 بهم دندونامو!!! باشه کنارم مثال که بود رسونده

 .فشردم

 

 تلفن بهش. کنه دایپ برام رو یعل خواستم پاشا از

 ازین بهش شتریب خونه که برگرده بگم مثال کردم

 کرده دایپ شدت مینگران. نداد جواب اونم یول دارند

 .........ادیم در بزور نفسهام کردمیم حس و بود

 

...... فتادیم یاتفاق داشت....... فتادیم یاتفاق داشت

 به بدنمو حسش و کردمیم بو هوا از نویا داشتم من

 !!!نداختیم لرزه

 

. زدم زنگ خونمون دور نیمامور سرکرده به تند

 هم پرنده هی یحت و امانه و امن نجایا گفت یول

 !نکرده پرواز

 



 دلم که فتادیم یاتفاق داشت بخورم قسم تونستمیم اما

 لحظه و بستم چشمامو....... بود قرار یب نهمهیا

 ......سپردم بخدا رو همه یا

 

 جواب کال یعل: گفت رسونده بمن خودشو پاشا

 کجاست یعنی آخه بود دهیرس دیبا االن. دهینم

 .....؟؟

 

 کجا یعل.....  یعل. دیکش راه دورها به نگاهم

 ......بود؟

 

 

 کنمیم چراغان را غمت،،،،،،دل داغ از امشب

 کنمیم مانیپ تو امشب،،،،،،با دارمیب سحر تا

 

 زنم یم یمست وصالت،،،ساز شوق از یگاه

 کنم یم بانیگر در گنه،،،،،،سر شرم از یگاه



 

  منتظر؟؟ بسوزم ایبسازم،،،،،،،، عشقت غم با

 کنمیم آن از زنم،،،،،،،نه،نه،بهیم یمست فال

 

 هنوز دارم وضو یکشم،،،آر یم سر یا باده

 کنمیم قرآن د،،،،بهیفرما چه هر مستان ریپ
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 (��کند یم فیتعر دریح)

 

 نهمهیا بخاطر نفس یتنگ و بودم یعصب بشدت

 ها یکینزد نیا حتما یعل یول. کردیم تمیاذ تنش

 . شدیم داشیپ االن و بود

 



 رونیب محکم ینفس. کردم بلند آسمون به رو سرمو

 یها و بخار دنبال به چشمم. رمیبگ آروم بلکه دادم

 یرو کال و بود ختهیر بهم یهمچ. دیکش راه نفسم

 . بود اعصاب

 

 دور بخاطر بودنمم یعصب علت نیشتریب دمیشا 

 یتو اسمش رسما حاال که بود یدختر از شدن

 !باشه شمیپ خواستیم دلش االنم و بود م شناسنامه

 

!! بودم کرده ترکش اجبارا یبدموقع چه من و

 چند دمیشا و کوتاه یزمان مدت یبرا هرچند

 رو طاقتش گهید خودمم یول نبود شتریب یساعت

 نمیآم کنار قرارمیب دل با امشب خواستمیم و نداشتم

 .باشم

 

 یشب و روز نیهمچ منتظر دیمد یمدتها که یدل

 یهمچ دشیجد یها نقشه با نابکار سلمان و بود

 .....بود زده بهم رو



 

 نبودت و بود که سلمان تو به لعنت: کردم زمزمه

!!! بوده م خسته روح و جسم آزار باعث شهیهم

 و نداشت یتموم که کردنات طمع و تو به لعنت

 که ییدردسرها..... بود شده دردسر نهمهیا باعث

 .داره ادامه هنوزه که هم هنوز

 

 به شهر از خارج که دیچرخ یا خونه یرو نگاهم

 . بودند جمع توش کرده استفاده ازش قرارگاه عنوان

 

 رو فرش امشب سلمان، و زیپرو چشم یکور به

 راحت دستش از شهیهم یبرا و گرفتم یم لیتحو

 به هم نیآم پدر یقلب خواسته اون کنار در. میشدیم

 !شدیم لیتبد تیواقع

 

 من یدستها با و خدا کمک به گرانبها ی هیارث اون

 و روح آرامش حس و دیرسیم شیاصل وارث به

 !بمن جانش و جسم و وجدان و روان



 

 یهمچ. ست حمله وقت االن دریح: گفت کنارم پاشا

 م؟یکن شروع! ست آماده

 

 تموم واقعا کاش یول. میکردیم تموم رو یهمچ دیبا

 کاره در یادیز یدستها گفتیم بهم یحس!!! شدیم

 . میبد ادامه دیبا هنوزم و

 

 ومد؟؟ین یعل: کردم زمزمه

 

 جواب لشمیموبا. ستین ازش یخبر که هنوز: گفت

 نگران بشه داشیپ گهید دیبا یول! وووونهید دهینم

 دریح ها ست حمله موقع نیبهتر االن. نباش

 !هست؟ حواست

 

 انگشتمو و دادم تکون یسر فقط. بود منتظر پاشا

 میس یب با و گذاشتم جلو یقدم. بردم باال براش



 از نیمامور رفتن باال یآن در. کردم حمله اعالم

 . بودم شاهد رو  وارید

 

 هر از ها گلوله کیشل یصدا بود نگذشته یا هیثان

 دهید یادیز زیچ بود کیتار. شد بلند طرف دو

 چشم یتو قشنگ ها گلوله آتش و نور فقط. شدینم

 .بود

 

 رونیب شو اسلحه و شدیم دور ازم داشت که پاشا

 یکمک نمیبب برم من ایباش مواظب: گفت دیکش یم

 !بکنم تونمیم

 

 جلو تو...... پاشــــــــــا: زدم داد سرش پشت

 به یتیمسوول چیه نجایا! ستیبا نجایهم یرینم

 خودم کنار فقط! یفهم ینم چرا ستین تو ی عهده

 !نیهم باش

 



 ندارم یکار کن باور: گفت و آورد باال شو اسلحه

. بکنم تونستم یکمک اگه هستم نجاهایهم فقط. سییر

 یا دلشوره هی و ندارم یخوب حس چرا دونمینم

 . باهامه

 

 یجلو از باشه من جواب منتظر نکهیا بدون بعد

 اهشیس لباس اون با یکیتار یتو و شد دور چشمم

 !شد گم

 

 باز درهاش که رفتم خونه بطرف بلند یقدمها با

 خداروشکر. بودند شده وارد نیمامور و بود شده

. میباش نداشته بودم هم دواریام و مینداشت یتلفات فعال

 .بودند وارد کارشون به واقعا روهاین البته

 

 ییجا از  امیت یصدا  که گذشتم نهایماش کنار از

 فکر. سییر ها ینر جلوتر: زد داد خورد بگوشم

 خودمون! خطرناکه که یباش دهیپوش ضدگلوله نکنم

 .ستین یسخت کار ادمیز که میکن کاریچ میدونیم



 

 مهم برام یول بودم دهینپوش یچیه گفتیم راست 

 رو خونه یورود شدن باز دمیرس در کنار تا. نبود

 کار گهید دمیفهم. شدند وارد نیمامور که دمید

 .تمومه سلمان

 

 و بودند بلد خوب خودشونو کار واقعا ها بچه

 و ادهایفر یصدا. میداشت یا زبده میت خداروشکر

 و بردم دست. بود بلند خونه داخل از ییکهایشل

 باال یکی دوتا هارو پله. دمیکش رونیب مو اسلحه

 .آوردم باال سرمو  سرم پشت از ییصدا با که رفتم

 

 شاخه نیب کیتار ییجا در خونه وارید یرو پاشا 

 و بود پوشونده واروید تمام که رونده، گل یها

 بود استتار در کامال. بود نشسته نداشت برگ االنم

 .شدینم دهید و

 



. نشو داخل ستین تو به یازین کنم فکر دریح: گفت

 کار قهیدق چند تا نمیب یم نجایا از رو یهمچ دارم

 .تمومه افرادش و سلمان

 

 اطیاحت با حرف بدون و کردم نگاش فقط تعجب با

 خواستیم دلش یهرکار پاشا نیا. شدم خونه وارد

 نیا در دینبا اصال دیفهم ینم چوقتمیه. کردیم

 .نداشت اون به یربط که کنه دخالت تهایمامور

 

 به چشمم شدم خونه مانند ییرایپذ قسمت وارد تا

 شده ریدستگ ستادهیا وارید به رو که افتاد چندنفر

 داد و شد وارد یدر از نیمامور از یکی. بودند

 سشونییر. رونیب دیبر فقط سییر: زد

 زوووووود........ بره در که االنه رونــــــــــهیب

 !!زد رونیب خونه یپشت در از..... رونیب دیبر

 

 



 پله یرو از دونمیم فقط و بودم ها پله یرو یآن در

 تا. نداشتم کردن تلف یبرا یوقت. دمیپر نییپا ها

 باورم...... نه......... زد خشکم دمیرس در یجلو

 ....... یعل........ نداشت امکان نیا..... .. شدینم

 

 اون دستان در یعل........ مــــــــــــــــــــن برادر

 دور سلمان چپ دست........ بود ریاس ریپ کفتار

 یرو اسلحه با راستش دست و بود دهیچیپ یعل

 . بود یعل ی قهیشق

 

! بزنم یحرف نداشتم نا. رفتم جلو ییقدمها حس یب

 چشماش که سلمان. دیرسیم دادمون به خدا دیبا فقط

: زد داد بلند زدیم برق یکیتار در

 یم مو برنده برگ.... درررررررررررریح

 دست یکردیم قبول دیبا ؟؟؟ینــــــــــــــــــــیب

 !ادهیز دست یرو

 



 اطالع!!! دستامه یتو برادرت دستاته، یتو پسرم

 رو فرش. رسهیم دستت به فرش امشب  دادند

 قول ،یدیم لمیتحو رو هردو و پسرم دست یدیم

 . بدم لیتحو سالم رو برادرت دمیم

 

. کرد توقف پاش یجلو ینیماش لحظه همون در

 چه در راندازهایت تک و نیمامور هیبق دونستمینم

 یعل و بود ستادهیا ییبدجا سلمان یول. هستند یحال

 .بود لیحا جلوش کال

 

 فقط دریح: گفت بلند دوباره سلمان ستادیا که نیماش

 رو گفتم که یکار دمیم مهلت بهت ساعت ۱۲

 برات داداشت ی جنازه آدرس وگرنه. یبد انجام

 گوشتو پشت ینیبب یبتون منم...... شهیم فرستاده

 .....یدید

 



 مسلح دست یا لحظه. شد باز داخل از نیماش در

 یعل ی قهیشق از در کردن باز شتریب یبرا سلمان

 . شد جدا

 

 یییییییییییعل. نشست بگوشم پاشا ادیفر یصدا

 بلند ریت کی یصدا فقط جا در و....... نییییییییبش

 .... شد

 

 در فقط. برگردم سرم پشت به نکردم وقت یحت

 و شدند محو چشمام یجلو از سلمان و یعل یآن

 !رفتند کنار چشمها  یجلو از نیماش پشت

 

 و کنم جمع حواسمو تا و افتاده یاتفاق چه دونستمینم

 به کمک یبرا که ینیماش بدم، بخودم یتکون

 یصدا دوباره و شد کنده جاش از بود اومده سلمان

 . برخاست یریت

 



 که خوردم یدیشد تکون و سوخت بازوم یآن در

 با داغ یشترین کردم حس. شد بلند آخم یصدا

 قطع درحال و رفت فرو بازوم در تمام سرعت

 . نشست بازوم یرو دستم کف که شدنه

 

 حال در ییها گلوله فرار حال در ن  یماش سر پشت

 شدن داغون. بود ختهیر بهم یهمچ و بود کیشل

 !بود یحتم نیماش

 

 دونستمیم فقط. افتاد یاتفاق چه و شد یچ دونستمینم

 مطمئن بودنش سالم از تا بود یعل دنبال چشمم

 . بشم

 

 نفس و الیخیب یول دیچک یم خون انگشتام یال از 

 . بود مهم لحظه نیا در یعل فقط. رفتمیم جلو زنان

 



 نیزم یرو از داشت انگار. افتاد یعل به چشمم 

 بغل از یدست  یکیتار در کردم حس. شدیم بلند

 . شد بلند یعل

 

 زدم ادیفر فقط بخورم یتکون و بجنبم بخودم تا

 همونجا از یآتش! باششششششش مواظب ییییییییعل

. سوزوند هامو هیر داغم نفس دمیفهم فقط و دیجه

 .......... نشست شکمم یرو اریاخت یب دستام

 

 درون از و بود شده دوخته یعل به چشمم

........ بود خطر یتو جانش یعل...... سوختمیم

 دوباره سلمان که دمید سمتم به رو یعل دنیدو فقط

 .اومد باال دستش

 

: زد ادیفر که نشست بگوشم همزمان پاشا یصدا

 دوباره یا گلوله و  رررررررریییییییییییییییبم

 . افتاد نیزم یرو سلمان دست و شد کیشل

 



 و شد تموم یهمچ خداروشکر......  خداروشکر

 و زیعز جواب وگرنه. بود خوب حالش یعل

 . دونستیم خدا دادمیم یچ رو آقاجون

 

 داشتند فقط گرفتن آتش و سوختن نیع در هام روده

 .....بد یلیخ...... بود بد حالم. ومدندیم رونیب

 

 �💋�هستم_خدمتتون_در_شنبه_بعد_هفته#

 

 ميزنی دنيا به آتش ،ميزنی دف ،ميزنی نی

 !ميزنی زیبا چه به به ،تنم آتش بزن جانا

 

 

 شراب جام و ساغر با ،کن کوک را دلت ساز

 ميزنی یلدا دار بر سحر تا را دلدادگان

 

 نما رحمی ،نزن دیگر ،ميزنی چنگی مستانه



  ميزنی دریا به را دل ،شدم مهمانت که امشب

 

 کن اغاز سماع رقص ،کن ساز را خود تنبور

 ميزنی اهورا حرف جنون و عشق وادی در

 

 بيقرار مست مست کن  ،خمار چشم از باده یک

 ميزنی گوارا جام وَشان سيمين محفل در

 

 ببين عشاق مکتب در ،عشق درس بياو یوسف

 ميزنی خدایا ذکر است حضرت زليخا اینجا
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 در یعل که فشردم شکمم یرو محکم دستامو

 یم و دیلرز یم فقط گفت ینم یچیه. دیکش آغوشم

 . دیلرز



 

. دادم قورت دهنمو آب و دوختم بصورتش نگاهمو

 .بود هالک آب یا ذره یبرا دلم. بودم تشنه چقدر

 

 من گناه داداش: دینال خفه. زد یهق کنان هیگر یعل

.......  بووووووود من گناه...... بوووووووود

 ...... کن تحمل داداش...... توروخــــــــــدا داداش

 

 زانوهام یرو آروم و بستم یا لحظه چشمامو

. افتاد کنارم شکمم یرو از حالیب چپم دست. افتادم

 . کردمینم حسش گهید. نبود من مال انگار

 

 چوقتیه یعل. دادم رونیب سوزان و داغ نفسمو

 کنه شرکت ای دخالت ما یاتهایعمل در نداشت حق

 . نداشتند یربط اون به که

 

 خودشو نه داشت یخبر من یکارها از نه چوقتمیه

 !نبود نیا کارش آخه. کردیم یقاط



 

 بیترغ هم اونو کنارم پاشا وجود حتما امشب یول

 تونستمیم کاش! برسونه ما به  خودشو بود کرده

 .....تونستمیم کاش....... کنم هشیتنب

 

 زود....... دیکن خبر آمبوالنس: زد داد ییصدا

 ........میدار خونه داخل هم یزخم هی........ دیباش

 

 با که بود پاشا.......... شد حلقه دورم تند یدست 

 اومــــــــــد سرت ییبال چه: گفت هوار

 کاریچ...... کن کمک خودت خدا یوا....... دریح

 ....صفت سگ سلمان اون کرد

 

 ایخدا....... کن تحمل فقط من جــــــــــان  .... دریح

 یخون شجا همه..... شده یزخم کجاشه نمیب ینم

 ......فقط

 



 دیبنداز رو نیماش هی یچراغها: زد داد بعد

 .......زووووووووووووود.....  زود...... نجایا

 

.......  بود شکمش یرو دستش: گفت هیگر با یعل

 .......نمممممیب ینم ادیز منم

 

 خورده گلوله شکمم دینش نگران: گفتم بزور و آروم

 .....خوبه..... حالم...... بازوم......  با

 

 از کامواشو بلوز و آورد در کاپشنشو عجله با پاشا

 یچراغهآ نیح همون در.  دیکش رونیب سرش

 . افتاد صورتم یرو و شد روشن ینیماش

 

 زخم یرو محکم رو بلوزش پاشا. بستم چشمامو

 گرفته یزیخونر یجلو دیبا: گفت. فشرد

 ینم یچکاریه گلوله بشه گرفته دیبا........ بشه

 کمش دیبا رو یزیخونر فقط........ بکنه تونه

 ...میکن



 

....... یبکش دراز کنم کمک بزار دریح

 یجلو و چیبپ بازوش دور یزیچ امممممممممممیت

.....  خطرناکه......   ریبگ رو یزیخونر

 ....ییییییلیخ

 

 داشت زخمام یجا هم دمیکش یم دراز داشتم هم

 یصدا با پاشا. شدیم پاره دلم بند که دیکش یم ریت

 واصل درک به..... کشتم رو سلمان: گفت گرفته

 ....مغزش یتو گلوله دوتا با...... شد

 

 پاشا: گفت یعاص کردیم کار بازوم یرو که امیت

 قتل تو یبرا نکاریا ؟یارین دهنت به یچیه شهیم

 تیمامور نیا در چون ادیم حساب به عمد

 . میهست تیمامور در ما یول. یا چکارهیه

 

 گهید شو الیخیب کال تو و زدم گلوله با من سلمانم

 .  نزن حرفشم



 

 نداشته یزیخونر بلکه شدیم فشرده زخمام یرو

: داد ادامه امیت. کردمیم حس کامال دردشو. باشه

 بدون میخواستیم. نبود سلمان کشتن قصدمون اصال

 آدم و کار نیا با یول میبد قانون لیتحو دردسر

 !!کند خودشو گور شییربا

 

 خوابم نکهیا مثل....... شدیم گرم داشت چشمام

..... جهنم به خودم: گذشت فکرم از..... ومدیم

......... کرد دایپ نجات زیعز یتغار ته خداروشکر

 بشنوه اگه....... من عروس نوایب....... نیآم یول

 .....کنهیم کاریچ خوردم گلوله

 

 خودم بخاطر.....  ایخدا: کردم دعا دلم ته از

........ نکن اهپوششیس عروسمو فقط...... نه

 ....... باش داشته هواشو...... کن کمکش

 



 از تونستمیم پرکاه نیع و بودم وزن سبک بشدت

 .دمینفهم یزیچ گهید......... شم بلند نیزم یرو

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 ازم راحتو خواب و کردیم تمیاذ سمیخ یموها

 هی حس. دمیکش یم سشوار عمرا یول. گرفتیم

...... بود اومده درد به دلم. داشتم رو یلجباز نوع

 ....کردیم درد میلیخ

 

 یرو رو پتو و دمیکش چشمام ریز انگشتمو آروم

 زق زق پاهام و بودم خسته بس از. دمیکش سرم

 اعصابم یول خواستیم یحساب خواب هی دلم کردیم

 . نبود آروم

 

 رسوند بمن خودشو نیریش که شام شدن تموم بعداز

 یکارها با پسره نیا که باز: گفت آروم

 عقد شام سر از دررفتنش نباریا و بدردنخورش



 یدلخوش و یخوش یتو برداشت آفتابه قشنگ

 !!! تون

 

 وووووونهید ایتازگ ای بود وونهید قبل از من جان 

 نه؟ ای رهیبگ ادی زارویچ یبعض خوادیم اصال شده؟

 فهیروطایت کل با کرد اشتباه رهیبگ ادی خوادینم اگه

 !!!کرد ازدواج و باشم من شونمیکی که ش

 

 خانم نیریش: گفت و شد خم سرم پشت از پاشا که

 بود مجبور دیشا دیکن فکر هم لحظه هی لطفا

 یول ستین معرفت یب هم انقده دیکن باور....... بره

 نه تونهینم که کاره در یاجبار وقتها یبعض خب

 !ارهیب

 

 چرا دونمینم واال: گفت یکج دهن یکم با نیریش

 سپردن ما یپسرعمو به فقط رو مملکت نیا نجات

 از پا لنگه هی داره و کرده سپر شو نهیس ییتنها که

 !!کنهیم حراست یهمچ



 

 و کنه مراقبت خودش زنش از اول زرنگه یلیخ

 . باشه مملکت نیا مردم بفکر بعد ارهیب بدست دلشو

 

 داره شما چون یبانیپشت و یحام کهیزمان تا یول

 معرفت با نیا. کرد شهینم شیکار خب پاشاخان،

 دهنمو پیز هم بنده. بکنه خواست دلش یهرکار

 ....کشم یم

 

 بخــــــــــدا، بود عاقل یلیخ اولش جان نیآم

 !!!آخه شد وووونهید یک دمینفهم آخرش

 

 هستش تو یپسرعمو واال: گفتم کرده بغض و آروم

 یوقت از من. شیبشناس من از شتریب دیبا که

 یریتوف بود که بود وونهید نیهم شناختمش

 !!!نکرده

 



 من و. شد بلند نیریش و پاشا ی خنده یصدا که

 هم یچکاریه و بودم یزندگ نیا ی درمونده واقعا

 ......یچکاریه....... ومدیبرنم دستم از

 

 گفت که ییصدا با یول. دونمینم بود چند ساعت

 بلند ی هیگر یصدا و...... ــــــــــاخــــــــــداااااااای

 . کردم باز چشمامو زیعز

 

 ینم یحت راستش و بود برده ماتم فقط تختم یتو

 شده یچ یعنی. بخورم یتکون ترسم از تونستم

 بود؟؟؟

 

: گفت ها پله یباال از بلند که دمیشن رو یلیل یصدا

........ شده یچ یعل شدههههههه؟؟؟؟ یچ مامان

 !!!هیخون لباسهات چرا

 

 قلبم. دیکوب یم گرومب گرومب یزیچ مغزم یتو

 یخون یلباسها!!! نداشت هم یلرزش یحت حرکت



 هم پاشا...... بود خونه از رونیب دریح....... یعل

......  خون...... برسونه بهش خودشو بود قرار

 .....یخون

 

 سالم دریح فقط خداجوووووووونم: کردم دعا فقط

...... باشه کنارم هرلحظه خوامینم گهید و باشه

 .....باشه سالم فقط ومدین هم ومدین

 

 زجر کم....... کن رحم هم م خاله به خداجووووونم

 محکم یدست با دریح همراه پسرشو.....  دهینکش

 .....دار نگه برامون

 

 رو ییپاها یصدا!! شده یچ نمیبب رفتمیم دیبا یول

 آقا حتما. رفتند نییپا تاپ تاپ با ها پله از که دمیشن

 . بود یمهد

 



 دیبا اما  نداشت نا پاهام. شدم بلند خزدهی و لرزان

 نرده یباال از تونستم تنها و کردم باز درو. رفتمیم

 . بندازم نییپا به ینگاه ها

 

 یعل......  خون یها لکه پراز لباسهاش یعل

....... افتاده مبل یرو حالیب یعل..... دهیپر رنگ

 کنترل خودمو بتونم بلکه دمیچیپ نرده دور دستامو

 . رفتیم یاهیس چشمام. کنم

 

 و میبود مارستانیب. گذشته ریبخ بخدا: گفت یعل

 منتقلش ICU به و آوردن رونیب عمل اتاق از االن

 . کردند

 

 فردا گفت و داشت تیرضا حالش از کامال دکتر

 بدبخت منه مثال. ادیم بهوش و کنهیم باز چشماشو

 لباسهامو و نهینب منو یشکیه خونه اومدم یزمان

 .شدند باخبر همه خدا شکر یول کنم عوض

 



 مارستانیب به منو: زد داد انیگر زیعز

 ......ایخدا م بچه..... زود...... دیبرسون

 

 بود دهیماس یعل نشستن  محل به تار و رهیت نگاهم

 چشمان کردم حس. بودم مرده سرپا کنم فکر و

 از اسپند نیع نشست من یرو تا و اومد باال یعل

 . دیجه جاش

 

 نییپا همون از و اومد ها نرده بطرف عجله با

 زیعز جان به. خوبه حالش دریح بخدا نیآم: گفت

 عقب یکم ها نرده کنار از. خوبه حالش آقاجون و

 ......نیآم ستین خوب حالت...... بکش

 

 نیزم یرو ها نرده پشت و نکرد تحملم گهید پاهام

 تخت یرو درویح نداشت شیگنجا مغزم. نشستم

 . کنه مجسم مارستانیب

 



 کن یسع فقط نیآم: گفت و رسوند بهم خودشو یعل

 با اگه. مارستانیب برسونمتون یباش مسلط بخودت

 دیکنیم باور حرفامو تون همه دیبزن حرف دکترش

 !شهیم خوب حالتون و

 

 که سیخ یموها با لحظه نیا در و االن من و

 هق با و بودم کرده جمعشون میروسر ریز بزور

 یا شهیش ی پنجره پشت همه کنار خشک، یهق

ICU بود دریح به نگاهمون و میبود ستادهیا...... 

 

....... سرم ریز...... ردستگاههایز...... من دریح

 درون یسوند و...... دهنش درون یشلنگ با

 ....خونابه یا سهیک با شکمش

 

 

 کند یم ییگشا مشگل یا قهوه ی  گو دو آن

 کند یم ییدلربا بلندش یموها موج  

 



 اش غمزه با انداخته راه به یُکشتار و ُکشت

 کند یم ییکشورگشا خود، یابرو خم با

 

 نفر کی تنها شهر، در یپر عالم کی نیب

 کند یم ییخودنما قشنگش، و ماه صورت

 

 بتشیه بر نیآفر «اکبر للاّ » هزار صد

 کند یم ییخدا دارد او، دور مبریپ صد

 

 راهنشیپ گل عالم سر از هوش برد یم

 کند یم ییگدا یو وجود   عطر از «جنت»

 

 یکس هر شد، روا حاجت او چشم ح  یضر از

 کند یم ییفرمانروا او مهر قلبش یتو
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 نداشت ستادنیا ینا گهید که ییپاها با پنجره پشت

. داشتیم نگه منو یبنحو دیشا. دادم هیتک شهیش به

 جونم خدا: گذشت فکرم از. دمیکش اشکام به یدست

 یرو هم وهیب هی اسم مونده نیهم فقط. گرم دمت

 .... تمام و نهیبش من

 

 پرده که بود گوشم یتو زیعز یها ضجه یصدا

. شد گم چشممون از پرده پشت دریح و دندیکش رو

 یکم نیآم: گفت بود پاشا. نشست بازوم به یدست

 . یستین روبراه اصال. نیبش

 

: گفت بلند یهقها هق با زیعز برنداشته یقدم هنوز

 یلیل اد؟یم رونیب اونجا از سالم من دریح یعنی

 گفته دکتر زیعز: داد جواب گرفته یصدا با یشاک

 دیگیم دیدار یچ شما کنهیم باز چشماشو صبح

 .....آخه

 



 که داشتم مانیا دریح قدرت به یبحد من و

 کنارمون و شهیم سرپا زود یلیخ دونستمیم

 و بودند سیخ. رفت موهام بطرف دستم. گردهیبرم

. کردندیم وجود اعالم یروسر ریز زده خی نباریا

 یم موهام به یسشوار و کردمینم لج شبید کاش

 . دمیکش

 

 یرو مارستانیب سالن در چطور رو اونشب

 مون همه اما. دونمینم رو میگذروند هایصندل

 .  نخورد تکون جاش از یشکیه و میبود مارستانیب

 

 نگاه. اومده بهوش دریح دادند خبر که بود صبح و

 در اما دیچرخ مون همه بصورت دورادور حالشیب

 دادندیم اجازه اشکها اگه البته. شد زوم من چشمان

 . نهیبب چشمامو ین ین

 



 تونست پاشا بود روبراه یکم دریح حال که اونشب

 یبرا دونفر دادند اجازه که کنه مجاب رو دکترش

 . برند داخل تک تک دنشید

 

 فقط هاش هیگر با کنم فکر و رفت داخل زیعز اول

 اجازه هم قهیدق چند از شتریب. ببوسه درویح تونست

 . دادندینم موندن ی

 

 برو تو دخترم نیآم: گفت که بود آقاجون یبعد نفر

 عجول چنان. برام هیکاف دمشید  نجایهم از من! تو

 بودم خوشحال هم. نکردم هم تشکر یحت افتادم راه

 شمونیپ خداروشکر و کرده باز چشماشو

 .گردهیبرم

 

 بخدا بخــــــــــدا. بودم یعاص بشدت دستش از هم

 نیا حرص بود الزم بوفالو و اهیس گاو هی فقط

 . کنه تحمل رو دریح

 



 وارد کرده عوض کفشامو و دمیپوش رو کاور تند 

 درحال دلم ستادمیا که دریح سر یباال. شدم

 که بود صورتم یرو حالیب نگاهش. بود دنیجوش

. بودم داشته نگه بزور اشکامو. شدم خم بطرفش

 عقد یکادو برام نیا از قشنگتر دریح: گفتم یشاک

   ؟ینکرد دایپ

 

 به یازین گهید یهست تو که ییجا. بخدا یدار ولیا

 یچ دلم االن یدونیم!!! ستین زیپرو و سلمان

 تونمیم که ییجا تا انگشتمو خوادیم دلم خواد؟یم

 تا کنم فرو کرده درست گلوله که یسوراخ داخل

 !ادیب جا حالت

 

  بدم فشار انقده گلوت یرو بزارم دستمو خوادیم دلم

 متر دو زبونت یبکش نفس ینتون چشمام یجلو

 ......ادیدرب نفسم بلکه یکن تموم گهید ادیب رونیب

 



. بست چشماشو آروم. دیپر حالیب لبش ی گوشه

 با نکن فکر: گفتم یشاک گوشش دم. شد دهیکش لباش

 از لیفس نیع نکهیا مثل ها، یشیم خوشگل دنیخند

 !یخورینم بدرد کال که یموند تیجاهل دوران

 

: گفت اومده کینزد یپرستار. شد دهیکش بدتر لباش

 . دیببر فیتشر لطفا تمومه مالقات وقت خانم

 

 از دوباره. دمینپرس حالشو هنوز من یوا: گفتم تند

 ؟یندار که درد در؟یح یخوب: دمیپرس دریح

 

: کرد زمزمه. شد دهیکش لباش دوباره دریح

 میعال یبحد یدیکش نشون و خط تو کهیاونجور

 .... خونه برگردم باهاتون تونمیم

 

 نمیا خب: گفت بود ستادهیا کنارم که پرستار

 .دییبفرما هستند یعال که یاحوالپرس

 



 که رونیب. افتادم راه و کردم یخداحافظ دریح از

 بد حالش خداروشکر: گفتم کردندیم نگام همه

 . باشه راحت التونیخ. جمعه حواسشم ستین

 

. شد دهیکوب سرم یتو یچکش نکهیا مثل یا لحظه

. خوردم فرو آخمو و نشست سرم یرو دستم

 ! سرم از اونم بودم سرماخورده صدرصد

 

. بود دهیفایب مارستانیب یتو موندنمون گهید اونروز

 بخونه که بود شده راحت حدودا المونیخ مون همه

 همراهمون پاشا یول شد موندگار یعل. میبرگشت

 .رسوند بخونه مارو و بود

 

 خودش نیماش در منو کهیاونجور گفتیم حسم 

 از مراقبت هدفش حتما نشوند خاله و زیعز کنار

 اومدن به یازین اصال نیماش دو با گرنه و بود من

 .نبود پاشا

 



 کنار رو اونروز داشت سرم که یزق زق تمام با

 دور داشت ازین واقعا زیعز. کردم شب زجونیعز

. کنه فکر درشیح به کمتر که باشه شلوغ برش و

 . افتادم تخت یتو که دمید رو یزمان فقط شب یول

 

. کردم تحمل فقط رو ساعتها نیا تمام دمیفهم تازه

 یرو تونستم ینم یحت که بود نیسنگ یبحد سرم

 یدنید بودم خورده ییسرما بله. بدم تکونش بالشم

 ....یدنیشن و

 

 و یخستگ کنم فکر. دونمینم رو بودم دهیخواب چقدر

 کرده داغون منو داده هم بدست دست یضیمر

 زدیم حرف کنارم که خاله یصدا از فقط. بودند

 .  شد جمع حواسم یکم

 

 مونم یم نیآم کنار خونه من زجونیعز: گفت یم

 یلیخ حالش م بچه. دیبر مارستانیب به راحت شما

 . دینفهم رو شد قیتزر بهش که یآمپول یحت بده



 

 کاریچ دونمینم بخــــــــــدا: گفت ناراحت زیعز

 بمونم نجایا. اونجا دلم هی نجاستیا دلم هی! کنم

 !!!کنم کاریچ نرم مارستانیب کنم، کاریچ

 

 دریح. میکن کاریچ دونمیم من زجانیعز: گفت پاشا

 از میریگیم تخته دو اتاق شد منتقل بخش به که

 . دیکن مراقبت اتاق هی یتو هردوشون

 

 یسرماخوردگ نیهم فقط..... گهید آره: گفت خاله

 هاش هیبخ بکنه عطسه یه که کمه دریح یبرا

 دریح به راحت شما مواظبشم نجایا خودم! بپره

 . دیبرس

 

 تا دیکش طول یروز چند من دیشد یسرماخوردگ 

 و کردندیم مراقبت ازم نوبت به همه. بشم سرپا

 دریح وضع از. زدندیم سر هم مارستانیب به یه

 . دیرسیم بهم حرفاش و گزارشها و بودند یراض



 

: گفت خسته و دلسوخته بود کنارم پاشا که اونروز

 جیگ دوطرفه رو یا تنابنده چیه خدا دیکن باور

 زجانیعز و من فقط  وسط نیا کنم فکر! نکنه

 مشخص خونه نه فمونیتکل که میشد جیگ دوطرفه

 !مارستانیب نه بود

 

 بخونه منو دریح دمیرسیم مارستانیب به تا نوایب من   

 شدکتر دوا از الشیخ باشم نیآم شیپ فرستادیم

 .باشه راحت

 

 تو و مارستانیب میبر گفتندیم همه دمیرسیم بخونه

 یب. ستین یازین بهت خونه. باش دریح کنار هم

 برم همه از دور خوادیم رو ییجا دلم بگم تعارف

...... سرخــــــــــر یب اونم بَچرم راحت اونجا

 .فتهین یشکیه به هم چشمم

 



 بگه بمن ستین یکی آخه..... ها نیدرآورد پدرمو

! بود یچ برگشتنت فرانسه از نبود آبت نبود نونت

 .بودند ختهیر نجایا انگار

 

 با کرده گرمیج ته از یا سرفه و دمیخند فقط

 رو همه دیببخش: گفتم ام شده خشن و گرفته یصدا

 . تونم شرمنده خودم که انداختم بزحمت

 

 و قطع کال صدام که هنوزم.... ماشاا: گفت پاشا

 !آخه یبش خوب یخوایم یک!! شهیم وصل

 

!!! تو یدید کجاشو حاال: گفت خندان باران خاله

 رهیتصو فقط مینیب یم هوی زنه،یم حرف مثال یگاه

 تکون لباش فقط. میشنو ینم یچیه و رفته صداش

 !خورهیم

 

. ندارم یکار گهید من خالصه: گفت یجد پاشا

 اونور نوریا منو انقده روز چند نیا دیکن باور



 و رمیگیم تونو همه شلوار صراط سرپل دیکشوند

 . گذرمینم ازتون اصال

 

 از انقده که گذرمینم خانمم مامان نیا از مخصوصا

 و کرد ییهوا منو گفت، و گفت و گفت رانیا

 گل یتو خرررررررررر نیع االنم نجا،یا کشوند

 . کردم ریگ

 

 به و داشت دستش یتو لکسینا هی که زیعز

 یکی! یدار حق بخدا: گفت دیخند یم پاشا یحرفها

 نیا چقده شاهدم چون کنمیم دییتا حرفاتو خودم من

 . یکش یم زحمت وسط

 

 لطف. ستین خونه یمرتض حاج پاشاجان االن فقط

! یبرسون مارستانیب به رو قیرق سوپ نیا یکنیم

 . خوبه یلیخ دریح یبرا پختم قلم استخون با کامال

 



 یصدا که منم. میدیخند یم میداشت مون همه گهید

 و نکره یبحد و بود بولدوزر نیع هام خنده

 .دمیکش یم خجالت خودم که دهینخراش

 

 از هم دریح بشم، سرپا کامال و بشه خوب حالم تا

 براش یتخت ییرایپذ یتو و شد مرخص مارستانیب

 از یه و باشه راحت نییپا ی طبقه که کردند آماده

 ...نکنه نییپا باال ها پله

 

 

 گشت غزل چو گفتم تو وصف در که جمله هر

 گشت مثل شعر دل به جمالت توصيف

 

 عشق این بانی نشد تو نخست دیدار

 گشت ازل ز بودن شيفته چنين بنيان

 

 نچشيدم کامم به که تلخی چه تو از پيش



 گشت عسل چو هایم ثانيه آمدنت با

 

 برایم ماه رخت و گشت شب تو موهای

 گشت زحل چو شبها مه ميان به چشمت

 

 بنویسم غزلها به اسمت که بار هر

 

 گشت شعربدل دل به ميانش به نامت

 ازتوست همه ندارم دارو من یهست یا

 

#104 

 

 یرو دستش کهیدرحال برگشت بخونه دریح

 دست یعل. داشتیبرم قدم یآرام به و بود شکمش

 کنارش هم پاشا و بود انداخته بازوش ریز

 قدم بود دریح به حواسش کامال کهیدرحال

 . داشتندیبرم



 

 دریح هنوز یول نبود بدک یا هم روش و رنگ

 نگاش و بودم ستادهیا یکنار. نبود هم یشگیهم

 پرواز بطرفش روحم جانم، قلبم، دلم،. کردمیم

 .  کردیم

 

 شلوغ ها بچه سرمو من زیعز: گفت یشاک یلیل

 هی رفت ادتونی چرا شما فتاد،ین ادمی بودند کرده

 !آخه دیکن یقربون گوسفند

 

 رفتیم نییپا ها پله از انیشکرگو که زیعز

 به م بچه یوقت: گفت برسونه دریح به خودشو

 کردند یقربون رو گوسفند داد بابات شد منتقل بخش

 . داد فقرا به نصفشم ،یستیبهز به نصفشو که

 

 شون همه به... ماشاا: گفت و برگشت بطرفم یلیل

 و جیگ فقط کنم فکر! ادشونهی یهمچ چقدرم که

 !خودمم منگشون



 

 شیپ حواسم تمام. نگفتم یزیچ و زدم یلبخند فقط

 شتریب و گرفتندیم لشیتحو یبنحو همه. بود دریح

 شده هم یقاط اشکاش و ها بوسه که زیعز همه از

 .بود

 

 یروبرو. اومد باال ها پله از آروم کردند کمکش

 فوران وجودم بند بند تمام از یدلتنگ میستادیا همکه

! باشم راحت زیعز مثل خواستیم دلم منم. کردیم

 نیزم به آسمون ییهوی نداشت، که امکان یول

 .ومدیم

 

 چشماش یتو نویا من. بود دلتنگم هم دریح 

 و کلفت و کت هنوزم که ییصدا با. خوندمیم

 ؟یخوب! یاومد خوش: گفتم فقط بود دهینخراش

 

! اومد سرت ییبال چه یدید: گفت. دیخند

  کامال یکرد دیتهد ICU در منو تو کهیاونجور



 چه یدار میتصم و یخوایم بعدا بود مشخص

 . یاریب سرم ییبال

 

. دیرس حسابتو ینجوریا که بزرگه منم یخدا خب

 یتون ینم که خورده جوش گلوله زخم یجا االنم

 !یکن فرو توش رو انگشتت

 

 ام شده کلفت یصدا با. شد بلند همه ی خنده یصدا

 خوش: گفتم دادیم یفرار منکرم رینک یحت  که

 گهید و یباش سرحال و سالم شهیهم انشاال. یاومد

 گلوله یجلو راست راست واصله یگزارشها طبق

 !یستینا ها

 

 نیاول یبرا خودشم دریح. دیخند بلند همه دوباره

 ی پسره دیخند یم مثال و بود شده هیبق یقاط بار

 !!!مغرور

 



 سرپا تونهینم ادیز دریح تو دیایب: گفت زیعز

 نمیبب دیبکن اونجا کلهاتون کل ی هیبق. ستهیبا

 دوباره و دیبترکون هم رو هیبخ چندتا نیا دیتونیم

 !مارستانیب میبرگرد الل زبونم

 

! ها منه ی دخترخاله نیا ریتقص همشم: گفت پاشا

 با میکن یبروزرسان رو وروجک نیا دیبا اصال

 !بخدا واال کننیم رفتار چطور ضیمر

 

 فرهنگ دیبا کال پاشاجان، ریخ نه: گفت یعل

! کننینم فرو زخم یجا در انگشت بشه یساز

 !تمام و طرف مغز در گلوله هی دفعهی

 

 همه حال خداروشکر. بود بلند ها خنده یصدا

. بودند ممکن تیوضع نیبهتر در و بود خوب

 لباشو و فشردیم شکمش یرو دستشو هم دریح

 . بود کرده جمع بزور

 



 مقابلم یسر کهیدرحال دریح کنار یعل و پاشا 

 از که منم. شدند خونه وارد اوردندیم فرود

 راه سرشون پشت میدیخند یم هنوز حرفهاشون

 . افتادم

 

 و نشست تخت یرو رفته درهم یصورت با دریح

 بود مشخص اما. دیکش دراز پاشا و یعل کمک با

 براش برخاست و نشست و کشه یم درد واقعا

 . مشکله

 

 پراز یا قبافه با دفعهی یلیل همه شدن آروم بعداز

. نیآم اوردمیدرن سر یزیچ هی از من: گفت سوال

   بود؟ ستادهیا گلوله یجلو راست راست دریح یگفت

 

...... نههههههههههههههههه: گفت بلند و تند پاشا

 ام نداشته ی عمه جان به گفتههههههه؟؟؟ نویا یک

  گفتم؟؟؟. نگفتم منکه نیآم! باشم گفته من اگه

 . نگفتم من یعنی دادیم باال تند تند هم رو ابروهاش



 

 هم بشدت و بودم کرده غش خنده از من گهید

 و بود داده خبر تخسش خود آخه. بودم افتاده بسرفه

 .بود کرده درویح  یچغول

 

 به رو آروم دریح کرد فروکش که ها خنده یصدا

 دونمیم خودم رو داده گزارش یهرک: گفت پاشا

 ستادنیا راست مساله یول. کنم کاریچ باهاش بعدا

 . نبود من

 

 و بود شده گرفته گروگان هام نیزتریعز از یکی

 بهش کجا از بودم شده جیگ کال یا لحظه من

 شده ریاس دستشون در ینجوریا داشتند یدسترس

 . بودم مطمئن بودنش محل از من آخه. بود

 

 میکردینم یحرکت ما اگه میبود که هم یوضع در

 گفتن درحال چون. کردینم یراندازیت سلمان کال



 ییرها یبرا شروطش و شرط و حرفها

 . بود گروگانمون

 

 ریت هی با راندازهایت تک بودم منتظر همونوقت منم

 فضول پاشاخان   نیا یول. کنند تموم رو سلمان کار

 یها شاخه کنار وارید یرو که فیحر فن همه و

 بود، کرده نیکم رونده یگلها

 

 سلمان یادیفر با و کرد خودشو کار دمید باره هی

 یجور اوضاع اصال. کرد یزخم گلوله هی با رو

 فقط. نبودم خودم جان نگران اصال من بود آشفته

 یتکون تا که بدم، نجات گروگانمو ز  یعز خواستمیم

 .  خوردم گلوله بدوم بطرفشون خوردم

 

 گروگان رو یک مگه: گفت متعجب آقاجوون 

 خوبه؟ حالش االن بودند؟ گرفته

 



 یکی: گفت برگرده یعل بطرف نکهیا بدون دریح

 دستشون یتو ما نیمامور نیتر زبده و نیبهتر از

 پدر دیام چشم و خونشون یتغار ته که بود ریاس

 یبرا یول رمیبم خودم بودم حاضر. بود مادرش

 . فتهین یاتفاق مامور اون

 

 بازم و خوردم گلوله بلبشو اون در که شد ینجوریا

 به سلمان و کرد تموم کارو که بود پاشاخان نیهم

 . شد واصل درک

 

 بود شده دهیکش بناگوشش تا لباش کهیدرحال پاشا

 سلمان اون شده من. دریح داداش ارادتمندم: گفت

 دادمینم اجازه یول کردمیم کهیت دو دستام با رو

 . کنه خطا پا از دست

 

 رشیت نداره امکان دارم یخوشدست اسلحه هم واقعا

 تونمیم و خدمتم در داره ازین یهرک. بره خطا

 .کنم مشیتقد



 

 هم کنار و آرامش با یمیصم یطیمح در شام

 و خودش مخصوص سوپ دریح.    شد خورده

 ییغذا هر تونستینم فعال که خورد رو پز زیعز

 اون از بشقاب هی من یضیمر بخاطر که. بخوره

 .شد من بینص هم سوپ

 

 داشتم و میبود کرده جور و جمع تازه که شام بعداز

 کنار باران خاله دمید ومدم،یم رونیب آشپزخونه از

 طرف در هم پاشا که نشسته تخت یرو دریح

 دارند یجد یلیخ و هستش مبل یرو تخت گرید

 . کنندیم بحث

 

 دمیشن اما. دمینفهم رو زدندیم حرف یچ مورد در

 اجازه. دیکرد صبر حاال تا که شما: گفت دریح که

 . میبکن دیبا کاریچ نمیبب بشم روبراه یکم من دیبد

 



. ستین فرش دنیکش رونیب ما مشکل تنها دیدونیم

 حاال من. هستش اون ینگهدار ی نحوه ما مشکل

 دنبال چشمشون که باشند هم ییکسا دمیم احتمال

 بعد بشه مشخص فمونیتکل دیبا اول. باشه فرش

 . میا کارهیچ مینیبب

 

 تا دیبد فرصت بمن هم روز دو یکی فقط

 آخرمونو میتصم و میبزار هم یرو عقلهامونو

 . میریبگ

 

 رفته در زوار ی کهنه فرش هی ایخدا: کردم فکر

 راه بازار آشفته بخاطرش نهمهیا که داره یچ آخه

 یم چشممو بود من مال فرش اون اگه واال! افتاده

 .ببره خواست یهرک تا در دم ذاشتمیم و بستم

 

 به رو داشتنش یعطا و خواستمینم بودم من واال

 گهید که شدیم راحت الممیخ حاال. دادمیم نداشتنش

 .امانه در جانم



 

 ای افکارم، نیا با ام وونهید من بودم دهینفهم آخرشم

 فرش. بدردنخورشون افکار با اند وونهید مردم

 .نداره الزم مرده کشته نهمهیا گهید فرشه

 

 دند،یچرخ یم دریح بر و دور همه درسته اونشب

 دیچرخ یم من دنبال مدام نگاهش هی هم دریح یول

 ...... باشم شکنار خوادیم دلش دونستمیم و

 

 کردندیم منع دریح به شدن کینزد از منو همه اما

 بود دتریشد هم آنفوالنزا از که میسرماخوردگ مبادا

 خوب براش اصال که کنه تیسرا دریح به

 هیبخ دنیپر و همان عطسه هی پاشا بقول....... نبود

 ....همان نینازن یها

 

 

 

 ؟ یده یم شیجا بوسه کی، ام آورده غزل کی



 ؟ یده یم شیبها ،در نیریش و کشدار یا بوسه

 

  ام خوانده دعاها تو یبرا میها غزل با

 ؟ یده یم شیدعا  نیا جواب در جمله دو کی

  ام مانده وا دل نیا دارد عشق یادعا

  یده یم شیادعا در زبان و گوش بنا کی

 

 لیبد یب یبهشتیارد ، ام آورده غزل کی

 دهى؟ مى شیصفا با انیحور چون یا بوسه

 

  تو ز میها غزل ، من از تیرازیش ی لهجه

 ؟ یده یم شیبها ،در کاکو گلواژه دوتا کی

 آرامش

 یا تازه حرف ستی،ن آمد سر گرید غزل نیا

 ؟ یدهیم شیانتها نیا در بوسه کی، من جان
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 اومد بخونه مارستانیب از دریح کهیروز یفردا از

 فقط. شد باز بخونه لیفام و آشنا و دوست یپا

 حتما شام ای  ناهار یبرا  و شدیم یخال پرو خونه

 . بود سرسفره مهمون یچندنفر

 

 و پخت درحال اکثرا که زیعز و باران خاله و یلیل

 سفارش غذا رونمیب از وقتها شتریب حاال و بودند پز

 سر تا... ماشاا خودمون نبود مهمونم یول. دادندیم

 . میبود یکل مینشست یم سفره

 

 کردندیم ییرایپذ فقط یلیل یدوقلوها با پاشا و یعل

 وروجک دو نیا نکنم باور  موند یم کم یگاه و



 یم حساب به بزرگا آدم یقاط هم یلیل طون  یش

 .کردندیم کمک خود ی نوبه به داشتند و اومدند

 

 تمام دونستیم چون. زدینم یحرف اصال یعل

 دریح االن و شده خراب خودش بخاطر کارها

 که پاشا یول. هستش تخت یرو اجبارا

 یکل و داشتیبرم فنجان هی!!! اووووووووووه

 !کردیم بارمون حرف

 

 بود کرده جمع رو ینیریش یها یشدستیپ که بار هی

 من مثل خونه یتو یکس نکنه خدا: کردیم غرغر

 هی ،یچیه دندینم گوش که حرفش به!! باشه بیغر

 !! کنار به کنند ینم تعارفش هم ینیریش و وهیم

 

 السالم. کشند یم کار و کشند یم کار ازش فقط

 بیغر ای کیعل السالم..... المنزل بیغر ای کیعل

 یتو بکن یا عطسه هی تو الاقل نیآم! المظلوم



! بخوابم دریح دل   ور   برم بشم ضیمر منم صورتم

 !الزمم استراحت که ها رهینم یدور یجا واال

 

 یظرف باران خاله میبود کرده غش خنده از که ما  

 که جان المنزل بیغر: گفت و داد دستش به وهیم

 نره ادتی وهیم اد،ینم بهت تیمظلوم هم اصال

 .شد خسته واقعا یعل کن ییرایپذ

 

 منم. شدند کم مهمونا کم کم و گذشت یروز دوسه

 کردندینم دورم دریح از گهید و بود خوب حالم

. بپره هاش هیبخ عطسه با بخوره سرما مبادا

 شرف در ییکارا نکهیا مثل کردمیم حس اونروز

 !!هستش وقوع

 

 مثال و بود اتاقش یتو وروجکهاش با یلیل یعصر

 استراحت یکم بود کرده خلوت درویح بر و دور

 . کنه

 



 منم مثال که بود پز و پخت درحال هم زیعز

 و دمیکش ییرایپذ به یسرک آهسته. کردمیم کمکش

 !!!بود استراحت حال در دریح مثال! شد جمع چشام

 

 نگاهم و ستادمیا آشپزخونه چارچوب وسط واشی

 که شد دوخته یعل و پاشا و خاله و دریح جمع به

 .کردندیم مشورت و بحث داشتند نشسته هم کنار

 

 یجد دمیشن درویح یصدا که نبودند منم متوجه

 ازتون کنمیم خواهش من، جان: گفت آرام یول

 بوده یمخف امروز به تا!!! دیاریدرن صداشو فعال

 !شهیم یچ مینیبب تا باشه یمخف هم فعال دیبد اجازه

 

 بشه؟ یمخف یچ یبرا درجانیح آخه: گفت خاله

 یخطر چیه گهید االن ست؟ین بهتر ندونه بنظرت

 ی آماده رو ذهنش میتونیم کم کم و نداره وجود

...... 

 



 کنمیم خواهش گفتم: گفت. بده ادامه نذاشت دریح

 ستین سلمان و زیپرو گهید مساله نیا دینیبب! نه

 یسوزن نوک فقط! میکن جمعش یجور هی میبتون

 ! شهیم داغون ببره ییبو

 

 و میکن آماده رو ذهنش زمان مروز به دیبد اجازه

 یروبرو رو همه میتونست و دیرس وقتش هرزمان

 .........میبد قرار هم

 

 دریح! هیچ ماجرا نمیبب بودم شده کنجکاو. رفتم جلو

 دستش با و کرد قطع حرفشو افتاد بمن چشمش که

 ینگاه و نشستم. داد نشون رو تخت یرو کنارش

 بدونم خوامیم منم شده؟ یچ: گفتم انداختم همه به

 ! ؟؟یک از حاال میکن یمخف دیبا رو یچ و خبره چه

 

 یهمچ! زمیعز میندار کردن یمخف: گفت خاله

 !بگم خودم یبدون یخوایم رو یچ االن. آشکاره

 



 تبادل میدار فقط ،یجووووون دخترخاله: گفت پاشا

 ی کهنه و قهیعت فرش اون... انشاا یک میکنیم نظر

 خوابونده نمک آب در سالهاست که رو بدردنخور

 . میکن ییرونما شده

 

 امشب نمیبب بزنم یزنگ هی دیبد اجازه: گفت دریح

 تونیهمراه بدند بهمون مامور نیماش هی تونندیم

 برسه؟؟ بخونه سالم بتونه فرش اون و کنند

 

 اومد فرش هرزمان یول. دونمینم من: گفت پاشا

 واال! میخوابیم روش یعل و من اول شب خونه،

 آالخون نما نخ و یفکستن فرش هی بخاطر منکه

 فرانسه در رو میعال تیموقع اون و شدم واالخون

 .  دادم دست از

 

 از جانمو مونده کم من! یبهتر تو بازم: گفت یعل

 هام هیاعالم ناکام جوان هی عنوان به و بدم دست

 !بشه پخش



 

 حرفشونو یبلند ی نکنــــــــــه خدا و اخم با خاله

 به یازین کنمینم فکر درجانیح: گفت. کرد قطع

 راه کارهارو باشه، یگیم تو اگه یول باشه مامور

 !میبش خالص فرش اون دست از امشب بلکه بنداز

 

 گرفتیم رو یا شماره کهیدرحال و دیپر لبش دریح

 شترمیب دیبا تازه!!! دیبش خالص کجا: گفت

 چشمتون یجلو از دیند اجازه و دیباش مواظبش

 !زننشیم هوا یتو که بره دورتر

 

 فرش اونهمه یشکیه نکنم فکر بابا نه: گفت پاشا

 خودشو زده مور فرش هی بخاطر که باشه دهیند

 دونستینم دینکن نگاه وونهید سلمان به! کنه هالک

 !داد دست از فرش بخاطر جونشم و هیچ به یچ

 

 باالخره و کرد صحبت به شروع لشیموبا با دریح

 یبرا مامور ینیماش شب ۹ ساعت شد قرار



 سه دو و باشه خونه در یجلو یهمراه و مراقبت

 !اریاخت در ساعت

 

 دریح که ییحرفها دمینفهم کردم فکر هرچقدر اما

 ربط فرش به چطور رو بودم دهیشن من و زدیم

 االن...... خب یول. خوندینم عقلم با یجور! بدم

 مورد در یجد انقده که گفتمیم بهشون یچ دیبا

 !!کردندیم بحث فرش

 

 و خاله و شد خورده شهیهم از زودتر شام اونشب

 خاله. برخاستند سفره سر از شدند تموم تا پاشا

 حرف از حاال. ستین دلم یتو دل دیکن باور: گفت

 یط در واقعا مبادا افتاده دلم ته هم یترس هی پاشا

 . باشه خورده رو فرش مور سالها نیا

 

. خانم باران نباش نگران: گفت یمرتض حاج

 دور دیگفت یم زمان اون و ادمهی که یاونجور

 کامال و شد کار قشنگ مانیس و گچ با فرش



. کنه یکار بتونه مور نداره امکان شد، پوشونده

 . دیبرگرد پر دست و دخدایام به دیبر

 

 زیچ چندتا اطیح یتو پاشا: گفت و شد بلند یعل

 میببر هم اونارو. خورهیم دردمون به گذاشتم زیم

 .نره ادمونی

 

 یعل تو مخصوصا دیباش مواظب یلیخ: گفت دریح

 ستمین نگران ادیز البته! خرابه ت سابقه هم یکم که

 و دوست ای بود تنها سلمان دونمینم واقعا یول

 پس. باشند فرش دنبال هم اونا که داشت هم یقیرف

 !دیباش مواظب فقط

 

 نزده و زده یزنگ و برداشت رو لشیموبا بعد

 !دیباش آماده: گفت

 

 چون بود ختهیر بهم یلیخ خاله حواس کنم فکر

. شدند خارج خونه از و نکرد هم یخداحافظ یحت



 و نمیبب رو کهنه فرش رفتیم یلیو یلیق دلم فقط

 افتاده راه شنگه الم نهمهیا بخاطرش بخندم یکم

 . بود

 

 مشغول ییرایپذ و صحبت و کار با خودمونو

 خاله برگشتن منتظر همه بود مشخص اما میکرد

 و گرفتیم یتماس یگاه هم دریح. هستند باران

 .  کردیم راحت مونو همه الیخ

 

  گرفته یتماس دریح که بود شب ۱۱.۳۰ ساعت

 دیکن آماده یچا براشون. رسندیم قهیدق ۵ تا: گفت

 . باشند خسته واقعا کنم فکر که

 

 خاله. شد باز ییرایپذ در بعد ی قهیدق ۵ درست و

 بود خوشحال افشیق. داد یسالم و شد وارد باران

 .زدیم موج توش هم یخاص ینگران اما

 



 لوله لونینا. شدند وارد پاشا و یعل سرش پشت

 هم با رو هستش فرش بود مشخص که یمانند

. بودند خاک و گچ سرتاپا خودشونم. کردندیم حمل

 اون یول تکوندند خودشونو بود مشخص هرچند

 . شدیم عوض دیبا لباسها

 

 دوخته چشم شون همه به مبهوت و مات که هم ما

 تند پاشا. کنندیم کاریچ مینیبب میبود منتظر و میبود

 ریز دیبد بزرگ راندازیز هی لطفا زجونیعز: گفت

 .هیخاک لونشینا. میبنداز فرش نیا

 

 فرش و شد پهن ییرایپذ وسط یبزرگ راندازیز

 روش رو شده چیپ لونینا محکم و شده لوله

 و من دیبد اجازه قهیدق ۵ فقط: گفت یعل. گذاشتند

 یبرا خودمونو و میکن عوض لباسهامونو پاشا

 . میکن آماده پرماجرا فرش نیا از ییرونما

 



 اول میایب تا واال: گفت و افتاد راه اتاق بطرف پاشا

 دست هم فرش به. دیزیبر برامون یچا وانیل هی

 گفته نویا ها کنمینم حاللتون رمویش گهید دیبزن

 . باشم

 

 ادتی ادکلن یییییییعل: گفت بلندتر که دندیخند همه

 اخم و شهیم ناراحت هه دهیپوس فرش. ها نره

 همه چشم واقعا هامون خنده کنار در یول! کنهیم

 ! منتظر و بود فرش به

 

 یا گوشه و کرد تا درآورده مانتوشو هم خاله

. زمیعز چسبه یم یچا هی واقعا نیآم: گفت گذاشت

 !لطفا بکش زحمتشو

 

 رسوندند عجله با خودشونو پاشا و یعل یوقت

 انگار. بود نشده هم کینزد فرش به چکسیه

 با البال لونهاینا. بود مون همه تن به هراس یجور



 و مخصوص یروکشها رشیز و شد دهیبر یچیق

 .خورد چشممون به یشمع

 

 داخل از رو فرش و شد باز بیترت به بندها

 و توتون یییییییکل که دندیکش رونیب روکشها

 جا همه خاص ییبو و شد ختهیر رونیب نینفتال

 !دیچیپ

 

 دفن فقط نهاینفتال و توتونها داخل فرش کنم فکر

 یرو آرام لوله همونطور رو فرش. بود شده

 .  نموند روش یزیچ که دندیکوب راندازیز

 

 فرش و شد جمع یلیل و خاله توسط تند راندازیز

 . شد پهن ییرایپذ وسط آرام

 

 ی هیبق و دیکش فرش یرو به یدست یعل

 .زد یکنار توتونهارو

 



 یم اشتباه واقعا کردمیم حس اول. بود مات نگاهم

 در یول. دوختم ینقاش یتابلو کی به چشم و نمیب

 بخاطرش که تابلو نه فرشه دونستمیم پنهانم ریضم

 . شدند ساقط یزندگ از هم آدم نیچند

 

 حال در آب درون فرش در شده بافته دخترکان

 رو آب اطراف سرسبز یجنگل و بودند یآبتن

 درشت و زیر یدهایمرورار. بود داده پوشش

 یها دخترک گردن دور رنگ هفت یگاه و لیاص

 از یتاج دختر هر سر بر و بود شده کار فرش

 ....... بود شده بافته طال ینخها

 

 نمیب یم چشمم یجلو که رو اونچه کردمیم حس

 آب بود رفته ادمی یحت. ستین یکردن باور برام

 ......بدم قورت دهنمو
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 و مات همه و ومدینم در چکسیه از ییصدا

  یمتر دو در مین و کی فرش نیا به چشم مبهوت

 اسم براش ییپررو با ها وونهید ما که بودند دوخته

 ییآبرو و میبود گذاشته هم دررفته زوار و دهیپوس

 . میبود نذاشته براش

 

 در نقره و طال از یینخها چه بود مشخص کامال

 متشیق صدرصد که رفته کار به فرش تابلو نیا

 وونهید کدوم بودم مات فقط. زدیم آسمون به سر

 واقعا فرش نیا و کرده خرج پول اونهمه یا

 میتقد یوارید یرو حاال و ایدن به رو زربفت

 !کرده

 

 یزیچ فرش نیا ی خچهیتار مورد در: گفت پاشا

 نداشتم انتظارشو که یزیچ تنها دیکن باور د؟یدونیم

 !بود یمحشر فرش نیهمچ دنید

 



 و پدربزرگ از یول دونمینم قیدق: گفت زیعز

 نکهیا مثل. دمیشن فرش نیا مورد در مادربزرگم

 باج سلطه تحت یکشورها از که میقد یزمانها در

 بود کشور هی خراج فرش نیا گرفتند،یم خراج و

 دیبا بنظرم. بود شده میتقد رانیا مملکت شاه به که

 . باشه شاه نیناصرالد زمان

 

 نبوده فرش نیا کال دیبفهم و دیکن قیتحق بعدا حاال

 وسع ندارم یگناه دیکن باور دم،یفهم یاشتباه من و

 !حده نیهم در هام دهیشن و

 

 تونهیم که دمیشن زهارویچ نیهم منم: گفت آقاجون

 نجاستیا مساله نیمهمتر االن یول. باشه درست

 که ماست ییرایپذ وسط لحظه نیهم در فرش نیا

 . بکنند هم قمع و قلع براش حاضرند ایبعض

 

 نیا مینیبب دیریبگ میتصم زود دیکن یم یهرکار

 ازش محافظت خوادیم یک و میکن کاریچ رو فرش



 کار ازش محافظت عمرا اما! رهیبگ عهده به رو

 !باشه نفر دو یکی

 

 مراقبت وارید درو از که خوادیم یزره گردان هی

 !فتهین فرش یدزد بفکر یکس کنه

 

 فرش یا نقطه نقطه و دادمیم گوش مات فقط منکه

 . نداشتم گفتن یبرا هم یحرف. ذاشتمینم دیند رو

 

 یبرا سلمان چرا کنمیم درک االن: گفت آرام دریح

 فیتعر. زدیم یدر هر به فرش نیا آوردن بدست

 مانند بود یک دنیشن یول بودم دهیشن رو فرش

 !!!!دنید

 

 ها قهیعت یکارشناس کارش که یکس: گفت آقاجون

 هم فرش نیا عکس فقط دنید با باشه هایرخاکیز و

 تا هم سلمان حاال! چقدره ارزشش فهمه یم



 که داشت جات قهیعت به ادیاعت دمیشن کهییاونجا

 . باخت ادیاعت نیا سر جونشم باالخره

 

 روش یدست و نشست فرش کینزد. شد بلند خاله

 دیاریم در سر فرش از یمرتض حاج: گفت دهیکش

! باشه نزده بهش مور دینیبب دیبنداز بهش ینگاه

 . صفره مورد نیا در اطالعاتم کال منکه

 

 فرش یکم. نشست فرش کنار و شد بلند هم آقاجون

 ینگاه رو فرش یرو و پشت و کرد رو رویز رو

 نه: گفت و دیکش دست جاشو همه قشنگ حاال کرد،

 .سالمه خداروشکر

 

 نامدار خانم کاش فقط: داد ادامه خاله به رو بعد

 فرش سالها بعداز و بودند نجایا امشب هم مادرتون

 . دندید یم رو

 



: گفت و انداخت فرش به ینگاه  تاسف با خاله

 دادم اطالع مامانم به دهیسرپوش خودم متاسفانه

 میاریب رونیب گاهشیمخف از رو فرش امشب قراره

 . باشه کنارمون و ادیب اونم که

 

 اون با خواست دلتون یهرکار: گفت مامان فقط

 ینمک به کوچه یتو دیتونیم یحت و دیبکن فرش

 نشونم نه دیاریب اسمشو نه من شیپ فقط د،یبفروش

 . متنفرم ازش وجودم تمام ی اندازه به که دیبد

 

: داد ادامه. بود شده دوخته خاله به مون همه نگاه

 تنش نهمهیا بود فرش نیهم بخاطر گفت مامانم

 دهیپاش هم از خونواده کل و افتاد مونیزندگ یتو

 هام بچه دنید دل به حسرت سال یسالها که شد

 . شدم

 

 فرش نیا دیخر با دونستیم اگه مرحومتون یبابا

 یا هودهیب کار چه دخترهاش به کردنش میتقد و



 به ییها ناکس و ها َکس چه توجه و کنهیم

 ! کردینم نکارویا چوقتیه شهیم جلب مونیزندگ

 

 ازم هامو بچه که رو منیبد فرش اون هم االن

 دیخواست ییبال هر و دیند نشونش بمن اصال گرفت

 . دیاریب سرش

 

. داشت حق مادربزرگ. شد اشک پراز چشمام

 کل و بود گرفته ازم مادرمو پدر فرش نیهم

 گهید منم. بود کرده من میتقد ارویدن یها ییتنها

 اومده بدم فرش نیا از و نداشتم رو دنشید چشم

 !!! بود

 

 بدست یبرا هم زیپرو یپا نبود فرش نیا اگه

 که شدینم باز مادربزرگم ی بخونه ادیز آوردنش

 یبرا اون کنار در و بشه بهارم مامان عاشق حاال

 بدست و مامان با ازدواج و فرش آوردن بدست

 !بکشه نقشه مادربزرگ ثروت آوردن



 

 و من امشب منی خوش ای منیبد خالصه: گفت پاشا

 میمجبور یعنی. میخواب یم فرش نیا یرو یعل

 یخستگ هم میکن حفظش یدزد از هم میبخواب

 !بره در تنمون از بلکه زدن کلنگ و لیب اونهمه

 

 یرو حاال تا منم. یگیم راست: گفت خندان یعل

 میبخواب امشب. دمینخواب دیمروار و نقره و طال

 نیهم با دوارمیام که مینیب یم ییخوابها چه مینیبب

 !میبش محشور و میکن یباز آب یتو دخترها

 

 کن باور پاشا یول: داد ادامه که زدند یلبخند همه

 خواب هی که رندیم فرو آدم بدن در دهایمروار نیا

 مواظب یلیخ دیبا. رندیگیم آدم از رو راحت

 . میباش

 



 نیا با یشوخ از دور به حاال: گفت خندان پاشا

 وارید یرو بخدا واال م؟یکن کاریچ میخوایم فرش

 ! همانا شدن جمع شهر یدزدها حواس و همانا زدن

 

 شوارید یرو بشه نداره امکان اصال: گفت دریح

 با فشیتکل آدم اصال. دیبکن یا گهید فکر دیبا! زد

 خودت که یبزن وارید یرو. ستین مشخص فرش

 یکل و داره خطر جور  هی یکن استفاده شیقشنگ از

 . خوادیم ومحافظت مراقبت هم

 

 یدار نگهش گاوصندوق یتو و یکن مشیقا یببر

 فرش خوادینم دلش آدم واقعا و شهیم فیح جور هی

 و چشمها از حاال نهینب یکس رو یقشنگ نیا به

 ! باشه دور نگاهها

 

 رانیا از یقاچاق نویا دیکن کمکم اگه: گفت پاشا

 اردهایلیم بفروشم یدار مجموعه به و کنم خارج



 نوادگان و پشت هفت تمام یبرا که پولشه دالر

 . هیکاف هم مون

 

 اصال و نزن حرفشممممممم: گفت محکم خاله

 مگه بشه فروخته بود قرار اگه. نکن فکرشم

 و میکن تحمل رو بتیمص نهمهیا میبود وووووونهید

 !!! میکن گور و گم خودمونو ارید به ارید

 

 راحت و میفروختیم سلمان و زیپرو به دفعهی خب 

 یزنینم فروش از یحرف پس. میکردیم مونویزندگ

 !!!!میشد سر به جون بخاطر که یکنینم فکرشم و

 

 زدن که بچه جون ننه خب: گفت زونیآو پاشا

 آدمو شماها واال!!!! تمام و میفروشینم دیبگ نداره

 نیا تا میبزن میتونینم وارید یرو! دیکنیم جیگ

 لذت دنشید از چالقمون چپر و انداز چپ یچشمها

 تیامن و شنیم خبردار شهر یدزدها چون ببره

 !میندار



 

 کپک ای زنهیم مور ای میبزار گاوصندوق یتو

 دید یجلو ای بره نیب از ینجوریا فهیح زنهیم

 خون خفه دیبا و میندار کال که فروختن! نباشه

 ! میریبگ

 

 االن کرده، طرد نوارویب فرش هم مادربزرگم حاال

 و گل یتو میموند پا جفت که خرمون و میهست ما

 !میکن کاریچ میدونینم

 

 از کهیت هی که میبود دار مجموعه کاش: گفت یعل

 خونه هی خودش یبرا و گاوصندوقه کال خونشون

 دارندیم نگه توش رو یهمچ راحت. مجزاست ی

 !کنندیم هم یزندگ توش ساعتها حاال و

 

 اونم خداروووووووووشکر: گفت یشاک پاشا

 !میندار

 (�😁🙈�شکر میندار نمیا دجانیناه)



 

 هم ینظر یشکیه. ومدینم در ییصدا چکسیه از

 راست رو حرفها تمام یشاک و یعاص پاشا. دادینم

 منتظر همه االن و بود کرده جمع جا هی ینیحس و

 . بشه حل مشکلمون بودند دیجد و جانانه شنهادیپ هی

 

 اما! فمیبالتکل منم! دونمینم منم واال: گفت خاله

 دمیکش عذاب فرش نیا سر یبحد منم. حرفم نیآخر

 ییادعا چیه موندم دور زانمیعز از سال یسالها و

 یخوب حل راه یهرکس االنم. ندارم موردش در

 رو فرش فروختن فقط که بگه رسهیم بنظرش

 .دیبش الیخیب

 

 ییتنها دیدونیم شما خاله: کرد زمزمه آروم دریح

 دوم ی ورثه بعدا ممکنه. دیریبگ میتصم دیتون ینم

 ..... بشه تموم گرون براتون که کنه ییادعا فرش

 



 تونمیم و دارم کامل اریاخت! دریح نه: گفت تند خاله

 !نباش نگران. کنم دییتا ای رد رو یمیتصم هر

 

 !دمینفهم منکه ؟یگفت یچ تو دریح: گفت زیعز

 

 دوم، ی ورثه از دمیشن یزیچ منم واال: گفت یلیل

 !دمینفهم اما

 

 مادربزرگم منظورش زجونیعز: گفت باران خاله

 نیآم به فرش نیا االنم. داده تام اریاخت بهم که بود

 رو سهمم منکه. رسهیم ارث نصف نصف پاشا و

 . مشخصه همکه نیآم سهم. پسرم به دمیم

 

..... دیبکن دیبا کاریچ دیریبگ میتصم دوتا شما االن

 !دمیبر واقعا گهید منکه

 



: گفت انداخته صورتم به ینگاه طنتیش پراز پاشا

 جان به میبش اردریلیم بکن شو اشاره فقط نیآم

 !!!طالم عمه

 

 نزن حرفشم! فروش الیخیب: گفت ناراحت خاله

 یبخواب فرش یرو یندار حق امشبم. نکن فکرشم

 !بزنه گولت طونهیش

 

 بزنه گولم طونهیش واال: گفت درهم یا افهیق با پاشا

......  یییییییییگ گنده چه به اونم کنم یخرابکار دیبا

 !!! گهید کار نه

 

 . شد بلند هامون خنده یصدا که

 

 نیا در هم تو جان، نیآم: گفت بمن رو آقاجون

 میبکن کاریچ دخترم؟ هیچ نظرت. ینفع یذ فرش

 !گلم بگو یدار ینظر هر! بهتره

 



 افتاده چشمم از گهید. شد دوخته فروش به نگاهم

 روشن منم مادربزرگ، یحرفها گفتن با خاله! بود

 داده هم بدست دست زیپرو با فرش نیا. بود کرده

 یا عالقه چیه گهید و بودند گرفته ازم مادرمو پدر

 . نداشتم رو دنشید چشم اصال. نداشتم فرش به

 

 دریح بعد آقاجون به نگاهمو و آوردم باال سرمو

 پاشا اگه یحت. بودم گرفته خودمو میتصم. دوختم

 و داشتمیبرم رو یچیق کردینم قبول نظرمو هم

 نصفش خب. کردمیم مین دو به وسط از رو فرش

 با رو خواستمیم که رو یکار اما!!! بود من مال

 .کردمیم خودم سهم

 

 دور خونه نیا از دیبا بتیمص از سرشار فرش نیا

 یلیخ بود مهم شدنش دور ی نحوه اما. شدیم

 .........مهم

 



 کار نیتر عاقالنه و نیبهتر من بنظر: گفتم آروم

 .........فرش نیا مورد در
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 در چکسیه از ییصدا و بود بصورتم همه نگاه

 با نشسته قهیعت فرش کنار درست هم پاشا. ومدینم

 منو شده غنچه یلبان و بود کرده لوچ که یچشمان

 . کردیم نگاه

 

 خیس نه بگو یزیچ نیآم من جان: گفت یکجک

 ارث بهمون یزیچ چه یدونیم! کباب نه بسوزه

  شفتالو؟ بگو هلوووووو، بگو ده؟یرس

 

 و میکن فیک فقط ایدن آخر تا میتونیم بخدا

! نمونه دلمون به ییآرزو گهید ،یجهانگرد

 !باش معقول یکم نیآم کنمیم خواهش

 



 نگران تو: گفتم خنده پراز یلبان با. گرفت م خنده

. کنه حفظ برات رو باران خاله خدا. نباش فتیک

 و یکن یجهانگرد ایدن آخر تا داره تیکفا بقدر

 !  ینباش دل به آرزو

 

 وگرنه. میبفروش رو فرش میندار همکه اجازه

 سهمم منم و یدیرسیم آرزوهات به تو  میفروختیم

 واقعا چون. دمیبخش یم فقرا به آقاجون دست با رو

 .ندارم یازین خودم

 

 و آروم یزندگ هی دارم آرزو و هستم یراض من

 و باشم داشته مامور و نگهبان از بدور یمعمول

 فمویک بتونم راحت فقط نکشه یا نقشه برام یکس

 دو بزنم قدم یابونیخ یتو آرامش با و دستم رمیبگ

 ! نیهم کنم دیخر آرامش در قلم

 

 کنهیم تیکفا نایهم و کنیکوچ یلیخ من یآرزوها

 موندگار آدم از هم زهایچ یبعض پاشاجان اما. برام



 شرط برابر در کار نیبهتر من بنظر. بهتره باشند

 به فرش یواگذار ما، وسع و باران خاله شروط و

 مامان و بابابزرگ اسم که هستش یمل موزه

 ریز کننده اهدا عنوان به هم باران خاله و مرحومم

 . باشه فرش

 

 و یشگیهم رو زانیعز نیا اسم میتونیم نکاریا با 

 فرش نه میباش خوشحال هم شهیهم. میکن موندگار

 دست هستش ییجا نه بزنه، مور میکرد یمخف رو

 .برسه بهش دزدها

 

 راهکارهاشو و هستند بلد موزه در واقعا چون

 مواظبت لیوسا و فرش نجوریا از چطور دونندیم

 . نرند نیب از کنند

 

 لذت فرش نیا دنید با موزه یتو تونندیم هم همه 

 بشه نداره امکان هستش یزیچ واقعا چون ببرند

 . کرد فراموشش



 

 نیبب: گفتم تند که بود زونیآو چنان لباش پاشا

 خودت مال کال فرش و یبخر منو سهم یتونیم

 خب ؟یریبگ میتصم موردش در خودتم باشه

 کار به دلم و دست من یباش زونیآو ینجوریا

 !رهینم

 

 مواقع نیهم یبرا بخشش نیآم خب: گفت یعل

 پاشا یدونیم که خودت! برادر جان   ها هست

 !یببخش رو سهمت یتونیم تو یول. بخره تونهینم

 

 پاشا به رو سهمم کلهم من دیکن فرض: گفتم. دمیخند

! بفروشه تونهینم پاشا که رو فرش نیا. دمیبخش

 فرش اونموقع!!! درجـــــا کنهیم اعدامش خاله

 نگهش یجور چه خوادیم که پاشاست گردن وبال

 !داره

 



 لطفا، دینزن حرفشم اصال رو فروش: گفت خاله

 که ما. خودمونه به نیتوه اونموقع واقعا چون

! که مینداشت مرض سال نهمهیا میبفروش میخواستیم

 بخاطر که سلمان و زیپرو به میفروختیم دفعهی

 راحت و کردند شهیش یتو رو خونمون فرش

 !گهید میکردیم مونویزندگ

 

 ی گوشه میمال یلبخند. نشست دریح یرو نگاهم

. کردیم نگاه منو یراض اندر یراض و داشت لبش

 و دادم فرش مورد در رو نظر نیبهتر دمیفهم

 !هیراض هم دریح

 

 وسط نیا هم یزیچ هی یول: گفتم و زدم یلبخند

 در یزیچ دریح. دندینفهم یچیه دینگ بعدا که بگم

 .بود یجد میلیخ که گفت فرش دوم ورثه مورد

 

 هی دیدار گهیم هم حسم. هیچ موضوع دونمینم خاله 

 که حاال یول! دیکن یم یمخف قشنگ رو یزیچ



 لطفا د،یبزن حرف موردش در دیدونینم صالح

 . ها میکن ریگ هچل یتو پا جفت بعدا دینکن یکار

 

 امیب ندارم پول اونهمه واقعا من دیدونیم خودتونم

 پس. کنم میتقد نقد بعدا رو فرش از گوشه هی متیق

 یم منتظر بشن ییرونما هم دوم ی ورثه ازهین اگه

 یگاوصندوق یتو رو فرش مدت هی حاال و میمون

 !میداریم نگه یزیچ

 

 ورثه اون ریدرگ فکرم هنوز منم واال: گفت زیعز

 زور خب یول! دهینم قد ییجا به عقلمم که دومه ی

 . بزنند یحرف بشن مجبور ندارم همکه

 

 شیآت خانــــــــــومها ونیآقــــــــــا: گفت بلند پاشا

 مامانم اگه منم...... مالمممممممممممم به زدم

 میراض موزه به فرش سپردن همون با باشه یراض

 . اونه در صالحم واقعا چون

 



 فرش هی از ینگهبان به عمرمو کل ستمین کاریب واال

  دیبا یمرکز ی موزه. دارم شرط هی اما. بگذرونم

 تا بده بهمون شده امضا  و موم و مهر ی نامه هی

 نهیهز پرداخت بدون میباش داشته حق امتیق امیق

. میبر فرشمون دنید به خواست دلمون هرزمان

 . کنم ینم حاللشون من وگرنه

 

 رو موضوع یقشنگ به تخس وروجک. دمیخند

 . نداشتم که زور زیعز بقول یول. کرد عوض

 

 هستش میتصم نیبهتر. احسنت واقعا: گفت آقاجون

 دیبخوا اگه. کنم یم افتخار جوان دو شما به که

 هرچه رو فرش و باشم کارهاش ریگیپ تونمیم فردا

 . باشه راحت المونیخ میکن  واگذار زودتر

 

 میبخواب فرش یرو حتما امشب پاشا پس: گفت یعل

 یا مزه چه دنیخواب نقره و طال یرو میبفهم و



 تنگ تاجدار دخترکان نیا یبرا دلم منکه. داره

 !شده

 

 نکهیا یبرا فقط. یراض منم: گفت خوشحال پاشا

 پوشک لطفا نشه، خراب فرش زد گولمون طونهیش

 زیعز. مینکن یگندکار دیببند برامون فیال یزیا

 د؟یدار خونه یتو بزرگشو زیسا

 

 دیخند یم قشنگ هم دریح نباریا. دیترک خونه ایخدا

 مواظب حاال بود نشسته شکمش یرو دستش و

 .هاش هیبخ

 

 به یدار وووووولیا بزنم داد خواستیم دلم فقط

 کار گهید.......  نیبب رووووووو شرفتیپ موال

 !!!خندهیم هم ما دماغ َگنده یدرویح دهیرس ییبجا

 



 ییزایچ صدرصد که پاشا و یعل طنتیش با

 و شد فراموش کل به هم دوم ی ورثه دونستند،یم

 .نگرفت رو دنبالش یکس گهید

 

 اما.  دندیخواب فرش یرو واقعا پاشا و یعل اونشب

 فرو تنشون یتو یعل قول به دهایمروار چون

 فرش یرو هم یتشک شدند،یم تیاذ و رفتیم

 رو فرش یدخترا پچ، پچ با کهیحال در و انداختند

 !دندیخواب کردندیم میتقس

 

 اونم که داشتند یاضاف دختر هی انیم نیا در اما

 کرکرهاشون هرهر گهید و کرد دریح به میتقد پاشا

 واقعا هم دریح حال خداروشکر. نبود یشدن تموم

 قبل یروزها به نسبت روش و رنگ و بود خوب

 . بود یعال واقعا

 



 تونستم نیهم و رسوندم اتاقم به خودمو خسته

 دهیخواب دهینرس بالش به سرم. کنم عوض لباسهامو

 . بودم

 

 صورتم به یزیچ کردم حس بود شب یها نصفه

 چشمام که خوردم ترس از یتکون چنان. خورد

 چشمم خواب چراغ نور در. شد باز جیگ اما درجا

 . بود شده خم بطرفم که افتاد دریح صورت به

 

. دیچرخ ینم زبونم هراسان و مات و متعجب

 با...... یکنیم کاریچ نجایا....... تو: گفتم باالخره

  شکمت؟ اون

 

 اجازه نمیبب امیب گفتم بردینم خوابم: گفت. دیخند

 بخوابم؟ کنارت و باشم مهمونت نجایا امشب یدیم

 نجایهم بازم شده همکه بزور یند هم اجازه خب

 !کن انتخاب خودت راهو نیبهتر پس. خوابمیم

 



 که یبود عاقل: گفتم یعاص و فشردم بهم لبامو

 و منگ حتما! یبود گرانید بینص ینگیجر

 من ی کاسه و دامن یتو تورو خدا یمشنگ

 که کن زابراه رو مردم دختر یشب نصفه! انداخته

 !ادینم خوابم

 

 بخواب ریبگ ایب: گفتم و دمیکش کنار خودمو یکم 

 ییآبرو فردا و شهیم خبردار پاشا انشاال که نمیبب

 !ذارهینم برات

 

 اونموقع: گفت شدینم جمع جا هی لباش کهیدرحال

 نجایا به خوردم قل خوابالود و شدم خوابنما گمیم

 کنند یم باور حتما. دمینفهم یچیه خودمم اومدم

  نه؟؟؟ مگه

 

 خوبه. برات نهیا هم پاشا جواب: گفتم. دمیخند منم

 شکمت، اون با یخورد قل و یبود خوابنما

 یبخور قل ای یبخواب یعل و من وسط یومدین



 باال به ها پله از راست چرا! ییدسشو یتو یفتیب

 !زرنگ طونکیش نیآم اتاق یرفت یخورد قل

 

 ها پله از خوردن قل واال. دیخند یم قشنگ گهید

 یرو آروم بعد!!! بود ینوبر خودش باال روبه اونم

 . دیکش دراز تخت

 

 آغوشش در منو دستش هی با و کرد مرتب رو پتو

 آغوش و خودش دلتنگ خودمم راستش! دیکش

 پاشا و یعل شیپ نییپا فکرم هی یول بودم، گرمش

 که ها یچ نندیبب یخال درویح تخت بود مونده

 .کنندینم بارمون

 

 اون دست از امان. گفتینم یزیچ یعل باز حاال

 در به راه از کم کم هم رو یعل که آبرو یب یپاشا

 !!! کردیم

 



 که اومد نترییپا و نشست میشونیپ یرو دریح یلبها

 نیآم: گفت تند. کنم جابجا خودمو یکم خواستم

 یفشار شکمم یها هیبخ به باش مواظب!!  آرومتر

 .ادین

 

 یجا خواستمو. ندادم تکون بدنمو و گفتم یچشم

 هم بازوم به: گفت تند که کنم عوض دستمو

 درد یلیخ قهیعم زخمش یجا واقعا که ینخور

 !کنهیم

 

 نگاه چشماش یتو راست و آوردم باال یکم سرمو 

 و زخم و تیوضع نیا با خب: گفت یشاک! کردم

 تلپ نجایا و یفتیب راه یبود مجبور هات یلیز

 یا وونهید چقدر تو باشم؟ مواظب من حاال یبش

 !پسررررررررر

 

 واال بخواب ریبگ تختت یرو و نییپا برو پاشو

 تیاذ جناب که بشه خشک بدنم ندارم حوصله



 همچنان و دینگز هم ککش اصال دریح یول. شندیم

 . بود موندگار

 

 دریح یطنتهایش و من یمواظبتها تمام با اونشب

 اصال دونمیم فقط یول بود یخوب شب. گذشت

 هم بدنم کل. فتهیب یاتفاق مبادا خوردمینم تکون

 . بود شده خشک

 

 کاراش آقاجون توسط فرش. گذشت روز چند

 که ییعکسها فقط. شد سپرده موزه به و شد فیرد

 یدنید گرفتند فرش از مختلف انحا در یعل و پاشا

 !بود

 

 هرچند و بود خوب واقعا دریح حال گهید

 کاراش دنبال کم کم یول بود نشده تموم شیمرخص

 .  برگشت زیتبر به اش خونواده با یلیل. رفتیم

 



 مادربزرگ ی بخونه هم پاشا و باران خاله

 اونروز. خودمون و میبود خودمون و برگشتند

 با آروم یلیخ داشتند و بود دریح کنار پاشا یعصر

 . زدندیم حرف هم

 

 بودم کینزد منکه و اومد در بصدا در زنگ

 بودم دهید توریمان پشت که یا چهره. دادم جواب

 داشت قلبم و دادیم جوالن مغزم یتو خاص یجور

 .......دیلرز یم

 

 !داره کار تو با هست ییآقا دریح: گفتم آروم

 

 من اما. افتاد راه رونیب بطرف و شد بلند دریح

 و بود گرفته راه دریح سر پشت همچنان نگاهم

 ینم بودم دهید توریمان پشت که رو یزیچ اصال

 !!!!!کنم باور تونستم

 



 مون فاصله. افتادم راه دریح سر پشت دونمیم فقط

 اون دمید یم خودم چشم با خودم دیبا یول بود ادیز

 !داشت یکار چه دریح با مردک

 

...... مردم یم داشتم....... بود زده خی پام و دست

 خودم چشم با دیبا یول....... مردم یم هم رسما

 ......دمید یم
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 و لرزان یپا و دست با فقط ه،یچ به یچ دونستمینم

 دهید اشتباه کردمیم دعا دیکوب یم دهنم یتو که قلبم

 . باشم

 

 و خوندینم هم با مغزم یتو نفر دو نیا دارید اصال

 چشم به اشتباهمو دیبا یول. بودم کرده اشتباه حتما

 قبولش هیبق حرف با نداشت امکان. دمید یم خودم

 ! کنم



 

 پشت هم پاشا شدم متوجه که بودم ها پله یباال

 رو خودش پاشا که کردم پام هارو ییدمپا. سرمه

 بازوم دور محکم پشت از انگشتاش و رسوند بهم

 .  شد حلقه

 

 کجا. داخل یبرگرد بهتره جان نیآم: گفت محکم

 شهیم یعصبان نهیبب دریح  تووووو، یریم یدار

 ندارم حالشو که ارین در صداشو من جان..... ها

 !!! رمیبگ قرار دوتا شما نیب

 

 هی با. نزدم یحرف و دمیشن فقط یول. شد باز چشمام

 دوباره و دمیکش رونیب دستش از بازومو حرکت

 ......  نبود خودم دست.......  افتادم راه

 

 اصال......  داشتیبرم قدم من یبجا نفر کی انگار

 منو یحس...... گرفتینم دستور مغزم از عضالتم

 !کشوند یم دریح بطرف



 

 قرار روم یجلو درست ها پله نییپا نباریا پاشا

 رونیب تو آخه: گفت تشر و اعتراض با. گرفت

..... نیآم برگرد دونم؟؟؟؟ینم من یدار کاریچ

 !!!برگرد کنمیم خواهش

 

 محکم. دوختم پاشا یعسل چشمان به چشممو نباریا 

 االن حرفو نیا...... بگو بهم نویا فقط: گفتم یجد و

 و گرمابه قیرف که گهیم داره دریح دوست پاشا

   گلستانشه

 همراه و دوست که من ی پسرخاله پاشا ای

  منه؟؟ یشگیهم

 

 نداشت من از حرفهارو نیا دنیشن انتظار که پاشا

. دوخت چشم بهم فکر غرق افهیق با یا لحظه

 داداش حرفهارو نیا: کرد باز لب دیترد با باالخره

 بخدا نیآم......  خوب دختر   گهیم بهت خودت



..... زوده...... رونیب یبر تو نشده وقتش هنوز

 !یزیریم بهم

 

 یچ یعنی  نشده؟؟ وقتش هنوز. کردم نگاهش گنگ

 دیبا پس دم؟؟؟ید درست من یعنی حرف؟؟ نیا

 !دمید یم خودم چشم به و رفتمیم

 

 گهید پاشا که افتادم راه تندتر و ستادمینا گهید

 دمیرس کوچه در یهایکینزد یوقت. نگرفت جلومو

 دریح یرو اول چشمم بود باز هم اش لنگه که

 مردد و یعصب یلیخ. برگشت بطرفم که نشست

 .ومدیم بنظر

 

 برگشتم یمرد بطرف و دیچرخ صورتش از نگاهم

 کردم آرزو یا لحظه. بود ستادهیا کنارش که

 !!!دمیدینم یچیه و بودم کور کاشیا

 



 نگاه اون به چشمام و ستادیا یم زمان کاش یا

 فرو ینفس اریاخت یب!!!! فتادینم عقاب مثل براق

 که ییپاها با و خورد گره ام نهیس یتو که دادم

 .رفتم عقب نداشت نا گهید

 

 

 خوردم یتکون چنان که گرفت منو پشت از یکس

 عقب به فیخف یغیج با! بود شده آب ام زهره فقط

 داشتم دونمیم فقط. افتاد پاشا به چشمم و دمیچرخ

 . دمیلرز یم

 

 

 و ها لحظه تمام و بود کرده عقبگرد زمان بازم 

 تکرار برام بودند کرده عمرم نصفه که ییها هیثان

 امکان دمیلرزیم سرتاپا چنان من و شدند یم

 ! کنم کنترل خودمو بتونم نداشت

 



 و گرفتم بازوهاش با دستامو زنان نفس و التماس با

 خاله جان تورو.... . توروخــــــــــدااا: گفتم لرزان

 من پاشا.......  خونمون برم بذار........ باران

 ......خونمون برم خوامیم

 

 زهر مزه دهنم. دادم قورت رو نفسم یب یگلو آب

:  زدم غیج فقط. بود گرفته بخودش

 دیبد نجاتم.......  یییییییییییعل...... پاشــــــــــا

 دوران به سرم........ نجاستیا مرده اون...... 

  افتاد

.......  یدادااااش رضــــــــــا: زدم داد دوباره

 مرده اون.....  نجاستیا...... بده نجاتم ــــــــــااایب

 ... نجاااستیهم...... 

 

 بعد چرخوند و گرفت منو بشدت بود یک دمینفهم

 گرفته منو محکم و سفت...... دیکش آغوشش یتو

 همچنان من یول...... فشردیم بخودش و بود

 .زدمیم نفس نفس و دمیلرزیم



 

 دم که بود دریح ی دهیترس بشدت و خشدار یصدا

 .بده یدلدار بهم  کردیم یسع و زدیم حرف گوشم

 

 فقط. دید یم چشمام نه و دیشن یم گوشهام نه یول

 ارویدن تمام و بود چشمام یجلو فرخ....... فرخ

 ........بود گرفته فرخ

 

 یم داشتم فقط که کنه آرومم تونست ینم دریح

 هم درویح آغوش نیا یحت من. مردم یم و دمیلرز

...... بود دوست فرخ با دریح....... خواستمینم

 ......بود ستادهیا کنارش...... بود دوست

 

 چه: زد داد که نشست بگوشم آقاجون یصدا 

 شمــــــــــا؟؟؟؟ دیآورد دختر نیا سر ییبال

 



 از چنان دونمیم فقط. بودم صدا نیهم منتظر انگار

 خودمم که دمیکش رونیب خودمو دریح آغوش

 !بردم کار به یزور چه دمینفهم

 

 ینم یچیه چرا اما گشت یم آقاجون دنبال چشمم

 و زیعز. گرفت نور چشمام یا لحظه دم؟؟؟ید

 .دندیدو یم بطرفم داشتند هراسان آقاجون

 

 دهیپر یرنگ با که بود جون آقا یرو فقط نگاهم

 شده تار و اشک پراز نگاه. کردیم پرواز بطرفم

 . نداشتم حرکت ینا خودم و بودم دوخته بهش مو

 

 آقا: زدم صداش دهیبر و لرزان ی چونه با 

   جوووون......

 بطرفش پناه یب.....  پناه یب.....  پناه یب دستامو و

 . کردم باز

 



 و شد حلقه دورم پشت از دستش دوباره دریح

 ......آروم...... باش آروم فقط ننننننننننیآم: گفت

  

 تیعصبان با چنان. ستادیا روبروم. دیرس آقاجون

 دستان از منو تند و دیکوب دریح ی نهیس به یمشت

 هنگ خودشم دریح  کنم فکر دیکش رونیب دریح

 !!!هیبق به برسه چه بود کرده

 

 فشرد آغوشش یتو محکم از محکمتر منو آقاجون

 آروم........  دخترم باش آروم: کرد زمزمه و

 دارم جان تا خودم.......  نجامیا من..... باش

 کنه تتیاذ تونهینم یشکیه....... مواظبت و کنارتم

 ...... چکسسسسسسسسیه یدیشن...... 

 

 چه کنه نگاه چپ بهت دریح دمینم اجازه یحت

 تو یلومتریک دو از زارمینم........ هیبق به برسه

  بشند رد زدلمیعز

 



: زد داد و شد بلندتر صداش اریاخت یب جون آقا

 دختر نیا سر از دست چرا درررررریح

 کشش چقدر دختر نیا دیکن یم فکر د؟؟؟یداریبرنم

 ...... کنه تحمل تونهیم چقدر..... داره

 

 دستمون یرو ینجوریهم روز هی خدا یبخداوند

 رو جوابت ریت هی با خودم اونوقت که شهیم تلف

 فقط چرا..... مزخررررررررف ی پسره دمیم

 ! آخه دیکنیم فکر بخودتون

 

 شد یچ: زد داد یخاص شخص به رو انگار  بعد

 برنامه همه گهید حاال.......  یدیرس ت خواسته به

 دختر که دیرس سرانجام به کامل و قیدق هاتیزیر

  ؟؟؟؟یبرد جلو مرگ حد در رو مردم

 

 یلیخ یحاج بخدا: گفت که شد بلند  پاشا یصدا

 ی دختره یول ادین رونیب رمیبگ جلوشو خواستم



 توریمان پشت از رو فرخ انگار. نکرد گوش تخس

 ! بود دهید

 

 ی  بال ی دختره نیا فقط ستین یشکیه هم مزخرف

 چیه به که خودمونه نکن گوش حرف و سرتق

 رو یهمچ شیپ شیپ خودمون ستین بنده یصراط

 . میبد حیتوض بهش

 

.......  دیکن تمومش گهید حاال: دیغر آقاجون

 دیندار اجازه گهید د؟؟؟؟یدیفهم تممممممماممممممم

 ...... دیبش کینزد بهش

 

 یحرف بخواد یکس هر........  تونم همه با: زد داد

 با فقط......  طرفه من با بکشه شیپ رو یثیحد ای

 ....خودم

 

 گرم و گرفتیم آروم داشت لرزانم بدن کم کم

. بودم گرفته قلب قوت حرفهاش از........ شدیم



 خودمم: گفت و شد حلقه دورم دستاش هم زیعز

 !نترس زدلمیعز کنارتم

 

 کمرم به وار نوازش داشت کهیحال همون در بعد

 میبر یحاج: گفت آقاجون به نگران دیکش یم دست

 یاهیس به......  هااا شده سرخ رنگتون.... داخل

 . باالست فشارتون حتما زنهیم هم

 

 هی هم نیآم و دیبخور بدم رو فشارتون قرص میبر

 فقط بگو! بشه بهتر حالش بلکه بخوره شربت

 !!گهید کشتن امروز دخترمو

 

 آخه؟ چه بمن فضوله زدلتونیعز: دیغر بلند دریح

 رونیب ادیم فتهیم راه سرم پشت دونستمیم چه من

 لوووووووس ی دختره نیا بال واال!!! خونه از

 ! هستش ینیب شیپ رقابلیغ اصال

 



 پشت دمید برگشتم دفعهی. نداشتم یگناه من بخدا

 اون بنظرتون..... کنهیم نگاه داره ستادهیا سرمون

 هم حرف نهمهیا آخه بکنم تونستمیم کاریچ لحظه

 !!!دیکرد بارم

 

 فعال. ندارم الزم هیموج هیتوج: دیغر آقاجون

 .  شهیم یچ نکاریا آخر نمیبب نباش چشممون یجلو

 

 نیسنگ یغم با که شدم کشونده خونه بطرف بعد

 جون آقا همراه یهمچ از خسته و م نهیس یرو

 . میبرگشت خونه داخل به بغلش یتو  همونطور

 

 یتو همچنان و نشستم مبل یرو آقاجون کنار

 من یبرا عیسر یلیخ زیعز. شدمیم فشرده بغلش

 . آورد رو قرصاش جون آقا یبرا و قند آب

 

 یرو هرلحظه که آقاجون گر نوازش دستان

 حرف جون آقا با دیبا......  دمیبوس رو بود صورتم



 دیبا.. شدیم مشخص ها ناگفته فیتکل دیبا .زدمیم

 نجایا فرخ بگه بهم دونستیم اگه خواستمیم ازش

 ؟؟ کردیم چکار

 

 و روزها کابوس........ من گذشته کسالی کابوس

 کابوس......  هام هق هق و ها ییتنها ییشبها

 کاریچ دریح کنار التماسهام و ها ناله و ادهایفر

 !!کرد؟؟یم

 

 

💐🍂 

 پنهانى آفتاب آن کند مى طلوع

 انىیعر اىیجغراف مشرق زسمت

💐🍂 

 ست؟یچ نشانه پرد، مى دلم پلک دوباره 

 مهمانى به کسى دیآ مى که ام دهیشن

💐🍂 



 بهار بار هزار از است سبزتر که کسى 

 دانى یم که چنان آن کسى، شگفت کسى، 

💐🍂 

 ایب کجاآباد هر میاقل حوالى از تو 

 رانىیو به رو ما شهر رود مى که 

💐🍂 

 ماست خانه چراغ تنها تو انتظار در 

 ظلمانى هاى کوچ نیا در است روشن که 

💐🍂 

 عشق کشتى گرفت لنگر تو نام کنار 

 توفانى است آرامشى تو نام که ایب 

💐🍂 
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. کرد پرواز گذشته یروزها به فکرم یا لحظه

 رضام داداش و مادرم پدر ی سرسختانه یرفتارها

 و عمو زن و عمو دمیفهم بعدا! )کردیم تمیاذ بشدت

 (هستند پسرعموم

 

 انیم در اما. داشتم یادیز ی دخترانه یآرزوها

 یحت. بودم شدن گور و گم حال در آرزوها همان

 .بزنم یحرف و کنم باز دهنمو بتونم نبودم یحد در

 

 یبرا و کنم فکر آرزوهام به نداشتم اجازه یحت

 مویزندگ فقط بکم و صم. بکشم یا نقشه دنشونیرس

 ....نیهم گذروندمیم

 

 شده یحت داشتم آرزو عمرم یسالها تمام یبرا

 و کنم شرکت دوستانم یجشنها در یساعت یبرا

 اجازه نداشت امکان اما باشم خوش کنارشون

 ! بدهند

 



 یساعت یبرا شده دوستانم همراه داشتم آرزو

 اونا مثل و بزنم یچرخ پارکها ابانها،یخ در رون،یب

 کنم جمع حرفها خونه از رونیب ندیخوشآ اتفاقات از

 گهیهمد یبرا دوستانه یکرکرها هرهر با و

 ...نداشت امکان اما......  میکن فیتعر

 

 یزیچ و ارمیب بزبون حرفشو داشتم جرات مگه

 رفتنم، رونیب تنها! کردمیم فکرشم دینبا اصال! بگم

 گشتمیبرم و رفتمیم مدرسه به یشخص یسیسرو با

 بمن حواسشون خدا ی شهیهم یمامور و راننده که

 !بود

 

 به مدرسه در دوستانم بود دهیرس ییبجا کار یحت

 یماه شاه پدرم که بودند داده ییایدر یپر لقب من

 مامور برام ها کوسه توسط شدنم ربوده ترس از

 . بود گذاشته هم یشخص

 



 من به چشم همه انگار شدیم رفتار من با یجور

 بودند من دادن یفرار فکر به هرآن و بودند دوخته

 . شدیم مراقبت ازم نهمهیا که

 

 که نهیبب منو کردینم فرصت یکس اصال کهیحال در

 دهیند یموجود من کال. باشه منم دادن یفرار بفکر

 !!!نیهم بودم نشناخته و

 

 چشمام یا لحظه بودم غرق افکارم در همچنانکه

 یا خاطره انگار. دیدرخش مغزم در یزیچ. شد باز

 رخ به خودشو و کنه علم قد ذهنم یتو خواستیم

 !بکشه

 

 در. کردم تمرکز یا لحظه و فشردم بهم چشمامو

 یشخص نیماش با مدرسه یآمدها و رفت اون

 ....... بود اومده بنظرم یزیچ

 



 ینگاه...... داغ ینگاه...... خاص یزیچ

 پراز ینگاه.... نگران ینگاه...... سوزان

 ...تنش پر ینگاه...... سوال

 

 تازه....... دیکوب هم محکم. دیکوب قلبم یا لحظه

 ذهنم یتو داشت تازه ماهها بعداز..... فتادیم ادمی

 خودش بخورم قسم تونستمیم...... گرفتیم جان

 .....بود

 

 یهایریدرگ و مشکالت بس از روزها نیا تمام

 اما. بودم نکرده فکر یزیچ به کال میداشت مختلف

 ......االن

 

 شدمیم ادهیپ نیماش از صبح ۷.۳۰ ساعت کهیروز

 و بودم بسته رو نیماش در تازه. بشم مدرسه وارد

 یمرد یرو نگاهم دورادور که آوردم باال سرمو

 . نشست

 



 یکم ابونیخ اونور  چهره خوش و جوان یمرد

 صورتش یول بود نشسته نیماش داخل جلوتر

 نگاه منو داشت رسما. بود برگشته من بطرف

 چشماش از یمحسوس یگرما و یداغ و کردیم

 .نشست صورتم یرو

 

...... بود دریح بخورم قسم تونستمیم امروز

 نگاه روز دو تا فقط. شناختم ینم درویح اونموقع

 داشتیبرنم صورتم از چشم اصال که پرحرارتش

 فکر بهش یگاه و بودم نکرده فراموش رو

 .کردمیم

 

 ابونیخ یتو چشمم شدمیم ادهیپ تا هم روز دوسه تا

 گهید اما. نمیبب رو افهیق خوش بلکه زدیم یگشت

 . اومد در  ها شده فراموش جزو برام کم کم و نبود

 



. بودم دهید قبال رو دریح دمیفهم یم تازه االن من و

 سوال یجا برام بود ومدهین جلوتر چرا  حاال

 . داشت

 

 ریام آمد و رفت بودم گرفته پلمید که بود سال همان

 کردمیم حس. شد شتریب خونمون به ام پسرخاله

 کردیم یسع ریام نهمهیا که باشه ییخبرها دیبا

 !کنه کینزد بمن خودشو

 

 داد اطالع مادرم که یروز مدتها بعداز باالخره

 فقط گرفته، من از یخواستگار به میتصم ریام

 . نداشتم گفتن یبرا یحرف و بودم مونده مبهوت

 

 فکر بهش کال و ومدینم خوشم ریام از اصال من

. بود یجد مامان میتصم نکهیا مثل اما کردمینم هم

 دارم اصرار شهیهم مثل من مامان یول: گفتم آروم

 . بدم ادامه درسمو خوامیم و

 



 حتما و بودم زرنگ چقدر دینیب یم که خودتون

 کال شما یول. بشم قبول یخوب یها رشته از تونمیم

 وقت چه االنم. دیکرد مخالفت من رفتن دانشگاه با

 !آخه کردنه شوهر

 

. اومد بند دهنم یتو حرفم کرد نگام چنان مامان

 مدرسه. نکن فکر دانشگاه و درس به اصال: گفت

 دانشگاه یول.  بود کنترل تحت کامال که بود ییجا

 م؟یکن کاریچ میخوایم رو

 

 ینجوریا شما فتهیب یاتفاق چه برام قراره مگه: گفتم

 من بخاطر یشکیه امروز به تا واال! آخه دیگیم

 من بخاطر حاال نزده چشمک یچپک راستش چشم

 ....اونوقت. رهیبم

 

 ادیم ش خونواده با خواهرم: گفت محکم مامان

 هم تو مثبته بهشون مونم همه جواب و یخواستگار



 خودمون بینص دیبا خودمون یطال تخم. ما مثل

 !دارند ها نقشه برات که گهید کس نه بشه

 

 ادمی زدنم پلک کنم فکر و بود شده باز واقعا چشمام

 یتو من مامان؟ هیچ طال تخم: گفتم آروم. بود رفته

 وونهید حاال که موندم هم شیمعمول تخم همون

 !بکشند من یبرا ییها

 

 یکس بگوش صدام کردم اصرار من هرچقدر یول

 و دمیکش ییعذابها و دردها چه! دینرس که دینرس

 ریام و من ینامزد مراسم که دیرس یروز باالخره

 . شد اجرا من یتینارضا نیع در

 

 شده موندگار مون خونه راحت الیخ با گهید ریام

 برآورده من از انتظاراتش چوقتیه یول بود

 هم اصال و نداشتم دوست رو ریام واقعا من. شدینم

 . ارمیب در معشوقهارو عاشق یادا تونستم ینم

 



 جدا من از افسرده و دلسرد خدا ی شهیهم ریام و

 به ریام. نبود ساخته دستم از یکار اصال اما شدیم

 . نشست ینم و بود ننشسته دلم به عنوان چیه

 

 خونشون به خودش همراه منو یگاه ریام  حاال 

 شوهرخاله و خاله ییکذا یمحبتها یول. بردیم

 نه محبتشون اصال. نشست ینم دلم به چوقتیه

 ! دل ته از نه بود خالصانه

 

 علت بر دیمز هم دخترخاله ینشدن تمام یها افاده

 .  دیکش یم کنار ازم خودشو خدا ی شهیهم و بود

 

 یساختگ یجور محبتهاشون و رفتارها تمام انگار 

 یقاط و رندیبگ لیتحو منو مثال بودند مجبور و بود

 یم و دمید یم نارویا تمام من و. کنند جمعشون

 ششیپ دلمو یحرفها نداشتم رو یکس اما دمیفهم

 .کنم یخال

 



 گفت مامان بود گرفته خونه یتو دلم که اونروز

. رختخوابه یتو کال و خورده سرما بشدت ت خاله

 به یبر هم یتونیم یبخوا اگه پختم آش یکم براش

 !یببر رو آش هم ادتشیع

 

. میشد یراه مراقبتم مامور و راننده با معمول طبق

 یصدا یمدت بعداز و زدم رو باال ی طبقه زنگ

 باز برام در و دمیشن فونیآ پشت رو خاله ی گرفته

 . شد

 

 نییپا ی طبقه در یرو نگاهم شدم که پله راه وارد

 انگار. بود باز کوچولو در ی گوشه که نشست

 . بود نشده چفت خوب در اما ببندند خواستندیم

 

 آخه. خودش ی طبقه و بود خونه هم ریام حتما

 ی طبقه در مونویزندگ مونیعروس بعداز بود قرار

 . میکن شروع خاله ی خونه نییپا

 



 خاله دنید بعداز و رفتم باال اول بود پر دستم چون

 به یسر گفتم دستش، به داغ آش یبشقاب دادن و

 . کنم خبر اومدنم از رویام و بزنم نییپا

 

 و شد باز صدا بدون دادم فشار که درو. رفتم نییپا

 یاتاق فقط و بود یخال خونه کل. شدم خونه وارد

 استفاده ازش و بود دهیچ خودش یبرا ریام رو

 . کردیم

 

. شدم خکوبیم وسط که نشست بگوشم ییصداها

 از ریغ به یزن یصدا کنم باور تونستم ینم اصال

 . باشه دهیچیپ طبقه نیا یتو خودم

 

 اصال بود نشسته جانم به یشوک و ترس چنان

 و دست با خواستمیم اول! هیچ فمیتکل دونستمینم

 به چشمامو و برگردم همونجا از لرزان ییپاها

 .....ببندم هام دهید تمام یرو

 



 خودم یزندگ به انتیخ نکاریا یول...... یول

 مجبور رو گهید چکسیه نه ریام نه من...... بود

 هنوز االنم و کنه ازدواج من با بزور بودم نکرده

 ......کنه انتیخ بمن فتادهین یاتفاق چیه

 

.....  و شدیم تموم نجایهم یهمچ بود بهتر پس

 جلو شده کرخت ییپا و دست با....  شدیم تموم

 تا هم درش که ستادمیا اتاق در یجلو..... رفتم

 ...بود باز نصف

 

 هم در که شد دوخته یجوان زن و ریام به نگاهم

 فقط...... شد یجار اشکام...... بودند دهیچیپ

 به شده تموم من نظر از یزندگ نیا دونستمیم

 ........نیهم ومدیم حساب

 

 

 امانشد# ، شوم پیدا ات خانه در خواستم

 امانشد# ، شوم تنها دلت با تا خواستم



 

 یعاشق ریمس در بمیرم تو با خواستم

 امانشد# ، شوم ایدن خر آ تا همسفر

 

 ام یپنهان غم از  میبگو تو با خواستم

 امانشد# ، شوم نجوا دل گوش در هم باز

 

 عشق یایدر ساحل کنار در تا خواستم

 امانشد# ، شوم ایدر گوهر عاشقانه

 

   هرنفس بمانم تو ،با شوم قیال  خواستم

 امانشد# ،  شوم دایش را احساس بغل کی

 

 کنون دنبالت به مجنون چون وانهید ام گشته

 امانشد# ، شوم الیل تو عشق در خواستم

 



 من یرعنا وامق یگذشت چشمم از ساده

 امانشد# ، شوم عذرا تو چشم در خواستم

 

 یعاشق اوج در دارم دل به یمانیپ تو با

 امانشد# ، شوم رسوا تو عشق با خواستم
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 نه. ختمیریم اشک و بودم گذاشته دهنم یرو دستمو

 و غیج چنان و برم جلو داشتم جرات و دل اونهمه

 دل اونهمه نه نمونه، براشون آبرو بندازم راه یداد

 خونه از و رمیبگ رو کهیزن یموها داشتم جرات و

 . بندازم رونشیب

 

 رو یهمچ همونجا ریام صورت یتو یتف با حاال

 به رو داشتن شوهر یعطا گهید و کنم تمومش

 !ببخشم لقاش



 

 خونه از خودمو که بود یجار همچنان اشکام

 ام وامونده فیک الیخیب خواستمیم. انداختم رونیب

 روانه یهمونجور رسونده نیماش به خودمو و بشم

 . بشم خونه ی

 

 رو ریام داشتم یمدرک چه بعدا......  اما....... اما

 داشتم خبر همکه ییاونجا تا کنم؟؟ انتیخ به متهم

 ........من تا بود قبول مورد شتریب ریام یحرفها

 

 

 از. شدیم شاهدم تنها و دید یم رو یهمچ دیبا خاله

 اتاق وارد. کشوندم باال خودمو بزور و گرفتم نرده

. بود دهیکش دراز و خورده رو آش شدم که خاله

 .......بود بسته چشماشم

 

 با...... لحظه هی...... خاله: گفتم حال و حس یب

 ؟یایم من



 

. کرد باز چشماشو تند ام گرفته یصدا از خاله

 ؟یکنیم هیگر چرا شده؟ یچ: گفت هراسان

 

 ....ایب.....  فقط..... خاله: گفتم هق هق با و دهیبر

 

 راه کنارم بدش حال اون با و شد بلند حالیب خاله

 ینجوریا چرا شده؟؟؟ یچ دیپرس یم فقط. افتاد

 تو؟ یکنیم

  

 فقط و دینزن یحرف لطفا: گفتم آروم ها پله یباال

 !دیایب

 

 چه با دهیفهم گفت حسم یول. شد همراه باهام خاله

 و گرفت دستمو ها پله وسط. شهیم روبرو یزیچ

 ......تونمینم ن،یآم بده حالم من: گفت

 



..... لحظه هی فقط خاله: کردم التماس آهسته فقط 

 ....نه ادیز

 

 خاله و میستادیا اتاق در یجلو صدایب خاله و من

 گفتن یبرا یحرف گهید! دید رو دینبا که اونچه

 پسرخاله الیخیب و کردم عقبگرد همونجا. نداشتم

 . افتادم راه شده

 

 راه طول تمام..... ختمیر اشک رو راه طول تمام

 حرف هزاران....... بود یجار اشکام شده خفه رو

 ......دادم قورت ذره ذره رو همه و بود دلم یتو

 

 و افتاده یاتفاق چه دیفهم خونه یتو مامان یوقت اما

 تمام: بود نیا گفت که یزیچ تنها دم،ید رو یزیچ

 یحت ینتونست که خودته یعرضگ یب از نکارایا

 !!!یدار نگهش خودت یبرا رویام

 



 به یتوجه و باشه یفرار شوهرش از که یزن

 انتظار دینبا و نهیهم عاقبتش آخر نکنه شوهرش

 !داشت ازش یا گهید

 

 من مگه شوهررررر؟ کدوم: گفتم و کردم یهق

 نه داره به نه که ینامزد دوران نیهم در بود قرار

 چطور مینشد هم یصور عقد هی یحت و باره به

 برسم؟؟؟ بهش

 

 نیا بخاطر رو شما چوقتیه مامان دیکن باور

 ..... چوقتیه...... بخشم ینم حرفاتون و کارها

 

 تکاپو به خاله ی خونواده بعد به روز اون از

 کرد یماستمال ماجرارو یجور خاله حاال. افتادند

 اتفاق و بودم داده پروبال بهش ادیز من انگار

 !بود فتادهین یخاص

 



 هرچقدر. بگم دروغ بخودم تونستم ینم منکه یول

 کی حرفم فقط کردند ریام با ازدواجم به اصرار

 که نداشتم یکار ریام با گهید من!!! بود نه کلمه

 . نداشتم

 

 یکس اصال. نداشت خبر من یماجرا از چکسیه

 بودنم زنده و مرده از و بپرسه ازم یحال نداشتم رو

 . رهیبگ یخبر

 

 بود زده یزنگ زجونیعز که شیپ روز دوسه فقط

 دلم درد سر   بود حموم مامانم چون بپرسه، حالمو

 .کردم فیتعر براش رو یهمچ اشکام با و شد  باز

 

 خوانیم بزور  افتاده اتفاقات تمام با بازم گفتم یحت 

 حاال و  نمیبنش عقد ی سفره سر ریام با من

 .بندازند راه ریام با مویعروس

 



 آخرشم و ختیر اشک من همراه زیعز نوایب 

 رو تلفن شد مجبور بود رفته باال فشارش یبحد

 ! بره فشارخونش یقرصها سراغ به و کنه قطع

 

 تا. ادیبرنم یکار هم زیعز دست از دونستمیم

 و بود بابام یناتن خواهر زیعز دونستمیم کهییاونجا

 مون خونه در رو یدخالت چگونهیه حق کال

 ! نداشت

 

 از فقط من و مینداشت هم یآمد و رفت اصال یحت 

 شناختم یم رو زیعز خود تنها ز،یعز ی خونواده

 ....یچیه گهید و

 

 بد برخورد به توجه بدون زیعز یگاه چون اونم 

 یم کنارم یکم و ومدیم دنمید یبرا مامانم و بابا

 از بزنه آب یوانیل به لب یحت نکهیا بدون بعد موند

 .شدیم خارج خونمون

 



 . بود نه و بود نه فقط همه به جوابم خالصه

 کتک مادرم از....... خوردم کتک رضا از

 بازم اما!! نه بود کلمه کی حرفم اما....... خوردم

 هیجهاز دیخر مورد در و بودند حرفشون سر همه

 . کردند یم بحث کجای یعروس و عقد و

 

 

 حاضر. کنم ازدواج ریام با نداشت امکان من اما

 به چشمم گهید اما کنم ستین به سر خودمو بودم

 !فتهین ریام چشم

 

 خاله ی خونه مامان و بودم تنها خونه اونروز 

. نداشتم یحساب و درست حال اصال منم و بود رفته

 گهید بودم شده دهیپر رنگ و الغر هم یبحد

 .نداشتم نهیآ یتو خودمم ی افهیق حوصله

 

 یکس یبرا درو مبادا بود سپرده شهیهم مثل مامان

 در معمول طبق منم. بدم جواب تلفن به ای کنم باز



 الشیخ بودم کرده قفل مامان سر پشت رو خونه

 !نکنه عجله برگشتن یبرا و باشه راحت

 

 زنگ که بود نگذشته مامان رفتن از یساعت مین

 اما. نکردم یتوجه اول. اومد در بصدا خونمون

 زنگ و نبود بردار دست بود در پشت یهرکس

 . شدیم نواخته زنگ پشت

 

 توریمان پشت خودمو. نشست دلم به یترس راستش

 در پشت ییآقا. انداختم رونیب ینگاه و رسوندم

 .رفت فونیآ ی دکمه بطرف دستش بتز که بود

 

  ؟؟؟؟ امرتون: گفتم محکم

 

 مثل. تونم هیهمسا من خانم: گفت عجله با ییآقا

 اگه. خطرناکه شهیم بلند دود تون خونه از نکهیا

 بندازند ینگاه و انیب رونیب دیبگ هست خونه یکس

 نکرده یخدا تونه؟ خونه یکجا از دود نندیبب



 به و گرفت شهینم رو ششیآت یجلو بشه بزرگ

 !زنهیم صدمه هم ماها ی خونه

 

 به یدود یبو نه اصال. بودم شده جیگ دونمیم فقط

 بودم سردرگم کال........ یچیه نه دیرسیم مشامم

  بکنم؟؟؟؟ دیبا کاریچ االن

 

 تا. بود دهیفایب مامان و رضا و بابا به زدنم زنگ

 از کار برسونند خودشونو شهر اونور از بخوان

 زود خانم: گفت فونیآ پشت مرد. گذشتیم کار

 !!!شهیم بزرگتر داره شیآت لطفا دیباش

 

. انداختم سرم شالمو و کردم تنم ییمانتو عجله با

 دیبا دنیکش سرک یبرا و بود یجنوب هم خونمون

 .رفتمیم رونیب خونه از کال

 

 چشمم. گذاشتم رونیب قدم و کردم باز درو باعجله

 و یاستخوان یا چهره با بلندباال یمرد یرو



 دهیند حاال تا. افتاد زیت و رکیز یلیخ یچشمان

 اصال ومدمینم رونیب بس از من یول. بودمش

 .شناختم ینم ادیز هم هارو هیهمسا

 

 وسط قدم سه دو بام، پشت بطرف مرد ی اشاره با

 پشت به ینگاه برگشتم تا و برداشتم  کوچه

 و گرفت قرار دماغم یجلو یدستمال بندازم باممون

 یاهیس چشمام کنم باز دهنم و بکشم ینفس بخوام تا

 !رفت

 

 مهین و پنجره بدون یاتاق در کردم باز چشم یوقت

 و بودم افتاده بزرگ و دونفره یتخت یرو کیتار

 . بود رفته خواب بدنم تمام

 

 با ترس پراز و اوردمینم در سر یچیه از اول

 صدا رو رضام داداش و بابام و مامان خزدهی یبدن

 افتاد ادمی و شد جمع حواسم که کم کم اما. زدمیم

 .گرفت راه اشکام افتاده برام یاتفاق چه



 

...... خواستم کمک...... زدم داد......  زدم غیج

 چکسیه گوش به صدام اما....... کردم التماس

 زدنم ادیفر حال بودم خسته یبحد گهید. دینرس

 . بود دهیکش ته گهید اشکامم. نداشتم

 

 تخت ی گوشه خودمو. بود کیتار کامال اتاق گهید

 داشتم کنم فکر. بودم دهیکش آغوش در کرده جمع

 . مردم یم

 

 در. شد باز یآرام به در و شد روشن اتاقم چراغ

 وارید به چنان و کردم جمع شتریب خودمو جا

 موند جا وارید یرو رّدم کنم فکر فشردم

 

 وارد بود بسته صورتش یرو یدستمال که یمرد  

 مانندش عقاب و زیت چشمان دنید با یول. شد اتاق

 در زنگ که هستش یمرد همون دمیفهم درجا

 .بود درآورده بصدا خونمونو



 

. گذاشت تخت کنار رو آب و غذا ینیس یمرد

 به دیبا حتما که گذاشت یکنار هم بزرگ یسطل

 یلیخ: گفت. کردمیم استفاده ازش ییدستشو عنوان

 .بره رونیب صدات ممکنه که یکنیم ادیفر و داد

 

 باز رو اتاقت در ینکن سروصدا یبد قول اگه 

. یکن استفاده خونه یبهداشت سیسرو از زارمیم

 !یبد تیرضا سطل نیا به دیبا وگرنه

 

 یغذا کردم یسع و یا گرسنه حتما که بخور غذاتم

 بغ که افتاد راه در بطرف. رمیبگ برات یخوب

 شما با من مگه ؟یآورد نجایا منو چرا: گفتم کرده

  داشتم؟ یکار

 

 دیبگ بهش دهیدزد منو ریام اگه توروخــــــــــدا

 نجایا از دیکن ولم منو فقط. کنمیم ازدواج باهاش



 یحرف یشکیه با اصال شما مورد در بخدا. برم

 .....زنمممممممینم بخدا....... زنمینم

 

 تو. نباش یزیچ نگران: گفت برگشتن بدون مرد

 بعد و یهست مهمونمون نجایا روز دوسه فقط

 . یگردیبرم تون بخونه

 

 اونموقع یول: گفتم خفه. شدند یجار دوباره اشکلم

......  برم دیبا االن من کشه؟ یم منو رضام داداش

 .....االن

 

 اتاق یتو یادیز فرخ: گفت بلند رونیب از ییصدا

 ..... ببند اتاقم در رونیب ایب زود....... ها یموند

 

: گفت دمیشن. شد قفل و بسته فرخ سر پشت اتاق در

 نکهیا نه باشه مهمونمون دختره روز دوسه قراره

 کم داره و دهیترس تیکفا بحد! میکن ترکش زهره



 در براش جالدهارو یادا یه منم حاال ارهیم

 ..........ارمیب

 

 با دونستینم و بود فرخ ربا آدم مرد اسم پس

...... زده رقم عمرم تمام یبرا مویبدبخت من ربودن

 دیرس یم بمن رضام داداش و بابام دست اگه حاال

 یجور چه رو مامانم جواب! بود تموم کارم

 .....دونستیم خدا بدم خواستمیم

 

 

 

  بماند بسته من غم تا بمان_لحظه_کی#

  بماند نشکسته تو و من انیم عهد# نیا

 

  یراه_به_چشم# و منتظر نگو لحظه هر

 بماند وستهیپ ها فاصله# نیا که بگذار

  



  مهتاب_شب# در بگو تو یاشک ی قطره از

 بماند برجسته من دل در آن خاطر تا

  

  یدیام و بوستان و گل از نده وعده# یه

  بماند خسته یقفس در من دل مرغ که بگذار

 

  خندان_لب# با ایب تو ام چشم ی جاده در

 بماند بسته نفسم در گلو_بغض# نیا بگذار
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. بودم سپرده بخدا خودمو کرده کز تختم ی گوشه

. داشتم تهوع حالت و بود شده دوخته غذام به نگاهم

 ! بخورم تونستمیم اگه عمرا

 



 منو دیبا چرا بفهمم نتونستم کردم فکر چقدر هر 

 داشتم یپروپاقرص چنان خواستگار نه! بدزدند

 یدشمن یکس با نه. بکنند نکارویا باهام اجبارا

 ! داشتم یخاص

 

 دیفهم یم کاش بود داده نکارویا دستور یک هر اما

 رقم  عمرمو تمام یبدبخت ختهیر بهم مویزندگ تمام

 !  نیهم کشتند یم منو فقط! بود زده

 

 یکار من با چکسیه یول بودم یزندان روز سه

 رو شامم و ناهار و صبحانه موقعش به. نداشت

 دمید یم رو فرخ مردک اون هم فقط و دادندیم

 !یشکیه گهید

 

 به دست مبادا کردمینم ییسروصدا هم ترسم از 

 دستم از یکار چیه واقعا اونموقع که کنند باز روم

 اتاقمم در کردمینم هم هوار و داد چون. ومدیبرنم

 . کنم استفاده سیسرو از که بود گذاشته باز



 

 صبحانه برام که فرخ داشتم میتصم صبح اونروز

 نگه اونجا منو چرا بپرسم ازش التماس با ارهیب

 . کنم درک کارشونو تونستم ینم اصال! داشتند

 

 در یا صبحانه با فرخ که بود نگذشته یساعت مین

 لطفا: گفت کنم باز دهن خواستم تا. شد وارد دست

 تون خونه به که بخور تو صبونه فقط و نزن حرف

 . میبد مادرت پدر لیتحو میگردونیبرم

 

 ای باشم خوشحال دونستمینم. شدمیم خفه داشتم فقط

. کردمیم سکته ترس از داشتم دونمیم اما! ناراحت

 با چرا بگه بهم و باشه مرد یکی فقط: گفتم بزور

  د؟یکرد نکارویا من

 

 سرنوشتم با داشتم یدشمن یکس با من مگه

 کدوم یتو دیخوایم االن د؟یکرد یباز ینجوریا



 و ندارم ییجا جا چیه که دیبرگردون منو خونه

 !کنند ینم قبولم اصال

 

 باور: گفت بود نشسته یغم چشماش یتو که فرخ

 نکارویا دادند دستور بهم معذور، و مامورم منم کن

 . باشم مواظبت روز سه و بکنم

 

 در یجلو ببرم تونمیم که زدند زنگ بهم هم امروز

! برم کارم دنبال خودم و کنم ت ادهیپ تون خونه

 . بگم یزیچ هی تونمیم تنها یول

 

 یم قشنگ رو بدزدم تورو داده دستور که یکس

 و داشت سرش در خاص یفکر حتما. شناسم

 ستین یکس وگرنه. بکنه نکارویا شده مجبور

 و کنه یباز دختر هی یزندگ با پوچ و چیه بخاطر

 .کنه پرتش رونیب دستمال هی نیع هم بعد

 



 نیبب باش منتظر یول گردونمیبرم تورو امروز

 فکر یهرچ خودمم راستش! فتهیب یاتفاق چه قراره

.......... ح به من یول. اوردمین در سر اصال کردم

 . دارم مانیا دوستم به من

 

 خب ؟یچ یعنی حرفها نیا. زدمیم جیگ بدتر گهید

 چرا بود اومده خوشش من از فرخ دوست اگه

 بده نشون یخود ومدینم و نبود ازش یخبر

 کرده غلط پس ومدهین خوشش اگه! بزنه حرفشو

 .......که دهیدزد منو

 

 هر یهرکس. گرفت راه ترس از اشکام دوباره

 وسط نیا دونستمیم فقط جهنم، به داشت یا نقشه

 ام خونواده نیب تونستم ینم گهید و شدم بدبخت من

 !کنم بلند سرمو یحت

 

 در ییفکرها چه االن هم خاله ی خونواده و ریام

 دونستمیم اما. دونستمینم رو بودند کرده موردم



 حاال! بندازند هم ینگاه بطرفم گهید نداره امکان

 و چسبوندند یم من یرو هم جورواجور اسم صدتا

 .دندیکش یم کنار خودشونو

 

 و بسته یچشمان با که بود بعد کساعتی

 و کردند ینیماش سوار منو چیپ شال یسروصورت

 عقب هم فرخ و نیماش یجلو مرد دو. افتادند راه

 . بود نشسته کنارم

 

 دمید رو یزمان فقط. ومدینم در ییصدا چکسیه از

 یجلو. میرسیم میدار: گفت فرخ و شد باز چشمام

 خونتون به راست که میکن یم ت ادهیپ خونتون

 . میکن یم نگاه میدار کوچه سر خودمون. یریم

 

 یتو یا هیهمسا. کردند توقف خونمون از دور

 افتادند راه زود شد ش خونه وارد یوقت. بود کوچه

 باز من طرف درب. داشتند نگه خونمون یجلو و



 ادهیپ لرزانم یپاها با زده خی و هراسان که شد

 . شدم

 

 از. برو داخل و بزن رو زنگتون برو: گفت فرخ

 ها ینکن یا گهید کار. کنمیم نگاه دارم کوچه سر

 !خونه فقط. کنندیم کتاب حساب باهات بدجور که

 

 بدنمو یلرزشها تونستم ینم واقعا. افتادند راه و

. بودم ستادهیا کوچه وسط یهمونجور و کنم کنترل

 داشتند مردها ی همه و ستادیا کوچه سر نیماش

 . کردندیم نگام

 

 فقط...... بزنم رو خونمون زنگ بودم مجبور

 ترسم از داشتم دوست شتریب وگرنه..... مجبور

 ییجا بلکه برم راه ادهیپ انقده و بشم ابونهایخ یراه

 مامانم بابا و رضا داداش دست و بشم گور و گم

 !نرسه بهم

 



 اما. فشردم و گذاشتم فونیآ ی دکمه یرو انگشتمو

 یغیج یصدا دونمیم فقط. نکردم حس یچیه

 . شد باز در و خورد بگوشم

 

 و بود شده دوخته شده باز در یال به نگاهم

 خونه نیا یتو بازم ایآ. بکنم دیبا کاریچ دونستمینم

 داشتم؟ ییجا

 

 یرو نگاهم. شدم دهیکش گرفته دستم سروصدا با

 یم خونه داخل به منو که نشست مامانم و خاله

 داد و غیج و ناسزاها و فحش یصدا. کشوندند

 من مگه چرا؟ دونستمینم اما دمیشن یم رو مامان

 !!!بودم کرده کاریچ من مگه! بودم کرده یگناه چه

 

 یقاط مغزم یتو یهمچ و بودم مبهوت و جیگ فقط

 بخونه زود رضا: گفتیم بدست تلفن خاله. بود

 دیبا کاریچ دینیبب دیایب. برگشته نیآم دیبرگرد

 ....دیبکن



 

 دیبا کاریچ نمیبب رفتمیم اتاقم به دیبا. شدم بلند آروم

 بود ناله و غیج و سروصدا پراز یبحد خونه! بکنم

 ما با چرا دیپرس یم فقط مامان! بودم سردرگم

 یچ جوابشو دونستمینم کهیدرحال ؟یکرد نکارویا

 یکار چه کردیم یحال منو یکی کاش فقط! بدم

 !بودم کرده

 

 و بابام و رضا داداش یصدا که بود نگذشته یلیخ

 بودم نشسته مچاله تختم یرو. نشست بگوشم ریام

: زد داد رضام داداش. دادمیم گوش صداها به و

 میدید میبرگردوند رو دخترتون زده زنگ کهیمرت

 !خورهینم دردمون به

 

 برسم حسابشو من کجاست دردنخور به اون االن 

 !طرفه یک با نهیبب و

 



 یحرفها ز،یرآمیتحق ینگاهها کتکها، دعواها،

 تبرئه خودشو و گفتیم ریام که ییحرفها شدار،ین

 رو همه......  و زدم بهش یتهمت چه که کردیم

 ! کردم تحمل

 

 دینپرس ازم یکس هم کباری یحت و دمیشن رو همه

 آدرس و اسم دنبال رابراه همه. افتاد برام یاتفاق چه

 برسند، حسابشو و کنند داشیپ که بودند ام ندهیربا

 تونستمیم فقط و بگم بهشون نداشتم یچیه من یول

 . کنم میترس افشویق و بگم رو فرخ اسم

 

 قسم و ختنیر اشک ومدیبرم دستم از که یکار تنها

 دمیشن فقط. نداشتم یخبر یچیه از که بود خوردن

 و میکرد بزرگش امروز به تا نادر: گفتیم مامان

 نیا طول در. میدیکش بخاطرش بتیمص نهمهیا

 و برم رونیب راحت الیخ با نتونستم روز هی سالها

 . گذشت چطور عمرم دمینفهم اصال

 



 نهمهیا که فتهیب یاتفاق چه و بشه یچ بود قرار مگه

 هم ییآبرو یب نیا از بدتر مگه!!! م؟یبود مواظبش

  داشت؟؟؟ امکان

 

. میشد پول هی ی سکه و بود عاقبتمون آخر که نمیا

 نیآم به چشمم گهید و بکن یخوایم یکار هر لطفا

 تا گهید و هستم یعاص دستش از تیکفا بقدر. فتهین

 !نمشیبب خوامینم دارم عمر

 

 گهیم و کنهینم قبولش خودم خواهر پسر یوقت 

 دیبا گهید من یعنی خودتون، یبرا قشنگتون مال

 .رررررررررررمیبم

 

 و دیکن دور چشمم یجلو از نویا شده یهرجور

 ........به

 

 بصورت نگاهشون همه. شد زده خونمون زنگ

! باشه تونهیم یک بلبشو نیا در که بود گهیهمد



 عمه: گفت و انداخت توریمان به ینگاه رضا

 ! خبره چه نهیبب اومده حتما هستش

 

 دیگفت هم اونا به مگه: زد غیج مامان

 ماجرارووووووو؟؟

 

 خونه دختره کنم جو و پرس شدم مجبور: گفت بابا

 . دندیفهم که نباشه اونا ی

 

 تا. شد وارد زجونیعز و کرد باز درو رضا

 هجوم بطرفم کنان هیگر نشست بصورتم نگاهش

 شما دیکرد کاریچ باهاش: زد داد و آورد

 مگه د؟یکرد تشیاذ چرا دخترمو! نامسلموناااااااا

 بزرگش و نمردم خودم نگفتم بهتون بار هزار

 .....کنمیم

 

 بخودم مو بچه نکردم التماس بار هزار مگه

 چقدر دارم؟؟یم نگهش چشمام تخم یرو دیبرگردون



 دیتون ینم یوقت ختم؟یر زبون چقدر اومدم؟ و رفتم

 خودم به چرا دیکن یدار نگه ازش دیستین بلد و

 !کنم بزرگ قلبم یرو داداشمو ادگاری دینداد پسش

 

 هق هق کهیحال در و فشرد منو آغوشش در

 ینم بخدا....... بخشمتون ینم: گفت کردمیم

 یک دینیبب رهیگیم شمارو برادرم آه...... بخشمتون

 از ها بهیغر واال....... کافرها...... کافرها گفتم؟

 ......داشتندیم نگهش بهتر شما

 

 یم تتونیترب و بخودتون یلیخ: گفت بلند مامانم

 بره نه اومده یگرگ نه االنم...... خانم عمه دیناز

 و دیببر رو تون ینورچشم دختر! خورده تونو

 . دیکن بزرگ شما هم رو ش ادامه

 

 لیتحو االنم و میآورد درش گل و آب از که ما

 ندارم تحمل گهید! تونم ینم گهید! خودتون



 فقط....... ام خسته! بلرزه بدنم و تن هرلحظه

 ....... خسته

 

 و دمیم سروسامانش گفتم: داد ادامه هیگر با و

 و کنهیم مراقبت ازش سالهارو ی هیبق شوهرش

 اصال! کرد ینجوریا اونم که کنهیم خوشبختش

 و رفت چرا و رفت یک با روز سه ستین مشخش

 خودش و ومدیم خبرش کاش که برگشت چرا

 !!!ومدینم

 

 کاریچ دختر نیا با خواهرم ی بچه نوایب االن

 د؟؟؟یکردیم قبولش دیبود خودتون!!! کنه

 

 دهنتو: گفت و گرفت مامانم بطرف دستشو زیعز

 باشه یهرچ خودم. نکن یمعرف بمن خودتو و ببند

 اگه هم شما. باشه خودم شیپ برمیم و دارم قبولش

 قلم که دیبزار من ی خونه طرف قدم دیدار حق

 !کنمیم خرد پاتونو



 

 و اوردمینم سردر حرفهاشون یبعض از اصال

 به شونو بچه توننیم یمادر پدر چطور دونستمینم

 .نکنند هم یآخ چیه و بدند لیتحو یگرید

 

 با فقط و گرفت دستمو زیعز که بود نگونهیا و

 که دیکش رونیب بابام ی خونه از منو یشال و مانتو

 !زیعز پرمحبت  ی خونواده از یعضو شدم

 

 بود دهیدزد منو که ییربا آدم دمید یم االن و

 بهم دندونامو........ دریح و بود دریح دوست

 .فشردم

 

 با. نشست دریح یرو نگاهم و شد جمع حواسم

 چشمش غم و یناراحت از سرشار یچشمان

 خودم بخدا: گفت بهم آروم فقط. بود بصورتم

 یفهم یم حتما بشه روشن یهمچ. دمیم حیتوض

 !بکنم کارارو یبعض شدم مجبور



 

 یحرف......... سسسسیه فعال: گفت آقاجون

 . میندار شو حوصله که یزنینم

 

 حرف نیآم با دیبد اجازه فقط آقاجون:  گفت دریح

 خودتونم وگرنه. بوده یچ ماجرا بفهمه بزنم

 نکاریا جز یا چاره عجله با اونموقع دیدونیم

 !!!!مینداشت
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 خواستمینم اصال و بود شده دوخته دریح به نگاهم

 و بود دهیرنج ازش خاص یجور دلم. بشنوم یزیچ

 کنم بارش خواستیم ناسزا و هوار و داد یبحد دلم

 !ادیب جا حالش خودش

 

 وگرنه بودند همه کردیم شکر خداشو رفتیم فقط

. اوردمیدرم شروزگار از دمار االن میبود تنها



 داد چقدر و کردیم درد دوباره کتکهام یجا چقدر

 گوشم یتو بود شده نثارم که ییفحشها و هوار و

 !زدیم زنگ دوباره

 

 عمرا وگرنه شدیم هیتنب دیبا شدیم هیتنب دیبا دریح

 . گرفتمیم آروم

 

 نکاریا مخالف هم زمان اون ادتهی: گفت آقاجون

 دختر نیا با فتهیم راه یبد جو بعدا گفتم و بودم

 د؟؟؟ینکن ینجوریا

 

. نبودم یراض منم: گفت سرخش چشمان با زیعز

 داداشم ی زکردهیعز با نکارویا کردم التماس چقدر

 حرفم به یکس یول! کنه تحمل تونه ینم که دینکن

 .نکرد گوش

 

 تمام الزمان صاحب ای: گفت یشاک و بلند دریح

 چرا! بدبخت مــــــــــن   گردن افتاد که گناهها



 ییجا به میکرد تالشهامونو تمام دیگینم رو اونموقع

  م؟یدینرس

 

 از یکار گهید و دیآورد کم آخرش دیگینم چرا

 دست یرو دست دینشست نبود ساخته دستتون

 بدزدمش؟ برم شدم مجبور منم که دیگذاشت

 

 دست یرو دست یک: گفت دریح از بلندتر آقاجون

 فقط م؟ینکرد که میکردیم دیبا کاریچ گذاشت؟؟

 خانم نیآم مادربزرگ بود نجایا مون یبدشانس

 راه کارامون راحت یلیخ وگرنه نبود رانیا نامدار

 !فتادیم

 

 و نبودم یراض نیآم دنیدزد به چوقتیه من یول

 تحمل رو یشآمدیپ هر دیبا االنم خودته گناه همش

 !نیآم و دیدونیم خودتون رو هیبق! من از نیا یکن

 



 منم! دینکن کمکم و دیبزار تنهام باشه: گفت دریح

 و بود کارهام شاهد که دارم خودمو یخدا

 امروز به تا نهیب یم هم لحظه نیهم تا و دونستیم

 ترکه ونیقل ین ییدختردا هی بابت رو یمشکالت چه

 !کردم تحمل یا

 

: بزنم داد موند کم. سوختیم بشدت داشت دلم گهید

 یدرس چنان یا ترکه ونیقل ین ییدا دختر نیا و

 رقص بحالت نیزم و آسمون مرغان دهیم بهت

 !درخانیح میبچرخ تا بچرخ پس! بکنند یبندر

 

 گرفته رو ممیتصم. اومدم رونیب اقاجون آغوش از

 یاتفاقات چه دونمینم. بود تموم برام دریح. بودم

 با نداشت حق عنوان چیه به دریح یول. بود افتاده

 !کنه یباز من یآبرو

 

 و کردم تحمل ناسزارو و فحش اونهمه بدبخت من 

 یحت اما گذاشتند من یرو خواستند یاسم هر



 یک اصال و دندیدزد منو چرا بگم کلمه کی نتونستم

 ! برد کجا و دیدزد

 

 و رفت در بد همه نیب اسمم و بود نقشه همش نگو

 راه درخانیح یها نقشه که نموند برام ییآبرو

 !فتهیب

 

 کار باهات نیآم: گفت دریح که شدم بلند آهسته

 واقعا یفهم یم بگم برات رو یهمچ اگه. دارم

 کار دونستمیم خودمم. ومدیبرنم دستم از یچکاریه

 .........بودم مجبور بخدا یول کنمینم یخوب

 

 کنمینم یکار یدونیم و یشناس یم منو که خودت 

. شدم مجبور گهید اونموقع یول! بخوره لطمه بهت

 فکر چیه یا عجله و بود کوتاه جا همه از دستم

 .دینرس مغزم به یا گهید

 



 که نکن نگاه هم هیبق دنیکش کنار به ینجوریا 

 یم و بودند شاهد شونم همه. کردند یخال منو پشت

 یول میختیر بهم رو نیزم و آسمون چقدر دندید

 ....خب

 

 خوامیم نه. ستین مهم یچیه گهید: گفتم کرده بغ  

 گهید و گذشته بوده یهرچ. بدونم خوامیم نه بشنوم

 !الیخیب کرد شهینم یچکاریه

 

 که یسخت لحظات اون تمام کنمیم یسع منم

 ییتهمتها با تنمه، یتو عذابهاش هنوزم و گذروندم

 گهید رو کردند بارم که ییافتراها و زدند بهم که

 . کنم فراموش

 

 که بار شماتت ینگاهها اون تمام کنمیم یسع منم

 نشست یم صورتم یرو لیفام ی همه طرف از

 !باشه یشدن اگه البته.....  کنم فراموش رو

 



 خدا ی شهیهم. باشه ادتی شهیهم یبرا نویا یول

 یم خوابشو هرشب و منه با لحظات اون خواب

 تا و پرم یم خواب از عرق سیخ هرشب. نمیب

 !لرزه یم بدنم و تن تمام یساعت

 

 زیچ نه یکرد درست برام تو که یروزگار نهیا

 و شآدمها و ایدن الیخیب. تمومه گهید یول! گهید

! کمکهاش و یزندگ و عشق الیخیب! اشیمهربون

 خودمو فقط که کس همه و یهمچ الیخیب

 ....خودم فقط...... عشقه

 

 ممیتصم من یول کردندیم نگاه بصورتم مات همه

 عمل فقط و گفتمینم یزیچ چکسمیه به. بود یجد

 !نیهم کردمیم

 

 در و پاشا و خاله خودم، یخدا بر عالوه االن من

 تمیحما دونستمیم که داشتم مادربزرگمم کنارشون



 دریح از یپدر اونا به هیتک با منهم و کنندیم

 !دایناپ اونورش اوردمیدرم

 

 دریح بطرف یحت و رفتم باال ها پله از وارفته

 و بود دنبالم به چشمش ریمتح و مات که برنگشتم

 !بود نخورده هم یتکون شجا از

 

 و یبشنو دیبا نیآم یول: گفت سرم پشت از پاشا

 یقاض به دهینفهم و ندونسته شهینم! یکن قضاوت

 !کرد صادر حکم و رفت

 

. کنمینم صادر حکم: گفتم و دادم تکون براش یسر

 برام تمومه چون کنمینم هم فکر موردش در فقط

 !نیهم

 

: گفت دریح که ادیب دنبالم خواستیم یک دونمینم

 خودم رهیبگ آروم یکم دیبزار. نره ششیپ چکسیه



. ستین خوب حالش االن. زنمیم حرف باهاش

 . مطمئنم نویا ادیم راه باهامون بشنوه رو یهمچ

 

 پشت درو. شدم اتاقم وارد و دادم رونیب داغ ینفس

 راه باهاش گهید دونستینم دریح. بستم سرم

 . ستین کار در یاومدن

 

 نگاه سرمم پشت و رفتمیم...... نیهم رفتمیم من

 یزندگ...... تمام عشق...... تمام دریح. کردمینم

 !کردمینم هم فکر بهش گهید....... تمام

 

 یباز نیا من که بود کرده یباز باهام تیکفا بقدر

 بلکه ختمیر یم نییپا دماغش از ذره ذره کردنهارو

 !ببره رو روزگار فیک اون هم یکم

 

 یم و سوختیم داشت دلم رنجشم شدت از یول

 ! کنه یباز باهام بود اومده دلش چطور. دیلرز

 



 باز کمدمو در. رفتم کمدم بطرف خسته و زانیآو

 تا لباسهامو. دمیکش رونیب بزرگمو چمدون و کردم

 . ختمیر توش تونستمیم کهییجا

 

. بود بدتر هم هیگر از حالم یول کردمینم هیگر

 از بدتر بودم داغون چنان یول کردمینم هیگر

 ....... بودند دهیدزد منو کهیروز

 

 دیبا یرفتن. انداختم سرم یشال و کردم تنم پالتومو

 یبرا خودم تیخر سر   از که رفتیم اول همون از

 گردن وبال امروز تا و بود شده هم رید یلیخ من

 !بودم ایلیخ

 

 بودم گرفته میتصم کهیروز اون. سوخت دلم بازم

 دریح و رمیبگ خودم یبرا یا جداگانه ی خونه

 !کردمیم گوش حرفاش به دینبا بود، گرفته جلوشو

 



 اتاق یجلو از. افتادم راه و دمیکش دنبالم چمدونمو

 حرف یصدا گذشتمیم که زیعز و آقاجون

 . کردیم هیگر هم زیعز که ومدیم زدنهاشون

 

 که زیعز نوایب. شد اشک پراز یا لحظه چشمام

! بود دنیکش عذاب درحال هرلحظه من همراه

 تمومش گهید یول بودم کرده خراب اونم یزندگ

 . کردمیم

 

 یتو یکس. اومدم نییپا بزور چمدونم با ها پله از

 خواستمینم. نبودند که خداروشکر. نبود ییرایپذ

 . دادمیم ادامه راهمو من. رهیبگ جلومو باشه یکس

 

 دمیرس که اطیح وسط. رفتم نییپا اطیح یها پله از

 دیچرخ اطیح لخت درخت و دار یرو داغم نگاه

 . داشتم خاطره ازشون چقدر که

 



 وسطش قد تمام دریح و شد باز کوچه در یا لحظه

 دریح متعجب صورت یرو نگاهم. ستادمیا. ستادیا

 راه دوباره و آوردم نییپا صورتمو که نشست

 . افتادم

 

 روبروم و اومد جلو بزرگ ییقدمها با و تند

 مگه ؟یریم یدار کجا کجا؟؟: گفت یعاص. ستادیا

 ؟یکنیم ینجوریا یدار تو که شده یچ

 

 بدونه نبود من یجا. نگفتم یچیه. کردم نگاش فقط

 من یجا! بود افتاده ییاتفاقها چه و بود شده یچ

 کنه جمع یحت شو ختهیر بزور یآبرو نتونه نبود

 ! شده یچ بفهمه که

 

 از یا لحظه. افتادم راه دوباره و گذشتم کنارش از

 خودش بطرفش محکم و گرفت بازومو سر پشت

 . دمیچرخ سمتش به ناخواسته که دیکش

 



 نیآم: گفت منه یپا گناهها تمام انگار یشاک و بلند

 با یچ یعنی! یریم یدار کجا ها هستم تو با

 ..... و یافتاد راه چمدونت

 

 تحمل تونستم ینم گهید...... نبود تحمل قابل گهید

 سخت یتکون با چنان و فشردم بهم دندونامو. کنم

 بازوش که دمیکش کنار دستش از بازومو محکم

 . افتاد بدنش کنار

 

 کهیدرحال و رفت باال دستم یعاص و یعصبان

 . نشست اش نهیس یرو اومده نییپا بود شده مشت

 

. کردینم یحرکت چیه و بود شده جیگ کال که خودش

 ی دفعه: گفتم دهیکوب ش نهیس به هم رو دومم مشت

 و دور گهید بار هی! خورد بمن دستت بود آخرت

 !  کنم کاریچ باهات بلدم نمتیبب خودم بر

 



 یحت گهید...... خداحافظ نیآم....... تمام نیآم

 رو نحست ی افهیق و ختیر ندارم حالشو

 ........نمیبب

 

 با دوباره و برگشتم دالوصفیزا یخشم با و

 .افتادم راه چمدونم

 

 

 کجا آزار همه نیا کجا اری کجا ما

 کجا غّدار مهوش کجا نهیک یب دل

 

 کجا دردانه یسویگ کجا شانه کجا دل

 کجا ـــاریاغ مجلس کجا کاشانه شمع

 

 کجا فرهـاد ی شهیت کجا خسرو منزل

 کجا دلدار دو یتمنـّــا به نیــریش دل

 



 کجا یخایزل قصد کجا عقوبی چشم

 کجا ــاری ُرهن  یپ کجا چشــم مرهــــم

 

 کجا جاه و منزلت کجا چاه در ماه

 کجا بازار ی برده کجا مصر فاتح

 

 کجا دیتبع نهمهیا کجا بیس کعددی

 کجا طمعکار مرد   کجا یحّوا قصد

 

 کجا لیقاب نفرت کجا لیهاب عشق

 ؟ کجا ـــاریّ ط جعفر کجا حالج دار
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 از بودم خسته گهید. بود گرفته راه اشکام

...... بودن چهیباز نهمهیا از بودم خسته..... یهمچ



 از بودم خسته...... کشمکش نهمهیا از بودم خسته

 بشدت همکه دریح از....... اطرافم یایدن و خودم

 اگه و بودم خسته کس همه و یچ همه از بدتر و

 !کردمیم ش پاره کهیت نجایهم داشتم شو اجازه

 

 سر پشت از محکم بازوم دوباره برسم در به تا

 نشست بگوشم دریح نیخشمگ یصدا و شد دهیکش

 آخه ؟یکن کاریچ یخوایم....... ــــــــــنیآم: گفت

 .....تا کن صبر

 

: گفتم بلند و برگشتم بطرفش. بده ادامه نذاشتم گهید

 یالههههههه....... نیآم زهرمــــــــــآآآآآآآآآآآارو

...... بشه راحت التیخ و ارنیب برات خبرشو نیآم

 گهید و شینیبب خونه شور مرده ی تخته یرو یاله

 .....یبش راحت عمرت تمام یبرا

 

 خواست دلت ییبال هر و یکرد یخواست یکار هر

 نیآم نیآم یکشینم خجالت االنم! یآورد سرم



 گهید...... مرد برات لحظه نیهم از نیآم! یکنیم

 باش منتظر روزهام نیهم..... نگرد دنبالش

 !رسهیم دستت به طالقم درخواست

 

 چنان و آوردم رونیب انگشتم از شو حلقه خشم با و

 نگیجر و افتادن نیزم یصدا دمیکوب دستش یتو

 یتو خوردنش غلت اطیح یهایکاش یرو نگیجر

 . نشست گوشم

 

 ی دسته از تند دریح که بکشم خواستم رو چمدونم

 ووووونهید توووووو: گفت بلند و گرفت چمدون

 فقط بودم مجبور غمبریپ به ریپ به بابا ؟یشد

 یچ یبفهم بزنم حرف بزار.....  مجبورررررر

 اگه.........  کردمیم یکار هی دیبا که بود شده

 ......جنبوندم ینم دست

 

 یهمچ گهید. خواستمینم یچیه. بشنوم خواستمینم

 چمدون ی دسته.  کردیم تیکفا عمرم تمام یبرا



 بطرف اونم و نکرد رها دریح که دمیکش محکم رو

 . دیکش خودش

 

 چمدون به یلگد چنان و رفت باال پام خشم با دفعهی

. گرفت درد کفش داخل خودم یپا کنم فکر دمیکوب

 ........تو یبرا نمیا........ نخواستم: گفتم

 

 اشکام به یدست برم، رونیب گشتمیبرم همچنانکه

 بزار آلقل یریم کجا: زد داد سرم پشت از. دمیکش

 کدندهی و غد نهمهیا هم دختر...... برسونمت

 ........ آخهههههههه

 

 رو تازه یبود کرده یمخف کجا رو اخالقت نیا

 !دماغ گنده خلق   کج ی دختره آخه یکرد

 

 نزار من یرو اسمتو یخودت هم همش: زدم داد

 !!!صفت مونیم بدذات

 



 دلم یهرچ زده آخر میس به کال بودم یحال در گهید

. بود یزندگ از مدل هی نمیا خب. گفتمیم خواستیم

 . داد قورت شدینم شهیهم

 

 گرفتیم قرار گلوت ریز چاقو که وقتام یبعض

 ! نیهم یزدیم داد دیبا

 

 یرو پاهامو حرصم از و افتادم راه کوچه یتو 

 مویدست فیک بود مونده کم و دمیکوبیم محکم نیزم

 . بکوبم وارید و در به هم

 

 برسونش خودت: گفت یکی به دمیشن درویح یصدا

 از رو رشیشمش بار نیا کال!! رهیم داره کجا نیبب

 !باش مواظبش ها بسته رو

 

 باال پامو که کرد ترمز پام یجلو محکم ینیماش

 بلکه بزنم نشیماش به هم یلگد باشه یهرک آوردم

 .رهیبگ آروم دلم



 

 یییییییییه: زد داد نشست گوشم به پاشا یصدا 

 فتهیب خش هی....... تووووووو یکنیم کاریچ نیآم

 ! کردما سکته نیماش به

 

 و کرد باز درو که کردم نگاش اشکام پشت از

 فداش! یالهههههه خودم برم قربوووووونت: گفت

 و تک خودم بجووووون دردت! ش پسرخاله بشه

 یریم کجا نمیبب باال ایب! پا لنگه هی و تنها

 .برسونمت

 

 لتیفام اون با هم تو: گفتم و رفتم عقب یقدم

 خوامینم هم تورو!  بود کاسه هی یتو دستت

 !شو دور چشمام یجلو از برو! چوقتیه..... نمیبب

 

 آباد و جد هفت با پدرم گور به من: گفت متعجب

 من. داشتم دست ها نقشه اون در دمیخند ام دهیند

 خارج از تازه خونه نیا به تو دنیرس بعداز



 ثابت حرفمو پاسپورتم خیتار با تونمیم و برگشتم

 !کنم

 

 جرات و دل اونهمه لمونیفام نیا مثل من واال

 با عاقبتمون آخر نمیبب میبر ایب. کنم ییربا آدم ندارم

 خاله یدخ باال ایب. رسهیم کجا به لمونیفام نیا

 نیا حساب یبگ یهرجور خودم که ایب...... 

 !رسمیم لمونویفام

 

 کدوممون طرف تو االن: گفت سر پشت از دریح

  پاشا؟ یهست

 

: گفت و برد نیماش در بطرف گرفته بازومو پاشا

 و بودم نیآم طرف اول اومدم ایبدن کهیروز از واال

 کالهت بسپار بخدا خودتم برو. لیفام ی هیبق بعد

 !ست معرکه پس یلیخ

 



 قرار صندوق در هم چمدونم که نشستم پاشا کنار

 . ومدین جلو گهید دریح یول. میافتاد راه و گرفت

 

 نیا با نیآم: گفت انداخته بصورتم ینگاه پاشا

 جلو نتونست گهید نوایب یکرد تا یجور چه لمیفام

 باور ازت رو جربزه نهمهیا اصال دختر اد؟یب

 !بخدا نداشتما

 

 بدتر دادگاه یتو حاال: گفتم و دمیکش باال مو ینیب

 هی من پاشا فقط. نهیبب و کنه صبر. رسمیم حسابشو

 !کنه تموم زودتر کارمو خوامیم زبده لیوک

 

 و محکم ابروهاش هم کردیم یرانندگ هم پاشا

 یبیع: گفت یلحظات بعداز. بود رفته باال دهیماس

 مینیبب بعد و میبزن حرف یکم مینیبش میبر اول نداره

 و پاسگاه دادگاه نوبت همه از آخر ه،یچ به یچ

 نگران کنارتم رقمه همه خودم و رسهیم وکال لیوک

 !نباش



 

 یتو یهرکس و نشد بدل و رد ما نیب یحرف گهید

 مادربزرگم ی خونه وارد. بود غرق خودش افکار

 منتظرم مادربزرگم و خاله گفت حسم میشد که

 !هستند

 

 طرفدار نفر دو نیا که انقده. دمیورچ خشم با لبامو

 من طرفدار بخورم قسم تونستمیم بودند، دریح

 .نبودند

 

 شو خاله یجوجو: گفت و اومد جلو دنمید با خاله

 محکم منو بعد! جووووووونم خدا کرده قهر نیبب

: گفت دمیبوس یم کهیدرحال و دیکش آغوشش یتو

 زیعز نمیبب ایب. بشم سرخت چشمان اون قربون

 !یانداخت راه سروصدا یلیخ که امروز خاله،

 

. دهیرس گزارشها دنمیرس از قبل بلــــــــــه دمید

 لب بر محو یلبخند که رفتم مادربزرگم بطرف



 خداروشکر: گفت دهیبوس صورتمو.  گرفت لمیتحو

 نیا یتو شوهرم از کردن قهر کردم عمر اونقدر

 . دمید خونه

 

 مثل! شده یچ نمیبب ایب و کن عوض لباسهاتو برو

 یبن چیه حاال تا که یکرد دریح با ییکارا نکهیا

 !نکرده فکرشم یبشر

 .شد باز خنده به قشنگ لباشون و

 

 فقط: گفت خندان بود شده وارد سرم پشت که پاشا

 دریح سر دونمینم!!! دنید مانند بود یک دنیشن دیبگ

 . ادیب جلوتر نتونست نوایب که بود آورده ییبال چه

 

 که بده یلیخ حالش. باش نیآم مواظب گفت بمن

! دهیم قورت و کشهیم شین به و آدم و عالم داره

 حرف باهاش امیم خودم بشه بهتر حالش یکم

 .زنمیم

 



 دینیبب تون دونهی یکی دخترتون نمیا و شما نیا االنم

 !باهاش دیا کارهیچ

 

 یشکیه شدم متوجه کهیاونجور و فشردم بهم لبامو

 راه ها پله بطرف. بود نگرفته یجد رو برگشتنم

 که افتادم

 ایب و کن عوض لباسهاتو نیآم: گفت مادربزرگم

 !شده یچ نمیبب

 

 یراحت لباس دیکش یم الو هنوزم که یخشم با

 که نشستم کنارشون. اومدم نییپا و دمیپوش هامو

 . بود بمن شون هرسه نگاه

 

 و دادم قورت صدادار کردیم م خفه که بغضمو

 دمیفهم که ییاونجا تا: گفتم مادربزرگم به یشاک

! ست کاسه هی یتو دستتون مدتهاست دریح و شما

 بتیمص اونهمه و بدزده منو دیداد اجازه چرا شما

 کنم؟ تحمل رو



 

 نویا بخشمتون ینم اصال. بخشمتون ینم دیکن باور

 اگه و دیبود من بزرگ مادر شما. دمیم قول بهتون

 دیتونستیم نحو هر به دونمیم دیداشت هوامو واقعا

 .دیکن کمکم

 

 نیا مجبوربودم، بودم مجبور گهیم یه دریح

 فقط! فهمم ینم رو بود یچ یبرا قایدق شاجبار

 از من ییآبرو یب و دنشیدزد نیا با فهمم یم نویا

 یچیه گهید شدم خالص ریام با یزور ازدواج

 !فهمم ینم

 

 و سوز به ناراحت فقط و بودند ساکت پاشا و خاله

 کامال: گفت بزرگم مادر یول. دادندیم گوش گدازم

 تونستمیم کامال بودم رانیا اگه من! یدار حق

 تکون آب از آب ندم اجازه اصال و کنم کمکت

 . بخوره

 



 درمان تحت آلمان و نبودم رانیا منم متاسفانه یول

 یبرا که بود رشد به رو گلوم در یا غده. بودم

 و دونستمیم و رسوندم اونجا به خودمو کامل درمان

 . نداره ردخور کارشون بودم دهیشن

 

 چه دونستمیم و داشتم خبر کامال تو از درسته

 یدگیرس کارهات و مدرسه به مراقبت تحت یجور

 کارم تنها دست و بود شلوغ سرم یبحد یول شه،یم

 نقشه برات مادرت بودم دهینفهم اصال که اد،یز

 به پسرخواهرشو تو توسط داره لیم و داره ییها

 .برسونه یینوا و نون

 

 به خوادیم بود کرده ساز آهنگ زیپرو اونورم از

 !باشه موندگار کنارم رو یمدت و برگرده رانیا

 

 

 

  بماند بسته من غم تا بمان_لحظه_کی#



  بماند نشکسته تو و من انیم عهد# نیا

 

  یراه_به_چشم# و منتظر نگو لحظه هر

 بماند وستهیپ ها فاصله# نیا که بگذار

  

  مهتاب_شب# در بگو تو یاشک ی قطره از

 بماند برجسته من دل در آن خاطر تا

  

  یدیام و بوستان و گل از نده وعده# یه

  بماند خسته یقفس در من دل مرغ که بگذار

 

  خندان_لب# با ایب تو ام چشم ی جاده در

 بماند بسته نفسم در گلو_بغض# نیا بگذار
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 دوخته بصورتم نگاهشو و کرد یفکر بزرگم مادر

 حاذق دکتر چند شیپ گلوم ی غده یبرا: داد ادامه

 شنهادیپ  رو آلمان در معالجه نفرشون دو که رفتم

 هست یعال نهیزم نیا در شرفتشونیپ گفتند. دادند

 رانیا به هم سالم و کنم نهیهز کباری فقط و

 . برگردم

 

 هر به تونستم فقط و شد فیرد عجله با کارام

 منصرف رانیا به اومدن از رو زیپرو شده ینحو

 برگشتنم بعداز گفتم. نبودم نجایا خودمم که کنم

 !باشه مهمونم و ادیب یمدت کنمیم خبرش

 

 یخوب بار کارو و بود ساکن فرانسه در زیپرو 

 یلیخ بود ینیریش بچه چون هم یکودک از. داشت

 که داشتم هواشو خدا ی شهیهم و داشتم دوستش

 . کردیم نگاه بهم مادر هی چشم به واقعا



 

 همسرم مرحوم و بود شوهرم فرزند تنها چون اما

 قول ازم سپرده بمن شو بچه کامال مرگش از قبل

 تونستمینم باشم، مراقبش شده هرطور بود گرفته

 که ینحو هر به دیبا و بزنم قرارم و قول ریز

 . کردمیم یمادر براش بازم تونستمیم

 

 تمام و بود زورگو و یعصب یکم درسته زیپرو

 هم موفق و بردیم جلو پول و زور با کاراشو

 یاستخوون بهار  دخترم کهیزمان از یول شد،یم

 و شد بهار عاشق واقعا داد نشون یخود و ترکوند

 دوستش و بود خاطرخواهش قایعم و دل و جان با

 .داشت

 

 بکنه یهرکار بهار آوردن بدست یبرا بود حاضر

 نه یول. بود روانش و روح بهار کالم کی و

 نفعش به گریباز چرخ نه بود زیپرو نفع به قسمت

 ! دیچرخ



 

 هیسا و نداشت عالقه زیپرو به یسوزن نوک بهار

 کش و دار رویگ نیا در. زدیم ریت با رو زیپرو ی

 عاشق بشدت هم بهار ز،یپرو یعاشق قوس و

 به توجه بدون  و اصرار و بزور که شد پدرت

 .کرد ازدواج باهاش باران و من یمخالفتها

 

 از دیشن بهارو عشقش ازدواج خبر که زیپرو

 به فقط و بود شده ها وونهید نیع رسما اونموقع

 دایپ دست بهار به خواستیم دلش ممکن هرنحو

 . دونستیم خدا داشت ییها نقشه چه حاال و کنه

 

 یخنث رو بهار دنیدزد و کشتن ی نقشه بارها

 یچندبار یحت. مینداشت که یمشکالت چه و میکرد

 دایپ با که بود گذاشته شیپ پا بابات کشتن یبرا هم

 زیپرو به کمکش و قهیعت فرش بخاطر سلمان شدن

 ! بود گرفته شدت بتهامونیمص

 



 از رو زیپرو ختنیر زبون هزار و بزور خالصه

 رانیا در یکس که کردم منصرف رانیا به اومدن

 موقع تا رو خدمه کال منم و ستین منتظرش

 چون هم خونه. کنمیم مرخص رانیا به برگشتنم

 . کنه ییرایپذ ازش تونهینم یکس هیخال

 

 از تورو وجود تیسالمت بخاطر سال یسالها

 وجودت از اصال و بودم کرده یمخف زیپرو

 سلمان بود دهیرس گوشم به اما. نداشت یاطالع

 وجود از ییخبرها و کرده رد بهش ییگزارشها

 !رسونده زیپرو گوش به رانیا در بهار دختر

 

 یمرتض حاج به تورو  خودم، یمداوا یبرا اجبارا

 بهت حواسشون تمام دورادور که سپردم دریح و

 و داشتم مشکالت تیکفا بقدر خودم چون. باشه

 هم کامال که کنه کمکم خواستمیم رو یکس فقط

 . بودم تنها دست

 



 یرو چندبار بلکه کباری نه و شدم یجراح آلمان

 یدرمان یمیش و برق کنار در. گذاشتند غیت گلوم

 که بود پاشا و باران فقط و بود آشفته اریبس اوضام

 کنارم و بودند رسونده بمن خودشونو سالها بعداز

 .بودند

 

 فکرم فقط و بودم دهیبر آدم و عالم از گهید اونموقع

 . گهید کس نه بود خودم جان و خودم شیپ

 

 که هم اعصابم بودن آرام و دکتر ی هیتوص به بنا

 خط دورمو کال بده، جواب خوب درمانشون دوا

 اطرافم و دور از یخبر چیه و بودند دهیکش قرمز

 ارتباط رونیب یایدن با کال. گفتند ینم بهم رو

 .نداشتم یچندان

 

 که کنند یم دایپ اطالع ات عمه ی خونواده یروز

 چشم دنید دور با مادرت مخصوصا مادرت، پدر



 عقد به شده همکه بزور تورو دارند میتصم من،

 .ارندیب در ات پسرخاله

 

 بابات و مامان مالقات به یمرتض حاج و ت عمه

 یا جهینت یول. کنندیم شون منع نکاریا از و رندیم

 .داشت پا هی مامانت مرغ. رندیگینم

 

 وسط نیا  پسره ی خونواده با هم ییحرفها چون 

. گرفتیم انجام ازدواج نیا دیبا حتما بود شده زده

 ازت مراقبت و داشتن نگه بود گفته مامانت حاال

 ازت شوهرت هم یکم بهتره و شده سخت واقعا

 !یبر خودت یزندگ دنبال که کنه مراقبت

 

 کجاها تا که رسهیم دعوا و دیتهد به کارش ت عمه

 نیآم کنهیم التماس بهشون بارها یحت. رسند ینم

 یبرا دینکن یسع و دیبسپار ما به رو مراقبتش و

 اما د،یکن ازدواجش به مجبور  کردنش باز سر از

 !بود دهیفایب بازم



 

 اصال و بودم خبریب ماجراها از کال که منهم

 اما. هستش وقوع شرف در یاتفاقات چه دونستمینم

 فقط و منه دنبال دربدر دریح داد اطالع بهم باران

 . بزنه حرف باهام قهیدق پنج خوادیم

 

 حالم یکم شد باعث یحت که بودم شده نگران واقعا

 ی هیتوص به توجه یب باالخره اما. بخوره بهم

 بهم ماجرارو دریح و زدم حرف دریح با دکتر

 .داد اطالع

 

 همسر خوادیم که یقیناال فرد نیا بود مطمئن دریح

 مقدار افتیدر قبال در فرصت نیاول در بشه، تو

 خودخواسته و یدست دو ز،یپرو از پول یمتنابه

 فقط بتونه نداره امکان اصال و کنهیم مشیتقد تورو

 ! کنه مراقبت زیپرو برابر در تو از کروزی

 



 یبد العمل عکس بدنم و ختیر بهم چنان اعصابم

 دوباره دکترم و دیکش ICU به درجا کارم داد نشون

 .کرد قبول مداوامو تمنا خواهش یکل و بزور

 

 حالم بده اطالع دریح به بود تونسته فقط هم باران 

 نجاتم یبرا ادیبرم دستش از یهرکار و بده دایشد

 !ادیبرنم ما دست از یکار چیه دورادور که بکنه

 

 نکهیا بعداز شه،یم باخبر ماجرا از همونجا که پاشا

 مشورت با شه،یم راحت مداوام و من از الشیخ

 دریح کنار تا رسونهیم رانیا به خودشو مامانش

 .کنند دیبا کاریچ تو نجات یبرا نندیبب و باشه

 

 کل تو ربودن با درویح که بود دهیرس یزمان اما

 ت عمه ی خونه در تو و زده بهم رو ازدواجت

 !یبود

 



 یبرا یا چاره راه چیه مادرت پدر جان، نیآم 

 دنید به بارها دریح کن فکر. بودند نذاشته دریح

 دونه دونه ماجرارو رفته رضات داداش و بابا

 خطره در جانت چقدر که بود داده حیتوض براشون

 شروع رانیا به زیپرو اومدن با مشکالتت تازه و

 مراقبت ازت بتونه ریام نامزدت عمرا که شهیم

 . کنه

 

 خونه در مادرت اقتدار و قدرت نکهیا مثل یول

 خودشون بودند گفته فقط و بود شون همه از شتریب

 نداره امکان و هستند مراقبت دایشد شهیهم مثل

 یچیه نگران چکسیه که فتهیب برات خاص یاتفاق

 !نباشه

 

 یآرزو برات و بود شده میتسل دریح باالخره 

 دونستیم اما. بودند دهیکش کنار کرده یخوشبخت

 اهل شخود دریح. فتهیم برات ندهیآ در یاتفاقات چه

 کار به مشغول ماجراها نیا بطن در و بود نکارایا

 . نداشت حرف اتشیتجرب و بود



 

 در دونهیم که ات پسرخاله ریام خوردیم قسم دریح

 تورو شهیم نامت به ثروت و مال چقدر ندهیآ

 تو با ینامزد نیح در کهیدرحال کرده، انتخاب

 اونا با و دندیپلک یم برش دور زن چند هنوزم

 . بود گرم سرش

 

 یرو انگشت و کنهینم دایپ یا گهید راه باالخره

 و ت عمه که زارهیم داداشت و بابا ضعف نقطه

 ! نبودند یراض اش نقشه نیا با هم یمرتض حاج

 

 گذاشته تو یرو که یاسم و تو دنیدزد با اجبار به

 هر به تورو که شهیم متشنج تون خونه جو شهیم

 ت عمه ی بخونه و دندیم نجات خونه اون از نحو

 خورهیم بهم ریام با ازدواجت حاال. یشیم آورده

 یا عالقه اصال ریام و بود ثروتت بخاطر فقط که

 .نداشت تو به

 



 وجود از زیپرو دیجنب ینم دریح اگه کن فکر تازه

 یمراقبتها اونهمه اگه و بود کرده دایپ اطالع تو

 از آورده بدست تورو زیپرو صدرصد نبود دریح

 !بود کرده خارج هم رانیا

 

 هم دریح مادربزرگ، ها میخودمون یول: گفت پاشا

 و درآورد ریام دست از رو نیآم. بود زرنگ واقعا

 نکنه حاال. کرد ازدواج باهاش درجا خودش

 .....که باشه داشته ییها نقشه خودش

 

 کردمیم گوش و کردمیم نگاه جزدهیگ فقط منکه

 مادربزرگ و باران خاله اما. دینپر هم لبم یحت

 طون،یش ی پسره: گفت مادربزرگم که دندیخند

 یول ،یبشناس که باشه یماه چند درویح تو دیشا

 .ارتباطم در باهاش دهیمد یمدتها من

 

 به خودشو نهمهیا دریح چرا دونمیم خودم هم فقط

 شونخود ی بخونه رو نیآم تا زدیم شیآت و آب



 شده بند نیآم به آرزوهاش شدیم یسال دو که ارهیب

 !بود

 

 و کن متشنج رو جو یتونیم که هرچقدر تو حاال

 به بترس یروز از فقط. بگو بد دریح سر پشت

 . یبش دچار عذابش

 

 تمام با: گفتم و انداختم همشون به ینگاه. شدم بلند

 یها نقشه و دریح دست از یبحد حرفها، نیا

 زورگو اون از خوامیم بازم که میشاک رنگارنگش

  نه؟ ای دیکن یم کمکم. بشم جدا

 

 شده دوخته بصورتم نگاهشون فقط تاشون سه هر

 با مادربزرگم. نداشتند زدن یبرا یحرف و بود

! اتاقت به برو: گفت کرده بهم یا اشاره انگشتش

 مغزت به یلیخ و یا خسته که کن استراحت برو

 . فشاراومده

 



 آروم اعصابت و شد کامل استراحتت هرزمان

 یبرا یزیچ االن یول میریگیم میتصم هم با گرفت

 !نداره وجود گفتن

 

 تیحما از دیجد یحرص با و فشردم بهم دندونامو

 فقط. افتادم راه اتاقم بطرف در،یح از مادربزرگم

 عالم تمام خوادیم یادیفر چنان دلم دونستمیم هم

 کساعتی تا خونه یوارهاید و زندیبر رونیب

 ......بلرزند

 

 

 یمادر نیسرزم یبرا یدلتنگ مثل

 یبندر ابروکمان شدم دلتنگت سخت

 

 دور یاهایدر پشت شب هر که نمیبیم خواب

 یپر و ماه و یماه با یکنیم یباز آب

 



 اتیطنّاز نیهم با آخر تو... ترسمیم که من

 یمشتر یب را ماه ُحسن   بازار یکنیم

 

 عشق و هستم عاشقت جان از که من یعنی مرد

 یروسر ریز تو یمو با است باد یباز

 

 فاصله نیا دل از دور از که تو یعنی عشق

 یبَر یم دل دلواپََست از خوردن آب مثل

 

 یدهیم نشانم یدار را قّصه تلخ یرو

 ...یگرید یرو تو از نمیبب تا شدیم کاش
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. فشردم بهم لبامو. انداختم اتاقم مبل یرو خودمو

 داد دوباره و بود شده رهیخ اتاقم ی گوشه به نگاهم



 یروز که ییناسزاها انواع و کتکها و ادهایفر و

 .بودند شده انیع برام بودم کرده تحمل

 

 که یا هرزه ی کلمه ی اندازه به کدامشان چیه

 ینم منو شدیم پرتاب بطرفم داغ یا گلوله نیع

 بکنم هم دفاع خودم از تونستم ینم اصال. کشت

 . دونستمینم یچیه و نداشتم گفتن یبرا یزیچ چون

 

 ی چاره طالق فقط. فشردم بهم محکم چشمامو

 !رهیبگ آروم یکم داغونم دل نیا بلکه بود کارم

 

 در پشت از پاشا یصدا. خورد اتاقم در به یا تقه

 تو؟ امیب تونمیم خاله یدخمل: گفت که نشست بگوشم

 

 ایب: گفتم آروم

 



 من ییروبرو مبل یرو خودشو و شد اتاق وارد

 بعد دوخت و دوخت بصورتم نگاهشو. انداخت

 عذاب خودتو نهمهیا چرا....... نیآم: گفت آروم

 ؟یدیم

 

 چیه بدون و تنها دست که دریح یجا بزار خودت

 یم دست دیبا و نداشت یا چاره راه چیه یکمک

 تونستیم ؟یکردیم کاریچ یبود تو. جنبوند

 یلیفام یجهان جنگ هی بعد و بده تیفرار خودش

 فته؟یب راه

 

 تیزندگ خونه سر یوقت کنه دست دست تونستیم

 بهت نتونه یحت ، یشد دار شوهر زن هی و یرفت

 اورد؟یم در رو چشمش قانون که بشه کینزد

 

 هم تو درسته!! نکرده که کردیم کاریچ بنظرت

 تتیاذ خاطراتش هنوزم و یدیکش عذاب یلیخ



 و نامزدت اون دست از عوضش یول کنه،یم

 !یشد خالص زیپرو بعدا صدرصد

 

 چه یدونیم هم قشنگ. خودت و یخودت االن

 فکر! یدیرس نجایا به شده رد سرت از ییبالها

 دو واال! کردیم کاریچ باهات ریام مثال یکنیم

 !نیهم یبود زیپرو میتقد یدست

 

 یمطمئن و یدونیم من، یهایازشوخ بدور االنم

. نداره چشم اموالت و مال به یسوزن نوک دریح

 حاج از انقده هم داره، خودش هم خداروشکر چون

 نداشته تو با یکار چیه که رسهیم بهش یمرتض

 !باشه

 

 بخاطر خودشو نهمهیا داشتم دریح هی منم کاش واال

 بالگردانش فقط منم و زدیم شیآت و آب به من

 شانس. رفتمیم شم صدقه قربون یه حاال شدمیم

 !شانس جو هی از غیدر..... نوایب گهید نداره



 

. رفتینم کنار و بود شده دوخته نگاهش به نگاهم

 به گناهها تمام اما! پاشا سخته برام گفتنشم: گفتم

 .شد نوشته نیآم بدبخت.... من یپا

 

 ازم که یمراقبت اونهمه با دادند حکم هم شآخر 

 اونهمه هم باالخره و بودم دهیپر هرز بودند کرده

. بودند انداخته دورم شده یدستمال که اومد سرم بال

 بدبخت بگند و بزنند داد صورتت یتو سخته یلیخ

 وبال باز االن و نکرد قبولت عشقتم یحت هرزه

 !یهست گردنمون

 

 سرم بارها که هرزه ی کلمه هنوزم بخدا..... پاشا

 خاص ینگاهها هنوزم! گوشمه یتو زدند ادیفر

 نگاه بهم یجزام هی نیع مدتها تا که انمیاطراف

 !چشممه یجلو کردندیم

 



 دریح کار وگرنه. سوزونه یم منو داره که ناستیا

 دیبا که شدم خالص زایچ یلیخ از من و داده جهینت

 طالق فقط کنمیم حس االنم! بکنم هم تشکر ازش

 دریح از هم یحساب بلکه کنه آرومم یکم تونهیم

 !ادیب جاش کوچولو منم حال و باشم دهیرس

 

 لیوک کمک با تونمیم یدونیم: گفت. دیخند پاشا

  یدونیم یول. رمیبگ رو طالقت سوته دو خودم

  کجاست؟ مشکل

 

 از رهیم هم دریح هم اونموقع نجاستیا مشکلم

 رو عاشقش و خواسته خدا از یکی دست تو حرص

 بازم اونموقع. شیزندگ خونه سر ارهیم و رهیگیم

 نجایهم پس! هات ناله و آه یپا نمیبش دیبا که منم

 برات آخرشو تا من که لطفا شو طالق الیخیب

 !کردم میترس

 



 یشکیه حاال تا یداد دریح به یدرس کن باور یول

 یدریح کجا، شناختم یم من که یدریح. بود نداده

 ! کجا ادیب نیماش کینزد تونست ینم امروز که

 

 دریح. خاله یدخ کن گنده رو دلت: گفت و شد بلند

 اگه واال! یبد دستش از یبخوا ستین یهرکس

 از زدیم شیآت و آب به خودشو اونهمه من بخاطر

 که بودم زنش االن کنه، خالصم نیضال قوم دست

 و بودم آورده براش قدم مین و قد ی بچه چندتا چ،یه

 !خانوم تنبل بودم کرده شلوغ سرشو

 

. بود قتیحق همه حرفاش. نشست لبم یرو یلبخند

 !سوختم یم بازم یول

 

 یاتفاق انگار نگفت بهم یزیچ یکس گهید اونشب

 اتاقهاشون بطرف همه خواب موقع. بود فتادهین

 و جورواجور یفکرها یکم بعداز منم و رفتند

 . شد گرم چشمام دنیچرخ اونور نوریا



 

. دونستمینم رو بود چند ساعت و بود گذشته چقدر

. شناختمش یم. زد صدام میمال یکس دونمیم فقط

 رگهامیمو تمام و وجود در خاص یآرامش صداش

 .کردیم یجار

 

 آهسته یدست بعد. زد صدام آروم یلیخ دوباره

 کنم باز چشمامو خواستمیم. شد دهیکش موهام یرو

 و بودم دهیرنج یلیخ دستش از یول بدم، جوابشو و

 .نداشت یتموم رنجشهام هنوزم

 

 یب: کرد زمزمه آروم. دیچسب بناگوشم به لباش

 نشست یم بصورتت اول نگاهم هرشب انصاف،

 ها پله سر تا و گفتمیم ریبخ شب بهت دلم یتو بعد

 و رهیبگ آروم قلبم تا کردمیم ت بدرقه سکوتم با

 .بخوابم صبح خود تا راحت

 



 کجا،  آرامش کجا،  من ،ینبود که امشب یول

 ابونایخ و کوچه ی آواره دریح ینگفت! کجا خواب

 نداره رو یکس و رهیگیم دلش ینگفت شه؟یم

 و بگه ریبخ شب یک به ینگفت باشه؟ همدردش

 نه؟ ای یکرد فکر بهم اصال کنه؟ اتاقش یراه

 

 یم  خودتو فقط چون ینکرد فکر بهم دونمیم

 یتو الیخیب و راحت که ییاونروزها کاش! یدید

 وارید از نجاتت یبرا دریح و یبود تون خونه

 ! یدیدیم رو رفتیم باال راست

 

 با رو لتیفام ی همه دست که ییاونروزها کاش

 نجات یبرا داشتم و بودم خونده هاشون نقشه

 رو سرانجام یب ی نقشه هزار هزاران دادنت

 ؟یدید یم رو کردمیم یطراح

 



 و بودم دهیکش کارام از دست که ییاونموقعها کاش

 چوب اهتویس زاغ خونه و مدرسه یجلو فقط

 !یدید یم رو زدمیم

 

 تحت یلیخ! یچکاریه ومدیبرنم دستم از یچکاریه

 که بست یم بالمو و دست واقعا و یبود مراقبت

 . بدم نجاتت یمدل اون شدم مجبور

 

 تمام یجا االن. نیآم دمیم حق بهت یدونیم

 ذارهینم که ییدردها. کنهیم درد ت گذشته یزخمها

 !یکن باز قتیحق یرو به چشماتو و یبکش نفس

 

 تو بخاطر باش یکس عاشق شهیهم. باشه ادتی یول

 نه. کنه صاف حسابشونو و نهیبچ رو همه بال

 یکار نهیبب رو زدنت بال بال و نهیبش راحت نکهیا

 رو شدنت بدبخت لحظه به لحظه نکهیا نه! نکنه هم

 !نکنه یکار و نهیبب چشمش به

 



 

: داد ادامه بعد. زد صورتم یرو یدور لباش

 قضاوت یدار و یشنو یم رو یهمچ دونمیم

 باهات چندکلمه دیبا یول ،یدیم حکم و یکنیم

 .رمیبگ آروم بلکه زدمیم حرف

 

 فیتعر برات رو یهمچ مادربزرگت دارم خبر

 یخودت االن پس. ستین من گفتن به یازین و کرده

 !یکن صادر یحکم چه برام تا وجدانت و

 

 فکراتو خوب و یباش تنها تا رمیم. شمینم مزاحمت

 یامیپ چیه یحت. امینم دنتید به هم گهید. یبکن

 امتیپ منتظر. کنه فروکش خشمت کهیزمان تا دمینم

 باهات دریح که باش خودت مواظب. مونم یم

 ....کشه یم نفس دورادور

 



 هم یاشک اما. کنم هیگر زار زار خواستیم دلم

 باال بشدت م نهیس دونمیم فقط. نداشتم ختنیر یبرا

 . کردیم یتنگ نفسم و رفتیم نییپا

 

 یادیز انتظار اصال یول. دارمیب دونستیم دریح

 یلحظات و نشست لبام یرو داغش لبان. نداشت ازم

 شب نیغمگ و آروم. شد دور بعداز و کرد مکث

. شد بسته سرش پشت اتاقم در بعد و گفت یریبخ

 همراه غماش با دلمو و نبود یانیپا رو صداش غم

 . بود کرده

 

 یبرگشتن گهید! بود رفته گهید. گرفت راه اشکام

 مرد یم شمینم مزاحم گفتیم یوقت! نبود کار در

 ! شناختمش یم! شدینم مزاحم یول

 

 کردمیم یکار لحظه نیهم در و االن اگه منهم

. یراض خودم و دریح و شدیم ریخ به ختم یهمچ

 باالخره و شدمیم موندگار بسته یدرها پشت وگرنه



 یکش منت به مجبور درازتر پا از دست یروز

 . نبودم من اونم که شدمیم

 

. شدیم تموم دیبا االن بود یهرچ. دمیجه جام از

 !نبود کار در یبعد

 

 با. گرفتم شو شماره تند و گرفتم بدست مویگوش

. داد جواب که بود دستش شیگوش انگار دوم زنگ

 یدار کجا: گفتم ام خفه یصدا با و کردم یهق

 کنه؟یم هیگر داره ببر رو نتیآم برگرد ؟یریم

 

 یایب انصافه مگه: دادم ادامه و دمیکش باال مو ینیب

 یبزار ییتنها خودت و یکن زابراش یشب نصفه

 !منتظرته نمیبب ببرش زود برگرد! یبر

 

 نمیآم به: گفت. بود مشخص کامال صداش ی خنده

 ها پله از دارم باشه آماده و بپوشه لباسهاش بگو

 !نشست بگوشم پاشا ی خنده یصدا که. امیم باال



 

 پاشا نیا! بود شده صاف لبام واقعا اشکام تمام با

 یگوشتها دنیجو. نداشت لنگه بود یا زلزله کال

 !!!!یچیه گهید و موندم یم بدهکار بهش رو تنش

 

 

 یکن باور اگر ، دارم دوستت تینها یب

 یکن دفتر در ثبت را، سند نیا یتوان یم

 

 یبشنو نگاهم از ، را باورت یتوان یم

 یکن خاکستر و عشق یپا به یبسوزان ای

 

 مرا سوزد ینم آتش، و ققنوسم نکن، شک

 یکن بهتر مرا حال سوزاندنم، از  بلکه

 

 دهم یم پس ، جان نرخ با را، عشق امتحان



 یکن برتر ی رتبه ای ،یکن رد یتوان یم

 

 عاقبت مبادا اما ، بکن یخواه یم آنچه

 یکن پرپر مرا، عشق ی نشکفته ی غنچه

 

 نهم یم گردن تو برحکم که کردم باورت

 یکن گرید یکشور و شهر به دمیتبع گرچه

 

 شوم یم جذبت آنگونه و هستم کنارت در

  یکن ساغر و یم مست خود، مثل هم مرا تا
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 در. کنم کاریچ دونستمینم و بودم نشسته تخت یرو

 ببر: گفت که دمیشن پاشارو یصدا و شد باز اتاقم

 . دیکرد خستم امشب باش زنت مواظب

 

 و یاریدرب صداشو گهید بار هی دریح کن باور

 طالقشو سوته سه فتمیم جلو خودم ،یکن ناراحتش

 نیبب. دمیم شوهرشم محضر در همونجا و رمیگیم

 . گفتم یک

 

 قطع صداتو گلوله هی با تا پاشا: گفت خندان دریح

 و یا خسته یلیخ مشخصه که بخواب برو نکردم

 نگران رسهینم اونجاها به کار! سرت به زده کامال

 . نباش

 

 پسر   ماه یدار ولیا بگم پاشا به بلند خواستیم دلم

 ازش بعدا. نداشتم شم حوصله راستش یول خاله،

 . داشت هوامو ینجوریا کردمیم تشکر

 



 به ینگاه. بست سرش پشت درو و شد وارد دریح

 و نشست پاهام کنار. اومد جلوتر و انداخت من

 و مهربون ینگاه با. بود زانوهام یرو دستش

! که نشسته کوچولوم سنجاب: گفت آروم دلتنگ

 !گهید پاشو یایب یخواینم

 

 دونمینم: گفتم و ختمیر نگاهش یتو نگاهمو آروم

 هی. بشم یخال بلکه بکشم غیج خوادیم دلم چرا

 ! کنهیم م خفه داره یزیچ

 

 دختر هی یبود مجبور بگم بزنم داد خوامیم مثال

 دست یبسپار یاونجور پارو و دست یب و ساده

 مدتها تا و بشه ترک زهره روز سه که ها بهیغر

 نفسهاش؟؟ کابوس بشن آدما همون

 

 از درجا منو. نشست بازوهام یرو دریح دستان

 شدم فشرده یجور آغوشش یتو و کرد بلند تخت

 .اومد بند نفسم کال



 

 یروزها بابت دونمینم کن باور نیآم: کرد زمزمه

 نویا فقط یول نه، ای بخوام معذرت ازت گذشته

 .بدم قول بهت تونمیم و دونمیم

 

 و میبرگرد گذشته یروزها و عقب به بازم اگه 

 کنه، دیتهد تورو آدمها همون و خطرها همون بازم

 اون از بازم و دزدمت یم یفکر چیه بدون بازم

 یا چاره راه چیه یوقت! کنم یم دورت خونواده

 !مجبور بودم مجبور نداشتم

 

 اصال دریح یول: گفتم و آوردم باال صورتمو

...... ستین خوب بخدا....... ستین یجالب هیتوج

 !سخته باورشم

 

 قبول چه ،ینخوا چه یبخوا چه: گفت. دیپر لباش

 االن. دزدمت یم بازم بشم مجبور ،ینکن ای یکن

 !خالص و یبکش نجایهم منو یتونیم



 

 و نکردم پاکش. دیچک م گونه یرو اشکم قطره

 یرو دریح یلبها که کنه باز خودشو راه گذاشتم

 .  کرد خشک لباش با اشکامو و زد یچرخ صورتم

 

 میبر بپوش لباستو االن: گفت گرفتم آروم که یکم

 . خودمون ی خونه

 

 یاومد که حاال. میبر کجا یشب نصفه: کردم زمزمه

 .میا کارهیچ مینیبب صبح و میبخواب نجایهم

 

 دوماد هی شدم رسما یعنی: گفت خندان دریح

 یوضع نیا ندارم دوست هم اصال که ها سرخونه

 . باشم

 

 و یا خونه صاحب تو دمید کهییاونجا تا واال: گفتم

! دارند دوستت رهیم ضعف برات دلشون هم همه



 چیه و نداره قبولم یکس که منم سرخونه  عروس

 !ندارند هم هوامو رقمه

 

 با. میبخواب همونجا رو شب میگرفت میتصم خالصه

 که میدیخز پتو ریز دریح یها یدلخوش و ها خنده

 دنمیخر ناز عوض و گذاشت هیما ازم میلیخ حاال

 یخودم چل و خل یکوچولو خانوم خب: گفت

 آواره یشب نصفه چطور نیبب! کرد شهیم چه گهید

 !کرده هام خونه ی

 

 باال قوز حرفش با که بودم یشاک دستش از هنوزم

 که کندم گوشتهاشو دندونام با فقط کنم فکر شد قوز

 .شد بلند ش خنده یصدا

 

 هاش چهیماه نه که گوشت یتو دندونامو رسما

 یتو که بشه خنک دلم بلکه دادمیم فشار محکم

 . گرفتندینم هم جا دندونام ریز و دهنم

 



 بغل و بوس و چلوندنها با خواسته خدا از هم دریح

 عمر هی آرامش گرمش و داغ دستان نوازش و

 دلم به رو دادنها دست از و ها نداشتن حسرت

 داشته دوست حس از سرشار که بود کرده روانه

 . بودم شدن

 

 منو کسرهی و دادینم امان بهم رقمه چیه دونمیم فقط

 جانیب و خسته گهید که فشرد یم بخودش چنان

 . بخورم یتکون نداشتم حال و افتادم بغلش یتو

 

 و یباش تو تا: گفت و دیبوس آهسته گوشمو ی الله

 !ینکن طنتیش یخوردن و نیریش نهمهیا گهید

 

 زنگ با اما دونمینم رو بود چند ساعت صبح

 یبنحو زنگ. کردم باز چشم بزور یناشناس یگوش

 .نبود من یگوش زنگ اما بود آشنا

 



 خواستینم دلم اصال و نبودم رخوابیس هنوز

 !زوده صبح دونستمیم. کنم باز چشممو

 

 با تازه که دمیچرخ و کردم جمع حواسمو بزور

 امشب افتاد ادمی مبل یرو دریح یلباسها دنید

 خودش از اما. میبود مادربزرگم ی خونه مهمون

 و ومدیم خودش بود هرجا. نبود یخبر فعال که

 .نداشت یربط بمن دادیم تلفنشو جواب

 

 دوباره یلحظات بعداز و شد قطع شیگوش زنگ

 دست. کنم کاریچ دونستمینم واقعا. خورد زنگ

. برداشتم یعسل یرو از شویگوش و کردم دراز

 نوشته. زدم جیگ انداختم صفحه یرو اسم به ینگاه

 !بانو بود

 

 لیموبا! بانو چرا یول بود زیعز منظورش حتما

 شدن قطع الیخ اصال و خوردیم زنگ سرهم پشت



 خواستیم و بود نگرانش زیعز حتما. نداشت هم

 . رهیبگ ازش یخبر

  

 اسم خواستم تا و گذاشتم و گوشم به رو یگوش

 بگوشم یا گانه بچه یصدا بزنم، صدا رو زیعز

 پس...... سالم........ ییبابا الووو: گفت نشست

 !آخه دلتنگتم خونه، یایم یک

 

 که بود یا بچه دختر یصدا......  کردم هنگ

 یچ اما....  زبونه و سر خوش میلیخ بود مشخص

 !بود شده اشتباه حتما! االن؟؟ گفت

 

 خانم سالم: گفتم خواب از گرفته و آروم ییصدا با

 شماره یصبح اول طونکیش........ کوچولوووو

 داریب خواب از منم که دلم جان یگرفت یاشتباه رو

 !یکرد

 



: داد جواب بعدا. کرد مکث اول کوچولو دختر

 برام زهره مامان......  نگرفتم اشتباه رررمینخ

 .گرفته شماره

 کنه؟؟یم کاریچ شما دست دریح بابا یگوش اصال

 

 ای دیپر سرم از یبرق دونمینم حرف نیا دنیباشن

 مکان و زمان و شدم وصل فاز سه برق به کال

 . ستادیا برام

 

 زنگ گوشم تو دریح بابا ی واژه دو فقط زده جیگ

 .....خوردیم

 

 یگوش تونستم ینم یحت شد سست دستام انقدر

 یفاحش نیا به اشتباه یعنی.......  دارم نگهش رو

 ....... داشت امکان

 



 نفس یحت و اوردمینم در سر یچیه از اصال

 منگ و جیگ فقط! بود رفته ادمی از  هم دنیکش

 !هیچ ماجرا دونستمینم

 

 بابا به دیبد رو یگوش لطفا: گفت کوچولو دختر

 شما آخه! تنگه براش دلم. دارم کار باهاش درمیح

 د؟یهست یک

 

 بابا: کردم فکر بازم سردرگم و جیگ

 نفر هی مورد در داشت دیشا...... درررررریح

 دریح اسم فقط بود قرار مگه.......  گفتیم گهید

 !!باشه؟؟ من قلدر و اخمو و تخس مرد مختص

 

 مکان و زمان. رفتیم جیگ سرم چرا دونمینم اما

 فقط. زدیم دو دو چشمام و بودم کرده فراموش رو

 . شدمیم خفه داشتم هم

 



 ه؟یچ لشیفام درتیح بابا خانوم دختر: گفتم آروم

 زم؟یعز یگرفت اشتباه گمیم من

 

 یشاک هم یکم و عجول یصدا با کوچولو دختر

 مامانم یحت  دونمیم شو شماره رو درمیح بابا: گفت

...... 

 

 رو یگوش طالجان: گفت دمیشن رو یخانم یصدا

 جواب بابات مگه! یزنیم حرف یک با نمیبب بده

 نداده؟

 

 ؟یخوب. ریبخ صبحت سالم درجانیح: گفت بعد

 

 جمع بزور خودمو اما. رفتیم یاهیس واقعا چشمام

 کار دریح کدوم با دیببخش: گفتم آروم و کردم

  د؟یدار

 



 نکنه...... توانمند دریح: گفت محکم یلیخ خانم

 نکهیا نه یول....... دیکن صبر........ گرفتم اشتباه

 یگوش دیهست یک شما خانم...... خودشه ی شماره

 شماست؟ دست همسرم

 

 تونستمیم نه داشتم گفتن یبرا یحرف نه گهید واقعا

 ای کنم باور دونستمینم......... کنم فکر یا لحظه

 و کنم دایپ یحرف ای یزیچ تونستم ینم.......... نه

..... مبهوت..... مات فقط..... ارمیب بزبون

 ......جیگ...... جیگ..... جیگ

 

 مشخص فمیتکل هم کنم باور خواستنیم اگه

....... نبود مشخص فمیتکل هم کردمینم........ نبود

 داده یباز منو نهمهیا دریح واقعا دمیفهم ینم فقط

 ..........ای بود

 



 بانو اسم فقط. بدم قورت نبود دایپ هم یآب دهنم یتو

 اهیس اهیس اطرافم یایدن و دیرقصیم چشمام یجلو

 .....بود

 

 دریح یگوش دیهست یک دونمینم شرمنده: گفت خانم

 زهره به یزنگ هی دیبگ بهش فقط. شماست دست

 !دلتنگشه و کنهیم یبدقلق یلیخ طال که بزن

 

 حس و بدم تکون یسر تونستم فقط نگفتم یچیه

 .......شد قطع نفسم کردم

 

 

 

  بماند بسته من غم تا بمان_لحظه_کی#

  بماند نشکسته تو و من انیم عهد# نیا

 

  یراه_به_چشم# و منتظر نگو لحظه هر



 بماند وستهیپ ها فاصله# نیا که بگذار

  

  مهتاب_شب# در بگو تو یاشک ی قطره از

 بماند برجسته من دل در آن خاطر تا

  

  یدیام و بوستان و گل از نده وعده# یه

  بماند خسته یقفس در من دل مرغ که بگذار

 

  خندان_لب# با ایب تو ام چشم ی جاده در

 بماند بسته نفسم در گلو_بغض# نیا بگذار
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 هام هیر. دادم رونیب دهیبر دهیبر ینفس بزور

 بدتر قلبم یسوختنها یول. کردیم تمیاذ و سوختیم

. نشست چشمام به ینم. فتادیم کار از داشت و بود



 اسممو دیبا بشه قلب قلب نیا دادیم اجازه دریح اگه

 !کردمیم عوض

 

 رو یگوش تونستم ینم گهید. دیلرزیم داشت دستم

 اندازه بود نیسنگ یبحد یگوش. دارم نگه دستم هم

 !تحمل رقابلیغ و داشت وزن یسنگ تخته ی

 

 زن........ داشت بچه....... داشت زن دریح

 من   و...... داشت بچه....... داشت

 ....احمــــــــــق من  ...... احمــــــــــق

 

 دست از در،یح از شتریب. افتاد تخت یرو یگوش

 یتوخال ی  پرمدعا احمق   نیا. بودم یعاص خودم

 و بودم دهیچسب بهش ینجوریا که داشت یچ

 شدم؟؟ینم الشیخیب

 

 و زن کنار و بره جهنممممممم به تونستیم دریح

 رودست هرطرف از!!!! باشه خوش اش بچه



 و زیعز یعنی! طرف هر از.... بودم خورده

 منو و داره بچه و زن پسرشون دونستندینم آقاجون

 بودند؟؟؟ چرخونده شون انگشت نوک ینجوریا

 

 ....... نداشت امکان...... نداشت امکان

 

 بزنم داد خواستمیم. بود گرفته شیآت یبدجور دلم

! کنم یم تمومش خودم جان به دررررررررریح

 بمن دستت بدم اجازه گهید بار هی اگه درررررریح

 !نداره وجود من از تر احمق برسه

 

 گهید بار هی اگه ستمین پدرم دخترررررررر دریح

 نگاه و نیبش فقط! فتهیب بصورتم چشمت بدم اجازه

 امروز از ،یکرد یباز من با امروز تا....... کن

 !میبچرخ تا بچرخ. کنم یم یباز باهات من بعد به

 



 داد دلم یتو اما نهیبش اشک به خواستیم چشمام

 یناکس و هرکس بده اجازه و کن هیگر فقط: زدم

 !ارهیب سرت خواست ییبال هر

 

 دریح دهیرس ییبجا کارت که بکنند سرت بر خاک

 به خل که هم تو و دهیکش نقشه برات بچه و زن با

...... نیآم! یکرد باورش رقمه همه  و یمعن تمام

 همه از دور و قبرستون برو کن لطف

 نیا یکنیم فکر....... ررررررررررررریبم

 !!!!یکنیم که هیزندگ

 

 ذهنم از.. دیچک اشکام و فشردم بهم چشمامو

 بنظرت کن سهیمقا دریح با رو ریام االن: گذشت

 !افتاد سوزش به دلم دوباره بود؟؟؟ بهتر کدوم

 

 و رفتیم زودتر دیبا یرفتن. شدم بلند جام از آروم

 چنان گهید. شدیم تموم زودتر دیبا یشدن تموم



 همه و نزارم جا به خودم از هم یرد یحت رفتمیم

 . بزارم نیآم ی چهره دنید حسرت در رو

 

 فقط. نداشت عالقه بمن یسوزن نوک یشکیه یول

 دریح براشون مهم...... دریح..... دریح..... دریح

 شده داشیپ کجا از و بود یک گهید نیآم! بس و بود

 بود؟؟

 

 نیا از فرار فکر به فقط و کردمینم حس یچیه

 شستن بدون. فتهین یکس به چشمم تا بودم خونه

 . کردم تنم لباسهامو حالیب صورتم و دست

 

 تنها. افتادم راه کرده سرم شالمو و دمویپوش پالتومو

! بس و بود میدست فیک بردمیم خودم با که یزیچ

 راحت و نمینب رو یکس کردمیم دعا دلم ته فقط

 . کنم ترک رو خونه دعوا و بحث بدون

 

 



..... چکسیه..... نداشتم رو چکسیه ی حوصله

 یم خودم یاله که نداشتم خودمم ی حوصله

 !بودم خسته خودم دست از چقدر....... مردم

 

 احمق دریح صدرصد. اومدم نییپا ها پله از صدایب

 ازش یخبر چیه که بود حمام باز حقه و کالش و

 ساعت به نگاهم. نبود یکس هم ییرایپذ در. نبود

 !بودند خواب همه مطمئنا و بود صبح ۷.۳۰. افتاد

 

 دونستمینم اصال و شدیم دهیکش دنبالم فقط پاهام

 از خوامیم فقط دونستمیم یول. کنمیم کاریچ دارم

 ی فهیطا با ش چهره هزار یآدمها و خونه نیا

 میتصم خدا یابانهایخ در و بشم دور بدردنخورم

 .بکنم دیبا کاریچ رمیبگ

 

 در یزندگ از بهتر کردن یزندگ پارک ی گوشه

 .  بود بازش حقه یآدمها با کاخها نیا

 



 پشت کوچه در. شد بسته سرم پشت ییرایپذ در

 کنار از حالمیب و لرزان یقدمها با و شد بسته سرم

 . شدم یراه وارهاید

 

 تموم یهمچ گهید چمیبپ منطقه نیا از بود یکاف فقط

. کردم نگاه آسمون به و کردم بلند سرمو. بود

 همه یخاکستر و اهیس ی دهیچیپ هم در یابرها

 و ها ییتنها و حال نیا در و بودند پوشونده جارو

 .داشتم رو باران ای برف کی فقط هامیآوارگ

 

 اشک به دوباره چشمام آسمون به رو همچنان

: گفتم و نشست لبام یرو تلخ یلبخند. نشست

 ؟یخواستیم نویهم..... شکرت خداجوووووونم

 .گمیم کیتبر یدیرس

 

 و من به حواست نهمهیا ینشد خسته بگو بمن فقط

 قسم خودت به! بود من سوزوندن و من چوندنیپ



....... دهیبر فقط...... خسته فقط...... ام خسته من

 !شده سر به جان فقط...... شده لب به جان فقط

 

 یرو آب یا قطره و دمیکش چشمام به یدست

 االن: گفتم. شد تر قیعم تلخم لبخند. نشست میشونیپ

 از چشم و یمن هواخواه نهمهیا که مهربون یخدا

 کنم؟ کاریچ بنظرت ،یداریبرنم من

 

 مونده برام یکس بکوبم؟ کجا به سرمو و برم کجا

 میتصم باره هی کاش ره؟یبگ دستمو و کنه کمکم

....... میراض بخدا! یکن تموم رو یهمچ و یریبگ

 آن از آدماش و ایدن تمام........ یراض فقط

 و نخواستم کن تمومش من یبرا فقط...... خودت

 ......خوامینم گهید

 

. انداختم عقب به ینگاه و برگشتم آروم. ستادمیا

 هم فهیطا و لیا گهید. شدینم دهید هم خونه گهید

 کردم؟یم کاریچ دیبا تنها یتنها االن. بود تموم



 

 داداش. بود رضا بود مونده برام که یکس تنها

 رو یمستقل  یزندگ کردیم کمکم دیبا. رضام

 .خواستمیم کمک فقط داشتم پول یکم. کنم شروع

 

 رفت فمیک داخل دستم و دادم رونیب رینفسگ یآه

 یزیچ گشتم رو طرفش هر. ارمیب در مویگوش

 که رو میگوش. شد باز چشمام...... یچیه. نبود

 مونده جا اتاق زیم یرو بودم گذاشته شارژ یبرا

 . بود

 

. گرفت راه اشکام و فشردم بهم محکم چشمامو

 خودم....... تموم همه و همه....... تموم هم رضا

 شو شماره از عدد کی اصال....... تنها و تک

 ..... یچیه.....  نبودم حفظ

 



 یخدا ممنونم: کردم زمزمه. رفت باال نگاهم

 یخدا زادیمر دست...... ممنونم یلیخ...... نیآم

 .....من

 

 دیبا..... کنم یکار خودم یبرا تونستمیم دیبا یول

 تمام کردم یسع و دادم تکون یسر....... تونستمیم

 از رو نما دوست یلهایفام و کننده داغون افکار

 . بندازم رونیب ذهنم

 

. نداشتم نا گهید. رفتم راه و رفتم راه ابونهایخ یتو

 چشمم و دیچرخ نگاهم. کردینم میاری پاهام گهید

. بود باز که افتاد یشاپ یکاف به ابانیخ اونور

 با و کنم استراحت یساعت مین همونجا تونستمیم

 ! هیچ ام چاره نمیبب درکنم یخستگ یکیک و یچا

 

 گرفتمیم خودم یبرا یمیتصم حتما شب تا دیبا

 دنبال و خوردیم یاجتماع سیپل به کارم وگرنه

 .خواستمینم نویا من و. گشتند یم ام خونواده



 

. شدم نهایماش گذشتن منتظر و گذاشتم ابونیخ به پا

 در چپم سمت از یَون نیماش. شد خلوت ابونیخ

 به خودمو تونستمیم برسه بمن تا. بود اومدن حال

 . برسونم خط یرو ابونیخ وسط

 

 یبوق یصدا که بودم برداشته یقدم سه دو تازه

 حس رو محکم یا ضربه خوردن و شد بلند ممتد

 شدن پرت و سوخت یآن در  چپم سمت تمام. کردم

 گهید....... کردم حس رو افتادنم نیزم یرو و

 .......یچیه

 

 تمام کردم یحرکت تا اما بخورم یتکون کردم یسع

 کوفتند یم بدنم به چکش با انگار. گرفت درد بدنم

 و بود ادیز درد شدت. شد بلند ام ناله یصدا که

 .تحمل رقابلیغ

 



 به پنجه ادیز درد باز که خوردم یتکون دوباره

 تونستم ینم اصال و بود نیسنگ چشمام.  زد جانم

 یکم شده یحت کردم یسع اما. بدم تکون پلکهامو

 . کنم باز الشونو

 

 چشماتو....... خانم: گفت نشست گوشم به ییصدا

 دارم بخدا....... کن باز لطفا چشماتو....... کن باز

 باز چشماتو خانم.......  ها رمیمیم ترس از

 فتادهین برات یاتفاق و یسالم نمیبب بزار....... کن

 !باشه

 

....... بود یک گهید نیا: کردم فکر عذابم تمام با

 .......نبود آشنا برام صدا اصال

 

..... جان خانم: خورد گوشم به دوباره مرد یصدا

 دمینفهم اصال بخدا........ کن باز چشماتو توروخدا

 .......خورد شما به چطور نیماش

 



 وسط اونم دنتونید با و نبود جمع حواسم امروز 

 اول و اومد چشمام یجلو زنم دونمیم فقط ابونیخ

 کردمیم فکر...... بودم شده جیگ فقط یصبح

 ...... که دمید ابونیخ یتو رو زنم نرگس

 

 محکم یزیچ ابانیخ وسط فتادیم ادمی داشت تازه

.......  نکهیا مثل....... سوختم فقط  و خورد بهم

 بودم کجا االن یول بودم؟؟ کرده تصادف یعنی

 ........ که

 

 یم دیبا...... دمید یم دیبا.... کردمیم نگاه دیبا

 !هستم یک با و هستم کجا االن دمید

 

 شکل اطرافم کم کم و کردم باز چشممو یال بزور

 انگار که افتاد یمرد به چشمم همه از اول. گرفت

 .بود نشسته تخت یرو کنارم

 



 ینگران و بود یا قهوه که ییبایز و یبادام چشمان

 ......زدیم موج توش یناراحت و

 

 

 جمع جمع التیخ بندم،ینم یعشق چیه به دل

 جمع جمع التیخ کندم، دل شهر تمام از

 

 نینچ یخواه ن،یبچ یخواه مرا پرواز بال

 جمع جمع التیخ پابندم، شیخو بر ابد تا

 

 کندیم یباز نقش میبرا یگاه نهیآ

 جمع جمع التیخ خندم،ینم هم شیرو به من

 

  ستندین یحساب ییعددها هم با ما جمع

 جمع جمع التیخ آرزومندم، را شدن کم

 



 !نیبب اما دل، داغ از رهنیپ گرفته ُگر

 جمع جمع التیخ دماوندم؛ بستم، فرو لب

 

 که ستین الزم بردار، امشهیر از را شهیت

 جمع جمع التیخ وندم،یپ ریزنج شد پاره

 

 !رفت و کرد غلطان اشک در مرا چشمان گرچه

 جمع جمع التیخ گندم،ینم برکه نیا در من
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 تمام الیخیب کنارم در ناشناس یمرد دنید با

. ومدیم رونیب داشت قلبم و بودم بدنم یعذابها

 درد بدنم تمام باز بکشم عقب خودمو کردم یسع

 چشمام ی گوشه از ترس از اشکم نباریا و کرد

 .دیچک

 



 دینبا.... دینترس...  نه: گفت هراسان و تند مرد

..... زنمینم دست شما به من بخدا...... دیکن هیگر

 ...خانم ندارم یکار باهاتون بخدا....  دمیم قول

 

 درد بدنم تمام کنم، پاک صورتمو آوردم باال دستمو

 خورد بصورتم دستم تا دردهاش تمام با. گرفت

 باال آخم یصدا دوباره و گرفت درد هم صورتم

 . رفت

 

 باعثش دیببخش.... دیدار درد:  گفت ناراحت مرد

 فقط...... ارمیم قرص براتون االن..... بودم من

 یاشتباه بخدا. تونم شرمنده واقعا که دینکن هیگر

 .دیکش نجایا به کار داد رخ

 

 در سر هم اصال و کردمیم نگاه فقط کوفته

 از ییجا هم بودم کرده تصادف هم انگار. اوردمینم

 رو بدنم یدردها دیبا فعال اما. بود شده اشتباه کار

 . کنم کاریچ دونستمینم اونم که کردمیم یا چاره



 

 از ام نهیس. افتاد راه و شد بلند کنارم از آروم مرد

 دهیکش سرش پشت نگاهم و رفتیم نییپا باال درد

 . شد

 

 رفتنش راه ی نحوه با اما. بود دار کلیه و قد بلند

 هاش شونه یرو رو بزرگ یغم یکردیم حس

 !دمشیند گهید و شد خارج اتاق از. کردیم تحمل

 

. انداختم اتاق به ینگاه و چرخوندم سرمو آروم

. یوارید کمد یطرف در و دیسف یوارهاید با یاتاق

 اتاق از یا گوشه ییطال و دیسف یشیآرا زیم

 قرار جلوش کوچکش یصندل و بود شده گذاشته

 . داشت

 

 قشنگ اتاق ی ساده اما ییطال و دیسف یها پرده

 شیآرا زیم همون ست یتخت یرو منهم   و بودند

 .بود دونفره که بودم دهیخواب



 

 درد با یکم دوباره سرمو. دیکوب دوباره قلبم

 به مخالفم سمت وارید یرو نگاهم تازه و چرخوندم

 که افتاد یداماد و عروس مختلف یعکسها

 .بودند انداخته یقشنگ یعکسها هم کنار ییبایبز

 

 اطرافش و داماد و عروس یعکسها ن  ییپا

 زن چقدر یول. بودند کوچکتر زیسا در ییعکسها

 .بود من هیشب عکس درون

 

 دختر..... نه. کردم زوم چشمامو و کردم دقت

 شباهت بهم چقدر یول نبود من نیع عکسها درون

 شدیم شباهتهامون متوجه دیشا یهرکس فقط. میداشت

 . هستم عکس یتو دختر من گفتینم چوقتیه اما

 

 یا لحظه! کرد قدعلم چشمام یجلو دریح یا لحظه

 خونه از یچطور و بودم دهیشن یچ افتاد ادمی



 یم گرومب گرومب قلبم تازه! بودم زده رونیب

 . نمشیبب خواستینم دلم گهید و دیکوب

 

 خونه نیا یتو نجایا من گفتیم بمن یکی کاش اما

 . کردمیم کاریچ بهیغر یمرد شیپ و

 

 تمام شدت به رو یچکش. دییکو یم داشت سرم

 درد شدت از ناله و آه که دندیکوب یم سرم یتو

 .شدیم یجار بزبونم

 

 نگاهش نگران. اومد بطرفم و شد اتاق وارد مرد

 درون آب یوانیل دستش در و بود بصورتم

 . بود یشدستیپ

 

 بدنم یعذابها تمام با نهیبش کنارم بازم خواست تا

 آخ که اومد بدرد بدتر سرم و دمیکش کنار خودمو

 و رفت سرم راست سمت بطرف دستم. گفتم یبلند

 . نشست پانسمان یرو تازه



 

 که بود شده هم پانسمان و بود یزخم سرم پس

 .  بودم نکرده حسش

 

 شما: گفت و دیکش کنار خودشو زود هراسان مرد

 دیبا..... ندارم یکار باهاتون چون دیبترس دینبا

 بخدا.... براتون آوردم قرص.... دیباش آروم

 ......ندارم یکار باهاتون

 

 وونهید تمام. شدمیم وونهید داشتم من یخدا یوا

 دیبا حتما و کردندیم دایپ منو دونه دونه ایدن یها

 گهید نیا. بردارند سرم از دست تا کردمیم سکته

 !بود ستادهیا روم یجلو بود یک

 

 مارستانیب یتو دیبا االن بودم کرده تصادف اگه

 !!بهیغر هی ی خونه نه بودم

 



 خوردم یتکون! ت خونه یآورد منو چرا: دمینال

 کنار بکش: گفتم یول. اومد در آهم که بشم بلند

 ! برم خوامیم

 

 نگام فقط و دیکش یکنار زدن پلک بدون مرد

 نییپا تخت از پاهامو. گفتینم هم یزیچ. کردیم

 یدردها. شدم بلند و دادم پاهام به یقدرت. گذاشتم

 . رفتمیم دیبا یول نداختیم کارم از داشت سرتاپام

 

 ام نهیس یرو رو دستم و کردم راست رو قدم

 و باال توش بزور سوزانم و داغ نفس که گذاشتم

 ....کوووو من یپالتو: گفتم. رفتیم نییپا

 

 افتادم تخت یرو چنان و رفت یاهیس چشمام که

. شد ریخاکش و خرد بدنم یاعضا تمام کردم حس

 محسن یاله: گفت یشاک که شد بلند مرد یصدا

 !نکارشیا با رهیبم

 



 قصد واال...... خانم دیبش بلند جاتون از دینبا شما

 دیبا..... هیزخم سرتون..... ندارم شمارو خوردن

 .....بشه خوب حالتون دیبخور رو قرص

 

 پاهامو و گرفت قرار گردنم ریز دستش کردم حس

 دوباره که کرد درازم تخت یرو گرفته متیمال به

 یول کنم باز تونستم ینم چشمامو. گفتم یبلند آخ

 . کنهیم کاریچ داره دمیفهم یم کامال

 

 دیبخور رو قرص: گفت و آورد باال یکم سرمو

 !شهیم کم دردهاتون شهیم خوب حالتون

 

 یول. خونه اون از فرار و خواستیم زدن داد دلم

 یآب وانیل و رفت فرو دهنم یتو فشار با یقرص

 .گرفت قرار لبهام نیب

 

 یرو سرم آرام یول. دمینفهم رو داد بخوردم یچ

 دم. شد دهیکش بدنم یرو ییپتو و گرفت قرار بالش



 سوپ براتون برم دیکن استراحت: گفت گوشم

 .بپزم سوپ ستمین بلد تونم شرمنده. بخرم

 

 بدنتون بلکه دیبخواب فقط گردمیبرم ساعت مین تا

 . بشه آروم

 

 روشن یصدا بعد. دمیشن درو شدن بسته یصدا

! بود رفته نکهیا مثل. شد دور که اومد ینیماش شدن

 خونه از رونیب خودمو شده هرطور دیبا

 .دادمیم نجات خودمو و رفتمیم دیبا. رسوندمیم

 

 خونه نیا از خودمو برگشتنش تا شده هرطور دیبا

 دردناکمو بدن و دادم بخودم یقدرت. کردمیم دور

  ستادمیا پاهام یرو بزور. دمیکش رونیب پتو ریز از

 بتونم بلکه نره یاهیس چشمام کردم دعا فقط و

 . کنم کنترل خودمو

 



 لنگ رسما که برداشتم اتاق وسط بطرف یقدم

 اصال...... نبود خوب اصال بدنم اوضاع. زدم

 ...... نبود خوب

 پالتوم ی شهگو به چشمم و دیچرخ اطراف نگاهم

 .شدیم دهید در پشت از افتاد

 

 لنگان. بود زونیآو در پشت یرخت چوب به انگار

 زونیآو زیآو از پالتوم. رفتم بطرفش انیگو آخ و

 از یرد اما. شده تکونده قشنگ بود مشخص و بود

 تا یقشنگ به شالم. بود بازوش یرو کمرنگ خاک

 گهید زیآو در هم فمیک و بود زانیآو کنارش شده

 .بود

 

 تا یول دونمینم دمیپوش و شتمبردا چطور رو پالتو

 فمویک. ختیر فرو اشکم بندازم سرم به شالمو

 درد انگشتام بند بند که دارم نگه تونستمیم بزور

 .کردیم

 



 دنبال چشمم کوچک هال در و شدم خارج اتاق از

 در بطرف و گرفتم وارید به دستمو. گشت در

 از یکار چیه که شهنبا قفل کردمیم دعا فقط. رفتم

 . ومدیبرنم دستم

 

 یکوچک اطیح به پا و کردم باز. نبود قفل یول

.  بود سیخ جا همه و دیبار یم نم نم باران. گذاشتم

 که خورد چشمم به اطیح ی گوشه یدرخت تک

 یرو خوشرنگ و دهیرس  و درشت یخرمالوها

 .    کردندیم ییخودنما لخت یها شاخه

 

. امیب کنار تونستمیم هم باران با. کردمیم عجله دیبا

 و مرتب و زیتم هام چکمه. اومد نییپا نگاهم

 خم تونستم بزور. بود یجاکفش یرو خورده واکس

 .بندازم نیزم یرو پاهام یجلو هامو چکمه و بشم

 

 اگه...... ببندم هامو چکمه پیز تونستمیم اگه عمرا

 . شکست یم استخونام تمام حتما شدمیم خم یکم



 

 اومدم نییپا یبتیمص چه با اطیح ی پله تک از

 دستم. شدم زنده و مردم برسم کوچه در به تا. بماند

 در دمیکش یکنار تا و نشست در ی زبانه یرو

 . شد باز کوچه

 

 من! نبودم یزندان من. بخندم بلند خواستیم دلم

 انگار که مرد اون! برم تونستمیم و بودم آزاد

 با مثال. بود نکرده محدود منو بود محسن اسمش

 . گذاشتم رونیب یقدم عجله

 

 یبست بن در کوچک ی خونه چند یرو نگاهم

 و حد در شون همه بود مشخص که نشست خلوت

 یمال وضع با هستند محسن ی خونه ی اندازه

 .بودم ها خونه نیا از یکی مهمون من و. متوسط

 

 و رعد چنان یا لحظه که برداشتم دوباره یقدم

. کرد گز گز بدنم چارستون تمام  زد یدیشد برق



 کنم فکر که شد بلند آسمان غرش یصدا بدنبالش

 . دمیلرز نیزم از بدتر منم و  دیلرز نیزم تمام

 

 آب سیخ نرفته راه هنوز و گرفت شدت باران

 کجا خواستمیم داغونم و درهم اوضاع نیا با! بودم

 که یاوضاع با بودم مطمئن دونستم؟ینم رو برم

 . دادندینم جا بهم هم مسافرخانه یتو یحت داشتم

 

 نه خونه نیا یتو منکه موندم؟ یم دیبا یعنی

 کجا بود قفل میرو به یدر نه بودم یزندان

 یراه فردا و موندم یم نبود بهتر برم؟ خواستمیم

 شدم؟یم

 

 ی افهیق و نگران یچشمها به اصال که هم محسن 

 دیشا خب!!! باشه مزاحمت اهل ومدینم مهربونش

 داده قرار آواره و تنها من   سرراه رو محسن خدا

 !باشم داشته یسرپناه بتونم بود

 



 یم فقط....... دونستمینم یچیه....... دونستمینم 

 یدردها از یکم تا برگردم خونه داخل دیبا دمیفهم

 و فتمیب راه بعد ادیب بند هم بارون و بشه کم بدنم

 . برم سرنوشتم دنبال

 

 داخل سوخت خودم یبرا دلم و دمیکش که یآه با

 یرو چشمم دوباره و بستم درو. برگشتم اطیح

 دلم. بودم شده وونهید انگار. نشست خرمالوها

 یخرمالو اونم....... بود کرده خرمالو هوس بشدت

 ..... درشت

 

 

 یباش زده رقم جنون میبرا که یا دهیرس

 یباش زده سرم بر عشق چنان که کند خدا

 

 :شد نیا ام یشاد که ام یدبستان بچه هیشب

 !یباش زده قلم خودت را دلم مشق اهیس



 

 هم نیهم یبرا ،یستین نیزم انحصار در

 یباش زده قدم شب ماه با که ستین دیبع

 

 نگاهت زبان نیباتریز به ستین دیبع

 یباش زده هم به مرا جهان معادالت

 

 !حاللت عشق خون ببخشند، که ام سپرده

 یباش زده دم دو خنجر سرم به اگر

 

 کن ام یزندگ و بمان ،یبمان که یآمد تو

 یباش زده غم و بیغر ندارم دوست بخند،
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 از نگاهمو یبدن و یروح یدردها تمام با

 یک گهید تو: گذشت فکرم از. گرفتم خرمالوها

 دیبا فقط بلبشو و ریو رویه نیا در..... نیآم یهست

 نکهیا نه مرد صلوات سالم با و شد قبله روبه

 !!کرد خرمالو خوردن هوس

 

 هم اصال: گفتم آروم و گذاشتم پله یرو پا یول

 یروزها تمام انتقام تا مونم یم زنده انقده. رمیمینم

 !رمیبگ دشمنان از مو شده مسخره و ختهیر بهم

 

 من یها بچه و زن با رندیبم دشمنام که یاله 

 یجلو و ادیب خبرشون که یاله!! شونیدرآورد

 . نمیبب رو شدنشون جزغاله چشمم

 

 من  . نکنه خدا گفتم دلم یتو راستش یول

 یتو یخار نبودم یراض اصال خررررررررر

 اونورش اوردمیدرم ازش یپدر اما! بره دریح یپا

 .دایناپ



 

 و دریح یهوا و حال از داشتم رو یکس االن کاش 

 یجا دنید بعداز دونستمیم کاش. دادیم خبر بهم هیبق

 !!بودند یحال چه در االن دنبالم گشتن و من یخال

 

 !رو یشکیه...... نداشتم رو یشکیه فیح یول

 

 بزور. گذاشتم باال پله از پامو و دمیکش یبلند آه

. کردینم میاری چگونهیه کمرم. درآوردم کفشامو

 ینگاه قبل از آرامتر نباریا شدم ییرایپذ وارد

 .انداختم بهش

 

 مبل کدستی که یمتر ۲۰ حدودا کوچک هال

 شده دهیچ توش یگل گل یبالشها با یشکالت یراحت

 نه ظروف و ظرف رقم چند با برنزه یا بوفه. بود

 از یا گوشه و خوردیم چشم به توش گران چندان

 . داشت قرار هال

 



  یگرید ی گوشه هم یرنگ یمس یگاز یبخاز

 به که کوچک یا شپزخانهآ. بود سوختن درحال

 نتیکاب یرو یحت و بود شده دهیچ تمام یسادگ

 . بودند دهیچ یبرق لیوسا هم یفلز و ساده

 

 اتاق تک همون فقط و نبود یخبر یچیه از گهید

 بود کجا عکس یتو عروس اما. داشت رو خونه

 . نبود یخبر چیه اونم از. دونستمینم رو

 

 که یآرامش اما بود یا ساده و کوچک ی خونه

 تلخ یلبخند. بود هام دهید یماورا داشت توش

 نیا به ی خونه امروز به تا. نشست لبام یرو

 !     بودم دهیند جور و جمع و ینقل و یکیکوچ

 

 و انداختم تخت ی گوشه پالتومو. برگشتم اتاق به

 تمیاذ بشدت و شدینم دهیکش باال دستام. نشستم

 .کردیم

 



 بقدر. ذاشتمینم کنار شالمو و بود حواسم االن گهید

 و شده پسرخاله محسن با ندانسته و دهینفهم تیکفا

 . بودم داده نشون یخود کنارش حجاب یب

 

 دراز ناله و آه با دوباره و کردم دراز پاهامو

 بهم لبامو. کرد پرواز خونه بطرف فکرم. دمیکش

 ناراحت نبودنم از که ییکسا تنها کنم فکر. فشردم

 وگرنه.  رضام داداش و بود یعل و پاشا بودند

 .......هیبق

 

...... باران خاله...... آقاجون...... زیعز

 رژه چشمم یجلو دونه دونه...... مادربزرگ

...... بودند دهیفایب شون همه......  نه. رفتند

 قیرف و دزد کیشر که آقاجون و زیعز مخصوصا

 ازدواج از نداشت امکان..... بودند هم قافله

 .....یاونجور منو و باشند اطالع یب پسرشون

 



 چشمام به یاشک. نداشت که نداشت یتموم غمهام

 اگه بود؟؟ یچ ام چاره کردم؟یم کاریچ دیبا. دیدو

 دارم و کجام شدندیم باخبر ازم رضا ای یعل و پاشا

 .  دادندیم اطالع هیبق به حتما کنمیم کاریچ

 

. باشه داشته یخبر من از یکس دادمینم اجازه من و

 از بهتر.....  بود یهمچ از بهتر بودن تنها و تک

 یپاها یرو کردمیم عادت کم کم دیبا..... یهمچ

 . نباشه گرم پشتم یچکسیه به و ستمیبا خودم

 

 حاضر کردیم مییراهنما و کمک یکس اگه یحت

 گور و گم شهیهم یبرا و برم شهر نیا از بودم

 یلیخ و نداشتم رو یچیه ی تجربه واقعا یول. بشم

 .کردمیم فکر که بودم یاون از تر پا و دست یب

 

 کردمیم هق هق گهید و بود گرفته صورتمو اشکام

 اومد ینیماش یصدا. کردیم درد بدتر ام نهیس که

 . ستادیا خونه یجلو



 

. شد باز ییرایپذ در بعد. شد بسته و باز کوچه در

 یتونستیم یحت بود کیکوچ یبحد خونه ایخدا

 رو رفتیم راه کوچه یتو که رو یکس یصدا

 !یبشنو

 

 تک با محسن. بود برام یدیجد حس تمامشون

 ییجا و شد داخل. دیکش اتاق به یسرک یا سرفه

 . نمشیبب بتونم ستادیا

 

 تکون: گفت تند یول. شم بلند مثال خوردم یتکون

 که یاونجور. ست کوفته یلیخ بدنت دونمیم. نخور

 مدت هی یخورد نیزم و یکرد برخورد نیماش به

 . بشه خوب اتیکوفتگ کشهیم طول

 

 یرفت رونمیب نکهیا مثل: گفت که دادم تکون یسر

 ! یشد مونیپش شکرخدا اما

 



 ازش گهید چرا. نشست مهربونش بصورت نگاهم

 یدرها دمیشا بودم؟ آروم نهمهیا چرا دم؟یترس ینم

 که بود آورده بوجود من در رو دیام نیا خونه باز

 .  کنم اعتماد صاحبخونه به تونمیم

 

. نکرد یاری بدنم اما رفتم در دم تا: گفتم خجالتزده

 خودت بقول و شد علت بر دیمز هم دیشد بارون

 و بشه خوب حالم یکم مونم یم منتظر. برگشتم

 !کنم زحمت رفع بعد

 

 مزاحم باشه ادتی: گفت و افتاد راه هال بطرف

 یول. انداختم روز نیا به تورو بودم من نیا. یستین

 خبرشون الاقل یبد یتلفن شماره ای خونه آدرس اگه

 . نباشند نگرانت کنمیم

 

 دهید یچیه پشتش از که شد دوخته پرده به چشمم

 بهش یجور چه خوامیم االن: کردم فکر. شدینم



 یشکیه بگم یجور چه ندارم؟؟ رو یکس بگم

 ..... و تنهام یتنها بگم یجور چه ست؟؟ین منتظرم

 

 بگم یچ بهش گرفتمیم میتصم بعدا. بستم چشمامو

 .نیهم دهیفایب و بود محض یخودخور فقط االن

 

 یرو داشت بدست که ینیس. شد اتاق وارد دوباره

 بلند  کنمیم کمکت: گفت گذاشت تخت کنار یعسل

 خواهش نترس من از فقط. یبخور سوپ یکم یش

 .کنمیم

 

 باال منو کم کم و گرفت قرار پشتم آرام دستش

 پرده شهیم: گفتم. نشستم راحتتر کمکش با. آورد

  نم؟یبب رو رونیب بارون دیبزن کنار رو

 

. رفت کنار پرده. گفت یچشم و داد تکون یسر

 درخت که دیباریم داشت قشنگ و زیر بارون

 . شدیم دهید قشنگ پنجره از هم خرمالو یبایز



 

. کردم نگاشون قشنگ و رفت ضعف براشون دلم

 راه دورها دور اون تا باران دنبال چشمم  بعد اما

 . دیکش

 

: گفت و برداشت رو ینیس. نشست کنارم محسن

 کنم؟ کمکتون من ای دیخوریم خودتون

 

 بود خوشرنگ که نشست سوپ بشقاب یرو نگاهم

 یکاف بقدر: گفتم آروم. شدیم بلند ازش یبخار و

 خسته کنم فکر. خورمیم خودم دیافتاد زحمت یتو

 !کردم تون

 

 سالمت شما: گفت که برداشتم ینیس از رو قاشق

 تمام به من نمتون،ینب تیوضع نیا به و دیباش

 . میراض زحمتهام

 



. رفت آسمون به آخم کردم بلند که رو قاشق

 تند محسن. کردیم تیاذ واقعا بازوم یها چهیماه

 کوفته بدنتون گفتم: گفت و گرفت دستم از رو قاشق

 ..... دیبد اجازه. ست

 

 چشمام به هم یاشک که اومد دهنم بطرف قاشق

 یچیه محسن. خوردم آرام آرام رو سوپ.   نشست

 قاشق کرده نگام تمام آرامش با فقط و گفتینم

 .ذاشتیم دهنم به رو سوپ قاشق

 

 و جذاب ی دهیکش و یبادام چشمان اون با محسن 

 ته و متناسب دماغ با گرد یصورت مهربان، نگاه

 و کلفت یلبها و ومدیم بصورتش میلیخ که یشیر

 و قد که مخصوصا. بود جذاب یلیخ فرم خوش

 نشون ترش برازنده میلیخ شیکلیه و بلند ی قواره

 . دادیم

 



 رو نبود زنش از یخبر و بود تنها چرا فقط

 من از یچیه اون که یهمونجور. دونستمینم

 !دونستینم

 

 گرسنه چقدر بودم دهیفهم تازه و شد تموم سوپ

 ارم؟یب برات یدار دوست بازم: گفت محسن. بودم

 .نکن تعارف ها دمیخر ادیز

 

 مشخصه که ینجوریا. خورمیم بعدا هیکاف: گفتم

 !گردنت وبال و مهمونتم فعال

 

 نیزم یرو یکنار رو ینیس شده خم و زد یلبخند 

 دیبدون اگه. دینزن حرفو نیا چوقتیه: گفت. گذاشت

 زنده و مردم هام سکته با چقدر دیکن باز چشم تا

 . دیگینم یزیچ نیهمچ االن شدم

 

 اگه خب: گفتم که دمیکش دراز کرد کمکم دوباره

 ینگران نهمهیا دیرسوند یم مارستانیب به منو



 میزیچ گفتند یم و کردندیم نمیمعا اونجا. دینداشت

 .نشده

 

: گفت و دیچرخ صورتم یرو نگاهش نیغمگ

 یول....... یول بکنم نکارویا خواستیم دلم خودمم

 بازم. شدمیم بدبخت گهید و دادمیم دست از کارمو

 خونه اجاره و یزندگ خرج بزور شده یهرجور

 .....ارمیم بدست رو

 

 خونه نیا حاال. بود دهیماس صورتش یرو نگاهم

 سوته سه شدیم که نویا بود؟؟؟؟ هم اجاره ینقل

 !!!......دیخر شمیکنار ی خونه چندتا حاال و دیخر

 

 جیگ بازم و ستین مفهوم برام حرفش کردمیم حس

 .....شدم
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 داشتم و بود شده دوخته محسن یرو همچنان نگاهم

 شیپ و پس رو حرفش ام دهیهنگ مغز یتو

 . کردمیم

 

 زیچ: گفت بود بصورتم نشیمت نگاه همکه محسن

  گفتم؟ یبد

 

 اجاره که هیچ کارتون مگه: گفتم و شد جمع حواسم

 .... و دیهست هم

 

 مثال: گفت. نشست لباش یرو تلخ یلبخند

 اونهمه ام خونواده یول. مملکتم نیا ی لکردهیتحص

 ی راننده شدم آخرش و کنند تمیحما نداشتند ثروت

 .کنم یم یمسافرکش دارم و َون نیماش هی

 

 یول بود، خوب بازم بود خودم یبرا نیماش حاال

 سهم شبم تا صبح کار از و شم راننده فقط من



 ی اجاره تونمیم نیهم. رسهینم ییجا به اونم. برمیم

 . کنم اداره رو رینم بخور یزندگ هی و خونه نیا

 

 و مهیب به کارم و بردمیم مارستانیب به تورو اگه

 کارمو درجا د،یرسیم نیماش صاحب به دادن خبر

. نشستم یم اهیس خاک به واقعا که دادمیم دست از

 بهم و هدف یب یزندگ نیا ریگ هم تیکفا بقدر االن

 دست از هم کارمو کهیروز به یوا. هستم ختهیر

 !دادمیم

 

 که بود خاص یجور نگاهم هم باز نکهیا مثل

 اصال یپول یب و یندار انگار: گفت و دیخند نباریا

 ! یندار رو ششیگنجا و نداره یهمخوان باهات

 

 اگه. مشکالته حالله پول زمانه نیا در االن دختر

 پول یکاف ی اندازه به حتما نشد حل پول با مشکلت

 !یمعطل ول و ینداشت

 



 یم اهشیس پول با رو مرد هی هم امیاال میقد از

 صورتشو دیبا باشه نداشته اگه که شناسند

 نیا در االن منم. رهیبم فقط و قبله طرف برگردونه

 !کن باور ام مرحله

 

 طیشرا نیا در کجاست خانمت پس: کردم زمزمه

 باشه؟ کنارت

 

 نگاه یتو نباریا که یدرد و غم اما. دیخند دوباره

 چشمم از اصال کرد فوران صورتش و خنده و

: گفت غم از سرشار. شد بلند جاش از. نموند دور

. نکرد تحمل گهید و شد خسته. رفت و شد خسته

 یزندگ نیا و برداشت خودشو جان و شد خسته

 . کرد ترک رو ینکبت

 

 هی به مگه! ندارم گفت شهیم چقدر زن هی به مگه

 زنده تا بخور اونقدر فقط گفت شهیم چقدر زن

 ساده هرچند ییآرزو چیه زن هی مگه! یبمون



 ذارهیم.......  و شهیم تموم صبرش باالخره نداره؟

 !رهیم

 

 چیه به آخرش من با یزندگ. نداشت یگناه نرگس

! رهیبم تیتونیم فقط آرزوهاش آوار ریز و دیرسیم

 یول نگرفته طالق. داد نجات خودشو اونم خب

 . گردهیبرنم هم گهید دونمیم

 

 کنم دایپ گهید شغل هی کنمیم خودمو یسع تمام منم

 رو نرگس بتونم و بشه شتریب یکم درآمدم بلکه

 که پول نه دارم یپارت نه متاسفانه یول برگردونم،

 . هستم خودم اول یسرجا بازم

 

 و دادمیم گوش فقط. نداشتم گفتن یبرا یحرف چیه

 ! دهیفا چه اما. بود رو و ریز هم دلم دادمیم گوش

 

 با و زد یگشت محسن یسراپا یرو نگاهم دوباره

 و یبرازندگ نیا به جوان: کردم فکر افسوس



 و دختر هر یآرزو تونستیم که یخواستن و متانت

 از چقدر پول چندزار بخاطر باشه، ینرگس هر

 ! بود دهیبر یزندگ

 

 رو قدش و برداشت نیزم یرو از رو ینیس

 تصادفت از ات خونواده دونمیم: گفت کرده راست

 بهشون دیبا. بشند نگرانت ممکنه و ندارند خبر

 . میبد اطالع

 

 چون ها ستین خونه نیا از رفتنت هدفم کن باور

 آدم اسم بعدا خوامینم یول. خودته خونه تعارف یب

 .   بکشم دکی هم رو ییربا

 

 حالت یول. قبوله قابل برام یریبگ یمیهرتصم

 ییجا و یستیبا پاهات یرو یبتون ستین براه اصال

 رمیم ات بااجازه راحته، ازت المیخ االن! یبر

 خونواده با هم تو. برگردم و کنم کار نیماش با یکم



 کارهیچ نمیبب برگشتم بعد یساعت و بزن حرف ات

 . برسونمت دیبا کجا و میا

 

 نداشتم حالشو یحت. کردم نگاش و کردم نگاش فقط

 نیزم یرو از فمویک. بدم تکون براش سرمو

 لتیموبا به ینگاه: گفت گذاشت کنارم و برداشت

 االن. باشه نشکسته خوردن نیزم موقع بنداز

 . گردمیبرم

 

 یرو دوباره و دیچرخ منم نگاه. شد خارج اتاق از

 بگم؟ داشتم یچ بهش االن. نشست خرمالوها

 از که هستم من تو از تر بدبخت بگم تونستمیم

 از غیدر یول زدمیم غلت پول یتو داشتم هرطرف

 یمردها ی  مردانگ جو هی از غیدر! آرامش جو هی

 !امن یزندگ و آسوده دل هی از غیدر! تیزندگ

 

 صداش! یچیه بگم نداشتم یچیه. بستم چشمامو

 راحت الیخ با باشه: گفت که خورد بگوشم



 ادتونی رو یزیچ هی فقط. برم منم دیکن استراحت

 بهش دیبتون هست و بوده مرد اونقدر  محسن. باشه

 تا دیبخواب راحت الیخ با االن. دیکن اعتماد

 . برگردم

 

 مرتبش یجور یحت و شد دهیکش روم آرام پتو بعد

 یصدا بازم. کنه دامیپ نتونه ییسرما چیه کرد

 اونهمه محسن و. نیماش حرکت یصدا و درها

 و بودم آروم نهمهیا کنارش در من که بود مرد

 . بودم آروم و بودم آروم

 

 هی از اما. بودم دهیخواب ام آشفته افکار تمام با

 دارم عمر تا داشتم نانیاطم. بودم مطمئن یزیچ

 و توانمند ی فهیطا و ریت اسم خواستمینم گهید

 . بشنوم رو نامدار

 

 شدندیم خسته من داکردنیپ  از یوقت هم اونا

 خودش یزندگ دنبال یهرکس و شدندیم المیخیب



 از یخبر شیپ وقت چند  نیهم تا مگه. رفتیم

 به و بُکشند خودشونو براش االنم که داشتند نیآم

شند صالبه  ......بک 

 

 نیآخر تا تونستندیم هم باران خاله و مادربزرگ

 و مرام عاشق و بچسبند دریح به شونیزندگ روز

 . باشند اش نداشته یمردونگ و معرفت

 

 به ییتنها به رو یزندگ نیا بار محسن مثل منم

 گهید. رفتمیم خودمو راه و دمیکش یم دوش

 . بود یکاف بودن زونیآو

 

 یزندگ ومدمیم کنار قتیحق نیا با دیبا یگاه فقط

 یزندگ هرچند. رهینم شیپ آدم مراد وفق بر شهیهم

 شهیهم و بود نرفته جلو دلخواهم طبق اصال من

 !بود دادنم یباز درحال

 



 یسع بود آشنا گوشم یتو یبنحو که یزدن صدا با

 آروم که بود محسن یصدا. کنم باز چشمامو کردم

 هی فقط یعصر ؟یبش داریب یخواینم: گفتیم

 یگرسنگ از دلت االن و یخورد سوپ بشقاب

 !ها رهیم ضعف

 

 چشمامو اتاق المپ نور. کردم باز چشمامو آرام

 نشست محسن یرو نگاهم یوقت. بستم زود که زد

 . کردیم نگاه منو و داشت لبش یرو یلبخند

 

 درجه تینها در نشست لبام یبرو که یسالم

 سالم: داد جواب. بود تیامن و یمهربان از سرشار

 بهتره؟ حالت. ات دهیپر رنگ و ماه یرو به

 

 یدردها هرچند. شم بلند بتونم بلکه خوردم یتکون

 استخونام کردمیم حس و بود شده شتریب بدنم

 دست که شدم بلند محسن کمک با یول شده خشک



 راحت داد پوشش پشتمو بالشها با و گذاشت پشتم به

 .بدم هیتک تر

 

 و انداخت سرم یرو برداشته کنارم از هم شالمو 

 جمع من از شتریب واقعا حواسش که کرد مرتب

 .  بود

 

 بعداز کنم فکر ؟یچطور یچا وانیل هی با: گفت

 !ها بچسبه یلیخ ساعته چند خواب

 

 تا صبح از من! یفنجان لطفا: گفتم. زدم یلبخند

 . خورمینم یچا هم وانیل هی شب

 

 که یچا یفنجان با و شد بلند قشنگش یها خنده با

 . نشست کنارم باز بود کنارش هم یقندان

 



 ؟یدیخواب چقدر یدونیم: گفت محبت پراز و آروم

 رو پتو قشنگ دمید زدم بهت یسر و اومدم بار هی

 . یخواب غرق و گوشهات یرو یدیکش

 

 بازم دمید برگشتم و زدم دور هم یساعت دو رفتم

 باور اومد خودت از جلوتر تیروز یول. یخواب

 واقعا یول کردم کار چندساعت فقط امروز. کن

 . میراض و بود یعال

 

 با یول. خوشحالم خداروشکر: گفتم آروم و دمیخند

 . ومدیم درد به بدنم تمام عضالتم شدن دهیکش هر

 

 یحرف: گفت و انداخت چشمام به ینگاه محسن

 فقط. بخدا ندارم یبد منظور ایرینگ دلت به زنمیم

 ات خونواده به. ترسم یم بعدش مشکالت از

 ؟یینجایا تو دونندیم االن اونا ؟یداد یخبر

 



 تند. بود زوم صورتش یرو ام دهیرنج و مات نگاه

. ستین ام خونه از رفتنت هدفم بخــــــــــدا: گفت

 کرده تنگ جامو ینشد سوار که گردنم یرو نیبب

 ! یباش

 

 همصحبت هی یطوالن یشبها نیا یبرا خوامیم منم

 درک حتما خودتم یول. نمونم تنها و باشم داشته

 ازم ات خونواده به،یغر هی عنوان به ممکنه یکنیم

 خوادیم دلم خودم وگرنه نهیا منظورم. کنند تیشکا

 !نیهم یباش موندگار

 

 جرعه قند بدون و گذاشتم لبم یرو رو یچا فنجان 

 و کردم جمع توانمو تمام رومو،ین تمام. خوردم یا

 نه چکسیه. نباش یچیه نگران: کردم زمزمه

 یخدا با خودم و خودمم فقط. نگرانم نه منتظرمه

 !خودم

 



 نگام حرف بدون و بود برده ماتش محسن نباریا

 نکن فکر: گفتم و دادم تکون یسر براش. کردیم

 تر کس یب و تنهاتر کن فکر نیا به. ییتنها خودت

 یشکیه که هستند ایلیخ ایدن نیا در هم تو از

 . ستین بهشون حواسش

 

 با ایبعض یول. پوله مشکلت تنها تو کن فکر نیا به

 داشتن با. شهینم حل مشکالتشون هم پول داشتن

 .هستند نیزم یرو موجود نیتر بدبخت هم پول

 

 خواستمینم کن باور: گفت تند محسن. دیچک اشکام

 در که ییاتفاقها خواستمیم فقط. کنم ناراحتت

 بدتر ام نداشته یزندگ روز تونستیم یآت یروزها

 میتقد تماما خونه نیا وگرنه. گفتم رو بزاره ریتاث

 توش و بمون خواست دلت هرزمان تا. بخودت

 . باش راحت

 



. ارمیب شام برات بخور رو تییچا: گفت و شد بلند

 البته. یا گرسنه هم حتما چنده، ساعت که یدونینم

 . داشتم نگه تورو سهم خوردم شام بودم گرسنه من

 

 یبشقاب با قه،یدق چند بعداز و رفت رونیب اتاق از

 کباب یبو که دهیچیپ یزرورق و ،ینیس در سوپ

 . نشست کنارم نوشابه و دیرسیم مشامم به ازش

 

. برداشت رو قاشق و گذاشت پاهام یرو رو ینیس

 تمام درسته. بخورم بتونم خودم کنم فکر: گفتم آروم

 . تحملتره قابل یول کنهیم زق زق بدنم

 

 سوپ: گفتم. کردم نگاش. داد دستم به رو قاشق

 بخورم هم کباب خوادیم دلم. میخوریم هم با. ادهیز

 . برداشته رو اتاق بوش که

 



 خوردم شام شیپ کساعتی هرچند: گفت و دیخند

 و الهیپ با و شد بلند. کنمیم تیهمراه. باشه یول

 .برگشت یقاشق

 

. میخورد تمام یدلخوش با و میکرد نصف رو سوپ

 چرب نان یال یوقت و کرد باز رو زرورق خودش

 و ازیپ پراز روش که کباب دو به چشمم یلیچ و

 قورت دهنمو آب رسما افتاد بود خردشده یجعفر

 . دادم

 

. شهیم ت گرسنه یلیخ حتما دونستمیم: گفت خندان

 !ادیب خوشت کاش. باشه خوب برات دمیخر یزیچ

 

 چطور حاال. نکنه درد دستت هیعال که بوش: گفتم

  تو؟ یداشت نگهش داغ نهمهیا

 

 فن همه دارند یبخار هی فقرا ریفق: گفت خندان

 گذاشته. پزنند یم هم گوشت روش یحت. فیحر



 شنو بخور. بمونه داغ برات یبخار یرو بودم

 . جانت

 

 بطرف کبابهارو از یکی و برداشتم رو چنگال

 دارم عالقه کباب به بس از دونستمیم. دمیکش خودم

. بخورم جا هی هم تارو سه سهله، کباب دو تونمیم

!!! نه ای خورده کباب هم محسن نبودم مطمئن یول

 من یبرا کباب دو همون حد در وسعش بود ممکن

 !باشه

 

 دوتا. بخورم رو دونهی نیا بتونم نیهم من: گفتم 

 دهن از بمونه که بخور تو شمیکی. برام هیادیز

 . فتهیم

 

 تو. ستین یزیچ که دونهی: گفت متعجب محسن

 ایزود نیا به وگرنه. یریبگ جون یبخور ادیز دیبا

 !یشینم خوب

 



: گفتم آروم. بود نخورده خودش. بود درست حدسم

 ادیز وگرنه شناسم یم مو معده شیگنجا. متاسفم

 . کنهیم تمیاذ بخورم

 

 فردا بکنم استراحت یبد اجازه امشبم هی کنم فکر

 ییآشنا از. برم تونمیم و شهیم خوب حالم صبح

 .......شدم خوشحال یلیخ باهات

 

 ......گرفت ناخواسته دلم و

 

 

 

 بخند میآميزد غزلهایم با خندههایت

 بخند برمیانگيزد رابودنم شاعرحس  

 

 نسيمدستان   ،انگار میکنی تبسم تا

 بخند میبيزد نور غبار  شبستانم در



 

 غزل سرسبز جنگلهای  بانوی!  من عشق

 بخند میخيزد یاس شميم  نفسهایت از

 

 شراب ناب ی خلسه نيمخوابت نگاه از

 بخند میریزد احساس گلپر   لبانت از

 

 تو شورآهنگ لبخند  حسرت !  نازبانو

 بخند میآویزد مژگان از اشکم چلچراغ 

 

 مکن خاکسترنشينانم شهر  قهرمان 

 بخند میانگيزد آتش از آشوبی ،تو قهر

 

 تو خاموش لب از... آه بوسهام یک یتشنه

 بخند نپرهيزد گر ،فروچين بپرهيزد گر

 



 کند شه،تاخامتیپ زعاشقیشبد نیازا یوا

 بخند!زد یخام ،خودرابهیپختگ باتمام
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 بود نشده تموم دهنم یتو حرفم هنوز کنم فکر

 دیجوش ش چهره یتو که یخشم با محسن

 بود اومده جلو ینیس یباال از. آورد جلو صورتشو

 . بود صورتم کینزد کامال صورتش و

 

 نه ،ینازناز یکوچولو خانم نیبب: گفت یعصب

 یم نه ،یهست یک دونمیم نه دونم،یم رو اسمت

 تا یول! بشناسمت دارم دوست نه شناسمت،

 یهست یا خونواده اهل مشخصه کهییاونجا

 رو اتیباز لوس تمام و دنیکش رو نازت یییییییلیخ

 . بودند داریخر

 



 و بشه خوب حالت تا کشم یم رو نازت اونهمه منم

. یبر رونیب خونه نیا از سالم یبش سرپا کامل

 اون یتو شهیهم یبرا رو گمیم که ینیا یول

 کار از ینفهم یبفهم نکهیا مثل کن فرو مغزت

 . افتاده

 

 در و تو یبرا میشیدرو ی خونه گفتم بار هی یوقت

 هم تو. ندارم ییادعا چیه یعنی هستش، تو خدمت

 نجایا دیکش لتیم و خواست دلت کهیروز تا یتونیم

 !خدمتته در هم محسن که یکن استراحت و یبمون

 

 به مربوط کن یزندگ نجایا نکن استراحت اصال 

 ادیم در دهنم از یحرف هر تا کن لطف یول. خودته

 حرفام از اشتباه یبرداشتها. رینگ خودت به رو

 رو تین اون دلم ته اصال کهیدرحال کنهیم داغونم

 !ندارم

 



 بازم نــــــــــــــــــــه ای ییییییییییییییشد فهم ریش

 بگممممممممم؟؟؟

 

 کهیدرحال و دارم نگه خودمو نتونستم گهید نباریا

 محسن نوایب. دمیخند بلند کردیم درد بشدت صورتم

 .بدجور بودم کرده یعصب هم رو نیمت و آرام

 

. کرد دنیخند به شروع هم محسن ام خنده شدت از

 اعصاب ننر و لوس ی دختره واالااآاآ: گفت بعد

 زود االنم! کنهیم باز فقط دهنمو و زارهینم آدم برا

 یرو بازم مجبورم بشه سرد بخور رو کبابت

 !ها کنم گرمش یبخار

 

 کباب از یا کهیت آروم یدل با خوشحال و خندان 

 محسن. گذاشتم دهنم یتو و کردم جدا چنگال با رو

 .کردیم نگام داشت

 



 دستش با رو کباب یلیچ و چرب نان از یقسمت

 بهم رو اسمت اول: گفت. گرفت بطرفم و کرد جدا

. کبابه خود از تر خوشمزه که بخور نویا بعد بگو

 !یا گرسنه یلیخ دونمیم. رهیبگ دلتو ته بزار

 

 یتو رو نان و گفتم رو اسمم خندان یتشکر با

 . بود یعال واقعا. دمیجو لذت با و گذشتم دهنم

 

 که شد گرفته بطرفم چرب نان از گهید یا کهیت

: گفت. داشت هم گوجه با ازیپ و کباب توش نباریا

 . بودم دهینشن حاال تا. قشنگه چقدر اسمت

 

 و گرفتم رو لقمه. دیدار لطف: گفتم لبخند با

 موت درحال یگرسنگ از دمیفهم یم تازه.  خوردم

 یم خودش هم محسن. نداشتم خبر خودم و بودم

 که گرفتیم کیکوچ یها لقمه من یبرا هم خورد

 شتریب نصف کنم فکر اما. خوردمیم لذت با

 .خوراند بمن کبابهارو



 

 و میخورد نصف نصف هم رو نفره تک ی نوشابه

 از موندگار ی خاطره نیباتریز شب اون کنم فکر

 و سن کم نیع در که خورد رقم ذهنم یتو یمرد

 .بود مرد واقعا بودنش سال

 

 یرو محسن کردن، جمع و شام شدن تموم بعداز

 بالشها به منم. داد هیتک وارید به و نشست نیزم

 عکس به هرچقدر: گفتم آروم و دادم هیتک

 هی یول نه، یلیخ نمیب یم کنمیم نگاه همسرتون

 نهیزم ته انکار. میهست هیشب بهم دورادور ییجورا

 . همه به هیشب یلیخ چهرمون ی

 

 و کرد وارید یرو یعکسها به ینگاه محسن

 شما با امروز شد باعث هم شباهت نیهم و: گفت

 در رو نرگس کردمینم باور اصال. کنم تصادف

 اونهمه یا منطقه در صبح اونوقت و دیجد یلباسها

 . نمیبب شون خونه از دور



 

 نرگس کردم فکر که دنتونید با یا لحظه راستش

 مغزم به یا لحظه جورواجور فکر هزاران دیهست

! کجا نرگس و کجا منطقه اون آخه. آورد هجوم

 خود بخورم قسم تونستمیم فاصله همون از یول

 . نرگسه

 

 لحظه و نداشتم نیماش و خودم یرو یکنترل چیه

 پرت نیزم یرو شما. کردم تصادف دمید رو یا

 متوجه برگردوندم رو شما نکهیا بعداز تازه و دیشد

 . بودم کرده اشتباه شده

 

 اما دیبود هوشیب و بود خورده نیزم به سرتون

 یبد یلیخ اتفاق خوردن نیزم نیا با دونستمیم

 . نبود ادیز هم اونهمه سرعتم. فتهینم

 

 از یخبر نیماش صاحب نکهیا یبرا اجبارا

 شمارو فتمین مخمصه یتو و باشه نداشته تصادف



 کار درسته. کنم درمانتون نجایهم آوردم ام خونه به

 . بودم مجبور بخدا یول کردم یاشتباه یلیخ

 

 بهتون و کنمیم درکتون: گفتم و دادم تکون یسر

 از ادیز مشخصه عکسهاتون از. دمیم حق

 براتون یبد خاطرات یول گذرهینم ازدواجتون

 گرده؟یبرنم گهید همسرتون یعنی. مونده

 

: گفت و کرد فکر یکم. بود بصورتم نگاهش

 اونم. نکرده طالق یبرا یاقدام که حاال تا. دونمینم

 خوادیم دلش خب یول. بشه جدا ازم ستین یراض

 یلیخ یآرزوها به یگاه خوادیم دلش. کنه یزندگ

 . ستین یدیام فعال من کنار در که برسه کشیکوچ

 

 بهش. بکنم دیبا کاریچ دونمینم و موندم خودمم

 برت خونه به و امیم دنبالت به یزمان گفتم. گفتم

 یزندگ و برسم بهت بهتر نیا از بتونم گردونمیم



 فتهیب یک اتفاق نیا یول. بکنم آسانتر براتون رو

 .......یلیخ.....  دلتنگشم یلیخ. دونمینم رو

 

 یکم مقدار یآرزو در یکی. سوختیم داشت دلم

 خونه سر رو عشقش بتونه بود درآمد و پول

 یوجب هی ی خونه نیا در و برگردونه شیزندگ

 .کنند یزندگ هم کنار یخوشبخت و محبت با شون

 

 پولش ی هیسا در و داشت پول دریح مثل یکی

 ازشون نبود بلد یحت و گرفتیم زن جفت جفت

 ! کنه مراقبت چطور

 

 چقدر احمق من   و. دیچک اشکام و بستم چشمامو

 و بودم کرده باور گوشم دم رو شبشید یحرفها

! ببر رو نتیآم ایب زدم زنگ سرش پشت حاال

 !نشیآم سر بر خــــــــــاک

 

 . کن پاک صورتتو: گفت محسن



 

. گرفته بطرفم یدستمال دمید و کردم باز چشمامو

 بلند ام هیگر یصدا و نشست صورتم یرو دستمال

 هق هق به کارم یوقت گرفتنهام اَلو تمام با. شد

 یبرا بگو: گفت بود نشسته کنارم که محسن دیرس

 . یبش سبک بلکه بزن حرف ؟یکنیم هیگر یچ

 

 نگرانت که یباش نداشته یا خونواده ستین ممکن

 از یول یهست جامعه نیمرفه از مطمئنم. نباشند

 منم. بزن حرف یداشت دوست! یدیبر جا همه

 ینجوریا خودت با چرا نمیبب و بشنوم دارم دوست

 !یکنیم

 

 که یآب وانیل و شدم تموم هقهام هق از یوقت

 نیزم یرو باز خوردم، رو بود آورده برام محسن

 . داشت بمن چشم منتظر و بود نشسته

 



 از. گفتم و کردم شروع میزندگ یروزها اول از

 خونواده از شدنهام، طرد از ر،یام از شدنم، دهیدزد

 از باران، خاله از پاشا، از در،یح از عمه، ی

 و گفتم رو همه و همه قهیعت فرش از مادربزرگ،

 بخاطر دریح از کردنم قهر به دمیرس تا. گفتم

 و شبمونید یآشت و مییآبرو یب و من دنیدزد

 !صبح امروز تلفن یماجرا

 

 شده مچاله و سیخ یکاغذ دستمال پراز برم و دور

 گرفته سرچشمه ام گرفته ُگر دل از اشکام که بود

 یکس دنبال مدت نیا تمام در چقدر من و. بودند

 یدوران چه بگم و کنم درددل باهاش بتونم بودم

 .رمیبگ آروم بلکه داشتم

 

 چشم ماتزده محسن نوایب که دمیکش باال مو ینیب

 یمطمئن..... نیآم: گفت آهسته. بود دوخته بمن

 ییجورا هی دارم انگار ؟یکرد فیتعر رو تیزندگ

 !نمیب یم خواب

 



 از من و: گفتم. دمیخند تمام یغمها و حسرت با

 کردم تموم رو کابوس و خواب نهمهیا صبح امروز

 . رمیم خودم یزندگ دنبال و

 

 نگه سرپا خودمو بتونم بشه خوب حالم یکم فقط

 و دارم پول یکم. کنم کاریچ دیبا نمیبب و دارم

 کارهام یبرا و کنم جور و جمع خودمو تونمیم

 فعال! دونمینم رو کار کدوم یول. کنم هیسرما

 چکسیه نه منم نیزم یرو آدم نیتر فیبالتکل

 !گهید

 

 حالت بزار و کن استراحت حاال: گفت محسن

 فقط مشکل. فتهیم یاتفاق هی باالخره بشه خوب

 تو خداروشکر که هستش پول نداشتنه و یندار

 راه یبار و کار خودت یبرا یتونیم پس. یدار

 یول. بگم یزیچ هی خوامیم نیآم یول. یبنداز

 نه؟ ای درسته فکرم دونمینم

 



 ی ادامه منتظر و بود شده دوخته بهش نگاهم

 مگه. ادیم یجور بنظرم اصال: گفت. بودم حرفاش

 یزندگ از تو نجات یبرا دریح مثل یمرد ممکنه

 مال در خودشو و بکشه و نقشه اونهمه تیاجبار

 تو به ادیب بعد بده، قرار ییربا آدم و یدزد به اتهام

 !باشه داشته زن و بزنه هم نارو

 

 یکی دیشا کنه؟ یشوخ باهات خواسته یکی دیشا

 همش و کنه  دور دریح از ینجوریا تورو خواسته

 غهیص رو یکی شده مجبور دریح دیشا بوده؟ نقشه

 و دیشا مختلف؟ لیدال به باشه روش اسمش و کنه

 ......دیشا و دیشا

 

 درویح یحرفها و کن فکر مختلف لیدل هزاران به

 باز تو یبرا شهیهم راه. نکن قضاوت دهینشن

 یکار یول. یکن ترکش یتونیم شهیهم و هستش

 راه و یبش مونیپش خودت مدت هی بعداز نکن

 . یباش نداشته یبرگشت

 



 گهید...... نه: گفتم یجد و دادم تکون یسر

 خسته رنگارنگ یزندگ نیا از یبحد...... خوامینم

 . کنم فراموششون کال خوامیم که  ام

 

 چیه که تو کیکوچ ی خونه نیا محسن، نیبب

 ستین توش یآنچنان یها نقشه و تجمالت از یخبر

. نداره وجود کاخها اون در که داره آرامش یبحد

 از یکی کدوم نیبب فردا نیهم بکن یلطف هی اصال

 ش معامله برام فروشهیم شو خونه هات هیهمسا

 . بشم ت هیهمسا خوامیم که کن

 

 میعاص لمیفام ی همه دست از چقدر یبدون اگه

 .یزنینم موردشون در یحرف گهید

 

 هی حاال: گفت و شد بلند آروم بعد. دیخند محسن

 عاقبت آخر نمیبب باش خودم مهمون مدت

 به ختم یهمچ که انشاال. شهیم یچ هردوتامون

 . شهیم همون صالحمونه به یهرچ و رهیخ



 

 یرختخواب خودش یبرا یوارید کمد از بعد

 زود صبح خوابمیم هال یتو من: گفت و برداشت

 لیوسا یبش داریب تو تا. کنمیم کار یکم رمیم هم

 از فکرتو. میخوریم هم با امیم و خرمیم رو صبونه

 آروم کن یسع و کن یخال مشکالت ی همه

 ریبخ شبت. یبخواب

 

. شد خارج اتاق از و دیکش راه محسن دنبال نگاهم

 االن گفتیم بهم داشتم رو یکس کاش: کردم فکر

! هیجور چه افرادش و مادربزرگ خونه اوضاع

 از خبریب بود یبار نیاول مدتها بعداز باشه یهرچ

 ی آواره تنها یتنها دریح چشم از دور و شون همه

 ......بود ابونهایخ و شهر
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 خشک موهاشو یکوچک ی حوله با کهیدرحال دریح

 باز رو نیآم اتاق در نرم یلیخ و یآرام به کردیم

 و بشه سروصدا عنوان چیه به خواستینم. کرد

 . بشه داریب نیآم

 

 بود نکرده استفاده هم اتاق کوچک حمام از یحت

 . بشه نیآم یبدخواب باعث آب شرشر یصدا مبادا

 

 نیآم کنار رو یا پرخاطره و خوب شب شبید

 و نبود یخبر یادیز خواب از یول بود گذرونده

 .بودند دهیخواب کم یلیخ

 

 یخبر نیآم از که نشست یخال تخت یرو چشمش

. نبود نه یول زد اتاق یتو یدور نگاهش. نبود

 هرجا االن: کرد فکر و نشست تخت ی گوشه آرام

 . شهیم داشیپ باشه

 



 یعسل یرو که رفت شیگوش بطرف دستش

 اطرافش به ینگاه تند. نبود اونجا یول. بود گذاشته

 . افتاد شیگوش به پتو یرو چشمش تازه و انداخت

 

. باشه انداخته اونجا اونو خودش نداشت امکان

 به یدست اصال صبح امروز.......... نداشت امکان

 به یسرک نیآم نکنه......  نکنه. بود نزده شیگوش

 ....که دهیکش شیگوش

 

 یا دهیچیپ رمز شیگوش. نداشت امکان بازم یول

 باز رو یگوش بتونه نیآم نداشت امکان و داشت

 راحت زدیم زنگ یکس اگه اما...... اما. کنه

 . بده جواب تونستیم

 

 و رهیم باالتر رفته رفته قلبش ضربان کرد حس

 تماسهاش به ینگاه تند. شهیم تندتر قلبش یکوبشها

 .ستادیا واقعا نباریا قلبش که انداخت

 



 به اما ، پاسخ یب اول تماس. بانو از تماس دو

 .....بودند داده جواب دوم تماس

 

 و طال با نیآم یعنی. آورد باال رو سرش هراسان

 یهمچ از االن نیآم یعنی! بود زده حرف مادرش

 نیآم دنیدز و فرخ یسوت دریح یعنی داشت؟ خبر

 نیتر یمخف و نیبزرگتر بار نیا نکرده جابجا رو

 گرفت؟یم ازش رو  نیآم داشت شیزندگ کار

 

 تند. کردیم یتنگ نفسهاش و بود خزدهی دستاش

 طال معمول طبق که گرفت رو زهره ی شماره

 که ،یا عجله یاحوالپرس و سالم بعداز. داد جواب

 نبود یخبر دنیخر ناز از روزها هیبق مثل گهید

 ؟یزد حرف یک با ؟یبود زده زنگ طال: دیپرس

 

 جواب بچگانه و سردرگم بعد. کرد مکث اول طال

 دلم شمیپ دییایب خواستمیم چون زدم زنگ بله: داد

 .دینداد جواب اما بود تنگ براتون



 

 اشتباه گفتیم داد جواب خانوم هی هم دوم ی دفعه 

 درمویح بابا ی شماره زهره مامان گفتم منم گرفتم،

 . زد حرف خانومه با هم مامان که گرفته درست

 

 و فشرد بهم محکم. بست محکم چشماشو دریح

 من طال: گفت خفه. بود رفته باال فشارش رسما

 .زنمیم زنگ بهت بعدا برم دیبا

 

 اتاق در که زد رونیب اتاق از چنان دونستیم فقط

 توالت سیسرو بطرف. شد کوفته وارید به محکم

 .نبود یکس. زد صدا رو نیآم و رفت

 

 جواب یکس اما. زد صداش و ستادیا راهرو وسط

 چه...... نداشتند....... نداشتند طاقت پاهاش. نداد

 بگه و کنه بلند سرشو همه نیب خواستیم یجور

 . نشه شماتت و کرده کاریچ

 



 به و کمک تشین فقط و نبود بد کار اصل هرچند

 که یزن بود کجا یول بود، یتیوص آوردن یجا

 یزن بود کجا! نشکنه و داره زن شوهرش بشنوه

 گهید و کرده ازدواج قبل از شوهرش بشنوه که

 !نکشه عقب خودشو

 

 همه....... بود ساخته طرفه همه دریح کار

 !!!طرفه

 

. زد صدا رو نیآم دوباره و دیدو ییرایپذ بطرف

. زد صدا رو نیآم بلند و انداخت اطیح به ینگاه

 . بود ازش یخبر نه بود ینیآم نه اصال اما

 

 طرف همه به ینگاه و دیدو ابونیخ بطرف

 یچیه باز اما. بود رفته رونیب نیآم دیشا. انداخت

 . نخورد چشمش به

 



 با. افتاد پاشا به چشمش شد که ییرایپذ وارد

 و بود نشسته ها پله یباال خوابالود اما باز چشمان

 یصبح اول یبگ شهیم: گفت. داشت دریح به چشم

  ؟یگردیم یک دنبال و یکنیم کاریچ یدار باز

 

 فتهیب تو دنبال فقط الزمه اهیس یبوفالو هی کن باور

! بخوره تورو حرص فقط و فقط و یا کارهیچ نهیبب

 رونیب از یدار شفتهآ وضع نیا با شده یچ

 ؟یگردیبرم

 

 صبح: گفت کرده بغ. رفت باال ها پله از دریح

 رمیبگ یدوش رفتم بود، رید رفتن خونه یبرا گهید

 یول بشم، آماده امروز واجب ی جلسه یبرا و

 !!رفته فرو نیزم یتو و شده آب کال! ستین نیآم

 

 یعنی: دیپرس. شد باز تمام تعجب با چشماش پاشا

 کجا تونهیم یصبح اول مگه ست؟ین نیآم یچ

 باشه؟ ییجا ییدسشو دیشا بره؟ بزاره



 

 !نیهم ستین دونمیم فقط. دونمینم: گفت دریح 

 

 دهیکوب نیآم اتاق در به یا تقه و شد بلند تند پاشا

 دریح. نبود یول دیکوب حمومشم در یحت. شد وارد

 مادربزرگت و مادرت اتاق به یسر شهیم: گفت

 باشه؟ اونجا دیشا ؟یبزن

 

 مامان: گفت و دیکوب مادرشو اتاق در تند پاشا 

  تو؟ امیب تونمیم

 

 نجایا نه: گفت برگشت بعد یلحظات و شد وارد بعد

 .ستین

 

 کرده تنش باز دکمه رو ییمانتو که هم باران خاله

 شده یچ: دیپرس هراسان و مات و اومد رونیب بود

 اومده؟ نیآم سر ییبال چه



 

 .....ستین: گفت و داد تکون یسر فقط دریح

 

 دوباره و بود شده مادربزرگش اتاق وارد پاشا

 یعنی ست؟ین نجامیا: گفت التهاب با اومده رونیب

 به دستته تیگوش دریح باشه؟؟ گهید یاتاقها ممکنه

 . بزن زنگ شیگوش

 

 وارد و رفت نیآم اتاق بطرف هراسان باران خاله

 نیآم یگوش که انداخت اطراف به ینگاه. شد

 یگوش بطرف شون همه. خورد زنگ یا گوشه

 خودش شیپ شمیگوش الیواو: گفت پاشا و رفتند

 !!ستین

 

 فقط: گفت زدیم جیگ چشماش  کهیدرحال باران خاله

 نباشه؟ انیم در ییربا آدم یپا دیبگ بهم

 



 آدم. آرومه اوضاع نه: گفتند همزمان پاشا و دریح

 !باشه تونه ینم ییربا

 

 انداخته ینگاه و کرد باز کمدهارو در باران خاله

 دهیپوش که ییپالتو اومدن موقع نیآم روزید: گفت

 خونه از یعنی. ستندین داشت بدست که یفیک و بود

 رفته؟ رونیب

 

 شهیم: گفت شد بلند سر پشت از مادربزرگ یصدا

  شده؟؟ یچ بگه منم به کنه لطف یکی

 

 رو رونیب و نییپا رمیم من! ستین نیآم: گفت پاشا

 ..... یعنی نباشه لباسهاش. برگردم و بزنم یسر

 

 . امیم منم: گفت دهیبر و خسته دریح

 



 میبر! دارم کار باهات نرو تو: گفت مادربزرگ

 . میبپرس نیمستخدم از نییپا

 

 خاله و نشست یمبل یرو مادربزرگ ییرایپذ در

 یم سرک جا همه به فقط ترس از سرشار باران

 هم نیمستخدم از. کردیم صدا رو نیآم و دیکش

 شدند اعزام یهمک اما. بود دهیند رو نیآم یکس

 .بگردند قیدق رو باغ و خونه کنار گوشه

 

 یچ بگو خودت: گفت بلند دریح به رو مادربزرگ

 کاریچ یدونیم خودت کنمیم حس کامال شده؟

 !!!شده ستین دفعهی نیآم چرا و یکرد

 

 هاشو آرنج دهیپر رنگ و ناراحت. نشست دریح

 دستاش یتو صورتشو و گذاشت پاهاش یرو

 زود شنوم یم: گفت محکم مادربزرگ. کرد یمخف

 !بکنم یکار بتونم دیشا بگو

 



 به نگاهشو زده خجالت و آورد باال صورتشو دریح

 نگو حمام، رفتم که صبح: گفت. دوخت یا گوشه

 حرف باهاش نیآم و زده زنگ میگوش به زهره

 !زده

 

 ه؟؟یک زهره: دیپرس یعاص مادربزرگ

 

 که یخانم همون: گفت و آورد نییپا نگاهشو دریح 

 باهاتون موردش در نیآم یخواستگار از قبل

 کردم عقدش موقت محدود یمدت گفتم و زدم حرف

 عادت بهم دایشد دخترشم االن و برسم بهشون بتونم

 .....که کرده

 

 تموم ات غهیص وقت مگه: گفت تند مادربزرگ

 ....... و روزهاشه نیآخر یگفت که تو بود؟؟؟ نشده

 

 روزهاست نیهم و شهیم تموم داره: گفت دریح

 . کنم ینم دشیتمد گهید که بشه فسخ غهیص



 

: گفت که خورد بگوش سرش پشت از پاشا یصدا

 غهیص رو یک ؟یکرد کاریچ و یگفت یچ تو

 .......نامررررررررد ی  توووووووو ؟یکرد

 

 پاشا بطرف و  بده بخودش یتکون بخواد دریح تا و

 و شد گرفته ییدستها توسط لباسش یجلو برگرده

 .......شد کنده مبل یرو از

 

 داد که کرد پر رو خونه کل باران خاله غیج یصدا

 یدار کاریچ پاشــــــــــاااااااا: زد

 ؟؟ییییییییییییییکنیم

 

 

 

 !نبود     تو    نگاه    لنگ    دلم    کاش   یا

 نبود   تو  ماه  چو  یرو  آن    به   بسته   ای



 

 :اگر   سوخت ینم   تو   عشق    آتش    در

 نبود   تو    راه   به   سر   خام  کودک  چون

 

 !یکرد   کورم   که   من   چشم  وسفی یا

 نبود    تو    چاه    بیغر ،   عشق    غمبریپ

 

 بود  تو  عشق  اگر  ،جرم  است  من یپا بر

 نبود     تو     گناه   و    ریتقص   که    گفتم

 

 هست یبیس خوردن ی وسوسه تو چشم

 !نبود   تو  اهیس   چشم   ازل  روز   از  کاش
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 از نیخشمگ و بود رفته هم ابانیخ سر تا پاشا

 و دیفهم ینم هم اصال. شد خونه وارد نیآم افتنین

 !!!رفته و گذاشته نیآم چرا اوردینم در سر

 

 چ،یه نبود که وونهید رقمه چیه اش دخترخاله

 االن. بود هم ایدن دختر نیتر دلرحم و نیمهربونتر

 یلیخ کارشون دستاش در نیآم یگوش نبودن با هم

 !بود شده بغرنج

 

 خونه به بخواد دریح از شد ییرایپذ وارد یعصب

! باشه رفته اونجا داشت امکان که بزنه زنگ شون

 . نداشت یا گهید یجا که نیآم آخه

 

 در ییزهایچ داشت دریح. ستادیا شد وارد تا یول

 زدیم حرف زدنش زنگ و غهیص و زهره مورد

 !!!بود دهیفهم هم نیآم که

 



 یجلو خون. شد ووووونهید دونستیم فقط

 تنش از جانش داشت گهید و بود گرفته چشماشو

 از و بود نامرد نهمهیا دریح یعنی. رفتیم رونیب

 نکارویا تنها و تک نیآم با کرده استفاده فرصت

 بود؟؟؟ کرده

 

 رو ییرایپذ که بود حمله دریح بطرف چنان 

 و فحش با درویح یلباسها. دینفهم کرد یط چطور

 . کرد بلندش مبل یرو از و گرفت ناسزا

 

 کاریچ نیآم با یعوض نامرررررررد ی  تو: زد داد

 هی ؟یکن یباز باهاش اومد دلت چطور ؟؟؟؟یکرد

 ؟یبود هم شیدوم فکر به نبود بس برات زن

 

 کوفته دریح یرو و سر به که بود ییمشتها و 

 . بود برداشته رو خونه مامانش غیج یصدا و شدیم

 



 هم یدست یحت و کردیم دفاع خودش از فقط دریح

 به که یزیچ تنها اما. کردینم بلند پاشا یرو به

 هم دریح! یزندگ و بود رنگ بود نمونده اش چهره

 . نداشت چکسیه از نکارویا انتظار چون بود مرده

 

! دیکوب یم فقط و نبود یشدن تمام پاشا خشم

 یول خورهیم کجاها به لگدهاش و مشت دونستینم

 روزگارو ینامردها از نامرد هی حساب دیبا

 . گرفتیم آروم بلکه دیرسیم

 

 داشت یسع فقط و بود خونآلود دریح صورت

 گفتیم همکه یزیچ تنها. رهیبگ پاشارو یدستها

 ! نکن قضاوت دهینشن پاشا. بود نیا

 

 کنه جدا هم از دوتارو نیا کردیم یسع هم مادرش

 غهاشیج و بلند یصدا فقط و دیرسینم زورش که

 .بود برداشته رو خونه

 



 هاش کتف نیماب رو یدیشد درد یا لحظه پاشا

 که دندیکوب یم بهش محکم یزیچ با. کرد حس

 . برگشت عقب زود

 

 مادربزرگ بده انجام یکار بود نتونسته که مادرش

! دیکوب یم بهش قشنگ و بود اومده جلو عصاش با

 خودم: زد داد و دیکش عقب خشم از سرشار پاشا

 یعوض نیا تا یول. کنم یم دایپ رو نیآم رمیم

 .ذارمینم نجایا پامو ست خونه نیا یتو

 

 دست دمینم اجازه قسم، مرحومم یبابا روح به یول

 همه چشم یجلو! برسه نیآم به نورچشمتون نیا

 که یباز حقه یبدخواها تا دمیم شوهرش تون

 ذره دارند نقشه هزارها براش و گرفتند رو دورش

 !تون بااجازه دیباش خوش االنم!    رندیبم ذره

 

 گهید پاشا یول بود بلند همه ادیفر و داد یصدا

 یا عجله لباسهاشو. نداشت دنیشن یبرا یشگو



 بصورت یحت! زد رونیب خونه از و کرد تنش

 .ومدیم بطرفش داشت که ننداخت هم ینگاه دریح

 

 و وال و هول شدت از اشکش واقعا که باران 

 در سر هم یچیه از و بود اومده در یسردرگم

 زخمهاشو دادیم دریح به دستمال تند تند اوردینم

 : گفت که کنه پاک

 

 ییهوی پاشا چرا! ییهوی شد یچ دیبگ منم به آلقل

 من پسر کنمینم باور اصال بخدا!!! کرد ینجوریا

 دورمون طانیش شر از خدا! باشه شده وونهید هوی

 !افتاد راه ییبلبشو چه یصبح اول داره نگه

 

 صورتش یزخمها به رو دستمال ناراحت دریح

 نیآم دنبال رمیم منم تون اجازه با: گفت و  فشرد

 ! بشه یفرج دیشا بگردم

 



 قسم زانیعز شما یهردو شیپ نجایهم یول

 یحت من قسم آقاجونم و زیعز جان به. خورمیم

 . نیهم شدم مجبور فقط نخورده زهره به هم انگشتم

 

 ینگاه سیسرو در اول و رفت ها پله بطرف

. شست صورتشو آرام و انداخت شیزخم بصورت

 ی گوشه گوشه به ینگاه و کرد تنش لباسهاشو بعد

 . انداخت اتاق

 

 هرچند. بود کرده تا بدجور نیآم با. سوخت دلش

 ینم نارویا که نیآم اما نداشت یگناه خودشم

 !دیفهم ینم و دونست

 

 رو یا بهیغر مرد یصدا نیآم یگوش از خودشم 

 مامان یکی و باشه شده ویس شم شماره که دیشن یم

 خودشو و شدیم وونهید نقدریهم کنه صداش نیآم

 !دیکش یم کنار همه از

 



 و ذاشتیم پاشا یجا خودشو. داشت حق هم پاشا

 ی همه و زدیم آخر میس به اون از بدتر دید یم

 . ذاشتیم رپایز و کنار رو احترام و عزت

 

 حاج اگه حاال...... بد یلیخ...... بود کرده بد دریح

 و کردیم اعدامش فقط دیشن یم رو ماجرا یمرتض

 !تمام

 

 نامدار خانم دار خونه که اومد نییپا ها پله از

 یجا همه کال و کنار گوشه تمام دادیم گزارش

 نیآم از یخبر اما گشتند زیر به زیر رو خونه

 !ستین

 

 خارج خونه از یشرمندگ از سرشار یخداحافظ با

 با باران خاله مبهوت و مات نگاه کهیدرحال شد

 نکهیا مثل. بود زوم صورتش یرو سکوتش

 !بود کرده فیتعر رو زهره یماجرا مادربزرگ

 



 و داشت یا کرده گم. افتاد راه و شد نشیماش سوار

 و بود شده چشم تماما. بود خراب حالش بدجور

 یتو رو مردم تک تک باشه حواسش نکهیا بدون

 نگاه هم مردهارو یحت. کردیم نگاه ابونیخ

 .کردیم

 

 حالشیب داشت بشدت که بود پا به ییغوغا دلش در

 رسما بود افتاده سرش یتو یفکر. کردیم

 باز دهن تونستینم یحت و رفتیم باال فشارخونش

 ! کنه

 

 بکن یلطف ایخدا..... کن رحم ایخدا: گفت بلند فقط

! افتاده مغزم یتو خوره نیع که نباشه یاون و

 .ستادیا یم داشت قلبش

 

 و زیعز که رسوند شون خونه به خودشو باعجله

. بودند خوردن صبحانه حال در یعل و آقاجون

 فقط درجا آقاجون و یعل و برگشتند بطرفش همه



 بلند یگفتن یوا با که بود زیعز تنها. کردند هنگ

 !دیدو بطرفش و شد

 

 ینگاه نکهیا بدون. نداشت گفتن یبرا یحرف چیه

 یکی با: گفت زیعز به فقط بندازه آقاجون بصورت

 !نشده میزیچ دینباش نگران. شد دعوام

 

  خونه؟ اومده نیآم: داد ادامه آروم بعد

 

 خونه مگه نیآم! نه: گفت متعجب و نگران زیعز

 ....که ستین مادربزرگش ی

 

 بطرف و داد تکون یسر آروم! دیبر رسما دریح

 بود دهیبر رو امانش دلشوره. برگشت ییرایپذ

 کجا نیآم آخه.  دیکش یم آخرو ینفسها انگار

 !صبح اول اونم بره تونستیم

 



 بشه گم ای کنه تصادف ابونایخ یتو نیآم کرد آرزو

 ! فتهین اتفاق گذشتیم فکرش از که رو یاون یول

 

 از شدیم مجبور وگرنه کردیم داشیپ زودتر کاش

 تمام داغش ینفسها! رهیبگ کمک هم یآگاه و سیپل

 .ومدینم در صداش فقط و سوزندیم رو درونش

 

 باال نگاهش. بود زهره. اومد در بصدا شیگوش

 رد. نشست یم کنارش داشت آقاجون که اومد

 کرده یکار ندانسته دخترکش و زهره. داد تماس

 !کارستان بودند

 

 حاج. نشستند روبروش هم یعل و زجونیعز

 بخودت......  دریح پسرم: گفت آروم یمرتض

 . باش مسلط

 

 ادامه که برگشت آقاجون بطرف سوزانش چشمان

 :داد



 اصال اوضاعت چون یباش مسلط بخودت دیبا

 با رو زیچ همه خوامیم ازت هم االن. ستین خوب

 ! یکن فیتعر برام کامل اتیجزئ

 

 هم رو زدن حرف کلمه کی حوصله یحت دریح

 اونم خواستیم اتیجزئ ازش آقاجونش یول نداشت

 موند؟؟ینم برام آبرو که یعل و زجونیعز شیپ

 

 بلند پدرش کنار از خواست حوصله یب و اخم با

 نباریا و نداد بهش رو اجازه نیا آقاجون که بشه

 چه باز بگو فقط کجا؟: دیغر تیجد با و یعصب

 ما از رو نیآم سراغ که یداد آب به یگل دسته

 ! ؟یریگیم

 

 و داد فشارش هم یرو محکم شو شده خشک فک

 . کرد مهار بزور رو بلندش ینفسها

 



 قرارشیب قلب تو شتریب لحظه هر که یدرد با

 بزنم حرف باهاتون ییتنها دیبا: گفت کردیم حس

 . شد بلند دوباره و. شهینم ینجوریا

 

 یرو محکم و گرفت دستشو چنان یمرتض حاج

 پدرش به چشم بهتزده فقط دریح که نشوند مبل

 مادرت کجا؟: دیتوپ بهش یمرتض حاج.   دوخت

 ینگران از داره داداشت! شهیم سر به جون داره

  االنم ،یآورد خودت روز به یچ که فتهیم پس

 ؟یبزن حرف یخصوص یخوایم

 

 یزیچ ازش میندار یا بهیغر خونه نیا یتو ما 

 آدم و فرخ گند نمیبب رونیب زیبر! میکن یمخف رو

 !!دهیجد زیچ هی ای هستش ییربا

 

 درویح بود آقاجون یصدا و رفتار در که یتحکم

 خسته یبنحو دستش از همه انگار. بود کرده شوکه



 ینم گهید. شدیم خالص و گفتیم یول. بودند

 !کنه صبر تونست

 

 یتو یاشک کردیم کنترل خودشو داشت بزور

 به فرخ یماجرا آقاجون: گفت. نجوشه چشماش

 طال صبح امروز اما. شد تموم یخوش و ریخ

 . دهیفهم رو ماجرا که داده جواب نیآم و زده زنگ

 

 ستین مشخص و شده ستین کال هم اونموقع از

 از دارم فقط دهینم قد ییجا به هم عقلم. رفته کجا

 .رمیمیم ینگران

 

 صبح دیبا چرا ه؟یک طال: گفت نگران و تند زیعز

 ..... که بزنه زنگ تو به

 

 برات خودم: گفت و آورد باال دستشو یمرتض حاج

 !کن صبر کنمیم فیتعر

 



 حدود و حد اول در،یح تو: داد ادامه دریح به رو و

 نیآم دنبال بعد و کن مشخص رو خودت

 و یدونیم باشه مشخص که خودت حد........ بگرد

 باش نیآم الیخیب وگرنه!!! یا کارهیچ یفهم یم

 .دارم هواشو خودمم و کنمیم داشیپ خودم که

 

 حدم من یول: گفت یعصب و شد بلند دریح

! بشه تموم موعدمون روزهاست نیهم و مشخصه

 !! کنمیم دایپ رو نیآم من

 

 واقعا اگر اوضاع نیا با البته: دیغر یمرتض حاج

 هم ادیز چشمم که یبکن داشیپ تو بخواد دلش  نیآم

 !خورهینم آب

 

 دارم بخدا! شده یچ دیبگ منم به آخه: دینال زیعز

 !  رمیمیم

 



 بار شماتت ینگاهها! زد رونیب خونه از دریح که

 یکار دیبا! کنه تحمل تونستینم چوقتیه رو زیعز

 !گشتیبرم نیآم با دیبا! کردیم

 

 

 شیخو ییتنها غم   از شدم شهر ی   ُشهره

 شیخو ییُرسوا به باز حراج   چوب اَم َزده

 

 ....تو یپ  من و دگر   اری یپ در تو دل

 شیر و وانهید دل از و من ز یدان چه تو

 

 .....اند تو شیم  درصدد   هوَسم یها گرگ

 شیم ی   درجامهتو  بهر   اَم رفته یگرگ همچو

 

 منَست حس از  یا ذّره نیا و دارم دوستت

 شیپ ز درمانده من   عشق ُشده اَفزون تو به



 

 بگو اتیکنا و شُ ین از من به یخواه چه هر

 شین و تیها زبان زخم    نیاز دلخور نَشَوم 
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 تمام. شد رو و ریز شهر ی همه تمام، ی هفته کی

 و ادهیپ رو باشه رفته تونستیم نیآم که ییراهها

 یها یتاکس و دارها مغازه تمام از و رفتند سواره

 .کردند جواب سوال...  و منطقه

 

 یول گشتند و زدند سر تونستند یم که ییهرجا به

 رفته فرو نیزم به قطره کی حد در شده آب نیآم

 جستجو هم سیپل و دیرس سیپل به کار گهید. بود

 !چیه به چیه یول کردیم

 



 هم دریح ی  مخف یروهاین نداشت خبر چکسیه

 یول. گردندیم نیآم دنبال سروصدا یب و انهیمخف

 کی تصادف از یگزارش کردند دایپ که یزیچ تنها

 ختم تصادف انگار که بود روز همان صبح در زن

 و مارستانیب چیه در چون. بود شده ریخ به

 ثبت یمصدوم ساعتها و روز آن در یدرمانگاه

 . بود نشده

 

 از یهرکس و زدیم موج لیفام کل در ینگران

 دریح. کردیم جو و پرس تونستیم که یهرطرف

 خوراکش و خورد نه. بود مرده سرپا رسما هم

 که یاسترس و ینگران! استراحتش نه بود مشخص

 .بود کننده رانیو بود نشسته جانش به

 

 خورده قسم و کردیم جستجو ییتنها کال که پاشا

 دست دهینم اجازه گهید کنه، دایپ رو نیآم اگه بود

 دریح از رو طالقش درجا و برسه نیآم به دریح

 .  رهیگیم

 



 مورد در بود کرده یسع بار نیچند مادربزرگش

 پاشا که بزنه حرف پاشا با دریح عقدموقت یماجرا

 فقط کالم کی پاشا. بود نداده اجازه ادیفر و داد با

 و فحش یها نعره یصدا و بود شده وانهید

 !نداشت یتموم دریح سر پشت ناسزاش

 

 تا چون بودند اومده کوتاه هم باران و مادربزرگ

 همچنان شون همه و پاشا حال شدینم دایپ نیآم

 هم فکر کال دریح موقت عقد به گهید و بود داغون

 .کردندینم

 

 همه از شتریب ختهیر بهم یاعصاب با دریح

 ماجراها تمام یبان و باعث چون کردیم یخودخور

 . بود خودش

 

 و بود شده باخبر ماجرا تمام از زجونیعز هرچند

 در چنان یول داد،یم دریح به رو حق هم دیشا

 رو دریح اسم کال بود گرفته جبهه دریح برابر



 هم یخبر نبودش و بود از و اوردینم هم بزبون

 ! کامل میتحر هی. گرفتینم

 

 ای مرده گفتینم دریح به یکس خونه یتو یحت

 دریح! ینخورد ای یخورد ناهار و شام! یا زنده

 در چکسیه که شدیم خانه وارد یزمان فقط

 همه شدن داریب از قبل زود صبح و نبود ییرایپذ

 به اش شرمنده چشمان تا زدیم رونیب خونه از

 زنگ بهش هم یعل یحت. فتهین چکسیه یرو

 !زدینم

 

 و بزرگتر یترس. داشت یگرید ترس دریح اما

 !تر یمخف

 

 یکس فرماندهان، و دوستان از معدود یتعداد بجز

 به بنا. نداشت خبر پرده پشت یماجراها از

 وارد داعش افراد از کوچک یگروه گزارشها

 .بودند گرفته یجا تهران در شده رانیا



 

 گروهک از حتما که بود نشده ثابت هنوز چون اما

 هیعل بر یمدرک اصال و هستند داعش یستیترور

 .  بکنند تونستندینم یچکاریه نبود موجود اونا

 

 مدرک آوردن بدست یبرا دریح بود یمدت و

 سالح، ی فروشنده نقش در و انهیمخف بصورت

 کینزد یکم اونا از دونفر یکی به بود تونسته

 ! بشه

 

 هنوز چون. بود صفر حد در اطالعاتش هم باز اما

 نکرده مهمات و سالح دیخر یبرا ییتقاضا چیه

 . بودند

 

 خطر در و خودش رفتن لو از دریح ترس تنها و

 و سکوت در که بود گروگان عنوان به نیآم افتادن

 .کردیم تحمل رو یهمچ خودش ترس

 



 از خودشو گهید بود دهیچیپ بهم چنان دریح یکارها

 قبرستان ی روانه داشت  رسما و بود برده ادی

 .شدیم

 

 ها یداعش ریگ نیآم االن مبادا کردیم فکر یگاه

 کار از گهید و دیجه یم رونیب قلبش که. بود افتاده

 .فتادیم

 

 نیا در و کنه باز دهنشو نداشت حق یحت دریح

 در ها یداعش خبر دنیچیپ که بزنه یحرف مورد

 همان، مردم نیب هراس و رعب جادیا و همان شهر

 .ختندیریم بهم جماعت که

 

 یزیچ و کردیم باز دهن دریح کردیم تیکفا فقط

 نه، که اعدامش لیفام تمام گفتیم حدسش مورد در

 سنگ نیآخر همکه پاشا. کردندیم سنگسارش

 جسدش یرو و دیکوبیم خودش رو خالص

 .    کردیم یکوبیپا



 

....... نبود....... نبود نیآم جستجوها تمام با یول

 بود ومدهین ایدن به ینیآم اصال. تمام......... نبود

 ختهیر بهم همه و! باشه ازش یا نشانه و اثر که

 و دعا به کار و نبود بند ییبجا دستشون گهید

 !بود دهیکش استغاثه

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 

 یمرد با خودخواسته نیآم که بود یشب نیاول

 کردیم خداروشکر فقط. بود شده همخونه بهیغر

 راحت تونستیم و بود اعتماد قابل یمرد محسن

 . دادیم اجازه بدنش یدردها اگه البته ببنده چشماشو

 

 ژلوفن هی یخوایم نیآم: گفت آرام هال از محسن

 بدنت درد دونمیم ؟یبخواب راحت و یبخور ارمیب



 هم شدت یخوریم که یتکون هر با و ادهیز

 !رهیگیم

 

. زد یکمرنگ لبخند و داد هیتک بالشش به آرام نیآم

  ؟یخندینم بگم یزیچ محسن: گفت

 

 نه: گفت کرد یا دره دهن بود مشخص که محسن

 .بگو خندمینم

 

 اون از یکی رهیم ضعف دلم: گفت نیآم

 یدونیم خودشم. بخورم رو اطتتیح یخرمالوها

 شو گوشه هی باشه دهیله و دهیرس انقده ؟یجور چه

 هورت پوست با رو خرمالو تمام و کنم سوراخ

 !بدم قورت و دهنم بکشم

 

 یهوس عجب: گفت. شد بلند محسن ی خنده یصدا

 قشنگ خرمالوها اتفاقا. ارمیم برات االن! تو یکرد



 نگه بود عاشقشون نرگس چون فقط. دندیرس هم

 . کنه ذوق نهیبچ و برگرده خودش بودم داشته

 

 بسته یصدا نزن، دست پس بگه بخواد نیآم تا

 با محسن بعد یقیدقا و خورد بگوشش هال در شدن

 کنارش شده شسته و دهیرس و درشت ییخرمالو

 بصورت محبتش از سرشار نگاه و بود ستادهیا

 . بود نیآم

 

 که داد قورت صدادار و بلند دهنشو آب چنان نیآم

 .دیخند و دیکش خجالت محسن از رسما خودش

 

: گفت شدینم جمع کجای که ییلبها با محسن یول 

 و راحت تو و ارمیب قرص برات رمیم من

 نوش. بخور رو خرمالوت خواست دلت یهرجور

 !جانت

 



 یگاز یهولک هول نیآم رفت رونیب محسن تا

 رو دهیرس یخرمالو چنان و زد خرمالو به کوچک

 روحش تمام کرد حس یا لحظه که دیمک شوق با

 رقص به سلولهاش تمام و اومد در پرواز به

 . دراومدند

 

 خورده نه خرمالو نیا از تر نیریش و تر خوشمزه

 نیا نکهیا مگه. بخوره گهید تونستیم نه و بود

 و شهیهم و بشه صاحب درختش با رو خونه

 . باشه داشته خرمالو خودش یبرا هرساله

 

 انشاال. بود گذشته ذهنش از یفکر. دیخند دوباره

 یوجب و کیکوچ خونه. برسه بهش تونستیم که

 .نداشت یا اندازه و حد آرامشش یول. بود

 

 مهربون محسن با تونستیم آدم اگه که مخصوصا

 گهید بزنه صداش محسن داداش و بشه هیهمسا



 نیا از خونه دو بود یکاف فقط. شدیم نور یعل نور

 !بشه دهیخر ها خونه

 

 یوانیل و قرص  با محسن که بود نشده تموم هنوز

 و یراض ی افهیق یوقت و ستادیا سرش یباال آب

 رو وانیل و قرص. دیخند دید رو نیآم خوشحال

 . شد خارج اتاق از و گذاشت زیم یرو

 

 بزور یول تیرضا با و خورد هم رو قرص نیآم

 ادی دوباره. دیکش دراز تخت یرو زیر ییها آخ و

 با و افتاد بود کرده باهاش که یکار و دریح

 لیفام دریح اگه! دیجوش اشکاش تمام یدلسوختگ

 . بود تر راحت بهیغر از انتیخ تحمل نبود

 

 بصورت چشمش و کرد اتاق داخل سرشو محسن

. دوخت اشکاش به چشم یلحظات. افتاد نیآم سیخ

 بده اجازه. نکن تیاذ خودتو نهمهیا: گفت آروم

 .بره خودشو راه سرنوشت



 

 مرتب رو نیآم یرو یپتو شد خم آروم و شد وارد

 از که ییزایچ اون با. گمیم بازم: گفت. کرد

 یتو انتیخ و باشه خائن نداره امکان یگفت درتیح

 مینیبب بده فرصت اون و بخودت یکم! باشه خونش

 !هیچ نوشتت یشونیپ

 

 کنمیم کمکت بتونم  که ییجا هر و هرزمان تا یول

 . نکن فکر یچیه به و بخواب آروم االن. کنارتم و

 

 .....شد خاموش اتاق چراغ و

 

 

لَت درد   آخرش  ، د 

 ! کرد خواهد َدَرت به َدر

 ، یکس مار   ی مهره

 ! کرد خواهد َكَرت و کور



 ، عشق

 ! افتادست کنار انگور ی شهیش کی

 ، شود ُكهنه اگر که

 ! کرد خواهد تََرت َمست

 ، یداد که دست همان از

 ! َگشت خواهد بَر تو به

گر    ، ام شده خون ج 

َگرت خون  ! كرد خواهد ج 
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 نگرفت آرام نیآم دل بازم محسن یحرفها تمام با

 یول. دیخواب هاشیدلتنگ و اشکها با اونشب و

 بدنش یدردها و بود یخوب فکر قرص خوردن

 .بود قبل از آرامتر

 



 خنده محسن. کرد باز چشم محسن یصدا با صبح

. خوبه که خوابتم ماشاال: گفت و داد یسالم رو

 صبحانه یخواینم ها شده ۱۰ ساعت کینزد

 ؟یبخور

 

: گفت اش گرفته یصدا با آروم. زد یلبخند نیآم

! ها میدیخواب شب نصف نکهیا مثل. سالم کیعل

 بود؟ شده خشک گلوم زدم حرف چقده رفته ادتی

 

 خرمالو هنوزم کن باور: گفت خندان محسن

 راستش! جونت نوش که چشممه یجلو خوردنت

 من هم خرمالو هی وگرنه ومدیم خوابم بشدت

 !  مونده دلم سر   روزید از که خوردمیم

 

 روزید از راحتتر یکم و خندان نیآم خود بار نیا

 از پاهاشو. کرد کمکش محسن بازم اما. شد بلند

 امروز نداره یبیع: گفت و گذاشت نییپا تخت



 میزنیم پاتک جونت زهره یخرمالوها به ییدوتا

 !بندازه رونمیب پایت هی با یبرگشتن که

 

 تختش کنار رو نیآم ی صبحانه خواستیم محسن

 یلیخ روزید به نسبت حالش. نکرد قبول که ارهیب

 . بود بهتر

 

 نگاهش نشست محسن کوچک ی سفره کنار یوقت

. نشست خردشده سنگک با مربا کره و ریپن یرو

 و تیمیصم پراز محسن ی ساده ی سفره ایخدا

 یاثر اش خونواده یکاخها در که بود یصداقت

 !نبود ازش

 

 نیآم یچا محسن. بود گرسنه چقدر امروز نیآم و

 تینها در نیآم و. گذاشت جلوش و کرد نیریش رو

 .خورد یعال یا صبحانه لذت

 



 نیآم ی چهره تیرضا از. بود خوشحال محسن

 کردیم شیراض کم کم دیبا اما. گرفتیم آروم دلش

 که همه باشه یهرچ! برگرده اش خونواده شیپ

 .نبودند گناهکار

 

 خونه متیق کن جو و پرس برام محسن: گفت نیآم

 !میکن کاریچ میریبگ میتصم چنده، هاتون

 

. نکن عجله: گفت آروم. کرد نگاش مات محسن

 االن یول. دیخر خونه شهیم شهیهم باشه که پول

 نجایا از گمینم. یباش ات خونواده فکر به  دیبا اول

 .برو

 

 یبخوا هرزمان تا و خودته ی خونه تعارف یب

 پس ینگران از دارند دونمیم یول.  یبمون یتونیم

 !یسالمت بده خبر بزن زنگ بهشون آلاقل. فتندیم

 



....... نه: گفت نیغمگ. انداخت نییپا نگاهشو نیآم

 از...... باشند داشته یخبر ازم خوامینم گهید

 کم کم بهتر همون! یلیخ رمیدلگ یلیخ دستشون

 . امیم کنار امیدلتنگ با منم و کنند فراموشم

 

 شهیهم. هیجد ممیتصم واقعا هم خونه مورد در

 چون ننداز فردا به را امروز کار وقت چیه گفتند

 .یدار کار عالمه هی فردا

 

 کار قشنگ! بابا گفته یک: گفت دیخند محسن

 که گهید هفته سه دو واسه بنداز رو امروزت

 کاراتو تر یعال ماتیتصم با و باشه راحت التمیخ

 !هستم یجد منم ات خونواده مورد در یول! یبکن

 

 خودش از اگه عمرا یول. نزد یحرف گهید نیآم

 هم همه! تمام بود شده گم. دادیم یکس  به یاطالع

 یمخف یهایزندگ و ها غهیص دنبال تونستند یم

 !برند خودشون



 

 ...یآزرد مرا تو

 ..شهرت از کنم کوچ خودم که

 !راحت التیخ تو

 ....قلبت از رومیم

  تیشبها در خاطره نیدورتر شومیم

 ! یخندیم من به تو

 نیا از سوزدیم و دیآ یم باز: ییگویم خود به و

 .....یول عشق

 !!!!! نــــــــــه ، گردم یبرنم

 ...دارد تب یدل بهر یدل که آنجا رومیم

 ...دارد حرمت و باستیز عشق

 

. اوردین خودش یرو به اما. گرفت دلش بشدت

 . کردیم کمکش که داشت ییخدا خودشم باالخره

 



 محسن ی خونه در بودنش از بود روز ۷

 بود دهینخر که یا خونه براش محسن. گذشتیم

. کردیم استقامت برابرش در  هم فقط کطرف،ی

 اونجا از تنها و تک دخترک بود نداده هم اجازه

 . بخوره یتکون

 

 بود ختهیر محسن دست یرو رو یپاک آب هم نیآم

 توانمندها و نامدارها ی خونواده الیخیب بود گفته و

 نبودنشون با داره و زده رو دشونیق کال که بشه

 . ادیم کنار

 

 یبرا دلم فقط. بود کرده اضافه یناراحت با و

 دونمیم که تنگه همه از شتریب پاشا ام پسرخاله

 وگرنه! فکرمه به و نگران اون همه از شتریب

 !نداره یفرق چیه نبودم و بود هیبق یبرا

 

 بود پوشونده شو چهره یغم و
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 نیا تمام. بود شده کوتاه جا همه از دستش پاشا

 از خبرتریب االن و بود گشته نیام دنبال رو هفته

 . بود آورده کم واقعا روز چند نیا

 

 نشان و نام یب جسد نیچند یقانون یپزشک در یحت

 بد حالش روز چند که بودند داده نشونش رو زن

 !بود

 

 گهید اما بود سرد هوا. نشست اطیح یها پله یرو

 یا گهید کار چه ای کنه تحمل یچطور دونستینم

 . ادیبرم دستش از

 

 یا گوشه کاش نیآم: کرد دعا. بست چشماشو

 باشم کنارت نتونستم ببخش! یباش اما یباش سالمت



 سوخته دل اون یفدا پاشا. بردارم دلت از یدرد و

 .نذاشتند برات رفتن بجز یراه چیه که بشه ات

 

 افتخار بخودش چقدر. دیدو چشماش به یاشک

 در خوبش یزندگ به پا پشت مردونه و مرد کردیم

 نیزتریعز به کمک یبرا خودشو و زده فرانسه

 فیح...... فیح اما. رسونده اش خاله ی بازمانده

 . بود جهینت یب کاراش ی همه

 

 رونیب خونه از و شد نشیماش سوار تمام افسوس با

 که نشست ییبلندباال جوان مرد یرو نگاهش. اومد

 براش یا لحظه و بود ستادهیا یَون نیماش کنار

 . کرد بلند دست

 

 یول. هستش آدرس دنبال حتما: کرد فکر حالیب

 .شناسم ینم رو یکس نجایا منکه

 



. داد نییپا یکم رو شهیش داشت نگه رو نیماش

 یآقا: گفت و کرد نگاهش شهیش یال از مردجوان

 نامدار؟ پاشا

 

: گفت و کرد یفکر متعجب. شد مات نگاهش پاشا

....... نامدا مامانم. ستمین نامدار اما هستم پاشا

 امرتون؟ دییبفرما

 

 از دور یا گوشه ممکنه اگه: گفت مردجوان

. بزنم حرف باهاتون دیبا. دیکن پارک خونتون

 یجا یکس یبرا و نندیبب شما کنار منو خوامینم

 . باشه سوال

 

 دارم کار من! امرتون گفتم: گفت تر متعجب شاپا

 !برم دیبا

 

 خانم نیآم تون دخترخاله مورد در: گفت مردجوان

 نه شما با فقط یول. بزنم حرف باهاتون خوامیم



 فکر یشکیه به شماست فکر به که انقده! هیبق

 !کنهینم

 

 تند مردجوان که بشه ادهیپ نیماش از خواست پاشا

 فقط. خوبه نیآم حال دینباش نگران اصال: گفت

 یجا لطفا. بزنم حرف باهاتون تونم ینم نجایا

 .کنمیم خواهش. گهید

 

 .شو سوار پس: گفت عجله با پاشا

 

 ابونیخ. امیم دنبالتون نمیماش با: گفت مردجوان 

 . نتونیماش یتو امیب دیکن توقف یکنار یاصل

 

 دعا. دیلرزیم بشدت قلبش و نبود پاشا دل یتو دل

 یاتفاق و باشه سرحال و سالم نیآم کردیم دعا

 .بود یراض یهمچ به که باشه فتادهین براش

 



 که بود َون به نهیآ از نگاهش. داشت نگه یا گوشه

 شده ادهیپ مردجوان و کرد توقف سرش پشت

 خم تند. نداشت قرار و صبر گهید. اومد بطرفش

 هیثان کی یحت کرد باز براش رو نیماش در و شد

 . نده دست از هم رو

 

 حالش سالمه؟ نیآم: گفت تند پاشا که. نشست مرد

  خوبه؟

 

 سالم. دینباش نگرانش اصال که گفتم: داد جواب مرد

 و یزندگ از دهیبر و شکسته دل اما سرحال و

 بتهایمص یلیخ کردنتون دایپ یبرا دیکن باور. لیفام

 تونستم نامدار یلیفام به توسل با فقط و دمیکش

 یخبر نبود یراض اصال نیآم وگرنه. کنم داتونیپ

 .بشه پخش ازش

 



 ماجرا تمام و کرد یمعرف محسن نام به خودشو بعد

 رونیب ساعتها که صبح امروز تا تصادف روز از

 .کرد فیتعر رو بود  منتظر خونه

 

 ابانیخ در نگاهش و دیکش بصورتش یدست پاشا

 نیبهتر: گفت. رفت نقطه نیدورتر تا گرفت راه

! نداده خودش از یخبر چیه که کرده نیآم رو کار

 . کنم یم دییتا رو کارش منم

 

: گفت فقط و دیکش بصورتش یدست محسن

 !!!اومدم یکس عجب شیپ..... ماشــــــــــااال

 

 مرامت به ماشاال: گفت و زد یلبخند خوشحال پاشا

 با من! کرده یخوب کار کن باور گمیم بازم! جوان

 نیآم حق در رو ظلم نیا تونمینم بودنم مرد تمام

 !خودش به برسه چه کنم قبول

 



 با یول: گفت و رفت باال ابروهاش متعجب محسن

 اصال کرد، دریح از نیآم که ییفهایتعر به توجه

 ییجورا هی! باشه وجود یب نهمهیا کنم قبول تونمینم

 !ستین قبول قابل بنظرم کارش

 

 نداشتم ازش رو انتظار نیا چون منم: گفت پاشا

 االنم. آوردم نییپا شو افهیق زدم و شدم وونهید

 نیآم دنید به همه چشم از دور و انهیمخف خودم

 . دارم هواشو و رمیم

 

 نیا در واقعا و تون ییآشنا از شدم خوشحال یلیخ

 مباهات یجا شما چون یجوانمردان آشفته، عصر

 !دیبرسون نمیآم به منو دیکن یم لطف االن. دارند

 

 فهیوظ کردم یهرکار اوال: گفت دیخند محسن

 کوچه سر از مو خونه دیبد اجازه اگه دوما. بوده

 . خونه داخل دیبر ییتنها خودتون که دمیم نشونتون

 



 فقط! کنه ترورم ترسمیم تون دخترخاله از من واال

 ها امینم تر کینزد و کنمیم رحم خودم یجوان به

 ..... وگرنه

 

 . شد ادهیپ نیماش از خندان و

 

 ستادیا محسن کوچک ی خانه یجلو پاشا یوقت

 باغ ی گوشه یانبار که انداخت خونه کل به ینگاه

 . بود بزرگتر خونه تیکل از مادربزرگش

 

 چشم و یمردانگ و مروت و یمرد. بست چشماشو

 یآنچنان یها خونه و ثروت و پول به یربط یپاک

 . نداشت

 

 و نشست در کوچک زنگ یرو انگشتش

 ......فشرد

 



 

 ام خسته

 شهر ی گرفته دود یظهرها از بعد تمام مثل

 را سردم یچا و

 ام خزدهی یچا

 خورد خواهم تنها وانیا در

 کمد یبرا را ها لباس

 تو یبرا را خانه

 گذاشت خواهم تنها

 روزها تمام

  را ییها ساعت و

 ام بوده تنها که

 است سخت چه و

 ...ها ناعادالنه نیا تحمل
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 به قلبش دیشد ضربان. نبود دلش یتو دل پاشا

. کنه باز درو نیآم بود منتظر و شدیم دهیکوب پشتش

 ته و کردیم پا به پا فقط که داشت عجله هم یلیخ

 . ختیریم فرو دلش

 

 بصدا رو زنگ دوباره نگران. نشد یخبر یول

 . دیکوب در به هم دستش با و درآورد

 

 بگوشش داخل از یدر شدن باز یصدا نکهیا مثل

 حس! یکس رفتن راه و ییدمپا یصدا. نشست

 تمام یتونستیم بود کیکوچ یبحد خونه. بود یجالب

 !یکن تجسم یبراحت رو فتادیم توش که یاتفاقات
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 نیآم حال محسن یمراقبتها و استراحتها تمام با

 شده کمتر یلیخ بدنش یدردها و بود بهتر گهید

 بودند کرده عوض رنگ بدنش یهایکبود اما. بود

 درحال یبعض و شدن بزرگتر درحال یبعض و

 . بودند شدن کمتر

 

 خورد، شو صبحانه محسن نکهیا بعداز اونروز

 با هم محسن که کرد جمع رو سفره خودش نیآم

 . زد رونیب خونه از خوشحال یتشکر

 

 خونه یرو و سر به یدست گرفت میتصم نیآم

 و کردن بغ یا گوشه از. کنه زشیتم و بکشه

 گرم سرش و بود بهتر الیخ و فکر جور هزار

 .گرفتیم یا تازه یبو و رنگ هم خونه. شدیم

 

 به بعد و عموش زن نه مامان، به ییزمانها هی

 بلند. بود گرفته ادی حدودا کرده کمک زجونیعز



 خونه کل جارو با و دیکش دستمال رو جا همه شد

 . کرد زیتم رو

 

 بخونه داشت که داشت رو یعروس تازه حس

 دیکش یم دستمال ذوق با چنان. دیرسیم شیزندگ

 شدیم خوب چقدر: کرد فکر. کردیم فیک خودش

 و یباش خودت ی خونه خاتون و خانوم ییتنها

 ی خونه نیا در یحت یبکن خواست دلت یهرکار

 !یبندانگشت

 

 تا چون. نهیبب تدارک هم یناهار تونستیم کاش 

 از هم یگاه و بود محسن با ناهار ی هیته امروز

 . دیخریم رونیب

 

 خرج خوادینم کردیم اعتراض نیآم همکه  یوقت

 خندان محسن بزاره، دستش یرو یا اضافه

 اومده خونه به خودت با تیروز کن باور: گفتیم

 !خوبه یلیخ یلیخ قبل به نسبت وضعم و



 

 داشت و بود شده تموم خونه یکارها از تازه

 خونه زنگ که شست یم رو صبحانه یظرفها

 .اومد در بصدا

 

 به تا. برگشت رونیب بطرف ناخواسته صورتش 

 یسر! بود نزده رو خونه زنگ چکسیه امروز

. بره تونستیم بود یهرک. شد الیخیب و داد تکون

 . نداشتند یکار که باهاش

 

 هم دست با نباریا و دراومد بصدا در زنگ دوباره

 یک یعنی. شد فشرده دلش ناخودآگاه. دندیکوب در به

 یواجب کار دیشا نبود؟؟ بردار دست که بود

 !!داشتند

 

. کرد سرش و برداشت مبل یرو از رو شالش

 یم و داشت فونیآ خونه کاش. رفت در بطرف

 !هیک دیپرس



 

 هنگ اول اومد باال سرش و کرد باز رو در تا 

 نگاهش اما...... کردینم باور....... کرد

 نه....... سوخت بدنش و تن تمام......... سوخت

 .....شد مور مور بدنش تمام..... زد خی

 

 ی پسرخاله...... خودش یپاشا...... پاشا

 چقدر....... بود ستادهیا در یجلو مهربونش

 پاشا یجا روزها نیا تمام چقدر...... بود دلتنگش

 .بود یخال کنارش

 

 و بود سرخ چشماش. کردیم نگاش فقط هم پاشا

. شد اطیح وارد. گفتینم یزیچ اما. دیدرخش یم

 . نشست نیآم یبازوها یرو دستاش صدایب

 

 نیب بعد یا لحظه و زد یخال و خشک یهق نیآم

 حلقه پاشا دور دستاش و بود رفته فرو پاشا بازوان



 هیگر یصدا و فشردیم پاشا به بشدت خودشو. بود

 . بود بلند اش

 

 بغض که دیچرخ یم نیآم شال یرو پاشا یلبها

 همه رمیم زارمیم خبر بدون ینگفت: گفت کرده

 فقط منکه کنه؟؟یم دق رهیگیم غمباد پاشا طرف،ی

 تو بدون بود مرگم چه وگرنه رانم،یا تو بخاطر

 یکردیم فکر من به اصال باشم؟ آواره نجایا

 ووووونه؟ید

 

 فقط بخدا: گفت بلند خفه ییصدا و هق هق با نیآم

. بودم کرده قهر ایدن تمام با اما بودم تو فکر به

 یتنها و باشم  همه از دور برم ییجا خواستمیم

 یها با هام ییتنها در انقدر خواستمیم...... تنها

 رحم به دلش ایدن و خدا بلکه کنم هیگر بلند یها

 ....ادیب

 



 تمام دیشا بزنم داد و بزنم زار بلند انقده خواستمیم

 خرابم حال به دلش بلکه باشه متوجهم و نهیبب ایدن

 بس من با رو رنگارنگ یباز نهمهیا و بسوزه

 .....کنه

 

 بد من با دریح..... خسته فقط..... پاشا بودم خسته

 .....نداشتم تحملش قدرت گهید...... بد یلیخ کرد

 

 خودش از و گرفت رو نیآم یبازوها دوباره پاشا

 که درد خوبه؟ حالت االن: گفت. کرد جداش

 بسته زخم به نگاهشو و ؟یشد خوب کامال ؟یندار

 .دوخت نیآم یشونیپ ی شده

 

 چشماش که دوخت پاشا به چشم. دیکش کنار نیآم

. خوبم شکرخدا: گفت بعد. کرد یفکر و بود سرخ

 اومده محسن!!! ینکرد دایپ منو خودت پس

 اصال! یدار خبر رو تصادفم که سراغت



 دنبال ادیم مارمولک زرنگ ی پسره نیا دونستمینم

 !گردهیم تو

 

 مثل آره: گفت و بست سرش پشت درو خندان پاشا

 .کرده دایپ منو هم بزور نکهیا

 

 نگاه جارو همه قشنگ پاشا که شدند خونه وارد

 خاص نگاه متوجه که نیآم. نشستند نیآم با. کرد

 نگاش ینجوریا پاشا: گفت بود شده بخونه پاشا

 . بخرم رو خونه نیا خوامیم. نکن

 

 یول. دواند سر رو خونه دنیخر فقط که محسن

 . کن فیرد کارامو خودت یهست االنکه

 

 و کردینم باور انگار کردیم نگاش یجور پاشا

 ی خونه نیا مثال: گفت. بود شده وونهید نیآم

 رو دشیخر قصد تو که داره یچ یچهارانگشت

 !!ووونهید یدار



 

 و صفا نکن نگاه شیکیکوچ به: گفت و دیخند نیآم

 در همکه آرامشش. نداره حد تشیمیصم و وفا

 . ست درجه تینها

 

 موردش در باشه: گفت و داد تکون یسر پاشا

 از یندار میتصم و یخواینم االنم. میزنیم حرف

 مادربزرگ و بارانت خاله و یمرتض حاج و زیعز

 ؟یبشنو ییخبرا

 

 منو شون همه: گفت بزور. کرد بغ دوباره نیآم

 که رو آقاجون و زیعز! درشونیح به فروختند

 عاشق همکه مادربزرگ و خاله بخشم، ینم اصال

 قسم تونمیم. شون همه الیخیب. هستند نامرد دریح

 و شتریب و بهترند ها یخود از ها بهیغر بخورم

 . دارند آدمو یهوا قشنگتر

 

 نه؟ محسن مثل: گفت آروم پاشا



 

 یجوان تمام با. آره: گفت و داد تکون یسر نیآم 

 . نیهم هیواقع مرد هی بودنش سال و سن کم و

 

 حس نیهم منم آره،: گفت و داد تکون یسر پاشا

 یمرتض حاج کنم فکر یول. داشتم موردش در رو

 . بودند یشاک دریح دست از هم زیعز و

 

 یم ازم و بود زده زنگ بار نیچند یمرتض حاج

 گفت کباری که نه، ای بکنم یکار تونستم دیپرس

 کی االن بود بند درشیح جون به جونش که زیعز

 نزده زنگم بهش یحت و خبرهیب ازش ست هفته

 !   اومده سرش ییبال چه و ست کارهیچ نهیبب

 

 مگه. لمشونهیف دیشا: کرد زمزمه دلسوخته نیآم

 پدر و باشه داشته بچه و زن آدم پسر ممکنه

 !ندونند مادرش

 



 یمرتض حاج: گفت و انداخت باال ییابرو پاشا 

 یغلط چه دریح دمیفهم تا که منم. ستین دروغ اهل

 دستش کف حسابشو چنان ،یرفت یگذاشت که کرده

 خونه از یلیز زخم و یخون صورت با گذاشتم

 .رفت رونیب

 

 کجاها به: گفت دیکش یم چشماش به یدست که نیآم

 زن تا ده تا ده تونهیم جهنم، به دریح شما؟ دیدیرس

 کردمیم فکر چطور سوزمیم نیا از فقط. رهیبگ

 هم گید هی یتو اصال و ست جدابافته ی تافته

 !شندینم هم یقاط  ریام مثل یافراد با بجوشند

 

 یمدت تا میراض منم. نکن فکرشم گهید: گفت پاشا

 دریح مثل یافراد تا یند نشون چکسیه به خودتو

 روزید فقط هفته هی نیا تمام در. بشند سر به جون

 درست که دمشید یآگاه یراهرو در دورادور

 زار تنش به لباسهاش و بود شده آب تنش نصف

 . زدیم

 



 ذره دیبا موقتش عقد اون! براش کمه هنوزم یول

 و مامان یول. زهیبر نییپا دماغش از ذره

 و آوردند کم گهید شاهدم خودم رو مادربزرگ

 فکر. پرسند یم ابونایخ یتو مردم از خودشونو

 غذا زیم سر یکس گهید یرفت کهیروز از کنم

 . ننشسته

 

 یزیچ سرپا آوردن دوام و موندن زنده یبرا همه

 .....تمام گهید و ذارندیم دهنشون

 

 اما. دیکش یبلند نفس و کرد پاک اشکاشو نیآم

 انقده فهیروطایت نیا. بود نشده خنک دلش هنوزم

 بخودش که بودند گذاشته دریح یالال به یل یل

 هم رو نیآم داشتن زن وجود با بود داده جرات

 به صدرحمت. بکنه اشیخاطرخواه ی چهیباز

..... زیپرو به صدرحمت..... ریام شیقبل نامزد

 ....سلمان به صدرحمت

 



 بدم، نشون خودمو دارم الشویخ نه فعال: گفت آروم

 پاشا کنمیم خواهش. نمیبب نفرو هی دارم الشویخ نه

. یدیند منو که انگار شو یهمچ الیخیب هم تو

 رو یمستقل یزندگ ییتنها همه از دور خوامیم

 به ازین. ندارم کشش گهید بخدا. کنم شروع

 تونمیم همه  از چشم از دور فقط که دارم یآرامش

 . باشم داشته

 

. دارم نظرو نیهم منم: گفت و داد تکون یسر پاشا

 !کنه حظ خودش میاریب دریح سر ییبال

 

 در اما: گفت یجد و کرد پاک صورتشو نیآم

 یافتنین دست و ناب مرد هی واقعا که محسن مورد

 .........دارم دوستش میلیخ من و هستش

 

 

  دمید وانهید ام، دهید را دلم 

  دمید پروانه نیباتریز را تو



 

  دستم به یداد دلت از یجام تو

  دمید مانهیپ هم تو با را خودم

 

  مهتاب به را تیرو نقش دمیکش

 دمید همخانه شب ماه با را تو

 

  من ی قصه در یشویم مجنون تو

  دمید افسانه نیا اوج در را تو

 

  دیام و عشق از یا کلبه بسازم

 دمید کاشانه نیا یمبنا را تو

 

 برفم و باران یگه یابر یگه

 دمید سامانه نیا ی یبان را تو

 



  ماندن به قلبم کندیم حتینص

 دمید پندانه نیا برهان را تو
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 در و بود دوخته نیآم یجد بصورت چشم که پاشا

 کردیم فکر قایعم حرفهاش ی دونه دونه مورد

 ناب خان محسن نیا عاشق یبگ مبادا: کرد زمزمه

 !کنمیم سکته درجا کن باور که یشد

 

 نگاه یلحظات از بعد. شد باز تعجب از نیآم چشمان

 من! هیحرف چه نیا پاشا نشو وونهید: گفت  کردن

 زن محسن اوال. کنمینم هم فکر زایچ نیا به اصال

 . داره دوست یلیخ زنشم داره



 

! ارمیب هم محسن از آوردم شانس یک از من دوما،

 از نامرد که در  یح از نیا ر،یام اولم نامزد از اون

 در آب از یا تحفه چه یسوم نیبب.  دراومد آب

 .رمیگیم ازش کاشان ناب گالب هی حتما! ادیم

 

 امکان و داره دوست همسرشو واقعا محسن سوما

 !بده راه دلش خلوت به رو یا گهید زن نداره

 

 خونه به خونه نیا آخه گمیم: گفت خندان پاشا

 کو؟ زنش پس. داره زن نگو ستین هیشب یمجرد

 

 کم درآمد بخاطر. بگم خواستمیم نویهم: گفت نیآم 

 براش دیبا. رفته گذاشته شده خسته زنش محسن،

 شیزندگ از شهیهم یبرا الشیخ یکن دایپ یشغل

 . بشه راحت

 



 یزیچ که ما یبرا خب. دارم هم گهید شنهادیپ هی

 که میبخر براش رو ها خونه نیا از یکی ست،ین

 .....الشیخ

 

  نه، یول اومد دستم یهمچ االن: گفت تند پاشا

 و غرور با اصال ما. میکن کاریچ بگم من کن صبر

 خودت بقول و مهربان و جوان مرد هی احساسات

 . میکن ینم یباز ناب و مرد

 

 یتو ای اش،یمهربون و تو به خدمتهاش پاس به

 باشه بلد که ییکارها به نسبت شرکت، ای کارخانه

 هی شد ثابت حقوقش یوقت. دمیم بهش خوب شغل هی

 !بخره خونه بتونه زارمیم ارشیاخت در خوب وام

 

 شه،ینم ناراحت و  خورهیبرنم بهش هم ینجوریا

 بنا خودش زحمات و دسترنج یرو شویزندگ هم

 !هیبق یکمکها نه کنهیم

 



. هیخوب فکر واقعا هیعال: گفت. زد یلبخند نیآم

 یبرا هارو خونه نیا از یکی کن یهمت الاقل یول

 .ها دارم پول خودم. بخر من

 

 کن صبر یکم فعال: گفت و داد تکون یسر پاشا

 توش کنمیم هیته برات خوب ی خونه هی خودم

 یخبریب از درویح اون دورادور و یکن یزندگ

 . یبد سکته

 

 به. اومد در نفسم و شد راحت ازت المیخ فعال

 نوک فقط کنمیم فیرد برات کارهارو تمام بیترت

 . کن تحمل سوزن

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 



. نبود یخبر نیآم از که بود یروز نیدهم امروز

: کرد فکر. شد خونه وارد  یعصب و کالفه دریح

 واقعا اومده؟ سرش ییبال چه دختر نیا یعنی ایخدا

 روز هی که یهمونطور ای افتاده براش یاتفاق

 نگاه سرشم پشت رفته خورد قسم و گفت خودش

 !نکرده

 

 و داد هی دلش و بود انداخته پا از درویح ینگران

 .  خواستیم هیگر با همراه یحساب هوار

 

 بتیمص هزار با. بود ختهیر بهم هم کارهاش تمام

 که یگروه افراد از یکی به شدن کینزد و نقشه و

 یُکلت دادن هیهد و باشند  یداعش دادندیم احتمال

 حات،یتسل ی فروشنده نام با بطرف خوشدست

 اونا دست گرفتار نیآم بود شده مطمئن حدودا

 ! رهیبگ آروم یکم بود تونسته و ستین

 



 بود رفته هوا به شده دود کال بود؟ کجا نیآم یول 

 خودش اگه: کرد زمزمه. نبود ازش یخبر گهید و

 کم دست یلیخ امروز به تا واقعا باشه رفته

 چشم از خودشو نهمهیا بتونه که یدختر! گرفتمش

 زرنگ واقعا دیبا داره نگه دور مامورام و من

 !! باشه

 

 نیهم که بود بزرگ نامدار ی نوه خب یول

 باال و خونه یها پله از.  رفتیم ازش دیبا انتظارم

 رو در رو پدرش با خونه پاگرد نیاول در که رفت

 ادتریز دشیسف یموها رسما یمرتض حاج. شد

 . بود شده

 

 یسالم دریح. انداخت دریح به افسوس پراز ینگاه

: گفت یمرتض حاج. گرفت یآروم جواب که داد

 ؟ینکرد دایپ یچیه خبر؟ چه

 



 یاثر کال! یچیه: گفت و داد تکون یسر دریح

 درجا بود همراهش لشیموبا اگه الاقل. ستین ازش

 !یچیه اونم که میکردیم شیابیرد

 

 ازت خدا: گفت. گذشت کنارش از یمرتض حاج

 ینجوریا تنها و تک دختر هی یزندگ با نگذره

 تموم ت غهیص مدت کردمیم فکر! یکرد یباز

 کل گور به وگرنه! یکرد دشیتمد دونستمینم. شده

 خاندانم، کل با کردمیم غلط و دمیخندیم آبادم و جد

 !یکن یباز شیزندگ با رو دختر اون بدم اجازه

 

 گهید و بود دهیماس پدرش سر پشت دریح نگاه

 یداغ ینفسها. دیجوش یم  غل غل داشت خونش

 به کار! بود سوزنده زدیم رونیب دماغش از که

 و بخودش یمرتض حاج که بود دهیرس ییجا

 !دادیم فحش هم اش فهیروطایت

 



 تمام از پدرش. رفتیم نییپا و باال بشدت اش نهیس

 باهاش ناحق به داشت اما داشت خبر ماجرا

 بود پدرش یبجا یا گهید یهرکس. کردیم برخورد

 .بود نیالکاتب کرام با حسابش

 

 یجا و بود درست بود کرده که یکار در،یح بنظر

 و داد و بحث فعال کرد یسع. نبود یاعتراض چیه

 محول یا گهید فرصت به رو مورد نیا در هوار

 .رفت اتاقش بطرف حرف یب پس کنه

 

 رو دریح خاص مورد اون در نداشت حق چکسیه

 بدن در جان تا دریح. بکنه سرزنش و مالمت

 یادگاری مواظب و کردیم نید یادا دیبا داشت

 .بودیم کوچولوش دختر و یزندگ یالگو نیبهتر

 

 داد فشار بهم محکم رو فکش تیعصبان شدت از

. بود باران خاله. دراومد بصدا لشیموبا زنگ که

 درجان،یح: گفت یا ساده یاحوالپرس و سالم بعداز



 انجام کارهاشو داره و لشهیوک کنار االن مامانم

 .دهیم

 

 کار نکهیا مثل بزن بهش سر هی یتونست اگه گفت 

 یچشم خسته و حالیب دریح. داره باهات یواجب

 الیخیب کاش. انداخت مبل یرو رو یگوش و گفت

 یساعت چند و شدیم ایدن مردم و هاینگران دل تمام

 آرامش با کساعتی یک ومدینم ادشی یول. دیخوابیم

 . نبود کار در یآرامش! دهیخواب

 

 یدستا و داد هیتک نیماش یصندل یرو آرام نا

 از که داد فشار زانوهاش یرو شو شده مشت

 .دادیم تکونش استرس شدت

 

 کاریچ ومدیم شیپ کوچولوش نیآم یبرا یاتفاق اگه

 خودشو دونستیم فقط.......  بکنه تونستیم

 رو انیاطراف ی طعنه و حرف نهمهیا و کشتیم

 .نشیآم قراریب و بود داغون. کردینم تحمل



 

 اونو و بود نشیآم کنار االن داشت ازین بشدت

 به رو نشیریش تن عطر و دادیم فشارش بخودش

 .دیکش یم مشام

 

 نگه نامدار خانم ی خانه مقابل رو نشیماش یوقت

 از که نشست پاشا یرو نگاهش بشه، ادهیپ داشت

 . رفت نشیماش بطرف و اومد رونیب خونه

 

 الیخ با و آرام یلیخ و بود گوشش دم شیگوش

 و امن یلبخند یحت. بود زدن حرف حال در راحت

 یجا واقعا دریح یبرا که داشت لبش یرو آرام

 . داشت تعجب

 

 همه. بود دهینخند یکس چیه روز ده نیا طول در

 مرده بدون سوال پراز چشمان با یبنحو ها خانه ی

 یحت و بودند یعزادار درحال دنیپوش اهیس و

 چه نداشتند هم رو یاحوالپرس و سالم ی حوصله



 زدن حرف یکی با آرام اونهمه و دنیخند به برسه

 !پاشا مثل

 

 دورادور ،یآگاه ی اداره در کباری دریح یحت

 واقعا که بود دهید رو دهیپر رنگ و داغون یپاشا

 .....االن اما بود سوخته دلش

 

 از گهید و شده لیتبد دریح یخون دشمن به هم پاشا

 دهیند رو در رو رو گهیهمد نیآم شدن گم روز

 خود نیا که بود آروم یلیخ االن پاشا یول. بودند

 !داشت سوال یجا

 

 بطرف و شد خونه وارد دریپاشا،ح رفتن بعداز

 هم باران خاله. شد تیهدا نامدار خانم کار اتاق

 . نشستند هم دور که بود اونجا

 



 دینبا و یدار کار دونمیم: گفت حالیب نامدار خانم

 عوض یبحد پاشا یرفتارها یول. شدمیم مزاحمت

 . یباش انیجر در هم تو میخواست شده

 

 یخبر گهید ناسزا و فحش و هوار و داد اونهمه از

. رسهیم کارهاش به راحت و آرام یلیخ و ستین

 دهیم دلخواهشم یغذاها سفارش خونه آشپز به یحت

 یحت. نبود ینجوریا اصال گذشته یروزها در که

 !خونهیم هم آواز حمام یتو

 

 چه نهیبب فتهیب دنبالش کن مامور رو یکی کن لطف

 که رسهیم ذهنم به ییفکرا من چون! افتاده یاتفاق

 .ارمیب زبون به ترسمیم

 

 نیآم دیکنیم فکر هم شما یعنی: گفت متعجب دریح

 گه؟ینم یزیچ ما به و کرده دایپ رو

 



 که دادند تکون یسر باران خاله و نامدار خانم

 پس. دهیم نشون نجوریا شواهد: گفت باران خاله

 !!بوسه یم رو خودت دست کارها ی هیبق

 

 رونیب االن منم راستش: گفت و کرد یفکر دریح

 کردم تعجب آرامش اعصاب از و دمشید خونه

 رو هیقض یتو و ته حتما چشم......... یول

 در صحبت یکم بعداز و. دینباش نگران ارمیدرم

 مغزش یرو به باز که تازه یافکار با نیآم مورد

 .....کرد ترک رو خونه شد تلمبار

 

 

 

 ...یآزرد مرا تو

 ..شهرت از کنم کوچ خودم که

 !راحت التیخ تو

 ....قلبت از رومیم



  تیشبها در خاطره نیدورتر شومیم

 ! یخندیم من به تو

 نیا از سوزدیم و دیآ یم باز: ییگویم خود به و

 .....یول عشق

 !!!!! نــــــــــه ، گردم یبرنم

 ...دارد تب یدل بهر یدل که آنجا رومیم

 ...دارد حرمت و باستیز عشق
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 ینم. رفت فرو فکر به و نشست نیماش داخل دریح

. رهیبگ عهده به خودش پاشارو بیتعق تونست

 رو یهمچ بتونه بود یاون از ادتریز کارهاش

 .گرفتیم کمک یکی از دیبا. بندازه راه خودش

 



 ی صفحه به نگاهش. دراومد بصدا لشیموبا زنگ

 داشت طال باز حتما که بود زهره. نشست یگوش

 . بود دلتنگش و گرفتیم سراغشو

 

 یدگیرس. شد دهیکش آسمان ته تا و اومد باال نگاهش

 فهیوظ اما بود، واجب ی فهیوظ هی طال و زهره به

 بود تونسته که ییجا تا جوره همه شویزندگ که یا

 . بود ختهیر بهم

 

 از همه نیب احترامش و عزت فهیوظ نیا با یحت

 زجونیعز یحت بود یروز ده و بود رفته نیب

 !بپرسه حالشو بود نداده نشون  دریح به خودشو

 

 نبود انصاف اصال! همه دلتنگ. بود دلتنگ دریح

 یعل یحت. باشند داشته باهاش رفتارهارو نیا همه

 که یکسان تنها!  رهیبگ یخبر زدینم زنگ بهش هم

 نامدار خانم و پدرش داشتند خبر کامل ماجرا از

 ....... هم اونا که بودند



 

 خراب کارهارو تمام غهیص دیتمد با دریح یول

........ مجبور فقط بود مجبور اونم. بود کرده

 دیبا کاریچ...... نبود دلخواهش کار اصال وگرنه

 . دونستینم خودشم....... کردیم

 

 خبردار غهیص دیتمد از که هم نامدار خانم یحت

 گفته داغون یاعصاب و خشم با قبل روز چند شد،

 اجازه وگرنه. کن مشخص درجا رو فتیتکل بود

 نیا ما قرار! برسه هم نیآم ی مرده به دستت دمینم

 ! مردجوان باشه کارت در ینامرد دینبا و نبود

 

 خودشم خب، یول کردینم درک رو دریح چکسیه

 و زهره کردیم یکار دیبا! بد یلیخ بود کرده بد

 راحت اونا از الشیخ و دندیرسیم سامان به طال

 الیخیب دیبا وگرنه کردیم یکار هم حتما و. شدیم

 . شدیم لشیفام و نیآم و یزندگ

 



 چشماشو. دراومد بصدا شیگوش زنگ دوباره

 نیا کم کم دیبا. دادیم جواب دیبا. فشرد بهم محکم

 یلیخ یول. کردیم تمام شده یهرجور هم ماجرارو

 !بود سخت

 

 یمهر با و دیکش ینفس آروم. بود طال. داد جواب

 از که باز در،یح زدل  یعز یخوب: گفت انیپا یب

 ؟یافتاد من ادی نشده داریب خواب

 

 روزه دو دریح بابا: گفت نازش یصدا با طال

 من؟ شیپ یاینم. برات کنهیم یتنگ دلم و دمتیند

 

 طال همراه رفتیم هردفعه. نگفت یزیچ دریح

 دلش االن یول.......  و دید یم هم رو زهره

 نقشه و کارها تمام طال و زهره......  خواستینم

 . بودند کرده خراب هاشو

 



 دریح بابا: گفت. نشست بگوشش طال یصدا

  ؟یدینم جواب چرا ؟یرفت

 

 ظهر کنمیم یسع. زمیعز امیم: گفت آروم دریح

. بدم انجام دیبا دارم کار یکم االن. نمتیبب امیب

 .باش منتظرم

 

 قطع شویگوش طال یشاد از سرشار ی بوسه با

 که شد دوخته نیماش سنج سرعت به نگاهش. کرد

 دلم از که خودت ایخدا: کرد دعا. بود صفر یرو

 تمام. کن کمکم. یآگاه گذرهیم توش که اونچه و

 قول هی یفدا داره عشقم و دلخواههام و یزندگ

 .شهیم

 

 وگرنه. کن حل مشکلمو و کن یانیدرم پا خودت

 و خونواده با نیآم یحت کس همه و یهمچ مجبورم

 عهد بند یپا فقط و بشم الیخیب رو کمین نام و ابهت



 ای یکن کمکم یتونیم که ییتو فقط. باشم مانمیپ و

 !نیالراحم الرحم

 

 یم خجالت یول. خواستیم هیگر ایدن ایدن دلش

 تحمل فقط مرد....... کردینم هیگر که مرد. دیکش

 جنسش کال و نبود زادیآدم هی مرد چون کردیم

 !مرد نوایب!!! کردیم فرق

 

 یکس دنبال.  داد رونیب پرصدا و رینفسگ یآه 

 یهرچ و کنه هیگر یها یها شکنار نهیبش گشتیم

 !زهیبر رونیب رو داشت دلش یتو

 

 برش و دور چقدر! نبود چکسیه! نبود یکس یول

 تنها چقدر....... بود همه از یخال و همه پراز

 ......تنها چقدر....... بود

 



 در نیآم کنار هم یمدت که زد زنگ امیت دوستش به

 دربدر االن و بود کمکش و همراه نامدارها کاخ

 . گشتیم نیآم دنبال

 

 بیتعق بعد. داد حیتوض براش ماجرارو حدودا

 بود نانشیاطم مورد فرد امیت. سپرد اون به پاشارو

 . کردیم براش ومدیبرم دستش از یهرکار که

 

 نشیماش ادیز یبدوها بدو از خسته بود ۲ ساعت

 گرفته دلش. کرد پارک زهره ی خونه یجلو رو

 یول. زدیم سر بهشون دیبا مجبورا بازم. بود

 دوست قلبش میصم از رو طال کوچولو دخترک

 . داشت

 

 و جوان خانم زهره. داشت دوست هم رو زهره

 چشماش یتو دریح به محبت و عشق که بود ینیمت

 یبرا دریح دونستیم هم اول از یول. دیدرخش یم

 باهاش کار اول همون دریح! باشه تونهینم اون



 صاحب یب دل مگه اما. بود کرده حجت اتمام

 . بود شیحال حرفها نیا مونده

 

 ایخدا: کرد زمزمه. درآورد بصدا رو در زنگ

 بودم یراض. دمیبر قسم عزتت به دمیبر. کن کمکم

 هم ام خونواده االن که مردم یم خودم قبل سال دو

 مخمصه نیا یتو یول بودند کرده عادت نبودم به

 !فتادمینم

 

 نیع طال شد خونه وارد دریح تا و شد باز در

 هال در باشه، شده رها کمان ی چله از که یریت

 .دیدو بطرفش و کرد باز رو

 

 مثل و گذاشت نیزم رو دستش یدهایخر دریح

 با. شد فشرده آغوشش در ساله ۴ یطال شهیهم

 دست نشست طال یها گونه یرو که ییها بوسه

 بلند طال با همراه دریح و انداخت دریح گردن دور

 . شد



 

 خونه بطرف آغوش در طال و دست در لکسهاینا

 شهیهم مثل اما مرتب ییلباسها با زهره. رفتند

 . گفت خوشآمد و اومد جلو سر بر یشال و دهیپوش

 

 دونستینم. داد جواب و اومد نییپا دریح نگاه

 راحت زهره با تونستیم کاش یول. هیچ فشیتکل

 یول. بشند رها یفیبالتکل از هردو و بزنه حرف

 عالم کار نیتر شاق...... کار نیا بود سخت چقدر

 ینیسنگ دریح یها شونه بر یکوه نیع که بود

 !کردیم

 

 به بود داده دست از شوهرشو زهره کهیروز از

 یجور چه االن. بود کرده عادت دریح بودن

 چون باشه تونه ینم گهید بگه زهره به تونستیم

 !دهیم دست از داره تشویثیح آبرو و یزندگ

 



 باال دریح سروکول از فقط همکه طال و نشستند

 یا بوسه تونستیم که هرکجا از و رفتیم

: گفت و کرد ییرایپذ یچا با زهره. داشتیبرم

 ؟یبمون یدار وقتشو و یتونیم. مینخورد ناهار

 

 تونم ینم نه: گفت کردن نگاه بدون و آروم دریح

 کارم. برم و نمیبب رو طال اومدم فقط. برم دیبا

 ..... ادهیز

 

 آروم زهره بعد. کردند سکوت هردو دریح و زهره

 چه دینگفت بمن اصال روز چند نیا در چرا: گفت

 بهم پدرتون آقا حاج صبح امروز!!  افتاده یاتفاق

 . زدند زنگ

 

..........  دادن جواب و طال و من تلفن هی با نکهیا

 بهم اوضاع یجور چه نامزدتون دادن جواب

 . دادند حیتوض رو ختهیر

 



 پشت دینبا. شد ینجوریا چرا دونمینم. تونم شرمنده

 دمینفهم یول....... یول زدمیم حرف یادیز تلفن

 . داشتم نانیاطم انتخابم و بخودم یلیخ چرا

 

 موندن یبرا یدلخوش چیه ای کس چیه گهید االنم

 دارم میتصم دیبد اجازه اگه. ندارم شهر نیا در

 . برم داداشم شیپ

 

 خب یول. کنم ترک رو رانیا نداشتم دوست اصال

 از شتریب شما یزندگ بکنم یکار هی دیبا باالخره

 نهیگز نیبهتر رفتن داداشم شیپ. زهینر بهم نیا

 !شنوم ینم و نمیب ینم رو یچیه گهید ست

 

 یول: گفت آروم دیکوب یم قلبش که دریح

 .......طال

 

 کنه لعنت خدا: گفت. بده ادامه نذاشت زهره

 یکار کردند مجبورمون که رو فضول یآدمها



 ازدواج اهل شما وگرنه دیبکن لتونیم برخالف

 به دیدار خبر خودتون از اصال......  دینبود موقت

 تمام!! نصف درست و دیشد آب د؟یافتاد یروز چه

 ....زنهیم زار تنتون به داره لباسهاتون

 

 شمارو مهر بود من از اشتباه..... دیببخش منو بازم

 شما دونستمیم وگرنه دادم پرورش دلم در یاضاف

 ....دیستین من با ازدواج اهل

 

 مورد در یچیه بود خودتون گناه هم کطرفی از

 دمید انگشتتون در رو حلقه. دینگفت بهم ازدواجتون

 دمیترسیم. کنم سوال ومدین دلم...... راستش یول

 . کنم تحمل نتونم و بشنوم یزیچ

 

 من.......  و شده شدیم دینبا که یکار گهید االن

 هم شما تا رمیم رانیا از و دارمیبرم رو طال

 انشاال. دیبرس تونیزندگ و کار به راحت

 دستم از هم یهرکار. شهیم حل هم مشکالتتون



 با برم حاضرم یحت. کنم ینم قهیمضا ادیبرب

 !بزنم حرف نامزدتون

 

 منم سالم دیدید رو نیآم اگه: گفت نیغمگ دریح

 روزه ده االن رفته چنان شما تلفن بعداز. دیبرسون

 کنه خدا فقط. ستین ازش یخبر میزنیم یدر هر به

 !خدا یرضا به میراض که باشه سالمت

 

. ببخشه منو خدا: گفت گرفته و آهسته زهره

 بخدا. اومد در دهنم از کلمه اون هوی چرا دونمینم

 و بده رو تلفنتون جواب خانم هی نداشتم انتظار

 . شدم هول دفعهی

 

 کمکم و دیکن لطف فقط. کنمیم دیبگ یهرکار بازم

 خودمو سهم من که بره بفروش خونه نیا دیکن

 . شمینم مزاحمتون گهید و بردارم

 



. مونده موقت عقد شدن تمام موعد به روز چند فقط

 اون و امیب محضر به باهاتون امروزم حاضرم یول

 .میکن فسخ هم رو روز چند

 

 ادامه گهید شد باعث نشست صداش به که یبغض

 . رفت آشپزخونه به شد بلند و نده

 

 کار دورادور یمرتض حاج پس: کرد فکر دریح

 زهره به تونستمینم من که یحرف و یکرد خودتو

 ........ یگفت خودت رو بگم

 

 ینجوریا زهره نبود یراض. بست چشماشو

 مهم خودشم یزندگ یول. بشه واالخون آالخون

 دایپ رو نیآم اگه....... بود مهم عشقشم..... بود

 ماجرارو ی همه ششیپ سربلند خواستیم کردیم

 ...... و کنه فیتعر

 



 و بسوزه یک حال به دلش دونستینم انیم نیا در

 از وسط نیا داره خودش دونستیم اما! کنه کاریچ

 یبرا حد از شیب یدلتنگ و ینگران......  فتهیم پا

 .....کردیم داغونش داشت که هم نیآم

 

 

 ؟یخوان یم تو را شعرم که ، همدم نیآخر یا بگو

 ؟ یدان یم ؟ چه را لشیدل ؟ نمیغمگ نگونهیا چرا

 

 چمیپ یم نسخه دردم به ، جمیگ خودم در نجایا من

  یدرمان مثل میبرا ، من زخم به شو مرهم تو

 

 دارد خطر دل زیعز ، اما یزنیم ایدر به

 یرانیو اوج تا نرو ، آخر یخوریم طوفان به

 

 ؟یحبس دل زندان در که ، جانا یوسفی تو مگر

 یشانیپر هنگام به ، وحسرت غم از باش رها



 

 آخر دم نیا تیبرا ، شد خون دلم و یرفت تو

 یمهمان رفته فردا به ، لبخندم تو یب:  نوشتم
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 یرو یا بوسه. نداشت زدن یبرا یحرف دریح

 و زد کردیم یباز آغوشش در فقط که طال ی گونه

 ! اومد دلت چطور ،یمرتض حاج: کرد فکر

 

 به یدونستیم و یشناخت یم خوب یلیخ منو تو

 بگم زهره به رک دلمو حرف تونم ینم عنوان چیه

 دم،یترس یم هاش ییتنها و دلش شکستن از چون

 وارد رو ضربه و یگذاشت شیپ پا خودت پس

 !یکرد

 



 چقدر نیآم رمیمتح فقط! ینبود نکارایا اهل تو

 زهره و یبست چشماتو بخاطرش بود زیعز برات

 !یختیر بهم ینجوریا رو

 

 و دیسررس سکوت در ینیریش یظرف با زهره

 یشدستیپ در رو ینیریش دریح. کرد تعارف

 . بمون رانیا داره جا اگه: گفت آروم و گذاشت

 

 و یدار یخوب خواستگاران نجایا یدونیم خودت

 چرا پس! یکن شروع رو یعال یزندگ هی یتونیم

 خودش خاک و کشور از رو طال و یبر یخوایم

 براتون ادیب بر دستم از یهرکار منم ؟یکن جدا

 . کنمیم

 

 منو از یدور نتونه کنه تتیاذ اونجا ممکنه طال

 ۴ همش. بشه زجرکش بچه خوامینم! کنه تحمل

 . داشت شهینم ازش یادیز انتظار سالشه

 



: داد جواب آهسته. داد تکون افسوس با یسر زهره

 نهمهیا طال نکهیا از قبل. رفتمیم دیبا اول همون

 ییتنها خودم نکهیا از قبل...... بشه وابسته بهتون

....... خب یول. رفتمیم دیبا کنم پر شما کنار هامو

 . مونمیپش االنم و موندم

 

 یهمچ زمان گذر یول کنهیم یدلتنگ یکم هم طال

 سرش یکم دونمیم و ست بچه. کنهیم عوض رو

 الیخ با هم شما. کنهیم فراموشتون زود باشه شلوغ

 . دیبر تونیزندگ دنبال راحت

 

 یا دهیفا هم اصرار و نبود یموندن زهره گهید

 و کنه کمکش تونستیم فقط هم دریح. نداشت

 .رهیبگ آروم زودتر هرچه هم زهره تا کنه شیراه

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 



 بود روز دو و گذشتیم نیآم  گمشدن از روز ۱۲

 و شرکت به فقط پاشا اما. بود پاشا دنبال امیت

 دریح که. کردیم آمد و رفت خونه و کارخونه

 شدیم باز تعجب از چشماش گزارشها دنیشن بعداز

 و کنه باور پاشارو یرفتارها تونستینم اصال و

 .شدیم جیگ کال

 

 و گشت ینم نیآم دنبال وال و هول با گهید پاشا

 یول. گذروندیم شویزندگ شهیهم مثل یعاد یلیخ

 و زدینم یسر بهش چرا بود کرده دایپ رو نیآم اگه

 رفت؟ینم ششیپ

 

 قد ییجا چیه به عقلش و بود آورده کم رسما دریح

 اصال و گرفتینم لشیتحو گهید که هم پاشا. دادینم

 . بپرسه خودش از بره الاقل اوردینم بزبون اسمشم

 

 بلد گهید و زدیم بال بال فقط سرکنده مرغ نیع

 خبر هی بود یراض! کنه کاریچ دونستینم و نبود



 خواستینم نیآم اگه بعد و بشنوه نیآم یسالمت از

 . دیکش یم کنار خودشو ، نهیبب شو افهیق یحت

 

 و زدیم حرف نیآم با شده همکه بزور دیبا اول اما

. دیکش یم عقب بعد دادیم حیتوض ماجرارو تمام

 و ذهن و زدیم دریح به انتیخ اَنگ دینبا نیآم

 . کردیم باور موردش در رو تصور نیهم مغزش

 

 کرده داغونش یدلتنگ....... یدلتنگ...... یدلتنگ

 یب و بیغر دل نیا جواب تونستینم گهید و بود

 دور نیآم از نهمهیا حاال تا! بده شو مونده صاحب

 .......  که بود هفته دو کینزد یول نبود خبریب و

 

 وجودش کل و بود خسته هم جستجو از گهید

 پاشا خوب حال دشیام تنها فقط. کردینم شیهمراه

 !چیه فعال اونم که بود

 



 امشب داد گزارش امیت نیآم شدن گم زدهمیس شب

 نییپا مناطق به داره کرده عوض رشویمس پاشا

 . رهیم شهر

 

 یکوبشها با. بود تر خلوت سرش دریح و بود شب

 خواستیم آدرس امیت از ش زده خی یدستا و قلب

 امیت که کنند دنبال رو پاشا هم با و برسونه خودشو

 و صحنه چه با دونستینم واقعا چون. نکرد قبول

 . شهیم مواجه ییماجرا

 

 افتاده دنبالش نکنه گم پاشارو که یا فاصله با امیت

 گوشه پاشا. دیچیپ یا کوچه به پاشا باالخره و بود

 .کرد پاک نشویماش تنگ ی کوچه اون در یا

 

 اون از یکی زنگ و بست رو نیماش بغل نهیآ یحت

 خونه در   یجلو. درآورد بصدا کهارویکوچ خونه

 .  بود کرده توقف هم یَون نیماش

 



 و شد منتظر سرکوچه کسیف یساعت چهار سه امیت

 بود ستادهیا که یکیتار کامال قسمت از یگاه

 . دیکش یم کوچه داخل هم یسرک

 

 یراه پاشارو داشتند انگار بود شب ۱۱ ساعت

 که یکس نیاول و کرد ینگاه انهیمخف. کردندیم

 و سر به شال! بود نیآم نشست روش چشمش

 .کردیم بدرقه رو پاشا داشت دوشش یرو ییپالتو

 

 دادیم فرو بزور شو نهیس در خورده گره نفس امیت

 نیآم بطرف یخوشحال شدت از بود مونده کم و

 عقب آروم و داشت نگه خودشو یول. کنه پرواز

 .فتهین بهش چشمش پاشا تا دیکش

 

. دیرقصیم داشت رفتن راه عوض عجله با امیت یول

!  رقصهیم داره سلولهاش تک به تک کردیم حس

 حس عمرش به رو یخوشحال حد نیا تا یعنی



 بعد که کنه حرکت پاشا اول شد منتظر. بود نکرده

 . گرفت رو دریح ی شماره

 

 یبلندباال و مایس خوش و جوان مرد ادی تا فقط

 نبود، آشنا براش رقمه چیه که فتادیم نیآم کنار

 وقت نیا که بگه یچ دریح به خوادیم دونستینم

 رو زورگو و قلدر دریح آخه! نشه وونهید شب

 !بود آشنا اخالقهاش با یبخوب

 

 چه: گفت تند که داد جواب سوم زنگ در دریح

 . کنهیم افت فشارم داره بگو زودتر ام،یت خبر

 

. بود درست حدستون سییر بله: گفت خندان امیت

 . بزنه سر بهش بود رفته و کرده دایپ رو نیآم پاشا

 

 که یبلند خداروشکر با دریح یخوشحال یصدا

. آورد امیت یلبها یرو به قشنگ یلبخند گفت



 و برسونم خودمو بده رو آدرس زودتر: گفت بلندتر

 !بزارم دستش کف رو سرتغ ی دختره اون حساب

 

 نوچ نوچ نوچ: گفت خوشحال. دیخند بلند امیت

 میخودمون یول. بدم آدرس فردا دیبد اجازه!!! سییر

 بکنه یکار تونست سرتغ ی دختره اون فقط ها

 رو خاندانتون کل و دیبزن وارو پشتک رسما شما

 من گل یآبج نیا اصال. چشمتون یجلو آورد

 !کنه تا یجور چه باهاتون بلده قشنگ

 

 زبون حاال: گفت دیخند یم یخوشحال با که دریح

 یحساب امیب. برسونم خودمو بده آدرس تند.  زینر

 !دیکن حظ برسم سرخودت یآبج اون از

 

. ست دهیفا یب اومدنتون االن بخدا: گفت یجد امیت

 باز دهنشو نیآم هیکاف فقط و کوره و سوت جا همه

 منطقه کل بکشه دنتونید از بنفش غیج هی کنه



 دهینپرس هم جماعت نیا خود. زندیبر رونیب

 !کنندها یم صاف حسابتونو

 

 و نکرد قبول امیت کرد اصرار دریح هرچقدر

 دریح تا صبح فردا یبرا داشت نگه رو یهمچ

 یبرا شب که برسونه نیآم به خودشو راحت

 . نبود مناسب یچکاریه

 

 داخل مردجوان از نتونست کرد یهرکار امیت اما

 نداشت امکان اونموقع چون. بزنه یحرف خونه

 شده یهرطور و برداره سرش از دست دریح

 . رسوندیم نجایا به خودشو

 

 راحت یاونجور پاشا که بود یمطمئن آدم حتما یول

 . بود شده یراه خودش گذاشته ششیپ رو نیآم

 

 هم بر چشم صبح تا اشیخستگ تمام با دریح اونشب

 پاشا کردن دایپ ی نحوه و نیآم یماجرا از. نذاشت



 یگاه و رفت راه صبح تا یول. اوردینم در سر

 نگاه و افتاد مبل یرو سرخ یچشمان با خسته

 .کرد نیآم راه ی بدرقه شو خسته

 

 نیآم خداروشکر. بود خوشحال دلشم ته یول

 درست دخدایام به هم کارها ی هیبق و بود سالمت

 .شدیم

 

 نشسته منتظر نیماش یتو سرکوچه امیت صبح ۶ از

 خونه از چهره خوش مردجوان ۷.۳۰ ساعت. بود

 راحت امیت االن. رفت شده َون سوار و اومد رونیب

 . کنه امکیپ دریح یبرا رو آدرس تونستیم

 

 امیت. دیسررس دریح که بود بعد ی قهیدق ۴۵ درست

 داشت که داشت دریح به چشم نشیماش داخل از

 . شدیم ادهیپ

 



 بدون که وجودش تمام و صورت یخستگ

 اون بود شده الغر یبحد. بود چشم یتو بروبرگرد

 تمام و نبود دایپ گهید پهن و پت یها شونه

 حاال تا. دادندیم نشون بزرگ براش لباسهاش

 کرده نیآم که بود نکرده نکارویا دریح با چکسیه

 .بود

 

 یاحوالپرس سالم داده دست دریح با و شد ادهیپ امیت

 منتظرتون نجایهم گفت و داد نشون رو خونه. کرد

 . مونم یم

 

 نگه در یجلو و شد کوچه وارد نیماش با دریح

 یخانم و شد باز ها هیهمسا از یکی در. داشت

 و گذاشت رونیب شو زباله سهیک اومده رونیب

 . دوخت دریح به نگاهشو

 

 رو خونه در و شد ادهیپ زن به توجه بدون دریح

! فتهیم پس داره دونستیم فقط اما درآورد بصدا



 نیآم و گفتیم داشت ییحرفها چه نیآم با خودش

 رو گفتیم یچ و کردیم یا معامله چه باهاش

 . دونستینم

 

 از نیآم و بشه ریخ به ختم یهمچ کردیم دعا فقط

 که یگناه از خدا چوقت  یه اما! بگذره گناهش سر

 !نبود مونیپش بود کرده

 

 

 ؟یکرد چه تو دم،یبر شاخه از دل سبز سر

 ؟یکرد چه تــــو دم،یرس خاک بر و افتادم

 

 ساحل یسخت سر تو و موج شر و شور من

 ؟یکرد چه تو دم،یدو تو یسو به که یروز

 

 یامیپ فرســــــتاد شوق از تو به کس هر

 ؟یکرد چــه تو دمید و بودم خود قاصد من



 

 بانیرق دامـــــــــان به دست یول مغرور،

 ؟یکرد چه تــو دم،یشن طعنه و شدم رسوا

 

 «آزار و یمــهر یب» ،«ییرسوا و ییتنها»

 یکرد چه تو دمیکش چه من نیبب عشق، یا
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. زد درو زنگ دوباره. نبود یخبر یکس از

. بود شده دوخته در یمیقد زنگ یرو نگاهش

 خونه داخل از نبود یریتصو فونیآ خداروشکر

 .کردیم باز روش به درو عمرا نیآم و بشه دهید

 

. بود نیا دیچرخ یم ذهنش یتو که یزیچ تنها فقط

 و جا یقحط مگه منطقه؟ نیا چرا خونه؟ نیا چرا

 بود؟ کرده انتخاب نجارویا نیآم بود خونه



 

 انگار. شد دهیشن خونه در شدن باز یصدا داخل از

. بود زده خی دریح یدستها. ومدیم داشت یکس

 !گهید کس ای بود نیآم یعنی

 

 سر که برگشت امیت طرف به نگران و ناخواسته

 خانم به چشمش اول. بود نیماش داخل کوچه

. کردیم نگاش داشت در یال از که افتاد هیهمسا

 . دیند رو امیت یول

 

 از و برگشت دیشن رو کوچه در شدن باز یصدا تا

 اما بود شده الغر. افتاد نیآم به چشمش در یال

 خوب روش و رنگ اما بود شده الغر. بود سالم

 اما داره غم یلیخ بود مشخص ش افهیق از. بود

 .بود سالمت شکر

 

 اول افتاد دریح به چشمش یا لحظه که نیآم

 خواست تند بعد. برد ماتش کال و شد باز چشماش



 در یال یآن در دریح یپا که ببنده و بکوبه درو

 . نشد بسته در و نشست

 

 دریح و دادیم فشار در پشت از تونستیم تا نیآم

 فشار داخل بطرف و کنه باز درو کردیم یسع هم

 شانس چوقتیه نیآم. شد هم موفق  که دادیم

 . نداشت یروزیپ

 

 شدیم نییپا باال اش نهیس و زدیم نفس نفس که نیآم

 خوامینم: زد داد دهیبر و بلند. رفت عقب عقب

 خوامممممممممینم...... نه ای یفهم یم...... نمتیبب

 ...برووووووو..... نیهم فتهیب چشمت به چشمم

 

 داد خبرته چه: گفت و شد اطیح وارد تند دریح

 ......که خودمونه یها خونه انگار ؟یزنیم

 



 دوباره و گرفت کوچه بطرف رو دستش تند نیآم

 ی حوصله........ رووووووونیب گفتم: زد داد

 ......حرفاتو و خودت

 

 هم یکی و دهنش یرو یکی دریح دستان نباریا که

 گوشش دم. فشرد محکم و گرفت قرار سرش پشت

 ی خونه یکنیم فکر تووووو؟؟ چته هیچ: گفت خفه

 یکن عطسه نجایا نرسه؟ صدا به صدا خودمونه

 !؟یکرد بلند صداتو تو حاال ت،یعاف گهیم هیهمسا

 

 با و گذاشت دریح دستان یرو رو دستاش نیآم

 کهیجور کرد فرو دستاش یتو ناخنهاشو تمام شدت

 ؟یشد وووونهید چته آورد کترینزد سرشو دریح

 !آخه شد کنده گوشتم

 

 ینفس نیآم. رفت کنار نیآم دهن از دستش تند که

 دست بمن یحق چه به: گفت بلند باز و داد فرو



 نجایا یکس. ببر رو فتیتشر کن لطف ؟یزنیم

 . ستین تو منتظر

 

 بطرف دستشو بود شده یعصب که دریح نباریا

 ریز گرفته کمرش از کهیدرحال و کرد دراز نیآم

: گفت و گرفت دهنشو دستشم هی با زد،یم بغلش

 !!گمیم یچ که یفهم ینم اصال

 

 دهیفایب اما بده نجات خودشو کردیم تالش فقط نیآم

 بطرف و بست رو خونه در پاش با دریح. بود

 پا و دست فقط بغلش ریز هم نیآم. افتاد راه خونه

 .زدیم

 

 گذاشت نیزم متیمال به رو نیآم هال وسط دریح

 و داد نهمهیا چته: گفت بلند. گرفت بازوهاشو و

 یزیآبرور و بشن جمع مردم ؟یندازیم راه هوار

 شه؟؟یم خوب فتهیب راه

 



. دیکش رونیب بازوهاشو و خورد یتکون محکم نیآم

 انهیوحش  و دیکوب دریح ی نهیس به محکم دستش با

 یکرد فکر ؟یبش خونه وارد داد اجازه یک: زد داد

 داخل و نییپا یانداخت سرتو راحته خودته ی خونه

 ؟یآورد فیتشر

 

 منتظرت ات بچه و زن نجایا رونیب دییبفرما 

 !دییبفرما. ستین منتظرت یشکیه اصال! ستنین

 

 چرا: گفت بود شده سرخ بشدت رنگش که دریح 

 و دهینپرس اصال بچه؟ و زن کدوم یزنیم تهمت

 چه و یزنیم هییحرفا چه نایا نکرده جواب سوال

 !!! یانداخت راه هیاوضاع

 

 و یکرد علم رو تلفن هی یشناخت ینم منو تو مگه

 ازم یتونست ینم یعنی ؟یانداخت راه رو بساط نیا

 یگذاشت یاونجور زدند زنگ هستند یک نایا یبپرس

 ؟یرفت و



 

 نه ما: زد داد بود شده یجار اشکاش که نیآم

 زدن تهمت فقط ما! دنیپرس نه میبلد جواب سوال

 دییبفرما! چسبوندن حرف مردم دنبال و میبلد

 .بشنوم یچیه خوامینم که رونیب

 

 حاال یکرد کاریچ نداره هم تیاهم برام اصال

 شما یجا نجایا که برو رونیب تند. بپرسم بخوام

 باهات فمویتکل هست هم روزها نیهم. ستین

 از و تیزندگ دنبال یریم راحت کنمیم روشن

 .یشیم آسوده یکاریمخف

 

 ومدمین: گفت یعصب و گذاشت جلو یقدم دریح

 لونه نیا هم انقده. برم و بزنم حرفامو اومدم. بمونم

 نوش ننداز راه برو برو و نکوب سرم به رو موش

 !حده نیهم در اقتتیل که خودت جان

 



 لونه نیا: زد غیج. شد وانهید واقعا نباریا نیآم

 ست،ین روزگار نامرد شما شان در درسته موش

 و یمرد که کنهیم یزندگ یمرد توش یول

 .اهاستیدن ی اندازه به مروتش و یمردانگ

 

: گفت آورده باال میتسل حالت به دستاشو تند دریح

 و زدمیم یحرف نیهمچ دینبا. خوامیم معذرت

 آدم یبرا اعصاب تو بخدا یول. کردمیم نیتوه

 !یزارینم

 

 و میندار شب و روز ست هفته دو کینزد االن 

 کوچه پس کوچه نه. میگردیم تو دنبال دربدر میدار

 نه یقانون یپزشک نه یآگاه نه یا خونه نه مونده،

 ! گهید یجا چیه

 

 رونمیب یدار تیوضع نیا با میکرد داتیپ که االنم

 منم نیبب کن گوش لحظه هی المصب آخه د  ! یکنیم

 ! نه ای دارم گفتن یبرا یحرف



 

 نداره یبیع یکن قبول حرفامو ینتونست خب

 هی الاقل یول. میکنیم همونو یبگ تو یهرکار

 !بده بهم زدن حرف فرصت

 

 بازوشو دریح که کردیم هق هق فقط سرپا نیآم

 نه گهید یول: گفت نیآم. برد مبل بطرف و گرفت

 . داره برام یتیاهم نه بشنوم خوامیم

 

 داشته تیاهم براش که دنیم گوش یکس حرف به

 هی بودنش و نداره یتیاهم برات نیآم یوقت. یباش

 نه شمیم مزاحمت من نه هستش، برات یاضاف بار

 . شو من مزاحم تو

 

 نیا در نهیبب و بره خودش سرنوشت دنبال کس هر

 و من عالف رو خودت برو. است کارهیچ یزندگ

 خدا یکرد کمکم که هم نجایا تا. نکن من یزندگ



 رو ممیگل تونمیم خودم شو هیبق. باشه یراض ازت

 . بکشم رونیب آب از

 

 کنار انشاال. بسالمت برو: داد ادامه و کرد یهق

 فقط. یباش موفق و خوشبخت دخترت و همسر

 رو یچیه حوصله کن تمام زود منو کار یتوافق

 .ندارم

 

. نیسنگ نفسهاش و بود سرخ سرخ چشماش دریح

 مبل یرو و گرفت رو نیآم یبازو حرف بدون

 . ختیریم فرو گر گر اشکاش همکه نیآم. نشوند

 

 بچه و زن نگو نهمهیا: گفت آروم و نشست کنارش

 یک بدبخت دریح! شهیم مور مور بدنم بخدا. ام

 منو خدا! نداره خبر خودش شد بچه و زن صاحب

 . باشه کارم یتو دغل و دروغ اگه نبخشه

 



 یتیمامور در پمونیاک با قبل، دوسال حدودا

 که زبده جاسوس سه دو. میکرد شرکت خطرناک

 و میبود کرده ییشناسا رو بودند شده رانیا وارد

 اعزام شون یریدستگ یبرا ردشون زدن بعداز

 .میشد

 

 تحت کامال بود نیا مینداشت خبر که یزیچ تنها

 بشدت منطقه هی وارد میدار و هستند محافظت

 . میشیم شده حفاظت

 

 کامال میدید میبود نشده مستقر هنوز و میشد وارد

 بود گلوله باران فقط و میشد محاصره طرف هر از

 . دیبار یم سرمون بر که

 

 وجود با و میکرد مقاومت ، میتونست یم کهییتاجا

 و کامل زاتیتجه بخاطرات میداشت که یتلفات

 باالخره شد، فرستاده برامون که ییهوا پوشش

 . میکن ریدستگ رو جاسوسها میشد موفق



 

 چیه میبود مطمئن گهید که کار انیپا در اما

 من و نمونده محافظت و یریسنگرگ یبرا یمورد

 از شده ریدستگ جاسوسان کنار در مطمئن یلیخ

  اومدم، رونیب خونه

 

 از کهیدرحال و شد پرتاب بطرفم یکس یا لحظه

 افتادم نیزم یرو بودم خورده که یا ضربه شدت

 .شد بلند طرف هردو از ییها گلوله یصدا

 

 از جاسوسان رزنیت تک نیآخر و اومدم بخودم تا

 به چشمم شد، پرتاب نییپا ییروبرو ساختمان یرو

 دهیغلت خونش یتو که افتاد ییخدا سروان همکارم

 .....بود

 

 

 دمیکش مهتاب شب در را تو ریتصو

 دمیکش ناب یغزل با ات هیس چشم



 

 افروز شب ماه کمر   ، کمندت یابرو

 دمیکش تاب، یب دل با خوشت مژگان

  

 جانسوز ی دانه هیس خال و زدم یفال

 دمیکش عناب ی گونه آن ی گوشه بر

 

 لبها و کردم ینظر یانار دانه بر

 دمی،کش قطاب ینیریش به دلخواه

 

 را زنخ چاه نیتر زیانگ دل بیترک

 دمیکش جذاب، ی چانه آن مرکز در

 

 نازت و غمزه دهم شرح کجا که ماندم

 دمیکش تاب شب ،پر   مستت نرگس بر

 



 بلندت و دلخواه گردن کند جلوه تا

 دمیکش آب لب   به یدیسپ یقو کی

 

 تینکو جعد هوس از شوم مست تا

 دمیکش گرداب ی ،پهنه قلم ناز با

 

 ماهت رخ عکس و گشته سحر که دمید

 دمیخواب،کش در خط   نیمشک یآهو چون
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. برگشت دریح بطرف میاشک و یناراض نگاه

 درد به دریح خاطرات. بشنوم نداشتم دوست

. بودم گرفته رو ممیتصم یجد من. خوردیم شخود

 !رو یلعنت داشتن ستدو نیا کردمیم تموم من

 



 دردم به داشت توش یکیشر که یدوستنداشتن

 نیا و یهمچ از بهتر هام ییتنها همون. خوردینم

 . بود هزارچهره و یپوشال یعشقها

 

 تو زحمات و تهایمامور. بشنوم خوامینم: گفتم آروم

 هم داشت ربط بمن که اونچه. نداره یربط بمن

 . الشمیخیب کال و خورهینم دردم به گهید

 

! یچ یعنی الشمیخیب یشد وووووونهید: گفت محکم

 و یبشنو یمجبور یباش داشته یالیخ هر یول

 من. دیرس نجایا به کارمون که هیک زهره یبفهم

 چون یبکن بد قضاوت موردم در دمینم اجازه

 .ندارم و نداشتم یگناه

 

 تکون خودش و خودم به تمام افسوس   با یسر

. بود خون در غرق ییخدا سروان:  داد ادامه. دادم

 یزخم بشدت اونم بود من کنار که یجاسوس یحت

 . بودم سالم من یول. کردیم خر ُخر و بود شده



 

 اما بود داده نجات منو جان دادنم هل با سروان

 اش نهیس و بدن و تن تمام در درست ها گلوله

 یم خون بدنش یجا نیچند  از و بود نشسته

 .دیجوش

 

 گشتم یبرنم دریح بطرف درسته. فشردم بهم لبامو

 یم صورتش یرو دستشو که بود بهش حواسم اما

 . بود گرفته بشدت صداش و دیکش

 

..... بد یلیخ...... بود بد یلیخ حالش: داد ادامه

 . دینرس هم آمبوالنس به یحت

 

 تمام از. کرد تمام که بود من یبازو یرو سرش

 چشماش نکهیا از قبل اما. دیچک یم خون لباسهام

 دهیشن بزور که ییصدا با بشه، بسته شهیهم یبرا

 یشکیه زنم. باش ام بچه و زن مواظب گفت شدیم

 . تنهاست یلیخ...... نداره رو



 

 باشه زنده تونستیم اون. کرد تموم..... نیهم فقط

 سر پشت از مون همه از قبل اما. کنه یزندگ و

 آماده و کرده نیکم یکی روبرومون بود شده متوجه

 جان متاسفانه ما نجات یبرا که ه،یراندازیت ی

 .داد دست از خودشو

 

 دنید با اما. میداد انجام تمام شکوه با رو مراسمش

 رو یکس واقعا که زهره همسرش و ساله دو دختر

 . ام کارهیچ دونستمینم نداشت

 

 داشت یمهربون و ریپ مادر پدر ییخدا سروان خود

 ی فاصله که شخود از بزرگتر خواهر کی با

 دستشون از یکار واقعا و بود ادیز شونم یسن

 .   ومدیبرنم

 



 بود سپرده بمن  شو بچه و زن آدم و عالم تمام نیب

 نبودم بلد واقعا. بودم عالم آدم نیتر فیبالتکل منم و

 . کنم کاریچ

 

 در اونم که داشت برادر کی فقط هم زهره خود

 مراسم یبرا بود نتونسته یحت. بود کشور از خارج

 بتونه نکهیا به برسه چه برسونه خودشو دامادشون

 .باشه خواهرش مواظب

 

 ادب یرو از زدمیم زنگ یگاه ختم، مراسم بعداز

 که ییجا تا ازهاشونوین و دمیپرس یم یحال

 شکر هم خدارو که. کردمیم برطرف تونستمیم

 تا. ندارند من امثال و من به یازین ادیز کردمیم

 .گذشت هم ییخدا سروان چهلم نکهیا

 

 بار کی که بود گذشته چهلمش مراسم از هفته کی 

 نگران یلیخ. زد زنگ بهم زهره دمید یشب نصفه



 فقط و کرده تب بشدت طال: گفت که دادم جوابشو

 . کنه تشنج ترسمیم سوزهیم داره

 

 ترسمیم ست بسته شبها همکه شهرکمون درمانگاه

 . امیب شهر به شب اونوقت یتلفن یتاکس با ییتنها

 

 دورادور. رسوندم خونشون به خودمو باعجله

 در. بودم نرفته داخلش یول شناختم یم خونشونو

 یزندگ یمتر ۱۵۰ یواحد و طبقه ۸ یآپارتمان

 .داشتند یخوب یزندگ خونه و کردندیم

 

 آغوشم در رو دوساله یطال. شدم خونشون وارد

 دو رو بچه. مشیرسوند مارستانیب به و گرفتم

 از برگشتند بخونه که بعد و کردند یبستر روز

 یبرا بخونشون من آمد و رفت کم کم بود اونموقع

 . شد شروع یسرکش

 



 یزیچ زیعز یول. داشت خبر ماجرا از بابام

 راه هزار دلش و بود مادر باالخره. دونستینم

 نیا یول. رفتمیم اونجا به کم واقعا منم. رفتیم

 .شدینم بسته چوقتیه شکرخدا مردم دهن

  

 که روز کی. گذشتیم ییخدا شهادت از ماه ۵

 طال دنید به خواستمیم یقبل اطالع با معمول طبق

 . است گرفته زهره کردم حس برم، زهره و

 

 اصال و نگرانه یلیخ شدم متوجه منزلشونم در

 متوجه جواب سوال بعداز. ستین خودش درحال

 و رادیا یکل من آمد و رفت یبرا ها هیهمسا شدم

 یحرفها ها یبعض حاال و دندیتراش اشکال

 . بودند داده زهره لیتحو هم ینامربوط

 

 نه. نداشت حد که بود ختهیر بهم چنان اعصابم

 نظر بودم یکس من نه بود حرفها نیا اهل زهره

 هم طال انیم نیا در اما. باشم داشته زهره به کج



 یبعض یبرا واقعا یگاه و بود کرده عادت بمن

 تونستم ینم که داشتند ازین من به کارهاشون

 .بزارم تنهاشون

 

 آقا حاج دمید که بود ماجرا نیا بعداز روز دو

 بعداز. زد زنگ من به ییخدا سروان پدر ییخدا

 یکل با من، زحمات از تشکر و یاحوالپرس سالم

 یها هیهمسا از یکی که گفت یشرمندگ و احترام

 . گفته سرش پشت ییحرفها و زده زنگ زهره

 

 و بودند داده رقمه همه رو هیهمسا جواب البته

 واقعا یول بودند کرده دفاع ما از کرده، جمعش

 . بود خورده بر بمن

 

 هفته دو و دمیکش عقب خودمو همه یراحت یبرا

 طال دادند خبر بهم بعدا یول. نرفتم دنشونید به یا

 کنه،یم تیاذ رو همه و ناراحته واقعا نبودنم از



 داره روزبروز و افتاده غذا از گهید که خودشم

 . شهیم تر فینح و الغرتر

 

 دشیشد ینگران اظهار و آقا حاج زدن زنگ با

 خونه به خودمو و شدم یهمچ الیخیب طال، بخاطر

 بخاطر رو مشیتصم زهره یول. رسوندم زهره ی

 . بود گرفته طال

 

 منطقه و گهید ییجا در و شدیم فروخته شون خونه

 شدیم دهیخر یدیجد ی خونه نبودند شناس که یا

 یگاه و کنم آمد و رفت تونستمیم راحت منم که

 . باشم طال کنار

 

 داخل در یا خونه آمدم و رفت و کار یراحت یبرا

 دیرسینم بهش زهره پول چون و کردم دایپ شهر

 به اما. شد دهیخر خونه کردم کمکش خودمم

 خودم اسم به هم خونه از دانگ دو زهره اصرار

 .شد زده



 

 بود ممکن اما. میبود شده راحت گهید خداروشکر

. بشه تکرار یقبل خردکن اعصاب یماجراها بازم

 متوجه کامال کردندیم دقت یکم اگه واقعا چون

 . ستمین من خونه اون مرد شدندیم

 

 فاصله رفتنهام نیب یکم خواستمیم هم هرزمان

 یرو پا طال برم، زهره ی خونه به کمتر و بندازم

 و ها هیگر یصدا با و ذاشتیم زهره ی خرخره

 .رسوندمیم شون بخونه خودمو غهاشیج

 

 و زهره به یسر یعصر که روزها نیهم از یکی

 خانمش با خودشم که ییخدا آقا حاج بودم، زده طال

 طال بخاطر گهید چون داد، شنهادیپ بودند اونجا

 جنبه آمدم و رفت نکهیا یبرا بکشم کنار تونم ینم

 گهید و باشم راحت خودمم و باشه داشته یشرع ی

 من نیب موقت عقد هی بشه، مزاحممون نتونه یکس

 ،یواقع همسر عنوان به نه که بشه خونده زهره و



 نکارویا آمدم و رفت و خودم یراحت یبرا فقط

 .میبد انجام

 

 بابام جان به..... نیآم موندم یرودرواس یتو بخدا

 الزم: گفت دید سکوتمو تا آقا حاج آخه ز،یعز و

 خونمیم رو غهیص خودم. بشند خبردار همه ستین

 . شهیم راحت المونیخ و

 

 خونت یتو یمردونگ و یبود مرد اونقدر حتما

 ما پس سپرده، تو به شو بچه و زن پسرم که بوده

 . میذاریم احترام خواستش به هم

 

 روز هی یحت زهره و من بخورم قسم یچ به نیآم

 برادر نیع کال و نخورد هم به انگشتمون هم

 نجایا به کار شد باعث طال فقط. میبود خواهر

 .شدمیم یراض عمرا منکه وگرنه بکشه

 



 خب که داشت هم خوب خواستگار چند زهره حاال

 دونستمیم اما. دادینم نشون رغبت بهشون ادیز

 مطمئن و دونستیم شخود. کنهیم ازدواج باالخره

 و ندارم یآمادگ اون یهمسر یبرا اصال من بود

 .ندارم تشمین کال

 

 اگه وگرنه. بود افتاده تو از قبل اتفاقات نیا تمام

 جان به کنمیم ازدواج تو با یروز دونستمیم من

 . کردمیم یاشتباه نیهمچ اگه خودم

 

 و مادربزرگت ی بخونه رفتنت بخاطر یدید خودتم

 یبرا بود، برات یجد خطر هی که زیپرو اومدن

 حرف نتونه یکس و باشه روت خودم اسم نکهیا

 و یهولک هول ازدواج چه بزنه، بهت یا اضافه

 . میانداخت راه یا عجوالنه

 



 ادی به اونروزها اصال قسم زجونیعز جان به

 بهش زنم دید به خدا چوقتیه چون. نبودم زهره

 .بودم نکرده نگاه

 

 ازش یبنحو دیبا و خواهرمه کردمیم فکر شهیهم 

 که ارمیب جا به شوهرشو تیوص تا کنم مراقبت

 . بود داده کشتن به خودشو من بخاطر

 

 یبد تین چیه وگرنه..... نیهم بود نید یادا فقط

 غهیص موعد گهید روز دوسه هم حاال. نداشتم

 برادرش شیپ داره یجد میتصم زهره و تمومه

 خودت نهمهیا نداره یلزوم گهید پس. بره بخارج

 !یکن تیاذ منو با

 

 ......بده اجازه...... نیآم کنمیم خواهش

 

 در بطرف سرم و شد باز هال در یا لحظه

 نگاهم و کردم پاک شکآلودموا چشمان. دیچرخ



 در یفلز چارچوب وسط که نشست یزن یرو

 ........کردیم نگاه مارو بر و بر و بود ستادهیا

 

 

 چرا یدانینم!  قربانت به جانم یآمد

 چرا یمهمان مثل خود ی خانه در....کن صبر

 

 ببخش یگفت یآمد ییجدا مدتها بعد

 چرا یمانیپش یمانیپش از حاال... آه

 

 شدم خواهانت که یبود من خواهان آنقدر

 چرا؟ یزانیگر حاال بگو! نمیریش جان

 

 شوم رانیو تا ست یکاف تو سرد نگاه کی

 چرا یزمستان  میآرزوها بهار چون

 



 نبود توانستن من یبرا هرگز خواستن

 چرا یدانیم تو تنها... یزندگ از ام خسته
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 و بود شده دوخته چارچوب وسط زن به نگاهم

 یم خودمو دورادور دارم کردمیم حس یبنحو

 افتاد ادمی تازه و دمیکش چشمم به یدست دوباره. نمیب

 وارید یرو عکساش. باشه محسن زن نرگس دیبا

 . بود چشمم یجلو هرروز اتاقشون

 

 نگامون فقط باز یچشمان و رتیح با که نرگس

 یگاه من، صورت یرو چشماش یگاه و کردیم

 .گفت ینم یزیچ دیچرخ یم دریح صورت یرو

 

 یحت که زد خونه یتو یچرخ نگاهش بعد 

 بنظرم. بود نگفته یزیچ بازم و کرد نگاه اتاقشونم

 !خونه یتو هستند یک نایا بود شده جیگ نوایب



 

 ینم یمعرف رو خانم: گفت سرم پشت از دریح

! دیهست هم هیشب تون چهره ی نهیزم ته چقدر ؟یکن

 !دیکرد دایپ رو گهیهمد و دیهست هم لیفام که نگو

 

 قهر نرگس مگه. بود شده یقاط یهمچ ذهنم یتو

 خونه سر یعنی! کردیم کاریچ نجایا پس! نبود

 بود؟ برگشته شیزندگ

 

 نیهم: گفتم آروم دریح بطرف برگشتن بدون

 مشخص وگرنه. نجامیا االن من شده باعث شباهت

 .بودم کجا و داشتم یسرنوشت چه االن نبود

 

 شده خشک دهنش و لب بود مشخص که نرگس

 یک شما بپرسم تونمیم کجاست؟ محسن: گفت آروم

  من؟ ی خونه یتو دیهست

 



 بلند بود اوردهین در سر یچیه از کنم فکر که دریح

 مزاحم یموقع بد انگار خوامیم معذرت: گفت. شد

. شدم تون خونه وارد هم اجازه بدون و شدم

 . شمینم مزاحمتون

 

 ینم منم یحت نرگس. نیبش: گفتم و دادم فرو ینفس

 که مزاحمم هی عنوان به براش االن منم. شناسه

 !کنمیم کاریچ دارم شیزندگ خونه یتو دونهینم

 

 بودم مطمئن یول. بودم برنگشته دریح بطرف

 نرگس چشمان در رو زدن جیگ. دهینفهم یچیه

 یزندگ خونه: گفتم. رفتم بطرفش و شدم بلند. دمید

 .خودت لیتحو سالمت و حیصح همسرت و

 

 بعد و باشم مهمونت هم یساعت چند یبد اجازه اگه 

 خب......  که یند اجازه اگه. میزندگ دنبال برم

 !یباش راحت رمیم یمختار

 



 آخه: گفت. بود شده دوخته بصورتم نگاهش نرگس

 محسن خود. ارمینم در سر یچیه از اصال

 بهش زنمیم زنگ االن..... شما که کجاست

 .....ادیب

 

 دستشو آهسته که درآورد فشیک از تند شویگوش

 خودم. یبزن زنگ بهش خوادینم: گفتم و گرفتم

 سرکاره االن اون. کنم یم فیتعر برات رو یهمچ

 دمیشا و رهیگیم ادی رو چاهش و راه داره تازه و

 !زینر بهم اعصابشو. مدارکه گرفتن لیتحو درحال

 

 و راه گهید یرانندگ: گفت یعاص و بلند نرگس

 مین! نداره الزم مدارک لیتحو و گرفتن ادی چاه

 به. بره کنه روشن منو فیتکل خونه ادیب ساعت

 ! خورهیبرنم هم ییجا

 

 یچ م خونه یتو بفهمم دیبا: داد ادامه بلندتر

  نه؟ ای گذرهیم



 

 از بلندتر. دیجوشیم داشت دلم و بودم حالیب واقعا

 نازتو دارم حالشو نه نرگس، نیبب: گفتم خودش

 شما نازکش دارم اعصابشو و خوادیم دلم نه بکشم،

 پول، چندرغاز خاطر به که باشم محترم بانوان

 . دیریم دیکنیم ول شوهراتونو

 

 انتظار ،یرفت و یکرد رها رو تیزندگ خونه حاال

 اولش مثل یهمچ و فتهین توش یاتفاق چیه یدار هم

 !  باشه

 

 ینم گهید و بود شده کیتحر بشدت اعصابم

 گرفتم مبل بطرف دستمو. کنم جمع خودمو تونستم

 : گفتم زدن داد حد در و

 

 ماجرا کنمیم روشنت خودم سرجات نیبش برو

 یتو محسن یکار روز نیاول امروز! هیچ

 خونه از شاد و خوشحال صبح که ست کارخونه



 دهینرس راه از تو دمینم اجازه من و رفته رونیب

 !یزیبر بهم خوبشو حال

 

 دنبالت ادیب خونه، برگشت که یعصر بود هم قرار

 سر برگردونه تورو بده حیتوض برات رو یهمچ و

! یبرگشت خودت خداروشکر که تیزندگ خونه

 !نیییییییبش

 

 سرپا که دریح بگه یزیچ کرد باز دهن تا نرگس

 منم که دینیبش لطفا خانم نرگس: گفت بود ستادهیا

 ییاتفاقها چه و هستند یک خان محسن بفهمم خوامیم

 . دارم هم عجله و بشنوم دارم ازین واقعا! افتاده

 

 نداشته یکار محسن با نیبش: گفتم نرگس به دوباره

 اشیخوشحال و امروز از الاقل بده اجازه. باش

 .بمونه براش یخوب ی خاطره

 

 .....یول: گفت ماتزده نرگس



 

 !نیبش: گفتم محکم

 

. نشست مبل نیاول یرو و برداشت یقدم نرگس

 . منتظر و بود شده دوخته بمن نگاهش

 

 بود رق و شق بدنم یبحد. نشستم ام زده خی بدن با

 قل. شکنم یم بخورم تکون  ادیز تا کردمیم حس

 . کردمیم حس رگهام یتو رو خون قل

 

 تونستیم. نهیبش نکردم تعارف دریح به اصال 

 بمونه سرپا عمرش آخر تا و نهینش

 خون دلم دستش از هنوزم....... جهنممممممممم

 .بود

 

 رو زهره دلخواهش به و بود خواسته خودش

 تونستند ینم که بزور. بود کرده ش غهیص



 ی  زورگو بدذات   نیا رو؟ یک اونم. کنند مجبورش

 !رو قلدر

 

 محسن: گفتم بود منتظر همچنان که نرگس به رو

 حالت نیبهتر در امروز مخصوصا و خوبه حالش

 خوب که خودت بگم موردش در. بود ممکن

 یادیز یدیعا شیرانندگ و نیماش اون یدونیم

 . نداشت براتون

 

 با کارخانه انباردار عنوان به شده قرار امروز از

 در بهش میلیخ که بشه کار به مشغول یمکف یحقوق

 .میداشت ازین کار نیا

 

 هی دنبال مادربزرگم ی کارخانه در بود مدتها

 هفته دو نیا در محسن که گشتند یم نیام انباردار

 ثابت  بهمون خودشو یعال یلیخ نشناخته و دهیند

 فهم و یپاک چشم و یامانتدار یرو میتونیم و کرد

 . میبخور قسم شیعال درک و



 

 صاحبش لیتحو رو نیماش برد اول صبح امروز

 سرش االن دونمیم که بره سرکارش بعد و بده

 . میش ینم مزاحمش پس شلوغه میلیخ

 

 خوبش روال به تونیزندگ هم بعد به نیا از انشاال

 که تو با. میهست شرفتتونیپ شاهد روزبروز و فتهیم

 عاشقانه محسن دونمیم فقط و ندارم ییآشنا ادیز

 . داره دوستت

 

 با و نهاستیبهتر قیال محسن یدونیم خودتم یول

 شرفتیپ کارش یتو بروز روز مطمئنم خدا کمک

 برادر هی از شتریب هفته دو نیا تمام محسن. کنهیم

 .بود برام یواقع

 

 دایپ ش لنگه ایدن نیا یتو که یداداش و برادر

 من از خبریب و سرم پشت خودم زانیعز.  شهینم

 و خیب از چنان و کردند خواست دلشون یهرکار



 دلم هایزود نیا به نکنم فکر کردند کنم شهیر بن

 .......تو شوهر اما. بشه صاف باهاشون

 

 ی هیما و باشه سربلند و سالمت شهیهم انشاال

. نزار تنهاش چوقتیه و بدون رو قَدرش. افتخارت

 بر چشم در ممکنه که ادهیز گرگ جامعه نیا در

 !یبد دست از رو تیزندگ یزدن هم

 

 محسن مشکل دیکرد لطف واقعا: گفت آروم نرگس

 یلیخ. بده عوضتون خدا انشاال. دیکرد حل رو

 یول گشت یم خوب یکار دنبال بود وقت

 .......خب

 

 زنگ هام هیهمسا از یکی شیپ ی قهیدق پنج و چهل

 یجلو رو ناشناس خانم هی شبید هم گفت و بهم زد

 خونه وارد بزور ییآقا که هم امروز ده،ید درمون

 . دهیشن خونه یتو رو یدختر ادیفر یحت و شده

 



 ییاتفاقها چه و هیچ ماجرا نمیبب رسوندم خودمو منم

 شما شده چطور دمینفهم هنوزم اما. فتهیم داره

 به شما مثل منم راستش. دیهست ما ی خونه

 االن یول دارم مانیا محسن یپاک چشم و یروراست

 . سردرگمم بشدت

 

 تصادف با ماجرارو و دادم تکون براش یسر

 و کردم شروع بود دهید نرگس هیشب منو که محسن

 خونواده از یلیدال به بنا که کردم بسنده نیا به فقط

 تا. بودم شده دور خونه از و بودم کرده قهر ام

 :کردم اضافه انیپا در و دادم حیتوض رو آخرش

 

 خواهرشوهر هی بگم دیبا نجایهم نرگس یول 

 داداشش به حواسش گهید که یکرد دایپ متعصب

 داداش یبد جرات بخودت گهید بار هی اگه. هست

 و دونمیم من یکن ناراحت رو محسنم

 .کن جمع رو حواست پس....... توووووووو

 



 دایشد هم دریح. داد تکون یسر و دیخند نرگس

 در االن دونستمیم. گفتینم یزیچ و بود رفته بفکر

 در صداشو تونهینم یحت که براهه ییبلبشو دلش

 .ارهیب

 

 خونه هی یتو ناشناس مرد هی با هفته دو نیآم

 بود گذرونده اون با رو روزش و شب کرده یزندگ

 و بخودش و ذاشتیم باالتر کالهشو دیبا دریح که

 یدختر بود شده باعث که کردیم افتخار کارهاش

 !بشه دربدر ینجوریا

 

 دارند شکمش یتو رو ییچاقو االن بودم مطمئن

 منتظر اما. کنهیم یتنگ داره نفسهاش و چرخونندیم

 حالش بدم جوابشو چنان کنه باز دهنشو فقط بودم

 ......ادیب جا

 

 .....نیهم..... بودم زده آخر میس به گهید

 



 

 پرستارم تنها ییتو عاشق، نیتر یزخم منم

 مارمیب عمر تمام ها بودن تو با شوق به

 

 عالم همه از دمیبر نتیریش عشق یبرا

 زارمیب سخت ها یوابستگ همه از تو جز به

 

 نمیب یم که یوقت شوم یم خواهش و شور سراپا

 دارمید گاه و وقت به را نگاهت تند تب

 

 دانم یم که کن میرها ها بودن گانهیب نیا از

 آزارم قصد یندار و ینیتر عاشق هم تو

 

 کن دعوت تو خوش یخواب به را ایدن و باش کنارم

 دارم را تو یوقت ، هم دیخورش کند یم حسادت
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 به یهرکس اما. میبود فکر در یبنحو مون همه

 فرش از نگاهمو شد بلند که دریح یصدا. ینوع

 یدیشن حرفهارو ی همه که االن: گفت. کردم بلند

 یبش آماده شهیم نبود، درست قضاوتهات یدید و

 خونمون؟ میبر

 

 چشماش یتو راست نگاهم و برگشتم بطرفش

: گفتم آروم. غم از سرشار و بودند سرخ. نشست

 برو یباش موفق. ستین کار یتو یبرگشتن گهید

 رو تیانتخاب سیک یتونیم یحت. تیزندگ دنبال

 گهید چون. یکن شیرسم رو عقدت و یدار نگهش

 !تهیاهم یب برام

 



 بهت خودمو نه باشه ازم یاثر نه کنمیم یسع

 با برو. باشه رفته یروزها ادآوری که بدم نشون

 . برس تیزندگ به راحت الیخ

 

 به سر هی رمیم من دیببخش: گفت و شد بلند نرگس

 .برگردم و بزنم مون هیهمسا

 

 دنبالش نگاهم. افتاد راه و بگم یزیچ ستادینا گهید

 . بشه مزاحممون خواستینم حتما. دیکش راه

 

 هم کوچه در یصدا و رفت رونیب که خونه از

: گفت محکم و شد بلند دریح خورد بگوشمون

 چیه که نامحرم مرد هی با ست هفته دو........ نیآم

 زانو کیکوچ ی خونه نیا یتو نداره باهات ینسبت

 . دمینم بهت رو اجازه نیا گهید که ینشست زانو به

 



 هستند نگرانت همه بپوش لباسهاتو پاشو زود االنم

 ندانم هی با ستین انصاف. ختهیر بهم هایزندگ کل و

 . یبنداز تیوضع نیا به اونارو یکار

 

 یتیوضع چه به ینیب یم حاضر و یح که خودمم

 به انگشتشو نه؟ ای یشد متوجه رو شدنم ریپ افتادم؟

 ای یدید دمویسف یموها: گفت و دیکش اش قهیشق

 ینم یحت نه؟ ای یدید تنم به لباسهامو زدن زار نه؟

 یغلط چه یک ای دمیخواب یک خوردم، یک دونم

 !کردم

 

 گهید. میکن تمومش رو یهمچ و میبر پاشو االنم

 بدم اجازه تونم ینم. نشو مردم یزندگ مزاحم

 یم نه که یبمون خونه نیا یتو مرد هی با دوباره

 !هیآدم جور چه نمیبب دمشید نه شناسمش

 

. کردم نگاهش فقط. نخوردم تکون جام از اصال

 درست و بود بد یلیخ اوضاعش گفتیم راست



 تمام از یخستگ. بود شده یقبل دریح اون نصف

 . نبود کار در یبرگشتن یول. زدیم هوار وجودش

 

 هم رو حقش محسن مورد در اوال: گفتم آروم

 کمش، سن اون با! یبکن یا گهید یفکرا یندار

 بهش عمرمو تمام حاضرم من که مرده یبقدر

 سرش پشت یبحث چیه دمینم اجازه پس. کنم اعتماد

 . فتهیب راه

 

 کهیروز. شو نیآم الیخیب. گردمیبرنم گهید دوما

 انتخاب منو بعد و بود زهره انتخابت نیاول دمیفهم

 از بازم کنم اعتماد بهت تونم ینم گهید ،یکرد

 .ینکن نکارایا

 

 تونم ینم من اما کنند قبول که باشند ایبعض دیشا

 هم امروز به تا. میکن یم جدا راهمونو. تم شرمنده

 و رهینم ادمی چوقتیه یدیکش برام یزحمت هر



 یبنحو اومد بر دستم از هرزمان کنمیم یسع

 . کنم جبران

 

 تشکر ازش و نمشیبب ادیب محسن مونم یم منتظر 

 گهید. برم نجایا از ادیب پاشا بزنم زنگ بعد. کنم

 . نداره جا بزرگ آدم نفر ۳ یبرا خونه

 

 خم یآن در و گذاشت جلو بزرگ یقدم تند دریح

 کهیدرحال و کرد بلندم. گرفت بازوهامو شده

: گفت بود آورده صورتم کینزد کامال صورتشو

  ؟یزنیم هیچ حرفا نیا ؟یشد ووووووونهید تو

 

 تونستم. بکنم اشتباه یکارها نیا از که باشم یک من

 شکشمیپ یسوم و یدوم دارم نگهت تورو دونهی

 و یمرتض حاج نبرم براشون تورو کن باور. باشه

 . ندازندیم رونمیب خونه از و کنندیم عاقم زیعز

 



. دنیم نشون بهم ییرو چه تو بخاطر یبدون اگه

 اون یتو بهتره من از تشیوضع یسرراه بچه واال

 منو وارهاشید خونه زارمیم که پامو اصال! خونه

 !دهیم دست بهم بودن یادیز حس بس از خورندیم

 

....... ستین انصاف بخدا. نیآم نکن نکارویا من با

 شدم بزرگ اونقدر یدونیم خودت. ستین بخدا

 که مادرم پدر یول. باشم نداشته یاجیاحت بهشون

 . چمیه هاشون صدقه قربون و محبتها بدون هستند

 

. نیهم چمیه دونمیم فقط بکشند کنار ازم نگاهشونو 

 ینفس هفته دو بعداز منم خونه، میبرگرد هم با ایب

 !داره انیجر بازم یزندگ بدونم و بکشم

 

 کرده سیخ صورتمو اشکام که آوردم نییپا نگاهمو

 باشم یک من! ات زهره شیپ برو: گفتم آروم. بودند

 طالت و زهره. کنند تیاذ تورو بخاطرش که

 .دارند ازین بهت من از شتریب



 

 باهام کردم مجبورت مگه کنهیم تمیاذ نیا فقط

 ینظر کنم باز دهنمو دیگذاشت اصال! یکن ازدواج

 عقدم ی سفره سر و دیدوخت و دیدیبر خودتون بدم؟

 !محسن ی خونه به شد ختم هم عاقبتم آخر دینشوند

 

 نه. شو من الیخیب برو: دادم ادامه و زدم بلند یهق

 برو. بشه گردنت وبال اومده ینیآم نه بوده ینیآم

 منم. باش خوش عشقات کنار و بساز رو تیزندگ

 همه از  بهتر و شتریب که دارم خودمو یخدا

 ....یاومد خوش..... برو. منه به حواسش

 

 دهیکش دریح آغوش در محکم چنان یا لحظه در

 و رفت فرو اش نهیس یتو دماغم کنم فکر که شدم

 .شد له وسط اون کنم فکر. گرفت درد بشدت

 

 ینم یحت که بود حلقه دورم محکم چنان دستاش

 و موها یرو یچرخ لباش. بخورم یتکون تونستم



 زهره یه و شو الیخیب من جان: گفت زده بناگوشم

 .افتادم کردن غلط به واقعا گهید که نکن زهره

 

 جان به خوووووودم، جان به بــــــــــاااابــــــــــاااا

 به یا زهیسنگر ستمین حاضر که آقاجون و زیعز

 یچ دونمینم اونموقع خورم،یم قسم بخوره پاشون

 با یلوط مرد هی حس و کرد فوران احساساتم شد

 یاشتباه نیهمچ داد دست بهم اشیمردونگ تمام

 . کردم

 

 روز هی و موندم هم منش یلوط قرآن به یول

 خب یول. نکردم زهره به یخواهر بجز ینگاه

 شهیم تموم داره اونم که داشتم دوست واقعا طالرو

 . رندیم خارج به دارند و

 

 نگه دور ازم خودتو یدار یا بهونه چه گهید االن

 خواهش....... نیآم کنمیم خواهش! یدار



 یول بکنم یبگ یهرکار حاضرم....... کنمیم

 !یبرگرد

 

 یتکون که نشست هام گونه یرو لباش دوباره

: گفتم. دمیکش کنار ازش بزور خودمو و دادم بخودم

 یراه باهام دلم. امیب تونم ینم یعنی. امینم فعال

 بهت رو ممیتصم نیآخر بکنم فکرامو بزار. ستین

 . دمیم خبر

 

. رفتینم کنار صورتم یرو از نگرانش نگاه دریح

 نمیبش دیبا. چندم چند خودم با نمیبب بزار برو: گفتم

 باهاشون تونمیم نمیبب بزارم هم کنار هامویشکستگ

 !نه ای کنم یزندگ دوباره

 

 سرش پشت دوباره اشکام و رفت دریح باالخره

 دونستم؟؟؟ینم رو بودم شیزندگ یکجا. گرفت راه

 کل به رو همه االن دونستمیم ییزایچ هم قبال اگه



 دریح  و بخودم نانمویاطم گهید و دونستمیم دروغ

 !بودم داده دست از تماما

 

 و بودم رفته فرو فکر به هامییتنها در چقدر دونمینم

 حواسم هال در شدن باز با که بودم ختهیر اشک

 . شد جمع

 

 صورتم یرو نگاهش و شد وارد که بود نرگس

 دستم از یکار: گفت و نشست کنارم. دیماس

  اد؟یبرم

 

 دست از نه،: گفتم و کردم خشک صورتمو

 نمیا باالخره نباش نگران. ادیبرنم یکار چکسیه

 یزندگ به حواست فقط تو. فتهیم یاتفاق و گذرهیم

 . دار نگهش یدست دو شوهرتو و باشه خودت

 

 بنظرت خواهرشوهرجان، گمیم: گفت آروم نرگس

 محسن خود که بابام ی خونه برنگردم گهید من



 نیسرسنگ هم هیخوب فکر هم ینجوریا دنبالم؟ ادیب

 !کن باور ها تره

 

 تند که رفتم غره چشم و دمیورچ براش لبامو چنان

 هم فکر بهش یحت گهید چشم: گفت و دیخند

 . کنمینم

 

 هیتک سرش به سرمو و انداختم گردنش دور دست

 میکن درست خوب ناهار هی میپاش االنم: گفتم.  دادم

 دیبا. برسه بخونه محسنت ۴ ساعت تا کنم فکر که

 شبرا زیانگ خاطره روز هی و میکن زشیسورپرا

 . باشه

 

 آرومه و خوب یزندگ هی قیال تیکفا بحد محسنت

 خوادیم دلم یول. یباش کنارش رقمه همه دیبا تو که

 رونمیب ت خونه از انشاال بزنم رک دلمو حرف

 ! ینکن

 



 بازم عاشقته محسن: گفتم. دیخند شادمان نرگس

 کردمیم ت طالقه سه بودم محسن یجا من. دنبالته

 همون کنه ترک شوهرشو پول یبرا که یزن! تمام

 !خوبه بمونه باباش ی خونه یتو و بشه طالقه سه

 

 اصال خداروشکر یول دیخند یم بلند گهید نرگس

 . بود یقلب خوش دختر. بود نگرفته دلش به حرفامو

 

 یسادگ نیع در که میپخت رو ناهارمون هم کمک با

 شد پخته عشق یکل با بود یمرغ چلو یخوشمزگ و

 نرگس که میگذاشت کنارش هم خوردن یسبز و

 . بود دهیخر

 

 و نمیبب رو محسن ورود ی لحظه داشتم ذوق فقط

 کاریچ اش خونه یتو نرگس دنید با محسن نمیبب

 ..... کنهیم

 

 



 ستین کار شکستن دل ، نوازدیم دل ، دل اهل

 ستین اسرار واقف محبت یب باشد هرکه

 

 اری وصل بر کشمیم منت که هستم یعاشق

 ستین عار را عاشقان دنیکش دلبر منت

 

 یول ، دمیگرد اریبس گل گرد گلستان در

 ستین اری مثال یحت یکی گل هزاران از

 

 گفت و دید یباغبان آخر دمینال آنقدر

 غمخوار یب که غم نیا یبجو یغمخوار تو رو

 ستین

 

 ارید نیا در ام کرده گم یگل من آخر گفتم

 ستین دشوار ، بود آسان کردنش دایپ گفت

 



 شدم صحرا یراه دمیبر دل گلستان از

 ستین دلدار پرتو از یا جلوه آنجا دمید

 

  گوش به آمد ناگهان ییصدا پرده پس از

 ستین آزار ام تین کیل کردم رتیاس گفت
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 بصدا خونه زنگ اول که بود گذشته ۴ از ساعت

 نکهیا یبرا. بود محسن یشگیهم کار. دراومد

 شهیهم بپوشونم خودمو من و کنه ورود اعالم

 . زدیم زنگ

 

 . شو آماده ادیم داره نرگس: گفتم خندان

 

 صورت یتو یشرمندگ هم بود خوشحال هم نرگس

 . شدیم دهید چشماش و



 

 و کرد یا سرفه محسن که خورد هال در به یا تقه

 !ها اومدم من: گفت

 

 شهیهم دوهفته نرگس یکنیم باور: گفتم و دمیخند 

 !کرده نکارویا

 

 شهیهم مثل که لباسمم و دمیکش شالم به یدست

 دییبفرما: گفتم. بود دهیپوش

 

: گفت خوشحال نشده وارد و کرد باز درو محسن

. دیکن باور رسهیم مشامم به ینرگس یبو بگم اگه

 نه؟ اومده نرگس

 

 بناگوش تا ییلبها با خندانش ی چهره و شد وارد

 همراه منکه. شد ظاهر چشممون یجلو شده دهیکش

 .دمیخند یم هم بود برده ماتم هم نرگس



 

 یخاص یبو و بود نزده هم ادکلن اصال نرگس آخه

 حتما. گفتیم ینجوریا محسن که نبود خونه یتو

 بحال خوش واال بود؟ دهیکش مشام به رو تنش عطر

 !ایبعض

 

 یم چشماش که محسن و میداد سالم یهمگ خندان

 رنجه قدم. خانم نرگس یاومد خوش: گفت دیدرخش

 دیداد یم خبر! بانو خبریب و ییهوی چطور. یکرد

 ! یفرار خانوم میکرد یم یقربون یگوسفند یگاو

 

 براش لبمو برگشت بطرفم خندان که نرگس

 محسن با و رفت جلو. هیچ منظورم دیفهم دمیورچ

 نیا واال: داد ادامه و گفت یدینباش خسته. داد دست

 صالبه به آدمو نیشد صاحب شما که یخواهر

 .میبزن حرف فقط موردتون در میبخوا کشهیم

 



 کردیم زیسرر وجودش تمام از یخوشحال محسن

 و عشق پراز نگاه. کردینم رها رو نرگس دستان

 که بود شده دوخته نرگس بصورت محبتش

 یچ پس: داد جواب. کردیم صدچندان حسرتمو

 !گهید مینیا ما یکرد فکر

 

 تیزندگ خونه یبخوا بعد به نیا از دمیم قول بهت

 برا زورگو یآبج هی ،یکن ترک یا بهانه هر به رو

 خواهر تو. برسه رو حسابت فقط کنم دایپ خودم

 اسبت و یگرفت پروبال یادیز یکم یندار شوهر

 !یبر یم راه چهارنعل رو

 

 دست و دیکش خودش بطرف رو نرگس آرام بعد

 یبرگشت خوشحالم: گفت انداخت هاش شونه دور

 ستین تحمل قدرت نرو گهید کن لطف. نازبانو

 !کن باور

 



 فکر و دوختم فرش به نگاهمو. نشستم خندان منکه

 اگه! وسط نیا میاضاف موجود هی من االن: کردم

 گهیهمد و بودند راحت عشق مرغ دوتا نیا نبودم

 .گرفتندیم لیتحو مهربونتر رو

 

 تلخ یلبخند! برم داشتم کجارو. گرفت دلم ناخواسته

 تر کس یب. نشست وجودم تمام یرو نه، لب یرو

 و ومدیم پاشا کاش. نیهم بودم خودم فقط من از

 ! برم دیبا کجا و ام کارهیچ دمید یم

 

. گرسنمه واقعا من محترم بانوان خب: گفت محسن

 و بشورم دستامو دیکن پهن رو سفره دیکن لطف

 . برسونم خودمو

 

 یول دمینفهم دید یچ. نشست صورتم یرو نگاهش

 یاله: گفت شهیهم از مهربونتر. نشست کنارم آروم

 . نهیبب صورتت یتو رو غم نیا نباشه محسن

 



 و کجاست خونه نیا یتو گاهتیجا یدونیم خودت

 یشد ناراحت یچ از. زمیعز یآبج یسرمون تاج

 !هستش گرفته و غم پراز چشمات ینجوریا

 

 نامزدشون محسن،: گفت و اومد جلوتر نرگس

 اومدم نجایا منکه. کردند داشونیپ هم دریآقاح

 !بودند نجایا هم دریآقاح

 

: گفت متعجب و شد باز محسن چشمان

 داتیپ چطور....... یییییییوآآآآآ!!!! نــــــــــــــــــــه

  ؟یعنی داده خبر بهش یکس! آخه کرد

 

 که یناراحت: دیپرس و برگشت نرگس بطرف تند

 و متعصب یلیخ دمیشن کهیاونجور ومد؟ین شیپ

 ......   شهینم یراض هستش یرتیغ

 



 انقدر. نباش نگران: گفتم آروم بده ادامه نذاشتم

 حرف یادیز خواستیم اگه کرده، خراب کارو

 . بشور دستاتو برو. نداختمیم رونشیب خونه از بزنه

 

 یلبخند با که بود بصورتم نگران محسن نگاه یول

 هرچقدرم. نباش نگران اصال...... برو: گفتم

 . بزنه یا اضافه حرف دادمینم اجازه باشه یرتیغ

 

 رو سفره نرگس. شد بلند و داد تکون یسر محسن

 ییبلبشو دلم در اما. کردمیم کمکش منم و انداخت

 جا بزرگ آدم تا سه یبرا خونه نیا یتو. بود براه

 من و بود برگشته صابخونه! بودم یرفتن من. نبود

 . کردمیم زحمت رفع دیبا

 

 دمیفهم یم اونموقع. زدیم بهم یسر پاشا کاش فقط

 . ام کارهیچ

 



 نگرانم واقعا: گفت باز محسن که مینشست سفره سر

 یزیچ دمید ظهر پاشارو آقا. دارم دلشوره. نیآم ها

 . نداشت یخبر کنم فک. نگفت درخانیح مورد در

 

. دونهینم یزیچ پاشا نه: گفتم و دادم تکون یسر

 اون من کرده بیتعق پاشارو هم دریح کنم فکر

 عمرا وگرنه. شناسم یم رو زرنگ مارمولک

 یجا بخور رو ناهارت االنم. کنه دامیپ تونستیم

 . ستین ینگران چیه

 

 که خواهرشوهر عنوان به من اول اصرارشون با

 یبرا نرگس بعد. دمیکش غذا بود واجب احترامم

 نمیبب بگو راستشو: گفت و دیکش ناهار محسن

 !نجامیا من یدیفهم کجا از ش،یآبج زرنگ  

 

 نکرده حس ییجا چیه از منو یبو چوقتیه حاال تا

 !یافتاد راه نهمهیا ایتازگ که یبود

 



 کار در ییبو چیه بگم راستشو: گفت خندان محسن

 یم که اونارو الاقل و بود در یجلو کفشات. نبود

 ! یبرگشت بخونه بدونم شناختم

 

 دمینفهم یا لحظه و موندم مات در یجلو بگم فقط

 واقعا. نداشتم رو انتظارش آخه. هیچ به یچ

 قرار چون. شد برام یعال روز هی و شدم خوشحال

 !دنبالت امیب یعصر بود

 

 و یشوخ و یمعمول یحرفها انیم در ناهارمون

 واقعا که شد خورده نرگس و محسن یها خنده

 . داشتم بودن معذب احساس

 

 و زدم زنگ پاشا به محسن یگوش از ناهار بعداز

 . ادیب دنمید به کاراش شدن تموم بعداز گفتم

 

 کارشیچ: گفت تند محسن بودم نکرده قطع هنوز

 نجایا. دمینم اجازه که ایبکن ییفکرا نکنه ؟یدار



. یا خونه نیا ثابت عضو هم تو و خودته ی خونه

 .شهیم تنگ مونیآبج برا دلمون یبر

 

 خوب من پاقدم کنم فکر ینکن یکار: گفت نرگس

 !یبمون دیبا اومدم منم که حاال! نبودها

 

 هستم که فعال. باشه آباد: گفتم و زدم یلبخند آروم

 و خودمه ی خونه دارم هم قبول. ادیب شیپ یچ تا

 واال. شمیم تلپ نجایا حتما بخواد دلم هرزمان

 رها نرگسها دیام به و بزارم تنها داداشمونو شهینم

 .کنم

 

 من که میکن استراحت یکم: گفتم و شدم بلند خندان

 تکون هی اومدنش با درخانیح. ام خسته واقعا

 . بود انتظارم از خارج داده بهم سخت

 

 هم کنار یکم بود بهتر. بستم درو و شدم اتاق وارد

 . موندند یم تنها



 

 خونه وارد. رسوند خودشو پاشا که بود ۸ ساعت

 هم نرگس. کرد هنگ واقعا نرگس دنید با شد که

 کردم شونیمعرف که کرد یاحوالپرس سالم متانت با

 . دادم لیتحو یلبخند پاشا مبهوت ی افهیق به و

 

 گوشم کنار پاشا ختیریم ییچا داشت نرگس تا

 آماده. ها واجبه زحمت رفع گهید: کرد زمزمه

 . میریم هم با یباش

 

. نگوها یچیه و نیبش راست پاشا: گفت بلند محسن

 . رهینم ییجا میآبج

 

 مادربزرگم که بودم کارخونه هنوز واال: گفت پاشا

. بزنم بخونه یسر تند شدم تموم تا گفت زد زنگ

 باور و رفتم لو قشنگ دمید شدم خونه وارد یوقت

 جالدسرخ آماده، نیوتیگ آماده، اعدام ی چوبه دیکن



 دو موند کم که بود آماده جانم باران مامان هم پوش

 . بکشند منو ینفر

 

 بیتعق رو بنده دریآقاح نکهیا مثل دمیفهم تازه

. رسوندند نیآم سروقت خودشونو امروز و کردند

 سر یکاله چه که ام خونواده به کامل گزارش بعد

 . دادم لشونیتحو ییدروغها چه و گذاشتم همه

 

 چنان مامانم. دررفتم دستشون از بزور اصال

 هم االن. زخمه گوشم پشت هنوزم دیکش گوشمو

 رو نیآم اگه خورده قسم پدرش روح به مامانم

 . کنهینم حاللم رمویش برنگردونم

 

 ریش ای خوردم مامان ریش دونمینم اصال واال

 بشه حالل دیبا باالخره یول گاو، ریش ای خشک

 . بدم لشونیتحو برگردونم رو نیآم مجبورم. گهید

 



 اونام. بود کار یتو دستشون اونام یول: گفتم آروم

 پره یلیخ دستشون از دلم. فروختند دریح به منو

 !یلیخ

 

 یخوب کار دریح گمینم من ن،یآم نیبب: گفت محسن

 شیپ یطیشرا وقتها یبعض کن باور یول کرده،

 نیع. شهیم کارها یبعض به مجبور آدم ادیم

 .خودت و خودم یماجرا

 

 تورو تصادف بعداز شغلم بخاطر شدم مجبور

 مشکالت یکل داشت امکان که ارمیب م بخونه

. کن فکر نجوریا اصال. ادیب شیپ برام جورواجور

 کنار تورو خوبه شده خونه وارد امروز که نرگس

 . داره قبول حرفامونو و دهید دریآقاح

 

 یتو تورو و من و شدیم وارد نکرده یخدا اگه

 بهم و شناخت یم منو هرچند دید یم تنها خونه

 حاال. شدیم بغرنج واقعا هیقض یول داشت، نانیاطم



 که کجاها به کار میکن روشن رو نرگس و میایب تا

 .دیکش ینم

 

 دگاههاید و شهیم شتریب مشکالت که هینجوریا

 مثل یمرد کنمینم فکر هم واقعا. شهیم عوض

 که مجبور خب. بکنه یبزرگ اون به اشتباه دریح

 یبرا همسرشو همون کنه، ازدواج تو با نبود

 کن درکش هم یکم! راحت و داشتیم نگه خودش

 !داداش زیعز

 

 یبرا و نرگس برگشتن بخاطر پاشا اونشب باالخره

 در مارو محسن زحمات از مختصر یتشکر

 ساعت و کرد مهمونمون شام یبرا یرستوران

 ختنیر زبون و بتیمص هزار با شب ۱۰.۳۰

 خونه بطرف رو محسن ی خونه باالخره

 حالل رشیش هم پاشا تا میکرد ترک مادربزرگم

 ......نشه عاق و بشه

 



 

 گرفت گل یبو خانه ینشست ما با نفس کی

 گرفت گل یبو رانهیو نیکا آباد ات خانه

 

 خاطرم شانیپر یدید ام ییگو شانیپر از

 گرفت گل یبو شانه یکرد شانه را خود زلف

 

 داشت که یافشان گل آن با رخت رنگ پرتو

 گرفت گل یبو پروانه دل ارتگاهیز در

 

 زد بوسه یم   و ساغر تا را تو گلرنگ لعل

 گرفت گل یبو مانهیپ , ام شهیاند یساق

 

 زد مهیخ افسون و کرد گل جنون و دیبار عشق

 گرفت گل یبو افسانه جنون یصحرا به تا

 



 عاشقان آتش، زیشورانگ شعر میشم از

 گرفت گل یبو خانهیم و یم   ساغر، و یساق
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 آهنگ یصدا همچنانکه و بودم نشسته پاشا کنار

 به. بود شده دوخته رونیب به نگاهم بود گوشم یتو

 بشدت دونستمیم اما. دونستمینم کردمیم فکر یچ

 . دهیچیپ بهم افکارم تمام و دلتنگم

 

 اشیمهربون و محسن به هفته دو نیا در چقدر

 میلیخ و داشت که یآرامش با. بودم کرده عادت

 دست به آدمو دل کامال بود، اهویه بدون و ساکت

 خودت یذات آرامش با چطور بود بلد اصال. اوردیم

 !کنه آرومت

 

 در که نشست یلکسینا یرو و اومد نییپا نگاهم 

 .بود دستم



 

 خونه یجلو نرگس و محسن یوقت شیپ ساعت مین

 داخل عجله با محسن شدند، ادهیپ نیماش از شون

 که بود برگشته لکسینا نیا با و رفت شون خونه

 .داد بدستم

 

 پاشا به رو. درشت و دهیرس یخرمالو تا چهار

 رو یکی دیکن مجبورش آقاپاشا فقط: گفت خندان

 دیتونست اگه. دیکن نگاش هم شما و بخوره درسته

 از من دینخور یکی هم شما و دیدار نگه خودتونو

 .دمینفهم یچیه ایدن نیا

 

 بود نرگس یبرا که خرمالوها یول: گفتم و دمیخند

 ....چرا

 

 نگران داشتم نگه نرگس یبرا چهارتام: گفت تند

 .نباش

 



 به. کردم تشکر ازش یکل و اومد لبم یرو یلبخند

 !مهربون خان محسن بود یهمچ فکر

 

 و داغون حواس که کرد کم رو آهنگ یصدا پاشا

 ؟یکنیم فکر یچ به: گفت.  شد جمع شانمیپر

 

 کاش رمیدلگ همه از یبحد: گفتم برگشتن بدون

 و رفتمینم مادربزرگ ی خونه اصال فتادیم یاتفاق

 دارم تو بخاطر فقط االنم. فتادینم یشکیه به چشمم

 . گردمیبرم خونه اون به

 

 خودتم. برم فرانسه به یکن کمکم یتونستیم کاش

. راحت المیخ منم و شدیم یعال که یبود اگه

  فرانسه؟ میبر یایم: دادم ادامه و برگشتم بطرفش

 

 آرزوشو حتما که خودتم میندار یکار نجایا که ما

 و یکوب یم سرم به آرزوهاتو یدست دو یه یدار



 به و یدیکش دست هاتیخوش از من بخاطر یگیم

 !یبرگشت رانیا

 

 سر اوال: گفت یشاک و داد تکون یسر پاشا

 من نبود تو بخاطر. تهیواقع نیع و ستین دنیکوب

 !کردمیم یغلط چه نجایا

 

. آره راستش یول: داد ادامه. شد متریمال صداش 

 کاریچ رو مادربزرگ و مامان اما. برم خوادیم دلم

 منم! بزاره تنها مادرشو عمرا که مامان م؟یکن

 ! بشه چالق پام بزنن کنم فک برم بخوام

 

 واقعا چون کنم یم فکر موردش در دیبا بازم حاال

 هم کارخونه به و بمونم دیبا. دارند ازین من به

 .کنم یدگیرس

 

 



 من نویا ن،یآم نیبب: داد ادامه که دمیکش قیعم یآه

 عمرا. بزارم ضامن تونمیم بازومو و گمیم بهت

 پس داشت خبر کارش و دریح مورد در مامانم اگه

 خبر اون چرا، مادربزرگ یول. نداره یگناه

 خواست دلت یهرجور یتونیم خودت و داشت

 !یبرس حسابشو و یکن تا باهاش

 

 صحبت دریح حاتیتوض و حرفها مورد در بعد

 واقعا. میدیرس مادربزرگ ی خونه به که میکرد

 بشه خونه وارد و ادیب راه باهام خواستینم پاهام

 . برد خودش با منو و گرفت رو بازوم ریز پاشا که

 

 مادربزرگ و باران خاله میشد که ییرایپذ وارد

 با که نشست باران خاله یرو نگاهم. بودند نشسته

 . ومدیم بطرفم داشت شده بلند هراسان و عجله

 



 بغل یتو چنان و بزنه یحرف دادینم اجازه اشکاش

 ام ناله اشکام همراه که شدم داده فشار و شدم دهیکش

 .اومد در هم

 

 به و یعصب اومد جا خاله حال یکم نکهیا بعداز

...... نیآم نیافر: گفت خشم با زده کنار منو یتند

 رو خونه خبریب یدینکش خجالت..... نیآفر واقعا

 راحت نهمهیا که یبر یداشت کجارو ؟یکرد ترک

 ؟یکرد رها تویزندگ خونه

 

 محکم یتکون. فشرد و گرفت بازومو تر یعصب

 شو اشاره فقط بود ازین اگه: زد داد و داد بهم

 یبزار نکهیا نه میخواستیم درویح عذر یدادیم

 روزمون نیا به یکن مرگمون دق مارو و یبر

 ! یبنداز

 

 مامان جواب میکردینم داتیپ اگه ینکرد فکر

 ......ب



 

 انگار. نگفت یزیچ دهیهنگ و کرد کپ یا لحظه

 حتما. بودم دهینفهم یزیچ منکه یول بود داده یسوت

 !گهید بگه بزرگ مامان خواستیم

 

 نجاستیا که االن!  مامان خبرته چه: گفت پاشا 

 لیتحو عوض! شیچلون یم ینجوریا یدار

 ینجوریا واال سرش؟ یزنیم هم داد حاال گرفتنته

 همه حال فرانسه برمیم خودم با دارمیم برش دیبکن

 دیارین باال منو سگ یرو اون!! ادهایب جا تون

 !لطفا

 

 یم رسما که رو یکی تو: گفت کرده بغض خاله

 هزار با! زردنبو بدردنخور   ی بزغاله کشممممم

 یبال ادیب کردم بزرگ بچه غربت یتو بتیمص

 یزیچ یول وضعمونو یدید یم تو. بشه جونم

 بهت که یریش اون به فیح واقعا! ینگفت بهمون

 !دادم



 

 اونم که نوبره بدردنخورم و الیخیب ی بچه واال

 که یبود عاقل اگه! کرده دایپ منو اومده سرراست

 نفر هی دامن نداختیم راست. دادینم بمن تورو خدا

 !یشد من بینص که یخل و جیگ! گهید

 

 من جان! ماشاال گهید باشه خوشم: گفت یشاک پاشا

 چشم نیکن دود اسپند جتونیگ پسر نیا یبرا

 غهیص زن کرده یادیز غلط رفته یکی! نخوره

 و فحش کرده، ترک رو خونه گذاشته میکی کرده،

 !شد من بینص هم ناسزاش

 

 .......که ندارم شانس واال

 

 بود ما به چشمش نشسته نیغمگ که مادربزرگ

. دینبند توپ به رو کارش با دریح نهمهیا: گفت

 جوونا شما در نصفشم اون رتیغ و همت کاش

 .شهیم ادعاتون فقط که بود



 

 باز  برام دستاشو که کردمیم نگاش داشتم مات

 ی جوجه خوبه حالت نمیبب ایب: گفت و کرد

 ؟یکرد تصادف دمیشن سرخود؟

 

 پاشا که رفتم مادربزرگم بطرف خاله دست فشار با

 فشارش بس از دیله خرمالوها بدبخت اون: گفت

 .نیآم زیم یرو بزار اونارو. دیداد

 

 صورتمو که رفتم فرو مادربزرگ آغوش در

 از چوقتیه آدم. نکن نکارایا از گهید: گفت. دیبوس

 زبون خدا یوقت! کنهینم قهر خودش یزندگ خونه

 نه کن دفاع خودت از داده بهت رو یبزرگ اون به

 !یبر یبزار نکهیا

 

 گهیم راست مادربزرگ نیآم خب: گفت پاشا

 رو پررو دریح اون رفتن، و گذاشتن عوض! گهید

 یبزن رفتن عوض یتونیم یوقت! یکردیم تحمل



 در شش ی افهیق و یاریب نییپا رو پزش و دک

 یزاریم چرا یبچسبون هیاعالم به رو چهارش

 !یریم

 

 به یتر زمیه چه دریح آخه: گفت بلند مادربزرگ

 !دیداریبرنم سرش از دست فروخته شما

 

 به یگل چه دیبگ ریخ نه: گفت کج یکم پاشا 

 الشیخیب و میبردار سرش از دست زده سرمون

 ! ستادندیا پشتش چه رو نوبر ی پسره واال! میبش

 

 باز گوشهاتو اون بچه، نیبب: گفت بلند مادربزرگ

 شانزه یتو تو که اونموقع. کن گوش خوب و کن

 یهایدلخوش دنبال و یکردیم فیک یداشت زهیل

 عکس نیژوزف کاخ از برام ،یبود خودت

 نیآم تیحما یبرا منکه ،یفرستادیم ینداختیم

 . خواستم کمک یمرتض حاج از بودم تنها دست

 



 دهیرس گوشش به نیآم مورد در ییزهایچ زیپرو

 منم که برسونه نیآم به خودشو داشت یسع و بود

 رو نیآم من قیطر از بلکه بودم نظر تحت کامال

 . کنه دایپ

 

 و کرد یمعرف بهم درویح پسرش یمرتض حاج

 و فهیحر رو زیپرو مثل یافراد رقمه همه گفت

 جوره همه نیآم از و برسه حسابشونو تونهیم

 ! کنه تیحما

 

 فقط و فقط و زدیم شیزندگ و کار تمام از هم دریح

 االن تو که بود اون تیامن و نیآم به حواسش

 درویح یخوایم تازه و یشد شاخ برامون یاومد

 !یکن یمعرف بهم

 

 روش توننیم آدم و عالم که هیواقع مرد هی دریح

 مگه هم زهره با. بدند هیتک بهش و کنند باز حساب



 و دیکرد چماق رو نکارشیا شما که داشته یکار

 . دیستادیا سرش یباال

 

 اون. تمومه زهره ی غهیص موعد گهید روز دو تا

 پوست چیه یتو دستش که دریح اونم و شما

 . دیکن یم کاریچ نمیبب ستین ییگردو

 

! دریح بحال خوش: گفت تمسخر با و یشاک پاشا

 هوامو نهمهیا نمیبب کنم غهیص زن تا ده برم منم

 داشت؟؟ دیخواه

 

: زد داد. برداشت رو خونه مادربزرگ غیج که

 هوس و هوا یرو از که یشد مرد اونقدر هرزمان

 اسمتو کردنش تیحما یبرا فقط و ینر یزن طرف

 ناپاک نگاه هی سهله که انگشتت یحت ،یبزار روش

. دارم هواتو و ستادمیا پشتت خودم ،یننداز بهش

 . گمیم بهت من نویا

 



. بگم یچ دونستمینم. ومدینم در یشکیه از ییصدا

 نیا نیدونیم ؟یچ من احساس پس: گفتم آروم فقط

 خب شکستم؟ چقدر نیدونیم شدم؟ خرد چقدر وسط

 تیحما هیبق از بره و نکنه ازدواج من با تونستیم

 ........کنه

 

 فرستادم سرخ بیس با شده بزک قند کله دنبالش یک

 اصال. کن ازدواج من با ایب افتادم پاهاش به و

 کردم؟ ازدواج چطور دمیفهم

 

 همه االن. نیآم کن بس توروخدا: گفت مادربزرگ

 امشب برو. یدونیم مو به مو درویح یماجرا ی

. بزار دریح یجا کامال خودتو و بکن فکراتو خوب

 بهش نیبب. باشه هوس از مبرا و پاک نگاهت فقط

 !نه ای یدیم حق

 

. داشت دوستت بود دهید تورو کهیزمان از دریح

 هرزمان! ینبود که بهیغر یبود شییدا دختر خب



 یم چشماش دادیم بهم یخبر تو مورد در و ومدیم

 . دیدرخش

 

 نبود قرار. بود تو از قبل به مربوط زهره خب یول

 فقط. بره بالش هی یرو سرشون و بشه دریح زن

 کارش از. مردم حرف کردن جمع و بود تیحما

 مجبوره آدم وقتها یگاه یول. کنم ینم تیحما

 !نباشه ندیخوشآ دمیشا که بکنه رو یکار

 

. کنم ینم دییتا درویح منم: گفت آروم باران خاله

 اون با هفته دو گفتیم دریح که یاونجور یول

 اش خونه یتو بود کرده تصادف باهات که یمرد

  افتاد؟ یاتفاق چه ن؟یآم یکرد گناه! یبود تنها

 

. ریبگ رو متیتصم و کن فکر ماجرا به جوره همه

 ،یکن قبول درویح یخواینم گهید یبگ فقط وگرنه

! یبش جدا ازش ندازمیم راه کاراتو و کنارتم خودم

 ........دمیم قول بهت نویا



 

 

 .... میگفــتى و بـودى ، كــاش

 .... را شــــعـرم خـالیه بســـتر  

 

 .... هـاى"نفـــس" ُهـــرم بـا  

 .... کــــنم پُـــر یکســــ چـــه

 

 .... خـیالـــــت كــه وقــــتى 

 .... را ـمیها عاشـقانـــه تمــام  

 

 .... دهیکشــــ آغــــوش در  

 .....!!! غـایــــــبى ، تُــــــــو و
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 شون همه. بود شده دوخته خاله یرو به نگاهم

 یول. داشتم قبولشون و بود درست حرفهاشون

 داد؟یم یک مو دهیرنج دل جواب

 

 المیخ راستش. گذشت اشیدلتنگ تمام با اونشب

 رفتیم دریح بطرف یگاه. بود پرواز در هرلحظه

 با که کردیم پرواز محسن ی خونه بطرف یگاه و

 و زدمیم یگشت خونشون یتو خودم تصورات

 منت بدون محسن. نشست یم لبم یرو یلبخند

 ! نیهم بود مهربان

 

. عصر شش کینزد ساعت و بود اونشب یفردا

 دریح به حتما کردمیم فکر و بودم ولو تختم یرو

 یخبر چیه یول. برگشتم بخونه بود دهیرس گزارش

 ! یچیه یاومدن نه ،یتلفن نه. نبود ازش

 



: گفتم و کردم فرو بالش یتو صورتم حرص با

 فقط! تیقوزم بدردنخور ی پسره ادیب خبرت یاله

 از کال. کرده بزرگ نهیس و بازو و بر تونسته تا

 !خورهینم یدرد چیه به و خبره یب ایدن یاحساسها

 

 بود خونه ی مستخدمه از. خورد اتاقم در به یا تقه

 نییپا کردند امر بزرگ خانم خانم، نیآم: گفت که

 . دارند یواجب کار. دیاریب فیتشر

 

 بانوان یبانو از دستور. دوختم سقف به نگاهمو

 . شدیم اجرا دیبا یا ناله و نق چیه بدون و بود

 

 راه ییرایپذ بطرف و انداختم سرم یرو یشال

 یرو چشمم دمیچیپ که ها پله پاگرد از. افتادم

 .نشست زجونیعز

 !من بودم دلتنگش چقدر. دیکوب محکم محکم قلبم

 



. بود افتاده کنارش مبل یرو شده باز چادرش 

 یروسر دمیشا!  بود شده کیکوچ چقدر صورتش

 نشونش کیکوچ بود زده گره اش چونه ریز که

 . دادیم

 

 با داشت و بود نشسته زیعز کنار آقاجون

 شتریب شیجوگندم یموها. زدیم حرف مادربزرگ

 هم آقاجونم بخورم قسم تونستمیم. زدیم یدیسف به

 . بود شده الغر

 

 صورتم یرو و اومد باال زیعز نگاه یا لحظه

 پراز...... دلتنگ..... نیغمگ..... شادمان. نشست

 و....... عمه زدلیعز..... نیآم: گفت..... بغض

 . شد دراز بطرفم دستاش

 

 فرو زیعز آغوش در یوقت. رفتمیم نییپا دیبا گهید

 م صدقه قربون فقط شد حلقه دورش دستام و رفتم

 .ختیریم اشک و رفتیم



 

 منم. بود شده استخوون کهیت هی فقط زجونیعز

 .نداشتم گفتن یبرا یحرف اما بود براه اشکام

 

 و دیکش آغوشش در دلتنگ و محکم آقاجونم

 رو هیبق کنهیم خطا که یکی: گفت دهیبوس مویشونیپ

 اون دنیم هیبق بدست دست. کنند ینم هیتنب

 یگناه چه ما بنظرت. کنن یم هیتنب خطاکارو

 م؟یداشت

 

 که بود دستام دور زیعز دست و نشستم کنارشون

 یزیچ و دمیکش هام گونه به یدست. کردینم رها

 حق کنارشون من همچنانکه داشتند حق همه. نگفتم

 . داشتم

 

 دق گزارش و من یماجرا از صحبت یکل بعداز

 قول و داد دلم به دل آقاجون که همه شدن  مرگ

 االن: گفت زیعز برسه درویح حساب خودش داد



 خونمون به هم با یشیم آماده عمه ز  یعز

 . کنم تحمل تونم ینم گهید که میگردیبرم

 

 اون به من. شد باز و گرفت هراس رنگ نگاهم

: گفت محکم زجونیعز. گشتم یبرنم خونه

 هفته دو خونه اون یتو!  ایکن ینم نگام ینجوریا

 . ننداخته ینگاه دریح بصورت یکس ست

 

 ؟یستین ای یهست مینگفت بار هی ست هفته دو

 که ییکجاها دمینپرس اصال ؟یا گشنه ای یخورد

 !متینیب ینم هم خونه یتو

 

 االنم. نزده داداشش به زنگم هی یحت یعل

 آقاجونش که نهیبب تورو و ادیب ما با خواستیم

 الیخیب کال که منم. برگردونه تورو داد قول نذاشت

 یخواینم چرا گهید. بدردنخورم پسر اون

 ؟یبرگرد

 



 که یایب دیبا بنظرم: گفت یجد و آروم آقاجون

 نه میبرس سرراست رو پسره اون حساب یهمگ

 !یبکش عقب خودتو نکهیا

 

 هم کنار که نشست مادربزرگم و خاله یرو نگاهم

. دادند تکون دییتا به یسر هردوشون. بودند نشسته

 . دیدو چشمام به دوباره یاشک

 

 رو یهمچ خوامیم من....... آخه یول: گفتم آروم

 یبالها رانیا در یبحد! برم رانیا از و کنم تموم

! موندن نجایا از زارمیب گهید اومد سرم به مختلف

 !کنم فراموش رو یهمچ بتونم بلکه برم

 

 یبرا یمختار خودتم. دمیم حق بهت: گفت آقاجون

 دیبا یول. یریبگ یخواست یمیتصم هر تیزندگ

 درویح حساب یبرگرد خودت ی خونه به اول

 .یبر یتونیم خواست دلت بعد یبرس

 



 گهید و کردند مجابم باالخره که گفتند و گفتند انقده

. بندازم نیزم رو آقاجون و زیعز حرف نتونستم

 چیه و ندارم یکار دریح با گهید گفتم یول

 .باشند نداشته ازم یانتظار

 

 عقب یصندل یرو زیعز کنار دمید رو یزمان و

 . میریم خونشون بطرف میدار و نشستم نیماش

 

 کردمیم دعا فقط. کنم کاریچ خوامیم دونستمینم

 اون چشم به چشمم من و نباشه خونه دریح

 !فتهین بدمصب یدراکوال

 

 نکرده ول دستمو هنوزم زیعز که میشد خونه وارد

 ها پله یرو پا. کنم فرار دیترس یم انگار. بود

 یعل به چشمم و شد باز ییرایپذ در که میگذاشت

 چشماش اما ومدیم بنظر دهیتک هم یعل. افتاد

 !دیدرخشیم

 



 پله از و! ــــــــــــــــــــنیآم: گفت دهیکش و بلند فقط

 آغوش در بعد یا لحظه. دییدو نییپا کفش بدون ها

 . کردیم تیشکا گله ازم داشت که بودم یعل

 

 االن. گردوندم برش بهت که یدید: گفت آقاجون

 یرو غم باش مواظبش خواست دلت یهرجور ببر

 !خواهرت نمیا تو نیا. نهینش ش چهره

 

 چشمم یها یتار انیم از. میشد ییرایپذ وارد

 یغذاخور کنار که نشست دریح یرو نگاهم

 اش دستپاچه و نگران نگاه و بود ستادهیا ییرایپذ

 .بود صورتم یرو

 

 دهیرنج نگاهمو فقط. گفتم یزیچ نه دادم سالم نه

 که خمی دستان و بدنم تمام لرزش با  و دمیکش کنار

 .میرفت مبل بطرف فشردیم دستمو همچنان یعل

 



 اصال. نکرد یتوجه دریح به یشکیه بود جالب

 دلم حال راستش! کردینم نگاه مارو و نبود انگار

 .اومد جا قشنگگگگگگگگگ

 

 صورتش یتو حرفامو و بزنم داد خواستیم دلم 

 هی با یزپرت آدم هی هینجوریا جان، آقازاده که بکوبم

 !ها ندازهیم همه چشم از خودشو اشتباه کار

 

 خوش! زیعز ن  یآم یاومد خوش: گفت زجونیعز 

 و ام زنده دونمیم واقعا که االنه. زدلمیعز یاومد

 . بکشم نفس تونمیم

 

 نیاول دخترم،: گفت بود نشسته کنارمون که آقاجون

 از تونندیم همه. تو به حرفم و حتینص نیآخر و

 یحت که نکنند نگاه سرشونو پشت و برند خونه نیا

 !دیستین چرا و دییکجا بگم زنمینم زنگم هی

 



 و هستش تو ی خونه نجایا! یبر دینبا تو یول

 بلدم خودم بندازه بهت یچپ نگاه بخواد یهرکس

 . کنم تا یجور چه باهاش

 

 از خوامیم گفتم که بهتون آقاجون، یول: گفتم آروم

 .....رانیا

 

 و میزنیم حرف اون مورد در: گفت تند آقاجون

 ییچا هی زتیعز تا االنم. ستین وقتش که فعال

 راحت و کن عوض لباسهاتو برو کنه آماده برامون

 ی لحظه ی لحظه خوادیم دلم. باش کنارمون ایب

 . یکن فیتعر برام رو دوهفته نیا

 

 که برگرد و کن عوض لباسهاتو برو. دخترم برو

 کنم فکر و میبشنو حرفاتو خوادیم دلمون مون همه

 .خاصه داستان هی خودش

 



 دریح حال به دلم یا لحظه راستش. شدم بلند آهسته

 کار باهاش نه ذاشتیم محلش نه چکسیه. سوخت

 .داشت

 

 یصندل یرو یول کردمینم نگاهش هرچند

 که بود ما به سوزانش نگاه و بود نشسته یغذاخور

 . کردمیم حس کامال رو حرارتش

 

 نمیبب خوامیم! ها یبرگرد زود فقط نیآم: گفت یعل

 . برات افتاده یاتفاق چه

 

 در دم به تا. رفتم باال ها پله از و دادم تکون یسر

 نشست، در ی رهیدستگ یرو دستم و دمیرس اتاقم

 در،یح: گفت محکم که دمیشن رو آقاجون یصدا

 دلش نه فعال! یبش مزاحمش اتاقش یتو یبر مبادا

 نداشته باهاش یکار! دهیبخش تورو نه هیراه باهات

 .باش

 



 باهاش...... نه: گفت که خورد بگوشم دریح یصدا

 .رفتمیم خودم اتاق به داشتم. ندارم یکار

 

 دریح یبرا....... سوختیم دلم ته راستش

 دلم یها موشه گوشه اون اما....... سوختیم

 یصدا ببوسم انقده و رمیبگ رو آقاجون خواستیم

 ....... بشه بلند هاش خنده

 

 بودند آورده سرش ییبال چه رو خناس دریح نیا و

 باور تونستم ینم اصال رو بود دهیخر موش لونه

 نبود خونه یزورگو و قلدر دریح همون انگار. کنم

 .......زدینم حرف حرفش یرو یشکیه

 

 

 یفال ام زده امشب

 هرشب تراز مستانه      

 



 امشب شدم وانهید  

 هرشب تراز وانهید             

 

 عشقم صدف نیا در

 جانا یا گوهرشده         

 

 امشب یشد دردانه   

 هرشب تراز دردانه            
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 ییجا چیه به که شانمیپر افکار در غرق همچنان

 در بودم کرده عوض لباسهامو تازه دمیرسینم هم

 . اومد در بصدا اتاقم

 



 دریح شیپ فکرم فقط. ستادیا درجا قلبم راستش

 و نبودم آماده اصال که اتاقم ادیب بخواد مبادا رفت

 .داشتیبرم رو خونه دادم و غیج یصدا صددرصد

 

 زن: گفت که نشست بگوشم یعل یصدا یول 

 دیتونیم. داره کار باهاتون زده زنگ پاشا داداش،

 د؟یبزن حرف باهاش

 

 خودش یگوش یعل دمید که کردم باز رو اتاق در

 یتشکر. ستادهیا اتاق در پشت و داره دست به رو

 از و افتاد راه خودش که گرفتم شویگوش و کردم

 .رفت نییپا ها پله

 

 اون یتو یبرگشت بازم: گفت پاشا گفتم الو تا 

 سرجاش درویح نبود قرار مگه خونه؟

ل و شل چقده تو....... میبنشون  ........دختر یو 

 



 و آقاجون یجلو نتونستم گهید دیببخش: گفتم آروم

 زیعز و نداشتند یگناه چیه اونا. ستمیبا زیعز

 از شتریب نداشت رو ارزشش که بود ناراحت واقعا

 دریح سر ییبال چه دونمینم اما. بشه تیاذ اون

 در ستین انگار داده قورت زبونشو کال آوردند

 ! هستش جهان

 

 باالخره که یرفتیم دینبا: گفت یشاک یکم پاشا

 ازت یحال خواستیم محسن. الیخیب حاالم. یرفت

 زنگ بهت االن دمیم رو یعل شماره که بپرسه

 .دار نگه دستت رو یگوش. بزنه

 

 فردا بده امیپ هی وگرنه. کن روشن لتمیموبا فیتکل

 یعل به یه ستین قرار. ارمیب بخرم شو تازه برات

 منتظر. بشن همه مزاحم بزنم زنگ خونه تلفن ای

 فعال. باش محسن تلفن

 



 بود یعصبان دستم از. کرد قطع و گفتم یبسالمت

 یحت بودم همه دلتنگ. دمیکش یآه......  خب یول

 .نرگس و محسن

 

 تنم اهیس شلوار با یقرمزرنگ یزانو یباال کیتون 

 رونیب اتاقم از و انداختم سرم شالمو که  بودم کرده

 رو نییپا و شدم خم قشنگ ها پله یباال از. رفتم

 .بود اتاقش یتو حتما. نبود دریح. انداختم ینگاه

 

 کنم زجرکشش خواستیم دلم یجور چرا دونمینم

 کنار یوقت بفهمه خواستمیم. ادیب جا خودم حال بلکه

 بهم یحال چه بودم دهیشن رو زهره اسم اسمش

 .بود داده دست

 

 کنار رو محسن اسم راحت تونه یم نهیبب االنم

 محسن دونستیم که هرچند نه ای کنه تحمل اسمم

 !هیک

 



 که رو تیگوش جان، یعل: گفتم ها پله یباال از

 زنگ بهم خوادیم محسن گفتیم پاشا ؟یندار الزم

 .بپرسه حالمو بزنه

 

 نگام متعجب و بود آورده باال کامال سرشو که یعل

. باش راحت ندارم الزمش نه: گفت وارفته کردیم

 ه؟یک گالب و گل خان محسن حاال

 

 اسم دنیشن با یعل حاال. نخندم تا کردم غنچه لبامو

 بحال یوا. بود شده ینجوریا محسن

 !!دررررررررریح

 

 امیم: گفتم خنده پراز ییصدا با یول دمینخند

 . کنم یم فیتعر

 

 زمیعز ها شهیم سرد تییچا جان نیآم: گفت زیعز

 ...بخور ایب

 



 حتما. زد زنگ تلفن بخورم یتکون خواستم تا

 . امیب بزنم حرف زیعز چشم: گفتم فقط. بود محسن

 

..... یول. برگردم اتاقم به آوردم باال پامو

 گوشم تو بدذات و تخس ی طونهیش... طونهیش

 و راست دریح حساب بزن حرف نجایهم کرد نجوا

 !ینگیجر و ییهوی خودشم بشه ستیر

 

 نشستم ها پله فرش یرو و آوردم نییپا پامو آروم

 . دادم جواب تلفن به

 

 تمام خورد بگوشم محسن یصدا تا بگم تعارف یب

 خونم اصال. اومدند در رقص به درجا تنم یسلولها

 کرد حرکت تندتر رگهام یتو و دیجوش یجور

 .کردم حظ خودم

 



 و. بود آرامش سراپا صداش و خودش محسن 

 کمال تمام رو محسن که نرگس بحال خوش

 . بود صاحب

 

 یسالم بود مشخص صدام از تماما که یخوشحال با

 با. میکرد یاحوالپرس محبت از سرشار و دادم

 شیپ یرفت دمیشن پاشا از: گفت خوشحال و طنتیش

. باش مواظبش. یارینم دوام دونستمیم! درتیح

 .یخواهر نشه دایپ ییهرجا که باشه یمرد بنظرم

 

: گفتم. بودم خوشحال هم یطرف از اما سوخت دلم

 موعد که فعال ،یبرادر دیباش الیخ نیهم به

 ختنیر مدلش اون از جا همه بنظرم اما. هیحسابرس

 یم پلو چلو نهمهیا ستین یافتنین دست هم ادیز ها،

 . دیکن

 



 یم کارایچ من زحمات با: دمیپرس که دیخند بلند

 د،یخوب خودتون خوبه؟ کنهیم کاریچ نرگس. دیکن

 .دیکن باور هستم هردوتون دلتنگ

 

 صدامم یحت زدمیم حرف مانهیصم محسن با چنان

 ییهرجا االن دریح دونستمیم. بودم نکرده واشتری

 دیبا فقط. شنوه یم داره و هستش گوش سراپا باشه

 . شدیم یتداع براش من یسوختنها بلکه سوختیم

 

 آروم یبقدر شد تموم زدنمون حرف نکهیا بعداز

 یلیخ حس. نبودم متصور براش یحد که بودم شده

 دورادور هستند یافراد یبفهم بود یخوب

 . هست بهت حواسشون

 

 هرجور که هستند ییکسا یبفهم بود یخوب حس

 تا بپرسند ازت یحال و کنند داتیپ خوانیم شده

 . باشه راحت الشونیخ

 



 محسن یخواستن و مهربون ی افهیق و زدم یلبخند

 با بار نیآخر. گرفت جان چشمام یجلو قد تمام

 که بودمش دهید چارخونه یآب یا سرمه راهنیپ

 .بود کرده خوش جا ذهنم یتو

 

 تیموفق و یخوشبخت یآرزو قلبم میصم از براش

 به دیبا. سپردم مهربونش قلب به رو نرگس و کردم

 که باشه داشته هواشو رقمه همه سپردم یم پاشا

 !بود تیحما نیا قیال محسن

 

 ییها داشتن دوست کی

 هست هم

 درسکوت و است دور از که

 رودیم ضعف دور از شیبرا دلت که

 ستین حواسش یوقت که

 یبندیم را چشمانت

 دل در و



 ... یکنیم شیدعا

 

 بر عالوه شدم متوجه اومدم نییپا که ها پله از

 هم یعل و زیعز و آقاجون شده، گور و گم در  یح

 . دادند گوش حرفام به قشنگ

 

 مویچا فنجان شد بلند زیعز که نشستم یعل کنار

 آقاجون. گرفت دستش از تند یعل. کنه عوض

 باهات که باشه یکس همون محسن کنم فکر: گفت

 نه؟ بود کرده تصادف

 

 نیدید یم کینزد از کاش: گفتم و دادم تکون یسر

 دیدادیم صیتشخ خودتون نگاه کی همون در که

 . هیمهربون فرد چه

 

 روزش دوسه که بودم ش خونه هفته دو آقاجون

 دستش کهیوجود با اما. کرد مراقبت ازم فقط رو



 داشت، یا ساده ییییییلیخ یزندگ و بود تنگ میلیخ

 !یا اندازه نه داشت یحد نه اش خونه آرامش

 

 یزندگ هی آدم کاش یول آقاجون، ادهاین دلتون به

 پول  . الیخ آرامش پراز اما باشه داشته یمعمول

 .نداره دهیفا یسوزن نوک آرامش، بدون

 

 داشته میکی مثال یزندگ نیا یتو که مخصوصا 

 یبش متوجه بعدا و یباش دلخوش بهش یباش

 هم هرز داره حاال چ،یه ستین تو شیپ که فکرش

 ! پره یم

 

 از میچا فنجان با که نشست یعل یرو نگاهم

 یباال بطرف نگاهش یول اومد رونیب آشپزخونه

 . بود من درسید از دور که رفت ها پله

 



 و تند که گذاشت زیم یرو رو یچا و شد خم مقابلم

. کرد اشاره ها پله یباال به ابروش با حرف بدون

 .کنهیم گوش داره و اونجاست دریح دمیفهم

 

 منکه ؟ییهوی افتاد یاتفاق چه خب: گفت آقاجون

 مگه! آخه تصادف چرا حاال. اوردمین در سر اصال

 !یکن تصادف که تو یبود کجا

 

 و طال تلفن از دلخواسته که سوخت دلم ته چنان

 و گفتم حرفهاشونو دونه دونه. کردم شروع زهره

 . دادم حیتوض خودمو زار حال بعد

 

 رو ییجا یحت که گفتم ابونایخ یتو شدنم آواره از

 آواره و کسیب کامال ،ییجا نه یتلفن نه. برم نداشتم

 !درندشت یشهر در گمشده و

 

 اصال و کردم فیتعر مو به مو رو اتفاقات تمام

 یحرفها و محبتها. بمونه یباق نگفته یزیچ نذاشتم



 بلکه گفتم و شمردم مو به مو چنان رو محسن

 رو محسن گهید. بشند آدم و بشنوه ایبعض کر گوش

 . سوخت یم دلم بازم اما. شناختند یم من از بهتر

 

 زور به یهمچ. ستین پول به یهمچ: گفتم آخرش 

. ستین مقام و شغل به یهمچ. ستین یقلدر و

 . باشه آدم ذات یتو دیبا یمردونگ و یمرد

 

 زجونیعز و شما به احترام بخاطر آقاجون االنم

 زحمت برام کم. نرنجه ازم دلتون که نجایا برگشتم

 از یبد ی خاطره و کنم تتونیاذ بخوام دیدینکش

 .بزارم جا به خودم

 

. فرانسه رمیم. گرفتم رو ممیتصم بگم خوامیم فقط 

 و رانیا از یخوب ی خاطره چیه بگم تعارف یب

 یه و بمونم بخوام حاال نمونده برام آدما یبعض

 . بشم چشم در چشم باهاشون

 



: گفت تند کردیم پاک اشکاشو دستش با که زیعز

 مگه ؟یچ ما پس تووووووو؟ یگیم یدار یچ

 ؟یبر بزارم شهیم

 

 یول امیم دنتونید یبرا: گفتم و کردم خشک یهق 

 به راحت توننیم همه برم من. هستم یرفتن

 و یزندگ راه سد کنمیم فکر. برسند شونیزندگ

 !شدم ایلیخ یخوشبخت

 

 که نگذره ایلیخ از خدا: گفت یشاک و بلند آقاجون

 تو دخترم حاال. انداختند براه برامون رو بساط نیا

 مینیبب تا نکن فکر رفتن به نهمهیا بده مهلت یکم هم

 .شهیم یچ

 

 باشه پاسپورتم گرفتن دنبال گفتم پاشا به: گفتم آروم

 یبزود انشاال. کنم روبراه کارهامو ی هیبق منم و

 . کنم یم زحمت رفع

 



. کن تمومش نیآم: گفت و شد بلند حرص با زیعز

 همه االنم. بده ادامه بازم یبکش منو یخوایم اگه

 فهمه ینم یشکیه. روقتهید که میبخور شام دیایب

 !فهمه ینم یشکیه....... شمیم مرگ دق دارم

 

 غذاشو یعل. ومدین نییپا هم شام یبرا یحت دریح

 نشست من یروبرو یوقت و برد اتاقش به ینیس در

 اوضاع حتما. داد تکون برام تاسف با یسر آهسته

 ......یعل که نبوده خوب اصال دریح

 

 

 گرفت گل یبو خانه ینشست ما با نفس کی

 گرفت گل یبو رانهیو نیکا آباد ات خانه

 

 خاطرم شانیپر یدید ام ییگو شانیپر از

 گرفت گل یبو شانه یکرد شانه را خود زلف

 



 داشت که یافشان گل آن با رخت رنگ پرتو

 گرفت گل یبو پروانه دل ارتگاهیز در

 

 زد بوسه یم   و ساغر تا را تو گلرنگ لعل

 گرفت گل یبو مانهیپ , ام شهیاند یساق

 

 زد مهیخ افسون و کرد گل جنون و دیبار عشق

 گرفت گل یبو افسانه جنون یصحرا به تا

 

 عاشقان آتش، زیشورانگ شعر میشم از

 گرفت گل یبو خانهیم و یم   ساغر، و یساق
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 (کند یم فیتعر دریح)

 



 یمدت نیآم که اومدم رونیب محسن ی خونه از

 دایپ دهنم در آب یا قطره یول بود، دلش مهمون

 . شدینم

 

 عذاب بدجور نیآم...... بود شکسته بدجور نیآم

 ازم رو یبد یلیخ ی خاطره نیآم.... دیکش یم

 بگم راستشو...... بود کرده حک مغزش یتو

 الیخیب گهید و رفتمیم بودم هم نیآم یبجا خودم

 .شدمیم یهمچ

 

. بود شکسته گردن من   ریتقص هم نایا ی همه و

 و ندادم گوش آقاجون حرف به وقتش به چرا

 االن ندادم حیتوض نیآم یبرا سربسته ماجرارو

 !نشم مرگ دق و نکشه نجایا به کارم

 

 بدنم تمام سهله، چشمام بود؟ یک....... محسن اما

 زیچ نه سوختیم ندامت آتش از...... سوخت یم



 محکم انگشتام و انداختم فرمان پشت خودمو. گهید

 .شد فشرده فرمان دور

 

 و تک مرد هی با هفته دو نیآم بودم کرده یکار 

. بود دهینکش هم آه و بود مونده یا خونه یتو تنها

 باد به رتیغ با دریح سرت بر خاککککککککک

 !مننننننننن بودم کرده کاریچ! ات رفته

 

 و دمید یم رو محسن شده یهرجور دیبا اول 

 بلکه هستش یمرد یجور چه زدمیم محک خودم

! کردمیم سکته فقط دمشید ینم اگه. ومدیم جا حالم

 وجودمو تمام ایبعض خراب ذات از ینگران

 !خوردیم

 

 و اومد باال نگاهم. خورد نمیماش ی شهیش به یدست

 رو شهیش. بود منتظرم سرکوچه افتادم امیت ادی تازه

 .میریم کارخونه به ایب سرم پشت گفتم و دادم نییپا

 



 حوصله نه داشتم یزندگ ی حوصله نه دونمیم فقط

 و دیکوب یم جگاهمیگ در محکم یزیچ. جروبحث

 .کردیم درد سرم

 

 دلم بلکه زدمیم محک رو محسن خودم دیبا فقط 

 از هم یاثر رفتمیم چنان وگرنه. گرفتیم آروم

 یزیچ نیآم به داشتم حق نه. نمونه جا به خودم

 .  کنم تحمل تونستم یم نه بگم

 

 رو نیماش و میشد کارخونه ی محوطه وارد 

 نمیماش سر پشت امیت. روندم کارخونه انبار بطرف

 . میا کارهیچ نهیبب اومد بطرفم خودش و داشت نگه

 

. محسن نام به آوردند یدیجد انباردار: گفتم خفه

. رونیب شیکشون یم شده هرجور و انبار یریم

 منو برم جلو خودم خوامینم فقط.  نمشیبب دیبا

 .بشناسه

 



 فقط حرف بدون. هیچ ماجرا دیفهم امیت نکهیا مثل

 به قدم دنبالش چشمم. رفت جلو و داد تکون یسر

 و ستادیا انبار بزرگ در یجلو. رفتیم راه قدم

 بعد و انداخت اطراف به ینگاه. کرد فکر یلحظات

 .شد انبار وارد

 

 چشمم اما کردیم قل قل رسما و دیجوش یم دلم ته

 رونیب ازش یک که بود شده دوخته انبار در به فقط

 .ادیم

 

 جوان یمرد همراه امیت که بود نگذشته یا قهیدق ۵ 

 دیشد یتنگ نفس با. بود محسن حتما. اومد رونیب

 انگار. شده ادهیپ ازش و کردم باز رو نیماش در

 . بودند گرفته رو دمید یجلو نیماش یها شهیش

 

 حواسشون اصال و زدندیم حرف گهیهمد با داشتند

 محسن که بود ستادهیا یجور امیت. نبود اطراف به



 یها کارتن یول. ستهیبا من بطرف رو بشه مجبور

 .دادیم نشون رو انبار کنار در شده تلمبار یخال

 

 یکلیه. بود رو و بر خوش و جوان یمرد محسن

 چهره در فاصله، یچندمتر نیهم با اما. باال بلند و

 یانرژ. زدیم موج صداقت زدنش حرف ی نحوه و

 آروم ناخواسته آدم که بود ساطع ازش یمثبت

 . گرفتیم

 

 و کالش تونستینم محسن. بود گفته درست نیآم

 دوز اهل خوردینم ورژنش به اصال. باشه باز حقه

 دیبا. کرد النه بدنم تمام در یآرامش. باشه دغل و و

 !هیچ اون نظر نمیبب موندم  یم امیت منتظر

 

 رسوند بمن خودشو امیت یوقت. نشستم نیماش داخل

 من از بهتر تو ش؟یدید چطور کینزد از: دمیپرس

 . یبد نظر موردش در یتونیم

 



 رو محسن هم قبال من: گفت و زد یلبخند امیت

 ی نقطه هی شیقاتیتحق ی پرونده کل یتو اگه. دمید

 .کنم یم عوض اسممو یکن دایپ یمنف

 

 زمانه نیا اهل زدیم داد چشماش کنار، به شیهمچ 

. اومده بار یخوب ی خونواده در و ستین عصر و

 که یناقص شناخت با من..... سییر راحت التیخ

 . کنم یم نشیتضم دارم آدمها از

 

. بود تینها یب آرامشم گهید امیت یحرفها با

 کنار بود سالها. داشتم مانیا شناختهاش و بخودش

 آرامش نیا یرو بود هم تمام ی هفته دو. میبود هم

 هیبق و کردمیم سپر نهیس دیبا االن. بودم دهیند رو

 .داشتمیبرم سرراه از رو مشکالت ی

 

 و نامدار خانم به رو نیآم شدن دایپ همه از اول

 شده یهرجور سپردم فقط. دادم خبر باران خاله



 هی و برگردونه بخونه رو نیآم کنند مجبور پاشارو

 . نمونه بهیغر هی ی خونه در رو گهید شب

 

 به رو نیآم شدن دایپ و کردم جمع جراتمو تمام بعد

 خبر و کردن شکر بلند یصدا. دادم خبر بابام

 آقاجون بعد. نشست گوشم به زجونیعز به دادنش

 مدت؟ نهمهیا بود کجا: دیپرس عجله با

 

. کنم یم فیتعر خونه امیم. هیطوالن ماجراش: گفتم

 .سالمته و سالم که دینباش نگرانش گهید فقط

 

 منو نیآم دیشا. بستم چشمامو و کردم قطع رو تلفن

 جبهه جلوم بدجور فعال ام خونواده یول دیبخش یم

 .بودند گرفته

 

 نیآم میتصم یحت یهمچ از باران خاله قیطر از

 اجازه من یول شدمیم خبردار خارج به رفتن یبرا

 تمام بلکه گشتیبرم بخونه دیبا نیآم. دادمینم



 بخونه تونستمیم اگه فقط. شدیم تموم من یهایدلتنگ

 . باشه موندگار کنم کاریچ بودم بلد گردونم برش

 

 نیآم و کنند کمک کردم خواهش آقاجون از یوقت

. نگفت یزیچ و انداخت بهم ینگاه برگردونند رو

 .کردیم فکر داشت انگار

 

 نداره الزم کردن فکر آقاجون یول: گفتم محکم

 !برگرده دیبا. ....... برگرده دیبا نیآم

 

 نهمهیا االنکه خب: گفت و زد یپوزخند آقاجون

. بکش زحمتشو خودت یدار برگشتنش به اصرار

 ندانم هی بخاطر و ششیپ برم شهینم روم من واال

 .بخوام معذرت ازش  تو یکار

 

 با نداره امکان....... آقاجووووون یول: گفتم بلند

...... دشیشناس یم که خودتون...... برگرده من

 ......رو شما یول



 

 یبرا شدینم باورم هم خودم یحت. دیکوب یم قلبم

 و تاب کوچولو دختر اون دنید زودتر لحظه کی

 .کنم یتاب یب ینجوریا و باشم داده دست از تحملمو

 

 نکهیا یول نبود یشک بودم نمیآم عاشق نکهیا در

 خاطر یبرا و بکنم رو نطوریا هامو خواسته بخوام

 کی فتم،یب بابام یپا و دست به باشم حاضر نیآم

  قابل ریغ رادیا

 .بود خودم یسرسخت به یمرد یبرا هضم

 

 و کنم کار خودم یرو شتریب کردمیم یسع دیبا پس

 یدشمن و دوست هر زبانزد که رو م جذبه و ظاهر

 ....یطیشرا هر تحت.....بکنم حفظ بود

 

 بهم عملکردهامو و اتیحدس تمام داشت آقاجون 

 نیهمچ ش بچه با نکهیا حق آقاجونم ختیریم



 یهرکار فعال یول نداشت بکنه رو یا معامله

 !کردیم بود دلخواهش

 

 مثال و یجد شهیهم ظاهر همون با کردم یسع

. نداره یبیع: گفتم. بزنم حرف پدرم با خونسردم

 . دیبش الشیخیب و دینر دنبالش

 

 امروز. رسهیم گوشم به لحظه به لحظه خبراش

 پاشا همکه یلیوک. بده طالق یتقاضا فرداست

 چون کنهیم تموم کارو سوته دو داره درنظر براش

 .  منم گناهکار وسط نیا

 

....... شهیم تموم ندهیآ روز چند نیهم مسأله نیا

 دریح گهید یول. دیبرس تونیزندگ به راحت هم شما

. تمومم قسم آقابزرگ خاک به. تمومه براتون هم

 یم خودمو نه دیشنو یم دریح از یاسم نه گهید

 . خوردم قسم یک خاک به دینیبب. دینیب

 



 سردرد دچار بشدت تیعصبان شدت از یا لحظه

 در میشونیپ یرگها کردم احساس کهیطور شدم

 .. شدنه منفجر حال

 

 سمت به دستم و کنم تحمل رو دردش نتونستم

 آقا نیسنگ و نگران نگاه متوجه که رفت هام قهیشق

 یازین ما: گفت خبندانی و سرد یلحن با. شدم جون

 بخواد دلمون یهرکار و میندار کردن دیتهد به

 از گهید باشه ادتی خوامیم فقط.  میدیم انجام

 .ینکن تیزندگ زن با نکارایا

 

 در نیام با نیبش گفتم عقدت از قبل روز چند ادتهی

 ادتهی کنه؟یم درکت که بزن حرف مشکلت مورد

 یجور نکارویا یبلد یگفت بود؟ یچ بمن جوابت

 برو االن خب! نبره ییبو ازش یکس یکن تموم

 باشه؟ ما یبرا شیشرمندگ دیبا چرا کن تمومش

 



. کاربلد هم و کاردان هم بالغ هم یعاقل هم ماشاال

 نوه یجا که یدختر شیپ میبر ستین ما به یازین

 . برگرد میبگ زده خجالت داره مونو

 

 حاال تا. یبر یتونیم خواست دلت هرزمان خودتم

 باز راه. مینفرستاد سرخ بیس با قند کله یکس دنبال

 .بسالمت هم شما و

 

 زیعز و آقاجون اگه. کردمیم سکته داشتم گهید

 تنها. بود تموم کارم دندیکش یم عقب خودشونو

 تنهام داشتند اونام که بود نفر دو نیا به دمیام

 .ذاشتندیم

 

 تونم ینم گهید و شده نیسنگ نفسهام کردمیم حس

 و بستم رو چشمام سردرد شدت از. بدم فرو ییهوا

 دردم کمی بلکه دادم هیتک مبل یپشت به رو سرم

 . رهیبگ آروم

 



 و بود شده خم بطرفم که زیعز یصدا دنیشن با 

 باز رو دردم پر چشمان دیرسیم بنظر نگران

 قهر باهام بود هفته دو که زیعز احترام به. کردم

 همون که شدم بلند مبل رو از ینیسنگ به بود،

 . شدم دهیکش اش مادرانه آغوش به هم موقع

 

 مدتها که کردم تجربه رو یبیعج آرامش احساس

 .بودم کرده محروم ازش خودمو بود

 

 با. شد حلقه دورش دستام و دمیکش خجالت خودم از

 . دمیکش مشام به رو اش مادرانه آغوش عطر لذت

 

 بود شده آرومتر هم دردم سر که یقیدقا بعداز

 رهاش یول دمیکش رونیب بغلش از خودمو آهسته

 وبعد دمیبوس رو دشیسف یشونیپ آروم اول. نکردم

 .دمیبوس خالصانه رو تپلش یدستا شدم خم

 



 یشونیپ. نکردم بلند دستش یرو از رو سرم یول

 به یاشک و موند دستاش رو همچنان امگرفته نبض

 .دیدو چشمام

 

 گرفت گل یبو خانه ینشست ما با نفس کی

 گرفت گل یبو رانهیو نیکا آباد ات خانه

 

 خاطرم شانیپر یدید ام ییگو شانیپر از

 گرفت گل یبو شانه یکرد شانه را خود زلف

 

 داشت که یافشان گل آن با رخت رنگ پرتو

 گرفت گل یبو پروانه دل ارتگاهیز در

 

 زد بوسه یم   و ساغر تا را تو گلرنگ لعل

 گرفت گل یبو مانهیپ , ام شهیاند یساق

 



 زد مهیخ افسون و کرد گل جنون و دیبار عشق

 گرفت گل یبو افسانه جنون یصحرا به تا

 

 عاشقان آتش، زیشورانگ شعر میشم از

 گرفت گل یبو خانهیم و یم   ساغر، و یساق
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 از مهربونتر بود زیعز دست یرو سرم همچنانکه

 چت مادر....... دریح پسرم: گفت گرفته و شهیهم

 شد؟ اهیس رنگت ییهوی چرا شد؟؟

 

 از رو سرم زد رو حرفها نیا بغض با که زیعز

 محبت با و جزدهیگ یکم و برداشتم دستش رو

 یکم هی سرم فقط! زجونیعز ستین میزیچ: گفتم

 تونمینم کنهیم یتنگ نفسم کردم حس و داره درد

 . بهترم االن. بکشم نفس خوب



 

 درد یدوا ز،یعز گفتمیم زیعز به خواستیم دلم

 بخدا دیاریب برام رو نمیآم سردردم، یدوا ، من

 به مرد. دمیکش خجالت یول. شهیم یعال حالم درجا

 !!بود اش ناله و آه وقت االن آخه یگندگ نیا

 

: گفت بود خونده چشمام یتو حرفامو انگار زیعز

. نرفته ادمی یکرد که یکار هنوز. دمتینبخش هنوز

 باشه مرده زتیعز مگه. نباش یچیه نگران یول

 برش رمیم خودم. بره رانیا از بخواد نیآم

 . نباش یچیه نگران مون خونه گردونمیم

 

. نشده صاف باهات دلم هنوزم گمیم بازم یول

 لتیتحو یادیز نیآم کنار باش نداشته انتظار

 دل بلکه ندازمینم مینگاه صورتت به اصال. رمیبگ

 . رهیبگ آروم م بچه

 



 دلش حال و اومد راه باهات نیآم هم هرزمان

 . دارم قبولت منم دت،یبخش و شد خوب

 

 وانیل با قرص آشپزخونه از شیاشک چشمان با بعد

 مبل به سرمو دوباره و خوردم که آورد برام یآب

 .دادم هیتک

 یلیخ بودم کرده که یکار و خودم دست از دلم

. ارمیدرب تونستمینم صداشم. ییییییییلیخ بود خون

 !بود نوبر واقعا یعقل یب نهمهیا و من

 

 بخونه برگشتنش و نیآم مورد در یحرف گهید 

 یادیز زیچ دمیکش یم خجالت منم راستش. نشد

 ست آماده قشنگ بابام بودم متوجه کامال که بگم

 تا بده لمیتحو یآنچنان یجوابها و نهیبچ پروبالمو

 ! بسوزه ماتهتم اون

 

 بود زده که یحرف سر. شناختم یم رو زیعز یول

 علم قد جلوش تونست ینم هم آقاجون و ستادیا یم



 فقط واال. بگه یزیچ تونست یم اگه عمرا و کنه

 !بس و دیرس یم ماها به زورش

 

 ی پله یرو یعل دمید برگشتم بخونه که یعصر

 یکس انگار. فکره یتو دایشد و نشسته ییرایپذ

 ریز که دیچرخ صورتش یرو نگاهم. نبود خونه

 قبولم گهید هم یعل. کرد ام حواله یسالم یزبون

 . کردینم بهم هم رو ساده تلفن هی یحت و نداشت

 

 طرفدار همه منان یخدا شکر. رفت مالش دلم ته

. نداشتم یحق چیه نوایب من و بودند طال جوجه اون

 ست؟ین خونه یکس: گفتم

 

 دنبال رفتند: گفت و داد تکون یسر آروم یعل

 ادیز....... راستش یول. برگرده که انشاال. نیآم

 یبرم میبود جاش به خودمون. خورهینم آب  چشمم

 م؟یگشت

 



 ی حوصله. نگم یزیچ فشردم هم به دندونامو

 بگم خواستیم دلم ته اون اما. نداشتم جروبحث

 مینیبب بپرس رو اوضاع آقاجون از و بزن زنگ

 . دمیکش خجالت بازم یول روباه، ای میریش

 

 یم اگه عمرا. زدم یم قدم فقط و اتاقم یتو رفتم

 سکته بود نشسته جانم به که یاسترس. نمیبش تونستم

 .دادیم م

 

 از. بود شده هم یقاط مشکالتم و کارها تمام

 تحت که یگروه میشدیم مطمئن میداشت اونطرف

 که بودند رانیا به ینفوذ یهایداعش از میداشت نظر

 حاتیتسل و اسلحه ی فروشنده عنوان به منو کم کم

 .بشند معامله وارد خواستندیم و کردندیم قبول

 

 باال قوز برام که نیآم شدن گم و رفتن نطرفیا از

 .رفتینم کار به دلم و دست گهید و بود شده قوز

 



 ی فاتحه دیبا گهید گشتیبرنم نیآم امروز اگه

 گهید بود گذشته یساعت دو. خوندمیم درویح

 یجلو یعل. رفتم نییپا و کنم تحمل نتونستم

 جا چیه به حواسش و بود نشسته خاموش ونیتلوز

 .نبود

 

 خارج آشپزخونه از ییرایپذ در شدن باز یصدا با

 یعل به چشمم. ستادمیا یغذاخور کنار و شدم

 آغوش در رو نیآم برادرانه که بود شده دوخته

 . کردیم هیگال ازش و بود دهیکش

 

 زودگذر یآرامش احساس....... بود برگشته نیآم

 بود تنگ براش دلم چقدر. کرد پر وجودمو تمام

.... 

 

 حد در یزیچ و برم جلو خواستیم دلم

......  بگم براش دعواگونه و یشاک یی  خوشآمدگو

 ام خونواده یجلو گرفتینم لمیتحو نیآم اگه یول



 پدر یحت سهله، که نیآم اما. شدیم بد یلیخ برام

 دختر به برسه چه نگرفتند لمیتحو خودمم مادر

 بدجور بود کرده دیام قطع ازم نیآم. مردم

 ..... نیهم

 

 به نسبت ام خونواده یسرد دنید با بودم مطمئن اما

 به. کنهیم یبندر رقص دلش ته االن درشون،یح

 باهام نیآم فقط...... یهمچ..... بودم یراض یهمچ

 .کردیم یآشت

 

 و بود یخال برمون و دور االن کاش داشتم آرزو

 یشدن متاسفانه. بکنم یا معامله چه نیآم با بودم بلد

 . نبود که نبود

 

 کردن عوض یبرا نیآم آقاجون شنهادیپ به

 من به یتوجه یب کمال در و شد بلند لباسهاش

 دیبا. بود فرصت نیبهتر. افتاد راه اتاقش بطرف

 آغوشم در اگه دونستمیم. رسوندم یم بهش خودمو



 داریخر کجای هاش هیگال با نازهاشو و بدم فشارش

 .بود خواهد انیم در یبخشش حتما باشم

 

 چطور بودم بلد و شناختم یم رو مهربونش قلب

 پشت آرام. ارمیب بدست دلشو و امیب راه باهاش

 گذاشتم پله نیاول یرو پا تا. افتادم راه سرش

 و یبر نیآم اتاق به مبادا: گفت محکم آقاجون

 !یباش مزاحمش

 

 فقط. دمیکش کنار دمویماس نگاه. زد خی بدنم تمام

 یبو. رمیم خودم اتاق به ندارم باهاش یکار: گفتم

 از دلمو و بود دهیچیپ ها پله یتو نیآم قشنگ ادکلن

 . اوردیم درد به نداشتنش

 

 عطر پراز م ینیب. بستم درو و شدم اتاقم وارد

 و بودم عالم مرد نیدلتنگتر و بود نیآم وجود

 . تر سوخته دل هرلحظه

 



 زدن حرف یصدا که بود نگذشته یشتریب مدت

 و بودم سرپا هنوز. نشست بگوشم محسن با نیآم

 با چشمامو. نداشتم هم نشستن ی حوصله اصال

 لرزه به استثنا بدون نمییپا لب. فشردم بهم خشم

 .بود افتاده

 

 چقدر. زدیم حرف جانش محسن با مهربان چه

.  گرفتندیم لیتحو رو گهیهمد  محبت از سرشار

 با هم کباری یحت امروز به تا نیآم. شد مشت دستم

 با یول. بود نزده حرف تلفن پشت نگونهیا من

 ..... جانش محسن....... محسن

 

 اوردهین بوجود براش رو امکان نیا خودم دمیشا

. بودم گرفته جلوشو خشکم ی هیروح با و بودم

 . شناختم یم رو بدذات تخس نیا من راستش یول

 

 زرنگتر هم روزبروز که زرنگ یطال جوجه نیا

 محسن با بلند و مانهیصم چنان شدیم ماهرتر و



 منهم کنه ثابت من به خواستیم حتما زد،یم حرف

 لشیتحو و باشند داشته هواشو هستند یکسان نباشم

 . رندیبگ

 

 خشم با لبهامو...... رقمه همه ماشاهلل همکه محسن

 بلد. کردم حس سرم در یدرد دوباره و فشردم بهم

 ......رو نیآم چطور دونستمیم و بودم

 

 نیا بود قرار انگار. دمیکش یقیعم نفس دوباره

 حس.......  بکنه م وونهید هم نجایا یحت دختر

 اتاقم یتو نشیریش یبو با زیانگ دل عطر کردمیم

 با گزنده و تلخ و دمیغر لب ریز. بود دهیچیپ هم

 :کردم زمزمه خودم

 

 داشته صبر کوچولو  بدذات   و سرتق ی دختره

 گهید حاال......  ارمیم سرت ییبال چه نیبب و باش

 که ییدردسرها همه اون از بعد یکنیم جرات

 !یکش یم هم نشون و خط برام  یکرد درست برام



 

 ها پله از شد تموم محسن با نیآم زدن حرف یوقت

 رفتمینم نییپا. کردم باز اتاقمو در آرام. رفت نییپا

 یهمگ که شدمینم نیضال جمع نیا مزاحم و

 .بود رفته نشونه منو خنجرشون

 

 که داشتم رو یزشت اردک جوجه حس کال 

 خودم حال به دونستمینم. نداشت قبولش چکسیه

 شده هرجور داشتم دوست اما. کنم هیگر ای بخندم

 . نیآم یحرفها مخصوصا بشنوم حرفهاشونو

 

 شدیم آماده خارج به رفتن یبرا سر رهیخ ی دختره

 نیا که داشت یجد میتصم باران خاله ی گفته به و

 . کردیم دستپاچه شتریب منو

 

 و من فقط. نداشت امکان. دادمینم اجازه من یول

 حق فعال نیآم میدونستیم نامدار خانم و باران خاله

 . نداره رو ییجا چیه به رفتن



 

 اتفاق و دارید نیبزرگتر یبرا و موند یم دیبا نیآم

 طونشیش خر فعال خب یول. شدیم آماده شیزندگ

 . نبود میمستق یصراط چیه به و بود سوار رو

 

 مبادا بزنه یحرف تونست ینم چکسیه یحت

 گهید یهمچ رفتن لو با و بشه بد از بدتر اوضاع

 .داشت نگه رانیا رو نیآم نشه

 

 بتونه بود یاون از تر خسته میدونستیم یهمگ

 و رفتن صدرصد و کنه تحمل رو یشتریب اتفاقات

 به چشمش گهید تا دادیم حیترج رو شدن دور

 .....فتهین چکسیه

 

 خسته یبحد. بود آشفته یزندگ نیا از خسته نیآم 

 یمتر ۶۰ ی خونه در رو شیزندگ آرامش که بود

 ساده یزندگ هی داشتن یبرا و بود کرده دایپ محسن

 . بکنه یهرکار بود حاضر تیامن پراز و



 

 میبود نتونسته یحت. دیجوش دلم ته یحسادت هم باز

 !!!میباش هم محسن براش

 

 زهره و طال تلفن از که نشست بگوشم نیآم یصدا

 پله نیباالتر یرو آرام. کرد فیتعر به شروع

 .دمیشن یم ماجرارو یمو به مو دیبا. نشستم

 

. بود بدش حال یایگو ش خفه و گرفته بغ یصدا

 یتو صورتمو و گذاشتم زانوهام یرو آرنجهامو

...... بودم دهیکش ییزجرها چه. کردم یمخف دستام

 یکار ندانم هی با...... من بودم کرده کاریچ باهاش

 ......بودم آورده سرش ییبالها چه

 

 چیه بدون درندشت شهر نیا در شییتنها و یآوارگ

 راستش. آورد درد به دلمو یبانیپشت و پناه

 کنترل اشکامو بزور و دمیشن یم حرفهاشو

 ......نبود انصاف اصال..... نبود انصاف. کردمیم



 

 مینگاه بصورتم اگه...... کردینم قبول منو اگه

 ......داشت حق بخدا..... داشت حق نداختینم

 

 یباران قانون یب شهر از...رومیم نجایا از

 یطوفان حال ندارد یانیپا که یشهر نیا از

 

 تیپا فکرندبر در و رندیگیم لقمه یدست به

 یپنهان.. نهیباک را بند یبیفر از ببندند

 

 ! دانمینم من دیشا که دل یعمر داده بمیفر

 که ای صورت به ها خط نیا دارد یفرق چه

 ! یشانیپ

 

 پاسخ یب یپرسشها شور ندارم گرید سر به

 یدرمان ستین گرید:  نهییآ دهد یم جوابم



 

 خواهمینم..درآن زندیم خی گل که را ییهوا

 یزمستان یمیتقو برگ از... رومیم نجایا از

 

 کابوسم ریتعب یا تو دانمیم درد.. هم را تو

 یتهران شهر در هوا نیا از... تر آلوده هم تو
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 شمیآت فقط هاش هیگر یصدا و نیآم یها هق هق

 دریح. دارم نگه خودمو تونستم ینم گهید. زدیم

 دستوراتش که یدریح...... قَدر دریح...... توانمند



 حرفش یرو یحرف چکسیه و بود اجرا قابل درجا

 . ختیریم اشک داشت زدینم

 

 رو شامم. نرفتم نییپا هم شام یبرا یحت اونشب

 تخت یرو در به پشت که آورد اتاقم به یعل

. دید یم رو سرخم چشمان دینبا یعل. بودم نشسته

 یمختصر تشکر که ام گرفته یصدا از حتما یول

 . بده چقدر حالم دیفهم یم کردم

 

 هرجور دیبا یول. بودم یزندان اتاقم یتو اونشب

 آماده نیآم وگرنه اوردمیم بدست رو نیآم دل شده

 .بود کردنم ترک ی

 

 که دمیشن رو پاشا با زدنش حرف یصدا یحت

 پاسپورتش دادن یزیرمیز و هیهد با شده گفتیم

 گهید چون نشه رید ادیز که کنه روبراه زودتر رو

 .نداره رو رانیا تحمل طاقت

 



 شب یصدا ۱۲ ساعت. نیهم فقط دادیم عذابم قلبم

 خودش اتاق به هرکس که خورد بگوشم همه ریبخ

 . رفتیم

 

 نیآم و رفتمیم اتاقش به اگه. بود باال قلبم ضربان

 گهید و رفتیم آبروم فقط نداختیم راه سروصدا

 تنها. رفتمیم شده هرجور. رفتمیم من یول. یچیه

 . بمونه کنم مجبورش تونستمیم که بود بازوهام نیب

 

. بود کور و سوت خونه. بود گذشته یکساعتی

 راه کارم و بود رفته خواب به هم نیآم االن انشاال

 راهرو در قدم و کردم باز اتاقمو در. فتادیم

 .گذاشتم

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 خسته روحم. بود داغون اعصابم.نبود خسته بدنم

 گذرونده که ییروزها کردن فیتعر با دوباره. بود



 شهیت باز میرنجها و درد خاطراتم، یادآوری و بودم

 . بود دهیکوب روحم به برداشته

 

 سقف به صبح خود تا و زاره کارم امشب دونستمیم

 ، وجودم تمام با. کنم یم فکر و کنم یم نگاه اتاق

 . خواستیم رو محسن ی خونه یراحت و شیآسا دلم

 

 خونه اون تیامن در اونجا شدمیم دور دریح از اگه

 یلیخ یزندگ هی و کنم فراموشش کم کم تونستمیم ها

 بعد. کنم پا و دست خودم یبرا آسان و ساده

 آرامش تینها در رو خارج به رفتنم یکارها

 .کردمیم روبراه

 

 به صدالبته که گرفتم یخواب قرص زیعز از حالیب

 باال رو قرص. داشتم ازین واقعا یول. داد زور

 . افتادم راه اتاقم بطرف و انداختم

 



 اتاق در به چشمم ناخواسته رفتم، باال که ها پله از

 حبس اتاقش یتو خودشو. نشست دریح ی بسته

 . بود ومدهین رونمیب و بود کرده

 

 چون. دهیشن حرفهامو تمام ها پله یباال دونستمیم

 من و. اونجاست بود کرده اشاره بهم بار دو یعل

 به زیر و پررنگتر خودمو ی هفته دو نیا یماجرا

 و. رهیبگ شیآت شتریب بلکه بودم کرده فیتعر زیر

 . باشم شده موفق بودم دواریام

 

 سکوت و دنیچپ اتاق یتو. ستادمیا ها پله یباال

 و ومدیم رونیب کاش. نبود کارش ی چاره کردنش

 شهیهم مثل کاش. زدیم حرفاشو ادیفر و داد با

 خودشو ی ها خواسته بازم و کردیم ییزورگو

 .کردیم قالب

 

 از تر نیسنگ من یبرا کردن سکوت نگونهیا یول

 یراض رفتنم یبرا کردمیم حس. بود یهمچ



 چه من و. کنه تموم کارمونو ست آماده و هستش

 !بودم یرفتن وسانهیما

 

 به: گفتم زمزمه از بلندتر و شدم اتاقم وارد

! قیال یهرچ قیخال..... جهنممممممممممممم

 سخت چه و. کردمینم هم فکر بهش گهید و رفتمیم

 . میتصم نیا کردن یعمل بود

 

 کاش. افتادم تخت یرو لباسهام کردم عوض بدون

 هم شبید. رمیبگ آروم بلکه بخوابم یکم تونستمیم

 .داشتم ازین واقعا امشب و بودم دهینخواب

 

 لحظه دونمیم فقط خبرم، یب رو بود گذشته چقدر

 و گرفت قرار هام شونه ریز یدست کردم حس یا

 . شدم دهیکش باال بطرف

 

 بخواد تا خواب، قرص بخاطر محض یجیگ با

 در افتاده یاتفاق چه نمیبب و بشه جمع حواسم



 شدم فشرده یبازوان نیب چنان و شدم دهیکش یآغوش

 . شد بلند استخونام یصدا

 

 خودمو اگه و شده اتاقم وارد دریح دمیفهم یم تازه

 یم قلبم هم. شدیم خرد استخونهام کردمینم خالص

 . بودم منگ هم ومدینم در نفسم هم دیکوب

 

 امکان عمرا که بکشم رونیب خودمو کردم ییتقال

 به هم لبهاش حاال. بود دهیپر خوابم گهید.  نداشت

 . بود باران بوسه صورتم تمام و بود اومده کمکش

 

 یا نقطه چیه یول دیخراش یم صورتمو ششیر ته

 یرو داغش یها بوسه و نبود امان در صورتم از

 .نشست یم خراشها

 

 اجازه تو به یک: گفتم بلند یکم و کردم باز دهنم

 .....وارد داده

 



 تونستمیم نه گهید. شد بسته شلبها با محکم دهنم که

 در کال و بخورم یتکون تونستمیم نه بزنم یحرف

 . بودم شدن خفه حال

 

 یجا و بود قفل بازوهاش نیب تماما هم ام تنه باال

 پس هی بود رونیب دستام اگه. نداشتم خوردن تکون

 !فیح یول ادیب جا حالش کردمیم نثارش یگردن

 

 دم گرفته یصدا با و فشرد ش نهیس به صورتمو

 یچیه...... نیآم یزنینم حرف: گفت گوشم

 و یزد حرف تیکفا بقدر امروز....... یگینم

....... نیآم دارم گناه منم...... یکرد خون دلمو

 .....دارم گناه بخدا

 

 اونهمه داره تحمل چقدر آدم هی یکنیم فکر 

 نه؟یبب یمحل یب و باشه داشته دوستت

 



 و بشنوم یه آهنم و سنگ از واقعا یکنیم فکر

 با یکنیم فکر ندم؟ نشون یالعمل عکس چیه بشنوم

 قبرستون ی روانه رو دریح حرفات ی دونه دونه

 ؟یکنینم

 

 اون خب. کنمیم خواهش نیآم گهید ایب کوتاه 

 در حضورت و تو عشق و تو از هنوز که یزمان

 نجایا در بودنت به اصال و نبود یخبر خونه نیا

 .کردم یاشتباه اجبارا کردم،ینم هم فکر

 

 یبدستها که تنها آدم هی به کمک یبرا موقع اون

 تونمیم که داشتم یخوب حس بود شده سپرده من

 زن هی یحام. کنم تشیحما مردونه یلیخ و راحت

 یول.......  نداشت رو یشکیه ایدن کل از که باشم

 از تورو و رسهیم نجایا به عاقبتم آخر دونستمینم

 . دمیم دست

 



 تیزندگ ریدرگ تیکفا بحد چون نگفتم یزیچ بهت

 مساله یبرا خواستمینم گهید. یبود مشکالتش با

 درحال و داره یمشخص ی وعده و وقت که یا

 .  بشه مشغول فکرت شدنه تموم

 

 بحرف کاش. مونمیپش بخدا. مونمیپش واقعا االنم

 که گفتمیم بهت کار اول همون و دادمیم گوش بابام

 ..........یگرفتیم میتصم عاقالنه خودت

 

 ییهوی با که رو زیپرو کنه لعنت خدا یول 

 بهم رو یهمچ گشتن تو دنبال و رانیا به برگشتنش

 رو اسمم یجور چه دمینفهم یا عجله و ختیر

 .  بزارم تو یرو

 

. نبودم و ستمین عذاب و زجر نهمهیا قیال االنم

 یم خواهش....... کن تمومش کنمیم خواهش

 ........کنم

 



 بلند بزور اش نهیس یرو از مویاشک صورت

 من: گفتم خفه و دمیکش باال بلند مو ینیب. کردم

 خسته ازت یلیخ..... رمیم رانیا از..... رمیم

 .....یلیخ..... ام

 

 کهیدرحال و شد فشرده اش نهیس به صورتم دوباره

 دادیم تکون قشنگ بغلش یتو گهواره نیع منو

 عشق...... من زدلیعز...... من نیآم: کرد زمزمه

 .....رهینم ییجا چیه من

 

 یهمچ از فکرشو...... من ی نازدونه من نیآم

...... کنه ینم فکر یچیه به گهید و کنهیم یخال

...... دریح و خودش....... دریح و خودش به فقط

 .......دریح و خودش

 

 آروم یلیخ دریح یحرفها از. بود گرفته آروم دلم

...... ختمیر یم اشک همچنان اما. بود گرفته

 کردم تالش همچنان....... کردمیم تقال همچنان



 شدم خسته آخرش. بود بازوهاش نیب جام فقط یول

 .شد زونیآو بالم و دست گهید و

 

 فقط...... یمون یم بگو فقط: کرد زمزمه دریح

 یچیه به گهید بگو....... یکن ینم ترکم گهید بگو

 ....یکنینم فکر

 

..... بود آروم بدنم....... بود خواب پراز چشمام

 مغزم یتو گهید...... نداشت تنش گهید اعصابم

 یم من: کردم فکر فقط..... دیکوب ینم یزیچ

 کنار و موندم یم..... موندم یم من....... موندم

 نیهم..... دادمیم ادامه دریح

 

 نگران خورد بگوشم دورا دور از دریح یصدا

..... یشد شل نهمهیا چرا نه؟ یدیخواب تو: دیپرس

 نکنه...... یحس یب چرا...... شده لَخت بدنت چرا

 باشه؟ اومده نییپا فشارت

 



.......  بگو یزیچ نیآم: گفت و داد تکونم محکم

 ...شده یچ

 

..... خواب قرص.... ادیم خوابم: کردم زمزمه

 .......خوردم

 

 یصدا نیع گوشم یتو ش خنده یصدا. دیخند

 مخت تو خاک: گفت. بود باریجو بخش آرامش

 ینجوریا هیچ خوردنت خواب قرص..... بچه

 ....یشیم هوشیب یدار

 

 که لباسهاتم: گفت. شد گذاشته بالش یرو سرم

 دیخواب شهیم کتان شلوار نیا با! ینکرد عوض

 نازشو و باشه سرش یباال دیبا فقط یکی آخه؟

 ....تخس زرنگ   ی دختره بکشه

 



 انگار. بودم خواب جیگ من یول خوردیم تکون بدنم

 بهم کال خواستیم دلم یول کردیم عوض لباسهامو

 .بخوابم راحت بتونم بلکه نزنه دست

 

 بازوش یرو سرم انگار. خوردم یتکون دوباره

 گوشم یتو قلبش تند تند یدنهایکوب یصدا. نشست

 .....دمینفهم یزیچ گهید. بود

 

 

 یا شده جا من دل در ام نفس هم یا

 یا شده  بایز  تو  بسکه  شدم  وانهید

 

 

 نیبب تو را ام غم و اشک از پر چشمان

 ؟یا شده   معما   چرا   شدم  مجهول

 

 



 عبث و  کیتار   شده میبرا  که  ایدن

 یا شده  معنا تو یول  شدم،  مبهوت

 

 

 من؟ قاتل   بشود  یدور  غم   یک تا

 یا شده تنها و تک غرورت  به  دیشا

 

 

 عمر همه بودم شکسته دل عاشق من

 یا شده  حوا  تو   چرا  ، نشدم   آدم

 

 

 دستانم  بر  تو  دست  برسد   دیشا

 یا شده ما  ی دلباخته تو  که  یروز
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 (کند یم فیتعر دریح)

 

 مدتها بعداز. کردم باز چشم صبح اذان یصدا با

 آرام چنان امشب بود، ختهیر بهم میزندگ ی همه که

 . بودم نخورده هم یتکون صبح تا یحت بودم دهیخواب

 

 نیا ی خسته من از بدتر که افتاد نیآم به چشمم

 و بازوم یرو سرش شبید نیع. بود یزندگ

 خودشم انگار. بود دهیخواب م نهیس یرو صورتش

 . بود نخورده یتکون

 

. بود کرده عرق. نشست شیشونیپ یرو لبهام

 و گشت رو صورتش یجا همه لبهام. زدم یلبخند

 . نگرفت آروم دلم یول گشت

 

 بگه نبود یکی. بود هوشیب ایدن تمام از خبر یب

 ت پاچه کله یهست یچ خودت وروجک یجوجو



 خواب قرص وزنت مثقال مین نیا با. باشه یچ

 و دادیم قورتت درجا که بود یچ خوردنت

 .یخوردینم تکونم صبح تا ینجوریا

 

 و داد یتکون سرشو که فشردم ام نهیس به محکمتر

 چوقتیه. دمیخند دوباره. دیکش یقیعم نفس

 نیا یبرا من و نبود کار در ازش یرشدنیس

 . دادمیم جانمو جل آسمون تخسک

 

 بالشش یرو که کردم فرو موهاش یال انگشتمو

 حس و داشتنش یبرا دلم دونمیم فقط. بود پراکنده

 . بود زود دونستمیم اما. رفتیم ضعف کردنش

 

 یسالها که زانشیعز خدا یاری و کمک با انشاهللا

 هی و شدندیم جمع دورش بود حسرتشون در سال

 راه براش زیانگ خاطره و مفصل یعروس

 .مینداختیم

 



 هفته دو یکی نیهم در قراره دونستینم چکسیه 

 نیآم یزندگ که بشند رانیا وارد یکسان چه ندهیآ ی

 میتونست ینم هم اصال. بشه رو و ریز کال

 پس واقعا نیآم و زجونیعز که میاریدرب صدامونو

 . فتادندیم

 

 کاش. رفت غنچ دلم یا لحظه. دمشیبوس دوباره

 از یا گوشه رو یفرار و کوچولو نهال نیا شدیم

 .  باشم داشته خودم با شهیهم و بکارم قلبم

 

 هم دونش و آب به و بودم تر راحت یاونجور

 خواستیم دلم هم هرزمان. دمیرسیم ذوق با خودم

 در امویخستگ و دمشیبوس یم محکم گرفتمیم

 .کردمیم

 

 روز چند اصال....... آره. گذشت فکرم از یزیچ

 به ییدوتا داشتمیبرم رو نیآم و گرفتمیم یمرخص



 خودمون فقط همه از دور. میرفتیم مسافرت

 ...... دوتا

 

 هردومون. شد یجار رگهام در محض یآرامش

 رو روزه چند یمرخص نیا که میبود خسته انقدر

 . میبود بدهکار بخودمون

 

 عشقمو یسرتاپا دوباره. تمام میرفتیم حتما. دمیخند

 یول خواستینم دلم هرچند و کردم باران بوسه

 هی ،یحساب دوش هی. شدم بلند کنارش از آهسته

 و اداره به رفتن بعد داغ، نان با دبش ی صبحانه

 بعــــــــــد کارهام، به یا عجله یدگیرس

 ...جانمممممممم عشق با یسفرررررررر

 

 رونیب اتاق از و کردم مرتب نمیآم یرو رو پتو

 مرتب و کرده اصالح گرفته، دوش یوقت. اومدم

 تونمیم کردمیم احساس نشستم صبحانه زیم سر

 .بخورم رو دندیچ زیم یرو که یهرچ



 

 بلند سالم با نگاهشون و بودند هم آقاجون و زیعز

 دور ینجوریا بود مدتها. بود بصورتم من یباال

 بهم یکس بود مدتها اصال. میبود نشده جمع هم

 ..... انصافها یب نه؟ ای یخورد صبونه بود نگفته

 

 که شدیم آشپزخونه وارد داشت تازه هم یعل

 یهرکار یعل: گفت سالمش جواب بعداز آقاجون

 چون کن فیرد امروز رو بکنم من ازهین که

 . میبر مشهد به نیآم و مامانت با روز چند خوامیم

 

 ییهوا کاروان زدم حرف یمیعظ دوستم با صبح

 ازین واقعا هم ما. دارند جا نفر چند یبرا شون

 یاستراحت خستمون بدن و تن به یروز چند میدار

 . رهیبگ آروم اعصابمون بلکه میبد

 



 ما میبود همفکر چه. بود آقاجون به نگاهم زده مات

 مسافرت به نیآم با فقط من اما....... پسر و پدر

 . خودم نیماش با اونم رفتمیم

 

. کنم یم فیرد رو یهمچ امروز چشم: گفت یعل

 دیبا هم ییچندتا فرش دیجد یدهایخر یبرا فقط

 یتو پول اونهمه من که دیکن امضا چک برامون

 . ستین حسابم

 

 نیاول مردم و میریم دیع بطرف میدار کم کم گهید

 ما. شونه خونه فرش و مبل به یدگیرس کارشون

 . میکن پر رو فروشگاه دیبا هم

 

 یبرا منم و کن فیرد خودت پس: گفت آقاجون

 . کنم رزرو جا مسافرت

 

. ادیب شما با تونه ینم نیآم آقاجون،: گفتم آهسته

 هی ییدوتا گرفتم میتصم صبح امروز خودم



 بد یروزها نیا بلکه میبر روزه چند مسافرت

 .بشه فراموشمون

 

 زجونیعز با شما لطفا یول. نیداد یخوب شنهادیپ

 .میش یم همسفر هم با هم نیآم و من دیبر

 

 که فعال یول: گفت و رفت باال ابروهاش آقاجون

 باهاش یخوایم که نهیبب تورو یحت خوادینم نیآم

 !یبش همسفر

 

 روشن منو فیتکل شما اول آقاجون: گفتم یشاک

 من ی خونواده و پدر همه از اول شما. بعد دیکن

 قبول منو شما ادیب راه باهام اونم ن؟یآم ای دیهست

 و دهیبار برام آسمون و نیزم از شکرخدا. دیندار

 .شمیم خفه توش دارم که نعمته وفور

 

!!! هیچ من درد یدینفهم چوقتیه: گفت آقاجون

 و بشن دایپ بزرگترش دوتا فردا پس فردا یگینم



 چه بشنون رو اومده رو سرش که ییبال نهمهیا

 کنند؟؟ یم باهات یا معامله

 

 دستت از دخترمو کال باشم من! تو حال به بدا بخدا

 من مشکل. رمیگیم طالقشو سوته سه و رمیگیم

 و بشه جمع حواست و هوش یکم تو بلکه نهیا

 . کاره در هم یا ندهیآ یبفهم

 

 خدا بعد هستم تو پدر اول من باشه من با وگرنه

 ینم کنار نیآم از چشممو هم لحظه هی کنه کمکم

 .نیهم. کشم

 

 یگیم یدار یچ تو یمرتض حاج: گفت زجونیعز

 !حرفها نیا یچ یعنی. دمینفهم یچیه من

 

 دادیم یسوت داشت آقاجون! خــــــــــدا یوا

. ستین یخاص زیچ زجونیعز: گفتم تند....... که

 خوامیم و میکرد یآشت شبید نیآم و من حدودا



 یدونفر سفر هی ادیب در دلش از کامل نکهیا یبرا

 .دیکن یزیر برنامه خودتون یبرا شما. میبر

 

 قبول نیآم دیبا فقط ندارم یحرف من: گفت آقاجون

 مونم یم منتظر منم. ستین یمشکل چیه وگرنه کنه

 .کنم رزرو جا و رمیبگ نیآم از آخرو جواب

 

 به بود شده موکول یهمچ. نزد یحرف یکس گهید

 یکی من خدا کردم دعا دلم ته از فقط. نیآم جواب

 دیبا گهید که نکنه شرمنده خونواده نیا شیپ رو

 .رفتمیم و ذاشتمیم

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 حس کامال. دمیکش یا ازهیخم کردم باز که چشم

 تینها در کردم که یخواب و آرومه بدنم کردمیم

 . شده سلولهام تک تک استراحت باعث درجه



 

 و تاب به چشمم شدم بلند و زدم کنار رو پتو تا

 دوتا نیا من عمرا که افتاد وارنگم و رنگ شلوار

 . برد ماتم دمیپوش یم هم با رو

 

 شبید فتادیم ادمی کم کم و  کردم یفکر متعجب

 کرده خفه آغوشش یتو منو و بود اتاقم یتو دریح

 ی بچه نیع که افتادم حرکاتش و حرفها ادی. بود

 تکون و بود کرده یزندون بغلش یتو منو یکوچک

 ....دادیم تکون و دادیم

 

 آماده منم و بود دهیکش طول یلیخ که یدادن تکون

. انداخت گل لپهام کردم حس......   و خواب ی

 خواستیم دلم بازم یول بودم وونشید خود دلتنگ

 .ارمیب در صداشو کنم تشیاذ

 



 واشی واشی و دمیکش دراز تخت یرو دوباره

 یم باالخره. زدم تلخ یلبخند. ومدیم ادمی حرفاش

 .ادیم شیپ یچ مینیبب تا میدیچرخ یم و میدیچرخ

 

 یراض کنارش بودن به شتریب دلم ته اما..... اما 

 میکار چیه و بود معنا تمام به خر هی دلم خب. بود

 .  ومدیبرنم دستم از

 

 وسط قلبم، ته اون بگم تونم ینم که دروغ یول

...... بودم خوشحال جاش همه قلبم یباال قلبم،

 خبریب آرامش نیا از مدتها که داشتم یآرامش چنان

 . بودم

 

. بود گذشته هم ۱۰ از که نشست ساعت به نگاهم

 لباسهامو تند. رفتیم ضعف دلم یگرسنگ از

 . رفتم نییپا ها پله از و کردم عوض

 



 وارد. ومدینم ییصدا و نبود خونه چکسیه

 زیم پشت تنها و تک زیعز شدم که آشپزخونه

 . بود شده دوخته زیم یرو به چشمش و بود نشسته

 

 خوشحالش و مهربون نگاه. نشستم و دادم یسالم

 انگریب شیخوشحال. دیخند. نشست صورتم یرو

 حالت: گفت آروم. داره خبر ماجرامون از بود نیا

 ذوق آدم آرومه یبحد افتیق عمه؟ زیعز بهتره

 . کنهیم

 

 ی افهیق: داد ادامه. دادم تکون سرمو و زدم یلبخند

 ماجرا نیا خداروشکر. بود آروم هم دریح م بچه

 در سال یسالها مون همه وگرنه شد ریخ به ختم

 . میسوخت یم ندامتش شیآت

 

 یا لقمه. بگم که نداشتم یزیچ یعنی. نگفتم یزیچ

 یچا یوانیل خوشحال زیعز که گرفتم خودم یبرا

 دیخوایم گفتیم دریح: گفت و گذاشت دستم کنار



 من شما عوض چرا دونمینم. دیبر سفر به یدونفر

 . خوشحالم

 

 دهنم یتو لقمه و شد دوخته زیعز بصورت چشمام

 یا جرعه بزور. بشم خفه موند کم شد بزرگ چنان

 .خبرمیب من واال: گفتم و دادم قورت رو لقمه یچا

 

 ییجا درتونیح با عمرا دونمیم که ییجا تا یول

 دیبا که ست فرانسه به سفرم الیخ تنها فعال. برم

 برم تونم ینم ییجا چیه. کنم فیرد کاراشو تند تند

 !نخواد ای بخواد دریح چه حاال

 

 مو بچه گهید نیآم توروخدا: گفت یشاک زیعز

 تو به هارو حق ی همه یدونیم خودت. نکن تشیاذ

 هاش قهیشق امروز. شده ریپ م بچه یول. میدیم

 یچ نبودنت با که یدونینم اصال. دمید دیسف یموها

 .میدیکش

 



 زمزمه. کردم نگاه و کردم نگاه فقط. نگفتم یزیچ

 فکرامو دیبا. زجونیعز دونمینم فعال: کردم

 ....بکنم

 

 خوردم سکوت در مو صبحانه. مینزد یحرف گهید

 افتادم راه اتاقم بطرف ز،یم کردن جمع بعداز و

 .ام کارهیچ نمیبب و رمیبگ یدوش

 

 چقدر. بود باز دریح اتاق در رفتم باال که ها پله از

 تنش عطر تلخش، ادکلن یبرا دلم. بودم دلتنگش

 یچیه و بودم شده هوشیب که شبید. بود تنگ

 .بودم دهینفهم

 

 زیعز. نبود یشکیه. انداختم ها پله نییپا به ینگاه

 کردن درست ناهار مشغول آشپزخونه در همکه

 نصفه سرم پشت درو و شدم اتاق وارد آهسته. بود

 . بستم

 



 دل ته از ینفس اریاخت یب دریح تلخ عطر حس با 

 نیا عاشق من...... قیعم...... قیعم. دمیکش

 . بودم ادکلنش

 

 جلو قدم نشست لبم رو ناخواسته که یلبخند با

 واقعا منم و شدیم تموم هایقراریب نیا کاش.  گذاشتم

 هی دل به حسرت چقدر! هیچ یزندگ دمیفهم یم

 .بودم آروم یزندگ

 

. دمیکش بالشش به دستمو و نشستم تختش یرو

 نیا یرو خودش دلتنگ من و بود مرتب تختش

 . بودم تخت

 

 زنگ اول.  نشست بگوشم ییصدا کدفعهی

 انگار که دریح یعصب یصدا بعد.... لیموبا

 تلفن به هم همزمان ومدیم باال ها پله از داشت

 . داد جواب

 



 زد خشکم سرجام و شدم بلند تخت یرو از جا در

 . دیرسیم داشت دریح یول

 

 بشه اتاق وارد دریح نکهیا از قبل یفکر چیه بدون

 بلند یها پرده پشت خودمو یآن میتصم کی در

..... شدم میقا پشتش و انداختم پنجره یجلو میوضخ

.. 

 

 

 من

  مخصوص   یها عادت

 دارم، را خودم

  عصر# روز هر

 خورم یم یتلخ قهوه

 کشمیم یگاریس

 را تو و

 یا تازه شعر   شکل   بہ



 ...کنمیم تصور

 

 اخوان_ریام#
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 لرز ناخواسته بدنم تمام و دیکوب یم محکم قلبم

 موجود وضع یول. نداشتم یترس دریح از.  داشت

 شدیم خبردار وجودم از دریح اگه که بود بد یبحد

 حد در رفتیم آبروم و شدیم بد برام واقعا

 .وونتوسی

 

 که انشاال. سییر جانم: گفت و شد اتاق وارد دریح

 شما آخه: داد ادامه خندان بعد! امرتون رهیخ

 و رادیا هیبق کار یجا هی دیزنیم زنگ بمن هروقت

 . ارهیم ادتونی به رو درتونیح که داره یاشکال

 



 خودتونم: گفت خندان دادن گوش یکم بعداز

 درشتتون و زیر تمام و دستمه اخالقهاتون دیدونیم

 .دییبفرما امرتونو. دونمیم رو

 

 تخت یرو کردم حس که دادن گوش یکم بعداز

 هی رو یکی من من جــــــــــان س،ییر: گفت نشست

 دیمد یمدتها بعداز من. شو الیخیب کوتاه مدت

 رم،یبگ یمرخص روز دوسه گرفتم میتصم

 

 میبکن یاستراحت هی شمال میبر رمیبگ زنمو دست 

 باور. دیکرد جور تیمامور برام شما  ییهوی که

 و بشه محول یا گهید کس به لطفا. تونم ینم دیکن

 حتما...... سییر ام خسته واقعا. بکشم ینفس من

 !گمیم یچ که دیدونیم

 

 اصال جان سییر: گفت و داد گوش یلحظات دوباره

 تونم ینم چرا دیبفهم بگم ماجرارو راست و رک



 مشهد به نامزدم با خواستنیم مادرم پدر. کنم قبول

 .سفر میریم ییدوتا خودمون گفتم من که برند

 

 یبرا زدند زنگ  بهم پدرم شما از قبل اتفاقا 

 یهوا منم که کردند رزرو جا تور در خودشون

 یزیر برنامه سفرمونو و باشم داشته رو نامزدم

 . کنم

 

 و شد کنسل من مسافرت بگم بهشون یچطور االن

 تونمیم نه جان، سییر نه..........  خودشون دوباره

 خودم همراه نامزدمم تونمیم نه کنم کنسل مسافرتمو

 ........ و فتهیب یاتفاق نکرده یخدا...... ببرم

 

 که شهیم تر یعاص رفته رفته بود مشخص کامال

 و تیمامور نیا و میاومد سییر یول: گفت

 گرفت بخودش یجد حالت یا منطقه یسرکش

  کنم؟ کاریچ رو مردم دختر من اونوقت

 



 مشکالت منم یول. دیدار اعتماد بمن فقط دونمیم

 نمیبب چشم.....  چشمممم........... دارم خودمو

 ......کنم یم کاریچ

 

 یعسل یرو سروصدا با رو یگوش کنم فکر

........ کار نیا به لعنت: گفت یشاک که انداخت

....... ندارم شیآسا هم لحظه هی که بهش لعنت

 .....کنم کاریچ ایخدا

 

 نجایا تا. کردم جمع خودمو زود اما خوردم یتکون

 زود هم دریح که انشاال. بودم دررفته خوب که

 ..شدمیم راحت و کردیم ترک رو اتاق

 

 بگوشم دریح قیعم و بلند دنیکش نفس یصدا

 بگوشم ییصدا گهید اما شد تکرار دوباره. نشست

 .دینرس

 



 ییصدا چیه.  شد زیت گوشهام یا لحظه چند یبرا

 محکم و بلند یهاقدم یپا یصدا بعد اما دمینشن

 بعد و رفت رونیب اتاق از که خورد گوشم به دریح

 ..... اتاق در شدن بسته و باز یصدا هم

 

 ریبخ نکهیا مثل...... دمیکش یآسودگ سر از ینفس 

 با بعد و کردم صبر یلحظات دوباره. بود گذشته

 پرده پشت از زدم کنار رو پرده راحت الیخ

 . اومدم رونیب

 

 یرو نگاهم رفت کنار چشمم یجلو از پرده تا 

 اتاق در یجلو راست که نشست دریح صورت

 کرده نیکم حالت یپلنگ نیع و بود ستادهیا بسته

 .داشت

 

 خانم به به: گفت خنده پراز و خاص یلحن با

 عجب چه........ خودم فضول کاوشگر یکوچولو



 جلو و برداشت ییقدمها تند و ؟؟ طرفها نیا از

 .اومد

 

 یرو داغش ینفسها یصدا و ستادیا روبروم

 و بستم خجالت از چشمامو که نشست صورتم

 .گفتم لب ریز یییییییوا

 

 در چون. شکمم یتو افتاد قلبم کردم حس یا لحظه

 در منو وقفه بدون و بسرعت دریح موقع همون

 در آروم و وار زمزمه نباریا و دیکش آغوشش

 : گفت دیکشیم یقیعم ینفسها کهیحال

 

 حاال.......  خودم یفرار خانم ییییییوااا چرا_ 

 به یدزدک و یستیمیوا گوش فال من یبرا یدار

 نه؟؟ یدیم گوش حرفام

 



 خواستم. فتادمیم پس داشتم  خجالت از دونمیم فقط

 بکشم کنار خودمو و برگردم عقب به هرجورشده

 :  دیغر لب ریز و نداد بهم رو اجازه نیا دریح که

 

 عجول تخس ی دختره نمیبب نخوووور تکون_ 

 .......نخوووووور تکون خوبه جات...... 

 

 تنه با که زدیم گشت بدنم یرو داشت دریح دستان

 : گفتم پته

 

 فقط من.. ام.....خویم.. معذرت.. دیش.... ببخ

 .... فیکث.... لباس اگه.....  یزیچ هی.. اومدم

 

 دونمیم: گفت طنتیش و خنده پراز ییصدا با دریح

 کمی داشت دریح یکوچولو خانم. دونمیم.... 

 ؟؟؟ نه افتاد ریگ زنگا به سر که کردیم یطونیش

 



 ااب دارم دریح گرم دستان حرکت با کردمیم حس

 :دادم جواب تمرکز وبدون دهیبر دهیبر که شمیم

 

 دارم..... کار.....  برم دیبا... من_ 

 

 بصورتم لباش و فشرد بخودش منو محکم دریح که

 من طونیش..... سوووسسسسس: گفت دهیچسب

 یب کردن یطونیش جهینت دونهیم خوب خودش

 ؟؟ داره هم مجازات صد وصددر هیچ موقعش

 

 بغل از خودمو کردم یسع و دیچیپ بدنم در یلرزش

. بکشم رونیب بود دهیچسب بهم کنه مثل که دریح

 دهیفایب کامال یول. بودم نکرده یآشت هنوز من مثال

 بدم یتکون بخودش هم یا ذره نتونستم یحت. بود

 ....ازش شدنم جدا به برسه چه

 

 از لبهاشو. شد شل دریح دستان یا لحظه یول

 با. دادیم گوش داشت انگار و دیکش کنار صورتم



 نییپا از رو نیریش یصدا کردم حس: گفت حرص

 ی خونه یتو خودشو طونیش نیا کنم فکر. دمیشن

 یبازرس اتاقهارو تک تک که االنه و انداخته ما

 ......کنه

 

.....  وگرنه..... یدربر یتونست که بحالت خوش

 میباش داشته هم با یسفر ممکنه شو آماده هم کم کم

 تلپ اونجا درجا نیریش که اتاقت بدو االنم..... 

 . شنوم یم دارم قشنگ صداشو. شهیم

 

 بدون همزمان و برداشتم قدم اتاق در بطرف تند

 ازت یلیخ. امینم سفر تو با من یول: گفتم برگشتن

 دور تو. فتمیب راه هم دور دور باهات حاال میراض

 برو. ستین بمن یازین اصال که پره یبحد برت و

 !جناب باش خوش

 

 در شهیهم از تر خشن سر پشت از دوباره که

 که فشار از گردنم نباریا و شدم فشرده آغوشش



 ام سرشونه از یگاز چنان کطرف،ی شکست

 :گفت بعد. شد کنده گوشتم گفتم برداشت

 

 و دمیشن ازت رو حرف نیا بود یبار نیآخر 

 چنان زیعز جان به بعد ی دفعه. رمیگیم دهینشن

 هم کشم یم عقب خودمو و کنم یم تموم رو کار

 . امتمونیق هم بسوزه امونیدن

 

 و ارندینم روش به هرلحظه نفرو هی اشتباه

 برو االنم. گذاشتند لحظات نیا یبرا رو یچشمپوش

 و الستیواو نهیبب نجایا تورو برسه سر نیریش که

 .ذارهینم برامون آبرو

 

 رونیب اتاق از قروچه دندون با فقط و نگفتم یزیچ

 مالش مو سرشونه فقط دستم با کهیحال در رفتم

 .دادمیم

 



. انداختم بخودم نهیآ یتو ینگاه و رفتم اتاق به

 به سرد یآب تند. سوختیم داشت هام گونه

 .رفتم ها پله  بطرف و زدم سروصورتم

 

 گوشم به نیریش یصدا دمیرس پاگرد نیاول به تا

 نیآم یهووووووووووو: زدیم داد بلند که نشست

 و ینیب ینم مگه.... یهووووووووو یییییییییکجا

 که ننه نمیبب نییپا ایب! اومده تیقز خاله یشنو ینم

 ییکجا نمیبب ایب! باال امیب تونم ینم کنهیم درد پاهام

 !ننه عروسک تو

 

 رفتیم هرجا دختر نیا. نشست لبام یرو یلبخند

 بودم ها پله وسط. داشت خودش با یشاد و شور

 . دادم سالم و افتاد بهش چشمم که

 

 خوشگلم؟ خانوم یخوب ننه، نمیبب ایب: گفت خندان

 کاهدون به نباریا نکهیا مثل ستماین خوب من یول

 .زدم



 

 ننه شده یچ: گفت سرم پشت از دریح که دمیخند

 اصال که رو کاهدون و تو! یزد کاهدون به

 و ریپ مارمولک و زرنگ بس از کنم باور تونمینم

 !یا تجربه با

  

 یا خونه هم تو یوا یا: گفت خندان نیریش

 نیا باالخره. شدم مزاحمتون دایببخش! پسرعمو

 به چنان بار هی یعل ؟یکرد دایپ رو عروست

 یم عروست دنبال و کرد یکش قشون خونمون

 قرار بر رو فرار دستت از دختره گفتم گشت

 !داده حیترج

 

 باز دهن تا کردیم نگامون داشت خندان که زیعز

 نیآم وگرنه بود کرده هول یعل: گفت دریح کنه

 چه یقز خاله خب. بود مادربزرگش ی خونه

 .انشاال باشه ریخ! نطرفهایا از عجب

 



 گمیم واال: گفت و داد تکون تاسف با یسر نیریش

 خواستم مثال. کنهینم باور یشکیه زدم کاهدون به

 زیسورپرا خودم کنم زیسورپرا اومدنم با شمارو

 یییییییییاساس شدم

 

  شده؟ یچ: گفتم اومدم نییپا ها پله از 

 

 که شده فوت اصفهان مامان ییزندا: گفت یشاک

 با گفتم بهشون منم. افتادند راه الطلوع یعل صبح

 نجایا یروز دوسه امیم منم که برند راحت الیخ

 .مونم یم شما ی خونه

 

 رزرو جا زده زنگ عموجون دمید دمیرس االنکه 

 هم شما نکهیا مثل مشهد، برند عمو زن با کرده

...... یعل و من میمون یم سفر، دیبر دیدار الیخ

 یتو شب تا صبح از.... شووووووووود چه

 !بوخودا واال میزنیم هم ی سروکله

 



 کنارت خودم. نباش فکرش به اصال: گفتم خندان

 .تخت التیخ رمینم هم جا چیه و مونم یم

 

 ناراحت جان نیریش: گفت مهربانانه زجونیعز

 تو نمرده عموت زن. ذارمینم تنهات خودم. نباش

 .مونم یم شتیپ خودم. یبمون تنها

 

. بحالم خوش ییییییووووووو: گفت خندان نیریش

. شد کنسل مسافرتها تمام دنمیرس با خداروشکر

 !یالهههههه برم قربونتون

 

 دارم کار االن: گفت رفتیم در بطرف که دریح

 نیریش یبرا. دیریم سفر به شما زیعز یول رم،یم

 .دینباش نگران کنم یم یفکر هم

 

: گفت بلند و خندان دهیکوب بهم دستاشو نیریش

 به منم خودتون با....... پسرعمو جانااااااااااااااااا



 ازم یدیم لمیتحو یستیبهز به ای دیبر یم مسافرت

 هان؟ کنند ینگهدار
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 نیبهتر یستیبهز بنظرم واال: گفت و دیخند دریح

 و میبش خالص دستت از میبتون بلکه ست نهیگز

. باشه یچ قسمت تا بازم یول. میببر در سالم جان

 خدانگهدارتون فعال

 

 ریخ یدید خواب: زد داد سرش پشت نیریش

 مسافرت یبو دمیفهم که حاال داداش، باشهههههههه

 !!گفتم یک نیبب. بندم یم چمدونمو ادیم

 

 خیب بد مال: گفت و کرد ییرایپذ داخل سرشو دریح

 تا مینیبب کن آماده رو چمدونت. صاحابش شیر

 ...خدانگهدار واقعا نباریا. شهیم یچ فردا

 



 ریگ بخاطر دمیشا. بود خوب دریح یروح وضع

 یهمچ از الشیخ که بود اتاقش یتو من انداختن

 .بود شده راحت

 

 رو خودش زدهجانیه و شاد صورت با نیریش

 نیآم یوااا: گفت یمعطل یب و انداخت مبل یرو

 سفر برم باهاتون باشه گفته درست دریح اگه

 .........ها گذرهیم خوش چقدر یدونینم

 

 نیا اگه البته. دارم جانیه چقدر که یوآآآآآآآآآا

.....  بده اجازه مون تََشن   غول یپسرعمو

 !سفررررررر یووووووو

 

 بهش ینگاه نیریش یخوشحال از متعجب و جیگ

 با یگیم یدار یچ: گفتم حوصله یب یول کردم

 گذشتن خوش و سفر کدوم....  نیریش خودت

 !رمینم جا چیه منکه!! پرت دختره

 



 و برداشت رو مبل یرو کوسن حرص با نیریش

: زد داد. گرفتم هوا یتو که کرد پرت بطرفم چنان

 درسته. هم با مون هرسه! سفر ینر ایکرد غلط

 !پس بمونم کجا چه، بمن خب یول شمیم مزاحمتون

  

 ی کله به رو کوسن که دیخندیم داشت زیعز

 دعوت و ناخونده که خودت: گفتم و دمیکوب نیریش

 نیهمچ نوبره واال برهیم منم حاال سفر، یریم نشده

 ! یا قهیعت

 

 کار: گفت بلند خندان و شده باز شین با نیریش

 هیعل جناب شوهر نکهیا از قبل واال. کنمیم یخوب

 ! بووووووووووود من یپسرعمو بشه

 

 که ببرن رو درشتت یچشما اون شور مرده یا

 پاچه سگ یچشما مثل داره هم غم که ییوقتا یحت

  رهیگیم

 ... نکبت دختره



 

 یزیچ و دمیخند هاش پرت و چرت دنیشن با فقط

 .نبودم فشیحر چوقتیه. نگفتم

 

 ادتی تا نیریش: گفت آشپزخونه از زجونیعز

 اجازه و بزن زنگ بابات مامان به آلقل نرفته

 ایندار حق و یتونینم گرفتن اجازه بدون. ریبگ

 !یبر ییجا

 

 حتما که چشممممممممم به اونم: داد جواب نیریش

 دیدونیم که خودتون عمو زن یول. دمیم اطالع

 قول تونمیم یعنی. ستمین نگران پس هیچ جوابشون

 یخواهر با رهیبگ منو یجلو ستین یمانع چیه بدم

 ... یتیصفاس برم خنگم

 

 اون اگه البته: داد ادامه و شد مچاله اش افهیق بعد

 من اومدن یبرا شما یزورگو و کلفت گردن قهیعت

 .....نکنه یتراش مانع



 

 یم و بودم نشسته مبل یرو که من به رو بعد

 نیآم مشنگم خواهر خنده، عوض: گفت دمیخند

 هی رو مبارک کون اون دییبفرما لطف شهیم خاااانم

 فک..... هااا کمه یلیخ وقتمون.....  دیبد یتکون

 !حرکته فردا کنم

 

. یخواهر لفظ دنیشن از رفتیم غنج دلش فقط

 و دادم یتکون مبل یرو باسنمو خندان و آروم

 دیبا کاریچ االن بنظرت. خوردم تکون خب: گفتم

  بکنم؟

 

 چون ست آماده من ساک واال: گفت یشاک نیریش

. یبش آماده دیبا تو فقط. آوردم هم لباس خودم با

 بسوزونم شیآت چقدر که آخخخخخخخخ

 .......مــــــــــــــــــــن

 



 بعد و زد دادیم که یکمر قر با حرفو نیا نیریش

 غش گهید  که لرزوند رو باسنش  خونده یآهنگ

 . دمیخند یم غش

 

 بستن از قبل من پاره، شیآت خانم حاال: گفتم

 یزیچ کردن جمع لباس. کنم حموم دیبا چمدون

 . ستین

 

 بود افتاده کردن حموم ادی تازه نکهیا مثل نیریش

 به: گفت غرزنان و خاروند خرچ خرچ سرشو

 لش، تن پدرسوخته یتایآز اون بزرگ   ننه جون

 . کن باور هاااا کردم حموم شیپ ماه نیهم

 

. زدم شامپو چندبار و دمیکش سهیک خودمو هم یکل

 منو یطیشرا چیه تحت نکنم حموم تا کنم فک یول

 قشنگم و رنگارنگ یبوها آخه. دینبر خودتون با

 .کنهیم تتونیاذ نیماش یتو

 



 

 فکرم تمام اما. گفتم ینم یزیچ و دمیخند یم فقط

 قرار که کردیم پرواز مسافرتمون شیپ هرلحظه

 ! بشه یچ بود

 

 سشییر با که فتادیم ادمی دریح یحرفها هم یگاه

 داشت امکان و بود زده حرف یتیمامور مورد در

! اونوقت شدیم یچ اوووووووه! ببره اونجا به منم

 گروه فقط......  نیریش یهمراه به تیمامور

 حسابشونو تنه کی نیریش که بود کم داعشمون

 !برسه

 

 شب نیریش یگذاشتنها سر سربه و بخندها بگو با

 ۹.۳۰ ساعت. گذشت چگونه میدینفهم اصال و شد

 با معمول طبق و برگشت بخونه دریح که بود

 . رفت اتاقش بطرف مهین نصفه اونم یسر تکون

 



 یب. خواستیم طنتیش دلم و نبودند آقاجون و یعل

 هم خورده هی که مانند اعتراض ییصدا با اریاخت

 دهیم سالم نه. نوبره واال:  گفتم داشت ناز یچاشن

 شون همه یبرا سر تکون هی! کنهیم یخداحافظ نه

 .هیکاف

 

 و ستادیا حرفم نیا با بود رفته باال پله چند که دریح

 و بود خسته صورتش. برگشت عقب به آروم

 بوجود جو از داشت که انگار اما. شونیپر نگاهش

 .بردیم لذت اومده

  

 دید رو کلمیه همه کامل دور کی نییپا به باال از

 راست: گفت اومد لبش گوشه که یشخندین با و زد

 ادمی همش میقاط انقده چرا دونمینم...... ها یگیم

 . کنم یخداحافظ و بدم سالم رهیم

 

 دینبا انگار. جناب میکرد عادت که ما: گفت نیریش

 بچه نیبدتر یعنی. میباش داشته سالم انتظار شما از



 چقدرم حاال و کرده بزرگش عمو زن که یهست یا

 !یاله یبترک. کنهیم افتخار بهت

 

 نشست یم داشت اش چهره تو که یاقیاشت با دریح

 دیچیپ بهم اخماآلودش یابروها و شد کمر به دست

 .شد دوخته نیریش به یشاک نگاهش و

 

 از داشتم بلندش قدوقامت و بتیه نیا دنید با  

 واال: داد ادامه نیریش که. کردمیم غش یخوش

 یجا به من. گهید گمیم راست نکن نگام ینجوریا

 به تا کردمیم افتخار یعل به شتریب بودم عمو زن

 . منکر رینک یتو

 

 نتونستم گهید که کرد کج دریح یبرا هم یدهن و

 . دمیخند غش غش و دارم نگه خودمو

 



 حاال. امیبرنم یکی تو پس از منکه واال: گفت دریح

 دادم به خدا که بشم هم همسفر باهات خوامیم

 . برسه

 

 و دیبذار برام یوقت کی طونیش دوتا شما چطوره

 منم و کرد شیکار بشه دیشا. دیکن کار بامن دیایب

 خوب شاگرد کی مثل دمیم قول. رمیبگ ادی ییزایچ

 . رمیبگ ادی تند تند

 

 ننه همسن!!! میکاریب مگه اووووووه: گفت نیریش

 منکه. یریبگ ادی یخوایم تازه صدسالته و یجونم

 .خوامینم هم رو سالمت و شدم الیخیب

 

 هم پاالن هزارتا آسمون از! که میندار شانس واال

 به برسه چه شهینم ما بینص شمیکی بباره

 !کاردان و مودب یپسرعمو

 



 مثال الیخیب دریح یول.....  حرفش از کردم کپ

 جز بود هیشب یزیهرچ به که زد نیریش به یلبخند

 ..... لبخند کی

 

 نه ده،ینخند که انقدر! پسرعمو نوایب: گفت نیریش

 دست خب! یاحوالپرس و سالم نه هیچ خنده دونهیم

 !اومده ایبدن منگول کال که، ستین خودش

 

 بار تاسف تکون با و دیخند دریح گهید نباریا

 و میدیچ رو زیم یرو. رفت باال ها پله از سرش

 یعل دنبال زیعز. انیب شام یبرا میخواست همه از

 خودم: گفتم که کنه صدا درویح بگه گشت یم

 .کنم یم صداش

 

 ام؟یب منم یخوایم: گفت سرم پشت از نیریش

 نخورتت؟

 



 جوابم در یزیچ بود ممکن. ندادم جواب یلبخند با

 و چفت دهنش اصال دختر نیا. بره آبرومون بگه

 .نداشت بست

 

 باال دستم و ستادمیا درش یجلو. رفتم باال ها پله از

 صداش که کنم باز درو و بزنم در به یا تقه رفت

 . نشست بگوشم

 

 خودتم.  میندار الزم ناسزا و فحش نیبب: گفتیم

 اوضاع یدونیم و یدار خبر ماجرا از کامال

 . بود یچطور

 

. یکنیم مونیهمراه و یزنینم یحرف خواهشا پس

 برگردم، حرفم از تونمینم. دارم ازین بهت واقعا من

 و ببرم خودم با رو نیآم ستین رضا دلمم ته یول

 .دونفر شدند ماشاال هم حاال

 



 کارام به تخت یالیخ با و راحته المیخ یایب تو

 دمیم خبر بهت رو حرکت ساعت فردا. رسمیم

 .باش آماده. تمام

 

 یبر باغ نیا از هردم خداروشکر: گذشت فکرم از

 نفر هی. میشیم ادتریز میدار هم هرلحظه. رسدیم

 نیا حاال. لهیتکم نیماش تیظرف میکن دایپ هم گهید

 .دمینفهم رو بود یک

 

 خطرناک یجا به مارو نبود هم مجبور خب یول

 و بود دریح خب یول.بعد یبرا داشتیم نگه. ببره

 .گشت ینم هم بر ازشون که مهاشیتصم
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 میبود جمع زیم دور صبحانه یبرا که یموقع صبح

 صبح مواقع اکثر مثل حتما. نبود دریح از یخبر

 . بود رفته کارش سر اداره به زود



 

 ظرفهارو داشتم و میبود شده تموم صبحانه از تازه

: گفت سرم پشت از دریح یصدا که شستم یم

 آماده یبرا دیدار وقت کساعتی فقط خانوما خانوم

 . شدن

 

 دیبمون جا. فتهیم راه نیماش گهید کساعتی درست

 کرده بزک( سلطان جهیخد)سلطان َخجه مثل و

 مند گله  من از بعدا بشه رهیخ در به چشمتون

 . دینباش

 

: گفت یشاک کردیم پاک رو زیم یرو که نیریش

 طیبل. یبر ینم که یریاس پسرعمو اووووووه

 خبره چه پس. خودمونه نیماش ینگرفت همکه

  سلطانها؟ خجه یبرا عجله نهمهیا اونوقت

 

 نفس، نهمهیا عشق، نهمهیا جوجو، نهمهیا ما اصال

 م؟یکن بدو بدو فقط دیبا چرا یزندگ نهمهیا



 

 یکار یچیه با: گفت و داد تکون یسر دریح

 هم مقرر ساعت سر. گفتم بار هی حرفمو. ندارم

 . کنم یم حرکت

 

 زود دیبر گفت. میبکن یکار نداد اجازه گهید زیعز

 به یعصر امروز هم اونا. رهید که دیبش آماده

 چمدونش شب از زیعز یول داشتند پرواز مشهد

 . بود بسته رو

 

 به شروع و میرسوند اتاقم به خودمونو درنگ یب

 و کردیم غرغر یگاه نیریش. میکرد شدن آماده

 . شدیم آماده ساکت یگاه

 

 چمدون یتو لباس یکم هم شدمیم آماده هم منم

 . نداختمیم کمیکوچ

 



 یا سرمه یباران. بردم بصورتم یدست یا عجله

. کردم مرتب سرم رو شالمو و دمیپوش رنگ

 نیع من از جلوتر بود آماده چمدونش چون نیریش

 بکنه رید دیترس یم انگار. بود رفته رونیب گلوله

 . بشه منصرف سفر به بردنش از دریح

 

 یکی اون با دمیکش یم دنبالم چمدونمو کهیحال در 

 و برداشتم رو ام یبارون ست یکوچولو فیک دستم

 .رفتم رونیب اتاق از

 

 آشپزخونه بطرف و بردم نییپا بزور لهارویوسا

 . رفتم

 یلیوسا همزمان و زدیم غر یعل سر داشت زیعز

 . گذاشتیم سبد داخل رو

 

 یجلو نهیس به دست مچاله افهیق با که هم یعل

 ته نه ازمیپ سر نه واال: گفتیم و بود ستادهیا زیعز

 به باهاشون کنهینم یتعارف چکسمیه شکرخدا. ازیپ



 احساس کال. منه مال غرغرها یول برم سفر

 کامال کنمیم حس. داده دست بهم یافسردگ

 .  هستم یسرراه

 

 رو رخوارگاهیش چندتا آدرس االن: گفت تند نیریش

 منم یموند تنها تو که ینجوریا! قیتحق برو دمیم

 قبول یفرزند به بزور تورو حتما کنمیم حس

 . کردند

 

 رو جو شتریب و بردار دست نیریش: گفتم خندان

 نه؟ ای شده لیتکم کساعتمونی بگو فقط. زینر بهم

 

 وقت هنوز نه: گفت و گرفت دستش رو سبد نیریش

 عمو زن نیهم ی پرورده دست. نترس میدار

 . هستش در کنار چمدونش شبید از که ها میهست

 

 و من چمدون کرد مجبور رو یعل عجله با زیعز

 یادیز ی عجله با بعد. ببره نیماش به  رو نیریش



 در من سرووضع از شدن مطمئن از بعد داشت که

 یسع و میباش گهیهمد مواظب سپرد و دیکش آغوشم

 که میبگذرون خوش میتونیم که ییاونجا تا میبکن

 .نشه تکرار روزها نیا ممکنه گهید

 

. کردیم دلگرم هم منو زیعز خوشحال نگاه برق

 زیانگ جانیه سفر نیا در بتونم واقعا بودم دواریام

 میبگذرون خوش هم و برسم دلخواهم جهینت به هم

 . بود غد دریح با من سفر نیاول نیا چون

 

 یبهمراه اومد رونیب زیعز بغل از که هم نیریش

 کنار دریح دمید  و میرفت رونیب خونه از زیعز

 رو نیماش یجلو ی شهیش داره و ستادهیا نشیماش

 . کنهیم زیتم

 

 افتاد دشیرش بلند قامت و قد اون به که چشمام

 دلم یتو داشتنش از یادیز ذوق حس دوباره

 واقعا یعنی. دمیگز رو لبم اقیاشت با و شد ریسراز



 ییبایز و تیجذاب از که یجد و محکم مرد نیا

 !بود؟؟؟ بمن متعلق نداشت کم یزیچ

 

 یها نهیس اون...... کلفت چیپ در چیپ یبازوها اون

 یبرا باورش یحت...... یقو یها شونه واون پهن

 یمدل هر و یهرجور یول......  بود سخت خودمم

 !!!دایناپ اونورش آرهیب در ازم یپدر بود بلد بود

 

 که کردمیم قبول دیبا حال نیا با یول. دمیکش یآه

 و بود شق کله دریح نیا ایدن نیا از من سهم

 یبرا کمال و تمام رو سهم نیا بتونم بودم دواریام

 اجازه هیبق اگه کنم حفظش و باشم داشته خودم

 .دادندیم

 

 به همش که یعل ز،یعز با کردن یخداحافظ بعد

 کرد،یم کلکل وباهاش نداختیم متلک نیریش

 سوار یوقت تا بدست آب یا وکاسه قران با زیعز

 . کرد یهمراه مارو میبش نیماش



 

 رو نیریش کنار خواستم. بودم فیبالتکل کال

 و کرده زوم نگاه دنید با که نمیبش عقب یصندل

 درمانده بهت با و کردم یمکث دریح درهم یاخما

 نیریش کنار خوامیم یکرد اخم هیچ خب: دمینال

  گهید نمیبش

 

 نداد چکدوممونیه به یا گهید صحبت مجال زیعز

 منو دریح یعصب نگاه برابر ودر دیکش رو دستم و

 و برد

 .نمیبش جلو یصندل رو کرد مجبورم

 

 رهیبگ پس یعل دست از رو آب کاسه خواست بعدم

 کرد دور زیعز دست ریز از رو آب کاسه یعل که

 من به رو کرد نازک که یچشم پشت و افهیق با و

 :  گفت

 



 همه از اول و باش خودت مواظب خوبم دختر 

 جونت از زتریعز شوهر برادر یبرا کن یسع

 کن کور چشم دختر کالس با و ناقابل یکادو کی

 ؟؟ خببببببب یریبگ

 

 .دمیخند زیر منم و گفت یبلند  شیا نیریش

 

 به رو کردیم نگاه داشت یخونسرد با که دریح

 و کرد گوشزد بهش شرکت مورد ودر کرد یعل

 .افتاد راه به زیعز با یخداحافظ بعداز

 

 به ینگاه مین یحت و بودم دوخته روبروم به چشم

 برگردم نکهیا به برسه چه نداختمینم غرور کوه نیا

 .بزنم حرف نیریش با و عقب

 

 منو و راندیم محض سکوت تو رو نیماش دریح

. میبود نشسته خشک چوب دوتا مثل هم نیریش



 نکهیا تا. ختیرینم زبون هم نیریش چرا دونمینم

 .ستادیا ابونیخ هی سر نیماش دوباره

 

 باورم... دمیهنگ و ستادیا یمرد یرو چشمام

 !بود پاشا نکهیا.......شدینم

 

 بود رو ادهیپ کنار کوچک نسبتا ساک کی با پاشا

 رفت عیسر باز شین با نیماش ستادنیا بمحض که

 بطرفمون و گذاشت عقب صندوق در رو ساکش

 .اومد

 

 شدمیم راحت گهید من بود اومده هم پاشا که حاال

 ... نمیبش نیریش شیوپ عقب برم تونستمیوم

 

 پاشا کنم باز رو نیماش در و بجنبم بخودم تا یول

 دید رو نیریش زشیت یچشما اون با داشت که

 هرکولش کلیه اون و بازکرد رو یعقب در  زدیم

 . دیکش باال رو



 

 یپهلو خودشو بود ذاتش اون در کال که ییپررو با

 !!کرد پرت نیریش

 

 

 پاشا به داشتم و بودم برگشته عقب به باز دهن با

 و کردیم پهن یصندل رو خودشو الیخیب که

 دادیم جابجا یصندل رو شتریب خودشو هرلحظه

  کردمیم نگاه

 

 که یهرحرکت با بود شده شوکه هم نیریش چارهیب

 در و شهیش بطرف شتریب خودشو کردیم پاشا

 یول رفتیم غره چشم پاشا به همزمان و دیکشیم

 تو که بشر نیا دن  یکش کنار ذره هی از غیدر

  نداشت همتا ییپررو

 

 تهران تا بود قرار یعنی... سوخت نیریش یبرا دلم

 یچیه که خودم من. بکنه دایپ ادامه تیوضع نیا



 غول نیا ازدست شدیم وانهید نیریش چارهیب..

 ...تشن

 

 درشتش یچشما اون تازه شد ریجاگ که قشنگ آقا

.  مارمولک زیه ی پسره.....  افتاد دریح و بمن

 . کردم دنیخند به شروع راستش یول

 

 اول البته. کرد یسالم وبمش کلفت یصدا اون با

 تعجبم کمال در و کرد نیریش به ینگاه مین هی

 .دیپرس حالشم که کرد نثارش هم یچشمک

 

 و کرد یشیا شده زونیآو یولبها بااخم هم نیریش 

 نیا رفتار که ومنم داد رو پاشا سالم جواب اکراه با

 با  ومدیم بنظر کننده وسرگرم بیعج برام دوتا

 رو که پاشا ومشتاق بیعج یهانگاه از یکنجکاو

 جوابم در پاشا که کردم سالم آروم بود نیریش

 وحالم کرد برخورد باهام مهربونتر و گرمتر یلیخ

 ...... دیپرس رو



 

 از صورتش رنگ چارهیب دختر کردمیم حس حاال

 به هم یگاه و شدیم کبود داشت خوردن حرص

 ...... زدیم بنفش

 

 بدنش قشنگ پاشا به دادن سالم  جواب بعد چون

 کردیم وانمود و بود گرفته پاشا به پشت رو

 جز بدبختانه و فعال که رو رونیب مناظر خوادیم

 ... نهیبب رو نداشت یزیچ باز مهین یها مغازه

 

 

 رو رمان تونمینم و دمیبر گهید دیکن باور️❤️❤

 خدمتتون در بدر زدهیس بعداز انشاال. برسونم

 . بود خواهم

 سرنوشت چطور سفر نیا که میخونیم هم با و

 با پرخطر سفر نیا در نیآم و دهیم رییتغ درویح

 چشماتون صدرصد که کنهیم مالقات یکسان چه

 !رهیگیم نفستون و مونه یم باز



 

 و نکیل. دیکن یهمراه بدر زدهیس تا رو یسود

 لفت که یکسان کنم یم عوض هم رو کانال یدیآ

 �😊�برگردند نتونند گهید بدند

 

 

💫 

 

 غزل در ـارتیشهر من یمن یـایثـر تـو 

 غزل در انتظارت چشم سالها نمینشیم

 

 

 کنم رونیب ام نهیازس را تو عشق خواستم

  غزل در دچارت کرده مرا چشمانت ناز

 

 



  کنم عنوان قلم با حالم شرح تا عاجزم

  غزل در ـقرارتیب ، ـقرارمیب ، ـقرارمیب

 

 

  کنمیم یبـاز عشق ـالمیخ در التیخ بـا

 غزل در کنارت هرشب سحر تا نمینشیم

 

 

   تو ادی با ها کوچـه در من و باران نم نم

 غزل در اشکبارت من سحر تا شبها مهین

 

 

  نشد ممکن ما وصل امدین باهم ما فال

 غزل در روزگارت از ـنینازن یا ـرومیم

 

 



  صبور سنگ    من بر یهست ممنوعه ی وهیم

 غزل در دارت دوست ، عاشقانه من ابد تا
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. بود گرفته ام خنده بشدت و بود نیریش به نگاهم

 نوایب. کنم کنترل مو خنده بلکه دمیورچ لبامو

 . کنه کاریچ پاشا با خواستیم نیریش

 

 با بود کرده که ییکارهآ و دریح بخاطر پاشا حتما

 شو پسرعمه و نیریش حساب قشنگ زبونش شین

. کردیم یخال سرشون دلشو دق و کردیم صاف

 .بود ساکت و آروم شکرخدا که فعال یول

 

 رفتار اصال ظاهرا پاشا. نشست پاشا یرو نگاهم

 چشمان کهیدرحال و نداشت یتیاهم براش نیریش

 یرو انگشتاش با بود شده دوخته بمن خندانش



 هاشو نقشه کنم فکر. بود گرفته ضرب زانوش

 !!!کردیم فیرد داشت

 

 یخشم. کردم نگاه نیریش  به یچشم ریز دوباره

 االن بودم مطمئن. خوردیم چشم به صورتش یتو

 فحش مادرش پدر و من و بخودش دلش تو داره

 . دهیم

 

 رفتندینم سفر به مادرش پدر اگه. برگشتم و دمیخند

 مجبور و بود خودشون ی خونه یتو صددرصد

 . کنه تحمل رو تیوضع نیا نبود

 

 خونه یتو االن حتما رفتمینم سفر به من اگه ای

 رو بدذات یپاشا نبود مجبور بازم و میبود زیعز

 .کنه تحمل دلش کنار ینجوریا

 

 االن کنم فکر. شد دهیکش بناگوشم تا گهید لبام

 از رو دریح منو خواستیم دلش قشنگ نیریش



 خوشش پاشا از اصال بود معلوم. کنه نصف وسط

 و سفر نیا به بکنه هم یاعتراض تونهینم یول ادینم

 .ما با پاشا شدن همراه

 

 دنید از بودم کرده تعجب خودمم من راستش

! بود تشنه دریح بخون قبل روز چند تا که ییپاشا

 رو بانیپشت و همراز کی حکم برام شتریب پاشا

 از دریح یبرا من بخاطر رو رشیشمش و داشت

 رو کردیم کاریچ کنارش االن. بود بسته رو

 .دونستمینم

 

 گرم بهش دلم و داشتم دوست رو پاشا چقدر من و

 ینم رو همسفر ما با و بود نجایا چرا فقط. بود

 .  بفهمم تونستم

 

 اگه. اومد ادمی اتاقش در پشت از دریح یحرفها

 تونستیم کردیم خطر احساس سفر نیا از دریح



 با کشان کشان مارو نبود مجبور. بره ما بدون

 !دادیم حیتوض اگه عمرا خب یول ببره خودش

 

 زد صدا منو که پاشا یپرانرژ و سرحال یصدا

 عقب به لب به لبخند و آروم. نشست بگوشم

 جلوتر و یصندل وسط به خودشو پاشا. برگشتم

 نمیبب: گفت بمن رو یور هی یلبخند با و بود دهیکش

 خاله؟؟؟ ی جوجه گهید یزونیم

 

 مثل و زدنش حرف لحن از گرفت ام خنده منم

 جناب لطف به بعله: گفتم شدم ثیخب خودش

 !زونمیم زونیم پسرخاله

 

  با من ی شانه یرو دنشیکوب و پاشا قهقهه یصدا

 به قشنگ که شد یکی پاشا و بمن دریح غره چشم

 . بود برگشته عقب

 



 یخواستیم چه بمن خب: گفتم و دادم تکون یسر

 !!رو پررو بیغر بیعج لیفام نیا ینکن دعوتش

 

 من که باشه جلو حواست درخانیح: گفت پاشا

 یبرا یوقت نکردم ازدواجم هنوز و دارم آرزوها

 نوش رو دوتا تنها تنها شما. ستین ریم و مرگ

 . میموند هنوز هم یاول یتو ما و دیکرد جان

 

 ساعت ده نه؟ ای پاشا یکنیم تمومش: دیغر دریح

 ......نکهیا نه یکن تمومش که دمیحرف باهات

 

 چشمممممم: گفت و کوفت اش شونه یرو پاشا

 یم قبله به رو سرتو یسوم سر فقط. زنمینم یحرف

 . کنم

 

 رنگ که شد فشرده بهم چنان دریح یلبها

 نیا لطفا: گفت نیریش. زد یکبود به صورتشم



 دیکن معنا منم یبرا رو یسوم و یدوم و یاول

 !هیچ به یچ بفهمم

 

 ینم رو یزیهرچ سوووووووس: گفت تند پاشا

 مخصوصا ها بچه یبرا رندیگینم ادی و شنون

 خودم باشه الزم انشاال. زدلمیعز بده ها بچه دختر

 . دمیم ادتی موقعش به

 

 دهیورچ یلبها و درهم صورت با نیریش

 صورتشو دوباره و گفت یشششششششیا

 . برگردوند

 

 آقا مذاق به یلیخ نیریش یشاک لحن که انگار

 خودشو بازشده شین همون با که بود اومده خوش

 .دیدرخش طونشیش یچشما و دیکش عقب

 



 مین بعداز فقط. نشد بلند ییصدا یکس از گهید

 و نیماش سکوت نیریش زیر عطسه با ساعت

 . شکست دریح یصدا و سر یب یرانندگ

 

 عقب یهایصندل بزرگش کلیه اون با علنا پاشا

. بود نیریش کینزد کامال و بود کرده اشغال رو

 چشماش داده هیتک یصندل یپشت به سرشو حاال

 .بود بسته

 

 پهن شتریب خودشو عمدا گفتیم بهم یحس هی

 ختهیر نیریش یبرا یکرم هی تا کرده هایصندل

 و بود یهمچ یایگو چشماش خشم نمیریش. باشه

 اون با مونو همه مرده و زنده داره االن دونستمیم

 . کنه یم ضیمستف تشیعصبان

 

 دیتهد با یسر و رفت بهم یا غره چشم نیریش

 فشیک از رو یبزرگ یقفل سنجاق. داد تکون برام



 دستش در سرراست و قشنگ و دیکش رونیب

 .گرفت

 

. برگشتم جلو به تند و شد باز ترس از چشمام 

. بشه بلند دادشون و غیج یصدا که االنه دمیفهم

 . بودم متعجب رو گفتینم یزیچ چطور دریح فقط

 

 کرد فرو پاشا یکجا رو سنجاق نیریش یآن در

 و خشدار و مانند غیج یصدا فقط. دونمینم

 باز غار هی اندازه دهنم شد باعث پاشا دهینخراش

 .برداره نویماش صدام هام خنده دنیپک با و بشه

 

 یبرا یدار مثال یزپرت مرغ جوجه: گفت بلند پاشا

 نییتع محدوده و یکشیم نشون و خط من

 سنجاقت اون!!! ختیر یب یکدووووو ییییییییکنیم

 . کنم کاریچ باهات دونمیم نمیبب بده رو

 



 آمبوالنس برات کنم فک واال: گفت بلندتر نیریش

 یریگیجا خودت یبرا پهن و پت ینجوریا الزمه

 مامان اون فهیح! یندار همکه نزاکت و ادب. یکن

 رو وونهید و خل ی بچه هی نبوده بلد که بارانت

 !!وارفته یزرنبو نشستنه وضع چه نیا! کنه تیترب

 

 امان. شدمیم خفه خنده شدت از داشتم دونمیم فقط

 !!زلزله دوتا نیا دست از

 

 هم رو نیریش به کردن نگاه و برگشتن جرات

 یحتم مرگم دونستمیم گهید ندفعهیا ترسم از نداشتم

 . هستش

 

 یطراح قبر سنگ پاشا و خودم یبرا داشتم

 ریز از سالم دهیبع گهید دونستمیم چون کردمیم

 .میدربر دریح و نیریش دست

 



 با که بود حرفها نیا از پرروتر پاشا که هرچند

 نیریش ی سوزنده یحرفها و یبرزخ افهیق و دیتهد

 . بره رو از

 دختر اون و کجا رکاهیز آب یالیگودز نیا آخه

 دوست و گرم تپل نسبتا کلیه اون با فیظر ملوس

 !!! کجا یداشتن

 

 یکار دینیبب: گفت که شد بلند دریح یجد یصدا

 و کنم ادهیپ هردوتونو جاده کنار نجایهم دینکن

 یها گربه جفت نیع هردوتون. ها میبر خودمون

 حالتون به یفکر وگرنه دیایب راه هم با خونه هی

 . کنمیم

 

 نشون خودش از یالعمل عکس چه نیریش دونمینم 

: انداخت کهیت دار حرص ییصدا با پاشا که داد

 .....  دددمیگرخ.......  نــــــــــاااایمامانم یوا

 



 در کمتر نیریش یصدا چرا بودم عجب در فقط

 رو ادیز یدعوا و کردن سروصدا جرات و ادیم

 کرده ینینش عقب فعال دریح بخاطر دمیشا. نداره

 رو پررو و یوحش دختره نیا منکه......... بود

 .شناختمیم

 

 و نیبش جور و جمع یکم پاشا: داد ادامه دریح

 یکار وگرنه. شو باهاش یشوخ و نیریش الیخیب

 . یبش مونیپش نیماش یتو بودنت از کنهیم

 

 کن یاوک دخترها با رو قرار کن لطف هم یکی

 بگو بهشون. منتظرمون و باشند دیبا که ییهمونجا

 رو حواسشون ضمن در و سرجاشه یقبل برنامه

 اعصاب به نزنند گند دوباره تا بکنند جمع دیبا

 ... مــــــــــن ی نداشته

 



 گذرا و برگشتم دریح بطرف اراده یب و تعجب با

 ای فهمم یم یزیچ نمیبب انداختم پاشا به هم ینگاه

 .نه

 

 اتوبان ریمس از رو نگاهش نکهیا بدون دریح

 نمیبب: گفت مهربون و آروم یول تیجد با برداره

 د؟؟یبد بمن ییچا هی دیخواینم شما خاااانم

 

 گر دریح مهربون لحن و یخانم لفظ دنیشن از 

 شدن یجار و دمیگز رو لبم مرگ ذوق. گرفتم

 یآرامش که کردم حس رگهام یتو رو داغ یخون

 .شد یجار وجودم بند بند در بیغر

 

 ییچا فالکس و هایخوراک زیعز آخه: گفتم آروم 

 .....االن....... عقب صندوق گذاشت رو

 

 نگاه شدن دوخته و بطرفم دریح سر دنیچرخ با

 چشمام یتو میمستق عشقش از سرشار و مهربان



 کردم فراموش کال و رفت ادمی زدن حرف

 !!بگم یچ خواستمیم

 

 چشمان نیا.......  ومدیم بند داشت نفسم ایخدا

 کردیم خودیب خود از منو داشت یچ جذاب و دلربا

 شدم؟؟یم آروم ینجوریا و

 

 نویا فقط. دادمینم صیتشخ و دونستمینم خودمم یحت

 از و بشکنه نگاهمون قفل خوامینم دونستمیم

 . میبش دور گهیهمد

 

 از انگار نیریش یحرص یصدا دنیشن با یول 

 نفس دیبا اومد ادمی باشم کرده سقوط یا گهید عالم

 ...... بزنم پلک و بکشم

 

 

💫 



 

 غزل در ـارتیشهر من یمن یـایثـر تـو 

 غزل در انتظارت چشم سالها نمینشیم

 

 

 کنم رونیب ام نهیازس را تو عشق خواستم

  غزل در دچارت کرده مرا چشمانت ناز

 

 

  کنم عنوان قلم با حالم شرح تا عاجزم

  غزل در ـقرارتیب ، ـقرارمیب ، ـقرارمیب

 

 

  کنمیم یبـاز عشق ـالمیخ در التیخ بـا

 غزل در کنارت هرشب سحر تا نمینشیم

 



 

   تو ادی با ها کوچـه در من و باران نم نم

 غزل در اشکبارت من سحر تا شبها مهین

 

 

  نشد ممکن ما وصل امدین باهم ما فال

 غزل در روزگارت از ـنینازن یا ـرومیم

 

 

  صبور سنگ    من بر یهست ممنوعه ی وهیم

 غزل در دارت دوست ، عاشقانه من ابد تا
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 توقف ییجا دیکن لطف اگر پسرعمو: گفت نیریش

 رو سبد من دیکن باز رو عقب صندوق و دیکن

 .اونجاست یهمچ. ارمیم

 

 دیبکش جلو رو یچپ یصندل یپشت اگه: گفت دریح

 .....دیتونیم داره راه عقب صندوق به

 

 دیدار ولو مسافر هی واال: گفت گزنده و تند نیریش

 یصندل ، سهله یچپ یصندل یپشت ن،یماش یتو

 . گرفته هم رو یراست سمت

 

 باز چهیدر ادیب من بطرف یکم باشه قرار حاال

 دیکن توقف همون. بغلم نهیش یم تعارف یب  بشه

 .  بهتره

 

 حرفتون نیا: گفت دیخند یم قشنگ که پاشا

. دیکن باور دیدار کیال. بانو نیریش نداشت ردخور

 باز رو صندوق در و یکن توقف دریح داداش آره



 از چشم و یکرد وقت اگــــــــــر البته بهتره یکن

 دهن روانه مارو و یبرداشت مون خاله دختر

 !!ینکرد لییعزرا

 

 ریز پاشا یصدا در طنتیش دنیشن از خجالت با

. گرفتم بغلم شهیش بطرف سرمو و گفتم ییوا لب

 .بستم محکم چشمامم

 

 موجود دوتا یجلو که شدینم نیا از بدتر گهید

 میبود داده یسوت خردکن اعصاب فضول و مجرد

 ...بود رفته

 

 طول یکم برگرده هایخوراک سبد با و بره نیریش تا

 بغلم شهیش بطرف رو سرم همچنان منم.  دیکش

 .خوردمینم تکونم بودم گرفته

 

 پشت داشت آرامش در که پاشا آروم زمزمه یصدا

 پاشا. بود تعجبم باعث کردیم غرغز نیریش سر



 حوصلم بابا اَه: گفتیم یول نبود زدن غر اهل

 تنبل کدو کی مثل درست دختره نیا..... سررفت

 چه پشت اون ساعته هی.....  ست عرضه یب

 دونم؟؟ینم کنهیم یغلط

 

 تنبل کدو اون پاشاخان: گفت یبشوخ و محکم دریح

 برهیم تشنه همه و ست بنده یدخترعمو نکهیا مثل

 مواظب! ها گردونهیبرم هم گرسنه و نیزم سر  

 .باش

 

 جــــــــــان: گفت شده نازک ییصدا با پاشا

 گمیم! دونستمینم اصال! عموتونه دختر مــــــــــن

 بهت و هستش اوز شهر جادوگر هیشب چقدر آخه

 !اونه یبرا پس زنهیم جیگ که رفته

 

 . خوردیم تکون محکم بدنم و دمیخندیم داشتم گهید

 



 موقع و شد نیماش سوار حرص با نیریش یوقت

 که یسبد حاال دیکوب محکم رو نیماش در بستن

 در اخم با رو بود گذاشته یخوراک برامون زیعز

 یاتفاقات و هست ییخبرا دمیفهم گذاشت پاشا بغل

 وقت فعال یول. خبرم یب من که افتاده دوتا نیا نیب

 .اوردمیم در رو هیقض یتو و ته بعدا و نبود

 

 قشنگ نیریش خوردن حرص از انگار که هم پاشا

 لبش کنج طرفه هی یلبخند با کردیم حیتفر داشت

 من بطرف ها یصندل وسط از و آورد جلو رو سبد

 .گرفت

 

 پاشا یصدا بازم گرفتمیم رو سبد که طور همون

 ریبگ.....  کوچولووو موش ایب: گفت که شد بلند

 شوهر اون و شیعصب همراه و پسرخاله برا

 .کن یرسان خدمات قلچماقت

 



 به دریح. میشد هم قلچماق خداروشکر: گفت دریح

 عجب محبت و مهر نیا به دریح ،یناز نیا

 !بشه یقلچماق

 

 نکن یمعرف خودتو: گفت آروم یول یشاک پاشا

 !داداش یشناس

 

 دنیکش با و دادم تکون یسر آروم لب به یلبخند با

 و وانهایل کردن رو رویز به خودمو یمانند آه نفس

 . کردم مشغول سبد درون یها لقمه

 

 منتظر بود کرده خاموش رو نیماش که هم دریح

 حاال. نگفت یچیه فتهیب راه و بخوره ییچا بود

 .زدینم یحرف و بود بمن نگاهش نهیس به دست

 

 بشدت یول بود کرده ام دستپاچه نگاهش ینیسنگ

 .بود بخش لذت برام

 



 با و برداشتم سفره از رو لقمه نیاول سکوت در

 .آوردم باال دریح بطرف لرزان یدل و یسرخوش

 

 لمس با رو لقمه نشیسنگ نگاه همون با دریح

 دهانش بطرف و گرفت دستم از سردم انگشتان

 . بودها گرسنه یلیخ حتما. برد

 

 نبود حواسم اصال و بود ش لقمه خوردن به نگاهم

 و لقمه زدن گاز اراده یب و حسرت با دارم

 که یوقت تا کنمیم نگاه رو دریح آروم خوردن

 .شد دهیشن پاشا اعتراض یصدا

 

 ؟یدیند هم خوردن ده،یند شوهر خاتون   جیگ: گفت

 زل بهش ینجوریا ها درهیح پره جا همه واال

 ! افتاده آسمون از یانگار! یزد

 

 از دوتا و برداشتم چشم دریح از عیسر زده خجالت

 شده دراز دست بطرف عیسر رو گهید یها لقمه



 دهیکش جلو هم رو بدنش نصف حاال که گرفتم پاشا

 . زدیم غر و بود

 

 دستم از هارو لقمه زود درهم یابروها با پاشا

 منتظر باز دهن با که نیریش به توجه یب و گرفت

 ها لقمه بخوردن شروع بود دستش از لقمه گرفتن

 .خورد ملوچ ملچ با و کرد

 

 گهید چون سوزوند شیآت یبدجور پاشا نکهیا مثل

. زدیم رونیب دود اش کله از داشت رسما   نیریش

 نون فیح نیا از ریغ پسرعمو: گفت فقط اما

 همراهمون یکن دایپ یا گهید دوست ینتونست

 !!یاریب

 

 غر نهمهیا کردم تنگ جاتو مگه: گفت یشاک پاشا

  ؟؟؟یزنیم

 



 یا گهید ی لقمه و سفره یتو کردم دست عیسر

 از حاال که گرفتم نیریش بطرف آوردم رونیب

  درست تیعصبان

 .بود شده بادمجان همرنگ

 

 فاتحه رسما   دیبا گهید کردمیم عمل کند کمی اگه

 یدختر نیریش دونستمیم چون. خوندمیم رو پاشا

 یب رو طرف اون کار کرد تشیاذ یکی یوقت ستین

 .بگذاره جواب

 

 از رو لقمه بایتقر ادیز جوش و حرص با نیریش

 فقط. ممنون: دیغر یلب ریز و دیکش دستم

 زردنبو یها تحفه نیا از بارانت خاله خداروشکر

 نیا دست از  خودمو منکه وگرنه داره یکی

 !کن باور کردمیم ستین سربه بدردنخور یلهایفام

 

 در یبرا بعد. کنمیم خواهش جان نیریش: گفتم تند

 عیسر یبعد و یاحتمال یهاترکش از ماندن امان



 کنمیم خواهش عالمت به دستامو و زدم یلبخند

 هی و رفت یا غره چشم بهم دوباره که فشردم بهم

 ای بود من یبرا دمینفهم کرد ام حواله شعورررریب

 !پاشا

 

 یتو یزمان هی ادتهی نیریش گمیم: گفت دریح

 تورو یختیریم زبون باران خاله یبرا خونمون

 چرا گهید پسره همون خب ره؟یبگ پسرش یبرا

 !یزنیم ذوقش یتو ینجوریا االن

 

 غلط من: گفت داده باال یلبها با نیریش

 مگه. باشم داشته یادیز ی خواسته بکنممممممم

 آدمه؟ یقحط

 

 یسر خوشحال بود کرده تموم هاشو لقمه که پاشا

 آدمه یقحط تون باجازه بله بله: گفت و داد تکون

 !دینکن رهام و دیبچسب محکم منو که

 



 مشت دستش و شد باز چنان نیریش ینیب یها پره

. بمونم امان در کتکش از بلکه برگشتم تند شد

 تحمل رو گهیهمد بتونند دوتا نیا نداشت امکان

 مسافرت نیا و کردیم کمکمون دیبا خدا فقط. کنند

 .کردندینم زهرمارمون رو

 

 یا لقمه خودمم یبرا خواستم بود گشنم خودمم

 رهیخ روبرو به حاال که دریح دنید با که بردارم

 گفتم میمال ییصدا با و برداشتم یا لقمه دوباره بود

  دییبفرما: 

 

 و گرفت جاده از رو نگاهش آرامش با دریح

 که یا مردونه بم یصدا همون با. برگشت بطرفم

 ریز کردیم برابر هزار رو وجودم تو زنانه اقیاشت

 یزیچ هنوز. بخور خودت ممنون: گفت لب

 !ینخورد

 

 



 از کردم فیک...... کردم ذوق..... کردم عشق

 نینچنیا که شیا کلمه چند ی جمله نیا دنیشن

 که زدم یلبخند یشاد با و. بود بهم حواسش

 .زد برق زشیت یچشما کردم احساس

 

 ی لقمه دوباره و گذاشتم دهنم رو لقمه از یا کهیت

 وانیل در براش عیسر. گرفتم بطرفش یا گهید

 یرو و گرفت دستم از که ختمیر ییچا دار دسته

 .گذاشت نیماش یوانیجال

 

 !گهید برس بماهم جوجه: گفت پاشا

 .ادیدرن صداش فقط دادم پاشا بدست رو یچا وانیل

 

 حرکت نیح در و انداخت راه رو نیماش دریح

 نه؟ ای دارند هوامونو نیبب باشه حواست پاشا:  گفت

 

 هم خودم. دمیشن رو پاشا گفتن باشه یصدا فقط

 شده دوخته جاده به نگاهم و خوردم یچا یوانیل



 آرامش با و آروم و شد گرم کم کم چشمام  که بود

 .بودم رفته خواب به

 

 غیج یصدا با که میبود راه یتو چقدر دونمینم

 با پاشا یعصبان یصدا غرش و نیریش ی خفه

 .کردم باز چشمامو شده هول و جزدهیگ و ترس

 

 دریح بطرف تند و نشستم یصندل رو خیس 

 دریح یاخمو افهیق به چشمام وحشت با. برگشتم

 داشت یادیز باسرعت و محابا یب که نشست

 ..کردیم تیهدا رو نیماش

 

 وحشت ازش بشدت که یزیچ.......  ادیز سرعت

 ازم رو ام نداشته جرات و عقل وهمه داشتم

 سرعتش هم رفته رفته نیماش حاال. گرفتیم

 .شدیم شتریب

 



 با نیماش که دادم فشار یصندل به خودمو ترس با

 یلزوم چه آخه دونستمینم. کرد ترمز یادیز شدت

 بزرگراه در ییباال سرعت نیهمچ با دریح داشت

 .کنه ترمز هم پیک حاال و بکنه یرانندگ

 

 بگو و بزن زنگ هی تند پاشا: گفت یعصب دریح

 گهید ها نفله نیا. بفرستند جلوتر رو یبانیپشت دیبا

 !کنندیم یرو ادهیپ اعصابم رو یبدجور دارند

 

 بدون پاشا زد رو حرفها نیا دریح نکهیهم

 حسابت به:  دیغر فقط یوترس عجله نیکوچکتر

 !یبز شیر ی شهیریب رسمیم

 

 یب یلحن با و گرفت رو یا شماره تند بعد و

 مار وزهر سالم: گفت خط پشت آدم به حوصله

 اون یآدما.......  نمیبب خفه هیما یب پسره...... 

 ......هــــــــــان کننیم یغلط چه نجایا یبز شیر

 



 نکردم جمعشون خودم تا کن جمعشون زودتر اهللی 

 روش به آشغالها کردن جمع روش که یدونیم.....

 ...... داره فرق خورده هی من

 

 پاشا که گفت بهش یچ خط پشت آدم دونمینم

:  داد ادامه لحن همون با دوباره و دیخند الیخیب

 گرطالمیج به منم مخصوص سالم پس.....  ولیا

 خودم مخلصشم دربست گفت پاشا بگو و برسون

 .. قد تمام

 

 صورت یرو چشماش حاال رفته باال یابروها با

 از داره نیریش بود معلوم و بود شده زوم نیریش

 بنظر تفاوت یب کنهیم یسع یول ترکهیم حرص

 .....  ادیب

 

 بطرف رو لشیگور مثل کلیه اون آروم پاشا یول

 دمیشن منم که یباصدا گوشش کنار و دیکش نیریش

 در که نشسته کنارم هم گهید یگرطالیج هی: گفت



 نگرانم. کنهیم کمکم یبز شیر اون یحسابرس

 دویبد انجام درست کارهاتونو فقط..... دینباش

 .......نره ادتونی یبانیپشت

 

 وقت دونستمینم و بودم مات که بود یجور اوضاع

 یخطر دونستمینم...... کردن هیگر ای دنهیخند

 ...... که فتادیم یاتفاق داشت ای کردیم دمونیتهد

 

 

 دمیکش مهتاب شب در را تو ریتصو

 دمیکش ناب یغزل با ات هیس چشم

 

 افروز شب ماه کمر   ، کمندت یابرو

 دمیکش تاب، یب دل با خوشت مژگان

  

 جانسوز ی دانه هیس خال و زدم یفال

 دمیکش عناب ی گونه آن ی گوشه بر



 

 لبها و کردم ینظر یانار دانه بر

 دمی،کش قطاب ینیریش به دلخواه

 

 را زنخ چاه نیتر زیانگ دل بیترک

 دمیکش جذاب، ی چانه آن مرکز در

 

 نازت و غمزه دهم شرح کجا که ماندم

 دمیکش تاب شب ،پر   مستت نرگس بر

 

 بلندت و دلخواه گردن کند جلوه تا

 دمیکش آب لب   به یدیسپ یقو کی

 

 تینکو جعد هوس از شوم مست تا

 دمیکش گرداب ی ،پهنه قلم ناز با
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 افتاده؟ یاتفاق پاشا: گفتم و کردم جمع حواسمو

 چندروزه سفر هی یبرا مگه ؟یچ یبرا یبانیپشت

  ؟یچ یبرا آخه باشند؟ مراقبمون دیبا هم

 

 فیرد برامون که مانند فحش ییگنالهایس با دریح

 . افتاد راه شدیم

 

 یوقت تا: گفت داده لمیتحو پهن و پت یلبخند پاشا

 من مثل یبدردنخور ی  زردنبو بانو، نیریش قول به

 و جان نیریش مثل یخوشگل و تنبل ییکدوحلوا و

 و دل که یدریح و تو مثل یمشنگ خاتون جیگ

 هزار ماشاال و هستش یطبقات نگیپارک قلبش

 نیا یتو ستین کارش در هم یشدن پر  ماشاال

 .نیهم میبش یبانیپشت دیبا حتما سفره،

 



 یم شاه......  هللا اال الاله: گفت یعصب دریح

 آقا نیا دهیبخش یکار اصل! بخشه ینم نوکر بخشه

 نهمهیا ، کجا بیس عدد کی!! ستین بردار دست

 پسره نیا با من آخه! ستین انصاف واال کجا؟ دیتبع

 خداجونم؟ کنم کاریچ

 

 مشنگه میکار اصل! چکاریه واال: گفت یجد پاشا

 روزگارت از دمار تونستیم وگرنه دهیبخش که

 به هروقت آدم یکرد یکار فقط هم تو.  ارهیدرب

 خودش به نسبت کنه یم فکر بودنش مرد و خودش

 همه نیا یبرا گرم دمت. کنهیم دایپ یبد احساس

 !جوان مرد تالش

 

 داد تکون خشم با سرشو فقط و کرد یپوف دریح

 . نگفت یزیچ گهید

 



 گهید بار هی کنمیم یکار فقط: داد ادامه پاشا

 و مالئک حال کمک خدا یرضا راه در یخواست

 !!!!تمام یاریب ادتی پاشارو فقط یباش هایحور

 

 واال! شده یچ دیبگ منم به آخه: گفت بلند نیریش

 مگه! ها شمیم وونهید و فتمیم پس یفضول از دارم

 کرده؟ کاریچ پسرعموم

 

 ستین قرار. سوووووووس: گفت یجد و تند پاشا

 وقتها یبعض آدم. جان کدو یبشنو رو یهرحرف

! دهیشن یزیچ ارهینم شخود یرو به اما شنوه یم

  خانووووووم؟ یدیفهم

 

 فشویک ییهوی. دیترک یم داشت فقط نیریش

 دیکوب پاشا ی سروکله به فیک با دوتا و برداشت

 ها یحور و مالئک و بیس اون یاله: زد داد

 !!تیخاص یب یزردنبو ات کله یتو بخوره

 



 چه: گفت کنان یشوخ و زد یغیج پاشا 

 ی هللا بسم هی الاقل! ووووووووونهید خبررررته

 یکنیم حمله یدار بشم خبردار بگو یزیچ

 داعش کردم فکر! رفت آب ام زهره دممممممیترس

 !کرده حمله

 

 بود شده یدنید پاشا و نیریش حرکات و افهیق انقدر

 رفته ادمی جاده در ادیز سرعت از ترس اصال که

 چشمام خندان. دمید یم لمیف داشتم که انگار. بود

 . بود حرکت در دوتا اون نیب

 

 به دست و گذاشت بغلش یتو فشویک یعاص نیریش

 به گفت که یظیغل شششیا با صورتشو. شد نهیس

 .گرفت بغلش شهیش طرف

 

 و ادا با نیریش از دیتقل به و اوردین کم هم پاشا یول

 همون با و زد بغل ریز دستاشو نیریش نیع اطوار



 بطرف اونم و گفت یشششیا خشدارش یصدا

 .برگشت خودش بغل شهیش

 

 داشتم بخندم بلند تونستمینم که نیریش ترس از یوا

 ی کله به فشیک با هم یکی دمیترس یم. مردم یم

.......  الصلوات مع فاتحه اونوقت و بکوبه من

 .نزنم قهقهه تا دمیگز رو لبم و جلو به برگشتم

 

 دریح به رو دمیخند یآرام به یکم نکهیا بعداز

 ادیب پاشا و عقب برم من گمیم منکه نیبب: گفتم

 زنده زنده رو گهیهمد ای دوتا نیا بال واال. جلو

 نارنجک و یکش اسلحه به کارشون ای خورندیم

 ! باشه گفتن من از ها رسهیم کردن پرت

 

 خوامیم. نباش نگران تو! اصال: گفت محکم دریح

! نه ای انیب راه هم با توننیم دوتا نیا آخرش نمیبب

 حسابشونو داعش دست دمیم هردوتاشونو وگرنه

 !برسند



 

 فکر. داداش باشه ریخ یدید خواب: گفت پاشا

 دارم مامان هی منم! میکار و کس یب یکرد

 تو کله! وید تنوره و وید اکوان حد در اوووووووه

 چه زارمیم امیپ مامانم برا االن! سوته سه کنهیم

 . برسه حسابتو اون نباشم منم یدید برامون یخواب

 

 خاله اگه! خنده از میبود کرده غش من یخدا یوا

 گهید هم دریح! گرفته یالقاب چه دیفهم یم باران

 . دیخند یم داشت

 

 بطرفش رو نگاهم دوباره دریح یجد یصدا با

 قبولمونه وید اکوان خوب یلیخ: گفت. شد دهیکش

 موقع بگو بابک به بزن زنگ هی پاشا فقط...... 

 .ارهیب خودش با هم هارو بچه اومدن

 

 مردک نیا یک طرف از و چرا بدونم خوامیم

 در امشب نیهم خوامیم. بود شده سبز ما سرراه



 گهید ساعت دو تا کنن هماهنگ پس. باشه هتل

 .باشند اونجا ریتاخ بدون

 

 منم که اخطارگفت با نیهمچ رو ریتاخ بدون

 شده یبند زمان برنامه یرو حد چه تا دریح دمیفهم

 .هست حساس

 

 شده آرومتر خوردهی قبل به نسبت نیماش سرعت

 اطرافم و دور به ینگاه. کم هی فقط البته بود

 سر پشت به ینگاه بغل نهیآ از یحت. انداختم

 .نکرد جلب نظرمو یزیچ یول انداختم

 

 هم دنمیپرس دونستمیم. بود شده یچ دمینفهم اصال  

 با هم پاشا. کردینم باز دهن دریح چون. خودهیب

 چند انگار یول.  دادیم یآنچنان یجوابها یباز لوده

  پاشا تلفن کی با حاال و بودند کرده دنبالمون نیماش

 محو نیزم یرو از ییجادو ورد کی خواندن مثل

 !!! نبود ازشون یخبر شده



 

 نقدریا همه که توانمند دریح دونستمینم واقعا هنوز

 و هست یک گنینم نه بهش و برندیم حساب ازش

 یاطالعات مامور بود یهرچ فقط! ؟ هیچ شغلش

 . نیهم بود یزیچ باال رده

 

 مرموز و یرعادیغ شهیهم دریح. شد دهیورچ لبام

 برو یب ودستوراتش حجت همه یبرا وحرفش بود

 قهیدق چند عرض در حاال و. شدیم انجام برگرد

 خواسته همه

 

 . شدیم انجام بیترت به داشت هاش

 

 کم و مقتدر مرد نیهمچ داشتن از دلم گهید بار

 زهره آوردن ادی به با بعدش یول رفت غنج یرینظ

 به خوادیم یچ نیا بعداز دونستمینم. گرفت دلم

 ای داشتیبرم دست ازش دریح واقعا ایآ و ادیب سرم

 ! نه



 

 یصندل یرو خودمو شکسته وپا دست و سست

 ااایخدا: دمینال دلم در وفقط کردم جابجا نیماش

 برس ام خسته روح و تنگ دل نیا داد به خودت

..... 

 

 نیماش گنالیس یصدا با که بود شده گرم چشمام

 بود افتاده ام شونه یرو کج که گردنم. کردم بازش

 نگاهم. بود رفته خواب و کردیم درد استخوناش

. بود گذشته یساعت کی.  نشست ساعت یرو

 .میبود یشهر داخل

 

 اراده یب و شد شتریب دردش دادم یتکون گردنمو تا

 دست.  نشست گردنم یرو دستم. گفتم بلند یآخـــــ

: گفت  آروم و شد قفل ام شونه یرو دریح بزرگ

 رفع کم کم باش آروم. گرفته درد یدیخواب بد

 .ینشد داریب یول کردم صدات دوبار. شهیم

 



 اهشیس براق چشمان یرو و اومد باال چشمام 

 به و زد رو چشمام دوباره نگاهش برق. نشست

 درشت یگو دوتا اون از رو نگاهم تونستم یسخت

 .بردارم

 

 یول. انداختم نییپا زور به سرمو گردنم، درد با

 باال گرفته محکم و نشست دستم یرو دریح دست

 قلبم و کرد توقف مکان و زمان کردم احساس. برد

 .ستادیا دنیتپ از لحظه چند یبرا

 

 ته. فشرد و گذاشت صورتش یرو دستمو دریح

 و عشق از ییایدن برام که کردم حس رو شهاشیر

 و دیکوب یم محکم قلبم. بود تیجذاب و خواستن

 دستم، عوض بتونم کاش کردم آرزو بشدت

 . بچسبونم بصورتش صورتمو

 

 . دیبوس دستمو درون و دیچرخ دریح صورت

 



 که بود یحال در نیا و شدم زنده و مردم فقط

 در پاشا یگلو تو خنده و نیریش دنیخند یپق یصدا

 .کرد صدا طبل مثل سرم

 

 جزو ما نکهیا مثل پاشاخان: گفت خندان نیریش

 و کردن نگاه عوض. میهست شدگان فراموش

 مردم ابونیخ طرف برگردون صورتتو دنیخند

 و یکن نگاه دهیم یمعن چه واال! باشند راحت

 !یبخند

 

 و دیکن ینم نگاه شما یعنی االن: گفت یشاک پاشا

 ینم خجالت هیبق خب رونه؟یب بطرف صورتتون

 چشمامو باشم مجبور که نداره بمن یربط کشند

 !!کنم نگاه رونویب ای ببندم

 

 نیا به دوتا شما آوردن یعنی: گفت یعاص دریح 

 !دیکن باور بود میزندگ اشتباه نیبزرگتر سفر

 



 که دمیکش کنار صورتش یرو از دستمو خجالت با

 به خودتون رو شده نییتز قند کله واال: گفت پاشا

. باشم کنارتون دیکرد خواهش و دیفرستاد دنبالم

 نگیپارک شما نبودم یراض ادیز هم بنده وگرنه

 !کنم تحمل رو یطبقات

 

 و دیچیپ یابانیخ در شده فشرده بهم لبان با دریح

 لعنت که کردم خودم بله: گفت خونسرد و الیخیب

 کله که دارم ازین بهت دونستمیم یول! باد خودم بر

: گفت بمن رو بعد. فرستادم سرخ بیس کنارش قند

 میدار که بشه خوب بده ماساژ یکم رو گردنت

 . میرسیم

 

 که گفتم یچشم لب ریز توجهش از خوشحال

 ؟؟ نه ای دیشن اصال دونمینم

 

 بدون پاشا طبقه نیچند یهتل یجلو نیماش توقف با

 . دیپر نییپا و کرد باز درو حرف



 

 هتل یجلو که باال بلند مرد نفر چند شدم متوجه

 .اومدند بطرفش پاشا دنید با بودند

 

 کردمیم نگاه رو اونها میداشت حرف بدون که من

 حرف پاشا با یجد و روح یب یصورتها با که

 .دادندیم گزارش یانگار زدندیم

 

 نگاه رو قوارها و قد اوووووه: کرد زمزمه نیریش

 برم قربونت! ها رسونده آسمون از خدا فقط. کن

 !مخلوقاتت نیا با خداجوووووونم

 

 یوقت تا: دیغر و کرد باز نویماش در دریح که

 ضمن در و. دیشینم ادهیپ نیماش از نکردم اشاره

 مردها اون به گهید کباری نمیبب خوادیم دلم یلیخ

 تونو هردوتا یچشما قشنگ اونوقت تا دیکنیم نگاه

 ... ارمیدرب کاسه از

 



 به رو چشمام فورا و وحشتزده دریح جمله نیا با

 ترک رو نیماش دریح یوقت تا و انداختم نییپا

 ...... گرفتم نییپا سرم همچنان بود نکرده

 

 

 ؟یخوان یم تو را شعرم که ، همدم نیآخر یا بگو

 ؟ یدان یم ؟ چه را لشیدل ؟ نمیغمگ نگونهیا چرا

 

 چمیپ یم نسخه دردم به ، جمیگ خودم در نجایا من

  یدرمان مثل میبرا ، من زخم به شو مرهم تو

 

 دارد خطر دل زیعز ، اما یزنیم ایدر به

 یرانیو اوج تا نرو ، آخر یخوریم طوفان به

 

 ؟یحبس دل زندان در که ، جانا یوسفی تو مگر

 یشانیپر هنگام به ، وحسرت غم از باش رها



 

 آخر دم نیا تیبرا ، شد خون دلم و یرفت تو

 یمهمان رفته فردا به ، لبخندم تو یب:  نوشتم
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 رو نیماش درب و رفت نییپا نیماش از دریح تا

 کرده حبس رو نفسش انگار که نیریش بست محکم

 رونیب صداشو و سر پر نفس بلند یصدا با بود

 :گفت. کرد یا ناله و فرستاد

 

 سفر هوس کردم یغلط عجب یوااا یا 

 خوامیم گفتمینم و شدیم الل زبونم کاش......کردم

 وونهید پاشا و دریح واال.......  امیب شما با

 .....  ها کنهینم کار مغزشون اصال....... ان

 



 نیا تون خان پاشا با ساعت چند نیا تو که من

 شوهر ترس از یول. دختر شدم زنده و مردم پشت

 هوارش بزنم کیج نتونستم ادیز تو یوالیه

 !!!!یمسافرت عجب اههه...... ادیدرب

 

 با باشه افتاده قبل یها صحنه ادی تازه که انگار بعد

 با و دیکش جلو یصندل دو وسط از خودشو ذوق

 : گفت باز شین

 

 کردم شکار رو یناب یها صحنه عجب یول

 اون یعنی......  جانننننننننننن یا..  مــــــــــن

 کردن رفتار کیرمانت بداخالقم و اخمو یپسرعمو

 صحنه چه اونم.. نوچ نوچ...... بلده؟؟؟ هم رو

 یبرا بشه یا سوژه چه.....  یکیرمانت یها

 !!!لیفام یپسرا و دخترا به فیتعر

 



 باهام باشه یکی خوامیم منم..... خوااامیم منم اصال

 حاال بکشه نازمو و کنه یباز بوس بوس یاونجور

 ! شهبا هم نگرانم

 

 ادی از دمیکشیم خجالت هم بود گرفته ام خنده هم

 با و نگفتم یزیچ یول....... دریح رفتار یآور

 .برگردوندم صورتمو لبخند

 

 تند که گفتم یآخ بازوم از نیریش زیر شگونین با 

 بازوم دنیبمال شروع و نشست بازوم یرو دستم

 الیخیب نیریش که دادم فحشش لب ریز حاال. کردم

 :  گفت دوباره یسرخوش با و کرد یا خنده تک

 

 پسرخاله اون و نکره شوهر اون یتالف دیبا. حقته

......  گهید ارمیدرب تو سر رو زمختت و خرفت ی

...... دخترررر گهید رسهیم تو به فقط زورم

 خوش یپسرعمو اون توسط کنه خدا فقط اوووووه

 ....یباش نشده افتتاح اخالقم



 

. شدم یعصبان هم دمیکش خجالت هم حرفاش از

.......  شعووووووور یب یایح یب ی دختره

 هرهر به کرد شروع  دید مو افهیق که نیریش

 سرش رو شیتالف خواستم باحرص منم دن،یخند

 .ارمیدرب

 

 نیماش درب بردارم زیخ عقب به خواستم نکهیهم

 رو دستش رفته باال یابروها با پاشا و شد باز

 :  گفت و گذاشت نیماش شده باز در یرو

 

 نه نه.... نییپا دییبفرما ززززیعز یهاخانم_ 

  لطفا...... نییپا دیزیبر خانمها....... 

 

 گفت یشیا اکراه با پاشا دنید از حرص با نیریش

. رفت نییپا نیماش از پاشا به توجه یب و عیسر و

 به چشمم بشم ادهیپ خواستم و برگشتم تا من یول

 . بود ستادهیا در یجلو که    که افتاد دریح



 

 نزار تنهاش: گفت پاشا به سرش اشاره با دریح

 .لحظه به لحظه باش کنارش

 

 و چشم خندان و ستادیا نیریش کنار هم پاشا که 

 فقط. شد باز نیریش چشمان که اومد براش ییابرو

 ریبخ دوتا نیا با رو عاقبتمون آخر خدا خود دیبا

 . گذروندیم

 

 به میمستق رو چشماش اطرافش به توجه یب دریح

 دیکل. دارم کار امینم من: گفت و دوخت چشمام

 یتو یریم و یریگیم لیتحو پاشا از رو اتاقت

 خودمو من تا یکنیم قفل داخل از هم دررو اتاقت،

 . برسونم

 

 یچشمک بود ستادهیا دریح و من کنار حاال که پاشا

 بگه یزیچ خواست شخندین با و زد اخمو ن  یریش به

 . شد الیخیب دریح تشر با که



 

 چمدون. شد دور قدم دو کمر به دست و برگشت 

 زمزمه لب ریز و برداشت عقب صندوق از منو

.....  توووو یزنیم فک چقده دریح اَه: زد غر وار

 د  .......  یدیکش نشون و خط نقدریا ینشد خسته

 !یکرد مون خسته گهید برو ایب

 

 برداشت عقب صندوق از رو چمدونش هم نیریش

 و خونسرد. نداد یتیاهم پاشا یول گذاشت نیزم و

 .میفتیب راه باهاش کرد اشاره نیریش به توجه بدون

 

 ینما و کیش ساختمان یرو یا لحظه نگاهم

 مشخص رونشیب از کامال که دیچرخ هتل یروم

 . هیمحشر چه توش بود

 

 عجب پاشا یول: گفتم و دمیکوب بهم دستامو خندان

..... مــــــــــآآآآآ میبکن یفیک چه...... ییییییییییهتل

 .بگذره خوش بهمون که انشاال



 

 دادم تکون دریح یبرا یدست و نکردم معطل گهید

 داشت فقط دریح. افتادم راه خندان گفتم یبا یبا و

 یتو خورمیم قسم و دییپا یم رو من العمل عکس

 بچگانه رفتار بخاطر خنده از یها رگه چشماش

 تونستم ینم و بودم خوشحال خب یول. داشت من

 !چه بمن کنم پنهونش

 

 هم با هردو و میرفت داخل نیریش کنار یخوشحال با

 .میدیکش یم رو چمدونش ی دسته

 

 با و بودم کرده هنگ یا لحظه میشد که وارد

 نگاه فقط زدن پلک بدون زده رونیب چشمان

 به قدم بود بار نیاول کنم چکار خب. کردمیم

 .بودم گذاشته کیپ و کیش ییجا نیهمچ

 

 حرص با اولش داشتیم بر قدم کنارم که نیریش

 برنداشتن بخاطر رو پاشا یپدر آباد و جد داشت



 آباد و جد با البته. کردیم ضیمستف چمدونش

 ی فهیروطایت شامل چون نداشت یکار پاشا یمادر

 سر شییبایز و هتل دنید با اونم یول.  شدیم منم

 .اومد ذوق

 

 اووووووووه: گفت براق یچشمان با و

 ....نجاروووووویا

 

 ینما با هتل یالب بزرگ یلوسترها برق و زرق

 بود شده نییتز ییبایز آبشار بصورت که یداخل

 که کدستی و قرمز مبلمان.  بود ریچشمگ واقعا

 نیع در زدیم داد فاصله همون از شونیراحت

 . بودند کیش اریبس یسادگ

 

 جالب و داشتند یتازگ برامون یچ همه و همه کال

 .بودند

 



 بطرف شا اشاره و نیریش دیشد ی سقلمه با

 رو روتختهیت: گفت آروم. برگشتم هتل کارکنان

 !خدا اووووووووف نیبب نارویا و شو الیخیب

 

 هتل، تمام از جذابتر و جالبتر. گفتیم راست 

 نیچ دست انگار که بودند باشیز و جوان کارکنان

 جوان صدالبته و. بودند شده استخدام هتل در شده

  پشت جذاب

 حرف خدا یقلمکار شییخدا که بود رشیپذ زیم

 .نداشت

 

 نگاه نیآم: گفت بمن رو کرده ذوق و خندان نیریش

   فتاده؟؟ین راه که دهنم آب نیبب  کن

 

. برگشتم بطرفش ییصدا ییخوشآمدگو با و دمیخند

 با که بود قواره و قد خوش کارکنان همون از یکی

 چمدان یگرید جوان. گفتیم مقدم ریخ تمام احترام

 .ستادیا یکنار و گرفت رو نیریش



 

 ادب با سال یس تا پنج و ستیب نیب یسن با مرد دو

 رو ییزایچ و کردندیم رفتار پاشا با کامل احترام و

 . دادندیم حیتوض

 

 دنید از اقیاشت با و سرحال کامال حاال نیریش

 بازوم به دست مثال کنارمون، جوان   یپسرها

 گرفتیم شگونین رو بازوم زیر چنان یول. گرفت

 بود مونده کم که نمیبب خوب و کنم جمع حواسمو تا

 . بزنم داد

 

 دو دادن لیتحو از بعد و احترام تینها با خالصه

 .کردند مونییراهنما آسانسور بطرف ورود کارت

 

 چند برعکس پاشا افهیق کردم احساس چرا دونمینم

 بنظر یعصب حاال بود سرحال که قبل قهیدق

 .دیرسیم

 . بودم شده متوجه اشتباه هم دیشا



 

 اخم با که منقبضش فک با شده قرمز چشمان یول

 نیریش داد؟؟یم یمعن چه بود شده دوخته نیریش به

 عمرش طول در انگار خندان و خوشحال همکه

 کردیم یچرون چشم داشت بود دهیند خوشگل پسر

 !شدینم بند جا هی لباش و

 

 از شدمیم دهیکش نیریش دنبالبه همانطورکه

 خدمه دست از رو کارت پاشا. میشد ادهیپ آسانسور

 با بود کرده باز رو مون اتاق درب که جذاب ی

 .گفت یممنون غر با رلبیز و گرفت حرص

 

 با بعد. گفت یکنمیم خواهش تعجب با چارهیب پسر

 عیوسر کرد ممونیتقد یخوش روز افتاده نییپا سر

 .رفت و گرفت فاصله ما از

 

 درسته: گفت گوشم دم یزیر یصدا با نیریش

 بلد معاشرت آداب اصال ادین بدت یول پسرخالته



 یدید. گاو مردک بکنن نفهمش سر تو خاک. ستین

 مردک. داشت چارهیب پسر اون با یبرخورد چه

 ....ششیگاوم کالس یب

 

 از سرشار یپاشا به نکهیا از. شد یجور هی دلم

 یول. گرفت دلم یکم بود داده فحش من محبت

 .شمینم نایا ختنیر زبون فیحر چوقتیه دونستمیم

 

 دست من نباریا. گفتم یسیه لب ریز و کردم یاخم

 اتاق طرف به خودم همراه و گرفتم رو نیریش

 جارو همه داشت که کردم پاشا به ینگاه. دمیکش

 ذوق اتاق منظره دنید با دوباره و. کردیم چک

 کاناپه نیاول یرو به رو خودم یمعطل یوب کردم

 .نشستم و دمیکش

 

 باز به شروع من و پاشا به توجه یب نیریش یول

 . کرد کوتاهش یمشک کاپشن یها دکمه کردن

 



 با نیریش رفتیم خچالی سروقت پاشا کهیحال در

 پاشا نثار یتیخاص یب ی  پررو یرلبیز و حرص

 که یمرد اون وگرنه. دینشن پاشا کنم فکر که کرد

 ذاشتینم جواب یب رو نیریش حرف شناسمیم من

 !!!نیریش خود مثل درست

 

 نگاه رو دوتا نیا حرکات داشتم حرف یب که من

 .کردمیم

 بطرفم و برداشت یخنک یران خچالی از پاشا

 .ارهیم من یبرا دیشا کردم فکر. اومد

 

 کرد دراز زیم یرو که ییپاها با و نشست یول

 هم رفتن قصد اصال و دیکش سر خودش رو یران

 توپ داشت که یچشمان با هم نیریش. نداشت

. بره رو از بلکه کردیم نگاه رو پاشا کردیم کیشل

 .بود نکارهیا پاشا عمرا یول

 



 و کاپشن باز پیز با. اوردین طاقت نیریش گهید

: گفت هیکنا با ستادیا پاشا یجلو که شلوار بلوز

 ای د؟یندار اتاق خودتون یبرا شما پاشاخان گمیم

 موندگار؟ و دیراحت یادیز نجایا

 

 با چون. بود یفرصت منتظر هم پاشا نکهیا مثل  

 و کش رو بدنش و پاها و دیکش یا ازهیخم آرامش

 :  گفت شده بم یصدا با و داد یقوس

 

 ی اجازه و ندیبفرما امر واال حضرت بودم منتظر

 مبل یرو از کهیحال در هم بعدش. بدهند رخصت

 : گفت رفتیم در بطرف و شد بلند

 

 باشه زنداداشم به حواست زرزرو، کدوتنبل یه

 و ختیبدر پروپاچه اون دنید با من درضمن. ها

 بشو کیتحر ستندین هیشب یچیه به که تیونیقل ین

 !کوچولووووو ستمین

 



...... پاشــــــــــآآآآآآا یوآآآآآآآآآا: گفتم متعجب فقط

 .گرفت قرار دهنم یجلو دستم بعد.... بکش خجالت

 

 از شده کبود صورت و نیریش مونده باز دهن

 که بود کرده ترسناک رو افشیق انقدر حرصش

 رو جلوش بزور که یا خنده وجود با دادم حیترج

 شیاحتمال یهاترکش تا بمونم ساکت بودم گرفته

 .نکنه اصابت بدشانس بمن

 

. بشه آروم اوضاع بلکه گفتمیم یزیچ دیبا اما

 من که خودتون اتاق برو زود پاشا: کردم زمزمه

 . کنم ینم ینیب شیپ برات رو یخوب ی ندهیآ

 

 

 با و بزنم یالیخیب به رو خودم کردم یسع بعد 

 بشم مشغول بود کنارم خوشبختانه که میدست فیک

 که



 برداشتن زیخ و نیریش یحرص ینفسها یصدا

 زیخ مین سرجام شد باعث پاشا سمت به شییهوی

 . بشم

 

 فتهیخودش هوووور لنده مردک: دیغر یم نیریش

 من...... یکرد یغلط چه تو......  الاااایگودز

 صفت نسناس و بتیبده ب  یبدترک  یتو بخاطر

 رونه؟؟یب پروپاچم

 

 خودت اصال. یگیم تنبل کدو بمن یکنیم خودیب 

 اون با یهست یانگور لیگور هیشب درست که یچ

 !تیا زرافه دراز یپاها

 

 هم باز و بود شده باز خنده و تعجب از چشمام

 بود نجایا جالب. زدمینم هم پلک گهید. بود مونده

 نیریش که االنه کردمیم که یفکر برعکس پاشا

 ، بکنه نصف وسط از رو

 



 نییپا باال به و دیخندیم خباثت با بهش داشت

 به کردیم یسع هودهیب که نیریش یها دنیپر

 نگاه اقیاشت با بندازه چنگ پاشا سروصورت

 یدستها یها ضربه یجلو دستهاش با و کردیم

 .گرفتیم رو نیریش فیظر

 

 درشت دریح مثل درست که پاشا بودم متوجه البته

 نیریش یها ضربه نیا از یحت بود یقو و قدبلند و

 نیریش داده اجازه خودش و گزهینم ککشم

 . بشه هوار روسرش

 باهاش نیریش ومدیم خوشش خودش که انگار

 .بشه ریدرگ

 

 کرد خطور مغزم به که یفکر از لحظه کی

 پاشا با نیریش اگه. گرفتم اوج و کردم ذوق خودمم

 چه شدندیم هم عاشق معروف بقول ای و دوست

 .....هااا شدیم باحال و یدنید

 



 دوتا نیا یعنی. دمیخند آروم هم دل ته از. دمیخند

 رو فتادیم راه به یاوضاع چه شدندیم هم عاشق

 . کنم تصور تونستمینم

 

 در شدم دواریام که بود فکر کی فقط نیا یول

 رو چموش یجر و تام ای گربه و موش نیا نده،یآ

 . نمیبب کترینزد بهم

 

 ی سابقه اون با. بود یا مسخره فکر دمیشا

 چشمان خدا شهیهم که طنتهاشیش در پاشا درخشان

 بدنبال و بود زدن دید حال در نشیشاه مثل درشت

 یم بنظر یسخت کار عشق نیا ،یآنچنان یشکارها

 .دیرس

 

 نگاهم. شد جمع حواسم دوباره و شد ریدرگ فکرم

 چند تا که نیریش. بود شده دوخته یجر و تام به

 پاشا بطرف و کردیم دادهوار داشت شیپ لحظه

  د،یکش یم پنجول



 

 از گرفته آروم خجالت از سرخ صورت با حاال

 پاشا دستان و بود شده گرفته پاشا آغوش در پشت

 . نخوره تکون بود حلقه دورش

 

 دم رو لباش هم پاشا. دادیم گوش داشت هم قشنگ

 دم رو یزیچ داشت و بود گذاشته نیریش گوش

 ....کردیم زمزمه گوشش

 

 باران خاله یجا. دیجه باال ابروهام

 زود چقدر گر لهیح یپاشا نیا...... یییییییییخال

 درست موزمار پسره...... .بود شده بکار دست

 و خوندیم ورد گوشش دم داشت جادوگرها مثل

 و شدیم تر سست و تر سست لحظه هر هم نیریش

 از پاشا محکم و سفت آغوش برابر در مقاومتش

 .......دادیم دست

 

 



 

 است دل  کی  تیپا ریز, بردار  اهسته قدم  

 است گل یبررو افتاده,زما خون پر دل کی

 

 یول دل یرو ب تیپا رود غفلت از چه گر

 است منزل یلیل ب را او,تر اهسته متیگو

 

 وخون درخاک شده له تیرپایز ک یدل نیا

 است قاتل یبپا افتاده ک ست مجنون قلب

 

 بکن  پا  ریز  ب,   هم  ینگاه  اما  یرو یم

 است غافل تیرپایز مانده ک یقلب دانیشا

 

 ارزوست صد از پر شیایدن ک یلیل از غافل

 است  باطل  یالیخ,  مجنون  دنید  یارزو

 



 دل ازتو میگو چه ماندم دراشعارخود که من

 است شامل هم  مرا ک یحساب حرف بگو تو

 

 ارزوست  از  بغل  کی,    نگاهت  امواج  یتو

 ...!!!!است ساحل راه ب چشم,  تیارزو در  قمیقا

 

 

 

#149 

 

 یوروجکها نیا به نگاهم شده باز چشمان با

 کیج گهیهمد گوش دم که بود شده دوخته طونیش

 کل به منم کنم فکر و بود مستونشون کیج

 .بودند کرده فراموش

 



 پس: گفت هوی که دیخند یم زیر زیر نیریش حاال

 یبرا کم کم یدار ای باشم تیخواستگار منتظر

 پاشاخان؟ یکنیم جور یسرگرم خودت

 

 یسرگرم جووووونم ننه جان به: گفت تند پاشا

 نظر در کردنم یخواستگار فعال یول ستین میحال

 چشم ت  یب اهل شیپ میبرگرد یبسالمت انشاال. ندارم

 . میا کارهیچ آخرش مینیبب و براه

 

 با و شدم بلند مبل یرو از یظاهر یخونسرد با

 کار نکهیا از قبل دیبا. شدم کینزد بهشون آرامش

 نداختندیم راه عقدکنون نجایهم و کردیم دایپ خیب

 یخالص باران خاله دست از بتونم کردمیم یکار

 ... کنم دایپ

 

 .بودند برده ادی از هم منو کال شکرخدا نکهیا مثل

 حاال! نداشتم؟ خبر وخودم بودم شده ینامرئ نکنه

 رفتیم یرآبیز یجور داشت شعوریب نیریش نیا



 نیماش در مسلما. کردیم پا و دست خواستگار و

 .نداشتم خبر من و بود شده ییخبرا پشت اون

 

 پاشا ی شانه یرو انگشتم با و بردم باال رو دستم 

 نمیبب بردار دستاتو: گفتم و کردم یا سرفه. زدم

 هفت از خودت نیع همه نکن فکر! خان زرنگ

 !کنند یم خواست دلشون یهرکار و آزادند دولت

 

 و خودت مواظب دیبا و رانهیا ستین فرانسه نجایا

 اوردمیدرن رو چالت و چشم تا! یباش رفتارهات

 نیریش دلت هم هرزمان! شو نیریش الیخیب

 برو تتیب اهل با دمیم بهت رو آدرسش خواست

 ! خونشون

  

 نیآم نیآفر: گفت و دیکش کنار خودشو تند نیریش

 آدرس دادن موقع فقط. نداره جواب حق حرف

 ممنونت که ها بده زودتر نکن دست دست خونمون

 !شمیم



 

 

 و شد دهیکش بناگوشش تا لباش ما یایح یب یوالیه

 هم یچشمک وقاحت کمال در  خجالت یا ذره بدون

 اتاق از شمرده یهاقدم وبا زنان سوت و زد بمن

 باز یشکیه یبرا درو: گفت که رفت رونیب

 !!دینکن

 

 چمدونم بطرف و رفتم نیریش به یا غره چشم

 میگوش که کنم باز رو چمدونم خواستمیم تازه. رفتم

 االن: گفت دادم جواب تا. بود دریح. دراومد بصدا

 یخود. دیبد راهشون که انیم تمونیسو به دونفر

 .هستند

 

 دونفر یچ یعنی: گفتم و زد یچرخ یشاک چشمام

 دور رو آدم و عالم ماشاال که تو تمون؟یسو انیم

  ه؟یسفر چه نیا بگو بهم االن ؟یکرد جمع خودت

 



 فعال. دمیم حیتوض امیم: گفت یجد

 

 یتکون تا. شد دهیشن اتاق در به یا تقه یصدا

: گفت رونیب از نیریش کن صبر بگم و بخورم

 نیا از که هستش بک گنده یپاشا اون باز حتما

 . شهینم کنده اتاق

 

! ها بدم بهش یحساب یگوشمال هی گهیم طونهیش

 خالص ریبگ خودت یبرا اتاق هی برو بابا  آخه

 ... گهید میبش

 

: دینال کردنش باز نیح و در دم رفت لبخند با حاال

 !! آخه یخوااایم یچ باز

 

. بود دهیهنگ انگار ومدین ازش ییصدا گهید یول

  امرتون؟ دییبفرما: گفت نیریش که رفتم جلوتر

 



 رتیح و تعجب با منم روبروم یآدمها دنید با

 با خانم نفر دو در چارچوب در!! زد خشکم

 یدنید و جذاب ییها افهیق و اهپوشیس ییلباسها

 هم یمخصوص سامسونت شونیکی و بودند ستادهیا

 . داشت بدست

 

 اونا و بکشه کنار نیریش بودند منتظر نکهیا مثل

 !!بود بیعج ماها یبرا ظاهرشون! بشند داخل

 ست یمانتوها با گشاد و کتان ییشلوارها

 یشال و زانو نییپا تا اهیس و گشاد کتان شلوارشون

 واقعا بود شده دهیچیپ دورسرشون محجبه که اهیس

 نشونیآست یرو یا لحظه! بودند یدنید و خفن

 در سر خداروشکر که افتاد شون درجه به نگاهم

 .اوردمینم

 

 اجازه.... گریج نمیبب: گفت و زد یلبخند شونیکی

 نه؟؟ ای دییفرمایم بما ورود

 



 بخوره دردتون به نکنم فک واال: داد جواب نیریش

 و! هیاختصاص تمونیسو. میبد اجازه میبتون و

 .میترس یم ها بهیغر از میکی: داد ادامه خندان

 

 با یکی که رفتم جلوتر. دندیخند هردوشون خانمها

 اجازه. طال گریج نباش نگران: گفت سرحال یلحن

 خوشگل شما ستین الزم و شده صادر باال اون از

 هست؟ اجازه حاال. یبترس یزیچ از خانم

 

 از االن. تو دییبفرما بله: گفتم نیریش سر پشت از

 .بودند زده زنگ باالها باال اون

 

 محکم ونیآقا مثل درست که شدند وارد یتشکر با

 باز زیم یرو فشونیک. داشتندیبرم قدم سرراست و

 ایخدا. دمیکش صورتم به یدست متعجب. شد

 مثل درست که هم دریح یهمکارها. شکرت

 و رفتار و دارند فیتشر بیغر و بیعج خودش

 !! مرموزانه و یجد هم اداهاشون



 

 حواسم. رفتم بطرفشون و بستم سرشون پشت درو

 یچهایپ و کروفنیم هیشب زیر یها لیوسا یپ رفت

 سردر وازشون بودم دهیند حاال تا که ییکوچولو

 .خورندیم یدرد چه وبه هستن یچ که اوردمینم

 

 ازم ابرو و چشم با شد من دیترد متوجه که نیریش

 .باشم اونا شیپ و برم خواست

 

 پاشا همراه که بود دریح نباریا و شد باز اتاق در

 یها افهیق با هردوشون کهیدرحال. شدیم اتاق وارد

 دهید شون چهره ته یخاص ینگران یجد و خشن

 . دمییسا بهم دندونامو. شدیم

 

 مبل یرو از عیسر پاشا و دریح دنید با خانمها

 کردن خم با بالفاصله. کردند احترام و شدند بلند

 دهیچسب ابروهام گهید سیرئ کلمه لفظ و سرشون

 !!سرم؟؟ فرق به بود



 

 در من انگار زدند حرف گهیهمد با یا کلمه چند

 مونده کم خشم از. بودم یرسم تیمامور هی وسط

 ینم هم یزیچ ها بهیغر شیپ یول چمیبپ بهم بود

 . بگم تونستم

 

 و بودم دوخته دریح صورت به خشم با نگاهمو

 یرو نگاهش تا. برگرده بطرفم بودم منتظر

 !ایب همراهم کردم اشاره  آروم نشست صورتم

 

 حرف ای العمل عکس مجال و افتادم راه محکم

 به دستمو و شدم اتاق وارد. ندادم دریح به یا گهید

 .ستادمیا گرفته در

 

 نمیبب: گفتم یعصبان و بستم درو شد وارد دریح تا

 قرار مکه خودتو؟ ای یکرد مسخره منو تو دریح

 به مگه باشه؟؟ برامون یحیتفر سفر نیا نبود



 هی هم کنار ییدوتا یخوایم ینگفت آقاجون و زیعز

 !بشه کدورت رفع و میباش داشته سفر

 

 هردم و یانداخت براه برامون هیوضع چه نیا االن

 نخوام من بابا! رسهیم یبر تون شده خراب باغ از

 تیپ در   یتهایمامور یقاط و نمیبب شمارو ماموران

 نم؟؟یبب دیبا رو یک نشم تو

 

 سفر هی یتونست ینم و ینبود مردش اگه بااااابااآااا

 یکرد اشتباه یبنداز براه برامون یحساب  و درست

 هیوضع چه نیا! برم نایا آقاجون با ینداد اجازه

 !!آخه یکرد درست برام

 

 آروم اما فشرد بهم حرص با و محکم لبهاشو دریح

 !بگم یچ دونمینم! یدار حق شو همه: گفت

 

 یا چهره با و انداخت شونم دور دستشو یا لحظه 

 پلک تونستم فقط. دیبوس رو جگاهمیگ فشرده بهم



 به اش مردونه تن عطر که بکشم ینفس و بزنم

 .نشست مشام

 

 بهش یخاص حس چیه و نبود خوب حالم فعال اما

 و دمیکش عقب محکم از محکمتر خودمو. نداشتم

 و منو آلقل ؟یبگ یچ یدونینم یچ یعنی: گفتم

 زیعز و آقاجون به خودمونو مایهواپ بزار و نیریش

 تورو یهایباز سیپل ی حوصله من واال. میبرسون

 .ندارم

 

 من نبود قرار اصال..... نیآم نیبب: گفت تند دریح

 سییر بدستور فقط. باشم داشته یتیمامور روز چند

 چندساعته یول! یچیه گهید و بود یسرکش بزرک

 . کرده دایپ خیب کار یکم میشد متوجه

 

 تییسو یتو میدار شما از تیحما یبرا فقط االنم

 کار در یخطر اصال وگرنه میکن یم ییکارها

 . ستین



 

: گفتم. چرخوندم راست و چپ به تاسف با سرمو

 و یستین هم بابا زن من یبرا یمادر همه یبرا

 برام رو خطر یب و دونفره سفر هی ینتونست یحت

 یقول بهت نجایهم دریح یول. ینیبب تدارک

 ......دمیم

 

 گهید من ادیب شیپ برام یاتفاق و خطر دمیم قول

 گهید قسم بابام و مامان خاک به....... ستمین

 امروز به تا که خوردم قسم یزیچ به...... ستمین

 خودت حاال. بودم نکرده باز دهنمم موردش در

 یزیر برنامه دیبا چطور سفر نیا نیبب کن حساب

 ........نکشم دورت قرمز خط هی که بشه

 

 

 ؟یبخند باز و دلت ردیبگ بار صد شده

 ؟یبخند ناز با حادثه هر به لحظه هر

 



 ...را ات یزندگ ببرد دیایب البیس

 ؟یبخند سپر،باز نهیس ینکن خم سر

 

 است اهیس ابر از پر نجایا من یایدن

 ؟یبخند ساز با تو ابر، هر ی نعره با

 

 شد خدا عزادار نجایا در شهر کی

 ؟یبخند پرواز به و ینیبنش خاک در

 

 بسوزاند آخر در و یبساز سال هر

 ؟ی،لجبازبخندیکن خم را قائده نیا

 

 بسراغت غم کی زده سر امد بارکه هر

 ؟یبخند باز سر تو غم، آن به بار هر

 

 آخر در و ینباش رفته آن به دلخوش



 ؟یبخند آغاز سر به فردا، به مغرور

 

 *میندار البیس غم دوشان به خانه ما*

 یبخند اعجاز به شور از پر و مست سر
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 انگار و بود دوخته صورتم به چشم مبهوت دریح

 فکر داشت دمیشا. نداشت گفتن یبرا یزیچ

 .کردیم

 

 نه داره الزم کردن فکر نه دریح: دادم ادامه 

 فعال اما مسافرت، اومدم تو با من.  اضافه حرف

 یکرد همراه باهام هم رو طونیش یسرجهاز دوتا

 وارید از فقط و شنینم بند آسمون و نیزم که

 . باال رنیم راست

 



 دونهیم خدا و اتاقمونه یتو مامور دوتا که االنم

 لطفا رو َسفره کجاش ابن. کنند یم کاریچ دارند

 !نیهم کن یمعن برام

 

 خودت یبرا رسما ن،یآم هیچ یدونیم: گفت دریح

 کله رو طرف یتونیم خوب گهید و یشد لیوک هی

 یچطور نیریش یبود شاهد که خودت یول. یکن پا

 . داشتم گناه کجا من آخه! دیچسب گلومون خیب

 

 ییتنها باهات خوامیم دادم اطالع همه به که میوقت

 برام دیبازد برنامه هی سیرئ شدم متوجه کنم سفر

 از و بزنم حرفم ریز نتونستم گهید که دهید تدارک

 و دادم رییتغ رمویمس فقط. کنم صرفنظر مسافرت

 .میدار فیتشر مرز در حدودا که االنم

 

 پاشارو دینمون تنها نبودم خودمم نکهیا یبرا فقط

 هم و هستش راحت تو از فکرم هم. کردم دعوت



 بشند آشنا گهیهمد با کینزد از پاشا و نیریش گفتم

 . کردند پسند رو گهیهمد دیشا و

 

 گهیهمد پس از تونند یم دوتا نیهم فقط واال

 مردم ی هیبق وگرنه. باشند خوش هم کنار و انیبرب

 ! هارو وونهید شناسمشون یم. زاره کارشون

 

 یتو فقط. ستندین موندگار هم مامور دوتا اون

 ییها برنامه هی و کنند یم نصب نیدورب منینش

 .نیهم دندیم وترمیکامپ به رو

 

 دمینفهم رو بود کجا من گناه موارد نیا تمام در

 . کن باور

 

 خودتم گناه،یب چه گناهکار چه: گفتم یعاص

 گهید. کردم یط رو ییراهها چه نجایا تا یدونیم

 که خستم بهاشینش و فراز با یزندگ نیا از یحد به

 .  نکنم نگاه سرمم پشت و برم بزارم خوادیم دلم



 

 دریح یعطا حاضرم که ستادمیا مرز لب چنان کال

 همه از خستمو بدن و تن و ببخشم هیبق به هم رو

 خودت. هستم خوردم که یقسم یرو. کنم دور

 پشت برم نزارم گهید که باشه دستت کار حساب

 .نکنم نگاه سرمم

 

 بد نفوس نهمهیا: گفت و گرفت بازوهامو دریح

 و تو به یکس نه کاره در یخطر نه انشاال. نزن

 جوانب تمام منم. کنهیم فکر بهت زدن صدمه

. نیهم باشه راحت المیخ کنم یم تیرعا رو تیامن

 به یبسالمت انشاال. زرنگم یجوجو نباش نگران

 .میگردیبرم خودمون ی خونه و شهر

 

 منو محکم چنان که شدم فشرده آغوشش در بعد

. خورد گره م نهیس یتو نفسم فشرد بخودش

 نیا دارم دوست: گفت و زد یا بوسه مویشونیپ

 دریح به نتونه گهید بچلونم یجور رو لیوک جوجه

 !بده دستور



 

 چشم قربان بله و رندیگیم دستور دریح از همه واال

 دستور من به جوجه نیا اونموقع گند،یم قربان

 . خورهیم هیآ و قسم برام و دهیم

 

 دیلرز یم داشت که یدل با و دادم فرو یقیعم نفس

 ینم! خورمیم قسم دارم چرا یدونیم خودت: گفتم

! ماجرا پشت ماجرا. کشم ینم واقعا..... دریح کشم

 . منه لنگ یپا یبرا هم همش

 

 داشت امکان مگه داشتم بابا و مامان اگه آخه

 اگه. ذاشتندینم بخدا! فتهیب برام اتفاق نهمهیا بزارند

 و داشتم اونارو کاش خوادیم دلم چقدر یبدون

 ! داشتم تیامن کنارشون

 

 از یول تورو، مخصوصا دارم تونو همه درسته

 باور دم،یفهم زارویچ یلیخ و بهت که یتلفن اون



 نه دارم آرامش نه گهید ایدن یجا چیه هیمدت هی کن

 !تیامن

 

 که خواستیم کردن هیگر دلم و دیلرز ام نهیس

 ینجوریا چوقتمیه. نگو یزیچ گهید: دیغر دریح

 خودم. ادیدرب بلرزه و بشنوه استخونات که نگو

 .دارم هواتو دارم عمر تا و کنارتم شهیهم و هستم

 

 مینیبب و هیبق شیپ میبر ومدهین در اشکت تا االنم 

 راه نیب. ام گرسنه بشدت خودم من. کردند کاریچ

 راستش یول. دارم نگه غذا یبرا خواستمیم هم

 کمه مون یبانیپشت و میهست بیتعق تحت دمید یوقت

 .شدم منصرف

 

. اومد تر نییپا لباش و دیبوس جگاهمویگ آروم بعد

 تنش عطر که بدم فرو رو ییها نفس تونستم فقط

 !شدم مست کنم فکر و شد هام هیر داخل قلمبه

 



 یا گهید زیچ تیامن و آرامش ریغ به یا لحظه

 الیخ با که دیرسیم یروز یعنی. نکردم حس

 مغرورم مرد کنار یا دغدغه و فکر چیه و راحت

 بکنم؟؟ سعادت و یخوشبخت احساس

 

 کردم مرتب خودمو و دمیکش کنار دریح آغوش از

 .میافتاد راه  منینش بطرف هم با هردو بعد

 

 منم بودم شده متوجه دریح یگرسنگ دنیشن با تازه

 از آخه. رهیم ضعف داره دلم و هستم گرسنه

 با هارو لقمه همون فقط میبود کرده حرکت یوقت

 گهید و میبود خورده شکالت و وهیم و تخمه یکم

 ..... یچیه

 

 بطرفم و نشست رهیدستگ یرو دستش دریح

 و شترهیب من از تحملت تو یعنی: گفت برگشت

  ؟یستین گرسنه

 



 یلحن با و گذاشتم ام معده یرو رو دستم اراده یب

 سوراخ داره هیچ گرسنه: گفتم نازدار و لوس

 فکر بهش بودم نکرده وقت فعال یول. شهیم

 .....کنم

 

 خودمم رو اومدم غمزه و ناز ینطوریا چرا حاال

 !دونمینم

 یلبخند بود اومده خوشش انگار همکه دریح

 االن: گفت فشرده بازومو و کرد ام حواله مهربون

 تموم کردند کاریچ مینیبب میبر. میبخور غذا میریم

 !نه ای شدند

 

. برگشت بطرفمون همه چشم که میشد منینش وارد 

 گفت لباش نیب یول ومدین در صداش درسته نیریش

 !جوووووووووووووووون

 

 به رو محکم دریح. بخندم بود مونده کم گهید 

 نشد؟ تموم: گفت خانمها



 

  

 تمام..... سیرئ حله یچ همه: گفت شونیکی که

 تاپتون لپ یتو رو دیبود خواسته که ییها برنامه

 .میزد

 

 دهیرس نیریش کنار منکه و داد تکون یسر دریح

 ییهوی گذشت؟ خوش: کرد زمزمه زلزله بودم

 دیرفت و دیکرد جور سروصدا یب یچطور

 و عالم و زدمیم داد دیبا بودم من واال ؟یخصوص

 مثل نه. اتاق میبر میخوایم که کردمیم خبر رو آدم

 !گهید خنگم واال! اونجا بخزم سبک دنده که شما

 

 :خوند خودش یبرا بلند و حسرت با بعد

 

 شد خواهد تپل مردني نیریش این

 شد خواهد گل شبیه نخورد گاوش



 

 ادیپرفر و خاصیت بي و خنگ چه اگر ظاهر در

 است

 .شد خواهد كل مدیر مطمئنم من

 

 ناخواسته همه یول هیچ ماجرا دونستینم یشکیه

 باز که دریح بجز دندیخند غش غش شعرش به

 !بود کرده النه صورتش یتو تیجد و غرور

 

 قلب میصم از: گفت دیخند یم دل ته از که پاشا 

 شمارو گاو چوقتیه انشاال کنم یم دعا براتون

 دینباش شما آخه! بانو نیریش دیباش ماندگار و نخوره

 یکس تو جز من دل در بخدا. ستمین منم کنم فک

 !ندارد خانه

 

 از یکی که بود باز گوش بنا تا مونیهمگ یلبها

. میبر دیبا و میمزاحم گهید کنم فکر: گفت خانمها

 . کنهیم دایپ خیب داره کارها



 

 یا غره چشم با یعصب و فشرده بهم یلبها با دریح

 خم تاپ لپ یرو و رفت خانمها بطرف پاشا به

 اش چهره  که نشست نیریش یرو نگاهم. شد

 باد خودشو دستش با داشت و بود شده سرخ بشدت

 .زدیم

 

 یب و خندان بود کس همه از اتریح یب همکه پاشا 

 نیریش به نگاهش فقط در،یح ی غره چشم به اعتنا

 کم لباش یرو از لبخند و بود شده دوخته

 .......شدینم

 

 

⇨♡♥️♡⇦ 

 

 یجان در و یهست من ریتقد در تو

 یمان یم تو من کنار  در ،ی،ک کجا



 

 ادتی با  عشق یکو  به پرسه  زنم

 یپنهان  کوچه  یکجا  تو پس  بگو

 

 دلداده  و عاشق  شدم یچند من و

  یمهمان تو  یک   شیپ  اری یا  بگو

 

 جان با یا کاشانه ساختم  ادتی به

 یباران  ابر یا  شد  خشک ادمی چو

 

  خوابم  هم، و  اهایرو  کیتار  شده

 یتابان    ماه    میبرا    تو    یهمان

 

 ییایدن  و افتاد  تو عشق  جانم به 

 یسامان   تو   جانم  بر  دانند   همه

 



 آرامم  تو  آغوش   در  یروز  رسد 

 یانیپا    ـــــدیامــ   ، آرزو   یا   ایب
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 به که شد جمع حواسم ها خانم از یکی یصدا با

 کامل تمونیسا گهید هیثان چند تا سییر: گفت دریح

 یا گوشه هم نیدورب. شماست یفرمانده طهیح در

 دییبفرما. شده نصب یمخف

 

 صفحه به ینگاه و نشست آرامش کمال در دریح

 مانور تاپ لپ یرو ییها هیثان. انداخت تاپ لپ

 هردو خانمها که کرد یتشکر یجد یلیخ بعد و داد

 از یخداحافظ  بعداز و کردند یاحترام. شدند بلند

 . شدند خارج اتاق از ما

 



 یگشنگ از منکه یول دونمینم شمارو: گفت پاشا

 میلیخ که میبخور غذامونو میبر. ضعفم درحال

 .باشند داشته برامون یزیچ کنه خدا. گذشته ازش

 

 فک. روقتهید: گفت بشه آماده رفتیم که نیریش

 با ام معده من یول. ادیب رمونیگ گید ته فقط کنم

 نرمتر زیچ هی باشم گفته ستاین سازگار گید ته

 :خوند ییپررو با و. خوامیم

 

 ...تنگ دل یبرا گفته دکترم

 ...باشد مکرر که دیبا بوسه 

 

 ...یبغل هم غذا وعده هر بعد

 ....باشد دلبر جانب از محکم 

 

 ییرضا_حسن#

 



 دندوناش تمام که پاشا. دمیخند قهقهه با بلند منکه

 نیا با بحالتون خوش واال: گفت بود رونیب

 مثال دکتر   هم ما دارند، دکتر هم مردم. دکترتون

 . میدار یخونوادگ

 

 آمپول چهارتا سه نازشستش رهیگیم آدمو تا

 االن گهیم مبارکمون باسن در کنهیم حوالمون

 یا  ! یبخور سوپ و آش دیبا فقط و یشیم خوب

 !شانس یبترک

 

 چون. نخنده کال کردیم جمع لبهاشو بزور دریح

 یم یکم آتشفشان دو نیا یطنتهایش به بود یکاف

 رو یکس فقط و کردندیم فوران گهید  که دیخند

 . باشند جلودارشون میخواستیم

 

 پاشا مثل منم راستش. میرفت نییپا و میشد آماده تند

 یول. ادیب رمونیگ یآنچنان یغذا نداشتم یدیام



 داغ و بود ایمه سیسرو سلف بصورت یهمچ

 . خوردن ی آماده

 

 با سوپ یا الهیپ من و میکرد انتخاب غذا خودمون

. کردم انتخاب یسوخار مرغ و ایالزان یا کهیت

 دمید رو ونیآقا یغذا و چرخوندم چشم تا ماشاال

 رسما. بود من ی وعده ده یغذا درست کنم فکر

 .رفت یاهیس چشمام

 

 چشممون نیآم ها نکن نگامون ینجوریا: گفت پاشا

 میبتون هم اونهمه که میبخور نهمهیا دیبا. یزنیم

 ندارند یزیچ یاسپند نیبب بنداز ینگاه برو. میبدو

 .دمیترس یلیخ نگاهت اون از من یکن دود برامون

 

: گفت انداخته بشقابم به ینگاه افسوس با دریح

 یبرا!  یبخور یخوایم غذاست اون مثال نیآم

 بخور تند. گهید یدار فیتشر ونیقل ین نهیهم



 سرتو ستین یزیچ اونا. کشم یم برات بازم خودم

 !تند نمیبب بخووووور. باهاش یکن گرم

 

 ماشاهللا. کرد شروع غذاشو محض یالیخیب با پاشا

 دو بخورم غذامو من تا. بود اشتها کم چقدرم که

 خب یول. فرستاد شکمش تو نییپا رو کامل بشقاب

. گهید شدند یم هیتغذ دیبا کلهایه و قد اون

 .بود شده هم رید که مخصوصا

 

 و خوردم سازمانم بر اضافه هم یکم دریح بزور

 یبرا داد شنهادیپ نیریش یحت. میبرگشت اتاقمون به

 میبزن شهر داخل یچرخ شده همکه گزار و گشت

 .میبکن جو و پرس شیدنید یجاها مورد در و

 

 دیا خسته رو امروز گفت و نکرد قبول دریح یول

 بمونه شهر از دیبازد انشاال دیکن استراحت و

 .بعد یروزها

 



 خسته بشدت یول نبود روقتید ادیز درسته اونشب

 نیریش و پاشا. خواستیم استراحت دلم و بودم

 به صبح تا تونستندیم که کردندیم کل کل همچنان

 .بدند ادامه کارشون

 

 تند و دمیکش که یدل ته از و اراده یب ازهیخم با 

 تاپ لپ پشت که دریح گذاشتم دهنم یجلو دستمو

 . چطوره اوضام دیفهم بود بمن نگاهش و بود

 

 خسته بخواب برو یخوایم اگه نیآم: گفت آروم 

 .یا

 

 واقعا شرمنده. کاره نیبهتر: گفتم داده تکون یسر

 ریبخ شبتون. ام خسته

 

 منم: گفت. افتاد راه بالکن بطرف شده بلند نیریش

 شهر هم یکم فقط. ام خسته منم بخوابم امیم االن

 . برسونم بهت خودمو و کنم نگاه رو چراغون



 

 عمرا: گفت و افتاد راه دنبالش شده بلند هم پاشا

 . یکن نگاه ییتنها شهرو بزارم

 

 نترس که کارون به داده خبر اروند رود

 شهر به دهیخرام که گمانم ماست دلبر

  

 یبهمن_کاظم#

 

. بحالشون خوش گذشت فکرم از و زدم یلبخند

. نداشتم دریح با کال طنتهارویش نجوریا منکه

 بود اونجا نیریش و من چمدون که یاتاق بطرف

 .افتادم راه

 

 سرم پشت هم دریح بستم درو و شدم اتاق وارد تا 

 خودش بطرف منو و گرفت بازومو. شد اتاق وارد



 و بدنم یسست و دیچیپ مغزم در تنش عطر. دیکش

 .گرفت شدت بودنم خواب خمار

 

 خواب چشمان و کردم هیتک اش نهیس به ناخودآگاه

 منو. شدم ولو بغلش یتو راستش. بستم رو آلودم

 اونم. کاشت یا بوسه گوشم دم و فشرد بخودش

 ونفس شدن کینزد نیا به داشت ازین من مثل

 !کردن در یخستگ دمیشا دنیکش

 

 بسته چشمام و دمیکش دراز تخت یرو بعد یقیدقا

 و کرد مرتب روم قشنگ رو پتو شخود دریح. شد

. دیکش عقب کاشته میشونیپ یرو یا بوسه دوباره

 .دمینفهم یزیچ گهید

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 



 (کند یم فیتعر دریح)

 

 خسته انقدر. بود شده دوخته نیآم بصورت نگاهم

 یم. بود دهیخواب دیرس بالش به سرش تا بود

 .نبود چوندنیپ و ادا و ناز اهل. شناختمش

 

 دلم که بود رفته بخواب  معصوم و آروم چنان 

 ش زهیم زهیر تن یگرما. بشم جدا ازش ومدینم

 ینفسها یصدا با..... داغش و آرام ینفسها...... 

 و گرفتمیم اوج فقط تنش یبو خوش عطر و آروم

 .شدمیم خودیب خودم از

 

 کس همه و زیچ همه از کنارم اونم بودنش با کال

 کی مثل درست من طونکیش نیا. شدمیم غافل

 .بود آرامبخش یقو منبع

 

 مادربزرگش سفارش به بنا که یاول روز همون از

 دورادور و رفتم مدرسه یجلو تشیحما یبرا



 مال دونستمیم لحظه همون از و دیلرز دلم دمش،ید

 ...... منه

 

 چپ ینگاه نداشت اجازه یکس و بود من مال نیآم

 باد به و کردمیم اهیس دودمانشو که بندازه بهش

 . دیلرز بشدت دلم......  یول. دادمیم

 

 یمعمول یلیخ شنهادیپ هی با که نگذره سمیرئ از خدا

. باشه خطر عمق در نیآم االن بود شده باعث

 من چطور و افتاده یاتفاق چه دونستینم چکسیه

 . بودم افتاده یا مخمصه نیهمچ در

 

 

 دهیکش قشنگ شلبا ی گوشه و دیپر لباش من یخدا

 به یلبخند. دیخند یم خواب در داشت نیآم.  شد

 پتوشو اطیاحت وبا آروم و زدم تشیمعصوم همه نیا

 . کردم مرتب

 



 دعا دلم ته از. نشست شیشونیپ یرو قایعم لبام

 بده اجازه و کن حفظ منو ی جوجه ایخدا: کردم

 دیبا وگرنه. بدم بزرگترهاش لیتحو سالمت و سالم

 . بخونم دیبا خودم رو عشق نیا ی فاتحه

 

 دلم بشدت االن نکهیا وجود با. دمیکش یقیعم نفس

 رو قرارمیب دل و بکشم دراز کنارش خواستیم

 .نبود وقتش االن یول بدم نیتسک

 

 خواب دلم. شد دهیکش وارید یرو ساعت به نگاهم

 ها یداریب شب به و داشتم کار یول خواستیم

 . داشتم عادت

 

 تا رو یپتو.  نبود دنیخواب یبرا یفرصت االن و

. زد لبخند خواب در که دمیکش باال اش چونه ریز

 گرد ی چانه شدم خم قرار یب و کنم تحمل نتونستم

 . دمیبوس بااحساس رو کوچکش و

 



 .زدم رونیب اتاق از عیسر بعد

 

 کرده قانعم سیرئ که حاال. داشتم یادیز یکارها

 بدون دیبا بودم آورده نجایا تا رو نیآم و بود

 نشیمهمتر که رفتمیم شیپ یاشتباه نیکوچکتر

 .بود نیریش و نیآم تیامن حفظ

 

 ناخواسته یمرز شهر نیا در که حاال مخصوصا 

 نیب رو بایز و جوان دختر دو اطالع بدون و

 به براشون و بودم داده یجا گرسنه گرگ نیچند

 . ومدندیم حساب به نرم و چرب یها لقمه عنوان

 

 وارید به رو مو شده مشت دست تیعصبان از

 وهله در. کردم باز مو شده منقبض فک و دمیکوب

 گذشته مثل درست و شدم یم مسلط بخودم دیبا اول

 .کردمیم عمل خونسرد

 



 در که یا دسته دارو برابر در خونسرد

 قرار من و نداشتند لنگه یخونخوار و یگریوحش

 . کنم ستد و داد باهاشون بود

 

 بودند داده اطالع بهم هتل در گرفتن یجا بعداز

 و باشند داعش گروه جزو میزدیم حدس که یافراد

 کم حاال بودند دهیگز مسکن تهران از یا گوشه در

  داشتند، قبول حاتیتسل فروشنده عنوان به منو کم

 

 در بودند یشهرمرز نیا در هم دومشون گروه

 اسلحه دیخر و مالقات به لیما دایشد حاضر حال

 منو رد کجا از بودم مبهوت فقط. بودند من از

 .بودند باخبر استقرارم محل از کرده ییشناسا

 

 فقط رمان که یشهرستان زانیعز �🌸�

 لطفا هستند خواهان خودم یامضا با رو شیچشمها

 ۱۲ در زیعز یهایتهران. بدند امیپ یویپ به

 در تهران کتاب یالملل نیب شگاهینما بهشتیارد



 یرسان اطالع ساعتش. بود خواهم خدمتشون

 .شد خواهد

 

 

 شد بدتر جدا، تو از نشدم کردم هرچه

 شد بدتر را، تو دیق بزنم بودم گفته

 

 باشم موقر بار نیا خواستم مثال

 شد بدتر ،"شما" که میبگو" تو" یجا به و

 

 بود یابر تو و من قرار وقت آسمان

 شد بدتر هوا وضع تو رفتن با تازه،

 

 من بد حال که ستین دوا و دارو چاره

 شد بدتر دوا و دارو خوردن با تو یب

 



 یکس به را دلم حرف نزنم یبود گفته

 شد بدتر خدا، به را دلم حرف ام زده

 

 ختیر تو ازعشق یجوهرمندل فرشیرو

 شد بدتر را، تو عشق کنم پاک آمدم
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 (کند یم فیتعر دریح)

 

 تحت خاص یبطرز. بود ختهیر بهم بشدت افکارم

. بودم دهینفهم خودمم امروز به تا که بودم نظر

 حواسم خدا ی شهیهم چون نبودم که بیتعق تحت

 .بود اطرافم به قشنگ

 

 یشهرمرز نیا در من بودند دهیفهم کجا از پس 

 هتل وارد تازه م،یشد شهر وارد که امروز  هستم؟؟



 نیا در دوستانشون یبرا و زدند زنگ  میبود شده

 لیوسا واردکننده خودشون ی گفته به که شهر

 سفارش دیخر یبرا اسلحه یمقدار بودند یبرق

 .دادند

 

 و بود دهیچسب هتل یالب کف به پاهام دونمیم فقط

 کجا از دمیپرس تنها. بدم حرکتشون نداشتم حالشو

 د؟ید یم سفارش دیدار که نجامیا من دیدیفهم

 

 درصد ۷۰ اگه تنها و تنها. بود شده قطع تلفن یول 

 درجا هستند داعش گروه جزو حتما میبود مطمئن

 منهدم مقررشون کل و میکرد یم رشونیدستگ

 .شدیم

 

 دیخر تمام. نبود دست در یمستدل مدرک چیه یول 

 نیهم که بود یقانون بصورت هم فروششون و

 . بست یم بشدت رو بالمون و دست

 



 تلفن نیا با خواستندیم دمیشا. کرد زق زق جگاهمیگ

 بهم حواسشونم و کندینزد بهم انقده بفهمونند من به

 درجا حسابمو که بزارم کج پامو مبادا هست

 . رسندیم

 

...... فروش و دیخر. دیکوب یم مغزم در یزیچ

 . شد گرد چشمام یا لحظه....... فروش و دیخر

 

 شده کشور وارد نریکانت با که شون یفروش لیوسا

 در و کردندیم یخال رو نیماش بار من مقابل و بود

 یرنگ یا سرمه چمدان ست من دادند،یم یجا انبار

 با سخاوت نیع در که بودم کرده پسند رو

 .شد داده هیهد بهم یگرید یکادوها

 

 گذاشته نمیماش داخل رو چمدونها خودشون یحت

. رفت نمیماش شیپ فکرم هراسان یا لحظه.   بودند

 بودند کرده یجاساز ابیرد دستگاه نمیماش در نکنه

 .باشه تونستینم خداروشکر نه...... که



 

 تهایمامور نگونهیا یبرا خودمو نیماش اصال چون

. بودم سفر در خودم نیماش با که االنم. بردم ینم

 .گشتم یم دنبالش درچمدان دیبا بود هرچه فقط

 

 تمام. رفتم پاشا و خودم مشترک اتاق بطرف تند

 یایزوا ی همه. کردم یخال تخت یرو رو لمیوسا

 از ی گوشه در. کردم لمس انگشتام با رو چمدان

 دایپ رو یکوچک ابیرد چمدان در دار پیز قسمت

 . دیرس ینم هم جن عقل به اصال که کردم

 

 ترس و حسرت با چشمامو. نشست جانم به یهراس

 یداعش با شدیم ثابت بهم داشت کم کم گهید. بستم

 . میدار سروکار ها

 

 هرچند مراقبتهام تمام با. فشردم بهم دندونامو

 یول باشه، نشده ییشناسا کارم محل بود ممکن



. بود شده ییشناسا درصد صد و کامال خونمون

 .بود رفته بخونمون کراستی چمدان نیا آخه

 

 وگرنه بودند نکرده بمن یشک چیه بود مشخص اما

 االن و کردندینم یمعرف بمن رو دومشون پیاک

 . بودند کرده آب ریز سرمو بود مدتها

 

 همچنان یول. بود مونده رهیخ ابیرد یرو نگاهم

 نشه باعث تا موند یم یباق خودش یجا در

 . بجنبه فروشم و دیخر یطرفها یشاخکها

 

 بگم و بزنم یعل به یزنگ رفت میگوش بطرف دستم

 تونستمینم. داشتم نگه دست یول. باشند مواظب

 از اونا نه فعال. بندازم جانشون به یهراس و هول

 از من نه بودند شده ییشناسا درصد صد ما طرف

 صبر هم یکم پس. بودم رفته لو اونا طرف

 .کردمیم

 



: گفت دنمید با نیریش که رفتم ییرایپذ بطرف کالفه

 گشتن یبرا من ادیب نیزم به آسمون فردا پسرعمو

 اونهمه که سیپل یدخترا دوستاتون. ها رمیم شهر

 گرفتند،یم لتونیتحو و کردندیم سیرئ سیرئ

 تازه و دارند یخوب یمرز ی بازارچه گفتندیم

 . زدند هم آف متهارویق

 

 و میفتیم راه خودمون دینبر بازار مارو فردا یعنی

 من که نباشه کار در یا هیگال بعدا و لطفا. میریم

 .گفتم

 

 یکارا فردا من ممکنه نیریش یول: گفتم محکم

 لطفا. میبر رونیب مینتون اصال و باشم داشته یمهم

 تونم ینم که دینکن فیرد برنامه خودتون یبرا

 !بدم قول

 



 آورد هجوم بطرفم یعصب چنان نیریش کنم فکر 

 چشمم: گفت. بکنه مو کله خواستیم حتما که

 . سفرتون نیا با روشن کورم چال و چشم. روشن

 

 مینخور تکون اتاقها یتو و نجایا از بود قرار اگه

 ی عمه جان به. میشدیم الیخیب رو مسافرت کال که

 خودمون دیباش نداشته وقت هم شما قسم، ام نداشته

 . دینباش نگرانمون لطفا میریم

 

 رونیب ینفس که افتاد راه اتاقشون بطرف تند بعد

 .دادم

 خدا دیبا تنها بیغر یشهر در دونستمیم فقط

 انجام ام معامله زودتر هرچه دیبا. کردیم کمکمون

 زبونم ریز ها طرف و ام کارهیچ دمیدیم و شدیم

 . دارند یا مزه چه

 

 زودتر یخستگ نهمهیا برابر در کردمیم دعا

 یداعش واقعا اگه و کنم ییشناسا رو افراد تونستمیم



 هم یکم میکن جمع رو پالسشون و جل بودند

 شهیر جا همه در دمیترس یم اما. میکن یزندگ

 واقعا اونموقع که میباش خبریب ما و باشند دوانده

 . بود سخت کارمون

 

 یتیامن مراحل همه گرفتن درنظر با دونستمیم

 یول. ودردسرساز بود خطرناک کارمون بازهم

 نکاریا انجام یبرا بودم مجبور من و نبود یا چاره

.. 

 

 و دیخر و من با مالقات فقط گروه اون درخواست

 بدست دیبا فقط اجناس لیتحو و.  بود من با فروش

 به ختم کارهام بودم دواریام من و. شدیم انجام من

 . دادیم عذابم واقعا دلشوره اما. بشه ریخ

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 



. نشست نیریش یرو نگاهم کردم باز چشم تا صبح

 رو چمدونش داشت یبغل تخت یرو غرغر با

 .کردیم رورویز

 

 ام خنده غرغرهاش دنیشن و کارها دنشید با

 مرتب شالشو و رفت یا غره چشم بهم که گرفت

 .رفت رونیب اتاق از کرده

 

 شد اتاق وارد یوقت یول. دونمینم گذشت چقدر

 فحش رو لیفام ریغ و لیفام اموات همه یرلبیز

 !!هیچ دردش نبود معلوم اصال. دادیم

 

 ؟یبرگشت یرفت کجا خبرته چه: گفتم خندان

 

 که یاله. آب به دست رفتم: داد جواب یعاص

 هم اونا نیب ببرند رو عالم یمردا همه شور مرده

 .مارو یبدردنخورها نیا

 



 که نطوریا یول. یهواخور و حیتفر میاومد مثال 

 دریح اون یجنابعال شوهر کار بخاطر معلومه

 بره آقا و میبمون هتل یتو تماما قراره بدردنخور

 !تیمامور دنبال

 

 مگه مرگش خبر. اند وونهید و ندارند عقل بال واال

 یتو نمک آب تیمامور ارهیب مارو بود مجبور

 !بکنه دماغمون

 

 دمیشن خودم. کن باور بگم یزیچ: گفتم خندان 

 فیرد تیمامور براش بود زده زنگ که سشیرئ

 خوادیم و تونهینم گفتیم اصرار با دریح کرد،یم

 . رسهینم کال و سفر بره روز چند

 

 به ساده یسرکش هی خورد قسم براش سشیرئ یول

. دهیرس گروه هی از که ییخبرها  و هیمرز منطقه

 خب. گهید کس نه داشت اعتماد دریح به هم فقط



 انجام رو یسرکش نیا کرد قبول اجبارا هم دریخ

 . بده

 

 وصل نیدورب به شده لیتبد االن که  هم یسرکش

 آخر خدا فقط.........  و ما از محافظت و کردن

 .بگذرونه ریبخ رو عاقبتمون

 

 راستشو: گفت داده تکون تاسف با یسر نیریش

 و حیصح فقط کنه خدا. ندارم یخوب حس منم بگم

 . هستش یکل خودش میبرگرد خونمون به سالم

 

. گذاشتم نییپا تخت از پاهامو و دادم تکون یسر

 هی. ساخته بهت و شده خوب تو یبرا که فعال: گفتم

 خوش و خندان هم...... ماه ماه ماه یکرد دایپ پاشا

 عاشق، هم دار، خونواده هم مهربون، هم رو، و بر

 ......پولدار هم

 



! من جان کن فیتعر کم شششششیا: گفت نیریش

 هی بگو مون،یم بگو ،یخاک کرم بگو نگو پاشا

  فکر به فقط که بدردنخور هی بگو ل،یاص یپررو

 هی بگو. ارهیم در آدمو یصدا و کردنه تیاذ

 ماتهتت اون تا کنهیم یکار فقط که آبدزدک

 !بسوزه

 

 باز بناگوش تا لباش نیریش. دمیخند یم بلند منکه

 : داد ادامه و شد

 توش پاشا که ییروزا متاسفانه. بگم ینجوریا فقط

 هست که هم ییروزا توش، دیر دیبا رو ستین

 .... توش نهیریم خودش

 

 کال که تو: گفتم. بود بلند ام قهقهه یصدا گهید

 جرات یکس گهید نکنم فک! مال سر تو یزد

 !بشه زنش باشه داشته

 



 یگردن سرو ناز با و شد کمر به دست نیریش

 هفت با کردند غلط هیبق بگم دیبا و: گفت چوندهیپ

 لیذل مردم کجا خودم مگه. بشند پاشا زن پشتشون

 هان؟ مرده

 

. کردیم درد شکمم دمیخند بس از خدا یوا

 و بودند خورده چیپ هم با دوتا نیا خداروشکر

 شتریب هدفشم چون. دیرس یم دلش مراد به  دریح

 !بود دوتا نیا ییآشنا

 

 مینیبب میبزن یا صبونه میبر پاشو: گفت نیریش

 فقط یهمچ کنمیم فکر یگاه واال. میا کارهیچ

 فقط نبود کار در یسفر اصال و بوده لمشونیف

 !تیمامور

 

 دلم یول زدم یلبخند بظاهر آخرش جمله گفتن با

 یحرفها یحدود تا. رفتم بفکر خودمم و گرفت

 خواستیم دلم یول. دیرسیم بنظر درست نیریش



 و فقط دریح نه، که کنم باور و بزنم گول رو خودم

 بودن کنارم و هوا و آب رییتغ و خودم بخاطر فقط

 یلیخ یلیخ االنم........  آورده سفر نیا به منو

 !!بود کنارم

 

 عوض لباسهامو و دمیکش یدرموندگ سر از ینفس

 یهمدرد حس که آرومتر ی چهره با نیریش. کردم

 و گرفت رو بازوم داشت بهمراه خودش با رو

 : گفت

 

 دور یآدما و شوهرت مواظب شتریب بهتره نیآم

 نیا پر و بال یکم مخصوصا. یباش اطرافش

 . کنه پرواز یادیز نتونه ینیبچ درویح

 

 که خوبه یلیخ تیموقع با پیت خوش یمرد اون

 واال. بکنه خودش جذب رو یادیز یدخترا تونهیم

 فقط! نگوالستیگرجیج از پره همش که اطرافشم

 ....نیهم  کن جمع رو حواست



 

 غمبرک ها چارهیب بدبخت مثل حرفام با هم حاال

 من چشم از ادیم کلفتت گردن شوهر اون که نزن

 نصفم درست قسم مون عمه جان به و نهیب یم

  االنم..... تمام یمساو قسمت دو و نصف. کنهیم

 .. فتیب راه اهللید

 

 و پیت خوش مامور دو اون منظورش نیریش حتما

 . بودند مهربون دریح با میلیخ که بود خوشگل

 

 نیریش اگه: گذشت فکرم از و زدم یآروم لبخند

 میبرداشت سرراه از درویح ی غهیص هی دیفهم یم

 اونوقت؟؟؟ گفتیم یچ

 

 رونیب بلندم نفس فرستادن پس با. سوخت دلم بازم

 ..... میاومد رونیب اتاق از نیریش بهمراه

 

 



🌼🌿 

 

 عشرت، آهنگ چنگ، ساز

 رقص یمجلس،جا صحن 

 دل، جانان،دانه   خال

 راه ،دامیساق زلف

 نباشد بهتر نیازا دور

 نیگز عشرت ایساق 

  نباشد خوشتر نیازا حال

 بخواه ساغر حافظا

 

 حافظ#

 

#153 

 



 دلم ته. نبود دلم یتو دل راستش نیریش یحرفها با

. ومدیبرنم دستم از هم یکار اما. بود حال به حال

 دریح به قلبم ته از و مانهیصم اول همان از من

 غهیص زن یماجرا اومدن شیپ اما. داشتم مانیا

 دار خدشه کل به رو نانمیاطم و مانیا نیا شیا

 .بود کرده

 

 نیا از یکار چیه کردمیم فکر ییجورا هی اصال

 جگر یرو دندون فعال اما. ستین دیبع بدذات قلدر

 . بزنم تونستم ینم هم یحرف چیه گذاشته

 

 نیا خواستیم دلم ها وونهید نیع یگاه اصال

 داد و بدم نشون همه به مو نکره و جذاب شوهر

 شوهرمه دینیب یم من کنار که یدریح نیا بزنم

 !باشه داشته تونهینم یهرکس که هــــــــــا،

 



 راحت الیخ با و رمیبگ باال رو سرم غرور با بعد

 و بگم و بردارم قدم کنارش در تیامن احساس و

 .ببرم رو عالم لذت و بخندم

 

 قلبم به یمزخرف حس یگاه گهید طرف از یول 

 فکر. فتادیم براه توش ییبلبشو که نداختیم چنگ

 مال شهیهم یبرا گاه هیتک نیا ستین قرار  کردمیم

 موندگار من یبرا دادندینم اجازه یعنی. بمونه من

 .باشه

 

 االتیخ و خواب و باشم دلخوش بهش دینبا پس 

 خودم از کم کم رو بودن مرد نیا کنار در بایز

 ...کنم دور

 

 اما داد تکون برامون یسر دریح که دادم یسالم

 :خوند پاشا. بود صورتم یرو نگاهش

 

 چسبد یم عسل زنبور، به صبح هر



 چسبد یم غزل فقط یشد که شاعر

 

 عاشق یها زوج مذاق به اّما

 چسبد یم بغل و بوس و لب صبحانه

 

 الیآت#

 

 هم شما یآموزش یکالسها نیا: گفت یعاص دریح

 کنار، به خودت الاقل! پاشاخان شهینم تمام اصال

 !بکش خجالت نیریش از

 

 من؟ چرا بکشه دشمنم رو خجالت: گفت یجد پاشا

 گردمیم شعر دنبال ساعته ده کردم؟ کاریچ مگه

 یتو یبلد فقط همکه تو بخونم، نازبانوها نیا یبرا

 !یبزن ذوقم

 



 که مینشست زیم سر صورتم شستن بعداز خندان

 صبحانه. میکرد جان نوش رو یمفصل ی صبحانه

 شده سرو اتاقمون یتو پاشا سفارش به بنا که یا

 .بود

 

 حرف و نهیریش پسرعمو: گفت شد تموم که نیریش

 ینم مزاحمتون دیدار کار شما چون خب. قولش و

 یم دیخر یکم و بازار میریم نیآم و من اما. میش

 .تون بااجازه میکن

 

. شو ادهیپ طونیش خر از نیریش: گفت تند دریح

 ییتنها دیبتون شما که ستین خوب اونهمه اوضاع

 خواهش. دیبرگرد یخطر چیه بدون و دیبر بازار

 !دیکن گوش حرف کنم یم

 

 روز شبانه نه میدولت مامور نه ما واال: گفت نیریش

. نداره یکار ما با یشکیه پس میهست خدمت در

 ی فهیطا و ریت با کرده غلط داره کار همکه یاون



 چنان دمیم! اش نداشته قبر و همسرش و خودش

 !کنه حظ خودش که بکند رو گوشش

 

. گزار و گشت میریم که رسرمونیخ میمسافرت االنم

. نیهم دییاین ای دییایب دیدون یم خودتون هم شما

 . میندار براتون یاجبار

 

 پاشا بطرف کردیم نگاه نیریش به مات که دریح

 منکه ؟یباش کنارشون یتونیم پاشا: گفت برگشته

 هرچه رو ییها نمونه دیبا و دارم کار امروز

 .بدم نشون زودتر

 

 بدن و تن نیا با بنده. درخانیح شرمندتم: گفت پاشا

 گهید واال. کنم آماده رو پیاک بتونم نیهم فمینح

 . کنم یباز رو گاردیباد نقش ندارم وقت

 

 ییبدجا. فشرد بهم دندوناشو فقط کنم فکر دریح

: گفت بعد و کرد یفکر یلحظات. بود کرده ریگ



 اون به زنمیم زنگ االن. دیبش آماده دیبر باشه

 و باشند کنارتون یروزید خانم نیمامور

 .محافظتون

 

 بدست حاضرم من پسرعمو، نیبب: دیغر نیریش

 ناز با نمینب رو دوتا اون گهید اما بشم ریاس طالبان

 که بخوره مارو گربه بزار. الیخیب. نوزهاشون و

 .میهست یراض

 

 یا قروچه دندون. بود کرده ریگ ییبدجا دریح

 آماده دییبفرما. امیم باهاتون خودم باشه: گفت کرده

 . دیبش

 

 بستم درو تا. میرفت اتاق بطرف خوشحال نیریش با

 زدم زنگ: گفتیم یکی به که دمیشن درویح یصدا

. امیب سرقرار تونمینم امروز خوامیم معذرت بگم

 در گهید ساعت مین تا دیدار عجله یلیخ اگه یول



 از دینیبب فروشمو یها نمونه دیتونیم هتل نگیپارک

 . منتظرتونم. دارم نوعش همه

 

 بود شده دوخته نیریش به نگاهم هم دادمیم گوش هم

 یجلو اونم کردیم عوض رو تنبونش داشت که

 !من چشمان

 

 سرش هم ایح و شرم ذره هی شعوووریب دختره

. رفتم لباسهام بطرف و برگردوندم نگاهمو. شدینم

 یچ خواستیم مگه. بود دریح شیپ فکرم تمام اما

 !!!!دادیم نشون هاشو نمونه که بفروشه

 

 یتو نکهیا عوض: گفت یشاک و یعاص نیریش  

 خورده هی نهیآ یجلو نیبش یبد فحش بهم دلت

 لیشما و شکل روت و رنگ اون و خودت یبرا

 درست توروخدا کن نگاش. کن درست زادیآدم

 .شده ها تیم هیشب

 



 شنل یپانچو و دمیرس بخودم نیسنگ و ساده یلیخ

 تماما اش قهی که کردم تنم مو یپشم و گشاد مانند

 کردم سرم پانچوم یگلها همرنگ یشال. بود خز

 .بود کامل حجابم که

 

 رو سرش واصول ادا با بود آماده همکه نیریش

 کرده اشاره رونیب به دستش با و کرد خم برام

 َدَدر وقت االن که خانم پرنسس دییبفرما: گفت

 .دودورررررره

 

 و رفتم و گذشتم مقابلش از خنده با و سرخوش که

 .شدم منینش وارد

 

 و بود نشسته یتک مبل یرو یجد و خاموش دریح

 به من ورود متوجه یحت. بود فکر در بشدت

 مقابلش زیم به چشمش همچنان و نشد منینش

 بهم افکارشو که بود یزیچ حتما. بود شده دوخته

 .میدونست ینم یزیچ ما و بود ختهیر



 

 چشماش صاف و شد جمع حواسش دریح یا لحظه

 دوباره. دیرس بصورتم و گشت کلمیه کل  یرو

 . شد بلند جاش از که کرد ینگاه سرتاپامو

 

 در چشم همونطور و اومد بطرفم بلند یقدمها با

 یکم: گفت گرفت رو دستم مچ بود دوخته چشمم

 دیبا چرا شد؟ینم یدیپوش یم لباس تر ساده

 نکرده یخدا یگینم ؟یباش چشم یتو ینجوریا

 ........ یخطر ممکنه

 

 ماشاال: گفتم که نداد ادامه گهید و فشرد بهم لباشو

 ینجوریا. نپوش گشاد و گل. نپوش تنگ...... 

 منو فقط منتظرند همه که نکن یاونجور نکن

 آدمو دستوراتت انواع با دونمیم فقط دریح. بخورند

 !نیهم یکنیم خسته

 



 حرف. دهنت چاک قربون آخخخخخخ: گفت نیریش

 لباس ها گودوله گدا نیع میایب حاال. یزد منو دل

 چشم یتو و برسند بخودشون آقا فقط و میبپوش

 کهیدرحال و افتاد راه و. ها شهیم یعال باشند

 . رفت در بطرف دیکوب یم نیبزم پاهاشو

 

 شرمنده: گفتم و انداختم دریح بصورت ینگاه منم

 تحملمون دیبا اجبارا پس. اوردمین یادیز لباس

 . دیکن

 

 میشد که آسانسور وارد. افتادم راه نیریش دنبال و

 صورتشو که افتاد دریح به نگاهم شد بسته درش و

 . بود برگردونده ازم

 

 یعال که زدم دید خودمو آسانسور نهیآ یتو دل دو 

 یادیز دریح بودم دهینفهم. دمیگز رو لبم. بودم

 نیکم در برمون و دور یخطر واقعا ای بود حسود

 .  کردیم برحذر یهمچ از منو که بود



 

 سرش خواستیم دلم بود کار در یخطر اگه یول

 به منکه نخور، بدرد بگ گنده ی پسره  بزنم داد

 چرا شدم سفر یراه گذروندن خوش و سفر اسم

 ! ارمیب رونیب سر خطر درون از االن دیبا

 

 بکوبم گردنش پشت چنان هم یگردن پس دوتا حاال

 .ادیب جا حالش

 

 که دمیورچ ولبامو دمیکش خزم ی قهی  به یدست

 تا نیریش انگشت و شد سوراخ پهلوم کردم احساس

 .رفت فرو ام قلوه در ته

 

 دنید با برم غره چشم نیریش بطرف خواستم تا

 دریح حسرت و حرف از پر و داغ چشمان برق

 پراز و بود زده زل بهم نیهمچ. شدم حبس

 درسته انگار کردیم نگام عشق و یمهربان

 .بخوره منو خواستیم



 

 لحظه و دیباش مواظب یلیخ دیکن لطف: گفت آهسته

 دست واقعا بیغر شهر نیا در. دینش دور ازم یا

 دیبا کاریچ سردرگمم خودمم و است بسته بالم و

 نجایا از و بشه تموم زودتر کارم دیکن دعا. بکنم

 خودش یبرا یا بدمخمصه دریح. میبر رونیب

 .ساخته

 

 که رفتینم کنار و بود بصورتم همچنان نگاهش

 هم مخصمه خداروشکر: گفت یشوخ با نیریش

 ما نگران. میستین لیدخ توش ما و خودته یبرا

 ! هرکولم یپسرعمو بکن رو کارت و نباش

 

 احساس. کنمیم کاریچ دارم دمیفهم ینم نگاهاش از

 شیآت ادیز حرارت از داره هام گونه کردمیم

 جز به جز داشت مته مثل یول حرکتیب. رهیگیم

 با که کردیم سوراخ چشماش با رو صورتمو

 چطور دمینفهم آسانسور در شدن باز یصدا دنیشن



 رو ام شده حبس نفس و دمیکش رونیب خودمو

 .دادم رونیب

 

 اطراف به نگاهم ستادیا کنارم دریح نکهیهم

 سوت و خلوت از. میبود هتل نگیپارک در. دیچرخ

 و کردم ترس احساس بشدت نگیپارک یکور و

 دریح یبازو به رو دستم باشم متوجه نکهیا بدون

 .چسبوندم

 

 نیع چرا: گفتم و دادم قورتش صدا با رو دهنم آب

 ترس از نمیریش شدم متوجه که نجا؟یا قبرستونه

. دیکن عجله گفت دریح که شده من یبازو زونیآو

 رونیب رو نمیماش خدمه گفتمیم دیبا کردم اشتباه

 .اوردندیم هتل یجلو

 

 یم رسما آدم هیجور هی نجایا واال: دیغر نیریش

 !ترسه

 



 که چسبوندم دریح به شتریب خودمو حرف یب منم

 باز رو نشیماش یدرها بالفاصله دریح شدم متوجه

 نیح همون در. داد هل داخلش به بایتقر منو و کرد

 عیسر یلیخ نیریش: دیغر یعاد یصدا با و آروم

 .باش زود شو سوار

 

 عقب یصندل یرو خودشو باد بسرعت هم نیریش

 حرکات یپ چشمام ینگران و دلهره با. انداخت

 عیسر هردومون شدن سوار بعد که بود دریح

 صندوق بطرف و کرد قفل موتیر با درهارو

 .رفت عقب

 

 و دیچرخ یم باهاش ام تنه باال کل و نگاهم

 یکس دنبال انگار بود اطراف به نگاهش. گشتیم

 یسامسونت نیماش عقب صندوق بعداز. گشت یم

 کتریتار قسمت بطرف یمعطل بدون  برداشت رو

 .برداشت قدم نگیپارک

 



 فاصله نیماش از یبلند قدم پنج گفت شهیم بایتقر

  گرفت

 .کرد زدن بحرف شروع بدست یگوش و

 

 به چشمامون دلواپس و منتظر که هم نیریش منو

 وجود اما. میبود دهیترس واقعا بود شده زوم دریح

 که بود برام یخاص یدلگرم خودش دریح

 .ماست به هم حواسش و هست کنارمون دونستمیم

 

 یهاکلیه با دونفر هیسا دنید با بعد یا لحظه

 که ییشویر یمردها. میشد خشک رسما   درشت

 . بود شده یمخف مو انبوه نیب صورتشون

 

 اصال  انگار بود یقاط یبحد هم وضعشون و سر

 شلخته یلیخ. بپوشند یچ نداشت تیاهم براشون

 ششونیر به یدست بود سالها نکهیا مثل و بودند

 . بودند نزده

 



 خبره چه نجایا..  نیآم: کرد زمزمه آروم نیریش

 هم چقدر هستند؟؟ یک گهید ها یوحش  نیا..... 

......  نشونیبب خدا تورو. هستند بیغر بیعج

 چرا دونمینم......  هستند زشت و ترسناک چقدرم

 !افتادم داعش ادی

 

 خیس تنم یموها کنم فکر و کرد گزگز بدنم تمام

 . ستادیا

 

 دونمینم: داد ادامه دلهره پراز ییباصدا نیریش

 نجایا دریح عمو پسر یآدمها از چکدومیه چرا

 که یمرد دوتا نیا نیب ییتنها آخه.....  ستین

 خواد یم هستند هم یخطرناک یآدمها معلومه

 !رهیم بطرفشون داره حاال...... کنه کاریچ

 

 بطرف مرد دو اون صورت و نگاهها یا لحظه

. کردندیم نگاه مارو قشنگ که دیچرخ نیماش

 دنمونیکش نفس یحت چ،یه که نیریش زدن حرف



 بود رفته ادمونی ترس از و دیبر درجا هم

 ......میبد رونیب نفسهامون

 

 

 ! شود یم جنگ دل و دهید انیم یگاه

 شود یم دلتنگ تو یبرا ، غزل یگاه

 

 ماست یها خانه ی فاصله کوچه دو یگاه

 شود یم فرسنگ دو ، کوچه دو نیهم اما

 

 کنم یم هیگر ، تو رفتن یبرا یگاه

 شود یم آهنگ ، نفس...  و ترانه ، هق هق

 

  بود غرور اسمش که چه هر تمام یگاه

 شود یم ننگ ، آن ی جهینت و زدیر یم

 



 ام خسته افکار خلوت انیم یگاه

 !!! شود یم رنگ تو ی رهیت دست به طانیش

 

 ،...  و پرستم یم را تو عاشقانه نکهیا از

 ، شود یم سنگ دلت...  ، ظالمانه نکهیا از

 

 ، یا ربوده را من دل هم باز نکهیا از

 شود یم تنگ" ... خودم" یبرا دلم یگاه
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 نیماش از رو نگاهشون یوحش مرد دو اون

 کمونیج ترسمون از هم ما که داشتندیبرنم

 دیتهد با رو دستش دریح بالفاصله که. ومدیدرنم

 .گفت بهشون ییزهایچ محکم و آورد باال

 



 خودشو یعصب مرد دو اون از یکی کردم احساس 

 هم دریح که گفت یزیچ و دیکش دریح سمت به

 .رفت هوا به مشتش که برداشت بطرفش یقدم

 

 رو دوستش یبازو و انداخت دست گرید مرد یول

. ستادیا جلوش خودش و دیکش عقب گرفته محکم

 گفت ییزهایچ معذرتخواهانه رفته باال دستاش حاال

 فیک بعد. دادیم جواب دواریتهد دریح که

 دمیشا. گذاشت طرف بغل در محکم رو سامسونتش

 .دیکوب

 

 مرد که یا لحظه و کرد باز رو فشیک در بعد

 گرفت دستش درآورده فیک از رو یا اسلحه شویر

 بدنم رسما منکه د،یسنج رو بودنش دست خوش و

 یم داشت یعلن لبام که زدم خی چنان و کرد گزگز

 کنترل تونستم ینم اصال که هم رو ام چانه. دیلرز

 !کنم

 



 نیا.....  بگه بمن.... یکی فقط: گفت دهیبر نیریش

 .....کنهیم..... کاریچ داره..... وووونهید دریح

 

 سر هم یچیه از. بزنم حرف نداشتم نا کال منکه

 عمه جان به: داد ادامه نیریش که. اوردمینم در

 یم اسلحه.... فروش و دیخر داره.....  دریح.... م

 مبارکش کلم تو چوب..... رنشیبگ یعنی..... کنه

..... کنند یم بلندش هم آسمون به...... کنند یم

 ....بشه هیبق عبرت ی هیما

 

 اما دمیشن یم دندونامو خوردن بهم یصدا کنم فکر

 و دریح کلم تو چوب. خواستیم خنده هم دلم

 .....  که شده بلند هوا به خودشم

 

. داشتمیبرنم روبروم ی صحنه از هم چشممو یول

 فیک بعد و کرد امتحان رو اسلحه دوسه شویر مرد

 . گفت ییزهایچ داده دریح به رو

 



 چنان و کردند عقبگرد شدن تموم بعداز بالفاصله 

 قبل هیثان چند انگار نه انگار شدند بیغ و رفتند

 نیآخر در که ینگاه اما. بود ستادهیا یکس اونجا

 دارم عمر تا رو انداختند ما به دوباره لحظات

 .کرد نخواهم فراموش

 

 انیپا یب صورتش غم اما برگشت بطرفمون دریح

 نیماش عقب صندوق در رو فشیک دوباره.  بود

 .انداخت فرمان پشت خودشو و گذاشت

 

 کردم حس. زدیم یخاکستر به رسما رنگش 

 بهم محکم لبامو که زد خواهد داد کنم باز دهنمو

 . نزنم هم کیج یحت فشردم

 

 و هستش شیقاراشم اوضاع بود دهیفهم هم نیریش

 یلحظات گذشتن بعدار. ومدینم در ازش ییصدا

 رونیب یمحکم نفس و دیکوب فرمان به یمشت دریح

 باز دهنشو یگندگ نیا به در  یح یوقت: گفت داده



 حساب یرو حرفش حتما زنهیم یحرف هی کنهیم

 . کتابه

 

 و گشت و بازار وقت امروز سرم ریخ گمیم یوقت

 یتو دینیبش و دیکن قلم پاتونو اون یعنی ستین گذار

 !بکنم هیبق سر بر تونمیم یخاک چه نمیبب اتاقتون،

 

 و تنهام دست که بیغر شهر نیا در گمیم یوقت 

 کنم جور و جمع تمویمامور و خودمو تونمیم بزور

 دیبر رونیب تر ساده و دیبرس بخودتون کمتر یکم

 و نهیبب شمارو یناپاک چشم هر خوامینم یعنی

 !بکنه زوم روتون

 

 بگه که هیک! کنه درک که هیک! بفهمه که هیک یول 

 ولز و جلز داره نهمهیا دریح هستش ییخبرا حتما

 التونیخ و دیداد نشون قشنگ خودتونو االن! کنهیم

 .میبرس گزارمون و گشت به میریم. شد تخت

 



 ما خب: گفت آروم نیریش. بودم شده الل کال منکه

 کار در شما و هینطوریا اوضاع میدونستینم که

 . دیهست اسلحه قاچاق

 

 و میدیفهم یم حتما یدادیم شو اشاره اگه  فقط

 مینیبش میبر. الیخیب گهید االنم. میومدینم رونیب

 برات من پسرعمو یول. میاین رونمیب و خونه یتو

 !باشم گفته ها ترسم یم یلیخ

 

 کی درجه خرابکار که یکی تو: گفت محکم دریح

 ریش رو نیآم نیا تو. نباش من نگران لطفا یهست

 ترسمیم یول. دهیم گوش حرف نوایب نیا ینکن

!  بخوره نیآم هم تورو  نکردن گوش حرف کتک

 نمیبب دیبکن دتونمیخر دیبر. نکرده الزم گهید

 !دیبرس کجا به دیخوایم باالخره

 

 ترک زهره من که افتاد راه دهیکش یتکاب چنان و 

 .شدم



 حال از هایصندل یرو بایتقر نیریش و من کنم فکر

 رمق یب دریح. میزدینم حرف گهید که میبود رفته

 اونجا به دیبگ مدنظرتونه یخاص یجا اگه: گفت

 . برم

 

: گفت نیریش که کردم نگاش فقط زدن پلک بدون

 شهر پاساژ نیقشنگتر به یول نه، که خاص یجا

 . میبخر ییزایچ میتونست دیشا. ببر

 

 کرد عوض رو دنده سرش دادن تکون با فقط دریح

 و داد گهید یول. شد شترمیب حاال نیماش سرعت و

 .نداشت ادیفر

 

 وسط نهیآ به شتریب نگاهش کردمیم احساس فقط

 یآدمها یحت. پادیم رو سرمون پشت و نهیماش

 . کردیم کنترل هم رو برش و دور ینهایماش

 



 فکر در غرق انقدر در،یح یرانندگ مدت تمام در

 شده دریح یرفتارها و قبلمون قهیدق چند یها دهید

 به تا برد زمان چقدر و یک دمینفهم اصال بودم

 . میبرس مدنظر پاساژ

 

 که میشد یقشنگ و لوکس پاساژ  وارد دریح بدنبال 

 و لباسها تماما و بود برق و زرق پر هم یلیخ

 یپاساژ نیهمچ بود مشخص. یخارج یکاالها

 یهرکس و هستش پولدار یآدمها دیخر مختص

 .کنه دیخر اونجا از تونهینم

 

 ادیز استرس و ترس با لحظه نیا به تا که نیریش

 هاشینگران همه پاساژ دنید محض به کردیم رفتار

 یا مغازه سمت به دهایبد دیند مثل و برد ادی از رو

 .برد هجوم کیش

 

 کدفعهی که کردم تند قدم نیریش بدنبال ذوق با منم

 یشاک و شد ریاس دریح بزرگ دستان در دستم مچ



 و سر نیا با. دهایخورینم تکون من بغل از: گفت

 دیندار حق دیکرد درست خودتون یبرا که یوضع

 .دیبش دورتر من از

 

 نبود متوجه دریح. کردم نگاش فقط و زدم یلبخند

 و زنهیم نق من سر غرغرو یشوهرها مثل داره

 و بودم  حرفهاش و رفتارها نیا عاشق یحت من

 .رفتیم ضعف براش هرلحظه دلم

 

 دراومده چشم نیریش اون میبر ایب: داد ادامه دریح

 یها بچه نیع که بدم یماتومیاولت هی بهش هم رو

 . بشه مغازه کدوم وارد دونهینم دیبد دیند سرتق  

 

 بود قرار انگار کردینم رها دستمم. دمیخند دوباره

 دریح کنار اقیاشت و لیم کمال با. بدزدند درجا منو

 کنم کنترل خودمو بتونم نکهیا بدون و افتادم راه

 یم رو دریح یغرغرها و داشتم لب به لبخند

 . دمیبلع



 

 ستادهیا یکیش و بزرگ یمانتوسرا یجلو نیریش

. بودند قشنگ و برازنده واقعا مانتوهاش که بود

 یجلو از میخواستیم و میبرداشت قدم بطرفش

 مرد لحظه کی در که میبگذر یا مردانه کیبوت

 اومد رونیب مغازه از بلند و دیسف یلباسها با یعرب

 .میستیبا میشد مجبور ما که

 

 که گهید یبلندباال و عرب مرد سه سرش پشت

 انگار و اومدند رونیب داشتند دیسف لباس همچنان

 .بودند طرف گاردیباد

 

 مرد نگاه کرد جلب رو توجهم که یزیچ یول 

 دوخته بصورتم مبهوت و مات که بود اول عرب

 کنکاش صورتم یتو داشت انگار و بود شده

 . کردیم

 



 با راستش و افتاد یا لحظه در اتفاقات نیا ی همه

 افتاده تپش به بشدت قلبم عرب مرد ی دهیهنگ نگاه

 رونیب داشت میتصم انگار دیکوب یم چنان. بود

 . ادیب

 

 راستش. رفتم عقب یقدم و دادم قورت دهنمو آب

 سنگر و شد دهیکش دریح سر پشت بدنم نصف

 . بودم دهیترس بشدت. گرفتم

 

 و بود شده دوخته ریمتح عرب مرد به نگاهم یول 

 با و زد یبرق زشیر اهیس چشمان دمید نهیع به

 جلو یقدم. کرد زمزمه لب ریز یا کلمه اقیاشت

 .اومد بطرفم و گذاشت

 

 البنت یهذ: گفت یول گهیم یچ دمیفهم ینم اصال

 بهار اتشابه

 



 نجایا: کرد وز وز گوشم دم درست نیریش یصدا

 هیشب دختر کدوم. گهیم یچ عرب نیا. خبره چه

 !میزمستون هیشب کال  که ما بهاره؟

 

 یزیچ و دمیکوب پهلوش یتو آرنجم با هراسان

 !آخه زمستون و بهار یچ یعنی. نگفتم

 

. کردیم فوران صورتش از یخوشحال گهید عرب

 یه..... بهار یه..... متاکده انه بس: گفت

 ...هیه حلف اگدرا...... بهار

 

 دریح کنه لمسش منو شده دراز دست با خواست تا

 نیریش. شدم یمخف پشتش و ستادیا جلوم کامال

 خود انگار گهیم. حرفها نیا یچ یعنی: گفت

 ... بخورم قسم تونمیم... بهار خود.... بهاره

 

 هستش؟ یبهار یها شکوفه هیشب تو یکجا آخه

 !!!کنه غهیص رو دخترمون نجایا رهینگ ایخدا



 

 یقاط مغزم یتو یهمچ. بود زده خی پام و دست

 اما. کطرفی از نیریش یکردنها یمعن. بود شده

 یول..... بود رفته بهارم مامان شیپ فکرم تمام

 نیریش حتما پس...... بود کرده فوت که مامانم

 ! کردیم یمعن درست

 

 جلومو قشنگ دریح چون دمید ینم رو مقابلم

 که گفت عرب مرد به یزیچ دریح اما. بود گرفته

 مرد اون یشخص یها محافظ نیب یجوش و جنب

 ....اومد بوجود

 

 و گرفت بخودش یدفاع گارد حالت یآن در دریح

 نگاهم رفت باال کتش تا. رفت کتش پشت به دستش

 کمر به و بود قابش درون که افتاد یا اسلحه به

 .... افتاد لرزه به پاهام گهید. بود وصل دریح

 



 مرد یجلو محافظها کرد دریح که یحرکت با 

 مرد اما. ستادندیا مقابلش کامال و گرفتند رو عرب

 بطرف ترس بدون و زد کنار شونو همه عرب

 . اومد دریح

 

 من به دریح یبازو کنار از رو مشتاقش نگاه

 اگدرا....... بهار بنت...... یبنت: گفت و دوخت

 ....هیه حلف

 

. کردمیم سکته داشتم گهید و دمیفهم ینم یچیه

 فشار محکم و چسبوندم دریح به پشت از صورتمو

 .نمینب رو عرب مرد گهید دادم

 

 توروخدا.. میبر...... م....یبر: دمینال فقط 

 ......ترسمیم من..... میبر..

 

 دعوام یویپ لطفا. کردما سکته خودمم شرمنده��

 ��شد تموم نجایا چرا دینکن



 

 

  من یپرستار به دیایب تو با اگر عشق

 من یآزار دل قصد نکند هجران شب

 

 بود بازارم رونق ، جنون که یروزگار

 من یداریخر به ییایب که ینبود تو

 

 خزان باد از دل خسته و امیزییپا برگ

 من یدلدار ی  پ امدین زین باغبان

 

 میشد اری وفا و مهر و یوانگید و من

 من یوفادار و عشق و من و یباش تو تا

 

 یکسر_الیل#

 



#155 

 

 ترس از و شدیم فشرده دریح پشت به صورتم

 بزنم غیج چنان خواستیم دلم. بودم سکته درحال

 .بشند جمع دورمون آدم و عالم

 

 دم بود ستادهیا و دهیچسب بمن کنارم که نیریش 

. بکنند تونند ینم یغلط چیه بابا نترس: گفت گوشم

 به درجا زنمیم خاصشون یجا به یلگد چنان

 !بهار دختر تو خبرته چه. بشند لیتبد ییزندا

 

 دور دریح یقو انگشتان کردم حس یا لحظه 

. دیکش جلو کرده جدا پشتش از منو و دیچیپ بازوم

 حلقه دورم محکم دستاش و شدم دهیکش آغوشش در

 .شد

 



 یکار تو با نترس نیآم: گفت محکم گوشم دم

 یک هیشب تورو مردک نیا نمیبب کن صبر. ندارند

 !نجامیا خودم جانم نترس! دهید

 

   هم نیریش که گفت یزیچ یجد یلیخ یعرب به بعد

 رو دختره نترسوندنش فقط واال: گفت بندش پشت

 !شعورهایب نیا کردن ترک زهره

 

 عرب مرد لحن. کرد دایپ انیجر رگهام در یآرامش

 هم سر پشت و داشت معذرتخواهانه حالت

 متوجه که یزیچ تنها فقط. گفت یم ییزهایچ

 . یچیه گهید و بود بهار ی کلمه شدمیم

 

 و تو نیآم: گفت کرده بلند آغوشش از سرمو دریح

 هم رونیب و یمانتوفروش اون یتو دیبر  نیریش

 . کنم مشخص نارویا فیتکل من دیاین

 



 افتاد عربها به نگاهم زد یچرخ هراسانم چشمان تا

 و بودند ستادهیا صف به هم کنار یهمک که

 . بود ما به چشمشون

 

 خورمینم جم کنارت از بگم برگشتم دریح بطرف

 انداز غلط و زمخت افهیق برخالف دریح دمید که

 .بود آروم حدودا صورتش عرب یمردها

 

 بطرف منو و نشست پشتم دستش تند دریح

 کیبوت صاحب. افتادم راه که داد هل یمانتوفروش

 یکمک: گفت دریح به بود ستادهیا در یجلو که

 . خدمتم در باشه الزم

 

 بشه کیبوت وارد یکس دیند اجازه فقط: گفت دریح

 در و شد خارج تند خودش بعد. شمیم ممنونتون که

 . شد بسته سرش پشت

 



 و دیباش نجایهم لطفا:  گفت عیسر دار مغازه مرد

 . ستمیا یم در یجلو من. دینباش یچیه نگران

 

 هی نیع بسته محکم درو و شد خارج خودشم

 رفتم نیتریو بطرف تند. ستادیا در یجلو نگهبان

 در یلرز. شدیم دهید رونیب مانتوها یالبال از که

 .کنم کنترلشون تونستم ینم واقعا که بود بدنم کل

 

 

 حرکت دستشو داشت که نشست دریح یرو نگاهم

 موضوع اومد بنظرم یول. گفتیم یزیچ و دادیم

 که بود یاون از مهمتر و جالبتر بحثشون مورد

 . بشه الشیخیب دریح

 

 نیا دمینفهم من آخرش: گفت گرفته دستمو نیریش

 یقشنگ اسم عجب یول. خواستندیم یچ عربها

 ؟یچ یعنی آخه. بهار دختر گذاشتند روت

 



 اسم بهار. ارمینم در سر منم کن باور: گفتم

 فوت یدونیم که خودت.... خب یول..... مامانمه

 .....کرده

 

 بطرفش گرفته هامو شونه نیریش یا لحظه

 اسم یچ یعنی تو؟ یگیم یچ: گفت و چرخوند

 بوده؟ بهار مامانت

 

 بلد گهید بخدا: کردم زمزمه. کردم نگاش مات

 اسم م شناسنامه یتو. بگم یا گهید جور ستمین

 .نیهم باران خاله خواهر هستش بهار مامانم

 

 عربها نیا یعنی: گفت شده باز چشمان با نیریش

 شدم؟ جیگ من چرا خدا یا شناختن؟ رو مامانت

 ؟یهست مامانت هیشب تو یعنی

 

 مثل یول...... دونمینم: گفتم و دادم تکون سرمو

 ...باشه یزیچ نیهمچ هی دیبا نکهیا



 

 اونجارو کن ولش رو افهیق: گفت نیریش دفعهی

 !نیبب

 

 ی همه یرو نگاهم و برگشتم رونیب بطرف تند

 یا افهیق با یشگفت کمال در دریح. نشست مردها

 و داد یدوست دست مانهیصم عرب مرد با مهربان

 . داد یتکون دییتا یمعنا به رو سرش آروم

 

 دریح که گرفت بطرفش یکارت عرب مرد بعد

 یم رو تلفنش شماره هم دریح نکهیا مثل و  گرفت

 . نوشت یم لشیموبا در عرب چون. گفت

 

 کنجکاوش نگاه و برگشت کیبوت بطرف مرد 

 که انگار. شد دوخته بمن بیعج یذوق با همراه

 یبیعج بطرز چشماش  چون شناختیم منو

 .دیدرخشیم

 



 و یکلیه یزمخت وجود با که بود نیا جالبتر و 

 مات فقط. دمیترس ینم ازش گهید بودنش بهیغر

 .  بودم افتاده اتفاقات

 

 و بود فکر در بشدت که دریح و رفتند عربها

 یقیدقا بعداز بود شده دوخته سرشون پشت نگاهش

 .شدند وارد دار مغازه با

 

 آورده بطرفمون صورتشو نیتریو پشت ما دنید با

 و دیکن یفضول ای دیباش مغازه داخل گفتم: گفت

 د؟یکن نگاه رو رونیب

 

 کن ول رو یفضول اون پسرعمو: گفت تند نیریش

 بوده؟ یچ ماجرا بگو فقط. ماست ذات در کال که

 

 بانوان اطالع به: گفت رفته یا غره چشم دریح

 دختر با رو نیآم رسونمیم محل فضول و خبرگزار

 .نیهم بودند دنبالش که بودند گرفته اشتباه یا گهید



 

 اونهمه ن؟؟یهم فقط...... واه: گفت رفته وا نیریش

 انقده ؟یچیه یعنی یکش قشون و اسلحه و بلبشو

 اون کردم فکر من کردند بهار دختر بهار دختر

 حاال و بوده نیآم مامان عشق یزمان قلدره عرب

 رو عشقش دختر طرف ستین مرحومه اون که

 !کرده ییشناسا

 

 تو یبش یسینو رمان عجب: گفت و دیخند دریح

 یکرد یمعن نهمهیا و یبلد یعرب کلمه دو!!! دختر

 . یکرد درست ماجرا و

 

..... الیخیب......  سالهاست که نیآم مامان مرحوم

 راحت رو التونیخ. شد تموم یهمچ گهید االن

 .دیکن

 

 میعرب درسته پسرعمو، نیبب: گفت یجد نیریش

 یباال شهیهم امتحانهام در یول نداره یفیتعر ادیز



 یم مارو یدار یجور کنمیم حس. گرفتمیم ۱۸

 ..... ها یچونیپ

 

 چوندنیپ: گفت گذاشته نیریش پشت دستشو دریح

! یکن آلود گل رو آب یتونیم نیبب! وروجک هیچ

 !یکن یم پسند یچ نیبب برو نمیبب برو

 

 و بود ستادهیا لب یرو یلبخند با هم فروشنده نوایب

 دوباره دریح که. دادیم گوش و بود ما به نگاهش

 پسند مانتو دیبر شده بهتر حالتون که االن: گفت

 ! من طرف از سفر ی هیهد خرم یم براتون دیکن

 

 بود افتاده اتفاق که یبدردنخور یماجرا از زونیآو

 مارو کن لطف: گفت یشاک نیریش. میافتاد راه

 سفرت ی هیهد برگردون خودمون شهر به زنده

 !واال. مینخواست رو

 



 گوشم دم نیریش که میانداخت مانتوها به ینگاه

 همکه مغازه صاحب از تشکر بخاطر: کرد زمزمه

 !کن انتخاب فقط. میبخر یزیچ دیبا شده

 

 هرکدوممون و بودند یعال واقعا مغازه اجناس یول

 دریح که میشد صاحب رو یقشنگ و کیش یمانتو

 .بود بیج به دست

 

 نیریش و من که میاومد رونیب یمانتوفروش از 

 سرمون پشت یقرق هی نیع دریح و میرفتیم جلوتر

 نگاهش فقط دمید که برگشتم بطرفش یدوبار. بود

 . هست جا همه به حواسش و اطرافه به

 

 هم سفر به اومدن از کال دریح یرفتارها نیا با

 حس رو یخطر ناخودآگاه و بودم شده مونیپش

 ! کردیم پرواز سرمون دور که کردمیم

 



 جلب ما به اطراف از توجهش یزمان دریح فقط  

 ذوق نیریش که نداختیم بهمون ینگاه و شدیم

 که شدیم معمول ازحد بلندتر صداش و کردیم

 . دادیم اخطار بهش تند دریح

 

 خاموش و ساکت عاقل، آدم   ی بچه مثل من وگرنه

 رو پاساژ طبقات و کردمیم نگاه کهارویبوت فقط

 دیخر هم قشنگ اما. گفتم ینم میزیچ کردمیم گز

 . میبود کرده

 

 یامیپ دنید با و کرد باز شویگوش دریح یا لحظه

 اخمهاش بود اومده لشیموبا صفحه یرو که

 عجله لطفا: گفت ما به رو. رفت هم در یحساب

 .میبر نجایا از عیسر دیبا. هیکاف که دیکن

 

 بازم اما بود کرده نیریش که یادیز دیخر وجود با

 دل پاساژ از نداشت دلشو و ومدینم بنظر یراض



 طبقه هی هنوز ؟یچ یعنی: گفت غر غر با. بکنه

 . مینگشت که مونده

 

 یکار اصل خود به یدار جرات اگه: گفتم آروم

 !!واال... ریتقص یب من   نه بکن اعتراض

 

 همه از اول نیریش میدیرس که نیماش کنار

 وبا انداخت نیماش عقب صندوق در  دهاشویخر

 یلیخ ها دزدنمون یم ییهوی: گفت دریح به نق نق

 !بره نییپا گلومون از خوش آب نزار باش مواظب

 

 نیماش سوار دیکوب یم نیزم به که ییپاها با بعد

 لبخند تونستمینم که بود بامزه حرکاتش آنقدر. شد

 از سرشار و نمک گوله دختر نیا. نخندم و نزنم

 .بود یانرژ

 



 نیریش یدهایخر کنار لکسهاموینا یآروم به

 دورم دریح دست بشدت و عیسر کدفعهی که گذاشتم

 . دیکش نیماش در بطرف منو و شد حلقه

 

 ماجرا دونستمینم و بود شده قطع دنمیکش نفس راه 

 تیهدا داخل نیماش بطرف منو دریح فقط. هیچ

 . کردیم

 

 منو دریح که زدم پا و دست نامفهوم ییصدا با

 همزمان اخم با و انداخت جلو یصندل رو عیسر

 : دیغر لب ریز

 

 کی یها داشته به داشتن چشم فهمونم یم بهت

 هنوز!! ناموس یب مردک داره یعواقب چه توانمند

 کره چقدر ماست من هی یبفهم یفتادین در من با

 !داره

 

 



 و جانیه از من مثل هم نیریش چشمان دونستمیم

 یک باز شده؟ یچ: گفتم هراسان که شده گشاد ترس

  کرده؟ کاریچ

 

. نترس یچیه: گفت ببنده درو خواستیم که دریح

 چه نمیبب بزار. دمیفهم یزیچ بفهمند دینبا فعال

 ! بکنند خوانیم یغلط

 

 فیح فقط میمون ینم نجایا هم لحظه هی بشم تموم تا

 کنم رها مهین نصفه تمویمامور داره افت برام

 !کردمیم یغلط چه نجایا االن من وگرنه

 

 دیتهد رو ما یخطر مطمئنا. بود شده خشک دهنم

 یحت و بود یعاص ینجوریا دریح که کردیم

 .گفتیم ناسزا بخودش

 

 یابونیخ که حرکت بعداز و شد نیماش سوار تند

 رونیب بغلش ریز از کوچک یمیس یب میشد دور



 نسبتا یصدا که داد فشار رو یا دکمه. دیکش

 . شد پخش یزمخت

 

  بفرمااا... سیرئ جانم -

 

 گفت و کرد تیهدا چپش سمت به رو فرمان دریح

 : 

 قدم به قدم که رفتم لو احتماال گهیم بهم یحس هی

 زیتم یلیخ که شماست نوبت االن. همراهند باهام

 .....دیبر جلو و دیکن کار

 

 

 میدانستینم بود خطر اهل ما دل

 میدانستینم بود سر همه از خطرش

 

 میشد وانهید که میسرود اری از غزل

 میدانستینم بود شر هیقاف نیا عجب



 

 میدیفهم یجگر_ خون و مهن یعمر از بعد

 میدانستینم بود گذر یجا جهان که

 

 ما ی کاشانه به دینرقص ریتقد دست

 میدانستینم بود کمر نقص مرضش
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 که ینجوریا: داد ادامه داده رونیب ینفس دریح

 فکر هستند همراهم قدم به قدم و افتادند من دنبال

 درنظر هم یا طعمه خودشون یبرا شغالها کنم

 داغه تنور تا پس. هستند تابیب یلیخ و گرفتند

 .دیبش مشغول

 



 یم یسع منم و بشه وصل  نهایدورب همه فردا تا 

 ییبو نکهیا قبل دیبا. بندازم راه رو معامله فردا کنم

 .دیکن تموم کارو عیسر من، ی معامله بعداز ببرند

 

 ای و بگم بهت خوامیم هم رو گهید زیچ هی فقط

 .بکنم گوشزد بهت بهتره

 

 به ندهینش گوشزدتون: گفت تند دریح صحبت طرف

 یرو ادهیز....  سیرئ دمیفهم..... چشمممممم یرو

 .کنمینم عمل هم سرخود و کنمینم

 

 گهیهمد زبون خوبه..... خوبه: گفت رلبیز  دریح

 یخداحافظ بدون رو مکالمه و! میفهم یم خوب رو

 . کرد قطع

 

 بود دریح. اومد لبام یرو حرکتش نیا از یلبخند

 یتعجب یجا چیه........ کرد شدیم کارشیچ گهید

 تونستمیم و شناختمشیم کامل گهید حاال. نداشت هم



. بزنم حدس حرفهاشو و رفتارها و حرکات اکثر

 !کردیم قطع رو یگوش یخداحافظ با عمرا

 

 احتمال نکهیا وجود با دریح یحرفها به توجه با

 برامون ییها نقشه یافراد و بود شدنمون بیتعق

 .بودم آروم حدودا یول داشتند،

 

 چگونهیه یجا دریح مثل یمرد داشتن وجود با

 مانیا کارهاش و خودش به منم و نبود ینگران

 نگاهم و دادم رونیب صدایب رو نفسم آهسته. داشتم

 یول دیچرخ دمید یم که یینهایماش نیب بغلم نهیآ از

 .نشدم یزیچ متوجه و بود نیماش پراز جا همه

 

 یخستگ احساس بشدت کرد توقف هتل یجلو یوقت

 حس. داشتم استراحت به ازین و کردمیم مفرط

 به ازین که شهیم بلند یآتش درونم از کم کم کردمیم

 . کنم خاموشش دنشیبلع با داشتم خنک یآب

 



 به آسفالتش یرو از و دیکش راه ابانیخ در چشمم

 که ییتنشها و بلبشو نهمهیا با. کرد پرواز آسمونا

 دوام بودم تونسته خوب ومدیم بوجود میزندگ یتو

 . ارمیب

 

 ی خسته چقدر. شدیم تموم یهمچ گهید کاش یول

 در تونستم ینم یحت منکه. بودم یزندگ نیا

 نیا کنم دیخر و برم راه قدم چند راحت یپاساژ

 .خوردیم دردم چه به یزندگ

 

 به و رفت بطرفم مرد هجوم و عربها شیپ فکرم

 فکر. شد آشوب دلم باز که...... کردنش بهار بهار

  خواد؟یم یچ من از یزندگ نیا ایخدا: کردم

 

. خوامیم ازش رو امن و ساده یزندگ هی فقط منکه

 خونش هیکرا با محسن یمتر ۵۰ ی خونه کاش

 دردسر یب و ساده شغل هی هم دریح و بود من مال



 یم مونویزندگ راحت درآمدش با که داشت

 .میچرخوند

 

 و شدمیم یزندگ زن اشیخستگ و همسرم یبرا منم

 ته تا خونه داخل از که یسبز قورمه یبو با یگاه

 موندم یم ام خونه مرد منتظر کردیم پر رو کوچه

 .کردمیم یمادر براش هم یگاه و

 

 خسته.....  شو المیخیب یکم کنمیم خواهش یزندگ

 .....خسته فقط ام

 

. شد جمع حواسم که نشست بازوم یرو یدست

 سرخ هات گونه چرا شده؟ یزیچ: گفت آروم دریح

 !زنهیم برق داره چشمات شدند؟

 

 احساس یکم ستین یزیچ نه: گفتم کنان زمزمه

 .......دریح یول. دارم یخستگ

 



 ی رهیدستگ بطرفم دستم. دادم قورت حرفامو

 یم بزن رو حرفت: گفت دریح که رفت نیماش

 .شنوم

 

 فقط. نبود یخاص زیچ: گفتم و دادم تکون یسر

 ؟ینشد خسته یزندگ نیا از خودت بگم خواستمیم

 واقعا من یول..... دریح داره ربط بخودت تو کار

 ..... ندارم تحمل گهید

 

 نیا من اوضاع تو تیمامور هر در باشه قرار اگه

 بهت ام عالقه و عشق تمام با دیبا متاسفانه باشه

 رو تحملش گهید نه تونمیم نه من. میکن تمومش

 !دارم

 

 بود دهیماس صورتم یرو همچنان نگاهش که دریح

: گفت هراسان یکم کردیم گوش وجودش تمام با و

 !شده هم یقاط یلیخ کارها کن باور

 



 شغلم و بمن اصال عرب یمردها اون یکنیم فکر

...... اونا..... اونا...... نه بخدا داشتند؟ یربط

 .....ماما یآشنا

 

 یرو محکم یعاص و شد فشرده بهم دریح یلبها

...... کنم کاریچ ایخدا: دیغر. دیکوب نیماش فرمان

 هم همش و شده هم یقاط یهمچ....... کنم کاریچ

 . شهیم نوشته من یپا به

 

 نهمهیا پسرعمو واال: گفت سر پشت از نیریش

 و نیآم به بگو رو مطلب لبّ . نداره الزم یخودکش

 هی فقط. دمیم حق نیآم به منکه واال. کن تمومش

 .تمونیوضع نهیا اومدم رونیب باهات بار

 

 گره دمت به دمش و بشه زنت که یکس بحال یوا

 از نکرده یزندگ غمبریپ به ریپ به بخدا. بخوره

 . شهیم ریپ ترس و استرس شدت

 



 قرمز خط هی بودم نیآم یجا منم بگم راستشو

 یم تو یرو چشم گهید و دمیکش یم دورت چندال

 سازمان هی گهید مرد هی با رفتمیم هم راحت. بستم

 .دادمیم لیتشک باشه داشته یشتریب تیامن که گهید

 

 نهمهیا صاحب به سپردم یم یدست دو هم تورو

 به آخرش دینیبب و دیبکش خودتونو که بلبشو و بلوا

 .دیرس یم کجا

 

 یآه. میدادیم گوش هردو. بود دریح یرو نگاهم

 دلمو حرف نیریش: گفتم آهسته و دادم رونیب بلند

........ دریح دارم یزندگ حق بار هی فقط من. زد

 فکراتو خودت...... اومدم ایدن به بار هی فقط من

 . صالحمونه به راه کدوم نیبب و بکن

 

 فکرامو باشه: گفت دریح که کنم باز درو خواستم

 شغلم در یکم بشه تموم هم تیمامور نیا و کنم یم

 منتقلم یآرومتر قسمت به گمیم. کنمیم دنظریتجد



 خونه سر و ندازمیم راه مویعروس هم زود.  کنند

. خوادیم یچ خدا انشاال مینیبب تا میریم مونیزندگ

 سفر از زیعز دو یکی منتظرم منم بخدا

 میکن مشونیتقد شونو یسوگل و برسند قندهارشون

 .میا کارهیچ خدا لطف به مینیبب بعد

 

 به. زرنگم و خوب یپسرعمو نیآفر: گفت نیریش

 اگه دم،یم اخطار بهت نیآم یمیصم دوست عنوان

 یدختر بشه لیتعد تیزندگ و یکن عمل حرفات به

 شیپ رمیم خودم وگرنه. میبپرس دستات به میدار

 نیبب. زمیریم آب یرو تو پته تمام و مادربزرگش

 .گفتم یک

 

 یبرا صددرصد که داد تکون تاسف با یسر دریح

 به یازین چه هست نیریش تا: گفت و بود خودش

 ! نشسته اجاقمون سر که دشمن! داعش و دشمن

 

 !گهید مینیا ما بله: گفت خندان نیریش



 

 گرفتم یم جان اش یبایز از من

 گرفتم یم پنهان یها یانرژ

 

 بود من مال گروهش داعش اگر

 گرفتم یم گروگان حتما   را نیآم

 

 یغالم_رضایعل#

 

. برگشتم تند. شد دهیکوب نیماش ی شهیش به یانگشت

 حساب ای دیبش ادهیپ دیخواینم: گفت که بود پاشا

 برخورده؟ مشکل به کتابتون

 

 اوضاع نیا با واال: گفت نیریش که کردم باز درو

 به یچ و بشه یچ تا میدیم طالق دختر میدار فعال

 !شما چون ییبندها قداره وجود با ادیب سرمون

 



 خوشمون: گفت و شد زونیآو رسما پاشا یلبها

 رزمنده هی نیع شماها یبرا واال! گهید باشه

 زیم هی یپا دشمنامون با میدینفهم فقط میدیجنگ

 گندت یبو که یبترک...... شانس یبترک!!! دینشست

 ....کنه خفه رو یعالم

 

 ام ینیب از بدنم حرارت که زدم یلبخند حالیب

 کاش. سوخت استخوانم مغز تا مغز از و زد رونیب

 مطلق یاستراحت به دونستمیم یول شدمینم ضیمر

 .شدم ادهیپ. دارم ازین

 

 و سر پشت از گاردیباد دو نیع پاشا و دریح

 بودم متوجه کامال و داشتندیبرم قدم تند جلومون

 .  هست جا همه به حواسشون

 

 پاهامو هیبق به توجه یب میشد که مون تییسو وارد

 فقط. رفتم اتاقمون بطرف و کشوندن دنبالم

 یکم بدنم بلکه انداختم مبل یرو و کندم لباسهامو



 پتو ریز شلوارک و ساده یبند تاب با. بشه آروم

 .دمیکش سرم یرو رو پتو و دمیخز

 

 یم مغزم در بهار بهار بهار اسم دوباره 

...... خواستیم داشتن مامان دلم چقدر........ دییکو

 ......خواستیم داشتن بابا دلم چقدر

 

 اجازه چوقتیه داشتم اونارو اگه دونستمیم فقط

.....  ادیب شیپ برام مشکالت نهمهیا دادندینم

 ......چوقتیه......  چوقتیه

 

 رو یکس. شد یجار اشکام اریاخت یب و ناخواسته

. بودم کرده زوم دریح یرو مویزندگ تمام و نداشتم

 ! سودا هزار و داشت سر هی همکه دریح

 

 یآغوش در و شد حلقه دورم پتو یرو از یدستان

: گفت که نشست بگوشم دریح یصدا. شدم فشرده



 ضیمر در؟یح یجوجو یدیخواب چرا خوبه؟ حالت

 ؟یستین که

 

 یرو از پتو. بزنم یحرف دادینم اجازه بغضم

 یدار: گفت یشاک دریح که رفت کنار صورتم

 یاتفاقات ترسو؟ دختر مگه شده یچ ؟یکن یم هیگر

 یکس باشه مرده دریح مگه. شد تموم و افتاد که بود

 !بکنه چپ نگاه بهت بتونه

 

 خفه دمیکش باال دماغمو آب و دادم تکون یسر

 خوب حالم کنم استراحت یکم ستین یزیچ: گفتم

..... مامانمو بشدت.....  بشدت دلم یول. شهیم

 .....خوادیم بابامو

 

 رفت سرم ریز دریح دست. دیجوش اشکام دوباره و

 و گشت صورتمو تمام لبهاش. اومد باال صورتم و

 . شد پاک لبهاش با اشکام تمام

 



..... ها یکم فقط..... کن تحمل یکم فقط: گفت

 عالم خوشحال و رسهیم بهت یخوب یخبرها انشاال

 .....یشیم

 

 یرو دوباره رو پتو و زدم عقب درویح دستم با

 دندیم خبر حتما آره: گفتم کرده بغ. دمیکش صورتم

 دوباره و اومدند رونیب خاک ریز از مادرم پدر

 رو جدت هفت خدا. خوشه دلت بابا برو! شدند زنده

 نه نوشتند هام ییتنها با فقط منو قسمت. امرزهیب

 ......گهید زیچ

 

 فرو بالشم در محکم صورتمو و کردم یهق که

 ......کردم

 

 

 : است نیا روزگارم

 

 ، یغزل با دلخوشم



 ... یآب ، ینان تکه

 ... یکوتاه یجمله

 ...! یناب شعر به ای

 

 : میگو یبپرس باز اگر و

 

 ، ینفس با دلخوشم

 ... ییچا یقند حبه

 ...! یدل اهل صحبت

 ! ییایدن یهمهمه از فارغ

 

 ، ستین کم هایخوش دل

 ...! ناستیناب هادهید
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 (کند یم فیتعر دریح)

 

 یم بدنش لرزش از و بودم کرده بغل رو نیآم

 یول دادمیم حق بهش. کنه یم هیگر داره دمیفهم

 یم بهم بدتر روزبروز کارها چرا دونمینم واقعا

 .شدیم تر سخت و دیچیپ

 

 و ییتنها رو یروز چند نیآم و من بود قرار مثال

 زخم به یدست من که میباش هم کنار همه از دور

 که یبد خاطرات از رو ادشی و دل تا بکشم دلش

 . کنم یخال بود مونده جا به ازم

 

 یکار بودم نتونسته لحظه نیا تا تنها نه متاسفانه

 تیاذ ناخواسته هم رو عشقم نوایب بلکه بکنم،

 کرده همراه خودم با آدمم گردان هی حاال و کردمیم

 .   بودم

 



 دمییبو رو نیآم یموها و زدم کنار دوباره رو پتو

 هم سر پشت یهایخوابیب از چشمام. دمیبوس و

 . دادیم عذابم و سوختیم

 

 معلق فضا در کال و بود کرده باد که انگار سرم

 فاصله از قبل و دمیکش میشونیپ به یدست. بودم

. دمیبوس رو شیشونیپ شدم خم نیآم از گرفتن

 حواسم دیبا که بود داغ سرش یکم ینفهم یبفهم

 .بود یم بهش

 

. گهید بسه نمیریش یکوچولو جوجو: کردم زمزمه 

.  میبجنگ میتونینم سرنوشتمون با یدونیم خودتم

 و ادین خوش مزاقمون به اتفاقات یبعض ممکنه

 ختم آخرشون کنمیم دعا یول بده، عذاب مارو یکم

 . بشه ریخ به

 



 یرو یشگیهم لبخند و آرامش یوقت باش مطمئن 

 به و ستندین یرفتن لبخندها اون گهید ادیب لبات

 .شنیم موندگار شهیهم یبرا دخدایام

 

 قراره خدا یاری به که باش منتظر و نیبش فقط

 مدت نیا تمام در که فتهیب ینیریش اتفاقات برات

 یشکستن عروسک بودند روزهات و شبها حسرت

 ....من

 

 نهیس یگاه یول بود بسته چشماشو صدایب همچنان

. آوردم باال و گرفتم رو دستش. شدیم نییپا باال اش

 بعد و زدم مهر لبهام با رو فشیظر انگشتان نباریا

 .شدم بلند آروم .گذاشتم پتو ریز رو دستش

 

 یروزها دیام به و باش مسلط بخودت: دادم ادامه

 دلم باشه ادتمی. یبش آروم بکش قیعم نفس خوب

 بلکه بگذرونم کنارت عمرمو لحظات تمام خوادیم

 .بشم رابیس



 

. چرخه ینم منم کام به سرنوشت کن باور یول

 ذره ذره چطور رو مسافرت هی ینیب یم که خودت

 ! زهیریم رونیب دماغم از داره

 

 و ها هیگر با نده اجازه و کن فکر هم درتیح به

. بشه خارج دستم از امور ی رشته هات یتاب یب

 ازین خودم یروین تمام به من طیشرا نیا در و االن

 .دارم

 

 تنها شخود با یکم تا اومدم رونیب اتاق از آروم

 امیت اسم یرو نگاهم. خورد زنگ میگوش. باشه

 ی خونه به نیآم همراه که یمامور. )نشست

 یخال کنارم جاش چقدر(. بود رفته مادربزرگش

 .بود

 



 سیرئ: گفت کرده یگرم یاحوالپرس که دادم جواب

 صبح فردا تا. دیدار ازین وجودم به دمیشن پاشا از

 .دینباش یچیه نگران ها رسوندم خودمو

 

 بهت دیشا اونجا. یایب ستین الزم یول: گفتم محکم

 .....که باشه ازین

 

 نداره امکان یول: گفت من از تر محکم امیت یول

 رو تیمامور و کنارتونم فردا. کنم اطاعت ندفعهیا

 . میدیم انجام هم با

 

 که حاال. منتظرتم پس: گفتم فقط و فشردم بهم لبامو

! روش هم تو شهیم خارج کنترلم از داره یهمچ

 .ایب

 

 چطوره حالش: گفت بود دوخته بهم چشم که پاشا

 یحت رفت اتاقش به زونیآو چنان ن؟یآم

 .دینشن دممینباش خسته و یاحوالپرس



 

. خسته فقط.... ست خسته: گفتم و دادم تکون یسر

 فقط ریو رویه نیا در که نشه ضیمر کن دعا

 .  میدار کم شویضیمر

 

 گرم شیگوش به سرش نشسته یا گوشه که نیریش

 و کنارشم خودم. پسرعمو نباش نگران: گفت بود

 .کنم یم یدگیرس بهش هرلحظه

 

 او خواهد یم دوا و ٺاس ضیمر امشب ڹم اری

 .اند بستہ ڹداروفروشا همه آغوشم ریغ

 

 حالش وگرنه. کنهیم ناز داره و شده الزم بغل حتما

 !دهیترس یکم دمیشا. بود خوب میلیخ

 



 نیمامور دریح: گفت تند که زد زنگ شیگوش پاشا

 یریتصو باهاشون ایب هستند خانمها اون و منطقه

 . بزن حرف

 

 که افتاد مامور چند به نگاهم یگوش ی صفحه در

 یکی. یکار مشغول هرکس و بودند جمع دورهم

 مو به مو دستوراتتون. سیرئ سالم: گفت خانمها از

 چه فردا انشاال. میا آماده االن از ما و شده اجرا

 شه؟یم انجام مبادله یساعت

 

 لبم به یشخندین چشماشون یتو ذوق برق دنیباد 

 خطر اصال انگار! ها دهیند مبادله و معامله. اومد

 بود خودشون شهر چون دمیشا. کردندینم حس رو

 .خودم شهر در من نیع بودند راحتتر

 

 مدت به گروه نیا یاعضا بودم دهیشن کهیاونطور 

 خاص ییتهایشخص.بودند همراه گهیهمد با چندسال

 . بودند جانیه دنبال شتریب که داشتند ترس بدون و



 

 کرده لطف واقعا باالها باال اون از منهم یبرا

. بودند گذاشته ارمیاخت در رو گروه نیبهتر و بودند

 جرات، و پردل و رکیز باهوش، ، گستاخ یگروه

 . محتاط حال نیدرع

 

 ییحرفها و بازار در من شدن بیتعق با همکه حاال

 مثال گروه عضو نفر دو از هتل نگیپارک در که

 یگروه با بودم کرده اعالم بودم، دهیشن داعش

 حاال م،یدار سروکار خرابکار درصد ۱۰۰

 هم با یهمگ بود قرار و بودند زده ذوق پشونیاک

 ینفوذ دشمن روزگار از دمار و بشند عمل وارد

 .ارندیدرب

 

 وقت فرداشب یبرا: گفتم. بودند جوابم منتظر

 نگران دمیم اطالع قایدق ساعتشو. دارم معامله

 .  دینباش

 



 رونیب اتاقش از اصال نیآم اونشب و اونروز

. خورد سوپ یکم من زور با که بود ومدهین

 قول به یول. بود خوب شیعموم حال خداروشکر

 هم یکم و بود یروح خسته نکهیا مثل نیریش

 .بود دهیترس

 

 من راستش پسرعمو: گفت نیریش خواب موقع

 .باشه نیآم به حواسم نتونم ممکنه که نهیسنگ خوابم

 

 یدگیرس زحمت که خوابمیم مبل یرو نجایهم من

 امانته مردم دختر واال. باشه خودتون یبرا نیآم به

 .ستمین کی درجه پرستار حد اون در من و

 

 تر خسته هرچند. بود هم بهتر ینجوریا کردم فکر

 یول بمونم داریب صبح تا بتونم که بودم یاون از

 . بود سبک خوابم

 



 و من مشترک اتاق در هم نیریش پاشا، اصرار با

 بزرگ مبل یرو هم پاشا خود و دیخواب پاشا

 .کرد درست خواب یجا خودش یبرا منینش

  

. بودم خوشحال دلم ته و بود رسونده خدا راستش

 شب فردا فکر و بود مغشوش فکرم تمام هرچند

 داشتم آرزو واقعا اما گرفتیم ازم رو آرامشم تمام

 .بگذرونم نمیآم کنار رو یشب مدتها بعداز

 

 یعاد بدنش یدما که گذاشتم شیشونیپ یرو دستمو

. نشست شیشونیپ یرو ام یطوالن ی بوسه. بود

 کردیم یخال دلمو ته دیبا یگاه تخس یجوجو نیا

 . بود خوب حالش خداروشکر. اوردیم جا حالمو و

 

 بشدت هرچند. دمیکش دراز کنارش قایدق تخت یرو

 و تنش عطر حس با یول کردمیم یخستگ احساس

 آروم و بردم گردنش ریز دستمو داغش ینفسها

 .دمیکش خودم بطرف



 

 به یقو یمخدر انگار گرفت آرام چنان اعصابم

 و فکرها همه. بود شده یجار و قیتزر رگهام

 بود آرامش فقط بجاش و شدند محو کجای مشکالتم

 .شد ریسراز وجودم بند بند در که

 

 با بود داده دست بهم که یخوب حس از تیرضا با

 چشمام که گفتم ریبخ شب بهش و دمشیبوس ولع

 . شد بسته

 

 پنهان یآرزوها از یتجسم دمید یم که ییخوابها

 خواهم یزمان چه دونستمینم واقعا و بودند دلم

 .برسونم سرانجام به آرزوهامو تونست

 

 باز چشمام هراسان اتاق رونیب از پاشا صدازدن با

 دریح: گفت دهیکوب در به دوباره عجله با پاشا. شد

 ....رونیب یایب دیبا

 



 یرو نگاهم شدن بلند با همزمان. دیکوب یم قلبم

 نیآم خداروشکر. بود صبح ۸ که نشست ساعت

 . بود نشده داریب

 

 پاشا که رفتم رونیب هام یراحت لباس به توجه یب

 پراکنده نیمامور ریتصو. نشوند تاپ لپ پشت منو

 که خانم نیمامور از یکی. شدیم دهید صفحه یرو

 : گفت نگران ییصدا با دنمید با بود نیدورب مقابل

 

 به دست یداخل خرابکار گروه نکنم غلط سیرئ 

 رسوندند خبر ها بچه االن نیهم چون. شدند کار

 عراق و رانیا مرز نیب ما یمشکوک اتیعمل

 . انجامه درحال

 

 اون در ییروستا شده گزارش که یاونجور

  اطراف

 بطرز روستا اون مردم و شده گورستان هیشب

 !شدند دیناپد یمشکوک



 

 تحمل یب. دیکوب زیم یرو یمشت کرده یپوف پاشا

 رفتن راه به شروع و شد بلند یصندل یرو از

 ..... شد شروع: گفت بلند. کرد

 

 یرو منتظر نیمامور به و دیسر پاشا از نگاهم

 نداشت یلزوم فعال. شد دوخته تاپ لپ صفحه

 دشمنان یهاینفوذ از راستش. بدم لو رو برنامه

 تیمامور کل بود ممکن که داشتم یواقع یترس

 . بخوره شکست

 

 شیپ عیوقا همه انگار میرفتیم شیپ یطور دیبا

 .بوده انتظار از دور و آور شوک همه یبرا اومده

 

 واکنش منتظر ساکت که نیمامور به بلند ییصدا با

 ستین قرار و سرجاشه یقبل  برنامه: گفتم بودند من

 همون.....  بده انجام نیقوان از خارج یکار یکس

 .. میدیم ادامه رو قبل روال



 

 

  خداحافظ هرگز نگو

  ییگویم که خداحافظ 

 ردیم یم درد از دلم

 

  ینیب ینم و یدور تو

 ردیگیم که ییها نفس

 

   ییگو یم که خداحافظ

 جانم شود یم غم از پر 

  

  نیغمگ واژه نیا با تو

  نترسانم نرنجانم

  خداحافظ هرگز نگو

         



  کن حفاظت من از خودت 

 دانم ینم را شیچرا

 کن عادت من اخالق به 

 

  تو سالم با که یکس

  ردیگ یم آرام دلش 

 

 خداحافظ نیا با بدان

 ...ردیم یم غصه از خودش
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 و سرجاشه یقبل  برنامه کردم اعالم همه به یوقت

 حرف اجازه گهید م،یدیم ادامه رو قبل روال همون

 .ندادم رو چکسیه به زدن

 



 یدست ها بچه یسردرگم نیا از کالفه خودمم یول 

 یتموم هام دلشوره نه راستش. دمیکش سرم یموها

 .رمیبگ آروم شده همکه بزور تونستمیم نه داشت

 

 هم هیبق تا اوردمیدرم رو آرامش یادا دیبا فقط 

 یا چهره با حرفهام دنیشن با پاشا. باشند آروم

 در وضوح به ینگران. داد یتکون رو سرش یجد

 صبر جز یا چاره چیه اما. شدیم دهید صورتش

 .مینداشت

 

 و شد باز بود دهیخواب اونجا نیریش که یاتاق در

 نیآم که یاتاق طرف به و داد یسالم. اومد رونیب

 خوب   حالش که انشاال: گفت. رفت بود اونجا

 .خوبه

 

 باش مواظب خوابه نیآم ن،یریش: گفتم آروم

 . داره ازین استراحت به شتریب. ینکن دارشیب

 



 حواسم باشه: گفت آروم داده تکون یسر نیریش

 دیبا بنظرم اما. تمومه نمشیبب نگاه کی فقط. هست

 از. کنهیم ضعف وگرنه بخوره یزیچ بشه داریب

 . نخورده یزیچ روزید

 

:  گفتم که بود نیریش دنبال همچنان نگاهش پاشا 

 ما به خودشو داره امیت یدار خبر حتما پاشا

 داداش رضا دادم امکیپ بهش هم شبید. رسونهیم

 ازین بهش. باشه کنارمون که ارهیب هم رو نیآم

 .دارم

 

 فقط ندارم، یکار رو امیت: گفت باز یچشمان با پاشا

   کنه؟ کاریچ خوادیم مثال رضا نیا االن

 

 خودم کنار تو که باشه یجور اوضاع ممکنه: گفتم

 راحت نجایا یتون ینم که شناسمت یم. یباش

 سبز کنارم از ییهوی قبل ی دفعه مثل و ینیبش

 .یشیم



 

 نیریش و نیآم کنار ادیب هم رضا گرفتم میتصم

 نیا یبرا دارم ترس انقده بخدا. مواظبشون و باشه

 جان فکر به اصال که فتهیب یاتفاق وروجک دو

 . ستمین خودم

 

 ییجا رو دوتا نیا االن بود خودمون شهر اگه

 یول. نرسه بهشون چکسیه دست کردمیم یمخف

 تونمیم یکس چه به بیغر شهر نیا در نجایا

 . کنم نانیاطم

 

 یگفتیم کاش ینگران ینجوریا که حاال: گفت پاشا

 .باشه موندگار دخترا کنار و ادیب هم یعل

 

 و موند یم دیبا یعل: گفتم. دادم تکون سرمو

 هم اونا طرف از. شدیم آقاجون و زیعز مواظب

 . ستین راحت المیخ اصال و دارم خطر از یحس

 



 حتما و رفت نیآم اتاق در بطرف باز پاشا نگاه

 تکون حرفام دییتا به یسر فقط. بود نیریش منتظر

 .  داد

 

 از بعد هم یبانیپشت یروهاین قراره حاال: دادم ادامه

 سرساعت باال مقامات از اتیعمل دییتا حکم گرفتن

 فقط حواست کن لطف هم تو. بشند مستقر محل در

 شو یعاشق و عشق الیخیب یکم و باشه اوضاع به

 . ادهیز وقت نکاریا یبرا که

 

 یتیاهم برام اصال و نداشتم پاشا کار به یکار

 به کارشون و داره نیریش با یسروسر چه نداشت

 . دهیرس کجا

 

 از تونستندیم و بودند بالغ و عاقل ماشاال خودشون

 اعتمادم مورد هردوشونم. اندیبرب گهیهمد پس

 . بود راحت ازشون المیخ که بودند

 



 و هوش ریخط تیموقع نیا در خواستمینم یول

 ییهوی و بشه نیریش با اش رابطه پرت پاشا حواس

 و فقط االن. کرده فراموش رو تیمامور کل نمیبب

 .شدیم متمرکز کار نیا یرو دیبا فقط

 

 توش ها اسلحه انواع که انداختم ییفهایک به ینگاه

. بودند داده لیتحو روزید و بودند شده یجاساز

. بود فهایک کنار یا کوله یساک در گلوله یها جعبه

 و کار دیبا خودخدا فقط. بودند یمشق تماما اما

 .کردیم ریخ به ختم تمونویمامور

 

 فقط. میکردیم صبر معامله زمان دنیرس تا دیبا

 همش و بود افتاده راه دلم به بدجور یا دلشوره

 .فتهیب یاتفاق بود قرار که انگار. بودم نگران

 

 من و فتادیم اتفاق زمان در یجهش خواستیم دلم

 راحت ینفس تونستمیم تا دمید یم رو نموقعیا فردا

 که شهر نیا به دخترا آوردن با من. بکشم



 نیبزرگتر بودم شده تیمامور ریدرگ هم ناخواسته

 . بودم کرده رو میزندگ اشتباه

 

 هم ذاشتم،یم هتل در دخترها شیپ رو رضا هم اما

 دادمیم قرار تمونییسو در و هتل در دم مامور چند

 .باشه راحت کامال المیخ تا

 

 که کرد باز درو پاشا. دراومد بصدا تمونییسو در

 ی جعبه. رفتم بطرفش. بود نیمامور از یکی

 : گفت و گرفت بطرفم رو یکوچک

 

 گذاشته کار شنودها و مخصوص ینهایدورب سیرئ

 رو کروفنیم هی نیا یول. ست آماده یهمچ و شدند

. میآورد براتون و گذاشتم جدا خودتون دستور طبق

 .دییبفرما

 

. دادم یتکون رو سرم تیرضا با و گرفتم رو جعبه

 ی قطعه اون و انداختم جعبه داخل به ینگاه



 ییکارا. گرفتم انگشتام نیب رو پرقدرت و کیکوچ

 به هم حتما و باشه داشته برامون تونستیم یادیز

 .خوردیم دردم

 

 با  و زدمیم مون بخونه هم یزنگ دیبا اومد ادمی 

 ام خونواده نگران بشدت. زدمیم حرف هم یعل

 برداشتم زیم یرو از رو لمیموبا. بودم

 

. شد گرم دلم زیعز خشدار و نگران یصدا دنیباشن

 با یدلتنگ و محبت با و گرفتم تازه ییروین انگار

 آقاجون با خواستم ازش یوقت. زدم حرف زیعز

 .رهیگیم دوش داره فعال و ستین گفت بزنم حرف

 

 روشن یکم براش ماجرارو و زدم حرف یباعل 

 تهران در و نجایا ما تا ممکنه گفتم. کردم

 زهرچشم یبرا بشه شروع همزمان اتمونیعمل

 . بشه متوجهشون یخطر شده همکه زدن

 



 یول هستند مراقبت تحت هرچند سپردم یعل به

 از المیخ  و بشند دور خونه از روز دو یکی بهتره

 .باشه راحت یهمچ

 

 نوریا به سلمان توسط یعل ربودن یماجرا از

 یعل خواستمینم کال و بود دهیترس واقعا چشمم

 ی طهیح در واقعا چون. بشه ماجراها نیا یقاط

 . نداشت یربط اون به اصال و نبود شیکار

 

 مسئله واقعا میبود رشیدرگ که ییماجرا نیا

 ابدا من و. خطرناک العاده فوق و بود یحساس

 ریدرگ ام خانواده افراد از چکسیه خواستمینم

 .موندندیم دور هیقض از حداالمکان دیبا و بشوند

 

 عاشق کال و دیخار یم تنش که بود پاشا تنها

 تونستم ینم اصال و بود یباز شیآت و جانیه

 .  رمیبگ جلوشو

 



 دایشد بازم بودم دهیشیاند که یریتداب تمام با اما

 یدست کالفه. نبود خوب اصال حالم و داشتم دلشوره

 نیریش و نیآم متوجه که دمیکش لبم ی گوشه به

 .ومدندیم رونیب اتاق از داشتند. شدم

 

 هاش گونه به رنگ. دمیپرس حالشو و رفتم بطرفش

. بود یعال حالش خداروشکر و بود برگشته

 یک. بشه آورده اتاقمون به که دادم صبحانه سفارش

 !بره نییپا داشت حوصله

 

 کنار رو نیآم میشد جمع زیم دور یهمگ یوقت

 . ختمیر براش ریش یوانیل و نشوندم خودم

 

 دوست ریش من.... نهههههه: گفت تند نیآم

 .ندارررم

 

. دادم بدستش رو وانیل و رفتم بهش یا غره چشم

 بخور: گفتم و گذاشتم جلوش هم خرمارو ظرف



 شما رو مملکت نیا ی ندهیآ مثال. یریبگ جون

 دیدار فعال خودتون که دیکن نیتام دیخوایم مادرها

 !نیهم بخور فقط و نباشه یحرف! شکرخدا دیریم وا

 

: کرد زمزمه و اومد برام ییابرو و چشم نیآم

 ! مگه میدار هم یزور خوردن آخه! بداخالق

 

 ی خنده که کرد لوچ برام چشماشو ناز یکم با بعد

  و گذاشت دهنش به ییخرما. شد بلند پاشا و نیریش

 . خورد یقلپ رو رشیش

 

 یلیق براش دلم راستش و بودم دوخته بهش نگاهمو

 بودم بلد میبود تنها اگه که یوا. رفتیم یلیو

 تا که چلوندمش یم یجور. کنم کاریچ باهاش

 .  کردمینم رهاش دمیشن ینم استخوناشو یصدا

 

 اما گرفتم خودم یبرا یا یعسل کره لقمه

 با کال دختر نیا. بود نیآم به حواسم یچهارچشم



 رفتیم تزایپ بطرف داشت دستش. بود قهر خوردن

 .بودند کرده سرو برامون صبحانه همراه که

 

 حاال تا: گفتم و دمیکوب دستش یرو یانگشت دو

 ی دختره بخورند تزایپ خرما و ریش بعداز دمیند

 . دادم بدستش رو عسل کره ی لقمه و. لوس

 

 نکهیا از تخس وروجک و بود رونیب دندوناش کال

 .   بود خوشحال اوردیدرم منو حرص نهمهیا

 

 بلند بود کترینزد که پاشا. دراومد بصدا تییسو در

 رضا و امیت به چشمم یا لحظه. کرد باز درو و شد

 . بودند در پشت بدست ساک که افتاد

 

 یا لحظه در بود خبریب کال اومدنشون از که نیآم 

 یرو از بسرعت چنان و دیکش یغیج یشاد از

 تا رضا و امیت شین دمید فقط که دیپر یصندل

 ....شد باز بناگوششون



 

 

 کن بغلم باران نم نم نیا در آهسته

 کن بغلم آن کی تو خوابند همه مردم

 امشب کن دود من دل یرو اسپندبه

 کن بغلم حسودان چشم یبد از دور

 بوم ی لبه تا بپرم آنم، از تر یزخم

 کن بغلم وانیا ی گوشه صفت گنجشک

 است یحتم تو آغوش در باز شدنم یلیل

 کن بغلم ابانیوب کوه در و شو مجنون

 است حرام اگرفعل   ییوتنها خلوت در

 کن بغلم ابانیخ یجا نیتر دنج در

 ندارم صبر خدا به! چه من به تو حال

 ! کن بغلم االن!  نه است رید نه که فردا

 

 درفش_سوسن#
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 یآن در شد بلند باعجله و یهولک هول یبحد نیآم

 و رضا بطرف و زارهیم زیم یرو پاشو کردم فکر

 یعنی. شد فشرده بهم دندونام. کنه یم پرواز امیت

 .دیکش یم پر بطرفم ینجوریا روز هی عمرا

 

 کمر پشت،  از یفور و انداختم دست یعصب

 دادیم تکون رو خودش نیآم. دمیچسب رو شلوارش

 خالص دستم از بتونه بلکه دیکش یم جلو به و

 .بشه

 

 برم بزارررر: زد یغیج کنم ینم رهاش دید یوقت

 داداش.... بررررم خوامیم.....  کن وللللللم...

 ...رضــــــــــااآاآاا

 



 انگار خنده پراز یلبها و خندان یا افهیق با همه

 با رضا. کردندیم نگاه یلذتبخش یباز به داشتند

 دوخت بصورتم نگاهشو طنتیش و یگریموذ

 یدخمل یدار کارشیچ: گفت و داد یسالم

 گهید ادیب بزار کن ولش.... منوووووو

 ......حسوووووود

 

 در یسع همچنان رضا حرف به توجهیب من یول 

 غیج غیج با یوقت نیآم. داشتم نیآم کردن مهار

 دستش و برگشت بطرفم تند دینرس ییجا به هاش

 .نشست دستم یرو

 

 یسع حرص با و دیدرخش یم درشتش یچشما

 بودم دهیچسب رو کمرش سفت که منو دست کردیم

 ... کنه باز کمرش از

 



 ستادیا روبرومون رضا که میبود کشکشها نیا در

 یآبج ماه   یرو به  سالم صد و سالم: گفت و

 ...داداش ناز   یچطور..... خودم یکوچولو

 

 از سرخوش که رضا. برگشت بطرفش تند نیآم

 زدیم نیآم به حرفهارو نیا اومده بوجود اوضاع

 کاریچ خوادیم میآبج نمیبب کن ولش دریح: داد ادامه

 !بهش یشد قالب ینجوریا کنه

 

 زیم پشت از عجول نیآم که کردم رها دستمو

 و رفت فرو رضا آغوش در چنان و اومد  رونیب

 . فشردم بهم محکم دندونامو شد حلقه دورش دستاش

 

 یول. دمیشن خودم مو قروچه دندون کردم حس

 گفتمیم یزیچ و کردمیم باز دهن االن بود یکاف

 کردندیم درست میت هی بود ما به چشمشون که همه

 اگه عمرا و. کردندیم صادر اعداممو حکم درجا و

 .بودم فشونیحر منم



 

 نوک همزمان. کرد جدا آغوشش از رو نیآم رضا

 که من به رو و زد نیآم دماغ نوک به رو انگشتش

 :گفت کردمیم نگاشون داشتم یشاک و نهیس به دست

 

 هیچ......  ازمون شد یداغ استقبال چه به به

 ؟؟ یخوریم مخلفاتم با منو یدار چرا دریح داداش

 !کنه بغلم خواسته دلش خودمو یآبج خب

 

. کنم رونیب شهر از شونو همه خواستیم دلم فقط

 . داشتم ازین تکشون تک وجود به که فیح یول

 

 بلند  کردیم نگاه اوضاع به خنده با که امیت یصدا

.....  نامردااا دهااایرینگ لیتحو منو اصال: گفت شد

 و داداش یبغلها نجوریا از دلم و آدمم منم واال

 !خوادیم وار یآبج

 



 یبد ادامه وگرنه خفههههههه امیت: گفت تند پاشا

 که میکن یم فیرد برات الصلوات مع فاتحه

 . طهیخ اوضاع

 

 باال برام ییابرو امیت دندیخند یم غش غش که همه

 عنوان به بنده که یاونموقع واال: گفت و انداخت

 آروم میلیخ همه شدم انتخاب خانم نیآم گاردیباد

 . دارم یخواهر و یبرادر حق منم پس. بودند

 

: گفت و کرد ینگاه مهربون نیآم به رو و

 هست خوب حالتون..... کهیکوچ یآبج دیچطور

 ... انشاهلل گهید

 

 لطفا گفت بعد. داد جواب و رفت بطرفش نیآم

 مطمئنم. دیایب صبونه یبرا و دیبشور دستاتونو

 . دینخورد یزیچ

 



 مگه امیت: گفت و نشست زیم پشت دوباره پاشا

 گردن شکنمیم. نباشه خوب ما یدخمل حال تونهیم

 الیخیب و. بکنه بد مارو یجوجو حال که رو یکس

 .گرفت یا لقمه خودش یبرا

 

 بامحبت دل ته از و آروم یحرفها کردمیم حس

 یهمگ که نشسته همه جان و روح در انگار نیآم

 .زدند یم لبخند بهش محبت با

 

 یژست و برده باال ییابرو با و نشستم زیم پشت

. برکت و شانس بده خدا واال:  گفتم خاص

 !داره هواخواه حد نیا تا بنده خانم نیا دونستمینم

 

ت نیآم ژست نیا دریح یوا: گفت خندان پاشا  ُکش 

 یب  شمایم عاشقت دارم پسر! بخدا کشت منم

 منشووووووورممممم عاشق نمیبب بغلم ایب! تعارف

 



 منم که رفتیم آسمون به ها خنده یصدا گهید

 نیا یقاط دیبا نداشتم ییدررو راه. دمیخند

 سکته حرص شدت از وگرنه شدمیم آتشفشانها

 .کردمیم

 

 انگار. زدیم شنگول یجور هم دیخندیم هم نیریش

 بنظرم بانو نیریش: گفت پاشا. نبود جمع حواسش

. دیا نقشه یطراح حال در که هیجور حالتون

 ه؟ییخبرا

 

 یبرا شعرم سرودن درحال فعال واال: گفت نیریش

 رفتارهاشو اصال! هستم ضدحالم یپسرعمو نیا

 مهر خط با یکم پسرعمو، واال. کنم ینم درک

 !یچ یعنی دارم دوستت سیبنو

 

 واال: گفت خنده با نشست یم زیم پشت که امیت

 دارم، دوستت سهیبنو مهر خط با من یبرا دریح



 حال مون بچه چون دمیم صفر درجا بهش باشم من

 ! دیکن باور حاله به

 

 درویح امروز چتونه شماها: گفت مندانه گله نیآم

 نیع و توپ ی دهنه دیگذاشت و دیآورد ریگ تنها

 .....ها هستم خودم. دیکن یم پرتاب فقط گلوله

 

 نیآم یها شونه دور دست و دیرس راه از رضا

 تو یآبج میطرف یک با میدونیم ماها: گفت انداخته

 و بشه دهیرس حسابش حاال از بزار. نخور حرص

 ....رو گربه

 

 با بندازه بطرفت یچپ نگاه بفهمه میبکش حجله دم

 . طرفه ایک

 

 نشونه رو رضا راست تمیشکا و خشم پراز نگاه

 درجا رصا که بدم جوابشو کردم باز دهنمو و رفت



 میتسل حالت به رو دستاش شدن لورده و له از قبل

 :گفت آورد باال

 

 جوش یدار یادیز...... داماد شاه خبرته چه هیچ

 یجنابعال الیع هیچندماه جوجو نیا اگه! ها یزنیم

 منم و بوده هم بنده خواهر سال انیسال هستش،

 .دارم دوسش یلیخ

 

 شونه و شاخ چشمات اون با من برا خودیب پس  

 ادیب مونده کم نگاه، افشویق خدا تورو! لطفا نکش

 ....زشیت یدندونا اون با خودشم بجوه منو خرخره

 

 که. کنه هیگر ای بخنده دونستینم یشکیه نباریا

 از آروم دهیورچ یلبها و داده باال یابروها با رضا

 ریبخ نباریا خداروشکر: گفت آروم و گذشت کنارم

 .بردم بدر سالم جان و گذشت

 



 یرو چپم سمت رضا. دندیترک دوباره ها بچه که

 در همه. کرد بخوردن شروع و نشست یصندل

 یبرا قلبم یتو دونمیم تنها و خوردندیم  سکوت

 باهاش دونستمیم و دمیکش یم نشون و خط نیآم

 . کنم کاریچ

 

 هم نیآم و شدند پراکنده اطرافمون از همه یوقت

 ریز. گرفتم رو دستش زیم ریز بشه بلند خواستیم

 : دمیغر گوشش

 

 یدار نمینب گهید.... ها یکنیم جمع حواستو نیآم

 خدارو برو.... یکنیم لوس رضا یبرا خودتو

 بهش و شناسمیم دستم کف مثل رو رضا کن شکر

 . بود زار کارت وگرنه دارم، اعتماد

 

 حالتو بدجور یزیبر اطوار ادا گهید کباری فقط 

 پاشا یصدا که بود نشده تموم حرفم هنوز. رمیگیم

 خوب چشمام هم شکرخدا دریح گمیم: گفت شد بلند



 یلیخ یلیخ و شنوه یم خوب گوشام هم نهیب یم

 !زهیت

 

. بشم التیخیب شم بلند خودم ای یشیم نیآم الیخیب 

 ضیمر بره بازم کن یکار ؟یدار کاریچ اون با تو

 !یدار کم نویهم فقط که بشه

 

 . گفتینم یزیچ و کردیم نگاه خندان فقط رضا

 نثار یچشمک و انداخت نیآم به ینگاه مین فقط

 فقط یآبج: گفت همه از تر الیخیب و کرد نیآم

 بکن خواست دلت یهرکار و کن یط یالیخیب

 هواتو خودم. باش داشته دلخواهتو یزندگ و نیهم

 . نترس دارم

 

 بگو و من یخوردنها حرص نیب روز اون

 صداقت با و دل ته از که گذشت هیبق یبخندها

 انجام احسن نحو به رو کارشون کردندیم یسع

 . بدند



 

 از تر یعال نیآم حال دمیدیم کامال هم حال نیا در

 و دوستان کنار اقیاشت و جانیه با و بود یعال

 کنارشون و داشت دوستشون واقعا که بود یافراد

 . بود آروم

 

 کم کم و. بود نمونده قرار ساعت به یزیچ گهید

 هتل از میشدیم آماده و میکردیم جور و جمع میداشت

 .میبزن رونیب

 

 جان فقط رضا: گفتم و دمیکش یا گوشه رو رضا

 از. باشه جمع یلیخ حواست. دخترها جان و تو

 . کنند ینم نگاه رونمیب یحت تیسوئ داخل

 

 محافظ و مامور براتون هتل یالب یحت و رونیب

. ستین شما یبرا یخطر چیه که انشاهلل. گذاشتم

 ...... اما

 



. بگم رو بود دهیرس ذهنم به که یزیچ نداشتم دلشو

 اما: دادم ادامه. شدیم مشخص رضا فیتکل دیبا اما

 از فقط دیکن ترک رو هتل دخترها با بود یازین اگه

 !یریگیم دستور و یشنو یم پاشا ای خودم

 

 اگه اما! کس چیه یدینم گوش کس چیه حرف به

 کجا و یکن کاریچ میگیم میزد زنگ بهت خودمون

 .یبر یک و یچ با و یبر

 

 یگروه بد با و هیخطرناک تیمامور رضا راستش 

 فقط و نداره قرار و آروم اصال دلم. میدرافتاد

 . هستم دخترا نگران

 

 اوضاع: گفت خفه و آورد کترینزد صورتشو رضا

 دخترارو یجرات چه با تو اونموقع بود طیخ نهمهیا

 ....یاتفاق نکرده یخدا ؟یکرد هچل نیا وارد

 



 یتیمامور. خونه که نزار دلم یرو دست: گفتم تند

 لطف به که بود یحیتفر سفر هی فقط. نبود کار در

 .....شد لیتبد تیمامور به هیبق

 

 راستش: گفت و داد تکون یسر  تاسف با رضا

 یرو از دیبا اول اما. ندارم یخوب حس اصال منم

 نیریش و نیآم به دستشون تا بشند رد من ی جنازه

 نجایا از رو التیخ. نگهدارت خدا برو. برسه

 . کن راحت

 

 درآورده رو کلت کمرم از و زدم کنار ژاکتمو

 الزمش انشاال. باشه شتیپ گفتم. گرفتم بطرفش

 .....راحته المیخ یباش داشته یول یندار

 

 شور بدجور...... بدجور..... بدجور دلم اما

 .....زدیم
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. کردیم نگاه همه شدن آماده به و بود نشسته نیآم

 تمام صداقت با و دلشون ته از که یکوچک گروه

 انجام احسن نحو به رو کارشون کردندیم یسع

 .بدند

 

 در که یخاص ینگران همراه به اقیاشت و جانیه

 کدام نفهمه نیآم شدیم باعث شدیم دهید صورتشون

 . کنه دنبال رو فاز

 

 مثل که ییها یدوست دنید از شیخوشحال واقعا اما

 یا اندازه و حد بودند دریح کنار یواقع برادر کی

 گوشش دم آرام و دیخز کنارش نیریش. نداشت

 یاصل شغل اوردمینم در سر اصال من واال: گفت

 !هیچ مونیم دریح نیا

 

 یا سمبه سوراخ هر تو مونه یم نیا مثل درست

 دیبا! بکنه سیر و راست کارهارو و بکشه سرک



 یبکن یحساب درست قیتحق هی تیعروس از قبل

 با حسابت وگرنه ادهایدرن آب از یزیچ یجاسوس

 !نهیالکاتب کرام

 

 در و شد شدن آماده الیخیب که افتاد پاشا به چشمم

 و دلتنگ یچشمان با. رسوند بما خودشو هیثان صدم

 خود که گرفت بطرفمون صورتشو چنان نگران

 نگاش هراسان و دمیکش عقب سرمو درجا من

 .کردم

 

 با نموند دور پاشا زیت چشمان از من حرکت نیا 

 در جوجو دیببخش: گفت بمن رو آرومتر یا چهره

 دریح که یفتین پس وقتی نیواپس لحظات نیا

 !! هااا کنهیم چارمیب

 

 و دیباش خودتون مواظب یلیخ بگم خواستمیم فقط

 دلم اصال دیکن باور. دیکن گوش رضا یحرفها به



 بزارم تنها درویح دینبا خب یول کنم ترکتون ادینم

 ! داره ازین بمن دونمیم که

 

 بتریعج. گفتینم یزیچ و کردیم نگاه فقط نیریش

 و بود کرده غالف رو دومترش زبون اون نکهیا

 که بده یتکون باشه یمعنا به رو سرش تونست فقط

 سر به یدست کرده نگاهمون محبت پراز پاشا

 .رفت عقب و دیکش هردومون

 

 یخوش و ریبخ انشاال نباش نگران پاشا: گفت دریح

 از چطور ماجرا نیا دونمینم واقعا. شهیم تموم

 . شد خراب سرم یرو آسمون

 

 و کار مدت همه نیا جهینت و میبر وقتشه االنم

 امشب بگم فقط. میکن تموم احسن بنحو رو برنامه

 دارم انتظار ازتون و داره رو طال حکم ما یبرا

 .دیارین کم و دیبکن کار زیتم شهیهم مثل

 



 پاهامو شد باعث لرزوند یم دلمو ته که یترس

 به ینگران پراز یچشمان با و کنم جمع مبل یرو

 هم رو یکس اون جز که بشم رهیخ کلمیه یقو مرد

 . دمیدینم

 

 ضدگلوله ی قهیجل دریح و امیت همراه به پاشا

 اون یرو هم یاهیس کاپشن و کردند تنشون

 هرسه بود تنشون همکه یاهیس شلوار با. دندیپوش

 .دادندیم نشون زیانگ خوف واقعا شکل، هم

 

 و رفت اتاق ی گوشه بطرف بلندش یقدمها با پاشا

 یها اسلحه فیرد. کرد باز رو یبزرگ فیک درب

 یکلت. رفت فرو چشمم یتو رسما کوچک و بزرگ

 به کرده یگذار فشنگ بسرعت و برداشت رو

 .بست کمرش

 

 دل نیآم ینیب یم یواا: گفت اضطراب با نیریش 

 اسلحه اون کن نگاه. ها دهنم ادیم داره ام روده و



 یوووووو! زدن یخفن پیت عجب نایا. هاروووو

 دل به آرزو کنم ست باهاشون خوواااامیم منم

 !رمینم

 

 شیجد و یشوخ که نیریش لحن از حوصله یب 

 و رفتم براش یا غره چشم  نبود مشخص اصال

 .رفت پوشم اهیس در  یح یپ چشمام دوباره

 

 پشت و گرفت بدستش رو فیک دو ی دسته پاشا

 کامال. افتادند راه چرخها یصدا با که دیکش سرش

 .هستند نیسنگ یلیخ بود مشخص

 

 جوجو خب: گفت ما به رو و ستادیا در دم

 استراحت و نجایا دینیبش قشنگ کوچولووووها،

 .یتیس صفا میبر یپیاک بعد و میبرگرد ما تا دیکن

 حاال و دور دور و یشهرباز ببرمتون خوامیم

 . بخرم براتون هم یبستن

 



 یبرا دمیفهم یم کامال و اومد جلوتر دریح

 نییپا مبل یرو از مو زده خی یپاها. هیخداحافظ

 . شدم بلند و گذاشتم

 

. درخشه یم داره االن نمدارم چشمان کردم حس

 آروم ناخودآگاه دستم که ستادیا مقابلم درست دریح

 و گرفته بغ. نشست پهنش ی نهیس رو و اومد باال

.... برگرد زووود... درررریح: کردم زمزمه آروم

 . مونمیم.... منتظرت

 

 نداد اجازه و نشست دستم یرو دریح داغ دست

 هم تیمامور نیا دمیم قول بهت: گفت. بکشم کنار

 منم و مونیزندگ سرخونه میریم درجا بشه تموم

 . کنمیم لیتعد کارامو

 

 تنم به یسرد عرق کردم حس و دیچک اشکم

.... برگرد سالمت فقط: کردم زمزمه بزور. نشست

 ....خوامینم.... یچیه گهید



 

 طرف دو دستاش و داد تکون یسر غم پراز دریح

 یلبها و اومد جلوتر صورتش. گرفت صورتمو

 .نشست ام کرده عرق یشونیپ رو داغش

 

 و منو عطر انگار و دیکش یقیعم نفس همونجا بعد 

 و رفت عقب محکم یآن در. دیکش مشام به موهامو

 . ستادیا جلوم صاف

 

 زود دخدایام به: گفت و آورد نییپا احترام به یسر

 ازین یلیخ کن دعام اما نباش نگران. گردمیبرم

 .دارم

 همان با انمیگر و آرزومند یچشما یجلو بعد

 .شد خارج منینش از و کرد یگرد عقب احترام

 

 دنبالش رو فشنگها ساک و گرید فیک هم امیت

 خارج و دادند تکون یسر فقط پاشا با و کشوند



 و بست درو سرشون پشت تند رضا. شدند

 .انداخت رشمیزنج

 

 نداشتند حالشو یحت بنظرم: گفت نیغمگ نیریش

 فقط..... نیآم گرفته یلیخ دلم. بکنند یخداحافظ

 !بشه ریبخ عاقبتمون آخر کنه خدا

 

 بطرف انیدعاگو و حرف بدون سردرگم و کالفه 

 راه باهام بدنم یاعضا از کیچیه. رفتم آشپزخونه

 . ستادیا یم کار از داشت رسما هم قلبم. ومدینم

 

 باال یکی خوابم یقرصها از و بردم دست العالج

 استرسم حجم و نداشت قرار و آروم دلم. انداختم

 .تحمل از خارج کال بود باال یلیخ یلیخ

 

 وگرنه کنم تحمل تونستمیم که بود خواب با فقط 

 پشت رضا. دادمیم سکته احتمال و بود زار کارم



 کاریچ یدار: گفت و رسوند من به خودشو سرم

  ؟یآبج جوجو یکنیم

 

 چندساعت و یقو خواب قرص هی: گفتم آهسته

 دیببخش. کنم تحمل بتونم عمرا وگرنه خواب،

 . دیبمون تنها نیریش با دیبا داداش

 

 یول. بود زده چمبره ش ا چهره یتو ینگران رضا

 انگشتش دو با. اومد ام ینیب بطرف دستش و دیخند

 انصاف یب: گفت داده یفشار و گرفت رو مینیب

 ؟یبزار تنها زلزله نیا با منو ادیم دلت چطور

 زونمیآو سقف از و جوه یم تنمو گوشت یگینم

 کنه؟یم

 

 طنتیش از امشب آقارضا شرمنده: گفت تند نیریش

 خسته کواال هی ی اندازه به خودم من. ستین یخبر

 هم استرس. داره خود یجا که هم نمیسنگ غم و ام



 نیآم کنار و قرص هی منم. ارهیدرم پا از منو داره

 .شمیم مارستانیب یراه وگرنه الال

 

: گفت و انداخت بهمون ینگاه مبهوت و مات رضا

 از کار چون. براتون راهه نیبهتر کنم فکر

 گهید چاره. نگرانم خودمم من و گذشته حتینص

 .میندار کردن صبر جز هم یا

 

 تا. افتادم راه اتاق بطرف و گفتم یریبخ شب حالیب

 یرو خودشو و دیرس هم نیریش دمیخز پتو ریز

........ ترس پراز و دلتنگم: گفت. انداخت تخت

 ..... نیآم گمیم یچ یفهم یم حتما

 

. دمیکش سرم یرو رو پتو و دادم تکون یسر

 دریح کنار خواستیم دلم. گرفت راه اشکام دوباره

 نگرانش یلیخ. بودم باخبر ازش هرلحظه و بودم

 :کردم زمزمه. یلیخ بودم

 



 نفَر، کی

 نَدارد عشق از َخبر کی

 ب دهـــــــد؟ 

 

 یازین_حامد#

 

 دونمیم فقط. دونمینم رو بودم دهیخواب چگونه و یک

 زهره که دادیم تکونم خواب یتو محکم چنان یکی

 دیبش داریب زدیم داد رضا. شدم ترک

 ــــــــــممممیبر نجایا از ــــــــــــــــدیبا

 

...... زووووووود دیکن تنتون پالتوتونو فقط دیش بلند

 .....کرد بلندم تخت از محکم گرفته دستامو خودشم

 

 

 

 چکنم زمیعز ، تنهاست و کس یب دلم نیا



 چکنم زمیعز  ، ماست بد شانس از  نهمیا

 

 گلم تو یب خود ییتنها همدم ام شده ستیروزگار

  کنم چه زمیعز غمهاست آخر بخدا بودن تو با

 

 عشقت  ، میبرا  است  قشنگ  و  بایز چه وه

 کنم چه زمیعز استیدر چو نهیس نیا نیبب

 

 بود تو قشنگ یچشما دوتا  زشراب من یمست

 چکنم   زمیعز  ،   باستیز   کدهیم   نیا یوقت

 

 دل یب من   ،بر یکن اخم  اگر  رمیمیم که آه

 چکنم زمیعز ماست در عاطفه نیا نقش

 

 مگو قهر از دگر ، ندارم تاب خدا به

 چکنم زمیعز ، تو یب شده غم پر ایدن من واسه



 

 برسم وصالت  به تا ایب  دوستیا  گفتم

 چکنم پس بگو ، جاستیب خواهش نیا اگر
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 (کند یم فیتعر دریح)

 

. نبود دلم یتو دل. میاومد رونیب خونه از

 هم من جان وسط نیا. بود یخطرناک تیمامور

 ییشناسا درصد ۹۰. بود درخطر همه از شتریب

 دیخر یبرا معامله نیطرف هنوزم اما بودم شده

 . داشتند اصرار اسلحه

 

 نیح دیبا. بکشم عقب تونستم ینم اصال که منهم

 میتونستیم عمرا وگرنه فتادندیم ریگ معامله انجام

 .میبزار روشون انگشت مدرک بدون



 

 یم خارج هتل یاصل در از هم با پاشا و من فقط

 از امیت. بودم نظر تحت ادیز احتمال به چون میشد

 یخود یاعضا با تا  شد یم خارج هتل گرید در

 .برسونه منطقه به خودشو

 

 نیمامور از یکی به چشمم میشد آسانسور وارد تا

 منتظرمون که افتاد یدریح دیسع نام به مون میت

 یرنگ چیه و بود داغون خاص ینحو به اما. بود

 یرو خودشو بزور انگار. نداشت چهره به هم

 .کردیم تحمل پاهاش

 

 آشفته نهمهیا چرا شده یزیچ یدریح: دمیپرس تند

 !ها ستین خوب اصال حالت ؟یا

 

 خودش درحال زدیم داد شونشیپر و نگران نگاه

 که داشتم یمشکل سیرئ نه: داد جواب اما ستین



 ینکران یجا. شدنه درست حال در شکرخدا

 .ستین

 

: گفتم. گفتیم دروغ گایالل حد در دونستمیم اما 

 در ازهین اگه. شلوغه سرمون االن یدریح

. باش خودت کار دنبال و نکن شرکت تیمامور

 به خودم فردا بشه تموم زودتر کارمون انشاال

 !باشه که یهرچ. کنمیم یدگیرس مشکلت

 

 طبقه. داد تکون تاسف با یسر فقط و نگفت یزیچ

 هتل گرید در از تا شدند جدا ازمون امیت با اول ی

 آسانسور از همکف طبقه هم ما. بروند رونیب

 .میشد خارج

 

 نگه معامله نیطرف باغ   درب یجلو رو نیماش

 آدم گوش اطراف یکور و سوت از که داشتم

 . گرفتیم

 



 مینیبب تا شبا منتظرم رونیب نجاهایهم تو پاشا: گفتم

 حواست فقط. بشه ریخ به ختم که انشاال. شهیم یچ

 . باشه یهمچ به

 

: گفت و کرد حائل نیماش شهیش کنار دستشو پاشا

 شما با منم. رسوندن عرضتون به اشتباه داداش

 پس امیب باهات من ندن اجازه اگه. امیم داخل

 .  کن کنسل رو معامله

 

 منتظر رونیب تو. نبود نیا قرارمون یول: گفتم تند

 ..... و امیب تا یمون یم

 

 رو گروه و یباش دیبا تو بگم نتونستم گهید

 بود ممکن چون دادم قورت حرفمو. یکن ییراهنما

 نظر تحت اطراف از شنود مجهز یدستگاهها با

 اشاره مایا و بتیمص یکل با باالخره اما. میبش

 یبرا که بشه موندگار رونیب کردم یراض پاشارو

 .بود ازین بهش شتریب من از تیحما



 

. باشه من با گوشتون فقط: کردم زمزمه تنها 

 .نیهم شما ی حمله شروع و تمام معامله

 

 من و شد ادهیپ و داد تکون یسر یناراض پاشا

. انداختم اطراف به ینگاه. انداختم راه رو نیماش

  دونستمیم اما. نبود یخبر یبشر یبن چیه از

 صبح از نکنند توجه جلب نکهیا یبرا نیمامور

 گرفته موضع باغ اطراف در تک تک وقت اول

 . بودند

 

 یتلفن با. معامله زمان و بود شب نصفه ۱ ساعت

 وارد نیماش با و شد باز برام باغ یدرها کردم که

 ادهیپ و داشتم نگه باغ بزرگ ساختمان یجلو. شدم

 .شدم

 

 یجاساز کاپشنم ی گوشه در یزیر شنود دستگاه 

 یخود نیمامور یبرا حرفهامون تمام و بودم کرده



 و معامله سر همانجا بود قرارمون. بود دنیشن قابل

 همراه منم و میبش ریدستگ اسلحه پراز یفهایک کنار

 . بخورم دستبند همه با

 

 به. گذاشتم نیزم فهارویک و ستادمیا نیماش کنار

 دو با و بود ستادهیا کنارم که یدار لیسب شیر مرد

 کردندیم نگاه رو نیماش وجب به وجب گهید نفر

 کار ییتنها. داخل میببر فهارویک دیکن کمک: گفتم

 .ستین من

 

 یرو دنیکش بدون رو ینیسنگ اون به یفهایک

 یا اشاره با و برداشتند راحت یلیخ چرخهاشون

 . میافتاد راه بمن

 

 وسط. بود بزرگ میلیخ که میشد باغ خونه وارد

 منم که شد جمع هم کنار فهایک تمام منینش

 .ستادمیا کنارشون

 



 ۵۰ حدودا یمرد. برگردوندم سرمو ییصدا با 

 وارد نفر چند با قدرتمند و یکلیه یلیخ و ساله

 . بودند مسلح سراپا که شدند منینش

 

 یول. گفتم دروغ ختینر فرو ییهوی دلم ته بگم اگه

 هرجور دیبا. برگشت نه داشتم رفتن راه نه گهید

 خونده ام فاتحه درصد ۹۰ اما دادمیم ادامه شده

 . بود

 

 نمونه که افتاد هتل نگیپارک در مرد دو به چشمم

 سیرئ کنار االن و بودند دهید هارو اسلحه یها

 . ندادم یتیاهم یول بودند شون

 

 اونا از یکی سر در یا گلوله بودم حاضر هنوزم

 نیماش داخل یخانمها بود گفته که کنم یخال

 ! چقدره؟ متشونیق

 



 با شده یحت دخدایام به. فشردم بهم محکم دندونامو

 یقدم گروه س  یرئ. دمیرسیم حسابشونو مرگم

 قرار: گفت یفارس به سیسل یلیخ. گذاشت جلوتر

 خودتون با تنها ما. کنه یهمراه شمارو یکس نبود

 !میکن معامله میخواستیم

 

 و نخوردم هم یتکون بودم ستادهیا که ییجا از

 قرار مورد نیا در اوال: گفتم تیاهم یب یلیخ

 کیشر رونهیب که دوستم دوما. مینداشت یخاص

 کال و بود اومده سفر نیا به من با و فروشمه

 در شما دوستان که مینداشت معامله یبرا یقرار

 . کردند اصرار شما به اسلحه فروش یبرا تهران

 

 در منو روش و راه شما، به دیبا دوستانتون سوما

 و بیغر یشهر در چوقتیه من که گفتندیم معامله

 . شمینم فروش و دیخر وارد ییتنها به ناشناس

 



 گروهتون و پیاک با شما ستین انصاف چهارما

 داشته رو یکس دیبا! ییبتنها من و دیبش حاضر

 سیپل ی شماره اومد شیپ برام یخطر اگه که باشم

 !نه ای رهیبگ برام رو ۱۱۰

 

 تمام شناسم ینم شمارو یوقت دیدیم حق بهم حتما

 دو کینزد فقط. کنم تیرعا رو اطیاحت جوانب

 یکم اومدنم ییتنها. آوردم براتون اسلحه اردیلیم

 نبود؟ یوانگید

 

 چشم همه و زدندینم هم کیج افراد ی هیبق و سیرئ

. شماست با حق بله: گفت سیرئ. داشتند بصورتم

 به ما راستش. دیکردیم نانیاطم بهمون دیبا یول

 . میداشت نانیاطم شما

 

 آمدهاتونو و رفت ی لحظه به لحظه اول روز از

 از فقط. میدیند یخاص زیچ که میداشت نظر ریز



 تا که دینفر دو دادند گزارش دیاومد رونیب که هتل

 !ستادهیا رونیب یکی االن و دیبود دونفر هم آخر

 

 انجام رو معامله تند فقط. نمیب ینم کار در یرادیا

 .برم دیبا و دارم کار من که میبد

 

 اسلحه و شد باز گروه یاعضا توسط فهایک درجا

 ییخودنما نونوار خودشون خاص یبرقها با ها

 رونیب ساک از هم ها گلوله از جعبه چند. کردند

 . شدند دهیچ ها اسلحه کنار و شدند آورده

 

: گفت گرفته بدست رو یکلت و اومد جلوتر سیرئ

 نه؟ ای دیآورد درست رو میبود خواسته که یتعداد

 

. گرفتم بطرفش و آوردم رونیب رو ستیل بمیج از 

 همه دیتونیم و آوردم ستیل نیا طبق من: گفتم

 کم دینبا فشنگ یا دونه یحت. دیکن چک شونو

 !باشه



 

 درجا. رفت باال دستش و داد تکون یسر  سیرئ

 با درشون و شد گذاشته پاهام یجلو فیک سه

 به نخورده تا و زاغ یپولها. شد باز خاص یکیکل

 از ییقسمتها و شدم خم آروم که خورد چشمم

 .بود درست همه. کردم یبررس پولهارو

 

 یم نانیاطم بهتون منم: گفتم سیرئ به و شدم بلند

 ....... و کنم

 

 منینش داخل یمرد که بود نشده تموم حرفم هنوز

 ماموره جا همه رحمان: زد ادیفر یعرب به دهیدو

 .دیبد نجات خودتونو. رسندیم نجایا به دارند که

 

 یوقت که ختیر بهم چنان اوضاع یا لحظه در

 اسلحه. نبود هم شدن یمخف ای گرفتن سنگر یبرا

 بلند ها گلوله یصدا یآن در و شد دهیکش رونیب ها

 . شد



 

 یبطرف خودمو بزنم ام اسلحه به یدست نکهیا بدون

 که گشت یم گروه سیرئ دنبال چشمم و دمیکش

 اسلحه فلز یسرد. نشست ام قهیشق یرو یا اسلحه

 کاش گذشت فکرم از فقط و کرد رسوخ مغزم تا

 ........نباشه کارم انیپا نجایا

 

 

 کار؟ چه خواهمیم مهتاب و کوچه یباش گرتو

 کار؟ چه خواهمیم آب هستم تو یرو ی تشنه     

 

 است عالم عاشقان از غزل صد تیچشمها

 کار؟ چه خواهمیم ناب شعر و وانید همه نیا    

 

 ...دهد یمست مرا امشب اگر تیلبها جام

 کار؟ چه خواهمیم خواب هستم، اریهش ابد تا    

 



 ..ستییعالم بازوانت انیم در گشتن غرق

 کار؟ چه خواهمیم مرداب تن باشد، گر عشق    

 

 ...کشدیم پر بدن از جان »ات بوسه «هر تب در

 کار؟ چه خواهمیم تاب تمامم، من ینباش گر
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 رسما و گرفت راه پشتم از سرد یعرق کردم حس

 یچیه وقت االن اما. کردم حس رو اومدنش نییپا

 .نیهم جانممممم نجات فقط ،یچیه نبود

 

 وسط درست ام قهیشق از اسلحه و دیچرخ طرف

 سیرئ به چشمم و اومد باال نگاهم. دیلغز میشونیپ



 یزیچ خواستیم گرفته خون چشمان با که افتاد

 !بگه

 

 ترس بدون و محکم و ننداختم تا و تک از خودمو

 ندادم اجازه و دوختم چشماش یتو راست نگاهمو

 نیا د؟یشد وووووونهید شما: گفتم. بزنه یحرف

 کار یکجا دینیبب. نداره یربط چیه من به تیوضع

 . میرفت لو و دیگرفت شل رو

 

 حرف به که بودم من ووووونهید ررررریخ نه

. آوردم جنس براتون و دادم گوش تهرانم یمشتر

 .باشه ام قهیشق رو اسلحه دیبا االنم

 

 دیداریخر شما. میکن فرار فقط دیکن کمکم: زدم داد

 درجا که فروشنده زده فلک و بدبخت من یول

 . کنندیم اعدامم یا محاکمه چیه بدون

 



 منو یخوایم که دهیرس بمن زورت فقط نکنه

 به لحظه یگفت خودت کهیدرحال. یبد جلوه مقصر

 . دیبود مراقبم لحظه

 

 منو یکس دیبگ دیتونیم دیگرفت نظرم تحت کامال اگه

 و دمیند یچیه که خودم یول! نه ای کرده بیتعق

 .  بود حواسم کامال نشدم متوجه

 

 ؟ینباش ینفوذ: دیغر سیرئ

 

 به برو ؟یمردحساب هیچ ینفوذ: زدم داد خشم با

 دارند فروش و دیخر باهام تهران در که دوستات

 یسوزن نوک من از حاال تا نیبب و بزن یزنگ

 !دهیرس بهشون ضرر و انیز

 

 نکارویا کردم دعا دعا دلم در حرفم نیا با یول

 نجا،یا تیمامور با همزمان بود قرار چون. نکنند



 حمله هم درتهران مستقر گروه پاتوق به نیمامور

 . میکن کسرهی کارشونو و کنند

 

 دیشد یصدا. بود شده تزلزل دچار نگاهش سیرئ

 من یییییییناحساب مرد: بزنم داد شد باعث ها گلوله

 جنس براتون نگردم گناه..... برمممممممم دیبا

 لو و دیکردیم جمع رو حواستون یکم. کردم جور

 من...... باشه ینجوریا اوضاعتون دیرفتینم

 .....برررررررررم ــــــــــــــــــــدیبا

 

 تند و زدم کنار رو اسلحه. شدمیم معطل دینبا گهید

: گفتم و گرفتم رو سیرئ یبازو. شدم بلند جام از

 ......برررررررم دیبا یییییییفهم یم برم دیبا من

 

 فقط: گفت خشم با. کرد نگام و کرد نگام سیرئ

 کارت نکاره،یا به آغشته دستت بفهمم کهیروز

 گفتن یبرا یا گهید زیچ. تمومه لحظه همون

 .ندارم



 

. بود شده مجاب یکم سیرئ نکهیا مثل خداروشکر

 یتونست هم اگر: داد ادامه و دیخند وار وونهید یول

 کال! برو یبر رونیب گلوله نهمهیا برابر در

 ! باشه ریخ یدید خواب میا محاصره

 

 از که افتاد راه و دیخند یوحشتناک یصدا با دوباره

 . کرد یراندازیت به شروع پنجره ی گوشه

 

 شده هرجور دیبا و بود ختهیر بهم دایشد اوضاع

 گلوله اما. رسوندم یم یخود یروهاین به خودمو

 !دادینم بهم رفتن رونیب ی اجازه باران

 

 یا گوشه به خودمو. دیلرز بمیج داخل میگوش 

 دمیشن یم هم بزور که دادم جواب تا. کشوندم

 یدریح دیسع سیرئ: گفت دادزنان ییصدا

 نکهیا مثل دادند گزارش االن.... هستممممممم



 دهید یمشکوک یلیخ یآمدها و رفت هتل اطراف

 ...دارند ییها نقشه که شده

 

 بمب در گروه نیا! یلیخ خطرناکه یلیخ سیرئ

. میکن یکار دیبا و ندارند حرف واقعا هایگزار

 داشته هتل در دوستانتون هیعل یقصد سوء ممکنه

 .باشند

 

 یول رمیبم بودم حاضر. ستادیا یم داشت قلبم

 هراسان. فتهین نیریش و نیآم و هیبق یبرا یاتفاق

 تونمینم یحت کردم ریگ نجایا خودم من: زدم داد

   بکنممممممممم؟؟؟ دیبا کاریچ امیب رونیب

 

 اجازه اگه: زد داد صداش شدن دهیشن یبرا یدریح

 هتل از انهیمخف رو دوستانتون من دیکن امر و دیبد

 امن کامال که ببرم خودم ی بخونه و کنم خارج

 .سیرئ ادیبرم دستم از کار نیهم فقط. هستش

 



 !کن صبر لحظه هی: زدم ادیفر

 

 به خودشو بگم بهش گرفتم پاشارو ی شماره درجا

 عمرا یول. بکنه دیبا کاریچ نهیبب و برسونه هتل

 .دادیم جواب پاشا اگه

 

 رمیبگ رضارو ی شماره خواستم. دیلرزیم پاهام

 نیا در کنه؟ کاریچ خواستیم رضا اما..... اما

 ینم و مینداشت شدن یمخف یبرا ییجا بیغر شهر

 !شناخت

 

 زدن زنگ گهید. نبود کردن فکر یبرا یوقت گهید

 و بود اتیعمل سرگرم چون بود دهیفایب پاشا به

 . دیشن ینم شویگوش یصدا اصال

 

 تونستندیم که بودند هم نیمامور و رضا هتل در

 کمک یدریح به و باشند نیریش و نیآم مواظب

 . بشند دور مهلکه از کنند



 

 یدریح: زدم داد و زدم زنگ یدریح ی شماره به

 منم. بکن صالحه یهرکار و هتل بروووووووووو

 .کنند کمکت و بشن همراه باهات زنمیم زنگ

 

 نجایا از خودمو تونستمیم اگه. رفتیم جیگ سرم

 دارم دمیفهم یم و رفتمیم هتل بطرف کنم خالص

 افتاده ریگ یتیوضع بد در متاسفانه. کنم یم کاریچ

 .بودم

 

: بگم تونستم فقط و زدم رضا به یزنگ درجا

 باهاش ادیم دنبالتون داره یدریح اسم به یمامور

 آماده زودتر فقط. ستین امن گهید هتل که دیبر

 .دیبش

 

 که من یهاینگران اوج در که بود بعد ساعت مین و

 از و بکوبم وارید و در به خودمو بود مونده کم



 بداخل یخود یروهاین ورود با بزنم، ادیفر خشم

 .میبود شده ریدستگ ما یهمگ ساختمان

 

 یا گوشه و بودم شده ریدستگ همه همراه به منم

 و بود سرم یرو دستام. بودم نشسته نیزم یرو

 تا شدیم رفتار باهام یخاط افراد نیع رسما

 که نشه خبردار من نفوذ موضوع از یچکسیه

 .ادیب شیپ یمشکل برام بعدا مبادا

 

 چون. دادینم نشون خودشو وسط نیا هم پاشا یحت

 شمخود که بود دهیشن شنودم دستگاه از صددرصد

 دانیم به با ممکنه و کردند ییشناسا قشنگ

 منم بفهمند و بره لو هامون نقشه تمام اومدنش

 . داشتم کار در یدست

 

 و بکنند نهایماش سوار رو رشدگانیدستگ ی همه تا 

 و مردم دونمیم فقط بکشم، یکنار خودمو بتونم من

 که یکار و یدریح شیپ فکرم تمام. شدم زنده



 تونستمینم یحت و بود مونده جا بکنه خواستیم

 . بزنم یزنگ و بزنم یحرف

 

 داشت سر به کاله که دمید پاشارو دمیکش یکنار تا

 با و تند. نبود پاشا یبرا یوقت فعال. ومدیم بطرفم

 رمیبگ یخبر گرفتم رو رضا ی شماره تپنده یقلب

 . بود خاموش که

 

 گرفتم رو نیآم ی شماره. نداشت نا قلبم گهید

 گرفتم رو نیریش ی شماره..... بود خاموش

 پاشا بصورت نگاهم فقط من و...... بود خاموش

 .نداشتم حرکت ینا و بود شده دوخته

 

 در؟یح برده ماتت چرا شده یچ: گفت پاشا

 ...ترسم یم بخدا نکن نگام ینجوریا

 

 رو یدریح ی شماره افتاد ادمی. دیچرخ ینم زبونم

 بعداز اما. زد زنگ که گرفتم شو شماره زود. دارم



 زجر با ذره ذره. شد داده تماس رد زنگ چند

 . کردمیم وجودم تمام با رو مردن

 

: زد داد پاشا. نداد آنتن که گرفتم شو شماره دوباره

  نــــــــــه؟ ای شده یچ یگیم

 

 رو دادم حیتوض براش ماجرارو یجور چه

 و درآورد دستم از مویگوش پاشا دمید فقط. دونمینم

 . گرفت خودش یگوش با رو یدریح ی شماره

 

 جواب چرا دییکجا یدریح: زد داد بعد یا لحظه

  د؟یدینم

 

 رنگش دنیپر لحظه به لحظه و دادیم گوش پاشا

 داد زد یاهیس به رنگش یوقت. کردمیم حس رو

 ینم یکار نیهمچ تو نهههههههههههههههههه: زد

 ......یدررررررررررریح...... ییییییییییییییییکن

 



 من و بود افتاده یاتفاق. ستمیبا تونستم ینم گهید

 !شده یچ بپرسم تونستم ینم یحت

 

 ییحرفها و زدیم داد یگوش پشت فقط هم پاشا 

 .کردمینم درک شونو یمعن یحت که کردیم فیرد

 یدریح: زد داد که دادم تکون پاشا یبرا یسر فقط

. دیببخش منو گفت و کرد یعذرخواه کثافت

 اونا نجات برابر در و گرفتند گروگان مو خونواده

 هتل یتو یخانمها دادندیم دستور که هرزمان دیبا

 .بردم یم براشون رو

 

 دستور درجا که زدند زنگ بهم تیمامور وسط

 ببخشه منو دیبگ سیرئ به. دادند دخترهارو دنیدزد

 اونا دست در لم بچه دوتا و زن. بودم مجبور اما

 .رهستندیاس

 



 اوضاع از یدرک گهید و کردیم گز گز صورتم

. سوختیم حرکت و حس یب بدنم تمام. نداشتم

 . کردینم کار فکرمم

 

 بود چشمم یجلو که معامله و ها منافق گروه سیرئ

 شیگوش با دمیند هم اصال..... یراندازیت حال در و

 خورده رکب نهمهیا کجا از پس...... بزنه یحرف

 شده ختهیر برامون نقشه نیا کجا از....... میبود

 ......بود

 

 با رو عجز و بودم عاجز یمعن تمام به دونمیم فقط

 .......کردمیم حس سلولهام تک تک

 

 مننننننننننننننننن به چرا: زد داد اریاخت یب پاشا

 ..... یییییییییییییییییینگفت یزیچ

 

 دیبا چطور. بود دهیماس صورتش یرو نگاهم فقط

 داد؟؟ینم جواب شیگوش به یوقت گفتمیم بهش



 

 کنم پا بر یمحشر کنارت در امشب دیبا

 کنم وا دل عقده صد  تو عشق شراب با

 

  یدلدادگ نغمه با کن کوک را خود ساز

 یگانگیب و یسرد از دلم گردد رها تا

 

 روشنت نگاه  افسون به کن مستم مست

 گلشنت از وصفا مهر غنچه نمیبچ تا

 

 آن یها ینامرا و روزگار از ام خسته

 جان یپا تا بمان نازم بکش و ریگ من دست

 

 من بهر آسمانها از یا هیهد چون تو عشق

 وتن جان محابا یب عشقت بهر از دهمیم

 



 است حاصل یب ما عشق بودم گفته اول روز

 است مشکل سراپا و ودرد یناکام ما بهر

 

 میهست نثار کن خودرا عشق و بمان ای

 ....میسرمست نیا و شور نیا شود کم تا برو ای
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 (کند یم فیتعر نیآم)

 

 یرو مهین نصفه نگاهم و کردم باز بزور چشمامو

 اونور نوریا ادیفر و داد با اتاق یتو که افتاد رضا

 . نداختیم تختها یرو لباسهامونو و دیدو یم

 

 ضربان اضطراب شدت از و نشست دلم به یهراس

 از خودمو. شد باز شتریب چشمام. بود رفته باال قلبم



 چرا..... داداش شده یچ: گفتم و دمیکش باال تخت

 ..یکنیم ینجوریا

 

. میبر نجایا از دیبا. زوووووود دیپاش: گفت بلندتر

 !دیبش آماده دیبا برسند تا. دنبالمون انیم االن

 

 نشسته تخت یرو جزدهیگ من مثل همکه نیریش

 کجا آخه: گفت ترس از شده گشاد چشمان با بود

 رو ییجا مگه غربت نیا در شب نوقتیا م؟یبر

 ...... که خودمونه شهر انگار م؟یدار

 

 یزیچ منم. نیهم دیبپوش فقط من جان: گفت رضا

 رو یکی گفت و بود زده زنگ دریح فقط دونمینم

 عجله فقط درخطره جانمون که فرستاده دنبالمون

 .دیکن

 



 تمام هرچند و شد مشخص فیتکل رضا حرف با

 اما نداشتم یادیز حال و دیلرز یم دیب مثل تنم

 . میشد آماده تند و میدیجنب

 

 ها میریم خودمون فقط: گفت محکم رونیب از رضا

 نجات خودمونو اول. ستین اضافه لیوسا به یازین

 .هیشدن حل زایچ هیبق میبد

  

: زد داد پوشهیم یچ دونستینم یا عجله که نیریش

! گهید گوشمونه خیب خطر دیبگ ییهوی

 با بخوره گرم نیزم به دریح اون یالههههههههه

 ! بدردنخورش سفر نیا

 

! هفت هچل ی پسررره ادیب خبرت یالههههههههه

 خط هفت قلدر نیا بود کاریب عمو زن دونمینم آخه

 !انداخت پس برامون رو هوا سربه و

 



 فمویک کهیدرحال و کرد باز سر بغضم چرا دونمینم

 که یا هیگر. دیچک فرو اشکام فتمیب راه دمیقاپ یم

 دردم پر دل بخاطر دمیشا بود، ترس سر از دیشا

 اجازه یزندگ نیا نداشت امکان دونستمیم که بود

 !بره نییپا گلوم از خوش آب بده

 

 به نگاهم سردرگم و جیگ و اومدم رونیب اتاق از 

  کردمیم یخفگ احساس بشدت. شد دوخته رضا

 ...شدیم بسته داشت دنمیکش نفس راه انگار و

 

 من به خودشو نیریش. نبود آوردن کم وقت االن اما

 سفرو نیا رندیبگ گه: گفت رضا به رو و رسوند

 کنمیم احساس بخدا. میدیم سرش هم رو جانمون که

 چرا االن. کنمیم سقوط قیعم چاه کی ته به دارم

  م؟یرینم و میستادیا

 



: گفت انداخته رونیب ینگاه در یچشم از رضا

 مامور منتظرم. میبر رونیب سرخود میتون ینم

 .برسه دریح

 

 بدون رضا که خورد در به یا تقه لحظه همون در

 امرتون؟ دییبفرما: گفت در کردن باز

 

 دستور طبق هستم یدریح ستوان: گفت تند صدا

 .دنبالتون اومدم سییر

 

 . میبر میا آماده: گفت و کرد باز درو باعجله رضا

 

 و بود کرده یمعرف یدریح خودشو که یمامور

:  گفت یجد نبود ش چهره به رنگ ما از بدتر

 ن،ییپا میبر ها پله راه از میمجبور دیکن عجله

 .دیبش الیخیب رو آسانسور

 



 راحت که آسانسور با: گفت رضا که میافتاد راه تند

 !میدیرسیم زودتر و

 

 نکهیا یبرا. نظره تحت جا همه: گفت یدریح

 یشکیه دید یجلو و میکن محافظت خانمهارو میبتون

 نییپا یاضطرار پله با سوم ی طبقه از مینباش

 باز یخصوص اطیح به و ساختمونه پشت که میریم

 . میکرد فکرشو رو یهمچ دینباش نگران. شهیم

 

 خسته نهمهیا که بود خواب قرص بخاطر کنم فکر

 شدت از دمیشا نداشتم، بدنم در یجان و بودم

 دنیدو حال همان در. بود نییپا فشارم استرس

 دم و شاخ که یبدبخت: کردم فکر و زدم یتلخ لبخند

 یزندگ کل و ما لحظات نیا هیشب نایع هیزیچ نداره

 !!من

 

 به کارم گهید. شدمیم خالص و مردم یم کاش

 گرفته قرار گلوم ریز یبحد چاقو و دهیرس ییجا



 یایدن و دریح الیخیب..... خواستمینم هم درویح بود

 شدمیم راحت کاش...... راحتش الیخ و ختهیر بهم

 ... آزاد شهیهم یبرا و

 

 چشمم جلو محسن یجاریاست و ینقل ی خونه باز

 من و بود آرامش و تیامن از سرشار که بود اومده

 . سوختمیم آرزوش در لحظه نیهم در و االن

 

. میرفتیم نییپا هارو پله فقط اما ومدینم در نفسم

 مون ناکوک قلب کنم فکر و بود من مثل هم نیریش

 و دیکوبیم مون نهیس قفسه به محکم خودشو داشت

 . کردیم یناآروم

 

 یدر یجلو یدریح میدیرس سوم ی طبقه به یوقت

: گفت رضا. کرد باز درو یدیکل با تند و ستادیا

 در ما مواظب که ینیمامور دیبا یدریح جناب

 من وگرنه باشند هم اونا هستند هتل رونیب و یالب

 ......اونا بدون تونم ینم



 

 و برگشت بطرفمون بود کرده باز درو که یدریح

 میهست هماهنگ باهاشون. دینباش اونا نگران: گفت

 .برسونند ما به خودشونو راه از یقسمت در که

 

 خارج هتل از انهیمخف میتونیم هرچقدر دیبا االن

 فکر نشه میکرد که یکار و ما متوجه یکس میبش

 . دیهست اتاق داخل بازم کنند

 

 با که میگذاشت یفلز یها پله یرو پا هم سر پشت

. میدیکش یقیعم نفس رونیب سرد یهوا برخورد

 نیسنگ و خفه بشدت هتل سالن داخل یهوا نگار

 .بود

 

 که دیرس یمتر ۶ ی کوچه به یاضطرار یها پله

 کوچه خلوت در یا گوشه یمداد نوک سمند نیماش

 و نیمامور لباس با گرید یمرد. بود پارک

 عجله که بود ستادهیا نیماش کنار هاش یسردوش



 عیسر جواب و سوال بدون همه و داد یسالم یا

 .میشد سوار

 

 هم دوم مرد و مینشست عقب رضا و نیریش و من 

 با نیماش بعد یا هیثان که نشست یدریح کنار

 . افتاد راه ییباال سرعت

 

 فقط: گفت کردیم یرانندگ سرعت به که یدریح

 اصال وگرنه. معذور و مامورم که دیببخش منو

. بترسند ینجوریا خانمها بشم باعث نبودم یراض

 .بود تر مهم جانتون نجات خب یول

 

 یتو بخوره جانمون نیا یاله: دیغر نیریش

 یچیه گهید میشد ترک زهره بس از که سرمون

 لرزهیم سرتاپام تمام هنوزم من. نمونده یباق ازش

 . شهینم دایپ دهنم آب یا قطره و

 



 ییزهایچ رپاشیز از  و شد خم یدریح کنار مرد

 یمعدن آب یهایبطر. گرفت بطرفمون برداشته

 لطفا هست نیماش یتو آب: گفت بود کوچک

 . دیکن استفاده

 

 نیریش. میداشت ازین واقعا که میگرفت یکی هرکدام

 سر و کرد باز رو شیبطر درجا یتشکر با که

 . دیکش

 ینگران شدت از من یول خورد یکم هم رضا

 . نداشتم خوردنم آب ی حوصله اصال

 

 میدار کجا ما االن یدریح جناب: دیپرس رضا

 !میشیم خارج شهر از کم کم میدار انگار م؟یریم

 

 یخانوادگ باغ به رو شما بله: گفت یدریح

 و است شده نیتضم تشیامن که برم یم خودمون

 راحت التونیخ. رسهینم بهتون چکسیه دست

 . باشه



 

 دونمینم: گفت و داد نییپا رو نیماش ی شهیش رضا

 جیگ دایشد داره سرم انگار. هیجور هی حالم چرا

 هتل یتو نیمامور نیا. شهیم بسته چشمام و رهیم

  هستند؟ کجا

 

 نور با و بود رضا بصورت چشمم فقط هراسان

 بده حالش چرا نمیبب خواستمیم ابونهایخ یچراغها

 . افتاد ام شونه یرو سرش نیریش کردم حس که

 

 سرشو هم رضا که هیچ به یچ بودم دهینفهم هنوز

 بگه یزیچ خواست تا و داد هیتک یصندل یپشت به

 یرو قشنگ چشماش و موند باز همونطور دهنش

 . اومد هم

 

 یدریح یآقا: گفتم مانند غیج ییصدا با بلند فقط

  ند؟ینجوریا چرا نایا شده؟ چشون نیریش و داداشم

 



 بطرفم یا اسلحه و برگشت بطرفم ییجلو مرد که

 و یبکن سروصدا نه؟ ای یشیم خفه: گفت گرفته

! ماسماسکه نیا با کارت یبنداز راه داد و غیج

 !زوووووووووود بخور یکم آبت از خودتم

 

 تکون نه بزنم حرف تونستمیم نه بودم دهیترس چنان

 دمیفهم ینم فقط. کردیم کار فکرم نه بخورم

 !هینجوریا چرا اوضاع

 

 و محکم مرد که شد گرفته بطرفم یمعدن آب یبطر

 بخور...... زووووووود بخووووووور: گفت بلند

 ...نمممممممیبب

 

 به چنان و رفت باال دستم یا لحظه ناخواسته

 تا یول. شد پخش نیماش در آبش که دمیکوب یبطر

 دستش داد که یفحش با مرد کنم جمع خودمو بتونم

 جگاهمیگ یرو اسلحه ی دسته و رفت باال اسلحه با

 . اومد فرود



 

 و کردم حس سرم کنار از رو خون دنیسر نییپا

 دمیشن فقط. شد بسته چشمام که دمیکش یآه فقط

 : گفت یدریح

 

 اگه.......  برسه دادمون به خدا یکرد کاریچ مراد

 باغ همون یتو سیرئ بشه شونیطور دخترا نیا

 . کنهیم گورمون به زنده

 

 یشکیه حاال تا ضربه هی با نترس: گفت تند مراد

 از رو مردک نیا دار نگه یا گوشه فقط. نمرده

 االن شونم همه یها یگوش. میبنداز نییپا نیماش

 .....بدند دستمون کار ممکنه که دارمیبرم

 

 نیریش و من فیک و شد دراز عقب به دستش که

 یگوش بدبختانه. شد برداشته پاهامون یرو از

 بود افتاده پاهاش یرو االن که بود دستش هم رضا

 .کردندیم دایپ اونم راحت و



 

 ای مردم ینم چرا دونمینم فقط و بود بد یلیخ حالم

 یکی یگوش که بود نگذشته یلیخ. شدمینم هوشیب

 من یخدا گفت ترسان یدریح. زد زنگ شون

 االن؟ کنم کاریچ. درهیح

 

 مسدود شمارشو بده. تند بده تماس رد: گفت مراد

 .بزنه زنگ بهت یه نتونه کنم

 

 تونستمینم یحت و ومدیم در بزور نمیسنگ ینفسها

 نیدوم و همان کردنم باز دهن چون. بزنم کیج

 . بود همان شدن دهیکوب ام کله به ضربه

 

 زنگ دوباره یدریح یگوش که بود نگذشته یقیدقا

 پاشا هوار و داد یصدا که داد جواب نباریا. زد

 که اومد دستم اوضاع یزمان فقط. نشست بگوشم

 . دمیشن رو یدریح حاتیتوض

 



 ربوده ما. نداشت ضربان گهید. بود ستادهیا قلبم

 نوایب. بودند هوشیب هم نیریش و رضا و میبود شده

 ......تنها نیآم

 

 .....کنم فرار دستشون از یجور تونستمیم کاش اما

 

 کنم پا بر یمحشر کنارت در امشب دیبا

 کنم وا دل عقده صد  تو عشق شراب با

 

  یدلدادگ نغمه با کن کوک را خود ساز

 یگانگیب و یسرد از دلم گردد رها تا

 

 روشنت نگاه  افسون به کن مستم مست

 گلشنت از وصفا مهر غنچه نمیبچ تا

 

 آن یها ینامرا و روزگار از ام خسته



 جان یپا تا بمان نازم بکش و ریگ من دست

 

 من بهر آسمانها از یا هیهد چون تو عشق

 وتن جان محابا یب عشقت بهر از دهمیم

 

 است حاصل یب ما عشق بودم گفته اول روز

 است مشکل سراپا و ودرد یناکام ما بهر

 

 میهست نثار کن خودرا عشق و بمان ای

 ....میسرمست نیا و شور نیا شود کم تا برو ای
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 (کند یم فیتعر دریح)

 



 شده وونهید رسما که بود شده دوخته پاشا به نگاهم

 کی با. کنهیم کاریچ داره دونستینم اصال و بود

 خروس هی نیع و ستادیا روبروم درست بلند قدم

 :دیغر آورده جلوتر صورتشو یجنگ

 

 اصال ؟یاریب تیمامور به دخترارو یبود مجبور 

 شیپ براشون یخطر ممکنه ینگفت هم لحظه هی

 ینبود عقل یب و فکر یب نهمهیا که تو دریح  اد؟یب

 ؟یبود

 

 مو قهی بود داشته نگه خودشو بزور کنم فکر

 خودتم: گفتم بزور اما شدمیم خفه داشتم.  رهینگ

 دونمینم یول. نبود کار در یتیمامور یدونیم خوب

 . شد ینجوریا چرا

 

 که خبره چه نندیبب شدندیم جمع دورمون نیمامور

 .دمیدو نمیماش بطرف تند

 



  گروه سییر از و فتادمیم راه نهایماش دنبال دیبا

 .بودند اونا راهم تنها فعال. کردمیم جواب سوال

 

. میدیرس نیماش کنار که دیدو یم دنبالم هم پاشا

 جواب تند اما بود ناشناس شماره. زد زنگ میگوش

: گفت داشت هم لهجه که شده ضبط ییصدا. دادم

 قرار   سر خودم ام تجربه یب اونهمه یکردیم فکر

 نداشتم؟ بهت یاعتماد کهیدرحال بشم حاضر معامله

 

 گهید کس یاصل سییر. یخورد رودست جان بچه

 یانتیخ بودم آماده کامال! بود پرده پشت در یا

 . رمیبگ گروگان رو زانتیعز درجا نمیبب ازت

 

 پیاک و دوستانم. رفت شیپ یعال تون نقشه

 یروزیپ نیا اما شدند ریاس هم تهران در دوممون

 . شهیم تموم بد یکی تو یبرا

 



 به شده تمام که  کن یچشمپوش دوستانت از گهید

 اول اما دارم ییها نقشه خودتم یبرا. انیم حساب

 ! دخترها

 

 تونستم فقط. فشردم بهم دندونامو و بستم چشمامو

.... االن و کردم معامله سییر بدل با من: بگم

 .....   من یخدا..... االن

 

 دهیشن حرفهارو تمام ستادهیا کمینزد کامال که پاشا

 ما... مرد میدیم نجاتشون: گفت و دینال بود

 ...... میارینم کم ما.... میدیم نجاتشون

 

. دادم فشار دستم در رو یگوش وجودم تمام با 

 دنید بیآس از ترس.....  دمیترسیم بار نیاول یبرا

 که  یگرید زیعز و بود وجودم ی همه که یدختر

 . بود امانت دستانم در

 



 سرهم پشت. بود کم دنیکش نفس یبرا هوا چقدر

 و باشم مسلط بخودم بلکه دمیکش یقیعم ینفسها

 شهیهم مثل دیبا. کنم فکر درست و بهتر بتونم

 یول.... یول....  کردمیم عمل درست و مسلط

 .... شدیم رید زود یلیخ وقتها یبعض

 

 بود شده باخبر ماجرا از تازه نکهیا مثل امیت

: گفت هراسان و رسوند ما به عجله با خودشو

 افتاده؟ یاتفاق چه گن؟یم دارن یچ سییر

 

 ییبال اگر قسم بخدا: گفتم و دمییسا بهم دندونامو

 کسانی خون و خاک با رو شهر نیا ادیب دخترا سر

 .کنمیم

 

 و وحشتناک اونقدر ام چهره حالت کنم فکر

. بودند شده خشک سرجاشون همه که بود ترسناک

 انتیخ خودمون به یخود یآدما از یکی نکهیا فکر

 .بود آورده بند رو همه نفس بکنه



 

 چقدر هر: گفتم بلند و کردم باز رو نیماش در

 روین نفر هرچند..... دیکن نهیهز پول دیخوایم

 فقط دیبکن انتخاب رو نهایبهتر... دیبکن جمع الزمه

 .میاریب بدست رو کثافت و رذل یدریح دیبا

 

 یدریح اگه سییر: گفت دهیکش جلو خودشو تند امیت

 شماره همون با باشه نکرده عوض شو شماره

 . میزنیم ردشونو

 

 راه و شدند سوار عجله با همه و دادم تکون یسر

 دونستمیم انگار روندمیم رو نیماش چنان. میافتاد

 بود تاپ لپ یرو سرش که امیت. رمیم کجا دارم

 شهیهم مثل....  باش آروم... مررررد چته: گفت

 .....زیت و وخونسرد محکم باش

 

 الگو ما همه یبرا خودت تو یول سخته دونمیم

 دیبا اول یول میکن کمکت میینجایا ما وهمه یهست



 نکهیا قبل تا دمیم قول بهت. یباش مسلط بخودت

  بکنند یا اضافه غلط و بخورند یتکون بخوان

 .خودت شیپ گردنیم بر دخترا

 

 یرو تمام دقت با و انداخت نییپا سرشو باز امیت

 انجام کارشو تند تند که کرد زوم تاپ لپ ی صفحه

...... کردم داشیپ من یخدا: گفت کدفعهی. دادیم

 راحت کارمون و روشنه لشیموبا خداروشکر

 .....خداروشکررررر.... بود

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 (کند یم فیتعر نیآم)

 

 ترسم از اما. بود بد حالم و کردیم زق زق سرم

 همون. کنم باز چشمامو و بکنم یحرکت تونستمینم

 . هوشمیب کردندیم فکر که بهتر



 

 نیا کنار بزن یدریح: گفت که شد بلند مرد یصدا

 مشکل برامون بعدا رونیب میبنداز رو مردک

 . نبود مون برنامه در کال آوردنشم. کنهیم درست

 

 دمیکشیم که یهرنفس گهید حرف نیا دنیشن با 

 تمیاذ زیر یدردها و سوختیم بشدت ام نهیس قفسه

 ...... که بود رضا به دمونیام تنها. کردیم

 

 حالم. بکن یخوایم یهرکار خودت: گفت یدریح

 . ستین خوب اصال

 

 که منم. شد ادهیپ مرد و کرد توقف یا گوشه نیماش

 هردوطرف از بودم نشسته نیریش و رضا وسط

 . بودم محاصره در

 

 نگاه چشمم ریز از که شد باز رضا سمت در

 انداخته رضا یها شونه در دست مرد. کردمیم



 چرا دونمینم. دیکش نیماش از رونیب رو رضا

 نیماش از چنان و دادم بخودم یتکون یا لحظه

 .بودم کرده تعجب خودمم که دمیپر رونیب

 

 کردمیم یسع و دمیدو یم نیماش مخالف سمت در

 یکیتار در. باشه ادیز سرعتم تونمیم کهییجا تا

 خدا و دمیدو یم فقط. دادمینم صیتشخ رو ییجا

 . کنه کمکم و برسه راه از ینیماش کردمیم خدا

 

 دیرسیم گوشم به سرم پشت از مرد ادیفر یصدا

. دمیدو یم همچنان اما دادیم یکیرک یفحشها که

 .نیهم سوختیم.... سوختیم هام هیر و نهیس

 

 پشت از رو مرد یپاها شدن کینزد یا لحظه

 از یدست. بود شده کترینزد صداشم که کردم حس

 یصدا شدم دهیکش عقب به چنان و گرفت موهام

 . رفت آسمون به غمیج

 



 دنیکش با همچنان مرد که افتادم نیزم به محکم

 که بود دادن فحش درحال هم باز موهام محکم

 : زد داد. شد بلند کنارمون یدریح یصدا

 

 ؟؟؟یکنیم یییییییییییییغلط چه یدار تو مردک

 نمیبب کنار شو گم ؟یزد دست بهش یک ی بااجازه

 !یعوض کثافت

 

 که شد پرت یا گوشه کنارم از چنان مردک 

 واقعا: گفت. کرد بلندم گرفته بازومو یدریح

 یاحترام یب بهتون دمینم اجازه. خوامیم معذرت

 پسر اون..... خورمیم قسم زانمیعز جان به. بکنند

 کفنش خودم دست با گرفتند گروگان که چهارسالمو

 .شدم مجبور کنم

 

 و زن بخاطر یول. ستمین و نبودم انتیخ اهل من

 آخر نمیبب میبر هم با دیایب االنم. شدم مجبور م بچه



 ابانیب نیا در شب. رسهیم کجا به نکاریا عاقبت

 . دیبکن دیتون ینم یچکاریه برهوت

 

 گهید کردمیم هق هق و ختمیریم اشک دونمیم فقط

 !یچیه

 

 رو یدریح یبازو بود برگشته کنارمون که مرد

 تووووو: گفت و دیکش عقب به محکم گرفته

 یم نارویا میدار یکنیم فکر نکنه ؟یشد وووونهید

 !یمهمون خالشون ی خونه میبر

 

 تو با من: گفت زده کنار دستشو محکم یدریح 

 !فتیب راه فقط و شو خفه ستمین طرف

 

 با فقط. میافتاد راه گرفته بازومو یدریح دوباره

 دادینم اجازه اشکام رفتمیم راه یدریح ییراهنما

 . نمیبب رو ییجا

 



 یچراغها نور در چشمم میدیرس نیماش به تا

 افتاده نیزم یرو یا گوشه که افتاد رضا به نیماش

 . ومدیبرنم دستم از یچکاریه یول. بود

 

. بود خواب همچنان نیریش که نشستم نیماش داخل

 شد بلند مرد خشم پراز یصدا. افتادند راه دوباره

 ادتی که یبرداشت دور یلیخ یدریح: گفت که

 ینیب شیپ رو یخوب ی ندهیآ برات من! باشه

 . کنمینم

 

 به لعنت...  کثافتها شما به لعنت: گفت بلند یدریح

 خودتون که تون همه به لعنت... نامردااا شما

 و زن دیکن حساب هیتسو مردونه و مرد دینتونست

 تون همه به لعنت! دیگرفت گروگان منو ی بچه

 

 هر. ستین یزیچ که یاهیس و مرگ از باالتر

 تونم سییر به نویا. دیبکن خواست دلتون یغلط

 !بگو



 

 کنهیم تشیاذ داره وجدان عذاب که انگار بعد

 خدا لعنت...  بمن لعنت: گفت و شد آرومتر صداش

 ناموسم شرف آبرو خودم یدستا با دارم که بمن

 ....بمن لعنت....  کنمیم حراج رو

 

 یهق هق بلندتر. دارم نگه خودمو نتونستم گهید

..... یدریح یآقا: گفتم زانیر اشک و کردم

 االن بخدا..... دیکن رها مارو کنمیم خواهش

 با یکار که ما آخه..... کنهیم سکته داره شوهرم

 دریح خود با برند خب ما؟ چرا.....  مینداشت یکس

 !آخه ما چرا بزنند رو حسابشون و حرف

 

 و کرد بهم ینگاه تعجب با ییجلو نهیآ  از یدریح

 ه؟یک شوهرت مگه شوهرت؟: گفت درد با نباریا

 

 ....توانمند دریح: دمینال

 



........  من ــــــــــایخدااا: گفت یدریح دمیشن فقط

 چبکار من.......  کردم یغلط چه...... من

 رررمیبگ باال سرمو یچطور گهید حاال...... کردم

 .....هستم مرد منم بگم و

 

 ......شد بلند یکنار مرد ادیفر یصدا

 

 افتادم؟ جدا تو از چرا که دانم چه من

 افتادم؟ چرا دور بدم، کینزد کین

 

 افتاد؟ دور نیچن تو کز دلم کرد گنه چه

 افتادم؟ جدا تو وصل ز که کردم چه من

 

 دارمیم ترتدوست جان ز که دان نیا جرمم

 افتادم بال به تو یدوست یپ از

 

 جگر خون جز نه تو عشق غم از حاصلم



 افتادم؟ کجا تو عشق به چارهیب من

 

 ریگ دستم کرم یرو از و کن یمردیپا

 افتادم پا ز و دست از من کار بشد که

 

 شد؟ چه افتاد، چه بود، گنه چه کردم، چه تا

 افتادم؟ عنا و رنج در که رفت خطا چه

 

 چاره؟یب کند چه ؟یعراق ز نالم چند

 افتادم قضا ز بد واقعه   نیدر که
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 دیکوب نیماش فرمان یرو دستاشو یدریح بعد

 خودتون مگه: گفت بلند شیکنار مرد به رو یعصب

 یمخف مامور مرد کی و خانم دو شون همه دینگفت

  گننننننننننننننن؟یم یچ نایا االن: زد داد!!! هستند



 

 از هراسان که یدریح یزدنها داد و حرفها با

 حس رو بازوم شدن فشرده بودم، غافل هم نیریش

 . کردم

 

 نیریش دار بغض چهره یرو چشمام و برگشتم تند

 اما حالیب نیریش. نداشت چهره به رنگ که نشست

: گفت و داد تکون یسر هراسان و براق چشمان با

 شده؟؟؟ یچ

 

 فعال کردم اشاره دمیگز براش لبمو کهیحال در

 دلم ته اومدنش بهوش با راستش اما. باشه ساکت

 آدم   نصف من   از بهتر نفر دو. بود شده تر قرص

 !بود ترسو

 

 اون ی شماره: زد داد دوباره مرد به رو یدریح

 !نمممممممممیبب ریبگ رو ستیرئ

 



 سیرئ با ؟یشد وووووونهید تو: گفت بلندتر مرد

 دیبا که باش ات بچه و زن فکر به ؟یدار کاریچ

 یهمچ و گفته حرفاشو سیرئ! یبد نجاتشون

 !تمومه

 

 ستتتتتتتتتین مربوط تو به: زد داد دوباره یدریح

 ...رررررررررریبگ رو شماره

 

: گفت دادند جواب تا و گرفت رو یا شماره مرد

 خوادیم......  شده وونهید یدریح سیرئ

 .........باهاتون

 

 نداد اجازه بود کرده کم سرعتشم که یدریح

 بلند و دیقاپ دستش از رو یگوش بشه تموم حرفاش

 ییاونا ینگفت بهم خودت مگه ،یناحساب مرد: گفت

 شونیکی که االن! هستند مامور بدزدم خوامیم که

 به دارم یچ من...... المروتتتتتتتتتتتتت درهیح زن

 ...بگممممممم دریح



 

 یک نداره یربط تو به: داد جواب دادزنان سیرئ

 تو بچه و زن بده لیتحو اونارو فقط تو. هستند

 ...نیهم ریبگ لیتحو

 

. بدم شما دست رو دوتا نیا عمرا: دیغر یدریح

 دلت یهرغلط! بزرگه منم ی بچه و زن یخدا

 .... بکننننننننننننننن خواست

  

 مرد یگوش که یدریح ی جمله نیا شدن تموم با

 حمله یدریح بطرف مرد کرد، پرت بطرفش رو

 فقط نیماش ختیر بهم چنان اوضاع  و شد ور

 . رفتیم اونور نوریا جاده وسط

 

 یکار تونستینم کدستی با و تنها دست یدریح

 نیماش. دیکوب یم که بود مشت فقط هم مرد و بکنه

 به من غیج که شد دهیکش یخاک جاده بطرف چنان

 . نبود یخبر نیریش یصدا از اما. رفت هوا



 

 از رو شالش. دمید رو نیریش شدن بلند یا لحظه

 خودشو شانیپر یموها با و بود برداشته سرش

 به رو شال یا لحظه در و شد بلند. دیکش جلوتر

 یگلو چوندهیپ جا در رو شال و انداخت مرد گردن

 .فشردیم بشدت رو مرد

 

 بطرف دستش و شد یدریح الیخیب یآن در مرد

 رو شال یها گوشه چنان نیریش اما. رفت گلوش

 مرد عمرا دیکش یم مخالف جهت دو به گرفته

 . کنه باز گلوش دور از رو شال تونستیم

 

 کامل درو و دیجه مرد طرف در بطرف یدریح

 نیماش از رونیب به رو مرد محکم چنان. کرد باز

 رو مرد افتادن رونیب کله با فقط که کرد پرت

 .  دمید

 



 همچنان یدریح و بود مونده باز نیماش در

 بغل درست نیماش دمید یآن در. کردیم یرانندگ

 سمت کنم باز دهنمو بخوام تا و گرفت جا ما نیماش

 . شد دهیکوب ما نیماش به چپش

 

 یول........ یییییییییییعل آآآاآآآای: گفت بلند یدریح

 یکثافتا: دیغر بلند و کرد ادیز رو نیماش سرعت

 .....نامررررررررد

 

 خوادیم دونستمینم و دیلرز یم سرتاپا بدنم کل منکه

 سرعتش هرلحظه که یدریح. فتهیب یاتفاق چه

 رو یا شماره عیسر دست کی با شدیم ادتریز

 نیماش عقب شهیش بزنه یحرف خواست تا و گرفت

 .نشد پخش اما شکست صدا با

 

 یصدا که میافتاد هم یرو غیج با نیریش منو

 کنمیم خواهش پاشآآآآآآآآآ: گفت دادزنان یدریح



 ییتنها من. دیبرسون خودتونو

  تونمممممممممممممممینم

 

 شانه. شدم بلند تند که بود شده روشن یکم دلم

. داشت یزیخونر و بود شده یزخم بشدت یدریح

 . بود کرده اصابت اش شونه به گلوله انگار

 

 جاده از کامال شد باعث ینیماش شدن دهیکوب دوباره

 در بود الزم گهید ضربه کی فقط. میبش زده کنار

 یدریح بلند آخ یصدا. میفتیب جاده کنار یریسراز

 یجلو دستمو ترس از منکه و نشست بگوشمون

 . ومدیم رونیب داشت چشمام و بودم فشرده دهنم

 

 و کردیم حرکت یخاک در کامال سرعت با نیماش

 سرعت به نیماش بازم شدم متوجه برگشتم تا

 . ارهیم هجوم داره بطرفمون

 



 نیماش دنیرس و کرد ادیز سرعتشو بازم یدریح

 یفرع جاده در یدریح دنیچیپ و بود همان یعقب

 !همان

 

 یفرع جاده خلوت در ما و شد رد ما از نیماش

 یگوش پشت دوباره یدریح. میرفتیم شیپ بسرعت

 ....دیباش زود..... دیباش زود فقط: دینال

 

 تحمل یکم: زد داد. دمیشن درویح ادیفر یصدا که

 .....میبرس زودتر میکن یم یسع..... مرد کن

 

 و دیکش یم عذاب بشدت داشت انگار یدریح

 تالشمو تمام: گفت که ومدیدرم چاه ته از صداش

 هم مو بچه و زن توروخدا فقط...... سیرئ کنم یم

 ..... و نباشم من ممکنه. دیبد نجات

 

 چقدر برام که شد بلند دریح ادیفر یصدا دوباره

 در دست و دمیلرزیم دیب نیع. بود کننده دلگرم



.... .. دریح: دمینال لب ریز که داشتم نیریش آغوش

 کنم... یم خواهش...... ایب

 

 آخ بازم و شد بلند یا گلوله کیشل یصدا دوباره

 نگاهم و دمیکش یغیج. نشست بگوشم یدریح بلند

 چیه که دیچرخ اطراف خلوت و یکیتار در

 . نبود کمک یبرا یاحدالناس

 

 به نبود یکس و بود کارمون آخر گهید یعنی

 مامور و یکار محافظه همه اون. برسه دادمون

 !!بودند کشک همش یزیر برنامه و محافظ

 

 با و شدیم فشرده نیریش لرزان دستان در بازوهام

 یول. میبود آورده نییپا سرمونو یدریح دستور

 ناکوک ساز یصدا و بود شده حسیب ترس از بدنم

 . شدیم دهیکوب گوشام در گرومب گرومب با قلبم

 



 یسع داشت که ییزخما و درد وجود با یدریح 

 نگه از و بکنه تیهدا رو نیماش همچنان کردیم

 یم کنان ناله رلبیز یول. کنه یخوددار داشتنش

 گهید.......  دیبرسون خودتونو کنمیم خواهش: گفت

 .....تونم ینم

 

 همون با. رفتیم هوش از داشت کنم فکر

 شدیم دهید دیسف روح نیع صورتش که تشیوضع

 که یسرهم پشت یها سرفه با و کرد ما به رو

 از عیسر کنم یم توقف لحظه هی: گفت کردیم

 دیکن فرار.......  دییبدو فقط......  دیبش ادهیپ نیماش

 ....دنینرس تا

 

 شما؟؟؟ پس.....نههههههه: زد غیج نیریش

 

 تا...... دیخطر در...... دیبر فقط: دینال یدریح که

 .....زووووود دیبر داشتم نگه

 



 تشیوضع همون با نیریش. کرد توقف یا لحظه و

 و گذاشت نیماش رهیدستگ رو دستش کنان هق هق

 نداشت نا ادیز نکهیا وجود با.کرد باز تند درو

 .دیکش نییپا خودش همراه هم منو و گرفت دستمو

 

 تا.... زود دیبش دور جاده از: زد داد حالیب یدریح

 ....دیبش دور دنینرس

 

 گم گردوخاک داخل و افتاد راه دوباره یدریح و

 ما متوجه نیمتهاجم و گرفتیم اش نقشه کاش. شد

 . شدندینم

 

 دنید بدون دنبالش که دیکش یم منو چنان نیریش

 شدن دهیکوب یصدا یا لحظه. دمیدو یم ییجا

 عقب به و میستادیا که اومد ییجا به نیماش

 بود مشخص نیماش روشن یچراغها از. میبرگشت

 و کرده برخورد بزرگ یسنگ به یدریح نیماش

 .....شده متوقف



 

: گفت کنان له له و دیکش منو دوباره نیریش

 ما یبرا نیماش ستادنیا نیا...... نیآم بدووووووو

 ......میستین توش ننیب یم چون خطرناکه

 

 خودت من یخدا یوا: داد ادامه زنان نفس و

 از یدریح هم صددرصد االن...... کن کمکمون

 ......خودمون و میخودمون و رفته هوش

 

 خدا رو بعد به نیا از فقط. گفتیم راست نیریش

 .....خدا فقط....... کردیم کمکمون دیبا

 

 

 .یدهیم خایزل یبو یشد خوشبو من اری️

 ..یدهیم شهال باچشم من یسو اشاره کی

 

 ... بگو یخواهیم هرچه رمیبم من یبود گفته



 ..یدهیم حاال بوسه کی پآت شیپ رمیمیم من

 

 ..شد تو یتماشا محو جگر نیخون عاشق

 ..یدهیم دایش من بر ازلبت یسرخ گل

 

 ..نیبب را رخسارزردم مارتوامیب که من

 ..یدهیم مداوا کشبی دل یماریبهرب

 

 ..یا پروانه کی مثل توسوختم عشق درتب

 ..یدهیپروام یب کشبی من به   نازچشمانت

 

 ..برسرووسمن افتاده سروقدت هیسا

 ..یدهیم قدرعنا ازان هیسا کی برسرم

 

 ..سنگدل صالح شیازپ یرویم خرامان خوش

 یدهیم دایش برمن یا بوسه رفتن وقت
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 و کندمیم نیزم از پاهامو بزور لرزان و هراسان

. یاهیس و بود یکیتار میکردیم نگاه تا. میدیدو یم

 . برقرار یکیتار و بود یابر آسمون

 

 یخاک درسته میدیدو یم که یراه خداروشکر اما

 یرو پا کله وگرنه. صاف و بود رو نیماش اما بود

 .  میدید ینم جارو چیه چون میفتادیم نیزم

 

 و بلند ینفسها با و دیکش یم دنبالش منو نیریش

: گفتیم دهیبر دهیبر دیکش یم که یصدادار

 یگرگها و سگ ریگ بهتره...... بدو فقط...... بدو

 ......کثافتها اون تا میفتیب ابونیب

 



 قرعه.....  وآدم عالم همه نیا نیب چرا دونمینم 

 که..... یزپرت سفر نیا در فتادیم تو و من بنام دیبا

 !ادیب خبرش دریح یاله

 

 کامل ماه خداروشکر و رفت کنار ابرها یا لحظه

 عرق بدن و تن به سرد یهوا سوز. اومد رونیب

 داغ داغ بدنم. نبود سردم اما کردیم نفوذ ام کرده

 .بود

 

 انشاال: گفت و دیکش دنبالش منو دوباره نیریش

 یبدردنخورها که میکن دور جاده از خودمونو یکم

 . کنند یم یغلط چه نمیبب و برسند خودمون

 

 به مو بزارم اگه و کنم یم شونو کله دونمیم فقط

 چرا دونمینم اما. ستمین پدرم دختر بمونه دریح  سر

 . میکن یم دایپ نجات خدا کمک با کنمیم حس

 



 دایپ نجات اگه یحت دیناام من   راستش یول 

 به درویح یعطا و شدمیم دریح الیخیب میکردیم

 بودم خورده قسم براش من. دمیبخش یم زجونیعز

 نیا از بدتر که میبود افتاده یا مخمصه در االن و

 . نداشت امکان

 

 از یحت. شدیم کمتر لحظه هر داشت پاهام قدرت

 به هم حاال تا و نبود جانم در یینا هم اول اون

 .داشتمیبرم قدم از قدم نیریش کمک و زور

 

 از ییآدمها نیب دختر دو ما سرنوشت بود قرار

. دونستیم خدا فقط رو بکشه کجا به گرگ جنس

 زانوهام یرو زنان نفس. نداشتم نا. دیبر نفسم گهید

 . سوختیم هام هیر و گلو با گرمیج که افتادم

 

 یها شونه به یتکون و برگشت بطرفم نیریش

 یخواهر...  نیآم: دینال بغض با. داد سستم

 افتادن وقت االن......  ایب راه کنمیم خواهش



 دور محل نیا از میتونیم که اونجا تا دیبا.... ستین

 .....بشه داشونیپ که االنه..... میبش

 

 نوریا هیکاف شهیم دهید جاده  نهایماش یچراغها نیبب

 ...پاشو فقط..... پاشو.... نندیبب مارو و چندیبپ

 

  کردمیم خشک یها سرفه سرهم پشت گهید منکه

 کمک با و گفتم یا باشه د،یناام و گرفته یباصدا

 .شدم بلند نیریش

 

 لحظه ابانیب سکوت در که میبود افتاده راه تازه 

 بگوشمون نهایماش کیالست دنیچیپ یصدا یا

 . نشست

 

 دیدیم که یزیچ اون به یاعتماد نیریش نکهیا مثل

....... من یخدا....... من یخدا: دینال چون نداشت

 ...بدووووووو نیآم بدو

 



 چراغ نور افتادن که بود شده بلندتر قدمهامون

 خودمونو دانهیناام. کرد هراسانمون بدتر نهایماش

 دور درسید از که میکشوند ابانیب راست بطرف

 و بود کتریتار جاده نطرفیا بود که یهرچ. میباش

 .داشت یکم نسبتا دید

 

 دقت. خورد بزرگ یسنگ به چشمم انگار کدفعهی

 نیآم: گفت نیریش. بودم دهید درست که کردم

 ....رسندیم دارند.....  پشتش میبر..... سنگ

 

 میدیکش سنگ پشت به خودمونو زنان ونفس خسته 

 .میکرد بغل رو گهیهمد و

 

 درست و بودند حرکت در تمام بسرعت نهایماش

 هردو از. شدند متوقف سنگ از جلوتر متر چند

 اطراف در تند و شدند ادهیپ آدم نفر چند نیماش

 . کردند گشتن به شروع

 



 بشدت زدنشون حرف خشن و زمخت یصدا

 بدتر ما بدن و تن و دیرسیم بنظر یعصبان

 .دیلرزیم

 

 چشمان با و میفشردیم سنگ به خودمونو نیریش با

 میکردیم نگاه هراسان سنگ کنار از مونده باز

 . صالحمونه به یکار چه مینیبب

 

 به ادیفر و بلند یصدا و خشونت با  مردان

 جستجو رو اطراف و کردندیم پرخاش گریهمد

 بلند یباصدا نشونیب از کنفری  نکهیا تا. کردندیم

 ....نهههههههه ای دیشیم خفهههههه: زد ادیفر

 

 سگها به دیکن باز رو نیماش در شهینم ینجوریا

 .میدار ازین

 



 که رفت بلند یشاس بطرف تند مردها از یکی

....... تمومه کارمون گهید نیآم: گفت آروم نیریش

 ...... تمومه

 

 و بود کنترل قابل ریغ بدنم یلرزها گهید منکه

 عقب در رهیدستگ مرد. بودم باخته خودمو کامال

 در سگ دو پارس یصدا همزمان. کرد باز رو

 . دیچیپ ابانیب

 پاشا: دمینال و فشردم سنگ به صورتمو

 ..... یییییییکجا......  امیت...... ییکجا

 

 انیپا: گفت و دیجیپ دستم دور نیریش سرد انگشتان

 خی دارم......  نیآم سردمه من.....  نیآم کارمونه

 .....زنمیم

 

 ستادهیا کنارمون سگها که بود بعد یا لحظه و

 فرو مغزمون تا کردنشون پارس یصدا و بودند

 .رفتیم



 

 با که فشردمیم بهم چنان و بودم بسته چشمامو

 یصدا.  رفت هوا به غمیج یسگ ی پوزه احساس

: گفت بلند که نشست گوشمون به یمرد

 موش دوتا دییایب......  ها بچه ییییییییییییییییه

 ........ میآورد ریگ خوشگل

 

 هم دریح...... میشد تموم هم ما. گذشت فکرم از

 مارو تقاص که باشه یکی کنه خدا..... شد تموم

 ......رهیبگ ازش

 

. دیلغز صورتم یرو پلکهام یال از یاشک قطره 

 یدست و شد دور ازمون سگها پارس یصدا

 . دیکش باال گرفته بازومو

 

 لحظات نیآخر دیبا. بود شده باز چشمام گهید

 و کردینم تحملم پاهام. دمید یم چشم به مونویزندگ

 بازوهام ریز دست یمرد که بودم افتادن حال در



 و غش وقت حاال: گفت. فشرد بخودش منو انداخته

 .....کوچولو  ستاین ضعف

 

 از ی آماده من از بدتر که افتاد نیریش به نگاهم

 . بود رفتن حال

 

 یکی. کردند همراه خودشون با کشان کشان مارو 

 بطرف هم مارو و کردیم نیماش داخل رو سگها

 .کشوندند یم نهایماش

 

 یا لحظه. تونستم ینم گهید. شد تا پاهام یا لحظه

 نیریش غیج. شدم دهیکش مردها از یکی آغوش در

 بمن رو فتیکث یدستها: زد داد که دیچیپ گوشم در

 ...نزننننننننننننن

 

 که بود دهیچیپ یمرد دستان نیب بازش یموها یول

 و!!! خوشگله خانم نزد دست بهت شهیم مگه: گفت

 .رفت آسمون به مرد خنده یصدا



 

 نیا ما قراره: گفت محکم مردها از یکی

 مواظب..... میبد سیرئ لیتحو سالم دخترهارو

 . کنم ینم نیتضم رو جانتون من دهایباش

 

 و گفت یقربان چشم مرد مبهوتم چشمان برابر در

 غیج دوباره که دیچسب نیریش گردن به لبهاش

 .........کرد پر رو ابانیب نیریش

 

 و شمیم آف فردا تا ترسم از تون اجازه با�😭�

 . دینکش منو من جان. ستمین

 

 

 افتادم؟ جدا تو از چرا که دانم چه من

 افتادم؟ چرا دور بدم، کینزد کین

 

 افتاد؟ دور نیچن تو کز دلم کرد گنه چه



 افتادم؟ جدا تو وصل ز که کردم چه من

 

 دارمیم ترتدوست جان ز که دان نیا جرمم

 افتادم بال به تو یدوست یپ از

 

 جگر خون جز نه تو عشق غم از حاصلم

 افتادم؟ کجا تو عشق به چارهیب من

 

 ریگ دستم کرم یرو از و کن یمردیپا

 افتادم پا ز و دست از من کار بشد که

 

 شد؟ چه افتاد، چه بود، گنه چه کردم، چه تا

 افتادم؟ عنا و رنج در که رفت خطا چه

 

 چاره؟یب کند چه ؟یعراق ز نالم چند

 افتادم قضا ز بد واقعه   نیدر که
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 در کی ینفسها نیب نیریش ی هیگر هق هق یصدا

 و آرزوها همه از گهید. بود شده گم من انیم

 از امشب دونستمیم و بودم شسته دست هامیوابستگ

 .میبرینم بدر سالم جان گرگها نیا نیب

 

 دهیکش بغلش رو نیریش که ییمردا همون از یکی

 دست رو لرزانش بدن داشت وقاحت کمال در بود،

 . دیکشیم

 

 شترق با  چنان و رفت باال نیریش دست یا لحظه

 یمشت همزمان هم مرد که شد دهیکوب مرد بصورت

 شده بلند هوا یرو نیریش و دیکوب نیریش یپهلو به

 . افتاد نیزم یرو محکم

 



 نتونستم گهید که رفت نیریش بطرف دوباره مردک

 مرد به خودمو زیخ هی با و دارم نگه خودمو

 بود مردن کارمون آخر نکهیهم. رسوندم یوحش

 . نبود بد میگرفتیم هم یچشم زهر هی الاقل پس

 

 تا منم. بود خورده رو شیلیس ی هیسهم مردک

 چنان بشه من دنیرس متوجه و بخوره یتکون بتونه

 ناخنهامو انهیوحش و شدم هوار سرش یرو

 نییپا تونستمیم کهییجا تا حاال انداختم، بصورتش

 ریز رسما رو زمختش پوست شدن جمع دمیکش

 . کردم حس ناخنهام

 

 بهم ام روده و دل تمام و شد دهیکوب شکمم به یمشت

 و جسارت کنمیم فکر. افتادم نیزم یرو دهیچیپ

 ندیخوشآ یلیخ بودم برده کار به که یشجاعت

 .بود یوحش یمردها

 



 و دادند سر یبلند یهووووو هم با یهمگ چون

 مدل نیا راستش. رفت آسمان به شون خنده یصدا

 به برسه چه کردمینم باور خودمم رو کردن حمله

 و نداشت حد دردم شکم اما! یوحش مرد چند نیا

 .  دمیچیپ یم بخودم داشتم

 

 باال بطرف دایشد و شد گرفته بازوم یا لحظه

 یجلو از که بود خورده کتک مردک. شدم دهیکش

 نوک یرو گهید. دیکش باال منو گرفته مانتوم

 بصورتم رو صورتش که بودم ستادهیا انگشتام

 :دیغر چسبونده

 

 یکرد که یغلط از خودت ارمیم سرت به ییبال

 االن.... ییهرجا دختررررررک یبش مونیپش

 .دمیم نشونت

 

 که شدند کنده کنان شترق مانتوم یها دکمه یآن در

 گفتم بار هی: گفت بلند سر پشت از مردها از یکی



 سالم نارویا سیرئ. دیبزن دست بهشون دیندار حق

 . خوادیم

 

: زد داد نبود شیحال یچیه گهید که مردک یول

 رهینم رونیب سالم نجایا از هرزه نیا نههههههه

 در زنده من دست از. برسم حسابشو دیبا من چون

 . کنم یم عوض اسممو بره

 

 چون. دیبزن یحرف و دیایب جلو االن دیتونیم اگه

 بطرف دستش. رسم یم هم شماهارو حساب

. نداشتم هم دنیکش غیج ینا یحت که رفت لباسهام

 .نیهم بودم مرده سرپا فقط

 

 باال که خورد چشمم به یا قمه برق یا لحظه

 یگلو بکیس ریز درست سر پشت از قمه. رفت

 داغ یخون دنیجه. شد دهیکش آن کی و نشست مرد

 که کردم حس ام نهیس و گلو و صورت یرو رو

 . برداشت رو ابانیب کل غمیج فقط



 

 با و اومد رونیب حدقه از چشماش اول مردک

 بعد. برگشت عقب بطرف کرده رها منو خرخر

 و افتاد نیزم یرو محکم یا شده زبح گاو نیع

 دنیجه درحال فقط که خونشم. زدیم پا و دست فقط

 غهامونیج همکه نیریش و من. بود طرف همه به

 . نبود یشدن تموم

 

 نیریش بطرف رسما و شد دهیکش محکم بازوم

  فشار با. بود شده خشک پاهام چون شدم کشونده

 . افتادم نیزم یرو نیریش کنار

 

: زد داد داشت رو سیرئ عنوان حدودا که یمرد

 بخوره دخترا نیا به دستتون گمیم آخر بار یبرا

 داشته صبر یکم. هستش نیالکاتب کرام با حسابتون

 .دهیم یدستور چه شآخر سیرئ مینیبب دیباش

 



 با بخوره نایا به انگشتتون دمیم قول بهتون یول 

 خودتون دستان با رو خودتون گور نکارتونیا

 . ندارم گفتن یبرا یزیچ گهید.....  دیکند

 

 خونش دهیبر گلو مرد حرکت هر با دونمیم فقط

 وار کیستریه هم نیریش و من و دیجه یم شتریب

 و نداشتم تحمل گهید یول. میدیکش یم غیج فقط

 . دمینفهم یزیچ گهید شد بسته چشمام

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 (کند یم فیتعر دریح)

 

 مطلب اصل تونهینم اصال نبود دلم یتو دل گفتن

 یم شتدا دریح دونمیم فقط. کنه ادا موردم در رو

 .مرد

 



 از بعد و بود روشن یدریح لیموبا خداروشکر

 گرفت رو یدریح نیماش رد امیت ریگ نفس یقیدقا

 .  میداشت فاصله یلیخ ازشون یول

 

. کنم همراه خودم با رو ینیمامور نبودم بفکر اصال

 کاش یول میبود فیحر لشکرو هی خودمون

 .میبرسون دخترها به خودمونو زودتر میتونستیم

 

 منم. کردیم ییراهنما و گفتیم بهمون رویمس امیت

 از یکم نکاریا با بلکه رفتمیم گاز تخته چنان

 . میرسیم نیآم به میدار که بشه کم اضطرابم

 

 دمیم جواب خودم: گفت تند پاشا که زد زنگ تلفنم

 . نکن رها رو فرمان تو

 

 که ییصدا با یدریح. بود یدریح که داد جواب

 خودتونو زودتر گفتیم شدیم تر فیضع هرلحظه

 .دیبرسون



 

 یدریح اگه. کرد پاره گلومو خشم از ادمیفر یصدا

 یا نقشه دادیم بهمون رو ییربا آدم ی اشاره نفهم

 در مون همه نگونهیا نکهیا نه م،یدیکش یم مفصل

 .  میفتیب مخمصه

 

 یول هستند یتیوضع چه در دخترها االن دونستمینم

 کمکمون خدا دیبا فقط گفتیم قلبم یدنهایکوب

 اگه بود نیا دونستمیم که یزیچ تنها. کردیم

 گلوله کی فقط ومدیم دخترها سر ییبال نیکوچکتر

 . کردمیم خودم حرام

 

 تونستمینم دریح یبرا رو خفت و ننگ نیا من

 نیزم یرو از یراحت به درویح نام. کنم تحمل

 .نیهم کردمیم پاک

 

 یخاک و یفرع یا جاده در امیت ییراهنما با

 میرفت جلو بسرعت که یمسافت بعداز و میدیچیپ



 یسنگ به که افتاد یسمند نیماش به چشممون

 . بود کرده برخورد

 

 امواج چون. هستش یدریح نیماش: گفت تند امیت

 . شده یریگیپ نیماش اون داخل از

 

 از. کردم پرت نییپا خودمو ستادهینا ستادهیا نمیماش

 کنار.   دمیشن پاشارو و امیت شدن مسلح سرم پشت

 یرو خون در غرق یدریح میدیرس که نیماش

 .بود افتاده فرمان

 

 باز بزور چشمهاش یال که کردم بلندش عجله با

 هستند؟ کجا دخترا کثافتتتتتتتتتتتتتتت: زدم داد.   شد

 

 شدم مجبور که شد بلند یدریح وار زمزمه یصدا

 نیهم سیرئ: گفت. ببرم دهنش طرف به گوشمو

 عجله اگه...... دیبر جلو و دیریبگ رو راستم سمت



 دنبال اونا...... دیبرسون خودتونو دیتون یم دیکن

 ......رفتن دخترا

 

 سوار دوباره ادمیفر با. کنمیم کاریچ دمینفهم گهید

 یرو نیماش و کیبار جاده در و میشد نیماش

 کجا من آخه: زدم ادیفر. میافتاد راه بسرعت یخاک

 .......برم طرف کدوم....... برممممممممممم

 

 بهت من برو فقط تو سیرئ: گفت سرم پشت از امیت

 ام شرفتهیپ فوق ی  حرارت نیدورب. یکن کاریچ گمیم

 نشون کنه حس رو یبدن حرارت هرجا که شمهیپ

 . دهیم

 

 دستم یرو پاشا یا لحظه که رفتمیم شیپ همچنان

.....  کن صبر...... دریح کن صبر: گفت دهیکوب

 !دمید یا جنازه نیماش چراغ نور در انگار

 



 و دیپر نییپا قوه چراغ با پاشا که کردم ترمز درجا

 یم شو قوه چراغ نور. شد دور ما از دوان دوان

 . دیچرخ یم اطراف در که دمید

 

 رو نیآم کفش لنگه که برگشت لحظه چند بعداز 

 داغم نفس و بود دیشد قلبم ضربان. داشت دست در

 یکی. فتیب راه: گفت تند. سوزوند یم هامو هیر

 انگار بود خون جا همه و بودند دهیبر گلوشو رو

 . بود خودشون از

 

 دخترارو. بود نیزم یرو هم نیآم کفش لنگه اما

 .میبرسون خودمونو عتریسر هرچه دیبا ما. گرفتند

 

 یا لحظه. کن حرکت عتریسر سیرئ: گفت تند امیت

 خاموش بعد که شد حس نیدورب از یبدن حرارت

 فقط. بود ادیز مون فاصله انگار. شد

 .....تندترررررررررر

 



 از یا قهیدق کی هنوز و کردیم پرواز فقط نیماش

 کنه خدا: زد داد امیت که بود نگذشته حرکتم

 اما نمیب یم نفرو ۹ ای ۸ من...... باشند خودشون

 ......کن عجله فقط سیرئ...... هستند یوارید پشت

 

 او سـتینـ اما  هسـت درکـنارت عنےیدرد

 او سـتیکـ یندان و یـشنـاسیم عنےیدرد

 

 دلـت در کماکان دارشید شـوق عنےیدرد

 او ستیمعن یب عشق الشیدرخ عنےیدرد

 

 یـکشیم انتظارش شـب تا صبح عنےیدرد

 او سـتیچ نـداند را غـم و غصـه عنےیدرد

 

 شـب  و روز هـر او ریدرگ تـو فکر عنےیدرد

 او سـتیک با کـجا دانےینـم  تـو عنےیدرد

 



 وار دیخـورش تـو دستـان گـرمے عنےیدرد

 او سـتیسرد سمبل  جهـانت در عنےیدرد

 

 اے لحظـه بخندد  تا جان دهےیم عنےیدرد

 او ستین کنیول یهست عاشقش عنےیدرد
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 (کند یم فیتعر دریح)

 

 دهیبر ینفس با بود نشسته کنارم قراریب که پاشا

 هم نفر هزار رباها آدم دیدونیم خودتون: گفت

 و نیآم جان از یول. ندارم دل به یترس باشند

 رونیب چشمام از داره جانم ترسم یم یبحد نیریش

 . زنهیم

 



 عقل یب و فکریب یبان و باعث زنهیم سرم به یگاه

 گنده کلیه یرو از نیماش چهارچرخ با نکارویا

 !بخدا بگذرم اش

 

 کردیم دیتهد منو داشت. برنگشتم بطرفش یحت

 یبرا یاتفاق افتادن. دادمیم حق بهش راستش یول

 پس بود من یزندگ شدن تمام با یمساو دخترها

 . شدمیم خفه فعال بهتر همون

 

 و اطراف به توجه بدون شدیم یعصبان یوقت پاشا

 هم الحق. پراند یم تکه و زدیم حرف فکرکردن

 یکس هر شد،یم وونهید یواقع یمعنا به یوقت که

 سوراخ بفکر دیبا گرفتیم قرار سرراهش که

 . گشتیم موش

 

. کردمیم تحمل دیبا رو هاشیقلدرباز نیا خب یول

 نیا و داره حق یلیخ دونستمیم نکهیا بخاطر



 خطرناک تیموقع بخاطر شدنهاش یحرص

 . بود روبروم به نگاهم فقط پس. دختراست

 

 تمونیوضع یکاف اندازه به پاشا: گفت پشت از امیت

 گهیهمد مخ رو نیا از شتریب دینبا. است ختهیر بهم

 . بشه خردتر نداشتمون اعصاب و میبش ادهیپ

 

 اونجا یگروه که میرسیم یباغ به میدار هم فعال

 بلندتر و کرد یمکث بعد......... من و. هستن جمع

 هم دختر دوتا آرررررررره....... آره: گفت

 شونیحرارت عکس از کال....... نشونهیب

...... میکرد داشونیپ...... مشخصه

 .....میکرد داشونیپ خداروشکررررررر

 

 دریح.... زود..... کن ترمز دررررریح یول

 .....دار نگه رو نیماش

 



 نمیماش یچراغها: گفت که میشد متوقف زود

 ممکنه که میهست باغ یهایکینزد. کن خاموش

 ادهیپ بهتره. بشند نورش ای نیماش یصدا متوجه

 . میبرسون باغ به خودمونو

 

 میکردیم تیرعا رو اطیاحت دیبا. گفتیم راست

 از و میشد ادهیپ نیماش از زود. نشه بدتر اوضاع

 دلخواهمونو یها اسلحه هرکدام عقب صندوق

 . میکرد انتخاب

 

 که افتاد پاشا به چشمم عقب صندوق المپ نور در

 کمرش از و برداشت رو کوتاه هیپا و زیت یتبر

 قصد حتما که بود یعصبان یبحد. کرد زونیآو

 ضربه بود ممکن چون. نزدم یحرف. داشت یسالخ

 . ادیب فرود خودم ی کله به تبر همون با هم یا

 

 کی میتونستیم که یسرعت نیآخر با رو جاده ریمس

 چشممون یجلو یباغ یوارهاید. میدیدو نفس



 امیت به یا اشاره فقط حرف بدون پاشا. شد داریپد

 شب هیسا مثل درست دستاش شدن قالب با و کرد

 . رفت باال وارید از

 

 و پاشا و رفتم وارید یباال امیت دستان قالب با منم

 .میکشوند وارید یباال و میگرفت رو امیت دستان من

 

 در اهمونیس یلباسها با که بود کیتار یبحد هوا 

 پس مینبود شدن دهید به قادر هم یعاد حالت

 بطرف کامل اطیاحت با. بود راحت المونیخ

 . میافتاد براه ومدیم باغ وسط از که ییها ییروشنا

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 (کند یم فیتعر نیآم)

 



. شد جمع حواسم صورتم یرو یآب شدن دهیپاش با

 یمرد صورت یرو نگاهم تا چشمام شدن باز با

 افتادم یبتیمص ادی تازه بود شده خم بطرفم که افتاد

 .میبود گرفتارش که

 

 نشسته روحم و جسم در که یترس و وحشت حس

 گهید دونستمیم و کردیم دیناام رو دمیام تمام بود

 . میایم حساب به شده تمام و ماست کار آخر

 

 با سشیخ صورت و شد حلقه دورم نیریش دستان

 االن مراد: گفت ییصدا. دیچسب بصورتم هق هق

 کم کم داره بهتره؟ یکار چه بنظرت م؟یا کارهیچ

 !خطرناکه ها شهیم صبح

 

 یرو نگاهش بودند کرده صداش مراد که مرد

 به ینگاه و کرد فکر یلحظات. بود ستادهیا صورتم

. میداد هدر وقت یلیخ: گفت انداخته ساعتش

 گزارش نیمامور ی همه به ییربا آدم االن مطمئنم



 نیکم در ها جاده یتو ملخ و مور مثل و شده

 . هستند

 

 تنها که داره وجود یباغ نجایا یلومتریک کی در

. یشکیه گهید و هست توش یداریسرا رمردیپ

 چه سییر مینیبب میگذرونیم اونجا رو امشب میریم

 دیند اجازه فقط میکن یم حرکت. دهیم یدستور

 سروصداشون مبادا انیب نییپا نیماش از سگها

 .  کنه توجه جلب

 

. کرد بلندم آروم انداخته بازوم ریز دست مراد

 دستمو و کشوند یم کنارم خودشو بزور هم نیریش

 خود که کردند نهایماش سوار مارو. کردینم رها

 . نشست کنارمون مراد

 

 باغ در قفل که ستادندیا یباغ یجلو بعد قهیدق چند

 نشد بلند هم گلوله یصدا یحت. شد باز یا گلوله با



 در بطرف که شد بلند باغ یسگها پارس یصدا اما

 . بودند شده ور حمله باغ

 

 نگاه میداشت فقط خودمون از شسته دست و حالیب

. مینداشت دنیبار یبرا هم یاشک گهید. میکردیم

. کیشل دو فقط و اومد باال در یجلو مرد   ی اسلحه

 . شد خاموش سگها یصدا

 

 یسرک شده باغ وارد دوان دوان مردها از یکی

 به خودشو. اومد رونیب قهیدق ده بعداز و دیکش

 فقط کنم فکر. هیخال باغ: گفت رسونده ما نیماش

 .هست داریسرا رمردیپ

 

 واصل درک به باشه هم یا گهید کس: گفت مراد

 .میشیم باغ وارد. شهیم

 

 تا.  شدند بسته تند درها و شدند باغ وارد نهایماش

 باغ خونه در سر یباال چراغ. رفتند باغ وسط



. بود مطلق یکیتار در باغ اطراف اما. بود روشن

 دوسه. ومدیم نهایماش بطرف دوان دوان یرمردیپ

 .شدند ادهیپ مردها از تا

 

 دست در یچوب. ستادیا دیرس نهایماش به که رمردیپ

 یکس ونیآقا: گفت انداخته همه به ینگاه و داشت

 یم لطف. نداده مهمون مورد در یاطالع من به

 د؟یکن یم کاریچ نجایا دیبگ دیکن

 

 نیبب: گفت. رفت رمردیپ بطرف شده ادهیپ تند مراد

 مزاحم رو امشب نیهم فقط و میا ناخونده ما ،یریپ

 فقط وگرنه فبها، که یایب راه باهامون اگه. میهست

 خسته ما که ریبگ متیتصم االن. خرجته گلوله هی

 . میا

 

 مراد. گفتینم یزیچ و بود دهیماس فقط رمردیپ

 آغشته یرمردیپ خون به دستم حاال تا: داد ادامه



 نجایا مارو فردا که بده رو خونه دیکل زود. نشده

 . ینیب ینم

 

 مردها ی همه یرو هراسانش نگاه رمردیپ چارهیب

 رونیب رو یدیکل دسته بشیج داخل از و گشت

 .دیکش

 

 نیماش از مارو خودش مراد و شد باز خونه در

 ی دراومده حدقه از چشمان برابر در. کرد ادهیپ

 . بردند ساختمان بطرف مارو رمردیپ

 

 برد خونه ی گوشه در یا کاناپه بطرف مارو مراد

 و بود خزدهی بدنم. مینشست هم کنار نیریش با که

 .  کردمینم حس دستامم یحت گهید

 

 شتریب خوردهی چشماش خونه ییروشنا در مراد

 اخماش که کرد یبررس رو نیریش و من تیوضع

: گفت ظیغل و بلند ییباصدا. رفت فرو هم در دایشد



 دخترها نیا به فقط شده، ریس جانش از یهرک

 . بشه کینزد

 

 دست دخترا نیا به نداره حق یکس نگفتم من تا

 که نفر چند بخاطر نشدم ریس جانم از من. بزنه

 یم. بدم کشتن به خودمو ستین شونیحال حرف

 .گفتم آخرمو و اول حرف. شمینم کشته یول کشم

 

 . دیاریب بداخل رو یریپ اون االن

 

 رمردیپ. رفتند داریسرا رمردیپ سراغ بدستورش

 نگاه و ستادیا ییرایپذ وسط هراسان و زنان نفس

. نشست نیریش و من یرو متعجبش و ترس پراز

 از یا گله نیب جوان دختر دو نداشت باور انگار

 .باشند گرگها

 



 ات آشپزخونه بساط یتو یریپ: گفت محکم مراد

 باشه یهرچ. میبخور اریب کن درست یزیچ هی

 .....باش زود و بکن جون زودتر فقط خوبه

 

 فقط بود رفته ادشی هم زدن حرف انگار مرد ریپ

 از نفر دو. برگشت در بطرف و داد تکون یسر

 .افتادند راه همراهش مراد ی اشاره با هم مردها

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

. کردیم یکار دیبا. افتاد راه مرد دو همراه رمردیپ

 یعال که برسونه باغ تلفن به خودشو تونستیم اگه

 فشار رو کی شماره انگشتش بود یکاف تنها. شدیم

 . بود شده ویس اون در باغ صاحب ی شماره که بده

 

. دیترسیم هم یلیخ که خواستیم زمان یکم یول

 مردم یسردخترا ییبال آدمها نیا نکهیا قبل دیبا

 ؟؟ تونستیم یعنی... کردیم یکار اوردندیم



 

..  کردیم یکار دیبا.شد مشت لرزانش یدستها

 مهمتر همه از وطنش، خاک و آب به و بود یرتیغ

 تعصب بودند کشورش ناموس که ییدخترا به

 . داشت

 

 بطرف دیرس کشیکوچ ی خونه ی آشپزخونه به تا

 هی فقط. بود تلفن یرو نگاهش اما رفتیم خچالشی

 ......فرصت لحظه هی فقط...... لحظه

 

 ظرفش با رو مرغها تخم و کرد باز رو خچالی در

 گذاشته مرغها تخم کنار هم ماست. گذاشت رونیب

 ازش یکم اما..... رفت تلفن بطرف نگاهش. شد

 ....بود دور

 

 



 و آورد لب به یفحش یقراریب با مردها از یکی

 شده گور به گور رمردیپ نمیبب کن تمومش:  دیغر

 .یبرد سر حوصلمو

 

 میباش نداشته کارت به یکار گفته مراد که فیح

 گوش سرتو االن نیهم خواستیم دلم بشدت وگرنه

 ...بزارم ات نهیس یرو و ببرم گوش تا

 

 به رو پنجره بطرف لب به یشخندین با گهید مرد

 روبروش کیتار باغ به نکهیا نیح در و رفت باغ

 عجله یدار که باز: گفت حوصله با کردیم نگاه

  رمردیپ نیا به فعال. باش داشته صبر یکنیم

 .میدار اجیاحت یمردن

 

 به صورتشو و رفت دوستش بطرف هم دوم مرد

 یقدم تلفن بطرف تند رمردیپ. کرد کینزد پنجره

 بوق یصدا گرفت بدستش رو یگوش تا و برداشت

 .... دیچیپ آشپزخونه یتو تلفن



 

 مردها از یکی زمخت دست نیب دستش مچ یآن در

 گلوش یرو یا پنجه یا لحظه در و شد گرفته

 یب نشست یم گوشش به که ییناسزاها. نشست

 . شدیم خفه داشت خرخر با چون بود تیاهم

 

 مردها از یکی دست ضربه شدت از بعد یا لحظه

 گرفته بطرفش یا اسلحه و شد پرت نیزم یرو

 . شد

 

 مونده باز مهین و ترس پراز چشمان با رمردیپ

 که پا جفت چند دنید با که کنه باز دهن خواست

 یب بودند ستادهیا یوحش یمردها سر پشت درست

 . آورد باال بطرفشون سرشو رمق

 

 فرود مردها از یکی سر به که دید رو یتبر برق

 .......اومد
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 اطراف به که یخون و بود همان تبر اومدن نییپا

 دهنش از یا ناله. شد باز رمردیپ چشمان دیجه

 یرو محکم و نکرد شیاری شپاها که اومد رونیب

 .افتاد نیزم

 

 اسلحه به دست و بخوره یتکون دوم یاغی مرد تا

 یرو درست و اومد نییپا دوم بار یبرا تبر ببره

 . نشست گردنش

 

 انگشتاش نیب از و نشست گردنش یرو مرد دست

 خم شزانوها یول. کردیم فوران رونیب به خون

 کف یرو که افتاد دوستش یرو شترق و شد

 . بود خوردن تکون درحال آشپزخونه

 

. بود خون پراز آشپزخانه کف یا لحظه در 

 ی سکته حتما و نداشت چهره به رنگ که رمردیپ



 نگاه فقط حرکتیب نیزم یرو بود زده ناقص

 .کردیم

 

 خشمت تمام با پاشا: گفت خفه ییصدا با دریح

 من جان یول. یکرد رو خودت کار باالخره

 . میباش جوابگو میبتون بعدا کن قمع و قلع یجور

 

 از استفاده: گفت و رفت رمردیپ بطرف تند امیت

 ترک زهره رو هیبق چون بهتره بنظرم اسلحه

 !آخه داره یگناه چه مرد نیا نوایب. کنهینم

 

: گفت انداخته رمردیپ یبازو ریز  دست بعد

 یموذ وانیح پس. زدندیم اونا میزدینم ما یدونیم

 . کشت دیبا بزنه شین نکهیا از قبل رو

 

 آدم ی هیبق به خودمونو یکن کمکمون یتونیم االن

 مونده دیبا ینفر ۶ ای ۵ کنم فکر م؟یبرسون رباها

 . باشند



 

 یآب وانیل دریح که داد تکون یسر آرام رمردیپ

 کردند کمک خوردن یکم بعداز. گرفت بطرفش

 .شد بلند نیزم یرو از رمردیپ

 

 نمود یم حالیب میلیخ که رمردیپ ییراهنما با 

 دختر دو: گفت که افتادند راه ساختمان بطرف

 .....شما نکنه. هستند رشونیاس انگار

 

. میاومد اونا نجات یبرا هم ما: گفت آهسته امیت

 دیبا کاریچ و هستند یتیموقع چه در مینیبب دیبا فقط

 !فتهین بخطر جانشون میبکن

 

 درون که ستادندیا یا پنجره یجلو انهیمخف و آهسته

 و نیآم به چشمشون یآن در. بود مشخص خونه

 و شال بدون و دهیپر رو و رنگ که افتاد نیریش

 .بودند نشسته هم کنار کاناپه یرو حجاب

 



 صورتشون و موها به یدست رفته بطرفشون یمرد

 و چرخوند یانگشت قشنگ رو لبشون دور. دیکش

 طرف ینجوریا تو ستین انصاف اصال مراد: گفت

 خودت! یبزار بینص یب مارو و یریبگ دخترارو

 فقط و میافتاد یزندگ کارو از مدته چند یدونیم که

 !میهست دخترا آوردن بدست دنبال

 

 دهیکش دخترها یموها یال انگشتاش که همزمان و

 چنان و زد چنگ موهاشونو یا لحظه در شدیم

 آسمون به نیریش و نیآم غیج یصدا که دیکش

 . رفت

 

 یها خنده ها یروان مثل درست یوحش مرد حاال

 عقل یدارا و یعاد آدم کی از که داد سر یبلند

 . بود دیبع میسل

 



 بود یجار دخترا چشمان اشک ها هیثان نیا تمام در

 یبرا رو آبرو با یمرگ ترس و درد با هرلحظه و

 .خواستندیم خودشون

 

 کنار بکش: گفت محکم دیجه جاش از زود مراد

 لیتحو سالم گفتم بار هی! کوتاه خرررررر دست

 باال مرد بطرف اش اسلحه و. تمومه حرف میدیم

 !تنــــــــــد کنار بکش: گفت دوباره و اومد

 

. بود گرفته خون رو چشماش یعصب و دیغر دریح

 اش نهیس یرو دست امیت که داد بخودش یتکون

 فکر نیا به سالمتند خداروشکر: گفت تند. گذاشت

 .دیکن

 

 عزاشون به باباشونو ننه االن: کرد زمزمه پاشا 

 یبلند قدم و داد بخودش یتکون باعجله. نشونم یم

 تند امیت که بره خونه یورود بطرف برداشت

 .گرفت دستشو



 

 شهیم باعث یاطیاحت یب نیکوچکتر پاشا: گفت 

 یکش گروگان به کار و فتهیب بخطر دخترها جان

 صبر یکم. نداره دهیفا گهید شیمونیپش که برسه

 .میبکن دیبا کاریچ مینیبب کن

 

. گهیم راست نجارویا: گفت خشم از سرشار دریح

 کارشون بزارن دخترا یگلو ریز رو چاقو هیکاف

 نویا از شتریب گهید دخترها. کن صبر یکم. تمومه

 !کنند ینم تحمل

 

 باال و اطراف به ینگاه بعد یقرق نیع عیسر امیت

 دخترها کاناپه دینیبب: گفت انداخته ساختمان نییپا

 . باالست ی طبقه یها پله یجلو درست

 

 باال ی طبقه به خودمونو میبتون ما از دونفر اگه 

 به خودمونو میبر نییپا هاش پله از و برسونم

 رو برق چندلحظه نفر هی هیکاف م،یبرسون دخترا



 وارد یحرارت نیدورب از استفاده با که کنه قطع

 . میکن یم دور اونجا از دخترارو و میش یم هال

 

 رهیبگ انجام که یخورد و زد هر اون بعداز

 فقط! راحته هم ما الیخ و هستند امان در دخترها

 میبرسون باال ی طبقه به خودمونو یجور چه االن

 !مهمه اون

 

 یرونیب یها پله با ساختمان پشت از: گفت رمردیپ

 هم برق قطع. دیبر باال ی طبقه به دیتونیم راحت

 پشت همون خونه برق میتقس جعبه چون آسونه که

 .ساختمونه

 

 گهید من که میبکن تند الزمه یهرکار: گفت پاشا

 سگ اونهمه نیب رو نیریش و نیآم ندارم تحمل

 . جوشه یم داره خونم بخدا. نمیبب

 



 غیج یصدا کردندیم دعا فقط. بود یخوب ی نقشه

 پاشا. نکنه ماجرا متوجه رو همه ترس از دخترها

 باال طبقه به رو خودشون اطیاحت و عجله با امیت و

 ما یعنی شد زده دریح به که یزنگ تک. رسوند

 .میا آماده

 

 یکیتار. شد قطع ساختمان تمام برق لحظه کی در

 یناسزا و فحش یصدا که گرفت جارو همه مطلق

 . رفت آسمون به مردها

 

 چراغ من یگوش گفتیم یکی. دادیم فحش یکی

 یهرکس از. دیکن روشن رو تونیگوش چراغ نداره

 نیآم به خودشونو پاشا و امیت که ومدیم در ییصدا

 . رسوندند نیریش و

 

 دهن و ینیب یرو درست پاشا نیآهن یدستها

 توسط یحرکت انجام از قبل و نشست نیریش



 زمزمه و چسبوند گوشش به لبشو درجا ن،یریش

 . نترس هستم پاشا کرد

 

 دخترها یآن در که کرد نیآم با امیت هم نکارویهم

 یعقب یها پله از و شدند دهیکش باال ها پله از

 .شدند فرستاده رونیب ساختمان

 

 که شد روشن لیموبا چراغ توسط هال یا لحظه

: زد داد شد بلند مردها از یکی ادیفر یصدا

 .....کوووووووووووو دخترها

 

 پاشا و شد وصل برقها بکنند یکار بخواند تا یول

 و زد. شدند هال وارد بدست اسلحه دریح و امیت و

 افتاد راه مرد ۸ نیب که یادیفر و داد و خورد

 کهییهرجا و ومدیم نییپا فقط پاشا تبر. بود یدنید

 یم ای کردیم قطع ای محابا یب رو دیرسیم که

 . شکست

 



 نیزم یرو مردان تمام که بود بعد ربع کی و

 ناله و آه یصدا فقط نداشتند حرکت ینا و بودند

 . بود بلند شون

 

 و یمحل نیمامور ی همه. دیلرز دریح یگوش

 یدرها یجلو تازه که بودند تیمامور در حاضر

 اجازه باغ به وارد یبرا و بودند دهیرس باغ

 .گرفتندیم

 

. نداشت تحمل گهید اما کرد صادر رو اجازه دریح

 سالم از دیبا و بود دهیند کینزد از رو نیآم هنوز

 .کردیم دایپ نانیاطم خودش بودنش

 

 یباال تبرش با انهیوحش که  گرفتم پاشا از چشم

 بود نیمامور منتظر و بود ستادهیا رانیاس سر

 .بده لشونیتحو

 



 کار باهاش دیدار نگه رو گروه سییر: گفتم فقط

 . دیبد لیتحو رو هیبق. بمونه نجایهم. دارم

 

 باغ بطرف ام شده نیسنگ و سست یپاها با بعد

 .دمشید یم کینزد از دیبا. رفتم

 

 نگاهم و گذاشتم رونیب به پا خونه یپشت در از تا

 باغ در یکیتار قسمت از د،یچرخ اطراف به

 .زد صدا منو که نشست بگوشم رمردیپ یصدا

 

 یمخف خودشونو یکیتار در و بودند اونجا حتما

 شدنم کترینزد با. رفتم صدا بطرف تند. بودند کرده

 . بودند ستادهیا هم کنار که دمید نفرو سه ی هیسا

 

 نیآم صددرصد که شونیکی ستادمیا مقابلشون تا

 و کنم باز دهنمو تا. گذاشت جلو یقدم صدایب بود

 یمحکم یلیس و شد بلند هوا به دستش بزنم یحرف

 . نشست بصورتم



 

 که بودم نکرده هضم رو افتاده اتفاق  هم هنوز

 یحت و رفت کنار چشمام یجلو از قد تمام نیآم

 قطع تبر با که یدرخت ی تنه نیع شدن خم بدون

 ......افتاد نیزم یرو صدا با باشه شده

 

 

 او سـتینـ اما  هسـت درکـنارت عنےیدرد

 او سـتیکـ یندان و یـشنـاسیم عنےیدرد

 

 دلـت در کماکان دارشید شـوق عنےیدرد

 او ستیمعن یب عشق الشیدرخ عنےیدرد

 

 یـکشیم انتظارش شـب تا صبح عنےیدرد

 او سـتیچ نـداند را غـم و غصـه عنےیدرد

 

 شـب  و روز هـر او ریدرگ تـو فکر عنےیدرد



 او سـتیک با کـجا دانےینـم  تـو عنےیدرد

 

 وار دیخـورش تـو دستـان گـرمے عنےیدرد

 او سـتیسرد سمبل  جهـانت در عنےیدرد

 

 اے لحظـه بخندد  تا جان دهےیم عنےیدرد

 او ستین کنیول یهست عاشقش عنےیدرد
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 بودم خورده که یمحکم یلیس از منگ و جیگ

 یرو که بود شده دوخته نیآم به یاهیس در نگاهم

 که اومدم بخودم نیریش غیج با. بود افتاده نیزم

 . شد خم نیآم بطرف

 

 دست درجا. شکست نیزم یرو نیآم کنار زانوهام

. کردم بلند نیزم از سرشو و بردم سرش ریز



 نکهیا مثل و دیکشیم نفس یبسخت من زدلیعز

 . شدیم خفه داشت رسما

 

 گرفته ازم زدن حرف قدرت بود بد یبحد حالم 

. بودم کرده کاریچ دختر نیا با من ایخدا. بود شده

 . شد روشن رمردیپ یدست چراغ با نیآم صورت

 

 یلبها. زدیم یکبود به دشیسف صورت رنگ

 چشمان ریز. بود شده کبود کبود   هم سرخش شهیهم

 الغرش بدن و بود افتاده گود مخمورش درشت

 دهینفهم و ندانسته ــــــــــااایخدااا. دیلرزیم بشدت

 ؟؟ بودم کرده چه

 

 نگاه میزندگ عشق به داشتم حواس و هوش یب

 پر پر چشمام یجلو ذره ذره داشت که کردمیم

 ! خودم بدست اونم. شدیم

 



 لود تازه انگار. دراومد جنبش به بدنم تمام یآن در

 آغوشم در رو نیآم! افتاده یاتفاق چه بودم کرده

 . افتادم راه باغ یخروج بطرف باعجله و دمیکش

 

 و بود گوشم یتو همچنان نیریش ی هیگر یصدا

 گرفت قرار مقابلم پاشا سرراهم. دمیدو یم فقط من

 سالم که نیآم افتاده؟ یاتفاق چه شده یچ: زد داد و

 بود؟؟

 

 دمیدو نیمامور ینهایماش بطرف پاشا به توجه یب

 دور یلیخ خودمون نیماش. بودند شده باغ وارد که

 عقب یصندل یرو آغوشم در نیآم همچنان. بود

 جا یصندل کنار بزور خودشو هم نیریش. نشستم

 درجا راننده که. فتیب راه: زدم داد فقط و. داد

 .افتاد راه جواب سوال بدون

 



 با بود رسونده ما به خودشو دوان دوان که پاشا

: زد داد و دیکوب نیماش کاپوت یرو محکم دستش

 . امیب منم دیکن صبر

 

 و دادم نییپا رو شهیش. ستادیا یا لحظه نیماش

 کجا: گفتم شدینم دایپ دهنم آب یا قطره کهیدرحال

 . هستممممممم خودم یایم یدار

 

 باش اراذل نیا سییر سر یباال تبرت همون با تو

 ی بچه و زن و بده نشون رو یاصل سییر یجا تا

 ! یکن داشیپ رو یدریح

 

 همچنان پاشا. افتاد راه راننده ام شارها با بعد

 . بود شده دوخته ما به نگاهش دهیهنگ

 

 نیآم یخاکستر بصورت و آوردم نییپا نگاهمو 

 دنیکش نفس دادم قرار یحالت در گردنشو. دوختم

 . باشه راحت براش



 

 یب صورت به دمیکشیم خجالت انگار. بود بیعج

 حس کامال انگار. بکنم نگاه دردش پراز و رنگ

 و خودم از انگار......  انتظارمه در یچ کردمیم

 تونستمیم رو ندهیآ رسما......  بودم شرمنده کارام

 ...... کنم ینیب شیپ

 

..... بودم داده دست از رو نیآم....... من...... من

 زنده اگه تیوضع نیا با نیآم...... بودم مطمئن

 .نداختینم صورتم یرو یتف یحت موند یم

 

 دعا دلم یتو. بد یلیخ...... بود بد نیآم حال یول 

 یحت بده نجاتش.... بده نجاتش.... من یخدا: کردم

...... نخواد منو اگه یحت.... نباشه من یبرا اگه

 نجاتش فقط.....برونه قلبش در   از منو اگه یحت

 ....بده

 



..... من مهربون و بزرگ یخدا....  من یخدا

 عمر یرو به و کن کم درویح عمر یسالها تمام

 من....... کردم یزندگ ادیز من..... بزار نیآم

 امروز به تا نیآم اما........ گذروندم روزگار ادیز

 براش یاتفاق ستین انصاف..... نکرده یزندگ

 .....فتهیب

 

 یچیه گهید...... نیآم..... فقط.....  فقط من یخدا

 ......یچیه..... خوامینم

 

 یا لحظه و فشردم ام نهیس به محکم رو نیآم

 توانمند دریح...... قَدر دریح..... دیچک اشکام

 .کردیم هیگر داشت

 

 من یخدا یوا. برگشت نیریش بطرف نگاهم

 به درست رنگش.....بود مرده سرپا هم نیریش

 وحشت و ترس از لبهاش دور. بود تیم رنگ



 از نشسته داشت هم نیریش.... بود زده تبخال ادیز

 .رفتیم حال

 

. دمیچیپ نیریش دور و کردم آزاد آرام راستمو دست

 که بکشم آغوشم در سرشو تونستم فقط رو نیریش

 به لبهام. افتاد راه اشکاش و کرد خشک یهق هق

. نبود یروسر و شال از یخبر که دیچسب موهاش

 منو فقط....... نیریش ببخش منو: کردم زمزمه

 ....ببخش

 

: گفت دهیبر دهیبر. شد بلند اش هیگر یصدا

 و تو..... ستین...... کار در..... یبخشش

.... دیایم..  حساب به.....  شده تموم......پاشا

 فقط...... دیریبم...... هردوتاتون..... دیبر بهتره

 ...... دیریبم

 

. کردم حس صورتم یرو رو اشکام گرفتن راه

 یگناه خودمم کهیدرحال بود ینابخشودن گناهم



 بعدا دیشا. نداشتم گفتن یبرا هم یحرف. نداشتم

 چیه فعال یول ارمیب در دلشون از یجور  تونستمیم

 . نداشت وجود یامکان

 

 اورژانس یجلو و شد مارستانیب اطیح وارد راننده

 باشه نیماش داخل سپردم نیریش به فقط. داشت نگه

 .شدیم ساز مشکل برامون و نداشت یروسر که

 

 شدیم فشرده آغوشم در نیآم همچنانکه عجله با

 پرده پشت یتخت بطرف درجا. شدم اورژانس وارد

 . گذاشتم تخت یرو آرام رو نیآم که شدم ییراهنما

 

 نفسهاش و زدیم یخاکستر به رنگش همچنان

 مشغول و دیرس سرش یباال یدکتر. بود نیسنگ

 صورت یجلو ژنیاکس ماسک درجا. شد نهیمعا

 . گرفت قرار نیآم

 



 یبرا: گفت آورده باال سرشو تعجب با دکتر

 نهمهیا نفسهاشون چرا افتاده؟ یاتفاق چه ضمونیمر

 رفتند؟ هوش از شده یچ نه؟یسنگ

 

 که شد بلند نیریش یصدا کنم باز دهن بخوام تا

 یآشوب و ترس و استرس و فشار اون دکتر: گفت

. نکنه هم طانشیش بینص خدا میکرد تحمل ما که

 ما.اسم به قرعه دیق به! هیچ دیدونیم که ییربا آدم

 .بود دراومده

 

 شده دوخته نیریش ی دهیپر رنگ بصورت نگاهم

 بود نیماش مال حتما که مانند هیچف یدستمال که بود

 . بود رسونده ما به خودشو بسته موهاش یرو رو

 

 داشته نگه پاهاش یرو بزور خودشو انگار حاال

 از یحالیب گرفته پرده ی لهیم به دستشو چون. بود

 .کردیم فوران سراپاش

 



 صورت از: گفت کرد نگاه و کرد نگاه یکم دکتر

 یاوضاع چه مشخصه دتونیشد یحالیب و شما

 میبتون بلکه دیباش نظر تحت هم شما واجبه. دیداشت

 هم لبتون دور یخالها تب بنظرم. میبکن یکمک

 گرفته جلوشون دیبا که شهیافزا حال در بشدت

 . بشه

 

. دیزد تبخال ینجوریا ترس از هم درصد ۹۹

 از یکار چه مینیبب میکن یم یبستر رو هردوتون

 شما از دوستتون اوضاع یول. ادیبرم دستمون

 .مترهیوخ

 

. دیکن یبستر نیآم کنار منم دکتر: دینال نیریش

 . تونم ینم ییتنها

 

 نیآم و نیریش پزشک، دستور با بعد یقیدقا و

 شدن یبستر یبرا چرخدار یصندل و تخت یرو



 ژنیاکس ماسک ریز همچنان نیآم. شدند اعزام

 . بود هوشیب

 

 بود بد حالم یبحد خودم راستش و رفتمیم کنارشون

 و بدند چرخدار یصندل منم یبرا کاش داشتم آرزو

 یول. رندیبگ نظر در شدنم یبستر یبرا یتخت

 باز دهن ینا یحت بودم کرده خراب کارو یبحد

 شده صادر اعدامم حکم چشمم یجلو. نداشتم کردنم

 . بود

 

 درجا دکتر زیتجو با. شدند یبستر نیریش و نیآم

 یمختلف یآمپولها و شد وصل یسرم هرکدام به

 کپسول با همچنان نیآم. شد قیتزر درونشون

 .دیکش یم نفس ژنیاکس

 

 ساعت چند تا هم نیآم داد یدواریام بهم دکتر 

 و ادیم بهوش رهیبگ آروم کامال بدنش که گهید



 دلم اما. ستین یخاص ینگران چیه یجا انشاهللا

 . نداشت قرار و آروم

 

 و ترس و بود پاره دلشون بند من یها زدلیعز

 تحملشون یماورا بودند کرده تحمل که یاسترس

 .بود

 

 و نیآم تخت وسط رو یصندل دکتر رفتن بعداز

. بود هردوشون به نگاهم. نشستم و گذاشتم نیریش

 با همراه انگار بود بسته چشماش یجور هم نیریش

 و بود تر منظم تنفسهاش اما. بود شده هوشیب نیآم

 .دهیخواب بود مشخص

 

 سرمو و گرفتم دستم یتو رو نیآم ی زده خی دست

 داشتم خودمم بودم خسته یبحد. گذاشتم تختش کنار

 حالش زودتر کردمیم دعا فقط یول. کندم یم جون

 سرم ییبال چه خوادیم نمیبب و بشه خوب

 ........ادیب



 

 ماجرا نیا داشتم نانیاطم وجودم تمام با دلم ته اما

 سرم به ییبال جاداره و شد نخواهد تموم یراحت به

 ...... بشه پاره خودمم دل بند ارندیب

 

 

 یهوس ندارم تو با ینفسهم جز که من

 یکس به بسپارم دل چرا تو وجود با

 

 هرچند خود از ام شرمنده و تو یب ام زنده

 ینفس دمینکش رغبت سر از یدم که

 

 دیآیم بگو و صبر از مکن دمیناام

 یدادرس ملک ،یزیست ظلم عادل

 

 یآزاد هوس در بکشد پَر کجا به



 یقفس باشد ساخته پرش و بال از آنکه

 

 برسد دادم به که ندارم تو جز یکس من

 ! ینرس دادم به عشق یا مگر یتوانیم

 

 ینظر فاضل
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 از امینگران تمام با و سپردم بخدا دلبندام با خودمو

 نیآم تخت یرو سرم همونجا بودم خسته بس

 و پاشا شیپ هم دلم هی اما. بود شده گرم چشمام

 ای بکنند یکار تونستند ایآ که بود مونده جا روهاین

 !نه

 

 محافظت عمرا بود دهیترس چشمم یبحد گهید اما

 .   سپردم یم یا گهید کس به رو نیریش و نیآم از



 

 یحت. دونستمینم رو بودم حال همون در چقدر

 نیا از تیکفا بقدر. بزنم یزنگ شتمندا حالشو

 ! بود مونده برام خوب خاطرات تیمامور

 

 نگاهم. کردم باز چشمامو یدست آرام تکون با اما

 کنان پا پابه که نشست پاشا ی خسته صورت یرو

 آروم و کردم راست رو قّدم تند. بود ستادهیا کنارم

 نه؟ ای دیبد انجام یکار دیتونست پاشا؟ شد یچ: گفتم

 

 بگو اول: گفت فقط و داد تکون یسر آهسته پاشا

 براشون که یخاص اتفاق چطوره؟ دخترا حال

 نیا به صورتش چرا ه؟یبستر نیریش چرا فتاده؟ین

 و نشد وقت کردم یهرکار دراومده؟ تیوضع

 .بپرسم حالشونو بزنم زنگ نتونستم

 

 یدرشت و زیر یتبخالها و برگشتم نیریش بطرف

 و ترس اون: گفتم. بود گرفته دورلبهاشو دمید رو



 نیهم به من کردند تجربه نایا که یوحشت

 بند بگه دکتر نکنه خدا فقط. میراض تبخالهاشون

 !شده پاره دلشون

 

. کرده تیرضا اعالم حالشون از دکتر همکه فعال

 کامال حالشون تا باشند نظر تحت دیبا گفت یول

 د؟یگرفت جهینت دیکرد کاریچ شما. بشه خوب

 

 هم و بود نیریش به نگاهش هم هراسان که پاشا

 کار دخدایام به آره: گفت کردیم نگاه رو نیآم

 قطع شونو شهیر کال و میساخت شونم یاصل سییر

 در به سالم جان تبرم ریز از شدیم مگه. میکرد

 . نزنند یحرف و ببرند

 

 انگشتاش یرو داره تبرم دید یوقت کهیکوچ سییر

 داد رو بزرگه سییر آدرس و اومد کوتاه ادیم فرو

 . اطالعات تمام با

 



 که ییخوردها و زد با و  میرفت پاتوقشون آدرس به

 فرزند و همسر میتونست باالخره گرفت انجام

 قلبش یدریح همسر. میبد نجات رو یدریح

 یم آخرو ینفسها کم کم کنم فکر و بود ضیمر

 . دیکش

 

. هستند یبستر مارستانیب نیا در شوهرش با االن

 به یدچندانیام گفته دکتر و مهیوخ وضعش یدریح

 آدمو بود نخورده ییجا ها گلوله. نداره بودنش زنده

 خون از بدنش کرده یزیخونر بس از یول بکشه

 . شده یخال

 

. فتهیب یاتفاق چه تا کردند شیبستر ICU در که فعال

 ماموران. منتظره نشسته سالن در رونیب هم امیت

 نیماش از کهیاونجور و کردند دایپ هم رو رضا

 بود شده کشونده سنگها یرو شده دهیکش رونیب

 تحت اونم که فرورفته ش نهیس چپ سمت جناق

 .درمانه



 

 یرو از یبزرگ کوه کردم حس پاشا یحرفها با

 حل مشکالتمون کطرفی و شده برداشته هام شونه

 یبس کارم که خودم مشکل بود مونده االن. شده

 .بود زار

 

 دستش یتو رو دستش. شد خم نیریش بطرف پاشا

 اتفاق نیا از چرا دونمینم دریح: گفت و گرفت

 یزیچ هی فقط. رسهینم مشامم به یخوب یبو اصال

 ......بگم

 

 کسالت و یخستگ که بود پاشا صورت یرو نگاهم

 یمکث پاشا. بود دایهو اش دهیپر رنگ صورت از

 یرو رو دستش و دیچرخ نیآم بطرف نباریا. کرد

 . گذاشت شیشونیپ

 

 که دمیترس اتفاق نیا از و ام خسته یبحد: داد ادامه

 و بدونه مقصر ماجرا نیا در منو نیریش اگه



 با ضربه هی فقط دارم میتصم کن باور بشه، المیخیب

 .کنم تموم رو کارت و بزنم تو ی کله به تبرم اون

 

 که ییماجراها از هم و ام خسته خودت از هم گهید

 دهیکش بهش هم ما یپا و فتهیم اتفاق برت و دور

 به کثافتها اون یدستها چطور فتهیم ادمی تا. شهیم

 قل قل خونم شدیم دهیکش دخترا نیا بدن و تن

 . جوشهیم

 

 و کردمیم درکش کامال. نداشتم گفتن یبرا یزیچ

 تونستیم راحت که بحالش خوش فقط. داشت حق

 تونستم ینم یحت بدبخت من  . ارهیب بزبون حرفاشو

 به شهیهم چون بچرخونم زبونم نوک افکارمو

 .بودم کرده عادت افکارم دادن قورت

 

 زمزمه. شد دهیکش عقب به سرم و بستم چشمامو

 نیهم میراض پاشا، قسم زتیعز جان به: کردم



 گهید و ادیب نییپا سرم یرو تبرت اون االن

 .نکنم هم باز شرم از چشمامو

 

 باغ ی پنجره پشت لحظات اون تحمل نکن فکر 

. شد خاک و مرد جا همون دریح. بود آسون برام

 . ارمیدرب تونمینم صدامم فیح فقط

 

 خسته خودشو کرد که یبلند پووووووف با پاشا

 فقط االن: گفت. انداخت اتاق کنار ی کاناپه یرو

 قراره ییبال چه مینیبب و میبمون منتظر میتونیم

 .نیهم ادیب سرمون

 

 یرو هم پاشا. گذشت اتاق سکوت در ساعتهامون

 یگاه. بود بسته چشماشو دهیکش دراز کاناپه

 دخترهارو تیوضع و شدیم اتاق وارد یپرستار

 از دمیپرس یم حالشونو هم یوقت. کردیم چک

 .کردیم تیرضا ابراز موجود تیوضع

 



 یرو سرم و بودم گذاشته نیآم تخت یرو دستامو

 خوردن تکون با. شدیم گرم هم چشمام که بازوهام

 .اومدم بخودم تند خورد سرم به که یدست

 

 باز چشمان به اراده یب نگاهم و کردم بلند سرمو

: گفتم آروم و گرفتم دستشو تند. نشست نیآم

 بهتره؟ حالت...... نیآم

 

 گشید بطرف نیآم صورت تعجبم تینها در اما

 بسته بمن ینگاه بدون یحت چشماش و برگشت

 . شد

 

 دیکرد حس حاال تا رو دلتون ته شدن یخال دونمینم

. بود یخال بشدت دلم ته. فشردم بهم لبامو!  نه ای

 حالت..... جان نیآم: گفتم. کردم صداش دوباره

  بهتره؟

 



 فقط و سکوت. داد یجواب نه کرد یحرکت نه اما

 و دمیکش بازوش یرو رو دستم....... سکوت

 خاص یجور بدنش......  دیلرز که کردم لمسش

...... زدمیم دست بهش دینبا انگار...... شد جمع

 .نکرد باز رو چشماش بازم یول

 

 صداشو و نگاه و نهیبب منو خواستینم نیآم یعنی

 !کردیم غیدر من از

 

. برگشتم بطرفش نیریش تخت دراومدن بصدا با

 یتو پاهاشو داشت و بود نشسته تخت یرو نیریش

 . ذاشتیم کفشهاش

 

 خواب از کرده باز چشماشو هم پاشا من یصدا با

. نشست یم کاناپه یرو داشت و بود شده داریب

 نیریش: گفت پاشا اومد نییپا تخت از که نیریش

 هزار دلم بخدا...... بهتره حالت خداروشکر

 ......راه



 

. دیشن یم نه دید یم پاشارو نه انگار نیریش یول

 دور اما بود شده بهتر شبشید بد یرو و رنگ

 قشنگ اما نداشتند شرفتیپ درسته تبخالهاش لبهاش

 . بودند چشم یتو

 

 بطرفم ینگاه بدون یحت و گذاشت بطرفم یقدم

 یصندل یرو از یمگس نیع گرفته بازومو یجور

 یکنار و شدم بلند زده مات خودم که زد میکنار

 . ستادمیا

 

 دستان با بود برگشته گهید بطرف که نیآم صورت

. شد چرخونده خودش بطرف شده گرفته نیریش

 حالت جان نیآم: گفت و شد خم صورتش یرو

 !نمیبب کن باز چشماتو بهتره؟

 

 در چاه ته از انگار نیآم مانند زمزمه یصدا 

 نهیس و کرد یهق چشماش کردن باز بدون. ومدیم



 چیه....... خوامینم: گفت آهسته. دیلرز اش

..... هم دنید گهید...... نمیبب.......  رو یمزاحم

 ......کنهیم تمیکفا

 

 مزاحم االن....... مــــــــــن نیع: گفت بلند نیریش

  میهست مرد اونقدر خودمون. کنم یم رونیب  هارو

 یازین. میکن مراقبت خودمون از ییتنها به میبتون

 .میندار برمون دور یخرمگسها به هم

 

 و یعاص و کرد راست رو قدش نیریش یا لحظه

 در بطرف رو انگشتش. برگشت بطرفم یشاک

 گوشم کنار دستمو تا: گفت بلند و یجد کامال گرفته

 یرو مارستانیب کل که دمینکش یغیج و نذاشتم

 !دیریم رونیب اتاق از بشه خراب سرتون

 

 یگناه منکه نیریش یول: گفت و اومد جلو تند پاشا

 ......خودتون مثل منم. نداشتم

 



...... رووووووووووونیب: گفت مانند غیج نیریش

 ها تیپ در   شما به یازین....... رووووووونیب فقط

 ..... رونیب فقط....... میندار هم گهید و مینداشت

 

 یپرستار و شد باز بشدت اتاق در لحظه نیهم در

 چه نجایا:  گفت باز چشمان با. شد انینما در وسط

 ؟؟؟؟ خبره

 

 به و دیکن لطف: گفت قبل از بلندتر نیریش که

 کال دونفر نیا  دیبد اطالع مارستانیب حراست

 که بچرخند مارستانیب بر دور باشند نداشته اجازه

 گهید بود نیا خبرم. هستند تلپ ما اتاق یتو حاال

 !یچیه

 

 کمال و تمام رو میمردونگ. بزنم نداشتم یحرف کال

 نمونده براش ییآبرو دریح گهید و بودم کرده ثابت

 . کنه باز دهنشو و کنه علم قد بتونه بود

 



. شدم خارج اتاق از و رفتم در بطرف صدایب

 پاشا به قبل از محکمتر که شد بلند نیریش یصدا

 یازین چیه نجایا...... روووووونیب هم شما: گفت

 !!ستین بدردنخورتون وجود و شما به

 

 کاره من مگه! یانصاف یب یلیخ نیریش: گفت پاشا

 برخورد باهام ینجوریا یدار االن که بودم یا

 به و خوبه داشتن انصاف هم یکم واال! یکنیم

 !خورهیبرنم ییجا

 

 دمیم نشون یوقت انصافمو: داد جواب بلندتر نیریش

 دیتونیم اونجا! کشوندمتون محاکمه زیم یپا که

 ستین منتظرتون یکس نجایا فعال. دیبزن حرفاتونو

 االنم. بسالمت مارو و ریبخ شمارو

 .....روووووووووووونیب

 

 درحال خشم از که یا افهیق با پاشا بعد یا لحظه و

 چشمام به نگاهشو. ستادیا روبروم بود دنیترک



 یها یداعش اون من دشمن: گفت فقط دوخته

 که یبود تو من کی درجه دشمن. نبودند کثافت

 پاک نیزم یرو از ات نداشته نسل انشاهلل

 ......بشه

 

 هرجور پاشا. ستمین و نبودم یا کاره وسط نیا من

. خوادیم نویا دلم چون ارهیم بدست رو نیریش شده

 نیبب. زارمیم دلت به شهیهم یبرا رو نیآم داغ اما

 !گفتم یک

 

 فقط. بود شده دوخته پاشا بصورت نگاهم

 .........سکوت فقط........ سکوت

 

 

 عشق شهر بر.....  نندڪ مڪحا مرا گر️▫

 زنمیم محبت لوح ، اے دروازه هر روے

 



 ےیڪ باشد دلبرم.......... دل هر بهر

 زنمیم انتیخ ،نوع هر روے باطل مهر

 

 شهر بازار همه.....گردمیم سخت️▫

 نمیڪم زندان را،به ـےیوفا بـے تاجران

 

 من شهر در....همه ندیآ نقاب بـے

 نمیڪم رانیو چهره ، نمیبب سڪهر نقاب با

 

 خود جاے اهو بره.....خود جاے در گرگها️▫

 نمیڪم رسوا وهللا ، هم جلد در روند گر

 

 وفا مڪبرح فرمان........دهمیرام عاشقان

 نمیڪم زانیگر شهر،حتما ز را انیوفا بـے

 

 یمڪحا تخت به هڪیت......زنمیم عدالت با



 نمیڪم شانیپر را عشق نامـے بد باعث
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 بمیج بطرف دستم. شد بلند میگوش زنگ یصدا

 ای زیعز کردم دعا دلم ته چرا دونمینم اما. رفت

 یبد اتفاق دندیفهم یم صدام از که نباشند آقاجون

 !افتاده

 

 ی صفحه یرو که افتاد عبدالرحمان اسم به چشمم 

 اول. کردیم ییخودنما داشت سبز برنگ میگوش

 بود یعرب مرد همون افتاد ادمی دفعهی یول. نشناختم

 بود دهیفهم و بود شناخته رو نیآم پاساژ در که

 .هستش بهار دختر

 

 دییبفرما بله ناخواسته یول. ندم جواب خواستم اول

 اش آمرانه یصدا با عبدالرحمان. بودم گفته رو

 میزدیم حرف هم یعرب که یاحوالپرس سالم بعداز



 کار. نمیبب شمارو دیبا شده هرجور االن: گفت

 . دارم باهاتون یواجب

 

 که ستمین یتیوضع در من تونم شرمنده: گفتم حالیب

 باشه قسمت اگه انشاال. کنم مالقات رو یکس بتونم

 نیا در و نجایا. خدمتتونم در خودم شهر تهران در

 !نه فعال شهر

 

. نمیبب شمارو نجایهم دیبا من یول: گفت محکم

 نگهش تهران یبرا تونم ینم واجبه یلیخ یلیخ

 . دارم

 

 فقط مالقات: گفتم و دمیغر شخود از تر محکم

 دیشناخت اونو هم شما که من همسر. تمام تهران

 مارستانیب در و ضهیمر منظورمه، بهار دختر

 برسه چه ندارم خودمم ی حوصله االن من. هیبستر

 .  دیبزن زنگ بعد روز چند لطفا! دوستان ی هیبق به

 



 که برگردوندم سرمو دخترها معالج دکتر یصدا با

 تند. ومدیم اتاق بطرف داشت کنارش یپرستار

 .کردم قطع مویگوش

 

 غوغا اتاقتون امروز دمیشن: گفت دنمونید با دکتر 

 دیبا تیوضع اون با دخترها دیگینم بوده؟

 مو به مو رو یهمچ مگه باشه؟ آروم اعصابشون

    کرد؟ کتهید بهتون دیبا

 

 اصال و میبود خواب که ما دکتر واال: گفت پاشا

 داشته یکار باهاشون حاال مینخورد هم یتکون

 چماق هی با رو همه اونجاست مشکلمون. میباش

 !گناهمیب واقعا من کهیحال در روندن

 

 یاونجور که دیکرد یکار باالخره: گفت دکتر 

 بهشون رو خودتون یمدت. دیگرفت لیتحو داد و غیج

 .شهیم یچ مینیبب دیند نشون

 



 دیکن مرخصشون اگه دکتر یآقا یول: گفتم یعاص

 خراب شهر نیا از و میکن شونیهمراه میمجبور

 خاطرات با قشنگتون و خوب شهر نیا از...... ش

 . مشونیببر خوشش

 

: گفت فتادیم راه همچنانکه و داد تکون یسر دکتر

 کنم مرخصشون تونمیم اصال نمیبب کنم نهیمعا برم

 !نه ای

 

 باز اتاق در سرش پشت و شد اتاق وارد دکتر 

 نمیبب سپردم گوش و دمیکش در کنار خودمو. موند

 . چطوره اوضاع

 

 سالم: گفت دکتر چون بود سرپا نیریش انگار

 و سالم و یباش سرپا شهیهم انشاال. گل خانوم

 رونیب که برسه دوستات بگوش صدات سالمت

 !امروز یکرد کوالک دمیشن. منتظرتونن

 



 یول. دکتر یآقا لطفتون از ممنونم: گفت نیریش

 دوست دوتا اون. دیشناس ینم منو شما دکتر

 عزاشون به رو پدرمادرشون کنند صبر بدردنخور

 با بتونه که یکس نشده دهییزا مادر از. نشونم یم

 !کنه یباز ما یزندگ

 

 یقاض پا هی خودت یبرا ماشاال: گفت خندان دکتر

 سرشون رو دلت دق یتونیم تا پس. یا محکمه  و

 االن از و خوبه حالتون که شما. کن یخال

 . دیمرخص

 

 کال که سمینو یم تبخالهاتون یبرا هم یپماد

 رو دوممون خوشگل ضیمر میبر. کنه خشکشون

 . ست بسته چشماش هنوزم که میکن نهیمعا

 

 چشماتونو......  خانم نیآم: داد ادامه و کرد یمکث

 نهیمعا رو ضربانش با قلبتون خوامیم د؟یکن یم باز

 !دینترس ییهوی کنم



 

: داد ادامه پرستار به رو انگار سکوت یکم بعداز 

رمش داخل رو سمینو یم براش که ییآمپولها  س 

 ضربان که بشه دیتجد دوباره سرمش. دیبزن

 دیبا. کنم مرخص شونویا تونمینم و باالست قلبشون

 .باشند نجایا هم رو امشب هی

 

 یخدا. بودم نیآم نگران بشدت و دیکوب یم قلبم

 اعصابش و قلب ای خودش یبرا یاتفاق اگه نکرده

 یجواب چه اصال کنم؟ کاریچ خواستمیم فتادیم

 . بدم هیبق یبرا داشتم

 

 یآقا: گفت که نشست بگوشم نیآم آروم یصدا

 فقط دلم...... خوادیم خواب فقط دلم......  دکتر

 یچیه به نتونم اصال.....  خوادیم بودن هوشیب

 ......کنم فکر

 



 یزندگ از که شکسته یجور دلتون حاال تا دکتر

...... هیاونجور حالم االن من..... دیباش شده ریس

 فقط...... بخوابم فقط...... دیکن یکار لطفا

 .....خواب

 

 کنمیم یکار باشه. کنمیم درکتون کامال: گفت دکتر

 راحت رو دوران نیا بلکه باشه لیتکم استراحتتون

 بازم باالخره یول. دیکن تحمل و دیبگذرون تر

 .دیریبگ قرار یزندگ نیا یرودرو دیمجبور

 

 کنار یهمچ با زودتر دیکن کمک بخودتون پس 

 سر از رو تونیعاد یزندگ دوباره و دیایب

 که دیکن پاک رو اشکاتون اون االنم. دیبگذرون

 . کنمیم براتون ادیبرب دستم از یهرکار

 

 یرو یدست. شدم دور در از و دمیکش یکنار آهسته

 امیت بطرف نگاهم. کردم بلند سر که نشست ام شانه



 حالشون: گفت. بود ستادهیا کنارم که برگشت

 نشدند؟ بهتر چطوره

 

 ن  یآم...... امیت: گفتم. دوختم نگاهش به نگاهم

 نگاهم و نهیبب منو نخواست یحت من مهربون

...... نکرد باز برام چشماشو یحت نیآم....... کنه

 ....... شده من الیخیب گهید نیآم

 

 و دیکوب ام شونه به رو دستش حسرت با دوبار امیت

. یدید شونو تیوضع خودت خوبه: داد جواب

 یخدا ؟یکردیم قبول بازم درویح یبود خودت

 میکردینم داشونیپ اصال ای م،یدیرسیم رترید نکرده

  شد؟یم یچ یدونیم

 

 بگذره یمدت انشاال...... دریح بده حق بهشون

 رو یهمچ کم کم و شهیم کمرنگ براشون ماجرا

 .کنند یم فراموش

 



 رتبه یبدشانس از چارهیب دختر نیا نیآم که واقعا

 بدجور دلمون. کنهیم کسب داره رو جهان اول

 ........سویم داره

 

 یا لحظه که بود نشده تموم امیت یحرفا هنوز

 سالن وارد افتاد زن و مرد یچندنفر به چشمم

 که افتاد عبدالرحمان یرو چشمم. شدند مارستانیب

 ستگاهیا یجلو هیبق کنار شیعرب لباس همان با

 .ستادندیا یپرستار

 

 پاشا که بودند برنگشته ما سالن بطرف هنوز

 داده تکونم و گرفت بازومو. برداشت زیخ بطرفم

 کنن؟؟؟؟؟؟یم کاریچ نجایا نایا: گفت

 مرد میشد تموم گهید بگم فقط دررررررررررریح

 .....یحساب

 



 نابود منم و یکرد بدبخت خودتم نکارتیا با

 دیبا گهید رو بود پاشا رسم و اسم یهرچ! یکرد

 !  کنم خاک

 

 یاتفاق چه و هیچطور اوضاع دمیفهم ینم شده جیگ

 سر مارستانیب در عبدالرحمان حضور از نه. افتاده

 . دمیفهم یم پاشارو یحرفها نه اوردمیم در

 

 بطرفمون یپرستار ستگاهیا یجلو از جمع همون

 بازومو و شد من الیخیب یآن در پاشا. افتادند راه

 . برداشت قدم بطرفشون کرده رها

 

 ومدندیم بطرفمون که یافراد تک تک دونمیم فقط

 یرو نگاهم یول......... یول کردمیم نگاه رو

..... بود نیآم عند که ستادیا یخانم صورت

 مسن یچندسال فقط...... یکپ...... یکپ..... یکپ

 .....تر

 



 بهشون پاشا سالن وسط. بود افتاده لرزش به قلبم

 یجلو که قد بلند و کلیه خوش یمرد با. دیرس

 . شد دهیکش آغوشش در و داد یدست بود جمع

 

 وجودشون در استرس و ینگران یجور شون همه

 یکپ خانم آغوش در دوم بار یبرا پاشا. زدیم موج

 نمیآم: گفت دمیشن صداشو که شد دهیکش نیآم

 شده؟ چش نمیآم پاشا، کجاست

 

 حسیب سرتاپام کال و بود دهیچسب سالن کف پاهام

...... بهار....... االن یعنی....... نشیآم. بود

 دمیفهم یم فقط...... دریح چارهیب........ مارستانیب

 وگرنه  شده بلند عبدالرحمان گور از ها شیآت تمام

 . نداشت یخبر نیآم دخترش از هنوزم بهار

 

 جمع حواسم با خودمو تند. دیرس من یجلو جمع

 که پاشا. بگم داشتم یچ بلبشو نیا در نمیبب کردم

: گفت داده نشون منو نداشت اش چهره به رنگ



 یمعرف خدمتتون رو درخانیح جان، نیآم نامزد

 .عموجون کنم یم

 

 نیآم پدر یریکب یآقا درخان،یح: گفت بمن رو بعد

 انشاهلل و دینیب یم بار نیاول یبرا دیدار که رو

 ....دیباش خوش و خوب هم کنار دیبتون

 

 نیآم پدر به چشم که بود شده دوخته بمن همه نگاه 

 تمام با دارم دیفهم ینم چکسیه و.........  داشتم

 و خاطراتش و عشق تمام و دریح یبرا کندنم جان

 .....کنمیم نثار فاتحه بودنهاش کف بر جان

 

 

 بالم دو سوخت ، زدم بال ، شدم پروانه

 حالم به واي ، زدم داد ، شدم دیوانه

 

 ایام گردش این از و خویش از شدم بیخود



 فرجام و طالع این از افكنده سر و نومید

 

 گاهي به گاه زدم باده ، شدم مستانه

 تباهي غرق شدم باز ، مي ز خسته دل

 

 !كرد حذر باده از شود گفتم و خندیدم

 !كرد گذر حال چنین به مستان كوچه از

 

 بالي سوخته و من حال و منم این حال

 زوالي به رو ، اي شده بیخود و دیوانه

 

 !دچاري درد چنین به ، مستي و نومیدي

 !خماري باز ، كنان خنده و اي خسته دل

 

 بالي و پر بي همین به بسازم اینبار

 ..كمالي به رسانم عشق و شوم عاشق
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 ییسرا هیمرث وقت االن. کردم جمع یکم خودمو

. بود دهیچیپ بهم بدجور اوضاع. نبود خودم یبرا

 از بودنمون لیفام بخاطر کردمیم دعا دیبا فقط

 . نیهم بگذرند گناهم

 

 ییدا که بود شده دوخته نیآم پدر بصورت نگاهم

 بودم مطمئن صددرصد. بود خودم ی زاده حالل

 ..... شناختم ینم منم چون.....  شناسه ینم منو

 

 ته چقدر یول بودم دهیند ازش هم یعکس یحت من

........ بود زجونیعز هیشب اش چهره ی نهیزم

 .....زیعز خود هیشب

 

 یوقت فتهیب راه یبازار آشفته عجب بود قرار و

 زجونیعز یوقت...... دید یم مادرشو پدر نیآم



 ستهیگر براش سال انیسال که دید یم رو داداشش

 .....بود

 

 یرعلیام ییدا بطرف دستمو و گذاشتم جلو یقدم

 االن شهینم باورم: گفتم آروم. کردم دراز خودم

 دارویب ای خوابم....... نمیب یم روبروم شمارو

 ......  یول....... دونمینم

 

 خودمو پس دیشناس ینم منو شما بگم فقط یول

 تون یآبج بزرگ پسر. هستم دریح. کنمیم یمعرف

 . دیزدیم صداش هم مونس یزمان هی که میمر

 

 انگار. شد باز مییدا هراسان و نیغمگ چشمان

 تکون براش یسر و زدم یلبخند. نشد باورش

  بود کوپالش و الی با ریش هی نیع که مییدا. دادم

 . بود هنگ هنوزم

 



 مییدا دستان. دمیکش آغوشم در و گذاشتم جلو یقدم

 پراز منم چشمان و کردیم هیگر که شد حلقه دورم

 .گرفتیم راه صورتم یرو داشت اما بود اشک

 

 دهیکش یکنار محکم و شد گرفته بازوم یا لحظه

 بهار دمید که برداشتم مییدا ی شونه از سرمو. شدم

 منو هق هق با و زانیر اشک داره مییزندا ای

 . کشه یم خودش بطرف

 

 هم: گفت متعجب و خفه که شدم دهیکش آغوشش در

 فقط من یخدا! منننننننننن داماد هم یمونس پسر

 یهمچ از سال یسالها..... کنممممممیم سکته دارم

 .....خبررررررریب

 

 دختر من فهمم یم تازه: گفت بلندتر

 تند بعد.... دارمممممم داماد من...... دارمممممم

 نگاهشو  و دیکش چشماش به یدست. کرد رها منو

 چرا کجاست؟ من نیآم: گفت. دوخت بصورتم تند



 خوامیم کجاست افتاده؟ یاتفاق چه مارستانه؟یب

 ....نمشیبب

 

 هیبغل اتاق در نیآم بهار، خاله: گفت یکنار از پاشا

 .....دشینیبب میبر

 

 دیبر یچ یعنی: گفتم و بردم باال دستمو تند

 همه ییهوی دیکرد فکر نیآم به اصال..... دشینیبب

 تحمل تیکفا بقدر..... ادیم روزش به یچ نهیبب رو

 .....نداره کشش..... تونه ینم گهید کرده

 

 پس: گفت بلند ختیریم اشک فقط که بهار ییزندا

...... نمیبب دخترمو االن خوامیم من م؟یکن کاریچ

 پس دارم بخدا..... ندارمممممممم تحمل گهید

 .....فتمیم

 

 به چشمم تازه که شد حلقه دورش مییدا دستان

 مییزندا کنارش و اومد جلوتر که افتاد یدختر



 یکپ...... بود نیآم خواهر حتما ایخدا....... ستادیا

 .بود خواهرش بخورم قسم تونستمیم یول نبود نیآم

 

.....  که بود قفل کوچکتر یپسر دستان در دستش

 کمیکوچ داداش هی نیآم. نشست لبام یرو یلبخند

 ....داشت

 

 خودمم درسته: گفت بود شده فراموشم کال که امیت

 یاتفاق چه و هیچ به یچ دمینفهم هنوزم و هنگم

 یبرا یول خته،یر بهم هامون دهیشن تمام که افتاده

 دیکن مشورت نیآم دکتر با بهتره بنظرم دارید نیاول

 . دیبد نشون نوامونیب دختر به خودتونو بعد و

 

 سر ییبال دیبر جلو ینجوریا اگه دمیم قول بهتون

 . رهیناپذ جبران عواقبش که ادیم نیآم

 

 دیشن ماجرارو دکتر یوقت و افتادند تکاپو به همه

 بحال دلم: گفت بعد. کرد سکوت یلحظات اول



..... بگم تونمیم نویهم فقط سوزهیم خودم ضیمر

 .....داره یسرنوشت عجب دختر نوایب

 

 یبرا دکتر دیصالحد به که ییآمپولها با باالخره

 امکان حد در اعصابش تنش از تا شد قیتزر  نیآم

 . شدند اتاق وارد همه بشه کاسته

 

 یاتفاق چه دونستینم اصال و بود شده جیگ نیریش

. آوردند هجوم اتاقشون به دفعهی آدم نهمهیا که افتاده

 . بود راکسشیز نیآم که بود یزن یرو نگاهش اما

 

💙💙💙💙💙💙 

 

 یبیعج آرامش اما بود یداریب و خواب نیب نیآم

 یول دونستینم لشویدل. بود گرفته فرا پاشو سرتا

 سرش یباال بارها دکتر یصدا. بود آروم بیعج

 چشماشو خواستینم دلش اصال یول بود شده دهیشن

 . کنه باز



 

 که یبیغر یناآشنا عطر شد متوجه یا لحظه  

 کنارش درست دادیم تیامن و آرامش یبو بیعج

 یحت بلکه دینکش عقب هراسان خودشو تنها نه. بود

 و میمال یبو اون بطرف شتریب خودشو چرا دینفهم

 .دیکش خوشبو

 

 یصدا بعد و رفت فرو نرم یآغوش در کدفعهی 

 انگار دادیم سر ناله که سوز پراز یا هیگر هق هق

 هم رو نیآم کنارش در. خوندیم ییالال داشت

 .دادیم تکون آروم آروم باخودش همراه

 

 یصدا یول..... آرامبخش و بود ییجادو صداش

 نیآم ی شکسته و یزخم دل به اش هیگر هق هق

 .زدیم چنگ

 

 چکه چکه و گرفت بغضش خودشم چرا دینفهم

 بود هرکه. شد یجار چشماش ی گوشه از اشکاش



 دلتنگ چه.....  کردیم هیگر پردرد و مظلوم چه

 نوازشش مهربان و خواهان چه..... گفتیم ییالال

 .کردیم

 

 امکان که مادربزرگش..... نبود زجونیعز

 باران خاله یصدا نه..... باران خاله..... نداشت

 ...نداشت رو یکس گهید..... نبود

 

 یها یها با هیگر نشیخون قلب. کنه تحمل نتونست

 یحرفها و زدیم داد خواستیم دلش.... خواستیم

 .....ختیریم رونیب دلشو

 

 تمام   دریح با..... خوردینم درد به یچیه گهید یول

 بلند کردنش هیگر یصدا یا لحظه...... بود تمام

 جدا ناشناس و مهربون آغوش از یآروم به که شد

 .شد

 



 باز متیمال به انشیگر و ایدن نیا از دهیبر چشمان

 یشهال یچشما به اش زده حسرت نگاه. شد

 .... خورد گره یدرشت

 

 یآه غصه و درد با چطور دینفهم خودشم 

 داشت سوز یلیخ اشکاش...... دیکش جگرسوز

 !!!کردینم باور دیدیم که رو یزیچ اون یول..... 

 

 و آغوشش در ینطوریا که یزن نیا کردیم حس

 بارها که بود بهارش مامان هیشب قایدق بود کنارش

 !!بود دهید خواب در بارها و

 

......  نداشت امکان. دیچک بدتر اشکاش دوباره

 خواب اگه یول.....   بود ایرو و الیخ بازم حتما

 اصال.. .....  بود یقشنگ و نیریش خواب بود هم

 ..... بشه داریب خواستینم دلش

 



 ن...ماما: دینال درد با و دیکش غیج یا لحظه

 خدااا رو... .تو... نرررو...ن...مامااااااا...

 ...نرو...

 

 بگوش اتاق رونیب از یشتریب یها هیگر یصدا

 ناله بازم. نداشت براش یتیاهم چیه اما. دیرس یم

 فرو شیکنار ی فرشته آغوش در شتریب و کرد

 درد با و شد صدادار هم خانم ناله یصدا که رفت

 ..... زدیم زار

 

 زیعز... دلم جان... جاااان: گفتیم و کردیم هیگر

 زمیعز باشه... مامان جان... مامان جانم... دلم

 به دردت..... باش آروم... نجامیهم......  رمینم

 ....ماماننننننن جااانم... جونم

 

. زدندیم زار و کردندیم هیگر هم آغوش در هردو

 و بود خون دلش اش گوشه جگر درد از که یمادر



 و خواب و ایرو عالم نیب کردیم فکر که یدختر

 .کنهیم تجربه رو مادرش آغوش داره یداریب

 

 فقط و داشت آرزو عمرش تمام یبرا اما 

 فقط هرچند بمونه حال و حس همون در خواستیم

 . بود ختنیر اشک درحال

 

 رو دختر و مادر کردندیم یسع یپرستار و دکتر

 یغیج اراده یب دوباره نیآم که بکنند جدا هم از

..  دیییکن ولم........ نههههههههه:  زد زار و دیکش

 دیکن ولم......  نرووووووو مامانننننننن.......مامان

.. 

 

 بود توش که یبهشت از رو نیآم خواستندیم انگار 

 یول دادیم اجازه بهشون دینبا......  بکشند رونیب

 باز دستان با فقط و نداشت بدنش در یجان راستش

......  خواستیم رو ومادرش زد زار بمادرش رو



 کی مثل.....  پناه یب یکوچولو دختر مثل درست

 ... کهنه یزخمها از پر گمشده

 

 

 ؟ییکجا,ادیاز یا برده مرا انکه یا

 ؟ییکجا,زادیمر دست,یشد گانهیب

 

 یزیگر راه مرا ستین,  توام دام در

 ؟ییکجا,ادیوتوص دام نیا عاشق من

 

 عشقت ی رانهیو گوشه شدم محبوس

 ؟ییکجا,  افتاد سرم بر غمت اوار

 

 داروندارم,  ام یزندگ, ام یاسودگ

 ؟ییکجا,  برباد همه دادم تو درراه

 



 را؟ خبرت رمیبگ کنم؟ازکه چه نجایا

 ؟ییکجا,  ادیفر تو ناز و تو دست از

 

 اخر کشدیم یخبر یب مرا که دانم

 ؟ییکجا,اباد ات خانه شدم وانهید
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 فقط. نبود چکسیه اتاق یتو دکتر دستور به

 به مبهوت و مات و بود ستادهیا یا گوشه نیریش

 .کردیم نگاه اوضاع

 

 جانیه و استرس بخاطر همکه پرستار و دکتر 

 از رو دختر و مادر داشتند یسع نیآم حد از شیب

 بشه وارد بهش یجد بیآس نیآم مبادا کنند جدا هم

 . ارهیب بار به یمونیپش نکرده یخدا و

 



. شدیم دهیکش کنار یآرام به پرستار توسط بهار

 جدا مادرش از گرفته رو نیآم یدستها دکتر

. رفت هوا به نیآم غیج دوباره که کردیم

...... ماماننننننننننن...... نهههههههههههه

 ....نزارررررررررر تنهاممممممممم

 

 یصدا و شد باز بشدت اتاق در نیح نیهم در

 و بلند. داد یتکون رو اتاق یمرد خشم از پر ادیفر

...... دیییییییییکن یم کاریچ دیدار: زد داد یشاک

 .....نمممممممممیبب کنار دیبکش

 

 و بهار از دکتر و پرستارها یدستها اراده یب 

 نشیآم دوباره بهار. دندیکش عقب و شد جدا نیآم

 هم آغوش به سرسختانه و دیکش آغوشش در رو

 . بردند پناه

 

 با همراه و ستادیا اتاق وسط نیآم پدر یرعلیام

 دخترش به دیچک یم هاش گونه یرو که اشکهاش



 که یپدر یبرا بود نیریش چه و. بود دوخته چشم

 در رو خبرشیب سالها و کرده گم ی جگرگوشه

 .دیدیم مادرش آغوش

 

 یا گذشته یا لحظه...... دیکش بصورتش یدست

 وار وانهید زیپرو. گرفت جان چشمش یجلو دور

 بهار بدست یبرا قدم به قدم خورده زخم و

 . بود دنبالشون

 

 و حرفها که نبود یزیچ بهار به زیپرو عشق

. باشند اون انیب به قادر کتابها و رمانها و شعرها

. کردیم یزندگ و دیکش یم نفس بهار با زیپرو

 نیزم به رو آسمان و گرفتیم اوج بهار با زیپرو

 . دوختیم

 

 بشدت بهار. بود مشکل کی تنها وسط نیا در اما

 دل به زیپرو از که یترس و بود متنفر زیپرو از

 . بود ترسها یماورا داشت



 

 یحت که بود بهار ی وانهید خاص یجور زیپرو

 رو بهار خون گرفتنش آرام یبرا بود حاضر

  یبرا بلکه بخوره

 یول. کنه درک رو یدرون آرامش یا لحظه

 ........ بهار

 

 قرار زیپرو یرو یجلو نبود حاضر یحت بهار

 عاشق شدت همان به و. بده نشون یخود و رهیبگ

 ی هیبق داشت میتصم که بود یریکب یرعلیام

 . کنه یسپر عشقش کنار رو عمرش

 

 جان ذهنش در یکی یکی گذشته بد خاطرات

 خاطرات به کردن فکر یجا االن یول گرفتیم

 دهیکش قد و زنده کوچکش دخترک نیآم االن. نبود

 . بود چشمش یجلو

 



 از همه چشم یجلو که یا ماهه چند دخترک

 چه با بهار و بود افتاده دره ته در بهار آغوش

 شدیم ختم شیوانگید به گاه که یعذاب و زجر

 . بود کرده باور رو دخترکش مرگ باالخره

 

 و پرابهت مرد نیا. رفت جلوتر و داد تکون یسر

 یها شونه.....  کردن هیگر به چه رو قدرتمند

 ..... دنیلرز به چه رو پهنش

 

 سال نهمهیا که بود پرده پس در ییماجرا حتما 

 و بودند کرده یمخف ازشون رو دخترش بودن زنده

 اسم بردن و عبدالرحمان قیدق گزارش با االن

 رسونده رانیا به خودشونو نشناخته پا سراز ن،یآم

 .بودند

 

 چشم یجلو نیآم. بود بغرنج واقعا موضوع اما

 کودک غیج یا لحظه و بود افتاده دره ته خودشون

 ..... تمام گرید و



 

 بود نیآم مادربزرگ و بهار مادر نامدار، بانو فقط 

 یکامل حیتوض دیبا و داشت خبر یهمچ از که

 . دادیم

 

: گفت. شد جمع یرعلیام حواس که اومد جلو دکتر 

 د،یباش خبریب دخترتون بد تیوضع از شما دیشا

 که هستم شونیا فیضع قلب نگران بشدت من یول

 و کرده تحمل رو یمصائب و مشکالت تیکفا بقدر

 .هستند بنده ضیمر االن

 

 واقعا که ستین روبراه ادیز مادرشونم حال البته

 صاحب خودتون رو هیبق. دارند ینگران یجا

 . دیاریاخت

 

. رفت جلوتر و داد تکون دییتا به یسر یرعلیام

 نگاهش. بود دنیلرز درحال وجودش تمام و قلب

 قبل سال کی و ستیب و بود شده دوخته نیآم به



 اش آشفته و شانیپر اوضاع با بهار همسرش

 .بود شده داریپد چشمش یجلو

 

 نوازش رو دستش کهیحال در و رفت بطرفشون 

 در بشدت که دیکش یم دختر و مادر پشت به وار

 که ییصدا با یآرام به بودند، رفته فرو هم آغوش

 پچ بهار گوش دم بود شده وخشدار بم هیگر بخاطر

 : گفت وار پچ

 

 هم. یریبگ آروم یکم بهتره گهید......  دلم زیعز

 و ستین خوب دخترمون حال هم خودت، حال

 حال مراقب دیبا که دهیم اخطار بهمون داره دکتر

 . میباش نیآم

 

 بکنه اش نهیمعا دکتر بده اجازه و بکش عقب یکم

 شیب جانیه گهیم دکتر. بشه راحت المونیخ بلکه

 . ستین خوب اصال نیآم یبرا انداره از

 



 نیآم دور از دستاش عیسر ینگران و دلهره با بهار

 از و گرفت رو نیآم یدستها هم یرعلیام. شد باز

 . کرد باز بهار دور

 

 یرو جزدهیگ و شد باز هراسان نیآم چشمان

 دخترشو دست تند بهار. نشست یرعلیام صورت

 خواستیم فقط. داد دستش به یفشار و گرفت

 مبادا کنارت و نجامیا من که کنه وجود اعالم

 .یبترس

 

 یشونیپ یرو لبهاش. شد خم نیآم بطرف یرعلیام

 از سیخ یموها که نشست دخترش ی کرده عرق

 . بود دهیچسب شیشونیپ یرو هم عرقش

 

 بعد. دیبوس و دیبوس  رو نیآم یشونیپ تمام یلحظات

 باران بوسه رو نیآم صورت کل و اومد تر نییپا

 از نقطه هر و بود نمونده دنیبوس یبرا ییجا. کرد

 .بود شده دهیبوس بارها و بارها نیآم صورت



 

 شیقاط هم یا خنده که نیریش ی هیگر پراز یصدا

. لطفا دیریبگ ادی خانم بهار: گفت که شد بلند بود

 زهره که داد و غیج و یزار و هیگر اونهمه عوض

 نشون رو عشق و محبت ینجوریا د،یکرد ترکمون

 . دنیم

 

 لمونیتحو ینجوریا میندار هم رو یکس خداروشکر

 با اما. خوادیم بوسه نهمهیا دلم منم واال  رهیبگ

 !کنه قبولم بشه دایپ یکس نکنم فکر تبخالهام

 

 رونیب همه صددرصد و بود باز که اتاق در

 پاشا یا لحظه دند،یشن یم رو نیریش یحرفها

 خانم نیریش: گفت سرخش چشمان با و شد وارد

 دییبفرما امر و دیبگذر بنده راتیتقص از شما فقط

 با یحت رقمه همه. تبخالهاتون با خودتون یفدا که

 . بخدا خدمتم در هم یمصنوع تنفس

 



 بلند گرفته اتاق در بطرف دستشو یآن در نیریش

 نوک که یشیم گم چشمم یجلو از چنان: گفت

 رووووووووووونیب. ها ندارم تم حوصله یسوزن

 مردک نکردم چالق پاتو نزدم تا

 خبر یالههههههههههه که بدردنخوووووووور

 ......ادیب درتیح و خودت

 

 که رووووووونیب دیش گم مارستانیب از دیبر اصال

 دایپ هم صاحاب و رسونده آسمون از برامون خدا

 . میندار عرضه یب یشماها به یازین گهید میکرد

 

 کرده فراموش رو نیآم انگار بهار و یرعلیام

 زدندینم هم پلک یحت که یچشمان با چون. بودند

 یچیه از هم اصال. بود ماجرا نیا به نگاهشون

 ینم روبروشونو یشاک ودخترک اوردندینم در سر

 .  شناختند

 



 بر یوا...... نوایب من   بر یوا: گفت مظلومانه پاشا

...... گرفت هم عرضه یب اسم که گناهیب یپاشا

 چرا...... نکردم که کردمیم دیبا یغلط چه من آخه

 .....بشکنه من سر دیبا ها کوزه کاسه تمام

 

 بلند و یعاص یقدم شده جمع یصورت با نیریش

 و تو یحلوا چنان: گفت برداشته پاشا بطرف

 !برداره ارویدن صداتون بپزم رو درتیح

 

 رمیم بخدا بشه شوهر نیآم یبرا دریح بزارم اگه 

 االن...... من از نیا. خوابمیم قبرستون ی نهیس

 .....رونننننننننننننیب بروووووو

 

 بدتر رو جو یا اضافه حرف هر. بود بد اوضاع

 گذاشته رونیب اتاق از پاشو پاشا. کردیم بدش از

 یتو دریح و من ییدا و خاله کنم فکر یول: گفت

 . دارند هوامونو حتما که هستند اتاق

 



 انشاال: گفت و گرفت دستش با رو اتاق در نیریش

 در و. بشن اهپوشتونیس تونیگرام ییدا و خاله

 . شد بسته و دهیکوب اتاق

 

 مبهوت که برگشت بهار و یرعلیام بطرف نیریش

 به لبخند هم پرستار و دکتر. بود بطرفش نگاهشون

 یضهایمر نیا دست از و کردندیم نگاه فقط لب

 . بودند فیبالتکل کال یعصب

 

 نگاهش که برگشت نیآم بطرف نیریش چشمان

 . کرد دراز نیریش بطرف دستشو آرام و کردیم

 

 و رسوند نیآم به خودشو تند حرف بدون نیریش

: گفت دهیبوس شو گونه و شد خم.  گرفت دستشو

  ؟یداشت باهام یکار. یاله برم قربونت

 

 خوامینم من نیریش: کرد زمزمه حالیب نیآم

 اتاق وارد نده اجازه توروخدا...... نمشونیبب



 لرزه به تنم تمام نمشونیب یم یوقت...... بشن

 .فتمیم شبید ادی و ادیدرم

 

 هواتو ریش هی نیع خودم. گلم نترس: دیغر نیریش

 رو عموم زن و باران خاله انشاال. کنارتم و دارم

 . فقط کن صبر نشونم یم دوتا اون یعزا به هم

 

 باباتو مامان پاشو جووووونم نیآم جانکم، هم االن

 گه؟؟؟ید یشد داریب خواب از حتما. ریبگ لیتحو

 ؟ینیب یم خواب یدار شده باورت نکنه

 

 ناباور...... بود سردرگم..... بود جیگ نیآم نگاه

 به که فشرد متیمال به انگشتاشو یدست...... بود

 ......برگشت سمت همون

 

 

⇨♡♥️♡⇦ 



 

 ییکجا  ندانمت    ،که برارم  فغان  شب همه

 ییاین    اگر   بخدا ،   من  رسمینم  سحر به

 

 را جان دهیکش شرر ،به  نگارم یا هجرت غم

 ییدرا  در  ز یشب ،که   ترّحم  یکن  شود چه

 

 جان یا نگاهم ی گره ، راهت   ریغ به نخورد

 ییگشا گره نیتوا ،که یعمر نشستم رهت به

 

 نشانه متیبجو ،که شد یکی من روز و شب

 ؟ییماجرا  یکجا  تو ،   دمیبر   دگر  خدا به

 

  هیگال  سمتینو   که ، شد  قلم من جان همه

 ییوفا  یب  یجفا  ز  ،   جانم دهیرس  لبم  به

 



 سوگند  شکسته  دل   به  ،  نتیآخر  نگاه   به

 ییگدا  را  تو  نکنم  ،  را  یشب  نشد  خدا  ز

 

 باور اما بود دهیشن رو نیریش یحرفها نیآم

 سرخ چشمان با یزن بصورت نگاهش. شتندا

 بارها و بود خودش هیشب کامال که بود شده دوخته

 . بود دهید رو خوابش بارها و

 

 یمرد صورت یرو و دیچرخ نگاهش متعجب

 اون در رو زیعز ی افهیق ی نهیزم ته که نشست

 یعنی. بود برادرش احتماال و دید یم صورت

 ....خودش یبابا..... نیآم یبابا

 

 که اونا یول......  یول. زدیم دو دو گهید چشماش

 باور....... بودند مرده شیپ سال یسالها

 اومده دلشون چطور..... نداشت باور..... نداشت

 ..... بودند کهیدرحال نباشند سالها نیا تمام بود

 



 ش دهیناد سال نهمهیا که بودند یمادر پدر چطور

 نکرده ازش هم یادی اصال و بودند گرفته

 .....بودند

 

. شد قیتزر بازوش آنژوکت در دوباره یآمپول

 خودم یکوچولو و ناز ضیمر: گفت آروم دکتر

 و کنارش سالم و حیصح که مادرشه پدر کنار االن

  نه؟ یخوشحال. هستند همراهش

 

 دایپ رو گهیهمد یدور سالها بعداز میدیشن که ما

 از چوقتیه گهید انشاهللا. میخوشحال واقعا د،یکرد

 .دینش دور گهیهمد

 

 پر رو مغزش تمام یسوال. کردیم نگاه فقط نیآم

 داشت یسواالت........ نه سوال کی. بود کرده

: کرد زمزمه. اوردیم فشار مغزش یسلولها یرو

......  مگه...... مادرم.....  پدر دیگفت....... دکتر

 شه؟یم



 

: گفت داده نیآم لیتحو آرامش پراز یلبخند دکتر

 ینیب یم خودت که االن...... زجانمیعز شهینم چرا

 .هستند کنارت زتیعز هردو. افتاده اتفاق و هیشدن

 

: گفت گرفته بهار صورت از نگاهشو نیآم

 .....دکتر

 

 دکتر بصورت نگاهشو نیآم. شد خم بطرفش دکتر

 رینفسگ یبغض و خفه یهق با آهسته و دوخت

 شما بودند؟ کجا سال نهمهیا دیدونیم شما: گفت

 بودند؟؟ نیآم الیخیب چرا سال نهمهیا دیدونیم

 

 یب اونهمه مادرش پدر یبرا یا بچه شهیم مگه 

....... دکتر نکنند؟ فکر بهش اصال که باشه تیاهم

....... داشتم ازین بهشون که ییاونموقعها..... دکتر

 و بودند دیبا و بود یخال پشتم که ییها اونموقع

 بودند؟ کجا کردندیم کمکم



 

 بغض. ومدیم رونیب گلوش از بزور نیآم یصدا

 دیبا شده همکه بزور اما. کردیم اش خفه داشت

 ازین بهشون االن من......  دکتر: دادیم ادامه

 ...... ندارم

 

 روزها و دندیدزد خونمون از منو که یاونموقع

 داغون ذره ذره و مردم خودم در و دمیکش زجر

  بودند؟ کجا شدم

 

 و خورد زیپرو ترس از که ییشبها و اونروزها

 ییها اونموقع بودند؟ کجا نداشتم خواب و خوراک

 کجا گفتیم زور بهم و دیرسیم راه از یهرکس که

 بودند؟

 

 عمو و چسبوندن بهم رو هرزه اسم که یاونموقع 

 کجا انداختند رونیب خونشون از منو عموم زن و

  مادر؟ و پدر نیا بودند



 

 منو که قبل روز دو بدونم خوامیم فقط....... دکتر

 و آبرو تمام بود مونده کم و ربودند هتل از

 مادر؟ و پدر نیا بودند کجا بره باد به تمونیثیح

 درد به ییکسا نیهمچ بازم مگه........ دکتر

 درد به....... نه...... دکتر نه خورند؟یم

 ....خورندینم

 

 به نه...... دارم ازین یمادر پدر نیهمچ به نه من

 پسرخاله به نه....... دارم ازین دریح چون ینامزد

 بلدم و تونمیم خودم...... دارم ازین پاشا چون یا

 ......دکتر بکشم رونیب آب از خودمو میگل

 

 فقط چشماش ی شهگو از که دیکش شکاشا به یدست

 . بود کرده سیخ رو بالشش و بود یجار

 

 که ستندیگر یم بشدت صدایب هم یرعلیام و بهار

 روز چند نیهم تا ما نیآم یول: گفت تند یرعلیام



 یب..... میبود اطالع یب تو وجود از کال شیپ

 !بشه نوشته ما یپا به گناهان تمام اگه هیانصاف

 

 دست از و نداشتن یبرا شیپ سالها: گفت بهار

 به غربت در کارم و ستمیگر روزها دادنت

 تو که میشد خبردار تازه نیآم بخدا. دیکش یوونگید

 بهت خودمونو میتونست فرصت نیاول در و یا زنده

 .میبرسون

 

 هم یگوش گهید: گفت خفه کرده بلند یهق نیآم

 محبت یبرا هم یقلب گهید....... ندارم دنیشن یبرا

 در داشتن دوست از یحس گهید..... نمونده برام

 ...... دیکن ینم دایپ وجودم

 

 که ام خسته آدماش و ایدن نیا و یزندگ از یبحد

 دیتونیم. کنم ینم تالش هم شما داشتن یبرا گهید

 ......دیبود که ییهمونجا دیبرگرد

 



 هم مویزندگ ی هیبق دیتونیم..... دینبود امروز به تا

 کم کم که کردم تحمل مشکالت انقده..... دینباش

 یازین هم سنگ هی...... شمیم لیتبد سنگ به دارم

 .......نداره چکسیه و یشکیه به

 

 دنبال دیکن مرخص منو دیکن لطف..... دکتر 

 همه از نجایهم مدت هی داشتم دوست. برم میزندگ

 از بهتر رفتنم....... ندادند اجازه اونم که باشم دور

 ......موندنمه

 

 در دست و شد خم نیآم بطرف زانیر اشک بهار

 با انهیوحش و درجا نیآم یول. انداخت آغوشش

 بخاطر آخش یصدا بعد. زد پسش دستش جفت

 هم رو دکتر و یرعلیام که رفت باال انژوکتش درد

 .کشوند بطرفش

 

 یشکیه لطفا: گفت و شد بلند تخت از عیسر نیآم

 مرخصم کنمیم خواهش دکتر...... نشه کینزد بهم



 نیا در! ستین موندن یجا گهید نجایا..... کن

 فقط...... ستین من یجا جا چیه مزخرف یایدن

.... گردمیبرم همونجام به که داشتم آرامش کجای

 ....دکتر کن مرخصم

 

 وونهید: گفت محکم و گرفت رو نیآم دست دکتر

...... یکن استراحت نجایا امشبم هی دیبا تو نشو

 .....یخوایم حاال تو که ستین خوب ادیز حالت

 

 به تا نیآم...... خوبه حالم دکتر نه: گفت نیآم

 بازم پس آورده دوام ینامرد نهمهیا نیب امروز

 رونیب شهر نیا و نجایا از فقط...... ارهیم دوام

 ......مونم یم زنده برم

 

 و ها هیگر تمام انیم در که بود بعد کساعتی و

 سوار تمام یلجباز با نیآم حتها،ینص و اصرارها

 کنارش هم نیریش کهیدرحال و داشت امیت نیماش

 . افتادند راه تهران بطرف بود نشسته



 

 فقط گذاشت مارستانیب سالن به پا یوقت نیآم

 برادرش و خواهر بصورت سرد یلیخ نگاهش

 . نشست

 

 زکردهیعز دیفهم استثنا بدون که بود یبحد شباهتها

 صورتشو....... هستند شییکذا یبابا مامان یها

   نداشت وقت هم اونا یبرا. برگردوند

 

 دنشید با مبادا برنگشت هم دریح بطرف یحت 

...... دررررررریح.......  بجوشه دوباره محبتش

 ......خوردینم یدرد به گهید هم دریح

 

 یماجرا) اومد جلوتر یخون رهنیپ با پاشا یحت

 به خواست تا و( بعد یقسمتها در یخون رهنیپ

 جواب و کرد سپر شو نهیس نیریش بگه یزیچ نیآم

 کارت رد برو...... سوووووووووس نامردها: داد



 به هم ها پسرخاله! نداره یازین هم تو به گفته که

 .... درشونیح شیپ برن کنار،

 

 نیآم بعد به نیا از...... تمام....... بودند تمام همه

 .....تمام...... خودش یخدا و بود خودش

 

 جمع مارستانیب یجلو همه کهیدرحال افتادند راه

. بود گرفته راه نیآم نیماش دنبال چشمشون و بودند

 تمام لجاجت با و بود کرده قهر آدم و عالم با نیآم

 . رفتیم خودش ییتنها و یزندگ دنبال

 

 شویگوش نیآم که بودند شده خارج شهر از تازه

 اجازه اشکاش. گرفت رو یا شماره برداشته

 یزیچ کردن پاک بزور. نهیبب رو ییجا دادندینم

 . دادیم صیتشخ رو

 



: گفت اش گرفته یصدا با داد جواب طرف تا 

 کار باهات نیزم بزار دستته آب ؟ییکجا محسن

 . دارم

 

 اصال: گفت دادن گوش و مکث یلحظات بعداز

 یکن کمکم فقط. ممنون خوبم....... نباش نگرانم

 گهید که نباش منم نگران...... شهیم بهتر حالم

 یاثر برام یچیه..... شده کرگدن نیع پوستم

 .....نداره

 

 خونه از یکی بود نیا داشتم باهات که یکار تنها 

 ای کن معامله برام ای رو خودتون ی کوچه یها

 !اجاره

 

 کاریچ یخوایم بدونم خوامینم اصال و دونمینم 

 از یکی تهران رسمیم یشب نصفه منکه فقط! یکن

 ..نیهم خوامیم شده دهیچ و آماده هارو خونه اون

 



 شهر از برات بفرست برام هم حساب شماره هی 

 خونه فقط. ینمون لنگ کنم زیوار پول سرراهمون

 . باشه آماده شب تا

 

. شهینم باخبر ماجرا نیا از یشکیه یشکیه محسن

 تو نه من نه دهیشن یزیچ یکس بفهمم قسممممم بخدا

 .تمام

 

 از ییصدا نه. شد انداخته فشیک یتو نیآم تلفن

: گفت آهسته امیت بعد اما. امیت نه ومدیم در نیریش

 مامانت یاشکها ؟یکن کاریچ یخوایم یدونیم نیآم

 حس هست یهرچ یول. داره گناه بخدا ؟یدید رو

 و ندارند یگناه وسط نیا مادرت پدر کنمیم

 . نداشتند

 

 باور هم یهرک امیت: گفت دهیکش باال شو ینیب نیآم

 اون در مادربزرگم ی خونه منو خودت که تو نکنه

 ادتی رفته؟ ادتی یداد نجات زیپرو دست از شب



 اصال و کردیم موس موس دنبالم چطور رفته

 نداشتم؟؟ شیآسا

 

 د؟یدید یتیوضع چه در مارو شیپ شب دو نیهم 

 یبرا من فقط! یبود شاهد نارویا تمام که خودت

 دو یبرا مهربونم مادر پدر چطور. سوزمیم نیا

 بزرگشون  داشتند وقت اونهمه شون گهید فرزند

 . بودم یسرراه و یاضاف من یول. کنند

 

 امثال و زیپرو بودم کنارشون منم اگه کهیدرحال

 بکشند نقشه من یبرا کردندیم غلط زیپرو

 ....نیهم

 

 یم کنار خودمو امروز از هم یسرراه منه خب

 کن لطف....... شمینم یشکیه مزاحم گهید و کشم

 به کارهام و من از یچیه کال یدار بهم یمحبت اگه

 کم اونام باشم دور ازشون یمدت اگه...... نگو یکس

 ......کنندیم فراموشم کم



 

 نبوده من ی مرده کشته یکس دمیفهم امروز به تا

 باالخره. باشم داشته تیاهم براشون ادیز االنم که

 .....رندیم شونیزندگ دنبال و کنندیم فراموشم همه

 

 بود سرخورده بشدت نیآم. گفتینم یزیچ چکسیه

 مقاومت برابرش در دیشن یم هم یزیهرچ و

 و بود ساز چاره روزها گذر فقط...... کردیم

 .....بس

 

 

 ندارد سر که یا گره روزگارم، خورده گره

 ندارد سر به یاحد را، من ادی که کنم چه

 

 رفته اری به ینظر ،یپا به من عمر   همه

 ندارد ضرر ینظر کردم، فکر که کنم چه

 



 مرگم بعد که نکند ،ییشفا خود   خودت تو

 ندارد اثر بخدا مرگم، بعد که ،یبرس

 

 باران به یزد چرا که ،ینگفت من چشم دو به

 ندارد؟ تر چشم دو که آسمانت، داشت چه تو

 

 یبرد عشق جنگ به و یدیکش تنم از زره

  ندارد؟ سپر دگر که یجنگ ریاس کند چه

 

 "یآفتاب دیبرآ که امشب، ندارد آن سر  "

 ندارد سفر هوس دل، نیا از شب یهوا که
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 امیت یآهنگها با و سکوت در شتریب راه طول

 یگریانجیم یبرا یحرف امیت هم هرزمان. گذشتیم



 نیریش و امیت که گرفتیم جبهه چنان نیآم زدیم

 چه دور چه رو لشیفام دور نیآم فعال بودند دهیفهم

 دینبا چکسیه فعال و دهیکش قرمز خط هی کینزد

 .بود هوا باد که بکنه یتالش

 

 همونجا رو امیت ی کله موند یم کم همکه نیریش

 سگها یغذا تا بندازه رونیب و بکنه فرمان پشت

 از. دادینم ادامه گهید و دیخند یم فقط هم امیت. بشه

 !نبود دیبع یچیه نیریش

 

 خاموش هاشونویگوش هم یهمگ نیآم خواست به

 و رهیبگ یتماس باهاشون نتونه یکس تا بودند کرده

 .  کنه کسب یخبر

 

 و شدند تهران وارد که بود شب نصفه ۳ ساعت

 شب ۱۱ ساعت. رفت محسن ی محله بطرف امیت

 وارشونیبد وارید ی خونه بود داده اطالع محسن



 دهیچ امکان حد در و هستش نیآم ورود یبرا آماده

 . شده

 

 محسن نیآم زنگ تک با شدند کوچه وارد یوقت

 اومده رونیب سرش پشت هم نرگس. اومد رونیب

 نرگس و محسن که یاحوالپرس سالم بعداز. بود

 محسن گرفتند لیتحو تمام محبت با رو نیآم

 : گفت و گرفت محبت با بازوشو

 

 که کرده پا به یکوالک چه باز کمونیکوچ یآبج

!!! جداگانه ی خونه نباریا و کرده جدا رو دونگش

 نهمهیا کردن کاریچ باز شه؟یم یچ درتیح پس

 ....بشه فدات داداشت یداغون و خسته

 

 الیخیب: گفت. برگردوند رو شیاشک نگاه نیآم

 توننیم همه...... رهیبم بره تونهیم دریح..... همه

 مردن برام واقعا چون شن گور و گم برن

 ......نیهم



 

 حال واقعا منکه! داخل میبر یکنیم باز درو االن

 !محسن ندارم ستادنیا

 

. کردم آماده شام من یآبج یول: گفت تند نرگس

 دیبخور شام و دیکن استراحت یکم ما ی خونه دیایب

 . خودتون ی خونه دیریم خواب یبرا

 

 شام حدودا نیریش و من: گفت محسن به رو امیت

 ممنون. نخورده هم آب یحت نیآم یول. میخورد

 نیا در فعال. بخوره یزیچ دیکن مجبورش شمیم

 .دییشما داره اعتماد بهش که یکس تنها اوضاع

 

 و لعل محسن: گفت دهیکش بصورتش یدست نیآم

 ی مزه فقط عمرم تمام در. شهیآبج ی دردونه

 ش صادقانه یمحبتها با ش خونه آرامش و شیآسا

 خاطراتم ی هیبق..... یچیه گهید مونده ذهنم یتو

 ...غمه و درد فقط



 

 لطف بهم یلیخ یآبج: داد جواب امیت به رو محسن

 و یزندگ من دیدونیم خودتونم وگرنه. امیت داره

 .  رمیمیم ریبم بگه که دارم میآبج از االنمو شیآسا

 

 خونه برم خوامیم خستم محسن: کرد زمزمه نیآم

! لطفا کن باز درو. شمیم مزاحمتون بعدا. خودم ی

 . ندارن برام یفرق چیه ها خونه که دینش ناراحتم

 

 باز رو نیآم دیجد ی خونه در سرسپرده محسن 

 روشن اطیح چراغ. شد وارد نیآم اول که کرد

 بجز. شده شسته و زیتم و کوچک یاطیح. بود

 .نبود اطیح یتو یچیه رفته خواب یا وهیم درخت

 

 شده وارد زود و شد باز محسن دیکل با هال در

 سرش پشت و شد وارد نیآم. کرد روشن چراغشو

 .نیریش

 



 ی خونه. زد خونه یتو یچرخ نیآم نگاه

 به نیا از انشاهللا...... خودش لیوسا...... خودش

 ....... خودش شیآسا و آرامش بعد

 

 چقدر یوووووووووو: گفت کنان غیج غیج نیریش

 توش واقعا یعنی نیآم. وجبه هی کال. هینقل خونه نیا

  ؟یشیم جا

 

 نیهم و کوچه نیهم یتو: گفت خندان محسن

 یچ شما بانو، کنندیم یزندگ نفرم ۵ خونه اندازه

 . دیکرد فکر

 

 نجایهم عمرمو نصف حاضرم: گفت حالیب نیآم

 دوباره رو محسن ی خونه آرامش و بدم یدست دو

 خونه خوامیم نه دارم ییآرزو نه گهید. کنم تجربه

 . باشه نیا از بزرگتر م

 



 شو همه انشاال. نباش دینآام نهمهیا نیآم: گفت امیت

 پدر االنکه مخصوصا. یکنیم تجربه دونه دونه

 ...... و شده داشونیپ مادرتونم

 

 بودند یخواب همون. نزن حرفشونو: گفت تند نیآم

 . خوامینم نیا از شتریب گهید. دمید یم شهیهم که

 

 مبل بطرف و دیچرخ خونه یتو نگاهش دوباره

 مغزپسته برنگ خونه کیش و یراحت مبلمان. رفت

 یونیتلوز. گلدار و بزرگ یکوسنها با کمرنگ یا

 با بود اتاق ی گوشه که لیشک یزیم یرو نچیا ۴۲

 .روشن یبرق یبخار

 

 یکم لیوسا که یبندانگشت و کیکوچ ی آشپزخونه

 اتاق تنها بطرف نیآم نگاه. خوردیم چشم به توش

 یچوب و دیسف ی نفره تک تختخواب. برگشت خونه

 گلبافت یروتخت و بود اتاق ی گوشه که یقشنگ

 .بود ست اتاق ی پرده با شیصورت



 

: گفت آروم و کرد باز رو ییرایپذ در نرگس

 . امیم االن آشپزخونه بزار نارویا محسن

 

 رو یچا یقور همراه به آبجوش یکتر محسن

: گفت نیآم. برد شپزخونهآ بطرف و برداشت

 انتظار اصال. یافتاد زحمت یتو واقعا محسن

. یکن آماده رو یهمچ یزود نیا به یبتون نداشتم

 .ازت ممنونم

 

 رو بهش نداشتم رو یکس تو بجز کن باور یول

 شما فقط من ایدن نیا یتو بعد به نیا از. بندازم

 ! یشکیه گهید و دارم چهارتارو

 

. رمیمیم ریبم یبگ گفتم کالم کی: گفت محسن

 خونه یدهایخر نرگس. نبود کارم ییتنها خودمم

 بودم نجایا کردن اجاره دنبال منم و داد انجام رو



 یکسر و کم بازم. بود یخال شیپ کماهی از که

 . میکن یم هیته هم اونارو که هست

 

 بهم هم نجایهم یول: گفت و کرد تشکر بازم نیآم

 هیبق شیپ نیآم از یحرف دیبد قول مردونه و مرد

 .نشه گفته ییجا چیه خونه نیا آدرس و دینزن

 

 و ستین گهید نیآم و دیندار یخبر من از اصال

 لمیفام هرزمان دیکن قضاوت خودتون. شده دیناپد

 که نداشتن برام یزیچ عذاب بجز شدند جمع دورم

 فقط..... شون همه از خستم. برام هیکاف گهید

 ....خسته

 

 نیا از یزیچ دادند قول شون همه نیآم اصرار با

 که یآرامش بتونه نیآم تا نکنه درز رونیب خونه

 . ارهیب بدست رو خوادیم

 



 ی سفره. شد خونه وارد غذا ی قابلمه با نرگس

 هم دور یهمگ و شد پهن هال وسط یکوچک

 ساالدکاهو با رو نرگس ی خوشمزه  یاپلویلوب

 . خوردند

 

 نبود حاضر و بود داده دست از اشتهاشو کال نیآم

 نازشو یبحد محسن یول. رهیبگ بدست یقاشق

 که گذاشت کشیکوچ یآبج یالال به یل یل و دیخر

 نیآم خورد به غذا ریکفگ دو ی اندازه به باالخره

 . دادند

 

 کردیم ترک رو خونه داشت امیت یوقت اونشب

 حتما بود مطمئن که ادیب نورایا کمتر سپرد نیآم

 تلفن با فقط داد قول هم امیت که. کنند یم بشیتعق

 محسن به رو یهمچ کال و بپرسه رو نیآم حال

 . بسپاره

 



 کنمیم دقت آمدم و رفت موقع منم: گفت نیریش

 کنند بمیتعق ترسندینم من از اگه البته. نکنند بمیتعق

 کف و ارمیدرب چشمشونو یجور چه بلدم که

 . بدردنخور یهایریکبیا بزارم دستشون

 

 اتاق یتو نیریش و خودش ن،یآم اصرار با اونشب

 یرو نیآم و تخت یرو نیریش. دندیخواب هم کنار

 به تا که ییزهایچ تمام داشت میتصم نیآم. نیزم

 ییتنها در دونه دونه رو بود نکرده تجربه امروز

 .کنه تجربه هاش

 

: گفت خندان نیریش زد نیریش به دلشو حرف یوقت

 نیآم البته. بخدا کاره نیبهتر نیآفرررررررررر

 ها تجربه تمام کنار در  و کن دایپ خودتو یکم

 ! یکن دایپ هم رو ناب و دیجد یعشق یبتون کاش

 

 دلم.... نییییییییییییییآم یراست: داد ادامه یشاک بعد

 !بخــــــــــدا بکشمتتتتتتتتت فقط خوادیم



 دلربا و خوشگلللللللل یبادوم چشم محسن نیا چرا

 بشم زنش خودم ینکرد یمعرف بمن رو

 تو خآآآآآآآک بگم فقط...... شعووووووووررررریب

 ....نیهم مخــــــــــت

 

 بخونم داشتم دوست فتادیم چشماش به نگام تا

 

  ، توام مست که مرا

 .کشت خواهد تیبادام چشمان خمار نیا

 

...... مشنگ و گاگول نهمهیا هم دختر آخه

 راه جذاب محسن نیا با یا عاشقانه هی یواآآآآآآآآآ

 اسمش که یهرک و یهرچ بشه کور تا نداختمیم

 چوقتیه که تو چوک بر خاک فقط. درهیح و پاشا

 صاحابش فعال نرگس و یکنینم یحرکت وقتش به

 !شده

 



 یصدا با دل ته از گهید اما بود حالیب هرچند نیآم

 سرخوشانه ی خنده از هم نیریش که دیخند یم بلند

 رفته سهیر غش غش خندان و خوشحال نیآم ی

 . بود

 

 رو محسن من یوقت واال: داد جواب خندان نیآم

 بازم و داشت صاحاب شناختم بار نیاول یبرا

 و فکر کن لطف هم تو. دیرسینم تو به شیزیچ

 نرگس طرف از خودم که نداره برت االتیخ

 . باشم گفته ها ارمیدرم  چشماتو

 

 که شد دهیکوب گرومب گرومب اتاقشون وارید

 محسن یصدا. شد باز درجا نیریش و نیآم چشمان

 که دیرس بگوششون بلند وار،ید اونطرف از

 غش خنده از کمتر و بخوابند وروجکها: گفتیم

 .میبکن یاستراحت میبتون هم ما بلکه بکنند

 



 رهیگیم درجا پاشا نباشم کارخونه یتو من صبح 

 !دیخوددان رو هیبق. ها آلوده گل کجا از کار

 

 پتو ریز از که دیکش سرش رو پتو چنان نیریش

 حاال! هینجوریا چرا ها خونه نیا یواآآآ: گفت

 دهینشن حرفهامو نرگس کاش جهنم، به محسننننننن

 رو یجووووون محسن دهینم اجازه گهید که باشه

 ! نمیبب

 

 رو پتو که شد بلند نیآم ی خنده یصدا دوباره

 ......نباشه یشاک دوباره محسن دیکش سرش یرو

 

 

 "دارد دنیکش تو خمار چشمان طرح"

 دارد دنیتپ لیم من دل یباش که تو

 

 یبست  میبرو چشم ام آمده شیپ هرچه



 دارد دنید ارزش مرا، عشق بنگر

 

 یا شده وعاشق یشعرمراخواند یا گفته

 دارد دنیشن حرف نیا صنم اززبان

 

 وصال هنگام به کندناز معشوق گرچه

 دارد دنیخر ناز نیا نازکن دربغل

  

 چاقوانگشت به دندیبر گرچه انیمصر

 دارد دنیبر دست من بررخ نگهت
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 (کند یم فیتعر دریح)

 



. نبود من صالح به یچیه و بود ختهیر بهم اوضاع

 به که ییحرفها. بودم ستادهیا نیآم اتاق در یجلو

 یتو اشک و بود کرده یخال دلمو ته زدیم دکتر

 .بود نشونده چشمام

 

 کردیم برخورد من مثل هم مادرش پدر با نیآم اگه

 چوب وسط نیا بودم مطمئن روندیم خودش از و

 کوزه کاسه ی همه و خوردمیم من اتفاقهارو تمام

 ییربا آدم نیا با مخصوصا. شکست یم من سر ها

 . بود مشخص فمیتکل گهید ریاخ

 

 اومده مسافرت به یتین چه با که من چارهیب و نوایب

 . بود شده ختم کجا به و بودم

 

 اصال اما بود حرفاش به گوشم و نیآم به نگاهم

 به که بودم یخشم مبهوت. دیچرخ ینم هم بطرفم

 .بود انداخته چنگ بدنش یپ و رگ تمام

 



 بصورتشون و نداشت قبول مادرشم پدر یحت نیآم 

 عزم و نداشت قبولشون کال. نداختینم هم ینگاه

 !بود کرده رفتن

 

 پاهاشو و نشست تخت یرو نیریش کمک با نیآم

 به خون که حرفهاش تمام با. گذاشت نیزم

 به دل ته از. بره خواستیم فقط کردیم گرمونیج

 انژوکتشو و کنه مرخصش کردیم التماس دکتر

 .برداره

 

 تونستم ینم گهید. بود دلسوز و جگرسوز حرفاش

 آغوشم در و رسوندمیم بهش خودمو دیبا. کنم تحمل

 . نداشتم تحمل گهید! دمشیکش یم

 

 رو دوم قدم. گذاشتم اتاق به پا یبلند قدم با

. شد دهیکش محکم پشت از دستم که بودم برنداشته

 اتاق از رونیب منو. افتاد شاپا به چشمم و برگشتم



 اوضاش که نهیبب تورو در؟یح کجا: گفت و دیکش

 !برگرد شهیم ختتریر یب

 

 یب نیا از گهید داره؟ ازین بودنم به االن نیآم: گفتم

 دیبا من بنظرت؟ بشه یچ خوادیم تر ختتیر

 .... پاشا باشم کنارش

 

 گممممممیم..... نه تو: گفت تند پاشا

 میزد که یگند نمیبب برم خودم ایب..... نروووووو

 !میکن درست دیبا جور چه رو

 

 وارد خودش که بود نشده تموم حرفش هنوز پاشا

 و رسوند نیآم به خودشو بلند یقدمها با. شد اتاق

 یآن در باشه، یحرف ای یکس منتظر نکهیا بدون

 با همراه یآرام به بعد. دیکش آغوشش در رو نیآم

 گوشش دم ییزایچ و دادیم تکون رو نیآم خودش

 .گفتیم

 



 پاشارو چنان. بود گرفته رو مشیتصم نیآم یول

 نیآست به چشمم یا لحظه دیکش عقب تا که زد کنار

 . افتاد شیخون رهنیپ

 

 نیا دیداد اجازه اگه: گفت بلند و یشاک دکتر

 مارستانیب نیا از سالم و حیصح امروز من ضیمر

. میبنداز هوا به کالهمونو دیبا بره رونیب

 یبازو اریب رو پانسمان لیوسا پرستارررررر

 !داره یزیخونر ضیمر

 

 گرفت مزاحم یخرمگس نیع پاشارو یبازو نیریش

 اتاق از و راند اتاق در بطرف فشار با چنان و

: زد داد یشاک پاشا که انداخت رونشیب

 نفس زارهینم اصال نیریش نیا بــــــــــابــــــــــا

 وووووونهید یهرچ چرا....... مممممممممیبکش

 !کرده دایپ مارو ست

 



 یتو. اومد جلو بود دهیشن پاشارو یصدا که نیریش

: گفت و ستادیا روبروش درست سالن

 عقل سراپات و وجود کل و یخودت ووووووونهید

 !بدردنخوررررررر کل  

 

. بست محکم درو نباریا و شد اتاق وارد دوباره 

 خون حتما که افتاد پاشا نیخون رهنیپ یرو نگاهم

 تکون برام تاسف با یسر پاشا. بود نیآم یبازو

 ریخ به ختم نکاریا میکن دعا دیبا فقط: گفت و داد

 . خورهینم آب چشمم من یول. بشه

 

 بغض پراز لحن با بهار ییزندا زدن حرف یصدا

 ییزهایچ هم مییدا. دیرسیم بگوشم اش هیگر و

 . شد باز اتاق در که گفتیم

 

 خوامیم: گفت دیرس بمن تا که اومد بطرفم دکتر

 یچ شما! ستین صالح دونمیم اما کنم مرخصش

 د؟یگیم



 

 حالش بمونه نجایا..... دکتر کن مرخصش: گفتم 

 آروم یکم دیشا نجایا از رونیب..... شهیم بدتر

 ......بشه بهتر حالش و رهیبگ

 

 دختره. دکتر کن مرخصش گمیم منم: گفت پاشا

 !بخدا کنهیم سکته داره

 

. برگشت اتاق بطرف و داد تکون یسر فقط دکتر

 ییزندا. اومدند رونیب اتاق از همه دکتر یتقاضا با

 یصندل یرو حالیب بود کرده هیگر بس از بهارم

 .رفت هوش از حدودا و افتاد سالن

 

 ییجا چیه به دستم و بودم دهیماس اتاق یجلو فقط

 دهیپوش لباس نیآم که بود نشده یربع هی. نبود بند

 مقنعه نیریش. اومد رونیب اتاق از نیریش همراه

 پرستار از حتما که داشت سرش به یا قهوه یا

 . بود گرفته



 

 یرو و رنگ یب صورت چرخوندن با همراه 

 یرو نگاهش یآن در بود وارید گچ هیشب که نیآم

 .ستادیا برادرش خواهر

 

 شناخته حتما...... نخورد یتکون گهید نگاهش

 رنگ کم کم نگاهش..... شد جمع لباش.... بود

 و نزد یحرف چیه اما...... گرفت بخودش یاهیس

 ....نکرد یحرکت

 

 به مارو یتونیم.... امیت: گفت امیت به رو حالیب

 میشینم مزاحم یدار کار اگه.....  یبرسون تهران

 ....میریگیم یدربست

 

 کارهارو چرا..... نیآم: گفتم آرام و رفتم جلو

 حرف با شهیم که ییهایناراحت..... یکنیم بغرنجش

 ؟یکنیم سخت نهمهیا چرا رو بشه حل زدن

 



 رو نیآم دست و ستادیا کنارم. اومد جلو مییدا

 من. ستین راهش نیا بخدا دخترم: گفت گرفت

 آخر میس به نهمهیا تو افتاده ییاتفاقها چه دونمینم

 خبریب تو وجود از ما ام بچه دو جان به ؟یزد

 .میبود

 

 خبر با شون بچه وجود از یمادر پدر شهیم مگه

 چرا! کنند رهاش مردم امان به نکنند یکار و باشند

 روشن یهمچ و ادیب مادربزرگت یدینم اجازه

 .......بشه

 

 ما رفتن بعداز و شده یچ دونمینم و جمیگ کال منم 

 ما مشکالت تمام..... افتاده یاتفاقات چه رانیا از

 ....یآشت قهرو با نه شهیم حل مادربزرگت توسط

 

 باباش بصورت نگاه بدون. دیکش کنار دستشو نیآم

 یب همه ایدن نیا در دمیفهم فقط....... شرمنده: گفت



  خور کتک که هستش نیآم فقط و هستن گناه

 . ست هیبق یکارها

 

 بهم نداشت حق یاحدالناس دیبود اگه که شما از اون

 با رو مشکالت اونهمه و دینبود اما..... بگه تو

 .کردم تجربه سلولهام تک تک

 

 و کردم خوش بهش دلمو که مون پسرعمه از نیا

 نقشه چه اما پناهم، و پشت شهیم کوه نیع گفتم

 سرم که ییبالها چه..... نکرد فیرد برام که ییها

 ..... اوردین

 

 زیپرو ی طعمه منو...... من یبدنام و دنیدزد

 و آخر نمیا..... شیا غهیص زن از اون...... کردن

 وجود کل بود مونده کم که محبتم و عشق عاقبت

 ......بره تاراج به نیآم

 



 یچ به گهههههههههههههید: زد داد

 دلخوووووووووووش شمــــــــــآآآآآآآآآآآآا

 از بهتر ها بهیغر بخدا....... باشممممممممممممم

 .....کنند مراقبت آدم از هستند بلد شماهــــــــــا

 

 نبود امروز به تا که ینیآم دیکن فکر لحظه نیهم از

 یخدا و نیآم...... راحت التونیخ و ستین بازم

 .......نگهدارتون خدا...... بس و هیکاف خودش

 

....... نیآم: دینال مییزندا. افتاد راه نیآم

 ......دخترم

 

 دوباره بعد..... حرکت بدون. ستادیا یا لحظه نیآم

 کردیم حرکت نیآم  یپا به پا هم نیریش! افتاد راه

 . بود نکرده هم یخداحافظ باهامون یحت و

 

 مو کوزه کاسه تمام زده جمع نیب که ییحرفها با

 دونستمیم. بودم مرده سرجام بود ختهیر رونیب



 اما جواب دیبا چطور دونستمینم اما...... رفت نیآم

 ! بدهم پس همه به دیبا رو بود کاشته که ییچراها و

 

 فیتکل کسب من از و بود بصورتم نگاهش امیت

 یا لحظه. نبودم متوجهش اصال منم که کردیم

 کنم؟ کاریچ سییر: گفت آروم

 

 ی خونه برسون سالم و حیصح دخترارو: گفتم تند

 . باش مواظبشون و برو. نامدار خانم

 

 بشدت عمرم در بار نیاول یبرا من و افتاد راه امیت

 و برگشت بطرفم مییدا.  کردم ضعف احساس

 چه دخترم سر: گفت خفه. ستادیا من یرو یجلو

 دلش اونهمه که یکرد کارشیچ اومده؟ ییبالها

 بود؟ پر ازت

 

 که یمرد برابر در اونم. نشست پشتم به یلرز

 .دیرسیم بنظر محق و یجد بشدت



 

 رو خودش حالیب و نگران و لرزان بهارم ییزندا

: دینال و ستادیا همسرش با مماس. دیکش جلوتر

 اومده؟؟ سرش ییبالها چه من چارهیب دخترک

 

 آشفته یلیخ مییزندا. شد بلند هاش هیگر هق هق که

 بند پاهاش یرو بزور که ومدیم بنظر شانیپر و

 .....بود شده

 

 مطمئن و دونستمیم فقط..... دمیفهم ینم یچیه

 نیآم و ست معرکه پس کالهم کنم باز دهن تا بودم

 .....رندیگیم ازم شده همکه بزور رو

 

 

 ، شودمي خوب ولي ، نمیکني گمان گاهي

 ...! شودنمي که شودنمي که شودنمي گاهي

 



 ، است اجابت بي ، دعا دوره هزار گاهي

 ...! شودمي تو نام به قرعه نگفته گاهي

 

 ! نیست یار تو با بخت و گدایي گداي   گاهي

 ...! شود مي تو گداي شهر تمام گاهي

 

 ، شودمي تنگ دلم خنده براي گاهي

 ...! شودمي سنگ از اي تراشه دلم گاهي

 

 ، ما آسمان   این آبي   تمام گاهي

 ...! شودمي رنگ بي و گشته تیره باره یک

 

 ، شودمي شمشیر تیزي   به ، نفس گاهي

 ...! شودمي سیر دلت ، ستزندگي هرچه از

 

 ، گذشت مانجواني ، بود خواب به گویي



 ... شودمي دیر مانفرصت زود چه گاهي

 

 ... میکني چه کجایي ندارم کاري

 ...! شودمي پیر دلت که ، مکن سر عشق بي
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 توانمند دریح جناب: گفت یشاک و محکم مییدا

 هی که افتاده یاتفاقات مطمئنم. هستم اوامرتون منتظر

 . دیبود شما اون ثابت یپا

 

 ییکسا چه دخترمو بر و دور نمیبب و بشنوم خوامیم

 بفهمم. رمیبگ میتصم شیزندگ یبرا خودم و گرفتن

 بلکه بکنم دیبا ییکارها چه دخترم یزندگ یبرا

 !رهیبگ آروم یکم دلش

 



 االن جان، ییدا: دادم جواب مییدا یحرفها از مات

 کنم؟ فیتعر براتون دارم یچ من مارستانیب وسط

 یبرا فقط کردم خودم ناقص عقل با میهرکار بخدا

 .بود فشار تحت طرف هر از که بود نیآم یراحت

 

 از کامال هم مادربزرگشون نامدار خانم دیکن باور

 بدون رو یکار چیه و بودند مطلع کارهام

 . دادمینم انجام شونیا ینظرخواه

 

 بود ستادهیا ها بچه کنار یا گوشه که عبدالرحمان

. اومد جلو کردیم نگاه مون آشفته اوضاع به فقط و

 باش آروم: گفت و دیکش مییدا یبازو به یدست

 یکم. ستین دادن حیتوض یجا که نجایا...... مرد

 .باش مسلط بخودت

 

 باشه: دیغر بود بصورتم همچنان نگاهش که ییدا 

 االن  نیهم اما. ستین یشدن مارستانیب وسط. قبول



 فرصت نیاول در من و میفتیم راه تهران طرف به

 . هستم یجنابعال حاتیتوض منتظر

 

 و نگرد دخترم بر و دور کن لطف هم اونموقع تا

 نیا یبرا خودم تا ارین زبونت به اسمشم اصال

 .رمیبگ میتصم تیشکا پراز ی  زندگ

 

 ی شوهرخاله: گفت بود ستادهیا کنارم که پاشا

 اعدامم لطفا بگم یزیچ خوامیم االن مهربونم،

 نیآم و دیهست فیبالتکل فعال هم شما خود. دینکن

 دست به دست دریح با ستین بهتر. نداره قبولتون

 ......هم

 

: گفت بود نشسته اش چهره به یخشم که مییدا

 کل نامدار خانم که هستش یزمان تا من مشکل

 شده یچ بفهمم و کنه فیتعر رو اتفاقات و ماجراها

 یب دخترمون وجود از رو ما سال نهمهیا چطور و

 .داشتند نگه اطالع



 

 شون یکاردان و تیدرا و نامدار خانم به اونقدر من

 کار در بزرگ یمصلحت دونمیم که دارم نانیاطم

 .کنم ینم قضاوت عجوالنه االن که بوده

 

 باشه انصاف کنمینم فکر من جان ییدا یول: گفتم

 ...... تنها و تک اونم من سر یرو مشکالت تمام

 

 چه تا شما نکهیا مورد در بوقتش: گفت محکم ییدا

.   زنمیم حرف باهاتون دیبکن فکر درست دیتونیم حد

 نمتیبب دخترم وبر دور خوامینم گهید موقع اون تا

... 

 

. شد خکوبیم روبروم یجد مرد چشم در چشمم

. رمیبگ آروم میدرون خشم وجود با کردم یسع

 و گرفتم مییدا نیخشمگ نگاه از چشم یعاد یلیخ

 . ختیریم بهم شتریب اوضاع دینبا. ندادم ادامه گهید

 



 انقدر. نبودم دنیکش عقب مرد عنوان چیه به من

 کردم که ییکارها تمام که داشتم نانیاطم بخودم هم

 !شده تموم نیآم نفع به

 

 

 ییربا آدم یماجرا نیا و زهره کردن غهیص فقط 

 ام خفه و نداختیم گلوم دور ریزنج یبدجور

 . کردیم

 

 میبتون تا دیبش الیخیب فعال دیکن لطف: گفت پاشا

. بشه شروع ها بحث و میبش جمع جا هی یهمگ

 جان ییدا. متشنج اعصابها و دیا خسته یهمگ االن

 . میخدمت در که دییبفرما

 

 مرد تا دو ما نیب که یکشمکش دونستمیم من و

 .هستش ریناپذ اجتناب اومد خواهد بوجود

 



: گفتم. افتادم راه و دادم تکون یسر پاشا حرف با

 . دییبفرما شماست اریاخت در نمونیماش جان ییدا

 

 فقط من لحظه نیا در و االن دیفهم ینم چکسیه و

 مطمئن ازش از تا و بودم نیآم یسالمت نگران

 ینم چکسیه باز و.......  گرفتمینم آروم شدمینم

 و آروم نگاه دلتنگ. بودم نمیآم دلتنگ بشدت دیفهم

 .......اوردیدرم بلرزه دلمو که معصومش

 

 به رو ییدا. میاومد رونیب مارستانیب از یهمگ

 ریبگ برامون یدربست یسوار هی پاشا: گفت پاشا

. میش ینم یکس مزاحم. میراحتتر ینجوریا که

 هم رو نامدار خانم ی خونه قیدق آدرس کن لطف

 .بفرست برام

 

 مییدا بطرف یقدم. کنم تحمل نتونستم گهید نباریا

 جدا هم از بزور دندونامو و ستادمیا جلوش. گذاشتم

 دو..... جان یییییییییدا: دمیغر دندونام نیب کرده



 کار از نامدار خانم دستور کی با فقط هست یسال

 ی نوه مواظب تونستمیم کهییجا تا و زدم میزندگ و

 .بودم زشونیعز

 

 هیشب که اش چهره عکس دنید با زیپرو که یا نوه

 سال یسالها بود برده یپ تازه بود بهارش مامان

 به پا حاال. ست زنده بهار دختر و زدند گولش

 . بود نیآم خواهان دایشد و بود گذاشته دانیم

 

 نجات یبرا کردم یغلط ای درست هرکار   من

 نیکمتر در کارها همون تنها و بوده دخترتون

 شما به هم االن. بدم انجام دیرسیم ذهنم به زمان

 محکوم منو و دیبر یقاض به کطرفهی دمینم اجازه

 .دیکن

 

 ییزندا. کردیم نگام فقط فشرده بهم یلبها با مییدا

 بسسسسسس بخدا شمارووووووو: دینال بهارم

 بزرگ مشکل. دیستین شما فعال ما مشکل..... دیکن



 ایدن ی همه از که هستش نیآم ما

 به دیشد ووووونهید چرا شما.... قهرررررررره

 !دیافتاد هم جان

 

 قورت رو خشمم تمام. بستم یا لحظه چشمامو

 . بود نیآم فعال ما مشکل. داشت حق ییزندا. دادم

 

 جان ییدا: گفتم و دادم قورت دهنمو ی نداشته آب

 ازین یا گهید نیماش و یسوار چیه. دییبفرما

 من نیماش با دیباش داشته قبولمون اگه. ستین

 .میریم

 

 فشرده شا چانه همچنان و گفتینم یزیچ ییدا

 مون همه ادهیز تعدادمون آخه: گفت ییزندا. شدیم

 .میش ینم جا

 



 انهیم  تونست یم هم یکس اگه. برگشتم بطرفشون 

 فقط  رهیبگ محبتهاش با رو مییدا و من یدعوا ی

 . تمام بود مهربونم بهار ییزندا

 

 سهله نفر ۶ گمیم که منه نیماش اگه ییزندا: گفتم

 .دییبفرما شما. شهیم جا توش نفرم ۷

 

 دیکن لطف پس: گفت داده تکون یسر ییزندا

 سرکه رویس مثل داره دلم بخدا. میفتیب راه زودتر

 یم درک نویا ستادمایا پاهام یرو بزور. جوشهیم

 د؟یکن

 

 مارستانیب یجلو که گرفتم نمیماش بطرف دستمو

 فعال. دییبفرما جان ییدا: گفتم. بود پارک یکنار

 در بتونم انشاال. ستین تیشکا و یگزار گله یجا

 فیتعر براتون رو اتفاقات خودم مناسب یتیموقع

 .کنم

 



 از یهمگ. داد رونیب محکم ینفس ییدا

 شهر همون که کردند یخداحافظ عبدالرحمان

 که نیماش کنار. افتاد راه اجبارا  و بود موندگار

 عقب ها بچه و خاله و من دریح: گفت پاشا میدیرس

 کنارتون هم جانتان ییدا کن یرانندگ تو. مینیش یم

 . باشند

 

 اوضاع. یکن هنگ بگم یزیچ خوامیم دریح اما

 یشکستگ خاطر به که رضا شده شیقاراشم یبحد

 اونو. میکرد فراموش کال رو هیبستر اش دنده

 ؟یییییییییحساب مرد میکن کاریچ

 

 افتاده رضا ادی تازه که بود پاشا به راست نگاهم

 هم لحظه هی شهر نیا در من بخدا: گفت پاشا. بودم

 رضا یبرا یا گهید همراه فکر به ها مونم ینم

 . باش

 



 و بمونم تونستم ینم که خودمم. فشردم بهم لبامو

 یکل و زدم یخود ماموران به یزنگ. رفتمیم دیبا

 مارستانیب در یکی سپردم. کردم رو رضا سفارش

 شدنش مرخص محض به و باشه موندگار کنارش

 خودم لیتحو تهران در رو رضا سالم و حیصح

 .بدن

 

: گفتم و دادم تکون پاشا یبرا یسر تاسف با بعد

 دندوناش که. باشم داشته یدیام بهت دینبا چوقتیه

 .نگفت یزیچ اما بود رونیب ته تا

 

 ینا و بودم خسته واقعا. میافتاد راه و میشد سوار 

 مسافت نیا دیبا شده یهرجور اما. نداشتم یرانندگ

 . شدیم یط یطوالن

 

 ییدا ای کنم عوض جامو پاشا با تونستمیم راه نیب

 جورواجورم افکار و سکوت در. کنه یرانندگ

 دوست یلیخ درجانیح: گفت ییزندا که بودم غرق



 چرا بفهمم و بدونم ییزایچ نیآم مورد در دارم

 . کردند یمخف ما از رو وجودش سال نهمهیا

 

 کنم عوض کفن هفت کنم فکر برسم مامانم به تا

 یبرا یقلب نه دارم تحمل تاب نه اصال. بخدا

 گذشته در دونمینم و اتفاقهام نیا جیگ فقط. استقامت

 !گذشته دخترم به ایچ

 

. ندارم یخبر یچیه از من ییزندا دیکن باور: گفتم 

 کال من. کنم کمکتون تونم ینم که دیببخش واقعا

 خانم که شناختم و دمید شیپ سال دو از رو نیآم

 زیر به زیر و کنند کمکتون توننیم بهتر نامدار

 . کنند فیتعر براتون ماجراهارو

 

 به دیشا و ست مهین نصفه بدم حیتوض یهرچ من

 خبر بگم تونمیم یجزئ یلیخ البته. نخوره دردتون

 که دارم یا دونهی یکی ییدا دختر تهران در داشتم

 ی بخونه شده همکه زور به زجونیعز یگاه



 مالقات برادرشو دختر و رهیم شیناتن برادر

 . بودمش دهیند چوقتیه یول کنه،یم

 

 نامدار خانم مالقات به بابام خواست به قبل دوسال

 تومور و بودند ضیمر مادرتون نامدار خانم. میرفت

 امکان خارج در فقط شون معالجه که داشتند

 .داشت

 

 دورادور رو نیآم و زدند حرف یکل بابا و من با

 یماجرا از ادیز. میباش مواظبش که سپردند ما به

 گفته به بنا یول ندارم، یاطالع زیپرو یها گذشته

 بود نکرده باور رو نیآم مرگ زیپرو مادرتون ی

 . باشه بدنبالش بود خورده هم قسم و

 

 زیپرو یمیصم دوست که بوده قبل سال دو همون 

 یزندگ رانیا در که سلمان گلستانش گرمابه اری و

 . رسهیم نیآم به کنه یم که یقاتیتحق با کردهیم

 



 ۹۰ احتمال به که رسونهیم زیپرو به رو خبر

 خارج در زیپرو تا یول. ست زنده نیآم درصد

 برسونه رانیا به خودشو و کنه روبراه کارهاشو

 نیآم نگران بشدت مادرتون که برهیم وقت یمدت

 . بودند

 

 نیآم کهیزمان تا من و رفت بخارج نامدار خانم

 شدن تمام بعداز و رفتیم مدرسه به نظر تحت

 دورادور خودمم گشتیبرم عموش ی بخونه

 .بودم مراقبش

 

 بسته سرش پشت در و شدیم خونه وارد که نیآم 

 .رفتمیم کارام دنبال شدیم

 

 خونه نیآم: گفت. کردیم نگام داشت متعجب مییدا

 یلیخ داداشم نکهیا نه کرد؟؟؟یم کاریچ داداشم ی

 تحمل دخترمو بتونه حاال داشت ازم یخوش دل

 !کنه



 

. اطالعم یب واقعا شرمنده: گفتم داده تکون یسر

 مامور فقط من. نامداره خانم شیپ پاسخهاتون تمام

 !معذور و بودم

 

 نوایب بعدش؟ خب: گفت هیگر با با مییزندا

 .....من دختررررررر

 

 در یول حضورتونم ی شرمنده واقعا: داد ادامه

 و بودم شده نیآم ی دلبسته کم کم مراقبتهام همان

 روزهام وجودش و الیخ و فکر بدون

 ........گذشتینم

 

 با زیعز دمید شدم خونه وارد تا کروزی نکهیا تا

 حال در اصال و کنهیم هیگر داره گداز و سوز

 شدم متوجه زیعز حاتیتوض بعداز. ستین خودش

 دور کشور از رو نامدار خانم که نیآم یعمو زن

 دیرسیم بهش بعدا که یاموال و نیآم یبرا دهید



 ینامزد به رو نیآم و کرده طرح یبزرگ ی نقشه

 اصال هم نیآم که درآوردند ریام اش خواهرزاده

 .......نبود ازدواج نیا به یراض

 

 از هم یچکاریه و بودم شده وانهید دونمیم فقط

 و نداشتم یدسترس نامدار خانم به. ومدیبرنم دستم

 یمیش و یجراح عمل سخت مراحل دونستمیم فقط

 تونستم باالخره یول. گذرونندیم رو یدرمان

 یهرکار  بگن تونستند بزور فقط که کنم داشونیپ

 !بده نجات رو نیآم اما بکن یخوایم

 

 دادندینم اجازه یحت. دیرسینم ییجا چیه به عقلم

 شون نقشه مبادا بشه کینزد نیآم به ادیز زیعز

 یدرست کار زمان اون در دیشا من و. فتهیب بخطر

 در نیآم نجات یبرا رو راه تنها اما. نکردم

 .دمید دنشیدزد

 



 که روز سه بعداز و میدیدزد رو نیآم نقشه با

. بود گرفته مون نقشه میبرگردوند شون  بخونه

 روز سه پسرش دوست با نیآم کردندیم فکر همه

 بخونه نشده واقع قبول مورد که االنم و کرده فرار

 .شده برگردونده شون

 

 رو نیآم گهید نامزدش و داداش و عمو زن و عمو

 نیآم و گذاشت دانیم به پا زیعز که نداشتند قبول

 .....آورد بخونمون رو

 

 

 مینبرد اری بر به جز دل ی قصه ما

 مینبرد اریاغ یسو تیشکا اری ز و

 

 محبت سر و دل صدق نشد معلوم

 مینبرد دار بر سودازده سر نیا تا

 



 هرگز که است انیز و سود غم چه را ما

 مینبرد بازار برسر را تو یسودا

 

 بازار یگرم نیا بهل فروشان حسن با

 میدارنبردیخر به را خود وسفی ما

 

 باد خوشت افروز دل آنصبح که دوست یا

 مینبرد تار شب ز جان ما که آر ادی

 

 چند اگر باد گل خرمن آن یسرسبز

 مینبرد خار سرزنش جز تو باغ از

 

 نه اگر انداخت تو چشم از ام یرنگ یب

 مینبرد کار در که بود یدل خون یک

 

 روست آن از هیسا دل و چشم یروشن تا



 ...مینبرد دارید منت یا نهیآ از
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 بلند مییزندا هق هق یصدا که بود نشده تموم حرفم

 ینم...... مامانمووووو: گفت دهیبر دهیبر. شد

 ی بچه با اومده دلش چطور..... بخشممممم

 .....بکنه نکارارویا....... من دختر...... من

 

 بهار....... کنم نگاه مامانم بصورت یعنی

 دخترم..... بودم مرده..... خودم مگه...... ستمین

 بخدا.... بخشمش ینم.... بکشه زجر.....نهمهیا

 ....بخشمش ینم

 

...  یییییییوآآآآآآآآآا اوووووووه: گفت بلند پاشا

 انقده دیکن باور..... ها بشه یقهر تو قهر عجب

 نشون و خط گهیهمد یبرا و بشن هم چیپاپ همه

 ....بشه گم وسط نیا ماجرا اصل که بکشن



 

 ییکسا چه و یک به موندم هنوزم..... نیآم نوایب

 الیخیب کرد کارو نیبهتر واال..... باشه داشته دیام

 نیا از یکس رمیم ییجا باشم من. شد مون همه

 . کنه دامیپ نتونه بدردنخور نیریش قول به لیفام

 

 فقط: گفت و کرد پاک صورتشو انیگر ییزندا

 بهم چرا بود مونده زنده ام بچه اگه نهیا من حرف

 غربت در اونهمه دادند اجازه و ندادند خبرشو

 !بکشم عذاب

 

 بزرگ خودم شیپ که نرسوندند بهم مو بچه چرا 

 یهرکار االن! نکشه عذاب اونهمه دخترم و بشه

 منکه.....  یییییییییییهرکار..... داره حق بکنه

 ....دمیم حق بهش مادرشم

 



. میدیشن خالصه ماجراهاشو از یکی فقط حاال

 تحمل رو اوضاع اون میبود خودمون

 ....میکرد ینم..... نه بخدا..... م؟یکردیم

 

 فقط سوالهاتون جواب دیکن باور ییزندا: گفتم آروم

 زیپرو یپا مطمئنم صددرصد که نامداره خانم شیپ

 به خودمو یکارها تونمیم فقط من. بوده انیدرم هم

 یبرا همشونم که بدم حیتوض و رمیبگ گردن

 ....نیهم بوده نیآم یراحت

 

: گفت بود صداش یتو خاص یطنتیش که پاشا

 شتین رخواهیخ و مارمظلوم فقط که یالهههههههه

 ات رخواهانهیخ یکارها و خودت دست از و بزنه

 .میبش خالص

 

 تموم تیقبل ی رخواهانهیخ کار دست از هنوز 

 یتو یگذاشت ینگیجر رو یکی نیا که میبود نشده

 !مون کاسه



 

 یتو و گهیم رو زهره ی غهیص یماجرا دونستمیم

: گفت محکم مییدا. شستند یم رخت داشتند دلم

 !گهیم ینجوریا پاشا که دریح هیچ ماجرا

 

: گفتم بندازه وسط خودشو پاشا نکهیا از قبل

 ی نقشه با رو نیآم. منظورشه زیپرو یماجرا

 نجات شیاجبار ازدواج و شون خونه از یدزد

 .گذاشت خونمون به قدم و دادم

 

 مارستانیب در بود، خارج هنوز اونموقع که پاشا 

 که بود دهیشن شو دخترخاله یماجرا نامدار خانم از

 . داشت کمک به ازین بشدت و بود زنده نیآم

 

 و رسوند رانیا به خودشو ممکن زمان نیکمتر در

 هرچند. بود حالم کمک بشدت مراحل ی هیبق در

 . َکند یم یغلفت هم پوستمو وقتها یلیخ

 



 دایپ آرامش زیعز کنار کم کم ما ی خونه نیآم

 فراموش داشت رو بدش خاطرات تازه و بود کرده

 و برگشتند خارج از نامدار خانم که کردیم

 ی ادامه یبراحت تونندیم بود گفته دکترشون

 . بدهند ادامه رانیا رو معالجات

 

 شون بخونه منو عجله با یلیخ نامدار خانم روز هی

 یلیخ و زده زنگ زیپرو دادند اطالع بهم. خواستند

 انگار داده خبر بهش سلمان دوستش گفته یعصبان

 . ست زنده بهار دختر

 

 کاریچ دونستینم و بود یعصب واقعا نامدار خانم 

 شونیزندگ معضل به خاص یجور زیپرو. کنه

 آرامش داشت دوباره سالها بعداز و بود شده لیتبد

 . گرفتیم ازشون رو شونیا

 

 یراهها گرفتن نظر در و بحث یکل بعداز باالخره

 و اند خسته واقعا که گفتند نامدار خانم مختلف،



 جور و جمع رو اتفاقات تمام شهیهم یبرا خواندیم

 . کنند

 

 از. زنگ یزنگ ای روم، یروم ای گفتند یجد یلیخ

 ام مادرانه و خالصانه محبت و هایکار پنهان تمام

 زیپرو یماجرا خوامیم گهید و ام خسته زیپرو به

 بهار دخترم دیبا. کنم تمام شده که ینحو هر به رو

 و کنم خالص زیپرو دست از رو نیآم ام نوه و

 . گردونم برشون خودم شیپ

 

 و میکن ییرونما نیآم از شد گرفته میتصم باالخره

 دیشد مراقبت تحت نیآم. میبد نشونش زیپرو به

 ی لهیوس به و شد آورده مادربزرگش ی بخونه

 به باالخره که. میکشوند رانیا به رو زیپرو نیآم

 جمع رو زیپرو پز و دک میتونستیم شده ینحو هر

 .بشند خالص همه و میکن

 



 و کنم عقد رو نیآم دادند دستور من به نامدار خانم

 با ازدواج الیخ زیپرو که باشه نیآم یرو اسمم

 به باالخره نیآم عقد با خب. نزنه سرش به نیآم

 . شدیم باز کارها یلیخ یبرا دستم همسرش، عنوان

 

 انداختم راه نیآم با موقت یعقد خواسته ازخدا منم

 دیکن باور. رفت مادربزرگش ی بخونه نیآم و

 خانم یول بکنم یکار نیهمچ خواستینم دلم اصال

 میکن تمام رو زیپرو کار بودند مصرّ  یلیخ نامدار

 . کنه تجربه رو یآروم یزندگ بتونه هم نیآم بلکه

 

 خانم ی بخونه برگشتنش و نیآم اسم دنیشن با

 من بد حال. رسوند رانیا به خودشو زیپرو نامدار،

 اون در رو نیآم بودم شده مجبور که نداره گفتن

 تنها زیپرو کنار یمامور تک با دردندشت ی خونه

 . بزارم

 



 واقعا داشت که یثروت به توجه با هم زیپرو

 اصال و گرفتیم دهیناد مارو کال و بود قدرتمند

 قدم به قدم ما اما. بود تیاهم یب براش ما حرکات

 .کردیم کمکم خودشم پاشا و میرفتیم جلو

 

 زیپرو باالخره اد،یز مشکالت بعداز باالخره

 یوقت و داد انجام رو شیزندگ اشتباه نیبزرگتر

 بدزده مارستانیب از خودش رو نیآم خواستیم

 . شد یزندان ییربا آدم جرم به و شد ریدستگ

 

 روان باعث بشدت که بودن حبس یمدت بعداز اما

 کمک با بود، شده شدنشون ضیمر و شیپر

 یپزشک یهایگواه و داشت که یمجرب یلهایوک

 ،یروان تعادل عدم و اعصاب یناراحت بر یمبن

 بدست رو نامدار خانم و من تیرضا باالخره

 .آوردند

 



 رانیا از کال زیپرو دادند که یرسم یتعهد با یول 

 به تونستینم عنوان چیه به گهید که شد اخراج

 . برگرده رانیا

 

 گهید و بود بدحال بشدت زیپرو میدیفهم فقط بعدا

 بهار و نیآم از یادی بتونه یحت نداشت امکان

 با و شد راحت زیپرو طرف از المونیخ!   بکنه

 ختم قائله نیا هم زیپرو دوست سلمان رفتن نیب از

 . شد ریخ به

 

. بشه آشکار ماجراها تمام دیبا امشب: گفت مییدا

 ما به رو گذشته از حیتوض هی نامدار خانم

 آروم اصال! افتاده ییاتفاقها چه میبدون تا بدهکارند

 . ندارم قرار و

 

 مامانم دست از یبحد یرعلیام آخه: دینال مییزندا

! نمشیبب امشب ندارم دوست که دارم تیشکا گله



 دمیکش ییزجرها چه ادتهی که خودت کنار، به نیآم

 !برگشتم شدن وونهید ی مرحله از درست و

 

 خواهرم ی خونه یریم امشب تو پس: گفت مییدا

 ......تا مونس

 

 مگه کجا؟ کجا: گفت تند پاشا بدم جواب من تا

 نکرده یخدا رو زخانمیعز دیدار میتصم و دیخوایم

 کم دیبا شونیا واال د؟یکن سر به جان امشب نیهم

 بتونند و ست زنده داداششون که بشن آماده کم

 . کنند تحمل

 

 و ست نهیگز نیبهتر مادربزرگم ی خونه همون

 زهره هم کنار یهمگ امشب رو شونیا بهتره

 شونیا سر صدقه از اتفاقات تمام که میکن ترکشون

 .هستش

 



 رو کالم لب پاشا. ندادم ادامه و نگفتم یزیچ گهید

 داشت یخستگ. بود کرده تموم کارو و بود گفته

 نیآم نگران دل بشدت ناآرام، اعصابم. کردیم تمیاذ

 .....و دهیبر و خسته خودم ن،یریش و

 

 یخبر زدم امیت به یزنگ و بردم میبگوش دست

 پاشا. بود خاموش شیگوش یول رمیبگ ازشون

 یزیچ دار نگه ریمس در ییجا دریح: گفت

 بود شام شبید غذامون نیآخر باشه ادتی. میبخور

 .کنمیم ضعف دارم من راستش و

 

 در یزیدورم یهمگ که بود بعد ساعت مین و

 که میبود غذاخوردن مشغول یراه نیب رستوران

 ینم شو مزه از یچیه استرسهام شدت از راستش

 کردیم فوران همه صورت از هم یحالیب. دمیفهم

 شده همکه بودن سرپا یبرا.میبود مجبور اما

 . میبد فرو یزیچ

 



💙💙💙💙💙 

 

 (کند یم فیتعر نیآم)

 

. کجام دمینفهم اول. کردم باز چشمامو ییصدا با

 تخت یرو که افتاد نیریش به چشمم یوقت یول

 .افتاد ادمی ماجراها ی همه بودم دهیخواب

 

 حال نیع در داشتم مادر پدر سال یسالها من

 خونواده سال یسالها من... نبودند من یبرا اصال

 یداداش و ساله ۲۰ حدودا خواهر هی و داشتم

 ..نداشتم رو یشکیه حال نیع در... کوچک

 

 نیا تمام من و. دیجوش چشمام ی گوشه از اشکام

 !بودم خوشبخت چقدر سالها

 

 جان؟ نیآم یداریب: گفت سرم یباال از ییصدا



 

  بصورتم یدست متیمال به. بود نرگس یصدا 

 داد یسالم خندان یلب با. دمیچرخ بطرفش و دمیکش

 .گفت ریبخ صبح و

 

 خواب تو مگه: گفتم و دادم محبت با جوابشو 

 ؟یصبح اول یکنیم کاریچ نجایا عروس؟ یندار

 

 یصبح اول هم چندان واال: گفت خندان نرگس 

 رو محسن زود صبح. هستش ۱۱ ساعت و ستین

 . کردم یراه و دادم شو صبحونه

 

 کردم آماده تونو صبحانه االنم و دمیخواب یکم

 رو خچالی داخل نشد وقت روزید گهید آخه. آوردم

 داشته حالشو امروز اگه. کنم پر و دیخر براتون

 دیخر و میبر تره نییپا ابونیخ هی فروشگاه دیباش

 . میکن

 



 آرزو دلم ته فقط. گفتمینم یزیچ و کردمیم نگاش

 دارند بدونم و رمیبگ هیبق از یخبر تونستمیم داشتم

 . کنندیم کاریچ

 

 دیخر منم: گفت خوابالو که شد بلند نیریش یصدا

 لباسهامو. ها کشتمتون دیبر من بدون... دوس

 م؟یبر بپوشم

 

 دیپاش قبوله دیخر اگه پس: گفت نرگس که میدیخند

 !شده ۱۲ میفتیب راه تا که میبخور رو صبحونه

 

 یریبگ رو محسن تلفن یتونیم نرگس،: گفتم آروم

 فقط فکرم خبره؟ چه کارخونه یتو اونجا نمیبب

 !اونجا مونده

 

 ...رفت شیگوش بطرف و داد تکون یسر نرگس

 



 

 نكن باغبان دل به غم و نمان گل اى

 نكن خزان را دلم سبز بهار فصل

 

 غیر به اى بسته دل تو نگاه از پیداست

 نكن عیان پس شما بین مگوست رازى

 

 است شكسته هم در چینى مثال قلبم

 نكن زبان بى این ى ُگرده نثار خنجر

 

 من نارفیق اى تو عشق از ام خورده سر

 نكن میهمان غمت بزم به مرا دیگر

 

 سفر از بازآیى كه نیست راه به چشمم

 نكن گمان باشم؟ تو حضور دلواپس

 



 باد حالل كردي كه چه گذشت،هر ما از

 نكن اینچنان بخدا یكى آن  حق در

 

 نصیب؟ میكنى غم و ربودى كف ز را دل

 نكن دیگران با معامله چنین دیگر

 

 است ابرى تو بى دلم آسمان اینكه با

 نكن آسمان همین هواى خودت جان
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. دیکوب یم قلبم و بود گرفته راه نرگس دنبال نگاهم

 گرفت رو محسن شماره. نشست کنارم و برگشت

 . داد رد محسن و زد زنگ دو که

 

 یعنی داد رد: گفت و کرد بصورتم ینگاه نرگس

 ؟یچ



 

 !ششهیپ یکس دیشا: گفتم

 

 گهیم لحظه هی. بده رد نداره امکان بابا نه: گفت

 . کنهیم ینجوریا باره نیاول. زنمیم زنگ بعدا

 

 زنگ بعداز نباریا که گرفت رو شماره دوباره

 زنمیم زنگ بعدا گفت تند. داد جواب محسن چهارم

 یرو نگاهش نرگس اما. شد قطع درجا تلفن و

 .بود دهیماس صورتم

 

 یاتفاق انگار. ومدیم ادیفر و داد یصدا: گفت

 !افتاده

 

  کرده خی یآن در پاهام و بودم نشسته سرجام نگران

 یکار چیه اما رفتیم یهرطرف فکرم. بود

 یکار تونستمیم و بودم بلد کاش. بکنم تونستمینم

 . افتادم امیت ادی. بکنم



 

 . بزن زنگ بهش..... امیت نیآم: گفت تند نیریش

 

 روشنش و برداشتم بالشم کنار از مویگوش درجا

 کرده خاموشش کال همه زدن زنگ ترس از. کردم

: گفت بلند داد جواب تا. گرفتم شو شماره. بودم

 دارم کار االن تونم شرمنده..... دیخوب مهندس سالم

 . رمیگیم تماس خودم گهید ی قهیدق ده

 

 مات صورت یرو نگاهم. شد قطع بازم تلفن

 سکته داشتم گهید. دیچرخ نرگس و نیریش

 . کردمیم

 

 اصال ممکنه نیآم نیبب: گفت نشسته کنارم نیریش

 نهمهیا تو که باشه نداشته تو به یربط ماجراها

 . ینگران

 



 لیفام و فک میستین هم مطمئن هنوز ما

 به بدردنخور یپوکها کله اون با دالکشفتیجد

 ! نه ای دنیرس تهران

 

 به اصال دیشا. کنمیم فکرو نیهم منم: گفت نرگس

 دیبخور رو صبحونه دیپاش االنم. نباشه مربوط شما

 دیباش داشته یانرژ الاقل. شد ظهر لنگ واقعا که

 .دیباش روپا دیبتون افتاد یاتفاق اگه

 

 کن تجسم. گهیم راست نرگس: گفت نیریش

 یتو هم ما کننیم دنبالمون دارند بدردنخورها

 .....بدوووووو بدو فقط ابونایخ

 

 دور یوقت. شدم بلند نرگس و نیریش اصرار با

 کننیم رو تالششون تمام بودم متوجه مینشست سفره

 . نبود یشدن یول بشه کم استرسم از بلکه

 



 نگاهم. زد زنگ میگوش که بود نگذشته یساعت مین

 بعداز. دادم جواب تند که نشست امیت اسم یبرو

 بود کنارم دریح شرمنده: گفت یاحوالپرس سالم

 . درخدمتم االن. بدم جواب نتونستم

 

 دارند..... خبر چه: دمیپرس. بود خشک دهنم آب

  کنند؟ یم کاریچ

 

 یکن یم یخوب کار: گفت طنتیش با و دیخند امیت

 هدفت میریگیم جا در ما. ارین بزبون اسمشونم ها

 !هستن ایچ و ایک

 

 چطوره؟ اوضاع خب: گفتم

 

 شمارو بود سپرده بهم مارستانیب دریح: گفت امیت

. بدم لشونیتحو و برسونم مادربزرگتون ی خونه

 یجد یلیخ رو متونیتصم شما دمید یوقت یول

 سفارش از یزیچ و نکردم یدخالت گهید دیگرفت



 شتریب اعصابتونو دریح حرف چون. نگفتم دریح

 .  ختیریم بهم

 

 و یراحت و دارم دوستت چقدر یدونیم خودت نیآم

 تبارت و لیا دست از منم واقعا. آرزومه شتیآسا

 . شدند برات مشکالت نهمهیا باعث که میشاک

 

 امونیگوش  که روزید دستمه، دریح اخالق که منم 

 از شدن جدا بعداز هم شب گهید بود خاموش کال

 فتندیب زحمت به دوستام یکم تا نکردم روشنش شما

 .  بزنند سوزن و نخ بهم رو آسمون و نیزم و

 

 بطرفم چنان اومد اداره به که شیپ کساعتی دریح

 بود یشاک. کنهیم ام خفه درجا گفتم آورد هجوم

 ی خونه تورو و نکردم گوش حرفش به چرا

 . نرسوندم مادربزرگت

 



 بچه یبر اونجا یخواستینم خودت یوقت گفتم منم

 و عاقل. ببرمت بزور و رمیبگ رو گوشت ینبود

 . اریاخت صاحب و یبود بالغ

 

 من از دینرس نیآم به زورتون خودتون یوقت گفتم

 اصرار نیآم. دیدار یانتظار چه ینارنج نازک

 یهتل یجلو خودش اصرار و خواست با و کرد

 بخونه منم شدند وارد یوقت و کردم شون ادهیپ

 . برگشتم

 

 کردنتون دایپ یبرا یکم خواستیم دلم چرا دونمینم

. شه خنک دلم بلکه بزنن شیآت و آب به خودشونو

 داشت و گرفت ازم رو هتل اسم بزور هم بعد

 .ومدیم دنبالتون

 

. دینبود اونجا که ارهیم هجوم بطرفم بازم دونمیم

 زمان تا حدم از شیب یخستگ بخاطر گمیم منم



  ستین هم قرار. بودم اونجا هتل به ورودتون

 . کنم جمعش من و بزنن گند ایبعض

 

 یزنها مواظب خودشون هستند مرد یلیخ اگه واال

 . باشند دواریام گرانید به نکهیا نه باشند شونیزندگ

 

 اسم به یکس نهیب یم هتل رهیم. آره: گفتم. دمیخند

 ییهربال. شهیم وونهید که ستین و نبوده نیآم

 جوابشو تونمیم خودم شد یازین. حقشه ادیب سرش

 .نباش نگران تو بدم

 

 من که یتیوضع اون. ستمین نگران نه: گفت امیت

 هم فعال. میشاک دریح دست از هنوزم دمید شمارو

 استراحت روز چند برم کنمیم رد یمرخص دارم

 .بشه آروم یکم اوضاع کنم

 

 و نرگس به حرفهاشو یوقت و میکرد یخداحافظ

 یجا هی کاش نیآم یول: گفت نیریش گفتم نیریش



 یهست چشم یتو کامال نجایا. یگرفت یم خونه گهید

 . کنن داتیپ زودتر ممکنه و

 

 پوکها کله اون یبرا کردنم دایپ خودت قول به: گفتم

 نجایا به پا بخوان که نهیا مهم. ستین یزیچ اصال

 . نیهم کنمیم خرد پاشونو قلم بزارن

 

 خبر چه اونور نمیبب بزنه زنگ هم محسن کاش

 .باشه رفته محسن سراغ هم پاشا ترسمیم! بوده

 

 نه. نشد یخبر محسن از میشد منتظر هرچقدر

 االن. میبزن یزنگ میکرد جرات ما نه زد یزنگ

 به مربوط اهویه و دعوا میبود مطمئن کامال گهید

 . بوده ما

 

 از هامونو یگوش همچنانکه و نبود دلم یتو دل

  میبود داشته نگه خاموش همه زدن زنگ ترس



 ای نرگس به محسن زدن زنگ منتظر فقط

 . میبود برگشتنش

 

 افکارم یکم نکهیا یبرا و نرگس اصرار با

 جمع میانگشت بند ی آشپزخونه یتو بشه منحرف

 .میکرد درست یماکارون نیریش شنهادیپ به و میشد

 

 نرگس مهمون رو لیوسا تمام و مینداشت یچیه البته

 و کردند تنم لباس بزور نیریش و نرگس بعد. میبود

 .میاومد رونیب خونه از هم کنار هرسه

 

 رو آدمش یول. نداشتم اومدن رونیب حال اصال 

 ! کنه مقاومت نیریش خواست برابر در خواستمیم

 

 خوادیم دلم و خارهیم تنم چرا دونمینم: گفت نیریش

 من بشه سبز راهمون یجلو پوکها کله اون از یکی

 . برسم حسابشونو

 



 من یول دیبریم رونیب بزور منو دیدار شما: گفتم

 مزاحمم و بشناسه مو خونه یکس ندارم دوست

 من. ندارم یکش قشون ی حوصله گهید بخدا. بشن

 !دیکن باور خوامیم آرامش فقط

 

 از جلوتر نرگس میایب رونیب کوچه از نکهیا از قبل

: گفت. انداخت اطراف به ینگاه و رفت رونیب ما

 پارک هم ینیماش ابونیخ یتو یحت دیکن باور

 .باشه آدم توش که نکرده

 

. راحته المونیخ پس میدررفت نباریا خداروشکر 

 و یسبز مغازه وارد ینفر سه. میافتاد راه هم کنار

 . میکرد دیخر یکل و میشد یفروش وهیم

 

 وهیم خودم یبرا خودم که بود یدیجد حس واقعا

 و مغازه یجور کال. بخرم هم یسبز و کنم انتخاب

 .بودم اومده خیمر از انگار کردمیم نگاه لهاشویوسا

 



 لکسینا دو هرکدام میاومد رونیب که مغازه از

 بود محسن شیپ فکرم هرچند منم و بود دستمون

 . بود لبام یرو جالب یلبخند یول

 

 هنگامه و دعوا تمام به که بود یزیچ بودن مستقل

 گهید من و. دیارز یم خوردها و زد و ها

 .  دادمینم دست از استقاللمو

 

 بلد کال منکه. بود ییتماشا کردنمون پاک یسبز

 هم رو سروتهش یجور نیریش یول. نبودم

 خودشون ی بخونه یسر رفت نرگس تا. اوردیم

 : گفت نیریش بزنه

 

 یوجب هی خونه نیا در یدار میتصم واقعا نیآم

 برات بزرگتر ی خونه هی یگفتیم الاقل ؟یبمون

 !دختر رهینگ دلت کنن دایپ

 



 هست آرامشش مهم: گفتم کرده اطرافم به ینگاه

 و نشن مزاحمم کنه خدا فقط. رهینظ یب برام که

 بسازم یوجب خونه نیا در خودمو یایدن بدن اجازه

 .  کنم فراموش هارو گذشته از یکم بتونم بلکه

 

 بعد و دراومد بصدا خونه زنگ که بود ۴ ساعت 

 و صورت کل از یخستگ. شد وارد محسن

 چشمان و نگاهش. کردیم زیسرر سرتاپاش

 منتظر دیبا دونستمیم که داشت غم یکل شیبادوم

 .....باشم یا جانانه یثهایحد حرفو

 

 شدنم رانیو قیال من که بود نیا ُحکمت

 شدنم طوفان به کینزد که دوست یا برو

 

 برو زود من دل بام سر از بکش پر

 شدنم باران ی  پ   ، دارم صاعقه ، ام یابر

 



 نبود بست بن ی کوچه جز حوصله از سهمم

 شدنم اکران نوبت در که لمیف کی مثل

 

 سکوت ُمهر از شد خسته دلم خاموش شهر

 شدنم تهران شاهد ینشو تا برو پس

 

 من خاطر از برو یبمان ستین مصلحت

 شدنم انیپا به کینزد و تلخم ی قصه

 

 یعمر ینینب کاش تیَ زندگ از ریخ

 شدنم سامان سرو یب نیا باعث ییتو که

 

 خودت جان بمان.. آه.. بخدا گفتم اوهی

 شدنم مانیپش است باد سرعت نیهم به
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 و داد سالم اومده جلو تمام محبت با محسن

 لیتحو مهربون هم رو نرگس. کرد یاحوالپرس

 .دیکش پر براش دلم یا لحظه که  گرفت

 

 لیفام یکل خودش آدم کردیم باور یگفتیم یک به

 آخرش اما باشه، داشته کلفت گردن و کی درجه

 سن با که باشه ساله ۲۸ یا بهیغر پناهش و دیام

 داشته دوش به رو عالم یایمردونگ تمام کمش

 .  باشه

 

 مهر پراز و کنم آروم دلمو یزدنها پر پر نتونستم

 اعصاب و اتیخستگ یفدا تیآبج محسن: گفتم

 و شده یچ کارخونه امروز نمیبب ایب. بشه داغونت

 !یشونیپر نهمهیا افتاده ییاتفاقها چه

 

 و ستین یخبر چیه: گفت داده تکون یسر محسن

 رو تونیزندگ آرامش در شما. یآبج امانه و امن



 ینگران چیه به یازین دیدار خودمو تا. دیبکن

 جوابگو رو همه و هست یهمچ به حواسم. ستین

 .هستم

 

 ینم یامان و امن صورتت در واقعا من یول: گفتم

 ....و نمیب

 

  دیبش ینگران الیخیب گفتم: گفت بدم ادامه نذاشت

 به دارم فقط گرسنمه یبحد االنم. هستم خودم که

 داشته آشپز یکل حتما که کنمیم فکر یماکارون یبو

 .برسه گرسنه من   داد به خدا و

 

 کردیم نگاه و بود ستادهیا بدست سفره که نیریش

 باشم من که هم دومت یآبج خان محسن: گفت

 .بشه تیگرسنگ اون یفدا یگون یگون یالهههه

 



 یبند ته قشنگ یوقت و بخور رو ناهارت ایب 

 افتاده یاتفاق چه امروز کن فیتعر برامون یکرد

 .بود آسمون به یگوش پشت هوارتون و داد که

 

 دست زود ها ستمین نتیآم یآبج من بکن هم باور

 اون نرگس دمیم ینزن حرف. بردارم سرت از

 ییدمپا با توش، زمیریم فلفل خودم و کنه باز دهنتو

 خوب   حالت دهنت یرو زنمیم چندتا هم حموم

 . ادیب جا خوب

 

 فقط و یکنیم باز زبون بلبل نیع که اونموقعست

 ماجرارو ایدن ی زنده زبان چند به نه، یفارس به

 یداداش باشه. یکن یم فیتعر برامون

 !جووووووونم

 

 برداشته رو هال مون همه یها خنده یصدا گهید

 عجب ریگ ریسربز من   واال: گفت محسن. بود

 دیبکن دیخواست یهرکار من جان. ها افتادم ییایآبج



 که دیند ادی رو روشهاتون نیا نرگسم به فقط

 . شمیم بدبخت

 

 خورده مون مانهیصم جمع در هم دور ناهارمون

 و بلندتر یسبز هرزمان خوردن یسبز داخل. شد

: گفتیم و دیخندیم نیریش شدیم دایپ یا نشده خرد

 گلوم یتو یاله که بخورم خودم دیبد شاهکارمو

 !کنه ریگ

 

 نرگس بینص که هم بلند یها تره همون از یکی

  و داد نشونمون خندان کرده بلند نرگس رو بود شده

 عمرا. اومده در کارت اتیآبج نیا با محسن: گفت

! یبد شوهرشون و یکن بازشون سرت از یبتون

 !صفرررررررررر یمنف شونیدار خانه وضع

 

 یب نرگس: گفت دیخند یم غش غش که نیریش

 بلد که جلوترم نیآم از من باز. گهید نباش انصاف



 نبود بلد اصال نیآم. کنم پاک یسبز مثال بودم

 !کنه کاریچ

 

 نرگس واال: گفت خندان و خورد یقاشق محسن 

 نیریش یآبج نیا. گرفتم رو ممیتصم ندارم دروغ

 پدرشووووووو بره ،پاشا به دمشیم سرراست رو

 رو نهمهیا امروز که چشماش جفت با ارهیب در

 ! کرده وورجه ورجه اعصابم

 

 ما. برسه حسابشو تونهیم که خانمه نیریش فقط

 . میا بسته پا و دست و مظلوم واقعا

 

 درویح و پاشا اون داداش من جان: گفت تند نیریش

 دستشون از بشدت که ببره آب رودخونه تو کن ول

 و هیجد متیتصم نکهیهم الاقل! ها میهست یعاص

 مرد یکی یکن دایپ شوهر برامون یزد باال نیآست

 . بخورند یبدرد کن دایپ شو مردونه و

 



 کسیس و باشند قدبلند و لیموشج لیخوشج لطفا

. میرینم دل به آرزو که نشه فراموش هم پگ

 !نشه فراموش اصال و باشه هم پولدار

 

 یحرف گهید. بود بلند هامون خنده یصدا دوباره

 به یا اشاره با شد تموم که ناهارمون و مینزد

 به که میکرد جمع رو سفره تند نرگس و نیریش

 :گفتم محسن

 

 و راست و رک. شده یچ میبشنو میخوایم االن 

 !افتاده یاتفاق چه بگو سانسور و یکاریمخف بدون

 

 در معمول طبق صبح: گفت و کرد یفکر محسن

 از یخستگ. دیرس پاشا که بودم کارام مشغول انبار

 کال بود روز چند انگار. بود مشخص وجناتش تمام

 مانهیصم و گرم یاحوالپرس و سالم. بود دهینخواب

 .نشست حالیب که میکرد یا

 



 مسافرت از االنکه. پاشاخان ریبخ سفر: گفتم 

 چرا زدیم برق چشمات و صورت دیبا یبرگشت

 قشنگ هم ینفهم یبفهم. یدیم نشون آشفته نهمهیا

 !یشد الغر

 

 نیا.  ینیبب که ینبود: گفت و داد تکون یسر

 سوزوند وجودمونو تمام و شد زقوم چنان مسافرت

 تمام یبرا رو سفر اسم گهید باشم من اگه من که

 . ارمینم عمرم

 

 و ندارم هم خواب هستش شب دوسه کن فکر

 محسن!بره نییپا گلوم از خوش آب ذارهینم استرس

  ؟یدار یخبر نیآم از. داداش سوال هی

 

 زدم حرف یتلفن باهاش شیپ روز ده حدودا: گفتم

 نکرده یخدا چرا. خبرم یب گهید. بود خوب حالش

 خودت د؟ینبود هم با مسافرت مگه شده؟ یزیچ

 !دیهست هم کنار یگفت



 

 دریح از بزار. دونمینم: گفت و داد تکون یسر

 بساطت یتو یچا هی. میا کارهیچ نمیبب برسه یخبر

 !یبد بمن یدار

 

 زنگ پاشا یگوش که بودم ختهیر رو یچا تازه

 . خورد

 یم. دمیشن یم ادهاشویفر یصدا که بود دریح

 . اومدم رونیب امیت شیپ از االن:  گفت

 

 ی خونه رو نیآم ببره نکهیا عوض االغ ی پسره

 ن،یآم یدعوا و اصرار با برسونه مادربزرگش

 هتل داخل تا و کرده ادهیپ هتل یجلو دخترارو

 . رفته گذاشته خودش شدند

 

 به دنیرس تا نتونستم بعد. هتل برم خواستمیم اول

 اطالع هتل رشیپذ به زدم زنگ و کنم صبر هتل

 دارند نیآم و نیریش اسم به ییمسافرها اگه بدم



 اونارو حتما دیبا که بشند خارج هتل از ندن اجازه

 . نمیبب

 

 گفت و کرد شون ستیل به ینگاه رشیپذ مسئول 

 . نداشتند و ندارند یمسافر اصال یاسام نیا با

 

 دخترا از یخبر گهید گهیم که هستم امیت شیپ االن

 و کرده شون ادهیپ هتل یجلو همون فقط و نداره

 !برگشته شون بخونه خودش بوده خسته بس از

 

 اگه یول نکردم باور حرفشو درسته پاشــــــــــا 

 اونه شیپ نیآم نمیبب بپرس محسن از یا کارخونه

 زدم زنگ هم نیریش پدر عموم ی خونه! نه ای

 خونه یشکیه گفت خونه خدمتکار چون. ستنین

 نصفه نداره یا گهید یجا نیآم... پاشا! برنگشته

 !بره بزاره یشب

 



 یهمچ دید یم و بود من بصورت نگاهش که پاشا

 نه؟ مگه یدار ازش یخبر محسن: گفت دمیشن رو

 

 کجا نیآم مگه. خبرمیب گفتم که بهت: دادم جواب

 مسافرت گهیهمد با مگه. ستین االن که بود

 د؟ینبود

 

! نجایا برسون خودتو دریح: گفت دریح به پاشا

 از بهتر رو شونیا من که راحته یادیز محسن

 !شناسم یم خودش

 

. شد بلند جاش از درجا و کرد قطع شویگوش

:  گفت دوخته چشمام به نگاهشو و اومد کترینزد

 !محسن ستین نگرانها هیشب اصال ات افهیق تو

 

 اوال دونمیم شناسم یم مدت نیا تورو که منم اگه

 دوما! یباش خبریب نیآم از روز ده تو نداره امکان

 ته تا و شدیم زیت گوشهات ومدیم نیآم اسم هرزمان



 یادیز االن اما. ینبود کن ول یرفتینم رو هیقض

 نه؟ شماست ی خونه نیآم! یراحت

 

 بحد تشیظرف یانگار و بود یعصب واقعا پاشا

 نیآم از اصال من گفتم دوباره تا. بود لیتکم تیکفا

 گرفت رهنمویپ ی قهی و دیپر چنان ندارم یخبر

 .داشت نگهش شدینم گهید

 

 یحساب مرد: زد داد. بود شده وووونهید واقعا پاشا

. بشه راحت المونیخ بگو یدار خبر ازشون اگه

 نه هستن دریح ی خونه نه میدید که یشب نصفه از

 . میشد وونهید مون همه مادربزرگم، خونه

 

 یخدا که زده سرمون به الیخ و فکر هزارتا

 هم نفهم امیت. هستن کجا تنها و تک دختر دو نکرده

 خاموش شیگوش خودمون، عقل کم یدخترا مثل

 . مینداشت یدسترس بهشون اصال و بود

 



 تو: گفتم و کردم جدا ام قهی از پاشارو دست آروم

 نیبدتر به یهست یعصب.....دیشد یا خسته پاشا

 یاحترام یب بمن شهینم لیدل نیا یول....  وجه

 . یکن

 

 تو دارم ازش یخبر نه دمید رو نیآم نه من

 !یچسبون یم بمن رو مشکلتون یدار ینجوریا

 

 تو االن یعنی ؟ما مشکل مشکلتون؟؟؟: زد داد پاشا

 با یچطور و چرا و کجاست یستین نیآم نگران

 جانش از یترس اصال شده؟ گور و گم نیریش

 باشه؟ افتاده براشون یاتفاق ممکنه یگینم ؟یندار

 

 یچ نگران هیچ ماجرا دونمینم یوقت آخه: زدم داد

 دوتا و مسافرت رفته شما همراه گمیم من!! باشم

 که بدردنخور مغرور   و قلدر و گندهههههههه مرد

 نگران گهید. هستن ششیپ شهیم ادعاشون میلیخ

 باشم؟؟ یچ



 

 االن دیآورد مردم دختر سر ییبال و دیبرد نکنه

 شده چش نیآم من؟؟ گردن دیکن اش حواله دیخوایم

 د؟؟؟یگرد یم دنبالش نهمهیا که کجاست و

 

 دونمیم فقط که میبود ها کشمکش و حرفها نیهم در

. حرفم نیآخر: گفتم. بود شده وانهید ی وانهید پاشا

. دیکن نگاه دیبر دیتونیم ستین من ی خونه نیآم

 کهیزمان تا گمینم شما به هم بدونم جاشو یول

 . بخواد خودش

 

 تمامه حرفم پاشا بکن یخوایم یهرکار االن

 ....تماممممممممممممم

 

 بطرفم باز نداشت بخودش یتسلط گهید که پاشا

 مو قهی هوار دادو با و یشاک دوباره. آورد هجوم

 و دمیکوب اش نهیس تخت محکم نباریا گرفت که

 . رفت عقب یقدم چند که زدم پسش



 

. کردم پرتاب بطرفش و برداشتم رو انبار یدهایکل

 راه از یکس هر دمینم اجازه که انبارت از نمیا گفتم

 ییییییییییلیخ: زدم داد. برسه ام قهی به دستش دیرس

 اُولدورم نکهیا نه یشدیم نیآم مواظب یبود مرد

 .باشه من یبرا هات بُولدورم

 

 در با یمتر چند هنوز. افتادم راه انبار در بطرف

 یرنگ با دریح و شد باز در که داشتم فاصله

 .......شد انبار وارد برافروخته

 

 

 مكن سردی عاشقی تنور در*

 ! ...مكن نامردی ، عشق مقام در

 

 ! باش مردانه! میزنی مردی الف

 ... ! باش افسانه ، عاشقی مسير در



 

 !باش آزاده مردمی ، نداری دین

 ! ... باش افتاده ، میروی باال چه هر

 

 ! مكن دكانداری ، دین پناه در

 ! ...مكن كاری ، میروی خلوت به چون

 

 !نما باطن ظاهر یعنی عشق

 ! ... خدا نور از آكنده باطنی

 

 !خرقهای بی   عارف یعنی عشق

 ! ...ف رقهای بی بندهی یعنی عشق

 

 ، نيستی در آنچنان یعنی عشق

 ! ..*كيستی نداند معشوقت كه تا
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 اما بود برافروخته روش و رنگ هرچند هم دریح

. شونهیپر و یعصب بشدت بود مشخص کامال

 یا لحظه نکهیا بدون و گرفتم صورتش از نگاهمو

 . رفتم در بطرف همچنان ستمیبا

 

 دریح دست هم همزمان دمیرس در یجلو یوقت

 یصدا هم گرفت، رو رفتنم راه و شد دراز جلوم

. بره نزار دررررررریح: زد داد که شد بلند پاشا

 داره خبر محسن فقط کجاست نیآم و هست یهرچ

 خودشه؟ سر ریز و

 

 یچ یدار تهیحال اصال: گفتم و برگشتم بطرفش

 َددر من با نیآم نکنه خودمه؟ سر ریز یچ ؟یگیم

 ؟هان باشه من سر ریز بود رفته دودور

 



 االن..... ساکتتتتتتتتتتت هردوتون: گفت بلند دریح

 بعد. دیشد وونهید شماها ستین بحث جرو وقت

 یدار کجا محسن؟ کجا تو: گفت و برگشت بطرفم

 ؟یریم

 

 کار یپ رمیم دارم و دادم لیتحو انبارو: گفتم

 قهی به دست نه خوامیم انبارتونو نه! خودم

 که پاشا دارمیم نگه احترام یهرچ! شدنهاشو

 !شکرخدا ستین شیحال

 

 و یرینم جا چیه: گفت و دیکش کنار دستشو دریح

 کاریچ یدار یدونیم پاشا! یبر یندار هم حق

 فقط نیآم شیقاراشم اوضاع نیا در هیکاف ؟یکنیم

 شهیم آتشفشان ده،یکش کنار کارش از  محسن بشنوه

 .سوزونهیم رو همه و

 



 کنار کارش از محسن نگفتم منکه: گفت پاشا

! باخبره نیآم از بخورم قسم تونمیم یول.  بکشه

 . دونمینم رو بزنه حرف میکن کاریچ االن

 

 یعنی داد تکون برام یسر. برگشت بطرفم دریح

 . منتظرم

 

 چشم در چشم هم دریح. کردم نگاش و کردم نگاش

 .  دیکش ینم کنار چشمشو و بود دوخته من

 

. کنم یم سکته ینگران از دارم محسن: گفت آروم

...... نبودم گناهکار افتاد که یاتفاق در گمینم

 یب نیا در قسممممممممم وهللا به یول..... بودم

 هی با که بود سفر فقط من هدف. بودم هم ریتقص

 .دیرس مرحله نیا به سیرئ از اصرار و یسرکش

 

 کنارت یبحد دونمیم...... داره قبولت نیآم دونمیم

 تیمردونگ و حرف و داشته شیآسا و بوده آروم



  برگرد یبگ تو ره،یم برو یبگ تو که حجته براش

 !گردهیبرم

 

 و دل حرف از یبحد هم تو مطمئنم و دونمیم 

 یتونیم که یکنیم درکش و یدار خبر نیآم روح

 !یریبگ براش هارو میتصم نیبهتر

 

 یول یکتریکوچ ازم یچندسال درسته مردجوان

 تو االن. دارم قبولت یلیخ شخصه به من خود

 یراه تو. یدار خبر شیهمچ از که نیآم داداش

 م؟یکن کاریچ بگو بزار پامون شیپ

 

 بخونه کشون قالده و بزور تونمیم نه رو نیآم 

 آغوش و ختنیر زبون و محبت فعال نه برگردونم،

 . شه خونواده و ما الیخیب کال که سازه چاره بغل و

 

 خودت و یخودت کنه کمکمون تونهیم که یکس تنها

 قبولت رقمه همه نیآم و زده تو خونه در شانس که



 دیبا کاریچ مینیبب بزار پامون شیپ یراه تو. داره

 !میبکن

 

 ییصدا چکسیه از گهید و بود کور و سوت سالن 

 .بزنم حرف من بودند منتظر فقط. ومدینم در

 

 یبرا یحل راه چه دونستمیم اما نداشتم یا چاره

 حرفم به دیبد قول اگه: گفتم. خوبه اوضاع نیا

 . کنم یم کمکتون دیکن گوش

 

 خواسته و حرف و دیریبگ یزیچ من دهن از یول

 قسم واحد و احد یبخدا دیببر شیپ خودتونو ی

 . نرسه نیآم به هم دستتون کنمیم یکار

 

 دیایب هستش دهیشور و دهیرنج تیکفا بحد نیآم

 هست که ینیا از و میباش حالش کمک میکن یسع

 .   مینکن بدترش

 



...... محسن دمیم قول: گفت برده باال دستشو دریح

 یمنته نیآم آرامش و صالح به یهرچ دمیم قول

 .نکن جداش من از فقط بکنم همونو باشه

 

 سرافکنده آشنا و دوست و لیفام یجلو تیکفا بقدر

 . نشه نیا از بدتر کن کمکم و ایب خجلم و شدم

 

 ستین کار در ییجدا نه: گفتم و دادم تکون سرمو

 هم پاشا یول. خوامینم یزیچ نیهمچ چوقتمیه و

 طرف از خودم. نکنه یکار سرخود بده قول دیبا

 یهوا هم دارم رو نیآم یهوا هم تون همه

 .دمیم قول! شماهارو

 

 حرف به فقط داد قول هم پاشا بحث یکم با خالصه

: گفتم بهشون. نکنه یاقدام خودش و کنه گوش من

. دارم خبر شیزخم روح و دل و خودش نیآم از

 یسر دیبر االن نیهم دیتونیم ستین من ی خونه

 . کجاست دارم خبر یول. دیبزن



 

 یسوزون نوک و امانه و امن شیزندگ محل 

 من بیتعق با دیکن فکر. ندارم موردش در ینگران

 چون. دیکن یم اشتباه کال دیبرس نیآم به دیتونیم

 و دور و بزارم تنهاش یمدت هی تا خودمم قراره

 .ادیب کنار خودش با بتونه بلکه باشه خلوت برش

 

 کهیزمان تا من مثل هم شما خوامیم ازتون فقط

 دیبد اجازه مدت هی. دیبش الشیخیب بخواد خودش

 و باشه خودش با دیبد اجازه مدت هی. بکشه ینفس

 .خوادیم یچ انشیاطراف و یزندگ نیا از بفهمه

 

 اگه د؟یکن یم درکش د؟یفهم یم ست خسته واقعا

 شیپ من حرف با بشه ریخ به ختم نکاریا دیخوایم

 از نیآم که دینیبب رو یروز دیخوایم اگه یول. دیبر

 خودتون دیندار یدسترس بهش گهید و رفته رانیا

 .دیبزار شیپ پا

 



. هیجد نکاریا در میلیخ و گرفته رو مشیتصم نیآم

 همه از دور مدت هی داده قول من اصرار با فقط

 بلکه کنه یزندگ خودش دلخواه به و کنه استراحت

 آخر میتصم بتونه میسل عقل و آرامش با بعدا

 . رهیبگ رو شیزندگ

 

 الیخیب مدت هی میتونینم ما یول: گفت محکم پاشا

 .....نیآم

 

 فقط...... دیمجبور: گفتم خودش از محکمتر

 یلیخ شما هم وگرنه نهیا من حل راه...... مجبور

 راحتتر یلیخ هم و دیکن دایپ رو نیآم دیتونیم راحت

 !دیبد دستش از شهیهم یبرا اونم از

 

 رو نیآم خوانیم مادرش پدر یول: گفت پاشا

 چشمش هی فقط بهارم خاله..... نندیبب زودتر

 .....اشکه

 



 و دیداد هم بدست دست..... دیکن صبر دیبا: گفتم

 یماجرا اگه دیشا. دیختیر بهم بدجور رو اوضاع

 پدر راحت یلیخ نیآم فتادینم اتفاق ییربا آدم

 و رهایتقص تمام االن یول. کردیم قبول مادرشو

 مخصوصا شماها چشم از رو شیزندگ مشکالت

 . نهیب یم مادرش پدر

 

 کجا از تو محسن: گفتم آروم و  کردم پاک اشکامو

 بهت یادیز زیچ منکه ؟یدار خبر رو یهمچ

 نگفتم؟

 

 رو یهمچ کردمیم یراه که رو امیت: گفت محسن 

 یزیچ که تو وگرنه. کرد فیتعر برام خونه رونیب

 .یبود نگفته

 

 یچ شد؟ یچ پاشا و دریح حرف نیآخر خب: گفتم

 .....گفتند؟

 



 با باالخره یول. کردینم قبول پاشا: داد ادامه محسن

 تا شد قرار و اومد کوتاه دریح مانند دستور اصرار

 و خودش با بتونه نیآم تا بشند نیآم الیخیب یمدت هی

 .رهیبگ میتصم شیزندگ یبرا و ادیب کنار شیزندگ

 

 تمام در آرامش خاص یجور. بود گرفته آروم دلم

. بود یجار رگهامیمو و رگها تک به تک و وجودم

 مرگ حد سر تا دادندیم یقول اگه. شناختمشون یم

 و همه از دور خواستمیم من و. ستادندیا یم پاش

 . بکشم ینفس همه

 

. شدمیم هیبق و دریح دلتنگ یلیخ راستش

 یول..... گذشتم یروزها عشق   دلتنگ مخصوصا

 بودم دهیکش عذاب و دهیرنج دستش از یبحد خب

 . دیچرب یم امیدلتنگ به زورش که

 

 کال داداشم و خواهر و مادرم پدر یبرا یدلتنگ

 موردشون در یحس چیه چون بود یمعن یب برام



 یجلو از هاشون افهیق تک به تک بازم اما نداشتم

 پناه و نانیاطم حس جور هی و رفتینم کنار چشمم

 .   داشتم

 

 نیریش و نرگس با. بود شده شروع آرومم یزندگ

 یم..... میگفت یم. میرفتیم رونیب چشم به نکیع

 یکاف در یساعت..... میکرد یم دیخر...... میدیخند

 .....میشد یم جمع هم دور شاپ

 

 پاهامونو و مینشست یم پارک درختان ریز یگاه

 و بشند سبز خواستندیم کم کم که میکردیم دراز

..... بهار...... دادندیم بهار دنیرس از خبر

 .......بهار...... بهار

 

 ی افهیق و شدیم دهیکش آسمان بطرف چشمم من و

...... نامدار خانم دختر..... پاشا ی خاله..... بهار

 ......ومدیم چشمم یجلو...... باران خاله خواهر

 



 گهید کردمیم تالشمو تمام صبورانه همچنان من و

 ......نکنممممممممممم فکر یچیه به

 

 

 رابفهم اتمیح دارم یوابستگ غمت با

 بفهم را مشکالتم بردارازلجاجت، دست

 

 دهد یم عذابم دارد بودنت تفاوت یب

 بفهم را وفاتم یدینفهم کردم یزندگ

 

 یداشت محبت یاگرقدر ماندم یم زنده

 بفهم را نجاتم راه یول رمیم یم که من

 

 است خالص زعفران مثل تو شعردروصف

 بفهم را ناتمیقا کن رو و ریز را مشهدم

 



 من منظور ییتو سمیبنو که را یریهرضم

 .بفهم را التفاتم ندارم یمعشوق جزتو
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 و امن ایدن و بودم دور همه از من که بود روز ده

 روز ده. بود تنش بدون ایدن بود روز ده. بود امان

 و بندازه من به چپ ینگاه نبود یکس یحت بود

 . بشه قلبم یلرزشها باعث

 

 نیآم: گفت صبحانه خوردن بعداز نیریش اونروز

 بابام مامان. ها هستم رو و چشم یب یلیخ منم گمیم

 . دمشونید ییسرپا بار دو فقط برگشتن کهیروز از

 

 که گنینم یزیچ نجایا موندنم یبرا اونام درسته

 هی برم یول پوکه، کله دریح اون سفارش کنم فکر



 براشون واقعا دلم که باشم مامانم مهمون هم روز

 ..دهیتنگول

 

. دیکش پر یرعلیام و بهار بطرف فکرم یلبخند با

 بابا مامان االن منم کردندینم ینامرد باهام اگه

 مامانم مهربان ینگاهها کنار داشتم دیشا و داشتم

 .خوردمیم صبحونه

 

 پنهان که شما از.... راستش. شد غصه پراز دلم

 افتاده سرم به دریح الیخ بدجور شبید از ستین

 دنشید کباری یبرا دلم... دیشد بودم دلتنگش. بود

 . دیلرز یم رسما دور از اونم

 

 امروز. شد تنگ شتریب دلم. کردم یراه رو نیریش

 بود یروز چند انگار. نبود یخبر نرگس از فعال

 ظهر لنگ تا نباشه دروغ و بود شده شتریب خوابش

 . دیخواب یم

 



 شتریب و نبود سازگار مزاقش به گهید غذاهامونم

 خوردیم تونستیم که ییجا تا رو خنک ی هندوانه

 . زدینم کیج و

 

 دهیچ اطیح کنار دهیخر محسن همکه ییها هندوانه

 دهیکش ته نرگس ریناپذ یریس یاشتها لطف به بود

 عمرا اونم که داشتم خچالی یتو قاچ هی فقط و بود

 . کردیم تیکفا نرگس یبرا

 

 به درسته رو بزرگ ی هندوانه هی هرروز نرگس

 و شدینم هم ریس آخرش کنم فکر و خوردیم ییتنها

 .دیکش یم نقشه یبعد ی هندوانه یبرا طنتیش با

 

 نگاه نرگس خوردن به باز چشمان با که نیریش

 فکر یول ندارم یا تجربه چیه واال: گفتیم کردیم

 !هییخبرا کنم

 



 تونهیم خوردن هندوانه بودم دهینفهم هنوزم من و

 یرو ادهیپ دلم. باشه داشته خبر به یربط چه

 دمویخر سبد و دمیپوش لباس. ییتنها اونم خواستیم

 . افتادم راه و برداشتم رو بود داده نرگس که

 

 یخال یجا از تا دمیخریم هندوانه نرگس یبرا دیبا

 و من شبید هم شویکی آخه. رهینگ دلش ها هندوانه

 . میبود آورده باال تهشو نیریش

 

 همه به نگاهم و رفتمیم راه رو ادهیپ در آرامش با

 .ستادمیا ناخواسته یا لحظه اما. شدیم دهیکش جا

 نشست یم وجودم تمام به پشت از که ییروین

 نگام داشت یکس انگار. نداختیم تپش به قلبمو

 . کردیم

 

 آمد و رفت حال در یتعداد. برگشتم عقب به آهسته

 متوقف یکنار ای گذر حال در یینهایماش. بودند



 و بود ستادهیا یدرخت کنار یمرد. یخال اما بودند

 . بود یگوش با صحبت درحال بمن پشت

 

 دریح هیشب پشت از چقدر. گشت سرتاپاشو نگاهم

 دریح... نه اما. ختیر فرو یا لحظه دلم ته. بود

 ی شهیهم دریح پهن یها شونه... نبود الغر نهمهیا

 .بود چشمام یجلو

 

 زیچ چیه و گردوندم اطراف به یچشم دوباره

 در. افتادم راه دوباره. نکرد جلب نظرمو یخاص

 با هرلحظه حس همان اما رفتمیم راه خودم االتیخ

 الیخ همش برنگشتم سرم پشت گهید اما. بود من

 الیخ فقط.. بود

 

 بودم گرفته ادی نرگس و نیریش از کهیاونجور

 خودمم که کردم درست پلو زرشک ناهار یبرا

 بودم ماهر یادیز چون البته. داشتم دوست یلیخ

 برنجم و بودند شده سرخ یادیز یکم هام ازداغیپ



 شدن شفته با خداروشکر اما بود شده نرم یکم هم

 .داشت فاصله

 

 یم خودم دور آشپزخونه در که یلحظات تمام

 یجلو قد تمام دریح کردمیم پز و پخت و دمیچرخ

 . بود گرفته جان چشمم

 

 دلمو ته بود داده دست بهم ابانیخ در که یحس

 بود یجور امروز حالم اصال. بود لرزونده یلیخ

 یبرا انگار اما نبودم، یراض دلم ته هرچند که

 دریح ادی به ام لحظه به لحظه و پختم یم دریح

 .بودم دلتنگش چقدر من و گذشتیم

 

 فکر و بود نشسته کاهوها یرو حرکت یب نگاهم

 فراموش ایزود نیا به درویح شهیم مگه: کردم

... نداشت دوست درویح اصال شهیم مگه.... کرد

... شد دریح الیخیب عمر تمام یبرا شهیم مگه

 ...نبود اصال نبود یشدن



 

 دریح دلتنگ بشدت هام ییتنها در امروز من و 

 یبرا رو نیآم و نبود من یبرا گهید دیشا که بودم

 !بود گذاشته کنار شهیهم

 

 . ادیب رونیب ازش دریح بلکه دادم تکون سرمو

 تا دونستمیم. نبود یخبر خوابالو نرگس از هنوزم

 خونه در نزده زده موهاش به یا شونه بشه داریب

 با و پرسهیم ما از یحال اول. ارهیدرم بصدا رو

 سر رهیم بعد خندهیم دلش ته از نیریش یحرفها

 .. و شیزندگ خونه

 

 وروجک. زدم لبخند. اومد در بصدا خونه زنگ

 در دیکل با که بود االن. بود خوارمون هندوانه

 .بشه وارد صلواتش سالم با و کنه باز رو خونه

 

 رو چاقو. دراومد بصدا خونه زنگ دوباره یول

 یعنی. رفتم اطیح بطرف و انداختم کاهوها یرو



 محسن و نرگس بجز که ما بود؟ رفته ادشی دیکل

 . بزنه رو خونه نیا در مینداشت رو یکس

 

 ادتی دیکل شده چطور: گفتم دمیپوش که کفشهامو

 .نداد یجواب نرگس اما نرگس؟ رفته

 

 به چشمم که یا لحظه و کردم باز لبخند با درو

 نیدتریشد به فشارم کنم فکر افتاد در یجلو شخص

 . کرد افت وجه

 

 که بود دهیماس مادربزرگم یرو ام زده خی نگاه

. بود ستادهیا در یجلو شاهانه یلیخ و بدست عصا

 نبودم بلد واقعا و بود رفته ادمی سالم یحت یهمچ

 !بکنم دیبا کاریچ االن

 

 کم دخترک: گفت. زد بصورتم یلبخند مادربزرگم

 آرامش و شده یزندگ خونه صاحب من ی تجربه

 ستین بلد االن اما. زنهیم موج صورتش یتو



 یکن سالم اول کنهیم حکم ادب دخترکم. کنه کاریچ

 خونه وارد یکن دعوت ات ناخونده مهمون بعداز و

 !بشه ات

 

 کنار در یجلو از و دادم یسالم منگ و جزدهیگ

 مادربزرگم. بگم یدییبفرما فتادین ادمی یحت. دمیکش

 به ینگاه. ستادیا کوچکم اطیح داخل و شد وارد

 ها هیهمسا یها خونه یحت و خونه وارید و در

 . انداخت

 

 نیاول یبرا: گفت و دیکش بلند یآه برگشتن بدون

 یتو یگاه. ینکن باور ممکنه گمیم بهت یزیچ بار

 خونه نیهمچ یآرزو فقط دمیرسیم ییجا به میزندگ

 برم و دور چکسیه که کردمیم رو یکوچک ی

 کار با فقط که بارانم، و بهار و باشم خودم و نباشه

 با و بچرخونم  شونویزندگ بتونم خونه رونیب در

 . کنم محافظت ازشون وجودم تمام

 



 و شدیم دهیبر جا همه از دستم یگاه اقتدارم تمام با

 یا خونه نیهمچ دلم قسم زتیعز جان به

 همه از دادند خبر من به یوقت....... خواستیم

 چشمت گهید و یباش مستقل خوادیم دلت و یدیبر

 ....افتادم خودم ادی فته،ین چکسیه چشم به

 

 بابات و مامان مخصوصا و کردینم قبول چکسیه

 یکس تنها. کنند داتیپ زدندیم جا همه به خودشونو

 الاقل خواستیم دلم. بودم خودم ستادیا جلوشون که

 نیا به نتونستم چوقتیه و نداشتم همت اونهمه من

 !یبرس ات خواسته به تو اما برسم، کوچکم یآرزو

 

 و زدمیم حرف باهات دیبا خودم فقط هم االن

 گهید چکسیه کار. دادمیم حیتوض برات رو یهمچ

 دنتید لحظه هی یبرا حاضرند مادرت پدر! نبود

 ......من اما بدند عمرشو نصف

 



..... ندارم و نداشتم یمادر پدر من: گفتم کرده بغ

 خودتونم...... کنم ینم فکر بهشون هم گهید

 صدم کی بودند نشده من الیخیب اونا اگه دیدونیم

 . ومدینم بوجود من یبرا هم مشکالت نیا

 

 برداشت پله بطرف یقدم برگشتن بدون مادربزرگم

 و بهار دیشا...... نکن قضاوت دهینشن: گفت و

 ریتقص یب سرنوشت نیا در واقعا یرعلیام

 .....بودند

 

 نگاه فقط رو خونه مادربزرگم. میشد خونه وارد

 و نشست. دادیم قورت تماما رو خونه بلکه کردینم

: گفت کرده چشمام به ینگاه تمام حسرت با

 دیشا یمتر ۶۰ کوچک و ساده یهایزندگ نجوریا

 بزرگ یآرزو یزمان یول نباشه، یشکیه یآرزو

 .....بود نامدار بانو

 



 تمام با که نیآم کنمیم یحسود بهت چقدر من و

 خودت یبرا رو آرامش سراسر یزندگ نیا تالشت

 مهمونت و امیب یگاه خوادیم دلم..... یکرد ایمه

 ....تنها خودت و خودم و خونه نیهم در..... باشم

   ؟یدیخر ای یکرد اجاره

 

 صاحبش....... کرده اجاره محسن: گفتم آروم

 .بود نشده فروش به حاضر

 

 انداخته برش و دور به ینگاه دوباره مادربزرگ

 و خودم یبرا خرمیم بدم اردیلیم هی شده:  گفت

 یبرا...... مون بربادرفته یآرزوها و خودت

 دیشا که یآرامش یبرا...... مون شده خزان یزندگ

 چوقتیه و میکن دایپ میتونستیم جا وجب هی نیا در

 .... مینکرد دایپ

 

..... لهیپ لهیش یب..... شمیم مهمونت و امیم یگاه

 چون..... نیآم خودت و خودم فقط..... تعارف یب



 خسته یزندگ نیا از چقدر کنمیم درک و فهمم یم

 .....یا

 

 در خسته ی خسته و دارم نگه خودمو نتونستم

...... رفتم فرو بار نیاول یبرا مادربزرگم آغوش

 یحرف چیه...... ختمیر اشک و ختمیر اشک

 همه از دهیبر که بود اشکهامون فقط اما میزدینم

 ......بود شده هم یقاط

 

 دم بزرگ نامدار بانو کردن، هیگر یمدت بعداز

  خواد؟یم یچ دلم االن یدونیم: کرد زمزمه گوشم

 

  مادربزرگ؟ مهربون یچ: گفتم و کردم یهق

 

 هندونه اون از یکی: گفت... دیخند بازم... دیخند

 قاچ ینیس یتو راحت یلیخ که اطیح ی گوشه یها

 ییآرزو. میبخور یشتر هم کنار هردومون و میکن



 کنه خدا فقط! بخنده بشنوه یهرک دیشا که کوچک

 !باشه نیریش هندونه

 

. دمیخند بلند منم هام هیگر و هقهام هق با. دمیخند

 نامدار مقتدر و بزرگ یبانو کردمینم باور اصال

 و کردندیم کار هاش کارخونه یتو نفر هزاران که

 .....بخوره هندونه یشتر بخواد گفتند یم قربان بله

 

 و خندان. دمیکش بصورتم یدست و شدم بلند

 یکم تون نوه..... مادربزرگ: گفتم خوشحال

 کاله سرش کنه کاریچ گرفته ادی و شده زرنگ

 چاقو شرط به ستمین یخوب شناس هندونه چون. نره

 ......هستند نیریش بگم مطمئن تونمیم و دمیخر

 

 مادربزرگم کنار نرگس چشم از دور بعد یقیدقا و

 حاال و میخوردیم ناب یلذت با رو یشتر ی هندونه

 ......میگرفتیم هم عکس ییدوتا خودمون از

 



 

 مارمیب حال ینیبب ؟ ارمی نینازن ییکجا

 گرفتارم تو درد به گفتن کی به کی بانیطب

 

 دارم بدن در یجان نه دردم شودیم درمان نه 

 من که ستیمهمان شب،چه هر غمم آغوش هم

 دارم؟

 

 دهید غم شهر انیم سرگردان و رسوا شدم

 دهیرنج تو مجنون که نمیبال به امشب ایب
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 میداشت جا و میتونستیم کهییجا تا مادربزرگم با

 از مادربزرگ خاص ینگاهها. میخورد رو هندونه

 یتو هم یخاص یشاد. رفتینم کنار صورتم یرو

 . دیدرخش یم چشماش



 

 ییتنها و متیتصم نیا با یبدون اگه: گفت مهربون

 یم فیک یآورد هیبق سر به یچ کردنت یزندگ

 جاسوسهارو کار یکم سنم نیا در منم حاال! یکن

 برات خبرهارو یرجلکیز و کنم یباز برات

 . برسونم

 

 یمیصم نهمهیا مادربزرگم با امروز به تا. دمیخند

 حس کامال. میبود نزده حرف ننشسته هم کنار

 . بود برام یدیجد

 

 از مادرت پدر: داد ادامه طنتیش با مادربزرگ

 غهیص مخصوصا. شدند باخبر دریح یکارها تمام

 که شما شدن ربوده ش،یسوت نیآخر نیا و کردنش

 اتفاق براتون ناهماهنگش مسافرت و دریح بخاطر

 ! افتاده

 



. هستند ریپن و کارد دریح با مادرت و پدر االن

 یقاط خودشونو کال یمرتض حاج و زجونتیعز

 هم اونا بنظر چون. نکردند بابات و دریح یدعوا

 دریح و هستش بخشش رقابلیغ یآخر اتفاق نیا

 . بده پس تاوان دیبا

 

 حاج و زیعز ی خونه به راحت یلیخ مادرت پدر

 اونجا شبها یبعض و کنندیم آمد و رفت یمرتض

 رانده هیتنب چوب با داره فعال دریح اما. موندگارند

 . شهیم

 

 حاج ی خونه همون یرعلیام شیپ شب سه

 یکارها داده دستور دریح به همه شیپ و یمرتض

 عمرا که کنه تموم کارو و بندازه راه رو طالقت

 !بشه دامادش دریح بده اجازه

 

 حاج یحت و ختهیر بهم بدجور اوضاع خالصه

 اونا. کنند ینم یوساطت چیه هم زیعز و یمرتض



 نیا اما کنار، به دریح یکارها تمام دارند اعتقاد هم

 و ذارهینم بخشش یبرا ییجا گهید ریاخ ییربا آدم

 یرعلیام دست به رو یچیق و شیر شون همه

 . سپردند

 

 و من بطرف بود دهیبر جا همه از همکه دریح

 مینتونست هم ما متاسفانه اما. آورد پناه بارانت خاله

 بقدر گفت یجد و سخت یلیخ بابات. میبکن یکمک

 تا که دیکرد تیحما نیآم از سالها نیا تمام تیکفا

 . دیبسپار بخودم رو بعد به نیا از. هیکاف امروز به

 

 خان یرعلیام آخه: گفت طبع شوخ و یعاص پاشا

 هم شما نداره قبول هم شمارو نیآم نجاستیا مشکل

 خدا رو فتهیب یاتفاق چه االن. دیندار قبول درویح

 .دونهیم

 

 یماجراها از تو تا که مطمئن و معتقده بابات یول

 یم فرق موردشون در نظرت یبش خبر با گذشته



 عاقبت آخر موندم فقط. دارم نظرو نیهم منم. کنه

 .برسه کجا به خوادیم نفسش تازه ییدا نیا با دریح

 

 یبحد داداشش بودن زنده از هم زجونتیعز

 قسم رو همه که شناسه ینم پا سراز و خوشحاله

 خودش یهرکس و نکنند ماجرا نیا یقاط اونو داده

 .کنه حل مشکلشو

 

 گله دریح ریاخ کار از یبحد هم یمرتض حاج 

 هم فقط!! بسته رو از براش رویشمش کال و منده

 به ما با نیآم ینداد اجازه گفته تاسف با کباری

 !شیبسپر گرگها دست یببر ادیب مسافرت

 

 تو از بهتر بخدا میهست مسن دوتا که مادرت و من

 یدونیم خودت االن! میباش نیآم مراقب میتونست یم

 گهیهمد پس از دیتونیم دوتا شما فقط که ت،ییدا و

 !دیایبرب

 



 ناله یصدا فقط و هیقروقاط بدجور اوضاع خالصه

 گهیم یگاه که ارهیم لبمون یرو لبخند پاشا یها

 کباب گرتیج یالههههههه دریح نم،یریش نمیریش

 !!یکرد کباب گرمویج بشه

 

 صحنه پشت ختیریب اوضاع دنیشن از نباریا

 مشخص فمیتکل خودم با خودمم. زدم تلخ یلبخند

 . نبود

 

 متیتصم نیآخر یبگ بمن شهیم: دیپرس مادربزرگم

 نمیبب و بدونم رو دلت ته اون خوامیم ه؟یچ دریح با

 !میبکن دیبا کاریچ

 

 اما. بودم فکر یتو بشدت و ندادم یجواب 

 دیدونیم خودتونم: گفتم آروم. بود منتظر مادربزرگم

 و. دارم دوست قلب میصم از درویح دیدار خبر و

 کرده که ییکارها به یربط داشتن دوست نیا

 !نداره



 

 خسته دستش از..... ام خسته مادربزرگ اما 

 دست از..... ام خسته کاراش دست از..... ام

 . ام خسته بخودم نسبت اشیفکر یب یبعض

 

 و ببندها ریبگ با عمرمو تمام باشه قرار اگه 

 بهتر همون کنم سر هاش ییزورگو و دنهایدزد

 . باشم داشته دوستش قلبم یتو و دورادور

 

 بکنه، محافظت ازم چندنفر برابر در نتونه یوقت

 باشه یجور کارش و شیزندگ یمش خط تمام یوقت

 پنهان پستو در خودمو و باشه خطر در من جان که

 تموم بهتر همون. خوامینم رو یزندگ نیا من کنم

 .....بشه

 

 یول ست،ین برم و دور یشکیه و تنهام درسته االن

 چپ نگاه چکسیه امیم و رمیم راحت. آرومم واقعا



 نکهیا نه! کردن یزندگ گنیم نویا. ندازهینم بهم هم

 .باشم نداشته یجان تیامن اما بزنم غلت پول یتو

 

 میزندگ در درویح کنم یسع شده باعث زایچ نیهم

 کنار یمحبت و عشق هر ستین قرار. بزارم کنار

 میکی. کنند یزندگ شیآسا با و باشند خوشبخت هم

 دوستش دورادور دیبا فقط و فقط که من مثل شهیم

 خودمم. کنه یم هم تیکفا برام که باشم داشته

 .میراض یاجبار

 

. دمیم حق بهت: گفت داده تکون یسر مادربزرگم

 منم. بکن کارو همون یدونیم صالح هرجور

 .کنم یم کمکت دارم بدنم در یجان تا و کنارتم

 

 نیا تمام که یهست گرمید یها نوه یماورا تو

 . کردم یزندگ باهات کینزد چه دور چه سالهارو

 



! شده کدبانو پا هی خودش یبرا گهید من خانم   نیآم

 ضعف آدمو دل و دهیچیپ خونه یتو غذاش یبو

 مادربزرگش؟ ناز دخترک میدار یچ ناهار. برهیم

 

 پلو زرشک مثال ناز دخترک واال گفتم. دمیخند

. بشه شفته بود مونده کم برنجش. گذاشته

 بده یا مزه چه حاال. شده سرخ یادیز ازداغهاشمیپ

 . دونهیم خدا

 

 و داد تکون سرشو خوب حس هی با مادربزرگ

. میبخور هم با بشه ناهار وقت زودتر انشاال: گفت

 خونه خانوم خودم داشتم آرزو من بود هم یزمان هی

 متاسفانه اما. کنم پز و پخت شوهرم یبرا و بشم ام

 . میداشت خدمتکار شهیهم

 

 و کاسب بابام. داشتم ییرو برو و بودم ساله جدهیه

. بود چرم و پشم تجارت کارش. بود دار مغازه

 . نبود توپ توپ   اما بود خوب وضعش



 

 و میرفتیم بازار به مامانم همراه دوبار ای کی یسال

 مگه. تمام گهید کردمیم دیخر خودم یبرا من

 و برند بازار ساعت به دم داشتند حق دخترا

 . بدند نشون مردم به خودشونو

 

 مون مغازه بطرف بابام از پول گرفتن یبرا مامان

 قدم کنارش صدایب و بودم همراهش منم خب. رفت

 .بود سرش گلدار چادر مامانم. داشتمیبرم

 

 یها سهیپل کمر دور گلدار و بلند رهنیپ من اما 

 یروسر و بودم دهیپوش دیسف جوراب با درشت

 نداشتم جرات کهیدرحال داشتم سرم به هم یا ساده

 .    کنم بلند ابونایخ کف از نگاهمو

 

 نشسته بابا کنار جوان یمرد میشد که مغازه وارد

 راهنیپ جوان مرد. بود زیم یرو شون ییچا و بود



 عزادار دادیم نشون داشت که یشیر و تن به اهیس

 .هستش

 

 هم قبال انگار. شد بلند ما با یاحوالپرس سالم یبرا

  یا لحظه شیاحوالپرس جواب در. بود دهید مامانمو

 چشمان به نگاهم که بدم جوابشونو کردم بلند سرمو

 .افتاد داغدارش

 

 رو مرد اون من نه گهید. تمام و بود همون فقط

 فکرشم به البته. رمیبگ ازش یخبر تونستم نه دمید

 .     الیخیب کال و نبودم

 

 یهمچ گهید من و گذشت اونروز از چندماه

 یتو بشدت مامانم دمید روز هی. بود شده فراموشم

 با یرلبیز یگاه اما کنهیم پز و پخت داره. فکره

 .زنهیم حرف خودش

 



 شده یزیچ: گفتم و رسوندم کنارش خودمو آهسته

  افتاده؟ یاتفاق گهیم حسم مامان؟

 

 نگاهش ینگران. گشت سرتاپامو نگاهش مامان 

 از یبلد تو یعنی: گفت آروم. بود چشم یتو کامال

  ؟یکن مراقبت کسالهی ای چندماهه ی بچه هی

 

: گفتم بود رفته مامان یحاملگ شیپ فکرم که من 

 ادیب ایبدن تون بچه انشاال خب چندماهه؟ چرا حاال

 بزرگتر تاآآآآآآآا......   و روزه دو و روزه هی شهیم

 !استادکارم خودم که بشه

 

 فکر. بلدم یدار بچه قشنگ دیدونیم خودتونم

 پسرکوچولتون کردن بزرگ در یک دیکنیم

  هان؟ کرده کمکتون

 

 یزیچ گهید و داد تکون یسر ینگران با مامان

 خونه بابام که اونشب. گذشت روز چند بازم. نگفت



 هم مامانم. شدم اتاق وارد یچا با. زد صدام بود

 . نشستم منم. بود نشسته

 

 به شیپ چندماه ادتهی دخترم: گفت فکر یکم با بابام

  بود؟ کنارم دوستام از یکی دیبود اومده مغازه

 

 کهیهمون: داد ادامه دید متعجبمو نگاه بابام یوقت

 !عزادار و بود تنش اهیس راهنیپ

 

 و دادم تکون سرمو. ومدیم ادمی ییزایچ تازه 

 که یکس اون: گفت بابام. حرفاش ی ادامه  منتظر

 سالهاست و بود تاج نالیز دوستم یدید مغازه یتو

 یکارگاهها یبرا مو مغازه چرم و پشم تمام

 . برهیم خودش یچرمساز و یسندگیر

 

 دیدید مغازه یتو رو تاج نالیز که یموقع همون

. بود عزادار و بود داده دست از زا سر رو زنش



 به عمرش و بود مونده زنده پسره که اش بچه البته

 .نه زنش اما. ایدن نیا

 

 نیا دونستمینم و بود بابام به چشمم متعجب بازم

 بابام. باشه داشته تونهیم یربط چه بمن ماجراها

 دهید کینزد از تورو که تاج نالیز االن: داد ادامه

 دوباره خوادیم و شده قرصت پروپا خواستگار

 . کنه بزرگ خودش شیپ شو بچه و کنه ازدواج

 

 و شهیم بزرگ داره مادرش شیپ زیپرو پسرش

 هم همه. باشه شده کسالشی کینزد دیبا االن

 شیپ رو بچه و رهیبگ زن تاج نالیز منتظرند

 خودش ی خونواده کنار بچه که ببره خودش

 .بشه بزرگ

 

 خودم بودم یحد در نه داشتم گفتن یبرا یزیچ نه

 دست یچیق و شیر. رمیبگ میتصم میزندگ یبرا

 .گر نظاره هی فقط منم و بود مادرم پدر



 

. کنه یم خوشبختت تاج نالیز دونمیم: گفت بابام

 یتونیم اش خونه یتو یراحت و خوب یزندگ

 یبرا و یببر باال سرها تو یسر و یباش داشته

 پسرش دیبا فقط. یبزن بهم یرسم و اسم خودت

 نالیز جان که یبدون خودت ی بچه نیع رو زیپرو

 ......بنده پسرش به تاج

 

 ....... که بود بعد یمدت و

 

 دمیکش چه بدانى که نبودى دلتنگ و دلتنگم

 دمیکش چه بدانى که نبودى لنگ نشدى، عاشق

 

 ؟ بمانى که زمیبر تو پاى به که اشکى قطره کو

 دمیکش چه بدانى که نبودى جنگ در اسلحه بى

 

 دىیند داغ شکنى، مبریپ مغرور بت آن تو



 دمیکش چه بدانى که نبودى سنگ کی به بسته دل

 

 ىیخدا هنرمند دستان حاصل تابلوى تو

 دمیکش چه بدانى که نبودى رنگ بى نقاشى

 

  اما تو شوق از پر چشمان پى را جا همه گشتم

 دمیکش چه بدانى که نبودى فرسنگ به فرسنگ
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 من یعروس یبرا داشتند همه که بود بعد یمدت و

 درسته تاج نالیز. شدندیم آماده تاج نالیز محمود و

 سال ده و. داشت سال ۲۸ همش اما داشت بچه هی

 ساز مشکل برام تونستینم چندان سن اختالف

 . باشه

 



 و دست و مهربان و برخورد خوش تاج نالیز

 و بود نشسته دلم به کامال خوبش ی افهیق. بود دلباز

 یزن من از قبل کردمینم هم رو فکرش اصال

 مادرش قراره که داره هم یا بچه االن و داشت

 .بشم

 

 من یبرا شد قرار تاج نالیز یتقاضا به بنا

 و آماده یا خانه عروس   چون نکنند هیته یجهاز

 ی نهیهز با کرد خواهش نیهمچن. بودم ایمه

 که رهیبگ برام رو حنابندان شب نیباتریز خودش

 لباس در همونشب و کنه صدا توپ مثل شهر در

 .ببره خودش ی بخونه منو عروس

 

 بخاطر یعروس جشن و یداماد لباس از اما 

 تمام. باشه معاف اولش همسر ی خونواده

 . گرفت قرار قبول مورد تاج نالیز یتقاضاها

 



 یکمربندطال فقط که شد گرفته یحنابندان من یبرا

. بود دهیچیپ زبانها سر قرمزرنگم راهنیپ یرو

 یا خواننده و قاف ی قله از ناب یشگریآرا حاال

 که ییها رقاصه و جشن به شده دعوت و معروف

 یهاییرایپذ و بودند گرفته بدست رو  جشن کل

 .......بماند یآنچنان

 

 نیباتریز هم رو جشن آخر ساعت دوسه همانشب

 دل به حسرت یعمر تا کردند تنم رو عروس لباس

 نالیز که بود سحر یهایکینزد و. نباشم لباس نیا

 مراسمات انجام بعداز و شد خونمون وارد تاج

 خانواده انیگر چشمان برابر در عروس، ی بدرقه

 . شدم بخت ی خانه یراه ام

 

 و شد گرفته برام وجه نیبهتر به یپاتخت جشن

 محمود کنار تمام ی  شاد و یدلخوش با میزندگ

 که بود میعروس بعداز هم هفته کی. شد شروع

 و آوردند مون بخونه رو محمود پسر زیپرو

 . دادند لمونیتحو



 

 و دیسف یپوست با یخواستن و نیریش یا بچه زیپرو

 راه کم کم داشت تازه. بود براق و اهیس یچشمان

 یبرا اول. کردیم کنترل خودشو بزور و رفتیم

 چند اما. دیکش یم عقب خودشو بغلم به اومدن

 و ومدینم نییپا آغوشم از گهید که بود بعد ساعت

 . بود دهیچسب بهم کانگورو بچه نیع

 

 راه خونه در و بود کرده فروکش خجالتم کم کم

 کوچکش اسم به رو تاج نالیز حاال. بودم افتاده

 هم. بود یزندگ مرد واقعا که زدمیم صدا محمود

 .من عاشق هم بود زشیپرو عاشق

 

 صدام ماهرو همش و گفتینم خودمم اسم گهید

 که کردیم غرق محبتهاش در منو یبحد. کردیم

 دوست تینها یب رو زیپرو هم خودشو هم منم

 .داشتم

 



 پخت و خونه یکارها با ادیز. گذشتیم روزهامون

 فقط من. داشت خدمتکار خونه. نداشتم یکار پز و

 به رو دلسوز یمادر و مهربان یهمسر نقش

 روزبروز و کردمیم اجرا وجه نیبهتر

 .شدیم شتریب گهیهمد به مونیوابستگ

 

 .میبود داده لیتشک هم دور رو یخوب ی خونواده 

 بچه و من که یا عالقه و عشق و زیپرو وجود با 

 میعروس از دوسال فتادینم ادمی یحت م،یداشت بهم

 ی بچه زیپرو. نشدم دار بچه هنوز من و گذشته

 . تمــــــــــام بود خودم

 

 ی بچه یشکیه بزنند زر تونندیم تا تونستندیم همه

 و طونیش زیپرو عاشق من! شهینم آدم خود

 .کردیم تیکفا برام نیهم و بودم وروجک

 

 دختر دومم ی بچه کاش کردمیم فکر یگاه یحت

 یول. نباشه خواهر بدون زیپرو پسرم و باشه



 امکان اصال. بشم دار بچه نتونستم کردم یهرکار

 . نداشت

 

 چیه. شد شروع دکتر و درمان و دارو دوا کم کم

 هم محمود. شدمینم هم دار بچه اما نداشتم یرادیا

 زیپرو که تو: گفتیم و دادیم یدواریام بهم شهیهم

 به تا باش الیخیب یکم پس یدار کمال و تمام رو

 . باشه سازت سبب خودش خداوند وقتش

 

 و بود ساله ۱۰ زیپرو. نشدم که نشدم دار بچه اما

 بگم تونمیم فقط. یدوستداشتن و افهیق خوش یپسر

 بود یکی روحمونم میداشت دوست رو گهیهمد یبحد

 ! جدا مون جسم و

 

 فکر شدن دار بچه به بودم شده دیناام گهید که منم

. بس و بود زیپرو میدلخوش تنها و کردمینم

 یزندگ یدوستداشتن زیپرو یبرا کال بگم تونستمیم



 رفته رفته و شدیم بزرگتر روبروز که کردمیم

 .کردیم اشغال دلم در یشتریب یجا

 

. بود گذشته زیپرو یسالگ ده تولد از یروز چند

 قرار و آروم. زدیم شور خاص یجور دلم اونروز

 و هول شدت از. بودم نگران بشدت و نداشتم

 یسندگیر کارگاه به بود نشسته جانم به که ییوال

 .ستین آنجا گفتند یول زدم زنگ محمود

 

 تته یکم با یمنش که زدم زنگ یدباغ کارگاه به

 زدم داد فقط. ستادیا یم داشت قلبم. داد جوابمو پته

 خوامیم که کنننننننننننننن دایپ برام رو محمود

 !نبود کار در یمحمود یول. بزنم حرف باهاش

 

 سهل با که کارگاه کارگران از چندنفر با محمود

 شده چرم یادیز ریمقاد رفتن نیب از باعث یانگار

 به زود گرفته درد قلبش که بود کرده بحث بودند

 . بود شده منتقل مارستانیب



 

 و مات ی چهره. رسوندم مارستانیب به خودمو

 بدند یچطور جوابمو دونستندینم که همه مبهوت

 .باشم آماده بد ییخبرها یبرا دیبا زدیم داد کامال

 

 کرده یقلب ستیا مارستانیب به دنیرس تا محمود

 مرگش خبر دکتر انیاطراف یتالشها تمام با و بود

 .بود کرده اعالم رو

 

 باور رو محمود رفتن اصال. شد پا به یکبر امتیق

. بودم شده وانهید ی وانهید دونمیم فقط و کردمینم

. یشکیه گهید و میبود زیپرو و من فقط گهید االن

 . مینداشت رو چکسیه

 

 دمیفهم تازه محمود، چهلم مراسم اتمام بعداز

 تا اند افتاده تکاپو به هیمدت زیپرو یمادر ی خانواده

 به اموالش تیریمد ی اضافه به رو زیپرو تیومیق

 .باشند زیپرو دار عهده خودشون و رندیبگ عهده



 

 در که داشت ریپ یمادر فقط و نداشت پدر محمود

 . بود آورده هم دیمروار آب چشمانش محمود فراق

 

 شدم دامانش به دست که داشت یبزرگتر برادر

 چون. کنه قبول خودش رو زیپرو تیومیق بلکه

 بودن بچه میق یبرا یپدر ی خانواده داشتم خبر

 !دادگاه قبول مورد و دارند رو تیارجح نیشتریب

 

 یبرا زدنهامو پا و دست که محمود برادر اما 

 یجد یلیخ. نشست روبروم بود دهید زیپرو حفظ

 باطله کاغذ  تکه کی یرو فقط..... زنداداش: گفت

 گذشته چندسال نیا مثل یدار عمر تا سیبنو برام

 زیپرو یزندگ ی فرشته تک و مهربان مادر که

 فقط رو زیپرو و یکنیم یمادر براش هم باز یبود

 !یدونیم خودت خون از

 



 کنمیم یکار خودم یبد بهم رو دستنوشته نیا اگه

 !چکسیه گهید و یباش خودت فقط زیپرو میق

 

 یحتهاینص و حرف به یفکر چیه بدون و عجله با

 میتصم احساس یرو از فقط و ندادم گوش چکسیه

 .دادم محمود برادر به رو دستنوشته و گرفتم

 

 در شده ثبت اوراق که بود یبعد  دادگاه در و

 دادگاه زیم یرو معتبر یا دفترخانه و محضر

 صحت با خود اتیح زمان در محمود که نشست

 یقانون میق عنوان به منو کامل تیدرا و عقل

 تیریمد یحت. ریالغ و بود کرده یمعرف زیپرو

 .بود سپرده خودم به اموالشم

 

. بود شده دهیکوب همه سر به نیسنگ یپتک با انکار

 مبهوت چشمان برابر در که میبود زیپرو و من فقط

 شوق اشک دهیکش آغوش در رو گهیهمد همه

 . میختیریم



 

 باالخره و شد شروع من مورد در دادگاه قاتیتحق

 میق علنا و رسما داده من تیکفا به یرا دادگاه

 .شدم زیپرو

 

 هم همراه و میکردیم یزندگ هم کنار زیپرو با

 با کم کم. میختیریم اشک براش شده محمود دلتنگ

 مجبورم فقط که محمود بزرگ برادر ییراهنما

 نانیاطم کارگاهها ی اداره در چکسیه به کردیم

 آرام آرام و پرداختم کارگاهها یسرکش به نکنم

 .اومد دستم تیریمد ی نحوه

 

 ۱۳ زیپرو و گذشتیم محمود مرگ از دوسال

 گهید و بودم سوار کارها به کامال منهم. بود ساله

 .گرفتمینم کمک یکس از تیریمد یبرا

 

 نیع و داشتم معامله باهاش ادیز که یکس تنها

 بود راد دیسع بود حالم کمک هرلحظه ناب یدوست



 محمود ارغاری و یمیصم دوست امیاال میقد از که

 .......بود امرزیخداب

 

 كرد خسته را دلم مژگانت تیر

 كرد دلبسته مرا چشمت آتش                 

 تو دریاي چون و پاك نگاه آن

 كرد وابسته را بشكسته دل این             

 تو چشمان در خفته صفاي آن

 كرد دلخسته این جان در آتشي             

 فتاد دل در تو مهر از اي رشته

 كرد بسته پر دلم آزاد مرغ                    

 او كه چون ندارم من اختیاري

 كرد شایسته تو مهر براي دل                 

 اسیر شد كي دلم ندانستم من

 كرد آهسته خراب دل نگاهت چون         
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 ییراهنما و راد دیسع با یپ در یپ معامالت بخاطر

 رخواهانهیخ تین کال اش، معقوالنه و خاص یها

 پول از یقرون نبود حاضر که بود اومده دستم اش

 . باشه یاضاف منفعت براش زیپرو و من

 

 کفه منفعت مواقع شتریب شدمیم متوجه یگاه یحت و

 که بود دیسع سهم از تر نیسنگ من، یترازو ی

 . دیرس ینم ییبجا اما کردمیم هم اعتراض

 

 و نگاه یآرام به اعتراضم، برابر در دیسع

 عزب مرد هی من: گفتیم برگردونده صورتشو

 و ستین ام عهده به یشکیه تیمسئول که هستم

 زیپرو برابر در تو. رسونمینم رو چکسیه خرج

 کتاب حساب قرون قرون بعدا ممکنه که یمسئول

 !یبد پس

 



 شناخته برام شیمردونگ و مروت و مرام خالصه

 و بود گرم کتابهام حساب به سرم اونروز. بود شده

 . بود نمونده برام اعصاب راستش

 

 ی خونه در هرطبقه از یجورواجور خواستگاران

 مکان بود شده بابام ی حجره گهید و زدندیم بابامو

 !خواستگاربَرون

 

 دارم دوست: گفتیم و دیخند یم یگاه بابام یحت

 یجلو بزارم بزرگ سنگ هی میقد شاهان نیع

 سنگ) یداش یلچیا بزارم اسمشو و ام حجره

 (. خواستگار

 

 سنگ اون یرو دخترمه خواستگار یهرکس که

 مورد اگه. کنم پسندش و کنم نگاش من و نهیبش

 همونجا از وگرنه بدم ورود ی اجازه بود پسند

 !کارش یپ بره کنم ردش

 



 هم رقمه همه خواستگار شکر مرتبه خداروهزار

 زن و مرده زن و متاهل تا گرفته مجرد از. داشتم

 دیتجد یبرا کردیم درد سرشون که داده، طالق

 من که پولدارش نوع از اونم گرفتن زن و فراش

 . باشم

 

 یشعوریب مردک. یقاط اعصابم و بود نییپا سرم

 نیا بخودش بچه، نیچند و زن دو داشتن وجود با

 بابام شیپ و باشه من خواستگار بود داده رو اجازه

 .بود دهیکش رخ به پولشو

 

 نسوزونده منو حد نیا تا خواستگارام از چکدامیه

 !!بود

 

 دلم. آوردم باال سرمو دیسع سالم یصدا با

 آرامش یجور. بزنم لبخند دنشید با خواستیم

 بهم اعصاب   شدت بازم اما بود دهیدو رگهام یتو

 .بود آرامش از شتریب ام ختهیر



 

 چته: گفت درجا. دادم جوابشو یآرام به و شدم بلند

 هم روت و رنگ چ،یه داره غم که چشمات بانو؟

 یاتفاق.  یهست یعصب گهیم اخمات و ستین خوب

 افتاده؟

 

. گذرهیم الیخیب: گفتم. نشستم و دادم تکون یسر

 . کنم عادت کم کم دیبا گهید

 

. بشنوم خوامیم بازم یول: گفت و نشست روبروم

 قیدق رو کتاب حساب تونم ینم نباشه راحت المیخ

 و شده پر خطم چوب کردم فکر امروز. بدم انجام

 . کنم سبکش یکم بهتره

 

 یب و ندارم یمشکل شما با دیدونیم خودتونم: گفتم

 .میکن یم حساب شد وقت هرزمان. تعارفم

 

 !بگو فقط یناراحت یچ از: گفت و داد تکون یسر



 

 دهن خواستم تا. برداره دست نداره امکان دونستمیم

 خوشگل پسر زیپرو و شد باز دفتر در کنم باز

 . شد وارد خودم

 

 یم بر بخونه هم با شهیهم و ومدیم مدرسه از

 بود ارمونیاخت در شهیهم راننده با ینیماش. میگشت

 .راحت آمدمون و رفت و

 

 و دیکش آغوش در مهربانانه رو زیپرو دیسع

 من چشم از دور مثال آرام. دیبوس صورتشو

 دم.  دمید منم که وندیچ زیپرو بیج یتو یاسکناس

 از بخر یدار دوست یهرچ بدو: گفت گوشش

 !دتیسع عمو طرف

 

 ییجا به دیسع نکاریا به اعتراضهام. نگفتم یچیه

 . کردیم خودشو کار خدا ی شهیهم و بود دهینرس

 



 بوسه و اومد آغوشم به خندان و خوشحال زیپرو

 رونیب دفتر از دوباره که کاشتم اش گونه یرو یا

 وگرنه شهیم بدعادت پسرم یدونیم: گفتم. رفت

 . ندارم نکارتیا با یمشکل اصال

 

 دیند نبارمیا حاال: داد جواب دیسع معمول طبق

 لیدل بگو االن. ام بچه کنه فیک بره بزار و ریبگ

 یخوردن تکون ینگ یزیچ تا بود؟ یچ تیناراحت

 .ستین کار در نجایا از

 

 یخشم بازم. بود شده دوخته صورتم یرو نگاهش

 و دمییسا بهم دندونامو. دیچرخ یم وجودم یتو

 بچه نیدوج کی و زن دوتا با کثافت مردک: گفتم

 یم بخودم خشم از دارم فقط. است بنده خواستگار

 . بکنم تونمینم میچکاریه و چمیپ

 

 دندوناش و دیخند یم نیمت و قشنگ. دیخند دیسع

 منو هم یچندنفر بگم حاال: گفت. بود رونیب



 و دادم بهشون رد جواب خودم که کردندیم واسطه

 .ادیب بطرفتون ندادم اجازه یحت

 

 یکی چرا افراد نیا نیب از خب. نهیا من سوال االن

 اشونیبعض. دیکن ازدواج دیکن ینم انتخاب رو

 خوشبختتون تونندیم و دارند یخوب تیموقع واقعا

 . کنند

 

 در. دیدار همدم به ازین و دیجوان االن هم شما

 !خورهینم یدرد به کال که ازدواج یریپ زمان

 

 نه خوانیم منو فقط خواستگارام ی همه: گفتم

 پسند رو نفرشون دوسه هم بابام یحت. رو زیپرو

 . بود یمنف جوابم اما. زد حرف باهام و بود کرده

 

 که داشت شناخت ازم اونقدر امرزیخداب محمود

 واگذار بخودم من اطالع بدون شو بچه تیومیق



 و زارمیم احترام شناختش نیا به منم. بود کرده

 .شمیم ازدواج الیخیب عمرا

 

 اصال و کشم یم خط رو ازدواج دور کال پس

 و خوب هم با پسر و مادر. کنم ینم فکر بهش

 سر باال آقا به یازین گهید. خوشبخت و میخوش

 . میندار

 

 یتو یقدم و شد بلند خندان. دیخند دوباره دیسع

 داد رو کردن فکر اش افهیق اما برداشت دفتر

 کدفعهی و کرد نییپا باال دفتر یتو بار دوسه. زدیم

 . برگشت بطرفم

 

 و خوب باالسر آقا هی مورد در نظرت: گفت

! رو زیپرو هم بخواد خودتو هم که هیچ مهربون

 !دیشینم جدا هم از پسر و مادر ینجوریا

 



. رفتیم باال رفته رفته ضربانش و دیکوب یم قلبم

 یچ: گفتم آهسته و بردم باال یسوال رو ابروهام اما

 ه؟یچ منظورتون دخان؟یسع دیگیم

 

 روبروم کامال و دیکش جلوتر رو شیصندل

. ندارم یخاص منظور: گفت. نشست زمیم اونطرف

 نامدار جوان یبانو دیشد دوستدار خودم من گمیم

 دوست ادگاری زیپرو عاشق کنارش در و هستم

 . خودم یمیقد

 

 و هم کنار میتونیم. باشم داشته هردوشونو تونمیم

 هم تو و میبرسون ثمر به رو زیپرو هم بدست دست

 یزیچ گهید..... نیهم. یباش داشته خودتو یزندگ

 . ندارم گفتن یبرا

 

 هام گونه کردمیم حس. بود صورتش مات   نگاهم

 تب درحال بدنم تمام کم کم و سوزندیم دارند

 . هستند



 

 یبرا نه یول بود آرزو هی اشیمردانگ تمام با دیسع

 و مجرد.... خودش مثل یکس یبرا بلکه...... من

 یا بچه و وهیب من مثل نه...... عالم یتنها و تک

 .........کنارش ساله ۱۳

 

 دادن بله جواب هی یبرا دلم چقدر چقدر چقدر و

 فقط....... بود نه من جواب اما. دیلرز یم

 .......نه

 

 

 کنم درمان را هات یقراریب تا کن صبر

 کنم مهمان یا بوسه هم را تو میغزلها با

 

 دواریام یول لبخندت هرم در شوم حل

 کنم پنهان ات دهید از را عشق و اقیاشت

 



  کن گوش جانم وانهید خواهمتیم آنقدر

 کنم کتمان نگو احوالم و حال شانیپر من

 

  من جان یا ام گفته تیرو وصف در ها شعر

 کنم وانید وارد تیبرا هم را غزل نیا

 

  وسفمی گرید بار کی بگو تیها نفس در

 کنم جان تیبرا را وجودم یسراپا تا

 

#186 

 

 

 یتو جورواجور فکر هزار ختهیر بهم افکارم

 صورت یرو نگاهم اما. بود دهیچیپ بهم مغزم

 یرو راست نگاهش هم دیسع و بود راد دیسع

 . بود نشسته من صورت

 



 جواب ازتون االن..... بانو: گفت آروم

 و دیبکن فکراتونو آسوده الیخ با دیبر..... خوامینم

 هم باباتون به کنم فکر. دیبد بهم خوب جواب هی

 ستین ممکن من از بهتر یا نهیگز کنهیم دییتا دیبگ

 .بشه دایپ براتون

 

 زمزمه آروم. کردم نگاش و کردم نگاش بازم

 !وونهید هی فقط..... یا وونهید هی تو: کردم

 

 هی یگیم راست: گفت داده تکون یسر دیسع

 یجد میتصم هی که یا وونهید اما.... ام وونهید

 با زن هی یوقت فهمه یم که یا وونهید.... گرفته

 بچه هی یبرا خودش یزندگ از داره اشیزنانگ تمام

 !یچ یعنی ذارهیم هیما

 

 کنار در اشیمردانگ تمام با خوادیم که یا وونهید

 خودش رو مشکالتش  از یا گوشه و باشه زن نیا

 ....بشه دار عهده



 

 یبرا رو نامدار بانو خوادیم اول که یا وونهید

 پسرش یبرا بانو کنار در و باشه داشته خودش

 و تیمیصم با محمود و من! کنه یپدر هم زیپرو

 پس م،یخورد نمک و نان سال یسالها برادرانه

 و داره ربط منم به پسرش ی ندهیآ بگم تونمیم

 !مهمه

 

 حرفام ی دونه دونه یرو و بکن خوب فکراتو بانو

 .صالحته به یچ نیبب. بزار انگشت خوب

 

 نیمهمتر به دخانیسع: گفتم آهسته مکث یکم بعداز

 عرض با. ینکرد فکر اصال من یزندگ مشکل

 و بشم دار بچه تونمینم من رفته ادتی یشرمندگ

 .ندارم بعدا رو میزندگ ختنیر بهم ی حوصله اصال

 



 زیپرو کنار و امیب کنار تونمیم مشکلم با من 

 شوهر هی یبعد یادعاها با یول. باشم خوشبخت

 . ستین توانم در چون امیب کنار تونمینم

 

 و گرفت بطرفم محکم شو اشاره انگشت دیسع

. نکن دخالت خدا کار در چوقتیه بانو تو و: گفت

 رهیگیم بخواد خودش. دهیم بیغ از بخواد خودش

 . میا کارهیچ ما

 

 مثبت بمن جوابتم اگه. کن فکر شنهادمیپ یرو فقط

 ینیش یم زیم نیا پشت و یایم خودت بازم باشه

 منم یکارها یدونیم خودت! یدیم انجام کاراتو

 منم اما یباش خودت یپا یرو خوامیم. ادهیز

 . باشم کنارت

 

 تا دمینم نشون خودمو و گردمینم برت و دور یمدت

 یبد امیپ هرزمان. یریبگ میتصم یرودرواس بدون



 لحظه به لحظه باشه ادتی و کنم یم یآفتاب خودمو

 .منتظرتم

 

 باش خودت مواظب: داد ادامه. شد بلند دیسع

 گهید و هستم متونیتصم نیآخر منتظر....... بانو

 ه،یکی دیسع حرف. کنم ینم تکرار حرفامو

 !نیهم هیکی درخواستشم

 

 پشت در یوقت. رفت رونیب دفتر از و دیچرخ

. شد همراه باهاش هم قلبم راستش شد بسته سرش

 ادیز مشکالتم اما داشتم قبول قد تمام رو دیسع من

 . بود

 

 هارویزندگ نیبهتر تونستیم و بود مجرد هی دیسع

 گرفتار خودشو نکهیا نه. باشه داشته خودش یبرا

 نفهمه اصال و بکنه ساله ۱۳ ی بچه هی با وهیب هی

 لشیفام و خونواده حاال! شد یچ به یچ شیزندگ

 !بود عالم خدا گفتنیم یچ



 

 دیسع یخوشبخت. تمام بود نه دیسع به من جواب

 کرده عادت یزندگ نیا به من و بود مهم برام

 دیخر نیشتریب و نیبهتر و بود کنارم نکهیهم. بودم

 داشت ارزش ییایدن خودش بود دیسع با فروشم و

 .نیهم

 

 چکسیه. اوردمیدرن صداشو دیسع یخواستگار

 رو نه جواب! گذشت چه دیسع و من نیب دینفهم

 ازش و گفتم براش مدرک و لیدل با تلفن پشت

 رو یزیچ مردم تا باشه قرص دهنش اونم خواستم

 .  نکنند کالغ چهل کالغ کی

 

 نیآخر...... رفت شهیهم یبرا راد دیسع........ اما

 به نه گهید....... بود تلفن پشت همان ازش خبرم

 باهام یا معامله نه...... اومد زیپرو و من دنید

 !تمام شد تمام دیسع...... کرد یکمک نه...... کرد

 



 با گذشته یروزها مثل بودم منتظرش یروز چند

 خاص یصندل یرو و بشه دفتر وارد سالم هی

 رهیخ دفتر در به چشمم فقط اما...... نهیبش خودش

 !بود مونده

 

 کارگاهها محصوالت و اجناس فرستادم امیپ براش

 اما بده، جوش رو معامله ادیب تونهیم و حاضره

 چیه و ستین یخبر درادیسع از هیمدت دادند خبر

 !کنهینم یا معامله

 

 گهید و بودم شده سرکنده مرغ نیع دونمیم فقط

 دیسع که امروز به تا. کنم جمع خودمو تونستم ینم

 نکرده غیدر یکمک و معامله چیه از و بود کنارم

 . دمیغر یم ریش نیع بود

 

 در کوه هی یبزرگ به یزیچ نبود دیسع االنکه اما

 یرو جنسها و شدیم انجام معامالتم. بود کم میزندگ

 و بزرگ ی معامله اما. موند ینم یباق دستم



 با زهیر خرده یها معامله و کجا دیسع با ینگیجر

 !کجا هیبق

 

. بودم دهیند رو دیسع گهید و گذشت یا هفته سه

 اما نبودم، عاشقش. بودم دهینشن صداشم یحت

 در اش برنامه یب و گاهبگاه حضور به بدجور

 .بودم کرده عادت دفترم

 

 دهیرس ییجا به کار گهید. کردیم تیاذ هم زیپرو

 چرا گهید که کردیم سوال دشیعموسع از یه بود

 ی وزنه هی دیسع بودم دهیفهم فقط! ادینم دنمونید به

 به تا که بوده زیپرو و من یزندگ در نیسنگ

 . میبود نکرده درک اصال امروز

 

 دیسع به داشتم و بودم دهیکش دراز تختم یرو حالیب

 خودش میزندگ تو بود اومده یوقت. کردمیم فکر

 با رو همه انگار رفت یوقت یول. بود اومده تنها

 ...بود برده خودش



 

 رنگیب لبم دیسع ینما تمام ی افهیق یادآوری با

 من از سال سه فقط که ساله ۳۳ یمرد. دیپر

 یابرو و چشم و دیسف یرنگ با. بود بزرگتر

 و داشت لبش پشت هم یقشنگ لیسب که ییخرما

 . کردیم صدچندان شو افهیق بودن نیدلنش

 

 تکه و شدیم شونه کطرفی به که ییخرما ییموها

 اما بلند یا قواره و قد. فتادیم شیشونیپ یرو یا

 سرم ستادمیا یم کنارش یوقت که یالغر به لیمتما

 یشلوارها و کت. دیرس یم هاش شونه تا

 رنگارنگ

 با شهیهم و شدینم کم چوقتیه اش دهیاتوکش و

 مرد نیا و. رفتیم راه مطمئن و محکم یقدمها

 !بود مطمئن بخودش چقدر

 

 دیسع از بود کماهی درست و گذشت هم هفته کی

 تحمل گهید اونروز. نداشتم و نبود یخبر راد



 شدم بلند. راحت المیخ و بود مدرسه زیپرو. نداشتم

 اومد جلو درجا ام راننده. زدم رونیب کارگاه از و

 دنبال سروقت فقط ندارم بهش یازین گفتم که

 .بره زیپرو

 

 و فیک بزرگ کارگاه تنها یجلو خودمو یتاکس با

 همه. شدم وارد. رسوندم دیسع دوز دست کفش

 جا همه دستگاهها یصدا و بودند کار مشغول

 یتو سییر گفت و اومد جلو یکارگر.  بود دهیچیپ

 .افتادم راه دفترش بطرف. هستند دفتر

 

 دیسع به در یال از نگاهم. بود باز مهین دفتر در

. ومدین خوشم اصال رو روش و رنگ. افتاد

 اش چهره یتو ینگران با همراه یخاص یآشفتگ

 . بود

 



 رو دیسع اونروز به تا. اومد افسرده بشدت بنظرم

 مشخص کامال هم شیر ریز اما بودم دهیند شیر با

 !شده الغر بشدت بود

 

 رونیب جاش از بود مونده کم و دادیم عذابم قلبم 

 یکار دیبا حتما اما. کنم کاریچ دیبا دونستمینم. ادیب

 .کردمیم

 

 سخت یتکون مادربزرگم یگوش زنگ یصدا با

 با خودمو کال بودم خاطرات محو چنان. خوردم

 . بود کرده فراموش اطرافم

 

 یاحوالپرس سالم بعداز. داد جواب مادربزرگ

 گوش داشت و بود نشسته صورتم یرو نگاهش

 هی: گفت. بود بمن مربوط بود یهرچ انگار. دادیم

 !فعال. نه االن ایب بعد ربع

 



 کن گوش خوب: داد ادامه و کرد قطع رو یگوش

 یدونیم خودت. گمیم یچ نیبب جان نیآم

 توجه بهش ایزوا ی همه از رمیگیم که ییمهایتصم

 . کنم یم

 

 جا همه از واقعا که هستش یتیوضع در دریح االن

 تونمینم منم یحت. هستش دهیبر یهمچ از و رانده

 قسم براش واقعا پدرت چون کنم کمکش فعال

 غلط به و نکنه سر به جان درویح تا و خورده

 . بده دستش دختر نداره امکان نندازه کردن

 

. ببخشش گمینم! ییتو فقط دریح یدلخوش تنها فعال

 یخدا. ناراحتم دستش از ریاخ اتفاق بابت منم چون

 دست نیکوچکتر و فتادیم براتون یاتفاق نکرده

 کجای امتمونیق و ایدن شدیم بهتون یدراز

 . سوختیم

 



 نمیب یم کنم یم نگاه ماجرا به که گرید بعد از اما

 هی دریح. میدار قبول مون همه درویح شغل

 سرش مملکتش قبال در تیمسوول حس و مسووله

 یگاه کشورش اهداف به دنیرس یبرا دریح. شهیم

 !بگذره مالش و جان و خانواده از یحت مجبوره

 

 االن یآدم نیهمچ. نیآم شهیستا قابل یفرد نیهمچ

 محبت به هیتک با تا هستش تو به دشیام چشم فقط

 یرعلیام. کنه یستادگیا بابات یجلو بتونه تو

 ...بدجورررررررر شده یشیآت بدجور

 

 ازت االن پس! یدار دوست یلیخ درویح دونمیم

 شهیهم یبرا تا ایب راه باهاش یکم کنمیم خواهش

 .باشه موندگار تیزندگ یتو

 

. یکن ردش که هستش تو جانب از شینگران تنها 

 با ای موییدا باالخره شده هرجور گفتیم وگرنه

 . کنم یم یراض باالخره دیتهد ای التماس، ای زبون،



 

 داشتم انگار و بود مادربزرگم بصورت فقط نگاهم

 دریح االن: داد ادامه مادربزرگ. شدمیم خفه

 از که نهیبب تورو کینزد از و ت خونه ادیب خوادیم

 زیعز که مهمونم. اومده جان به رسما یدلتنگ

 . دخترم کن قبولش پس خداست

 

 چیه از و بود دهیچیپ بهم مغزم یرگهایمو تمام

 بصدا در زنگ. گرفتند ینم یفرمان یعضو

 االن یعنی! شد بازتر هراسانم نگاه و دراومد

  بودم؟ کارهیچ

 

..... زدلمیعز پاشو: گفت گرفته دستمو مادربزرگ

 بجز فعال که ریبگ لیتحو منو دریح برو پاشو

 زدلیعز پاشو. نمونده براش یشکیه خودت

 !خوبم دختر پاشو...... مادربزرگ

 



 ینم درویح. شدم بلند مادربزرگ دست فشار با

 یوقت. روندم ینم هم ام خونه در از یول دمیبخش

 !کردمینم دیناام دشویام بودم، من دشیام تنها

 

 دریح یرو نگاهم. شد باز یکیکل با کوچه در 

 نصف درست اما بود ستادهیا در پشت که نشست

 .......بود شده

 

 

 گلم استیدن ی گوشه نیتر امن بغلت

 گلم تمناست به تنگم دل را بغلت

 

 یبل است جهان چشم نینازتر تو چشم

 گلم باستیز چه ندیگو همه مینگو من

 

 سما و ارضست به یرو نیماهتر تو یرو

 گلم تماشاست غرق را تو یرو یعالم



 

 شهر ی نقطه هر به دهیچیپ تو یسویگ عطر

 گلم استیدر وسعت دلت و یخوب چه تو

 

 صلوات و سالم و است شعور و شعر مظهر

 گلم مبّراست نهیک و هوس و یهو از
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 نیا. بکشم کنار دریح از نگاهمو تونستم ینم یحت

. دیگنج ینم هم ذهنم در یحت شدنش الغر از حجم

 کنار صبح که یمرد. زد جرقه ذهنم در یزیچ

 زدیم حرف لشیموبا با داشت بمن پشت درخت

 .بود دریح

 



 نگاهش که بود یکس واقعا و بودم نکرده اشتباه پس

 امروز، اتفاقات تمام با یول. بود راهم ی بدرقه

 . بودم مطمئن زیچ کی از لحظه نیا در و االن

 

 هنوزم اما بودم دریح دلتنگ وجه نیدتریشد با

 مرور به هام یدگیرنج دیبا...... بودمش دهینبخش

 یگرید ی چاره تمام، رفتیم رونیب دلم از زمان

 .....نبود

 

 انگار بود آروم صداش چنان. داد سالم دریح

 بدون. کردندیم شیهمراه بزور شیصوت یتارها

 چیه راستش. بشه وارد دمیکش کنار دادن جواب

 . نداشتم دادن یبرا هم یسالم یحت یحرف

 

 یب یلیخ: کرد زمزمه. ستادیا روبروم و بست درو

 فقط ایدن نیا یآدمها تمام از..... نیآم یانصاف

..... یندار قبولم هم تو که یموند برام خودت



 خودت نکردم؟ که کردمیم دیبا کاریچ یبگ شهیم

 .....نبود من گناه یدیفهم که

 

 و بود دهیپر م کله یرو گرگ که انصاف یب من

 اوردمیدرم ادا و ناز فقط و بودم شده وونهید کال

 . افتادم راه خونه بطرف یجواب چیه یب

 

 در یجلو. کردم باز براش درو و ستادمیا پله یباال

 منو یوجب ی خونه کل یآن در نگاهش و ستادیا

 نیا قتیال یکرد فکر چرا: گفت. زد چرخ

 و رهیگینم دلت خونه نیا یتو چطور خونست؟

..... 

 

 دریح: گفت که شد بلند داخل از مادربزرگم یصدا

 نیتوه یبخوا نیآم و من یآرزوها ی خونه به

 !ها یطرف منم با ندفعهیا یبگ یزیچ ای یکن

 



 چرا گهید شما: گفت داده یسالم و شد وارد دریح

 دیباش نداشته انتظار یول نبود نیتوه نامدار؟ خانم

 !کنم پسند رو ییجاها نیهمچ نیآم یبرا

 

 پسند که خودمونه دل مهم: گفت محکم مادربزرگم

 من. آرزوها ینخود خونه میگذاشت اسمشو و کرده

 هامون ییتنها و امن غار به و خرمیم نجارویا

 یحرف تونهیم داره جرات هم یهرکس. شهیم لیتبد

 . بزنه

 

 در: گفت. نشست و داد تکون یسر فقط دریح

 معذرت. ستین یحرف چیه گهید شما حکم برابر

 . خوامیم

 

 رو محسن اون امشب من مادربزرگ: گفتم یجد

 تمام یبرا آدرسم بود قرارمون. کنمیم اعدامش

 .....نکهیا نه باشه یمخف عمر

 



 کال اون! محسن نوایب: گفت و دیخند مادربزرگ

 و آوردم ریگ رو امیت من یول. نکرده باز دهنشم

 بزور زبونش ریز از گلوش، ریز گذاشتم رو چاقو

 .رونیب دمیکش

 

 خودمو یماجرا ی ادامه من تا جان نیآم حاال 

 اون که کن آماده ناهارمونو هم تو کنم یم فیتعر

 دختر دستپخت خوامیم. کرد وونهید منو غذات یبو

 !دهیم یا مزه چه نمیبب بخورم کوچولومو

 

 از دریح نگاه اما کردم،ینم نگاه دریح به اصال

 و کردم قاچ هندونه براش. رفتینم کنار صورتم

 قهر. نگفتم هم یدییبفرما هی اما. گذاشتم مقابلش

 .بودم یخنث کال. نداشتم زدنم حرف شوق اما. نبودم

 

 که بود دیسع به در یال از نگاهم: گفت مادربزرگم

 کردیم کاراشو داشت. بود گم االتشیخ و خود در



. ستین جمع ادیز حواسش بخورم قسم تونستمیم اما

 .دیرسیم بنظر خسته ییجورا هی

 

 حالیب. شدم دفترش وارد و زدم در به یا تقه

 اسپند نیع افتاد بمن نگاهش تا و آورد باال سرشو

 نه رفتیم کنار صورتم از نگاهش نه. دیجه جا از

 باور بودنمو اونجا انگار. داشت زدن حرف یارای

 رو سالمم جواب بود رفته ادشی یحت و کردینم

 .بده

 

 یب نشست، یم تعارف یب شهیهم که خودش مثل

 به ینگاه. نشستم روبروش یصندل تعارف

 و عهد داروندار   و وفا تمام: گفتم و انداختم چشماش

 پشت و یبر یبزار که بود حد نیهم در مانتیپ

 ؟ینکن نگاه سرتم

 

  ؟یکنیم کاریچ نجایا: دیپرس

 



 بپرسم یحال خوب دوست هی از اومدم: دادم جواب

 خوب حالش واقعا انگار یول! ستین چرا نمیبب و

 یچ! شدنه داغون یحدودها و حد در و ستین

  ؟یافتاد تیوضع نیا به افتاده یاتفاق چه مگه شده،

 

 دختر هی نشدم من! موت تار هی یفدا یهمچ 

 آخر به ایدن مگه گه،ید دار خونواده و خوشگل

 !یانداخت تیوضع نیا به خودتو دهیرس

 

 از که نجاستیهم اشتباهت: گفت و زد تلخ یلبخند

 دیسع! یریگیم میتصم و یکنیم نگاه خودت دگاهید

 کی و حرف همون یپا و هیکی انتخابش و حرف

 !مونه یم هم انتخابش

 

 بحال خوش واال: کردم زمزمه. دیپر باال ابروهام 

 ادی لتونیف دوسال بعداز شما حاال. گهید انتخابتون

 سر م بچه م بچه ی ناله و آه و کردیم هندوستان

  کرد؟یم یغلط چه دیبا شما انتخاب نیا د،یدادیم



 

. نشست دیسع لب یرو قبل از تلختر یلبخند نباریا

 خوب رو دیسع من انتخاب   نیا فیح: گفت

 به که زیپرو اسم به داشت پسر هی دیسع! نشناخته

 !بود یکاف براش و داشت دوستش اهایدن ی اندازه

 

 بانو دیباش سالمت. شد تموم یهمچ...... خب یول

 کنارش و دیکن دایپ دلخواهتونو مرد انشاال و نامدار

 شاهد کنار گوشه از هم ما. دیباش خوشبخت

 !کنه یم تیکفا برامون که میباش تون یخوشبخت

 

 و دوختم بهش چشم ربع هی فقط کنم فکر

 و جنگ یکل بعداز. مینزد یحرف چکدوممونیه

 میتصم نیآخر باالخره احساسم و عقل یدعوا

 .گرفتم رو میزندگ

 

 دونستمیم اما کردیم دیسع دیسع وجودم بند بند تمام

 پدر نبود مشخص هنوز. کنم یم یاشتباه کار دارم



 باشند داشته ینظر چه دیسع برادر خواهر و مادر

 .بود خودش مشکل نایا که

 

 من ازدواج با زیپرو یمادر لیفام دونستمیم هم

 دهینخراش مشکالت یکل و کنند یم بلند سر دوباره

 مشکل نمیا که کنندیم جور و جفت برام دهینتراش و

 .  کردمیم حلش دیبا و بود من

 

: گفتم و دادم قورت دهنمو آب خجالتزده. شدم بلند 

 شما و بابام ی خونه رمیم امشب من دخانیسع خب

 یم منتظرشون! دیبفرست خواستگارهاتونو دیتونیم

 . مونم

 

 من انتخاب یول: گفت آهسته. شد باز چشماش دیسع

 که داد بهم رو شیمنف جواب و زد زنگ کدفعهی

 ادی در شهیهم یبرا کردم یسع وجودم تمام با منم

 ! کنم فراموشش ذهنم و خاطر و

 



 اگه و بودم یعجول زن من. فشردم بهم دندونامو

 تمومش وقت اسرع در بکنم یکار بود قرار

 به یلیخ و بود من برعکس دیسع یول. کردمیم

 انجام نهیطمان با شوکارها و رفتیم جلو متیمال

 .دادیم

 

 ش حجله دم رو دیسع ی گربه هم اول نیهم دیبا

 راه باهام یکم و بده بخودش یتکون بلکه کشتم یم

 . نشه دعوامون بعدا که ادیب

 

 یشرمندگ عرض با: گفتم و شدم خم بطرفش

 بشدت دلم دیشا بگم یزیچ هی خوادیم دلم دخان،یسع

 پس دیشیم ناراحت و ادیم بدتون فیح. بشه خنک

 .گمینم یچیه خودتون بخاطر تنها

 

 دونمیم دیبگ یهرچ شما بانو یول: گفت. دیخند

 که ادهیز بهتون محبتم یبحد چون ادینم بدم اصال

 !رمیگینم دلم به حرفتونو چیه



 

 ؟یجد: گفتم گشاد چشمان با متعجب 

 

 ی  جد دیکن باور: گفت و داد تکون خنده با سرشو

 .....شما دیکن امر! یجد

 

 چشماش یتو راست و دمیکش بطرفش صورتم

 ذهنتون و خاطر و ادی در رو انتخابتون دیگفت: گفتم

 دیکرد اشتباه گمیم مودبانه منم د؟؟؟یکرد فراموش

 منتظرم امشب! بدردنخورتون انتخاب اون با

 ..... تمام

 

 نیا از کن لطف ، یبزار باال طاقچه برام و یاین

 و نحس ی افهیق به چشمم یحت برو شهر

 .منتظرم شب....... نیهم فتهین بدردنخورت

 

 ته هم. رفتم رونیب یخداحافظ بدون دفترش از و

 گرفته دلخواهمو میتصم باالخره بودم خوشحال دلم



 بهم دندونامو شده زده یحرفها از هم! بودم

 ........فشردمیم

 

 اون از زودتر داشتمیبرم بلند و محکم قدمهامو

 یها دکمه که کردیم یتنگ نفسم. بشم دور طیمح

 و بود گشادتر یکم دامنم کاش. کردم باز رو کتم

 از دنیدو با و بخورم تکون یبراحت توش تونستمیم

 . برم رونیب اونجا

 

 یصدا سرم پشت از که بودم کارگاه ی محوطه

 نیا با باشه یهرک واال: گفت دیرس بگوشم دیسع

 حاال رهیم در زارهیم درجا و پره یم حرفها

 ! شکشیپ میخواستگار

 

 نبود یکس خداروشکر. انداختم اطراف به ینگاه

 که دیشناس یم منو: گفتم برگشتن بدون. بشنوه

 یبدتر یزایچ کنند ناراحتم. تعارفم یب یییییییلیخ



 یلیخ که شکشیپ حرفهامم اون حاال شنوند یم هم

 !بود محترمانه

 

 و دونستمینم گهید کهیدرحال افتادم راه دوباره

 !.......نه ای ادیم میخواستگار به دیسع نبودم مطمئن

 

 یروسر گره آرام افتاد که راه و شدم یتاکس سوار

. دمیکش قیعم ینفس دوباره و کردم باز کوتاهمو

 عمرا بودم اگه خودم....... دیدو چشمام به یاشک

 کنم فکر..... رفتمیم نامدار بانو یخواستگار به

 ......بود تمام یهمچ و کردیم نکارویهم هم دیسع

 

 نیا بودم مطمئن خودم مورد در که یزیچ تنها و

 دلتنگى باالخره بودم هم صبر از كوهى اگه. "بود

 "......كرد مى خاكم

 

 

 ...! ستین مهمانخانه قلب



  ند،یایب ها آدم که

  ساعت سه دو

 ؛ بمانند آن یتو یروز سه دو ای

 ...!  بروند بعد و

 ...! ستین گنجشک یالنه قلب

  بشود ساخته بهار در که

 ، زییپا در و

 ...! ببرد خودش با را آن باد

 ...!  قلب

 ...! ستیچ دانم ینم راستش

 ، دانم یم را نیا اما

  یها آدم ی  جا که

 ...! است خوب یلیخ
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 یجار اشکام یکس بخاطر دادمینم اجازه چوقتیه

 فکرم از و دمیکش چشمام به یانگشت آرام. بشه

 جلو قدم تونهیم باشه من قیال که یکس: گذشت

 ز عشق طلب وگرنه. رهیبگ رو بله جواب و بزاره

 . کنم ینم ییسروپا یب هر

 

 گرفته لیتحو خودمو چقدرم. دمیخند ناخواسته بعد

 فیبالتکل کال هام غصه و غم تمام با اونروز. بودم

 نه؟ ای برم بابام ی بخونه شب دونستمینم. بودم

 

 از یخبر و رفتمیم اگه. شناختم یم خودمو

 شکستم، یم نکهیبرا عالوه شدینم دیسع ی خونواده

 راستش و رفتیم یسرد به رو محبت نهمهیا کم کم

 . کنم فراموش رو دیسع خواستینم دلم من

 

 دیسع گفتیم بهم دلم ته ته اون یزیچ هی اما

 دیسع نزار ی افهیق و حاالت. فرستهیم خواستگار



 از داد بود افتاده روز اون به من یدور از که

 .دادیم انشیپا یب عشق

 

 تونمیم بشم خارج ازدفترش خواستمیم که هم یوقت

 و رنگ و بود گرفته جان چشماش بخورم قسم

 از اصال هاش گونه یسرخ. بود شده بهتر روش

 . رفتینم ادمی

 

 اما. نرفتم ییجا و موندم خودم ی خونه اونشب

. بودم ییخبرها منتظر فقط و بود بزنگ گوشم

 زنگ خونه تلفن که بود گذشته شب ۱۱ از ساعت

 .بود بابام. خورد

 

 سالم بعداز. بماند نبود بند شسرجا که قلبم

 ای یدار خبر یزیچ از دونمینم: گفت یاحوالپرس

 که یداشت یخواستگار امشب بگم زدم زنگ. نه

 . یکن فکر شتریب موردش در بهتره

 



 بابا یحرفها ی ادامه منتظر و نزدم یحرف چیه

 دوست: گفت کردم سکوت دید که بابا. شدم

 امشب راد دیسع امرز،یخداب محمود یمیصم

 .بود خواستگارت

 

 و سالشه ۳۳ پسرش گفت راست و رک دیسع پدر

 سن نیا تا کرد دایپ شهیم رو یجوان کمتر امروزه

 و ۹ هاشون بچه دیسع امثال. باشه نکرده ازدواج

 . هستند ساله ۱۰

 

 ادیز خودشون ی خونواده گفت یرودرواس یب

 اما. نبودند وهیب خانم هی با پسرشون ازدواج به لیما

 ستین یکس کال و هستش یعاقل پسر دیسع دونندیم

 . بزنند حرف حرفش یرو بتونند که

 

 اعالم ازدواج نیا با رو مخالفتشون هم باز یول

 احترام به ای گفته کالم کی دیسع که کردند



 و دیریم خواستگار امشب خودتون ،یبزرگتر

  د،یکن یم سربلندم

 

 دمیم جوش رو کار نیا و رمیم خواستگار خودم ای

 من ی بچه و زن به چشمتون دیدار عمر تا که

 اصال و هستش یجد من میتصم چون! فتهینم

 . ندارم کارم یتو یبرگشت

 

 دمیفهم تازه و میدید شمارو نامدار یآقا که هم االن

 لیفام یدار خونواده و محترم فرد چه با میخوایم

 . میگیم احسنت دیسع انتخاب به م،یبش

 

 به باشم من. بکن خوب فکراتو نباریا دخترم االن

 باز گوش و چشم با چون دمیم رو بله جواب دیسع

 هم تو یزندگ بم و ریز تمام از و کرده رو انتخابش

 . داره خبر

 



 میمطمئن که داره منال و مال هم اونهمه خداروشکر

 خوب فکراتو بازم. ستین زیپرو ثروت به چشمش

 ! هیچ تو نوشت یشونیپ مینیبب تا بکن

 

 هم یزیچ. بود رفتن قنچ درحال دلم بدست یگوش

 خودشو یعیطب روال دیبا یهمچ. نداشتم گفتن یبرا

 . بودم چکارهیه فعال من و کردیم ریس

 

 در هم عقد به دیسع و من و گذشت روزها باالخره

 به راستش و میبود خوشحال هردو. میاومد

 عقدم دنیچیپ خبر یول. میبود دهیرس آرزومون

 یها ییدا ی سروکله داشدنیپ هم باز و بود همان

 !همان زیپرو

 

 از و کرده ازدواج زیپرو میق چون کردندیم ادعا

 تونهینم پس شهیم گرم شیزندگ به سرش بعد به نیا

 میتصم خودشون و کنه یدگیرس زیپرو به خوب

 . کنند اداره رو زیپرو یزندگ دارند



 

 انداخته باال برام ییابرو خبر نیا دنیشن با دیسع

 یجور چه بلدم خودم نباش یچیه نگران: گفت

 ! کنم حفظ برات رو پسرت و کنم شون خفه

 

 زیپرو بعدا دونستمیم زمان همان اگه راستش یول

 جا همه از دستم که ارهیم بوجود یمشکالت چه برام

 هاییدا به رو یهمچ و شدمیم الشیخیب شه،یم دهیبر

 . سپردم یم شعمو ای

 

 سرم از دست هاشییدا که بود بعد روز دوسه

 چون دمیفهم دیسع ی اشاره با فقط. برداشتند

 چند نباریا ده،ینرس ییجا به هنگفت پول شنهادیپ

 و پول با دیتهد بر عالوه و رفتند جلو چاقوکش الت

 !بستند رو همه دهن وحشت و رعب جادیا

 

 من ازدواج یکادو. شد شروع مونینفر سه یزندگ

 ی قهیعت و گرانبها فرش دیسع ی خانواده طرف از



 ی خونه وارید یبرا که بود شده یدوز سنگ

 . بود شده هیته دمونیجد

 

 در دهیخر رو فرش نیا دیسع خود دمیشن بعدا البته

 که بدهند هیهد بهمون گذاشته اش خونواده اریاخت

 .نبود مهم برام ادمیز صدالبته

 

 و بایز فرش به حظ با داشتم که همونجا اما 

 و من کاش گذشت ذهنم از کردمیم نگاه نیشمیابر

 طرف از فرش نیا و میشدیم بچه صاحب هم دیسع

 .     دیرس یم ارث به براشون ما

 

 کار سر دیسع و من گذشته یروزها معمول طبق

. زیپرو مواظب دو هر و میبود خودمون

 یآروم یزندگ و میشتندا هم یمشکل خداروشکر

 .میگذروندیم رو

 



 رو یادیز راتییتغ که بود نگذشته شتریب چندماه

 دمیفهم تعجب تینها در و. شدم متوجه خودم در

. کردمینم باور خودمم یحت که یزیچ بودم حامله

 ذوق یجفت همکه دیسع و من و بودند خوشحال همه

 . میبود مرگ

 

 انجام که یراتیخ چه و نشد که ییهایقربان چه

 ایبدن سالمت و سالم من دختر باالخره و. نگرفت

 . آمد

 

. اومد ایبدن بارانم که بود ساله چهارده زیپرو

 نسبت بیعج یحسادت اما بود بزرگ زیپرو هرچند

 بچه از چشم میبود مجبور که داشت باران به

 . میبرندار

 

 نباریا. اومد ایدن به بهار زیپرو یسالگ شانزده در

 از باران اومدن ایبدن یماورا یرفتار زیپرو

 دوست رو بهار بشدت زیپرو. دادیم نشون شخود



 دور کنارش از تونستیم کهییجا تا و داشت

 . رفتینم

 

 راست زیپرو: گفت یم و دیخند یم یگاه دیسع

 شت؟ندا باران که یدید یچ بهار در نمیبب بگو

 اجازه یحت تو هستند؟ بهم هیشب نایع که خواهرات

 بشه؟ کینزد بهار به باران یدینم

 

 رو باران مامانم: گفت یم و دیخند یم زیپرو و

 من یبرا فقط هم رو بهار دم،یسع بابا شما یبرا

 یبرا فقط بهار. دمینم چکسیه به که آورده ایبدن

 !منه

 

 یم فقط زیپرو ی بچگانه یبند میتقس به ما و

 هم چوقتیه. میکردیم دییتا رو حرفش و میدیخند

 ندهیآ و زیپرو سر ییبال چه دمونییتا با میدونستینم

 .میاریم بهار ی

 



 ینگران کال من. شدند یم بزرگ هم کنار ها بچه

 بود زیپرو تا چون نداشتم بهار مورد در یخاص

 کال بهار اما. بود بهار به حواسش عقاب نیع

 کرد،یم محبت زیپرو هرچقدر. بود زیپرو برعکس

 .بود یفرار ازش بهار همونقدر

 

 هردو! ساله هفده بهار و بود ساله نوزده باران

 شده ریچشمگ و بایز تینها در ترکونده استخوان

 . بود ساله ۳۳ هم زیپرو.  بودند

 

 به گارگاههامون که موفق و چهره خوش تاجر کی

 به رو شده یدباغ یچرمها و شده لیتبد کارخانه

 درحال شهیهم هم خودش. کردیم صادر خارج

 .بود معامله و اطراف یکشورها به آمد و رفت

 

 و بود بهار عاشق محابا یب میدیدیم هم نهیع به 

. دیکش ینم که ییها نقشه چه بهار با ازدواج یبرا

 راستش اما بود ادیز شون یسن اختالف بود درست



 یکس چه. میبود ازدواج نیا به یراض دیسع و من

 ! زیپرو از بهتر

 

 یرو چیه و بود یفرار زیپرو از همچنان بهار اما

 بجز گفتیم فقط. دادینم نشون بهش یخوش

 !نداره زیپرو به نسبت یخاص حس چیه یبرادر

 

 یدرآمدها و کردیم دایپ توسعه کارش کم کم زیپرو

 دیسع و من تعجب باعث اوردیم بدست که یآنچنان

 زتونیپرو به گفت یم و دیخندیم شهیهم اما. شدیم

 . دیباش داشته نانیاطم

 

 دریح پدر توانمند، یمرتض حاج ات عمه شوهر

 مورد فرد و میداشت دادوستد باهاش یلیخ رو

 . بود اعتمادمون

 

 شدیم خارج دفترم از یوقت یمرتض حاج یروز

 زیپرو یکارها به لطفا نامدار، خانم: گفت آهسته



 نام به یفرد با. دیباش داشته توجه و یدگیرس یکم

 جمع کار در سلمان که شده قیشف قیرف سلمان

 . ست قهیعت فروش و یآور

 

 که( نیآم پدر ندهیآ در) یریکب یرعلیام زنم برادر

 مثل هاست نهیزم نیا در یمامور و شناس قهیعت

 دهیرس هم زیپرو به و اند زده رو سلمان رد نکهیا

 . اند

 

 هم بخارج هارو قهیعت سلمان میدار خبر یحت

 هم پسرتون یپا نکرده یخدا ترسمیم. کنهیم قاچاق

 اطالع خواست دلم که بشه دهیکش ماجرا به

 .......بدم

 

 

 مكن سردی عاشقی تنور در*

 ! ...مكن نامردی ، عشق مقام در

 



 ! باش مردانه! میزنی مردی الف

 ... ! باش افسانه ، عاشقی مسير در

 

 !باش آزاده مردمی ، نداری دین

 ! ... باش افتاده ، میروی باال چه هر

 

 ! مكن دكانداری ، دین پناه در

 ! ...مكن كاری ، میروی خلوت به چون

 

 !نما باطن ظاهر یعنی عشق

 ! ... خدا نور از آكنده باطنی

 

 !خرقهای بی   عارف یعنی عشق

 ! ...ف رقهای بی بندهی یعنی عشق

 

 ، نيستی در آنچنان یعنی عشق



 ! ..*كيستی نداند معشوقت كه تا
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 یمرتض حاج به. بود اومده بند نفسم زمیم پشت

 حتما. بزنه رو یحرف هر نبود یکس. داشتم نانیاطم

. بود کرده باز دهن من شیپ که بود مطمئن اونهمه

 !کردینم باز یکس شیپ شدیم خون دهنش وگرنه

 

 االن. کنه کمکم و باشه کنارم دیسع بود وقتش االن 

 هم دیسع اما کنه ییراهگشا برام دیسع بود وقتش

 سفارش گرفتن و بزرگ یا معامله یبرا. نبود

 در یبرگشتن روز چند تا و بود شده جنوب یراه

 .نبود کار



 

 یدسترس بهش و بود خارج در هم زیپرو خود

 از. بکنم تونستم ینم یچکاریه هم تلفن با. نداشتم

 .فتادمیم پس داشتم ینگران شدت

 

 زود بگم و بزنم زنگ دیسع به بردم دست چندبار 

 ناراحت بود ممکن. داشتم نگه دست اما. برگرده

 یبرا. نبود انصاف که زهیبر بهم کارهاش و بشه

 !بود مونده منتظر یکل بزرگ ی معامله نیا

 

 زنگ یمرتض حاج به بکنم تونستمیم که یکار تنها

 یریکب یرعلیام برادرزنش شده هرطور گفتم. زدم

 . بخوام حیتوض ازش خودم که ارهیب خونمون به رو

 

 از ممکنه نکنه نکارویا اگه کردم سفارش بهش

 یهرقدرت دونستمیم و! بده یلیخ حالم که برم دست

 آرامشمو تا دهیم انجام حتما باشه داشته توان در



 بامرام و نیرید دوستان از یمرتض حاج. بخره

 .بود

 

  اما بودند شده بدم حال متوجه بهار و باران اونشب

. نباشند نگران و ستین یزیچ دادم نانیاطم بهشون

 از یزیچ نداشتم دوست و بود نامزد اونموقع باران

 . بگه نامزدش به دربره دهنش

 

 و زد زنگ یمرتض حاج که بود شب ۱۰ ساعت

 یبحد. هستند ما ی خونه گرید ساعت مین تا گفت

 بود رفته ادمی یحت بودم بد یالهایخ و فکر گرفتار

 . میدار مهمون بدم خبر طونمیش یدخترا به

 

 بعداز. اومدند بخونمون یرعلیام و یمرتض حاج

 احترام محض اونموقع تا خودمو بزور که ییرایپذ

 . دمیپرس یرعلیام از ماجرارو بودم داشته نگه

 



 نیا به یسوت که بود ناراحت واقعا یرعلیام

 کرده فاش خودشونو یشغل اسرار و داده یبزرگ

 ممکنه خورد قسم یحت! دهیرس بمن دهن به دهن که

 عاشق که بده دست از خودشو شغل کار نیا سر

 . دیچرب من زور باالخره یول. نکارهیا

 

 نمونیب یحرفها از یا کلمه دادم قول بهشون

 باشم زیپرو مواظب یجور فقط و نکنه نفوذ رونیب

 . نره خطارو راه گهید که

 

 فقط شدم متوجه زد یرعلیام که ییحرفها با اما

 یا بدمخمصه در زیپرو و کنه کمکمون خدا دیبا

 !افتاده

 

 یرازدار در من ی هیآ و قسم یکل بعداز یرعلیام

 چرم تجارت بر عالوه شترهیب دوسال زیپرو: گفت

 که مشغوله هم جات قهیعت قاچاق به کنارش در ،

 . هست سلمان دوستش نکاریا یاصل ی مهره



 

 در بود داده خبر اطالعات ینفوذ شخص یحت

 ی معامله درحال زیپرو و سلمان کشور از خارج

 و مانده ادگاری به قاجار زمان از که هستند یفرش

 وارید یرو مشخص یآدرس با راد دیسع خانه در

 . هییرایپذ

 

 فرش اون یدزد متیق به شده یحت هستش قرار و

 به یدالر اردهایلیم یمتیق با و بشه ربوده خونه از

 .برسه فروش

 

 که بود داده نشان رو فرش از یعکس زیپرو یحت

 اون داشتن یبرا شده فرش عاشق خودش سلمان

 ! بزنه بهم معامله خواستیم

 

 در:  داد ادامه داده تکون تاسف با یسر یرعلیام

 از نیزمرد یتاج که جات قهیعت قاچاق یماجرا

 به هم یالملل نیب سیپل یپا یحت شده، خارج رانیا



 و زیپرو به قاتشونیتحق اگه حاال و اومده انیم

 !شندیم ریدستگ هردو برسه سلمان

 

 شده دوخته وارید یرو فرش به نگاهم دونمیم فقط

 هام دهیشن ج  یگ یبقدر. کردمیم سکته داشتم و بود

 دونستمیم فقط. بکنم دیبا کاریچ دونستمینم که بودم

 ! بود زار زار زار کارمون

 

 دیبا فرشتون نامدار، خانم: گفت یمرتض حاج

 شفر هی بخاطر ممکنه. بشه یمخف شده هرجور

 در دیباش داشته یامر هر! فتهیب بخطر جانتون

 . میکن ینم غیدر یکار چیه از و میخدمتتون

 

 از باران و بهار یصدا که میبود حرفها نیهم در

 دمید اومد باال که نگاهم. دیرس بگوشم باال ی طبقه

 با چنان و گرفته سرش یباال رو یچادر بهار

 یبالها نیع چادر که ادیم نییپا ها پله از سرعت



 خونه بهار یها قهقهه یصدا و شده باز مایهواپ

 !برداشته رو

 

 یارین وهیم من یبرا گفتیم زنان غیج هم باران

 طونیش بهار. ستین یخبر داستان کتاب از امشب

 کردیم پرواز هوا در بلندش یموها که افشان مو و

 دارم فعال گفتیم د،یکش یم ریآژ مایهواپ نیع و

 چه یندار خبر و کنم یم یسوار مایهواپ

 !داره یییییییییفیک

 

 حاج. دیرس ینم بهار گوش به هم صدازدنهام یحت

 مبهوت و مات یرعلیام یول دیخند یم یمرتض

 دهیبر ایدن تمام از کال و بود دوخته بهار به چشم

 .بود

 

 درست که شد مهمونا متوجه یزمان بهار

 و انداخته گل یها گونه. بود ستادهیا روبروشون

 چشماش براق یها لهیت با دشیسف و سرخ صورت



 دهیپر شیخوش خودشم و کردیم توجه جلب بشدت

 . بود

 

 دوباره و داد مهین نصفه یسالم من ی اشاره با

 شدت از کنمیم فکر اما. رفت باال ی طبقه بطرف

 حاج ی خنده دوباره و دیچیپ یم بهم پاهاش خجالت

 .بود بلند یمرتض

 

 سر پشت رو یرعلیام بار حسرت نگاه مین خودم

 بده اطالع بود الزم مرد اما. کردم ریغافلگ بهار

 !طرفه زیپرو با بندازه چپ نگاه بهار به یهرکس

 با فقط و بود بهار ی مرده کشته کالم کی زیپرو

 . نیهم دیکش یم نفس بهار

 

 رسما بهار گشت یبرم بخونه هم زیپرو تا متاسفانه

 کردیم حبس اتاقش یتو خودشو و شدیم ضیمر

 اصرار و زور به مگه ومدینم هم رونیب کال حاال

 !ما



 

 چند یرعلیام ازین اعالم و کمک با همونشب 

 مواظب تا شد گذاشته ساختمان بر دور نگهبان

 برداشته وارید یرو از فرش. باشند فرش و خونه

 ییآشنا خونه یگاههایمخف تمام به زیپرو اما شد

 . داشت

 

 فرش شد قرار یمرتض حاج شنهادیپ با شب فردا

 دسترس از دور ییجا و خارج خانه از انهیمخف

 . بشه پنهان

 

 عهده به رو کردن یمخف خودش کردم یهرکار اما

 توسط فرش اما کنه کمکمون شد قرار. نگرفت

 بودند قهیعت نیا یاصل وارث که باران و بهار

 .باشند باخبر اون یجا از دخترها فقط و بشه یمخف

 

 خودم و بودم سپرده یمرتض حاج به رو یهمچ

 حاج اونشب. دمیجنگ یم باالم فشارخون با فقط



 دو داد نانیاطم بهم. اومد دخترها دنبال یمرتض

 فرش بعد و دخترها مواظب اول مامور نیماش

 . نباشم یچیه نگران که هستند

 

 هم وقت یحت. دونمینم رو شد یمخف کجا فرش

 دادند خبر ادمهی که یزیچ تنها. بپرسم نکردم

 داخل همان گشتهیبرم معامله از دیسع که اونشب

 نیماش صاحب که کرده تصادف ینیماش با شهر

 .رسوندمیم زود خودمو دیبا من و. بود مست بشدت

 

 منو و رفت دیسع. برنگشت بخونه زنده گهید دیسع

 دیسع اگر دیشا. گذاشت تنها مشکالت از یکوه با

 یغلط چیه زیپرو شدیم دختراش سر هیسا سالمت

 و میموند ما و رفت هم دیسع اما. بکنه تونستینم

 یگاه شییاهورا عشق شدت از که شقعا زیپرو هی

 !......دیکش یم یوانگید به کارش وقتها

 



 هنوز. شد کباب گرمیج دیکش یآه چنان مادربزرگم

 جان نیآم: گفت آهسته که بودم ماجراها نیا مات

 ناهارت اگه. ام گرسنه یلیخ منکه دونمینم شمارو

 فیتعر یبرا یینا گهید که میبخور است آماده

 . ندارم

 

 زحمت رفع دیبد اجازه اگه: گفت شد بلند دریح

 . کنمیم

 

 یا غره چشم چنان دهیورچ یلبها با مادربزرگ

 یرو و اومد باال نگاهم ناخواسته که رفت بهم

 !ادهیز دیبمون ناهار: گفتم. نشست دریح صورت

 

 ممکنه: گفت نشست لبش یرو یلبخند دریح

 دوست یلیخ راستش یول. دیبمون گرسنه خودتون

 . بچشم خودمو زیعز دستپخت دارم

 



 و کنم کج یدهن بهش خواستیم دلم چرا دونمینم

 حرف بدون اما! تووووووو یبود یک یپررو بگم

 کوچکم ی سفره با و رفتم آشپزخونه بطرف

 . کردم پهن هال وسط که برگشتم

 

 و مادربزرگ ناهار و شام زیم. بود گرفته ام خنده

 صد! کجا من امروز ناهار و کجا دریح خونه

 من یول...... موند ینم یباق ییآبرو برام درصد

 خونه نیهم نبودم حاضر و داشتم دلخواهمو یزندگ

 .........کنم عوض یکاخ چیه با خودم ینقل ی

 

 داشت دریح شد گذاشته سفره سر پلو زرشک یوقت

 دیکن باور: گفت مادربزرگم. خوردیم ساالد یقاشق

 شم مزه کنه خدا! کرده خودیب خود از منو که بوش

 !باشه بوش نیع

 

 ادی تازه. ختیر بشقابش یتو برنج یریکفگ و

. نداشتم ازش یخبر چیه امروز که افتادم نرگس



.  بزنم نرگس به یزنگ من دییبفرما شما: گفتم

 !ستین چرا امروز دونمینم

 

 خونه در یجلو منکه. نباش نگرانش: گفت دریح

 شیپ ومدیم رونیب شون خونه از داشت دمیرس تون

 و هستند نجایا نامدار خانم دادم اطالع بهش. ادیب تو

. دیکن خلوت ییدوتا رو امروز کردم خواهش ازش

 . برگشت اش خونه داخل و نگفت هم یزیچ نوایب

 

 کنم فکر اما. نباش نگران اصال بود خوب حالش

 !بود شده داریب خواب از تازه یظهر سر

 

 حرص با آرام و دارم نگه خودمو نتونستم گهید

 گشادتر لبخندش که کردم کج براش لبمو ی گوشه

 .شد

 

 نگاه بصورتشم گهید و انداختم نییپا نگاهمو تند 

 پاش یجا کنه فکر و برداره دور باز مبادا نکردم



 دهینبخش هنوز...... شده محکم خونه نیا یتو

 .......ببخشمش نبود هم قرار و بودمش

 

 

 یکرد ناز غرق و احساس از پر را قلبم تو

  یکرد باز را دلم باران، از پر ی  ایدن به

 

 بودم قبله نگاهت ،دریمست و شور سراپا

 یکرد آغاز من قلب با یعاشق نماز  

 

 !تو؟ یمن از دور چرا ؛یریگینم من از سراغ

 یکرد ساز را دل سوز هجران؛ و اشک بر قسم

 

  زمستان در خاطراتت با شوم یم یبهار

 یکرد راز چون را عشق بغض   که یزییپا تو

 



 غمها به سوزانم یصحرا در افتاده آن من

  یکرد طناز من روح ن،یریش یایرو با که

 

 عّشاق روز در شوم یم غزلخوان ییپرستو

  یکرد آواز نیا به خواندن از پر را وجودم

 

  بنوشم وصلت لب از یشراب کردم، سفر

 !یکرد اعجاز هم باز مستم، مست ،ینبود
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 بودم متوجه فقط که میخورد ناهارمونو یهمگ

 دریح. خورندیم یلذت چه با دریح و مادربزرگم

 رو درسته نان هی جان نوش با و دیکش غذا دوبار

 .خورد ناهارش همراه هم

 



 بهم یحس. بود کرده ضعف براش دلم راستش

 . بود نخورده یزیچ ریس دل هی مدتها گفتیم

 

 نکنه درد دستت: گفت شد که تموم مادربزرگم

 نگه یراض رو مردت یتونیم خداروشکر. دخترم

 یبرا اونم که بود پخته شتریب برنجت یکم. یدار

 .بود یعال من

 

 گرسنه یبحد من. بود شمزهخو واقعا: گفت دریح

 فقط. نکردم نگاه خامش و پخته به ادیز بودم

 خوش و نیتر خوشمزه و نیذتریلذ دمیفهم

 ریاخ وقت چند نیا در که بود ییغذا نیعطرتر

 . بودم خورده

 

. بودم نخورده غذا آرامش با نهمهیا بود مدتها

. کردم جمع رو سفره و کردم محبتشون از یتشکر

 و دریح یعنی! کنه کمکم هم دریح شدینم باورم



 چه آدم با یزندگ..... الخالق جل! سفره کردن جمع

 !کرد ینم که ها

 

 که شستم یم ظرفهارو و کردم مرتب رو یهمچ

 یچا بشورم دستامو تا. دیجوش یم قل قل میکتر

 و بود داده من پشت به پشت که شد دم دریح توسط

 . بود گرفته جا آشپزخونه در بزور

 

 دهیچسب بمن پشتش که یاونجور اومد بنظرم یحت

 دم ییچا هی نداشتم فرار یبرا ییجا منم و بود

 یخوردن وول هی حاال و دیکش طول یلیخ کردنش

 . داشت کنارش هم

 

 از داشت حتما شناختم یم رو بزمجه نیا من اگه

 نیآم: گفت و برگشت. کردیم سواستفاده تیموقع

 ؟یباش راحت بخرم ییظرفشو برات یدار دوست

 



 نیا ما دریح: گفت مادربزرگ بدم جواب من تا

. میدار دوست آرامشش و یسادگ بخاطر رو خونه

 ینفس و بشورم ظرف شم بلند میراض خودمم من

 میبلد خودمون پسرم، نباش ما نگران تو. کنم تازه

 !میکن رو هامونو یزنانگ از یکم یگاه

 

 خودمونم. ستین یچیه یبرا ییجا: گفتم آروم

 یلیخ رو شستن ظرف خودم. میگرفت جا بزور

 . دارم دوست

 

 بانوان هرجور: گفت و رفت مبلش بطرف دریح

 حالشو بانو حاال. خدمتم در بنده بدونند صالح

 ای دیکن فیتعر تونویزندگ داستان ی هیبق دیدار

  د؟یکن استراحت دیخوایم

 

 یم فیتعر بتونم کهییجا تا فعال: گفت مادربزرگم

 فوت از. کنم یم هم یاستراحت بود یازین. کنم

 .بود بد اندر بد اوضامون که گفتمیم دیسع



 

 الیخیب گهید منکه ختیر بهم چنان اوضاع 

 به فقط و شدم کردنش قاچاق و زیپرو و دخترها

 . دمیچسب امیدلسوختگ و مراسم

 

 حالم. شد انجام یخاکسپار مراسم دیرس زیپرو تا

 کردمیم جو و پرس هیبق از خودمو بود بد یبحد

 .بودم روپا شکر اما

 

 ذهنم از یگاه هم زیپرو کردن قاچاق یماجرا 

 و جواب سوال یبرا یوقت نه اما. گذشتیم

 ریگ ییتنها تونستمیم رو زیپرو نه بود یدگیرس

 . بود دوستان و لیفام از پر فقط اطرافمون. ارمیب

 

 هاشون بخونه همه و شد تمام که دیسع سوم

 حس که بودند کنارم کمی درجه لیفام فقط برگشتند،

 . ادیم ییصداها رونیب از کردم

 



 با یریکب یرعلیام دمید رسوندم اطیح به خودمو تا

 زیپرو و اند ختهیر اطیح در مامور یادیز تعداد

 .خورد دستبند دستاش شده دوره

 

 رو دادستان ی نامه و اومد جلو دنمید با یرعلیام

 دیببخش منو واقعا نامدار بانو: گفت گرفته بطرفم

 معذور و مامورم. ریتقص عذر

 

 که شده صادر سلمان و زیپرو جلب حکم روزه سه

 و وجود بخاطر فقط من یتمنا خواهش و بزور

 کامل سکوت در رو روز سه نیا شما، احترام

 زیپرو و نخوره بهم مراسمتون تا داشتند نگه دست

 !کنند فرار مبادا نشند باخبر یزیچ از سلمان و

 

 نظر تحت وجه نیدتریشد به نفر دو نیا روزه سه 

 و گذاشتن گرو شیر بخاطر فقط اونم که بودند

 احترام و عزت و شما بخاطر بود من دادن تعهد

 !مجلستون و خودتون



 

 ممکنه. کنم تعلل نتونستم گهید نیا از شتریب یول

 یبرا واقعا اونوقت که کنند فرار دستمون از بود

 هر هم باز. شدمیم بازداشت خودم و شدیم بد من

 . هستم خودم منت، دهید به باشه الزم یخدمت و کار

 

 نیب سیپل توسط قاچاقشون. شد ریدستگ زیپرو

 یزندان سلمان با همراه و بود شده ثابت یالملل

 بلد راستش. بکنم تونستمینم یچکاریه خودم. شدند

 !نکارهایا به چه رو دیسع و من آخه نبودم هم

 

 یزبردست لیوک یمرتض حاج ییراهنما با اما

 لیوک. فرستادم زیپرو یکارها دنبال  و گرفتم

 خرج با باالخره و بود زرنگ واقعا هم سلمان

 و هیهد تا گرفته رشوه از هنگفت، ییپولها کردن

 و زیپرو باالخره دادستان، راست دست کردن دایپ

 .شدند آزاد تعهد با سلمان

 



 بهار دمینفهم چوقتیه بود شیقاراشم چنان اوضاع

 تا. شدند هم ی مرده کشته و عاشق یک یرعلیام و

 از باران کنم، دایپ خودمو تونستم و شد خلوت سرم

 بهم ییزهایچ یرعلیام و بهار ی عالقه و عشق

 . ومدیم رونیب حدقه از داشت چشمام که گفت

 

 یخواستن و مقبول یا افهیق که بود یمرد یرعلیام

 افهیق و کارها در تیجد بود یقو و بلندباال. داشت

 که یمرتض حاج ی واسطه به منم. بود انینما اش

 بود کرده یمعرف معتمد و نیام رو یرعلیام اونهمه

 .داشتم دوستش

 

 بهار. بود خراب بن و خیب از کار متاسفانه یول

 هم زیپرو یریدستگ اونطرف از. بود زیپرو عشق

 به توجه با که بود گرفته انجام یرعلیام توسط

 محض به دونستمیم ز،یپرو ی هیروح از شناختم

 به ییبال ،یرعلیام و بهار یعشق ی  ماجرا دنیفهم

 !آورد خواهد یرعلیام سر

 



 زیپرو یریدستگ در یرعلیام کاش کاش کاش

 ینم کیبار یجاها به کار و دادینم نشون خودشو

 .دیکش

 

 نیا خطرات تمام. زدم حرف و زدم حرف بهار با

 قول بهش. شمردم دونه دونه براش رو ازدواج

 به بهارو با ازدواج اسم یحت زیپرو ندم اجازه دادم

 .ارهیب دهنش

 

 یزندگ و جان و بگذره یرعلیام از هم بهار اما 

 ی ندهیآ و ختمیر زبونها! بده نجات رو مردم جوان

 . کردم میترس رو خطرناکشون

 

 و گفت یم یرعلیام کالم کی فقط بهار اما

 با و ستهیا یم زیپرو یجلو بود گفته هم یرعلیام

 خواست یغلط هر هم زیپرو. کنهیم ازدواج بهار

 .....بکنه تونهیم

 



 مطمئن و دونستمیم اما. بکنم نتونستم یچکاریه

 چه دور چه همه که شد خواهد پا به یامتیق بودم

 .سوخت میخواه درونش کینزد

 

 ختم رو قائله و بفرستم بخارج رو بهار کردم یسع 

 و رگش یرو گذاشت رو چاقو بهار اما کنم ریبخ

 !خورهینم تکون جاش از گفت

 

 ازدواج با خودمو مخالفت تونستمیم کهییجا تا فقط 

 اجازه تونستمیم کهییجا تا و کردمیم اعالم دو نیا

 .برسه زیپرو بگوش خبرها دادمینم

 

 . خورد بگوشم یخبر اوان همان در

 

 با بنشونه یکرس به رو حرفش نکهیا یبرا بهار

 دو بود داده خبر باران به...... بود رفته یرعلیام

 خودشو بعد و گذرونهیم یرعلیام کنار رو یروز

 .باشند ازدواجشون به مجبور همه که دهیم نشون



 

 دنیشن با که زیپرو. بود دهیبر جا همه از دستم

 بهم رو زمان و نیزم و بود شده وانهید بهار فرار

 اسم کنار رو یریکب یرعلیام اسم یوقت خت،یریم

 . زد خی دیشن بهار

 

. دوخت روبروش به چشم و نشست ساعت مین فقط 

 دادینم نشون یزیچ حاالتش. شد بلند جاش از بعد

 بخورم قسم تونستمیم و بودم کرده بزرگش من اما

 . بود آتش گلوله کی فقط زیپرو

 

 نگاه و برگشت بطرفم. کردم صداش سر پشت از

 به خورمیم قسم......  مامان: گفت. دید رو منتظرم

 گهیهمد یعزا به هردوشونو دم،یسع بابا روح

 .......بنشونم

 

 مامان و محمود بابا روح به خورمیم قسم مامان 

 قبر سر خودم م،یریم سرخاکشون شهیهم که عذرام



 و شمیم زندان ی روانه بعد شمیم حاضر دوتا نیا

 کردند هم اعدامم. گذرونمیم اونجا عمرمو آخر تا

 .....میراض جهنم

 

 !ذارمیم گهیهمد حسرت در رو یرعلیام و بهار اما

 

 و کشت یم هردوشونو زیپرو. بودم مرده سرپا

...... شناختمش یم..... کردیم اهپوشیس مونو همه

 یشوخ چوقتیه بهارش عشق مورد در زیپرو

 ......چوقتیه......  نداشت

 

 

 ندارد سر که یا گره روزگارم، خورده گره

 ندارد سر به یاحد را، من ادی که کنم چه

 

 رفته اری به ینظر ،یپا به من عمر   همه

 ندارد ضرر ینظر کردم، فکر که کنم چه



 

 مرگم بعد که نکند ،ییشفا خود   خودت تو

 ندارد اثر بخدا مرگم، بعد که ،یبرس

 

 باران به یزد چرا که ،ینگفت من چشم دو به

 ندارد؟ تر چشم دو که آسمانت، داشت چه تو

 

 یبرد عشق جنگ به و یدیکش تنم از زره

  ندارد؟ سپر دگر که یجنگ ریاس کند چه

 

 "یآفتاب دیبرآ که امشب، ندارد آن سر  "

 ندارد سفر هوس دل، نیا از شب یهوا که
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 ازشون یخبر چیه و بود رفته یرعلیام با بهار

 داشتم قبول قد تمام رو یرعلیام من راستش.  نبود

 اما. بودم گفته هم یمرتض حاج و بخودش نویا و

 .بود محض اشتباه ازدواجشون تیموقع نیا در

 

 همه وار وانهید و خوردینم تکون رانیا از زیپرو

 چشمان. گشت یم یرعلیام و بهار دنبال به جا

 عنوان چیه به ش شده رانیو اعصاب و نیخون

 شدیم ختهیر یخون دیبا فقط و نبود یشدن خوب

 .گرفتیم آروم بلکه

 

 یرعلیام و بهار که حاال سپردم یمرتض حاج به 

 انجام بد تیموقع نیا در رو یبزرگ غلط نیهمچ

 . نکنند یآفتاب خودشونو عنوان چیه به دادند

 

 و کردم اعالم یکتب ازدواجشون یبرا رو تمیرضا

 یب و انهیمخف یلیخ سپردم یمرتض حاج به



 گناه که ارهیدرب هم عقد به رو دو نیا سروصدا

 !نچسبه مونیشونیپ به یا رهیکب

 

. میشد خبردار باران و من فقط و شد انجام عقد

 سپردم زجونتیعز دستان به تنها یتلفن رو بهار

 .باشه مراقبش من عوض مادرانه

 

 از یتلفن فقط و بود گذشته ازدواجشون از یچندماه

 پنهان رو خودشون کامال. بودم باخبر حالشون

 . نبود ازشون یخبر چیه و بودند کرده

 

 چندبار یحت نبود بردار دست اصال که زیپرو اما

 جواب سوال ازش گرفته رو زجونتیعز یجلو

 !بود دهیترس یلیخ هم زتیعز که بود کرده

 

 دهینرس راه از بهار. بود راه در یا تازه یخبرها

. رفتم دنشید به یمخف یلیخ که بود شده  هم حامله



 از یخوشبخت و بود خوب حالش خداروشکر

 . بود انینما سروصورتش

 

 که بود گزارشون و گشت انهیمخف مشکلشون تنها

 نشده خسته که یکس تنها. بودند شده خسته واقعا

 وار وانهید دربدر همچنان که بود زیپرو بود

 .بود دنبالشون

 

 یرعلیام شدم خبردار بود حامله ماهه ۹ بهار 

 مالحظه یب و راحت یلیخ یکاریمخف بدون گهید

 اعالم حاال. هست آمد و رفت حال در شهر در

 هیتسو رودرو جلو ادیب هستش مرد زیپرو کرده

 !میکن حساب

 

 یمرتض حاج بتونم تا و بودم شده وانهید من نباریا

 بتونه یمرتض حاج و بود زیتبر در که کنم دایپ رو

 یرعلیام شدن یزخم خبر کنه جمع رو یرعلیام

 .دادند بهم رو



 

 ابانیخ در نشیماش از شدن ادهیپ موقع یرعلیام

 عالوه و بود گرفته قرار گلوله کیشل مورد

 یکم قلبش گذشته قلبش کنار از گلوله نکهیبرا

 خرد هم پاش یاستخوانها از یکی بود، شده دهییسا

 . بود گذشته دستش کف از هم یا گلوله شده

 

 از که یافتنی نجات چه اما کرد دایپ نجات یرعلیام

 و نهیس یرو عمل نیچند. بود شده بدتر هم مردن

 مواظبش بشدت ماموران. دادند انجام پاش و دست

 . بود کنترل تحت اتاقش و بودند

 

 رو زیپرو یپا نتونستند کردند تالش هرچقدر اما

 ی لحظه در. بکشند وسط به قصد سوء نیا در

 به داشت و بود کارخانه در زیپرو یراندازیت

 همه که کردیم یدگیرس کارخانه محصوالت

 یلیخ رو زیپرو هم نهایدورب و بودند شاهدش

 . دادندیم نشون مشخص



 

 که ینیماش بجز و بودند کرده فرار هم نیضارب

. نبود ازشون یاثر چیه شد دایپ اش سوخته بعدا

 فقط زیپرو اما نبود بند ییجا به چکسیه دست

 دیبا که بود قسمش یپا همچنان. بود شده آرام یکم

 . رهیبگ آروم بلکه بشه حاضر دو نیا خاک سر

 

. گذاشتند نیآم رو اسمش و اومد ایدن به بهار دختر

 خودمم کردمیم حس. برم ام نوه دنیبد نتونستم یحت

 دایپ رو یرعلیام و بهار من توسط بلکه نظرم تحت

 یاحوالپرس یحت و مالقات الیخیب گهید که بکنند

 . بودم شده هم یتلفن

 

 دار بچه شیجان یدشمنها بود دهیشن زیپرو اونروز

 تا برداره سرشون از دست بهتره و اند شده هم

 رسما و بود بد بشدت حالش. کنند یزندگ راحت

 .دادیم جان چشمم یجلو

 



 هردوطرف یبرا یکار چیه تونستمینم نکهیا از 

 آغوش در رو زیپرو سر. ومدیم بدم خودم از بکنم

 خودت سر ییبال چه یخوایم: دمینال و دمیکش

 دیسف موهات شتریب یکرد نگاه موهاتو ؟یاریب

 شده؟

 

 برند توننیم همه ؟یکنیم نکارویا خودت با چرا 

 دلم نکاراتیا با که زیپرو یخودت مهم جهنم، به

 تنها و یپسرم تنها...... خووووووووون خونه

 یدار پوچ و چیه بخاطر چرا...... من ی داشته

 ! یندازیم پا از خودتو نهمهیا

 

 بود خون دلتون اگه: گفت و زد یکنار محکم منو

 تنها اگه. بودم دهیرس آرزوم به و دیبود کرده کمکم

 سرخاک دیبود کرده کمکم آلقل بودم تون داشته

 ......بودم رفته یرعلیام

 



 یم بهار به منو عشق هرلحظه سال یسالها شما 

 ازدواج گهید یکی با بهار دیداد اجازه اما دیدید

 ! کنه

 

 ۶ با شو بچه و نکره شوهر اون با بهار کهیروز

 خودم سر یتو هم رو گلوله نیآخر بکشم گلوله

 بهارتون و زیپرو یعزا به رو شما و کنمیم یخال

 .نشونم یم

 

 کباب پسرتون بحال دلتون و دیبود میواقع مادر اگه

 ۱۴  از شتریب. بود بهتر نیا از اوضاعم االن بود

 نگام فقط و کنم یم جان چشمتون یجلو ماهه

 باشم دلخوش تونمیم شما یچ به: زد داد! دیکرد

 ......یییییییییییییییییچ به...... 

 

 تحت رو فرودگاهها یحت هام رکردهیاج ماههاست

 خارج رانیا از عشقاتون مبادا دارند نظر

 گهید..... ستین بند ییجا به دستم اما...... بشند



 تموم کارو خودم نباریا.... خسته فقط.... ام خسته

 ....خودم فقط کنم یم

 

 روز دو تا رو هستند توش که یا خونه آدرس 

 و دیمون یم شما اونوقت. کنند یم دایپ برام گهید

 نویا دینیبب! داده دست از فرزند دو و سوخته دل هی

 هم دید یم دست از منو هم! گفتم یک

 ......بهارتونو

 

 تحمل رو اوضاع نیا تونمینم گهید کردمیم حس

 هردوشونو. دادمیم نجات مو بچه هردو دیبا. کنم

 .....دادمیم نجاتشون من! شده هرجووووووور

 

 و: گفتم و دمیکش زیپرو یجوگندم یموها به یدست 

 ادگاری تنها پسرمو، مرگ خبر نکهیا از قبل من

 من یدستها به پسرشو فقط و فقط که رو محمود

 بهت رو بهار مرگ خبر خودم بشنوم، رو سپرده

 !دمیم



 

 بهم آدمهاتو از دونفر فقط نه، ای کنمیم نکارویا نیبب

 !ریبگ لیتحو رو یرعلیام و بهار جسد و بده

 

. کردم یپافشار حرفم یپا اما کردینم باورم زیپرو

 خودشو یآدمها از نفر دو یناباور نیع در زیپرو

 خود با فقط. داد مهلت بهم روز چند فقط و داد بمن

 کمکم دیبا که گذاشتم انیم در مو نقشه یرعلیام

 . کردیم

 

 دونفر که کردم دایپ رو یافراد یبتیمص چه با

 مرز از یقاچاق بصورت یا بچه با رو بزرگسال

 . نکردم پرداخت که ییپولها چه و بدند عبور

 

 باهاشون یکل. بود زیپرو یآدمها دنیخر میبعد کار

 نفرو چهار یزندگ کنند کمکم اگه که زدم حرف

 .خرندیم ایدن نیهم رو امتشونیق و دندیم نجات

 



 به پول یا اندازه به بگم دیکن ینم که باور 

 باز ساعت مین تا چشماشون که ختمیر حسابشون

 ....دادند کمک قول باالخره اما بود مونده

 

 یب یزن و مرد جسد کردن دایپ کارم نیآخر

 چیه که بود سردخانه در نشان و نام یب و صاحب

 دنبالشون هم یکس یحت و نداشتند یکار و کس

 . بود نگشته

 

 اجرا به مون نقشه بعد روز عصر شد قرار و

 ........ادیدرب

 خسته یسود به رو رمان اشکاالت

 �💋💋�دیببخش

 

 مینبرد اری بر به جز دل ی قصه ما

 مینبرد اریاغ یسو تیشکا اری ز و

 



 محبت سر و دل صدق نشد معلوم

 مینبرد دار بر سودازده سر نیا تا

 

 هرگز که است انیز و سود غم چه را ما

 مینبرد بازار برسر را تو یسودا

 

 بازار یگرم نیا بهل فروشان حسن با

 میدارنبردیخر به را خود وسفی ما

 

 باد خوشت افروز دل آنصبح که دوست یا

 مینبرد تار شب ز جان ما که آر ادی

 

 چند اگر باد گل خرمن آن یسرسبز

 مینبرد خار سرزنش جز تو باغ از

 

 نه اگر انداخت تو چشم از ام یرنگ یب



 مینبرد کار در که بود یدل خون یک

 

 روست آن از هیسا دل و چشم یروشن تا

 ...مینبرد دارید منت یا نهیآ از
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 کار. کردمیم سکته داشتم علنا اما بود آماده یهمچ

.  دادمیم سروسامانش تنها و تک دیبا که بود یبزرگ

 زیپرو شدیم اجرا یجور هام نقشه کردیم خدا فقط

 .کردیم باور

 

 دهن چکسیه شیپ بودم سپرده بهار و یرعلیام به

 باز دهنمو هم باران شیپ یحت. چکسیه نکنند باز

 با سرش خودش ی خونه یتو که بودم نکرده

 . بود گرم شوهرش و پاشا پسرش



 

 اطالع بهشون دادمیم صیتشخ خودم رو یهرکس

 یمرتض حاج به برداشتم رو یگوش. تمام دادمیم

 نجات هارو بچه ی همه تا دارم یا برنامه چه بگم

 باخبر ماجرا از هم زیعز خواستمیم یحت. بدم

 .باشه

 

 یعزا مجلس کی به من. شدم مونیپش بعد اما 

 زایچ نیا از زرنگتر زیپرو چون داشتم ازین یواقع

 . دیفهم یم رو یهمچ یا نکته نیکوچکتر با و بود

 

 در بهار و یرعلیام. شدند ریدستگ بهار و یرعلیام

 به. شدند یزندان میداشت که یا متروکه انبار

 با یرعلیام ادیفر و داد یکم بعداز و رفتم دنشونید

 به زیپرو مردان از یکی ی گلوله و من ی اشاره

 . شد دهیپاش جا همه خونش و دیرس قتل

 



 بود انداخته راه یا هیگر و داد و غیج چنان بهار

 اصال و کرده باور ماجرارو واقعا کردمیم حس که

 . ست نقشه کارهامون ی همه ستین ادشی

 

 کنم کنترل رو شیواقع یدادها و غیج نتونستم یوقت

 رو بچه ،ختیریم فرو گر گر اشکهاش همچنان و

 که شدم دور ازش و گرفتم دستاش از محکم

 فرو شکمش در دهیکش رونیب فشیک از ییچاقو

 .افتاد نیزم یرو دمرو و کرد

 

 یهمچ بودم کرده باور خودمم گهید راستش

 ام نوه با تند و نبود کنترل قابل اشکام. هیواقع

 .کردم ترک رو صحنه

 

 جسدها. دیرس زیپرو بدست کشتارمون و کشت لمیف

 فوت مجوز خداروشکر. شد کشف خودم توسط

 بود دستانم در کار و کس یب ناشناس زن و مرد



 مارستانیب ی غسالخانه از دفن ی آماده جسدها که

 . شد داده لمیتحو

 

 رو گهیهمد کنار قبر چهار هام نقشه ی ادامه یبرا

 بهشت در بگم تونمیم فقط و بودم دهیخر کجای

 . بود امتیق زهرا

 

 رسما که زیعز نوایب و ستندیگر یم خون همه

 یبرا ها صحنه نیهم. شد یبستر مارستانیب

 . بود یکاف زیپرو

 

 به خودم و ستادیا بهار و یرعلیام مزار سر زیپرو

 که دمید بهار قبر سر رو ختنشیر اشک  نهیع

 نیبزرگتر و نیباتریز. دیلرز یم هم هاش شونه

 مزار تنها.... بهار مزار یباال سرخ رز گل تاج

 رانیا زیپرو هرزمان بعد به اون از و نشست بهار

 بهارش کنار سرخش یرزها با رو ییساعتها بود

 .گذروندیم



 

 یرعلیام و بهار قبر سنگ بود بعد روز دوسه و

 و شد گذاشته یکنار یاضاف و یخال قبر دو یرو

 خاک ریز همچنان ناشناس ی شده خاک زن و مرد

 پول و. ماندند خفته ییشناسا آثار چیه بدون اهیس

 .....کردینم که ییکارها چه

 

 دارید یتقاضا یمرتض حاج شد تمام که مراسم

 نگاهشو میشد تنها یوقت. داشت من با یخصوص

 سوال کی فقط اومد: گفت دوخته چشمام به راست

 . کنم مشخص خودم با فمویتکل و بکنم

 

 از بود؟ نقشه همش ای شدند کشته واقعا ها بچه

 مینیبب رو یرعلیام جسد یحت دینداد اجازه نکهیا

 اشتباه هم واقعا کنمیم حس که افتاده دلم به یشک

 . کنم ینم

 



 شدند کشته: گفتم دهیکش کنار نگاهش از نگاهمو

 .....نیهم

 

 شدم خبردار تازه: گفت یجد یمرتض حاج

 هیارث و هاییدارا از یمقدار قبل روز چند یرعلیام

 نقشه حتما که فروخته متیق از تر نییپا و نقد شو

 !داشته سرش در یا

 

 راست که قاتل و کنه تیشکا خوادیم مونس االنم

 به گردهیم خودش یبرا شهر یتو داره راست

 !برسه جزاش

 

 دلتون. بکنم هم ثابت تونمیم. منم قاتل: گفتم محکم

 اجازه ستین زیپرو کار یوقت. دیکن تیشکا خواست

 . دیبد انجام یکار و دیبکن بد فکر موردش در دمینم

 

 به شّکم گهید: گفت. دیخند حالیب یمرتض حاج

 یخبرها تا مونم یم ندهیآ منتظر. شد لیتبد نیقی



 کنه تیشکا دمینم اجازه مونسم. برسه بهم خوب

 . دینباش نگران

 

 و خواست دلتون هرزمان. بانو دیباش سالمت

 و یعال یهمچ یول. خدمتم در بود الزم یکمک

 یا شبهه و شک چیه یجا که شد اجرا خوب

 .نموند

 

 ی خونواده و داداش غم در..... مونس نوایب فقط

 !دهیم دست از چشماشو داره اش افتاده راه تازه

 

 و کردم نگاه فقط. دادم تکون یلب نه زدم یحرف نه

 شو صادقانه یزرنگ و یمرتض حاج. کردم نگاه

 !نبودم فیحر چوقتیه

 

 یروز چند قرارداد عقد یبرا زیپرو روزها همون

 رو بهار و یرعلیام باعجله. شد خارج تهران از

رو مرز به خودمونو انهیمخف و برداشتم  س 



 و داشتم هراس فرودگاه از راستش .میرسوند

 و بودند اونجا در وفور به که یانیآشنا دمیترسیم

 سهیر تمام و نندیبب مارو پرواز، حال در هرلحظه

 لحظه نیآخر تا هارو بچه. بشه پنبه هامون

 .کردمینم دور آغوشم از مو نوه و بودم کنارشون

 

. بود راحت ها بچه ییدارا و یمال لحاظ از المیخ

 یزندگ تونستنیم که بود حسابشون در پول یبقدر

 دیبا فقط. بندازند راه خوب یشغل با رو یراحت

 ترک برداشته رو جانشون و کردند یم دایپ نجات

 . نیهم کردند یم مملکت

 

 کوهها نیماب اشکهامون و هیگر و محکم یبغلها با

 نداشتم اجازه و تونستم ینم گهید. میشد جدا هم از

 هیگر بشدت م نوه. افتادند راه ها بچه. برم جلو

 گرفته یرعلیام آغوش از رو بچه بهار و کردیم

 . افتادند راه

 



 مرز از گذروندنشون مسوول که ییمردها از یکی

. باباشون ای ما به دیبد رو بچه بهتره خانم: گفت بود

 که خطرناکه یلیخ کوه از یریمس جلوتر نیهم

 . دیباش بچه مراقب دیتونینم شما

 

 از نبود حاضر بهار که کردیم هیگر چنان بچه یول

 یچیپ از یکیتار در. افتادند راه. کنه جداش خودش

 و خسته. دمشونید ینم گهید گذشتند که کوه در

 و نشستم یسنگ یرو خاردار یمهایس کنار دهیبر

 . شد یجار اشکام

 

 شده کمرنگ یلیخ خوشم یروزها میزندگ در گهید

 و بودند مشکالت فقط کردمیم فکر تا. بودند

 مقاومت و ارهیب دوام خواستمیم آدمشو! بتهایمص

 .کنه

 



 بگوشم بهار بلند غیج یصدا و ستادیا قلبم یا لحظه

 رو بچه غیج یصدا گهید. بچه غیج همزمان خورد

 .بود بلند همچنان بهار یغهایج اما دمینشن

 

 پاهام و دست سوزش با چطور نبودم یچیه متوجه

 یصدا بطرف و گذشتم خاردار یمهایس نیب از

 !دمیدو یم بهار

 

. رفتم جلو چطور سنگها اون یرو دونمینم هنوزم 

 به خودمو باالخره و بودم شدنمون گرفتار الیخیب

 . رسوندم بهار

 

 بگذره تونستیم نفر کی فقط که سخت یریمس در

 دره یتو شده رها بغلش از بچه و بود دهیلغز پاش

 . بود افتاده

 

 نیب بود معلوم. نبود بلند بچه از ییصدا چیه

 بس از بهار اما. کرده تموم درجا سنگ اونهمه



 از کنم فکر بود زده صدا رو نشیآم زده غیج

 . بود افتاده راه خون گلوش

 

 ترس از و کردند جدا گهیهمد از مارو بزور

 کشان رو یرعلیام و بهار ن،یمامور دنیسررس

 .کردند دور اونجا از کشان

 

 ینگهبانها با گرفته منو هم ها یقاچاقچ از یکی

 اجازه هقهام هق. کردند دور اونجا از بزور خودم

 میس پشت بزور و دادینم بهم رو دنیکش نفس ی

 بگوشم هم بهار یصدا گهید. رسوندند خاردارها

 . دیرسینم

 

 هیگر بلند تونستمیم کهییجا تا و افتادم نیزم یرو 

 بگوشم نیآم غیج یصدا یا لحظه که کردمیم

 ......خورد

 

 



 ؟؟؟ یشو مهتاب ی جلوه ،،یکس قلب در شده 

 ؟یشو آب ،یکن چکه ،یلب تشنه بر شده

 

 ؟؟ یشو ماه یشو نور ،یشو دیخورش شده

 ؟یشو آگاه یا لحظه دلم، راز از شده

 

 یکن خانه کس دل در یشو معشوقه شده

 ؟یکن شانه یکس یمو خوشت، خواب در شده

 

 یهوس نیطن ز بلرزد تو قلب شده

  یکس نام شود تکرار تو خواب در شده

 

 ؟یده ناگاه ی بوسه دلت گشته وسوسه

 یده راه خود لب الیخ به را کس شده
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 درست نیآم غیج و دیلرز یم بدنم چهارستون تمام

 ییدستها با و شدم بلند وار وانهید. بود گوشم یتو

 لباسهامو و رفتیم فرو توش خاردار یمهایس که

 با نه، پا با و  گذشتم ازشون دوباره کردیم پاره

 .رفتم دره بطرف سرم

 

 و بود کیتار هوا اما کردیم هیگر و بود زنده نیآم

 شده یقاط حواسم و هوش کال. شدینم دهید یچیه

 .کنمیم کاریچ دارم دمیفهم ینم و بود

 

 اجازه و گرفتند بزور منو دمید اومدم بخودم فقط

 که آدم یقاچاقچ. بشم دهیکش دره بطرف دندینم

: گفت یُکرد ی لهجه با گرفته بازومو بود کنارمون

 مینیبب دیباش مسلط بخودتون. ستین شما کار خانم

 !میکن یم کاریچ

 



 کال گهید طرف از اشکام و طرف هی از یکیتار

...... دیبد نجات مو بچه: زدم داد. بود کرده کورم

 ....دیبد نجاتش فقط...... کنممممممیم خواهش

 

 باال رو بچه اون. ستین یشدن دیکن باور: گفت مرد

 یم هیگر یکم..... بمونه سالم نکنم فکر میاریب هم

 ..... باالخره و کنه

 

 تا سه نجایا: گفتم و گرفتم شو قهی. بده ادامه نذاشتم

 بغلم یتو رو بچه دیبتون هرکدوم. دیهست مرد

. بدم پول بهش وزنش هم دمیم قووووووول دیبزار

 . دمیم انجامش قسم بخدا و حرفه حرفم

 

 و هیگر یصدا اما ومدینم در چکسیه از ییصدا

: گفت نگهبانهام از یکی. بود بلند همچنان نیآم غیج

 االن یول کرد یکار شدیم دیشا بود روز اگه بانو

 !شهینم دهید جا چیه واقعا یکیتار در

 



 رمیم خودم کنار دیبکش پس: زدم داد

 دیبر.....  هیگر از مرد ام بچه....... ننننننننننننییپا

 ....کناررررررر

 

 یسع تمام...... ارمیم خودم: گفت تند یقاچاقچ مرد

 که آوردم باال رو بچه و موندم زنده اگه. کنمیم مو

 . خوامینم یچیه و خداست یرضا یبرا

 

. دیبد ام خونواده به رو پول اون نموندم زنده اما

 همه زاده فهیخل ی خونواده دیبگ ینییپا ده یتو

 اونارو فقط. نیآو هست هم زنم اسم. دنیم نشونتون

 .ندارند رو یکس من بجز دیکن کمکشون

 

 داشتم سرپا که منم. نشد یحرف چیه منتظر گهید

 از. بزنم یحرف ومدینم در نفسم و کندم یم جان

 و درآورد رو یبزرگ ی قوه چراغ شیپشت کوله

 تمیحما باال از: گفت داد نگهبانها از یکی بدست

 . نییپا برم دیکن



 

 پا یجا دیبنداز اونجا رو چراغ نور گفتم هرجارو

 که باشه افتاده ییاونجا بچه کنه خدا. کنم دایپ

 .کنم یم فکرشو

 

 یدست چراغ نور در و ستادیا مقابلم یا لحظه 

 شده دوخته نگاهم یتو که افتاد چشماش به چشمم

 . بود

 

 رو بچه و برگرد سالمت به برو: گفتم بزور و خفه

 حرفم سر صورت هر در مردونه و مرد. اریب برام

 و دهیند یبدقول من از یچکسیه. مونم یم و هستم

 !دهینشن

 

 ستادهیا باهاش منم قلب و ومدینم صداش گهید نیآم

 یم نییپا آهسته آهسته و داد تکون یسر مرد. بود

 چراغ با و میکردیم نگاه باال از هم ما. رفت

 . کردندیم شیهمراه



 

 گذاشته آغوشم در نیمال و نیخون نیآم تا خالصه

 من و دیکش طول مین و کساعتی از شتریب بشه

 و شدن ریپ رسما دره کنار همونجا همونشب،

 .کردم حس زانوهامو شدن شکسته

 

 بغلم در رو هوشیب دوباره و خون سرتاپا یا بچه

 یقاچاقچ مرد بقول و داشت یفیضع نفس. گذاشتند

 .بود کم یلیخ موندنش زنده امکان

 

 چنان و فشردم یم ام نهیس به رو بچه نیماش در

 ام نوه نوایب یبرا گرمیج فقط بود کباب براش دلم

 در یشدن خشک که اشکامم. شدیم جزغاله

 .نبود کارشون

 

 و میرسوند شهر مارستانیب به خودمونو چطور 

 همراه منم فقط. بماند کردند یبستر درجا رو بچه

 . بودم مرده نیآم با



 

. داشت موندنش زنده به یکم یلیخ دیام دکتر یول

 همونروز یفردا. بود ریخاکش و خورد بچه نوایب

 تهران به آمبوالنس با رو بچه اصرارم با که بود

 قرارش پزشکان نیبهتر نظر تحت و کردند اعزام

 .  دادم

 

 دیبا فقط. بمونم بیغر یشهر در ادیز تونستم ینم

 سفر از که زیپرو تا رسوندم یم ام خونه به خودم

 .نکنه حس یزیچ و نهیبب منو گشتیبرم شیکار

 

 به و خواستم تهران به هم رو یقاچاقچ زاده فهیخل

 تونهیم عمر تمام یبرا سپردم بهش. کردم وفا عهدم

 . کنه حساب کمکهام یرو

 

 یا خونه بودم داده بهش که یپول با زاده فهیخل

 به هم شو بچه و زن و دیخر تهران در قشنگ

 .آورد تهران



 

 از یبخش مسئول و سرکارگر سالهاست االنم 

 ییهوی چرا دهینفهم چکسیه هنوز و است کارخونه

 به یکارگر کماهی بعداز و شد دایپ کارخانه در

 . شد لیتبد مطمئن یسرکارگر

 

 یبستر مارستانیب در دوماه کینزد درست نیآم

 بچه موندن سالم به یادیز دیام پزشکان لیاوا. بود

 به یا ضربه خوردن احتمال گفتندیم و نداشتند

 یلیخ بده نشون رو عوارضش بعدا که سرش

 .ادهیز

 

 اما. باشه مونده سالم بچه کردندینم دوارمیام اصال

 فیضع یلیخ رو بچه که دیرس یروز دوماه بعداز

 . دادند آغوشم به استخوان و پوست و رنجور و

 



 یسفارشها منزل در بچه ینگهدار یبرا دکتر

 نفس یبرا نیآم هنوزم چون بود کرده یخاص

 . داشت مشکل دنیکش

 

 و بچه کنار دیبا فقط نفر کی بود گفته دکتر یحت

 کی عرض در بچه وگرنه باشه نفسهاش به گوشش

 . شدیم خفه یتوجه یب قهیدق

 

 در منزل در تا دادند بهمون هم یانکوباتور دستگاه

 بود مطمئن دکتر و. میکن استفاده ازش ازین صورت

 .میدار اجیاحت بهش هم ادیز

 

 ییصدا چیه که دوم ی طبقه اتاق نیآخر خانه در 

 خدمتکار زهره یبرا رو رفتینم رونیب ازش

 اتاق اون در هردو تا میکرد آماده نیآم و خونه

 نظر تحت کامال اتاق یدما و طیمح. کنند یزندگ

 دماسنج ار چشم دکتر سفارشات طبق و بود

 .میداشتیبرنم



 

 در بهار یروح وضع داشتم خبر مدت نیا تمام در

 یمشکالت چه با یرعلیام و هستش بد بشدت غربت

 . کنه یم مراقبت ازش داره

 

 بدم خبر یرعلیام و بهار به خواستم بارها و بارها 

 سرد بالم و دست راستش اما. ست زنده دخترشون

 . بود

 

 وانهید اول از دوباره بهار موند ینم زنده بچه اگه

 اصال نداختمیم نیآم به که هم ینگاه هر با. شدیم

 و ببره در به سالم جان واقعا بچه نیا نبودم دواریام

 .کردیم کمکمون خدا دیبا فقط. بمونه زنده

 

 به داشت که یبغرنج تیوضع نیا با بچه اگر ای

 .موند یم زنده اگه عمرا شدیم فرستاده خارج

 



 یجسم و یمغز ی عهیضا اگر کردمیم فکر یگاه 

 و بیغر یکشور در بهار فتادیم اتفاق نیآم یبرا

 چطور و کنه کاریچ خواستیم یکمک چیه بدون

 .کنه بزرگ رو مهین نصفه ی بچه کی

 

  رو نیآم نیآخر فیتکل پزشکان بودم منتظر فقط

 .بکنم دیبا کاریچ بدونم و کنند روشن

 

 جاش از و دیکش سشیخ بصورت یدست مادربزرگم

 رونیب یقوط از رو هزارمم دستمال. شد بلند

...... من نوایب...... گذاشتم صورتم یرو و دمیکش

 گذرونده سر از رو ییروزها چه..... نیآم چارهیب

 !بود

 

 اوردهین شانس هم میزندگ یروزها نیاول همون از

 انتظار هم میزندگ یروزها ی هیبق از دینبا و بودم

 . داشتم یادیز

 



 استراحت یکم من: گفت مادربزرگ که کردم یهق

 دفن ام نهیس یتو خاطرات نیا بود سالها. کنم یم

 . شده فیتعر دوبار روز دوازده ده نیا در اما بود

 

 اما. دهینبخش منو و نهیسرسنگ باهام هنوزم بهار

 حاللم و برگردونم بهش دخترشو دادم قول بهش

 ......  کاش! کنه

 

: داد ادامه و دیکش جگرسوز و بلند یآه مادربزرگ

 چه که بود من فکر به یکم بود هم یکس کاش

 بد آدم که فعال اما. کردم تحمل رو ییبتهایمص

 .  منم ماجرا

 

 رو مشکالت تمام و یبد جلو نهیس سخته چقدر و

 چه ییتنها من و. یکن حل و تحمل ییتنها

 .گذروندم رو ییروزها

 



 من ی تکنفره تخت که شد اتاق وارد مادربزرگ

. بست سرش پشت هم رو اتاق در. بود اونجا

 شونه دور یدست که بود نشده خشک هنوز اشکام

 .شدم فشرده یا نهیس به و شد حلقه هام

 

 بود نمونده برام یحال بودم کرده هیگر بس از

 دلش یهرکار تونستیم دریح. بکشم عقب خودمو

 کار در براش یبخشش فعال یول بکنه خواست

 .نبود

 

 کهیروز نیاول از. بودم مطمئن زیچ کی از اما

 بود ایدن امن یجا تنها بودم شناخته درویح آغوش

 ......شدمیم ایدن نیآم نیآرامتر آغوشش در من و

 

 

 هستم تیکو ی وانهید و دوست دارمت

 کنم چه من بگو تو درونم راز من دل

 



 گشتم وجودت یدایش و بودم خبر یب

 کنم چه من بگو تو وفسونم مست و عاشق

 

 عاشق درد پر دل و درد پر عاشق دل

 چکنم توبگومن درونم یرسوا عشق
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 به لباش و شدمیم فشرده دریح آغوش در همونجا

 کامل سکوت در هردومون. بود دهیچسب موهام

 با همراه که بود من یها شونه و نهیس فقط و میبود

 .خوردیم تکون هقم هق

 

 خورد بگوشم آروم دریح یصدا یقیدقا بعداز

 یدوران چه و یگذروند رو ییروزها چه: گفت



 کلفت گردن در،یح وروجک تو چقدر یول. یداشت

 !یآورد دوام امروز به تا که یبود

 

 م،یکن شروع مونویزندگ و یببخش منو اگه دمیم قول

 به اشک هی و لبت به آه هی ندم اجازه و نزارم

 شمیم قلبت و خودت مواظبت چنان! نهیبش چشمت

 !نلرزه لحظه هی

 

 آغوشش از خودمو. بود گرفته ام خنده حرصم از

 ینباش خودتم: گفتم. شدم بلند و دمیکش رونیب

. بلرزونند قلبمو و برسند حسابمو هستن دشمنات

 . شو الیخیب منو و تیزندگ دنبال برو

 

...... ام خسته یلیخ بدم سرنوشت و یزندگ نیا از

 نمیا م،یبچگ از اون! یدیشن که خودت. خسته واقعا

 دمیند عمرم به و نداشتم خوش روز هی. میجوان از

 !یچ یعنی یزندگ بفهمم

 



 یلعنت ی خونواده نیا و تو از خودمو مطمئنم یول

 رو یآروم یزندگ تونمیم بکشم کنار بدردنخور و

. شو نیآم الیخیب و برو تیزندگ دنبال. کنم تجربه

 و شد کشته هایداعش همون دست نیآم کن فکر

 . شده خاک کجا یدونینم یحت

 

 ییچا رفتم شپزخونهآ به و کردم پاک اشکامو

 تمام. کنه آرومم یزیچ داشتم ازین بشدت. زمیبر

 . داشت لرزش بدنم یبندها

 

 و داغ یچا هی شناختم یم همکه یزیچ تنها

 . کنه روبراه حالمو یکم بود پررنگ

 

 با. ستادیا کنارم دریح که ختمیر ییچا وانیل دو

 خودش بطرف و گرفت بازوهامو شدنم تموم

 نیا به یکنیم فکر: گفت وار زمزمه برگردوند

  دارم؟یبرم دست میزندگ ی خواسته تنها از یراحت

 



 تیزندگ به تو نیآم گمیم اشاره هی با یکنیم فکر

 ییدا دختر عمرا! خودم یس دنبال برم منم برس

 ! عمــــــــــرا

 

 و من کلفت گردن ییدا که تو از بزرگتر یجلو من

 دهنش از حرفش فقط که باشه تو قلدر و خفن یبابا

 تو به برسه چه ستم،یا یم شهیم اجرا ومدهیدرن

 بزنم تونمیم االن نیهم که خودم سنجاب جوجو

 . ببرمت خودم با و بغلم ریز

 

 چنان و شد حلقه دورم دستاش محکم از تر محکم

 نداشتم نا د،یچرخ صورتم یجا یجا یرو لباش

 راستش اما! دنیکش عقب به برسه چه بخورم تکون

 .شد تر قرص و بود قرص دلم ته حرفاش با

 

 یکرد فکر یچ هات ییتنها یتو: داد ادامه

 قلچماقت یبابا نه؟ ای یشناخت درویح توووووووو؟

 طالقت داره اصرار گلومو ریز گذاشته چاقوشو



 و جان و کنم محافظت ازت نتونستم چون بدم

 !افتاده بخطر دایشد ناموست

 

 بازم ترسهیم چون کنه جدا ازت منو خوادیم بابات

! یفتیب خطر یتو دوباره و کنم مراقبت ازت نتونم

 !نشناخته منو اونم یول

 

 زن. شمیم التیخیب نه دمیم طالقت نه دارم عمر تا

 رانیا از و دزدمت یم باشه ازین. یخودم یعقد

 !میزنیم رونیب

 

 و دره یتو فتمیم دوباره: گفتم کرده بغ. دمیخند

 نو از روز دوباره و شمیم ریخاکش و خورد دوباره

 منو....... پسرعمه ستمین من...... نو از یروز

 هردومون بده اجازه و بنداز رونیب مغزت از کال

 داشته خاطراتمون کنار در یآروم و خوب یزندگ

 . میباش

 



 عمرمون تمام یبرا بد و خوب خاطرات نیهم

 تحمل ندارم نا گهید! میراض منکه و کنهیم تیکفا

 !پره واقعا..... پره خطم چوب. کنم

 

 نفسم راه و شد دوخته لباش با چنان لبام نباریا 

 خودمو باالخره یول. شدمیم خفه داشتم شد گرفته

 . دادم نجات

 

 فعال: گفت که دادم یفشار اش نهیس به دستم با

 مورد در یمدت شده هم تو آرامش و یراحت یبرا

 . میزنینم یحرف و میکن ینم یفکر یچیه

 

 نمیبب و ستمیبا جلوش رو بابات دیبا روزها نیا

 هستش یجد یلیخ. امیبرب پسش از تونمیم چطور

 !گردهیبرنم حرفش از هم اصال! نیآم

 



 خاله تا گرفته زیعز و بابام از لیفام ی همه به

 یقاط خودشونو گفته مادربزرگت و پاشا و باران

 .کنم کاریچ بلدم خودم دینکن نیآم و دریح یماجرا

 

 چیه و دنیکش پس پا بابات احترام به هم همه

 بابات به مادربزرگت فقط. کنند ینم بهم یکمک

 قرارم و دونهیم درویح و نوه صالح خودش  گفته

 . رهیبگ یا اجازه یکس از ستین

 

 نامدارو بانو با تو بعد خدا، اول انیم نیا در من

 ارمیم کم یبزن پس منو هم تو. تمام و دارم

 و کوه به سر و بُرم یم یزندگ از بخدا...... نیآم

 !نیهم کن کمکم فقط زارمیم ابونیب

 

 دونستمینم و بود شده دوخته نگاهش به نگاهم 

 افاده و زورگو دریح یبرا دایشد دلم. ام کارهیچ

 باهاش و کردینم پسند هم رو شاه که خودم یا

 .بود شده تنگ خوردینم پلو نشسته کجای



 

 رو حواسش دیبا. شدیم هیتنب ییجورا هی دیبا اما

 نیآم همون گهید دیفهم یم و کردیم جمع شتریب

 ب ر از رو ه ر نتونم ستمین یچلفت پا و دست

 . بدم صیتشخ

 

 جورواجور یهایباز با که هستم ینیآم االن

 تنها و تک تونمیم شده کلفت یبحد پوستم روزگار

 یزندگ رونیب در کار با و ستمیبا خودم یپا یرو

 داشته ازین یکس به نکهیا بدون بچرخونم خودمو

 ...باشم

 

: گفتم مکث یکم بعداز. زدم گونه زخم یلبخند

 یول. رسهیم کجا به آخرمون مینیبب بکن رو تالشت

 کامال دیبا..... دمتینبخش هنوز گمیم تعارف یب

 اما. کنم کمکت بتونم تا بشه بغض از یخال قلبم

 .کنم ینم یچکاریه فعال

 



 با و برداشت رو شیچا وانیل کرده یپوف دریح

 نیبب منو: گفت. نشست مبل یرو برگشته خشم

 تک دیبا خودم. سمینو یم یادگاری یک وارید یرو

 چکسیه از. بکشم رونیب آب از خودمو میگل تنها و

 !داشت کمک انتظار دینبا

 

 یکی یشد االن: گفتم و نشستم گهید مبل یرو 

 خودتو خودت و نکن هیتک یشکیه به آره! من نیع

 به کردن گوش راه نیتر ساده البته. بده نجات

 .تمام و یشیم خالص که هستش تییدا حرف

 

ت پشت: گفت زده زیاستهزاآم یا خنده دریح  گوش 

 ....باش الیخ نیهم به..... نیآم ینیبب رو

 

 یلیخ: گفت شده بلند و خورد رو داغ یچا بعد

 رو مادربزرگت خاطرات ی ادامه دارم دوست

 یم ازت بعدا. دارم کار برم دیبا فیح یول بدونم

 .....ها یکن باز برام درو باشه ادتی. شد یچ پرسم



 

 بعد یا قهیدق. کردم نگاش فقط و نگفتم یچیه

 ام گونه یرو یانگشت در دم که کردم شیراه

 یب دل...... کن یخال رو دلت یکم: گفت دهیکش

 اون بجز که خداونده گاهیجا محبت پراز و نهیک

 . میندار رو یکس

 

 درتیح به شتریب و باش من نیآم و خودت مواظب

 کهیروز تا و هستش تو دل بند دلش دریح. کن فکر

 !نهیش ینم آروم ارهین بدست تورو

 

 دهیکش ضربدر عالمت در یرو انگشتش با بعد

 چطور و گفتم یک نیبب! نشون نمیا خط نیا: گفت

 و جان باشه حافظت خدا. کنم یم عمل هام گفته به

 .....دریح دل

 



 سرراست ییها شونه و محکم یقدمها با و برگشت

 طرف بودن یقو از تیحکا که صاف یپشت و

 .رفت رونیب خونه از داشت

 

 شده دوخته یمحکم یگامها به سرش پشت نگاهم 

 نداره، چکسیه از یترس چیه دونستمیم که بود

! نبود یمشکل گهید که قلدرترش خود از جان ییدا

 ..... کردیم رو تالشش تمام دیبا یول

 

 یول. کردم استراحت و دمیکش دراز مبل یرو یکم

 خاطرات بر و دور فکرم فقط که یاستراحت چه

 افتادن با کردمیم حس و دیچرخ یم مادربزرگ

 و دهیچیپ سراپام تمام در درد تازه دره به نیآم

 !دیچک یم چشمم ی گوشه از اشکام

 

 ی کلبه گفتیم. بود مهمونم مادربزرگم اونشب

. میدینم دستش از گهید و میکرد دایپ آرزوهامونو

 از نه بود یخبر محسن از نه بود نجایا جالبش



. بودند کرده یخال اریاغ از رو دانیم کامال. نرگس

 دلم ته از قایعم من و بودند دلم و جان که یاریاغ

 .داشتم دوستشون

 

 به کهیدرحال مادربزرگم ساده یشام از بعد شب

 خاطراتش بود کرده دراز پاهاشو داده هیتک یبالش

 . داد ادامه رو

 

 حتما که بود صورتش یچروکها و نیچ به نگاهم

 و. بود سخت یساعت و یروز انگرینما چروک هر

 نگذرونده سر از رو یامیا چه مهربونم مادربزرگ

 .یبود دمونیشد مراقبت تحت تو: گفت. بود

 

 هنوز میکردیم محافظت و مراقبت تو از یجور

 با خونه یتو داره بهار دختر بود دهینفهم زیپرو

 . شهیم بزرگ ازش اتاق نیچند ی فاصله

 



 دیشا روز طول در و یبود یآروم ی بچه خودتم

 قول به ای. میدیشن ینم اتو هیگر یصدا کبارمی

 ! یکن هیگر ینداشت جون یحت زهره

 

 مرگ دنیفهم از بعد بگم تونمیم...... زیپرو اما

 رسما بهار و یرعلیام شدن کشته لمیف دنید و بهار

 . بود شده وانهید

 

..... دیخندیم یگاه..... رفتیم فرو فکر به یگاه

 یشعرها یگاه..... زدیم حرف خودش با یگاه

 چنان هم یگاه.... خوندیم بهار یبرا یا عاشقانه

 خودمم کردیم رفتار شهیهم مثل و شدیم عاقل

 .......بودم حرکاتش مات و کردمینم درکش

 

  خداحافظ هرگز نگو

  ییگویم که خداحافظ            

 ردیم یم درد از دلم

  ینیب ینم و یدور تو



 ردیگیم که ییها نفس           

   ییگو یم که خداحافظ

 جانم شود یم غم از پر          

  نیغمگ واژه نیا با تو 

  نترسانم نرنجانم          

  خداحافظ هرگز نگو

  کن حفاظت من از خودت         

  دانم ینم را شیچرا

 کن عادت من اخالق به         

  تو سالم با که یکس

  ردیگ یم آرام دلش               

  خداحافظ نیا با بدان

 ...ردیم یم غصه از خودش     
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 اون البته. میکرد بزرگت انهیمخف بتهایمص تمام با

 و یداخل یتجار یسفرها در زیپرو که ییزمانها

 رونیب اتاقت از تورو و میبود راحت بود یخارج

 . میاوردیم

 

 بود تهران زیپرو که بود یزمان یعظم بتیمص اما

 مونس زتیعز. میبود یم تو مراقب بشدت دیبا و

 به یقبل ی برنامه با یچندبار یمرتض حاج و

 جان کنارت واقعا مونس و بودند اومده دنتید

 . بود گرفته

 

 گهید نه، ای بود دهیفهم ییزهایچ دونمینم مونس

 برادر    غم از رسما اما نبود یچیه ریگیپ

 .بود شده ریپ ش زکردهیعز

 



 زدینم یحرف یعل ریام و بهار مورد در چکسیه 

 لیف تا ومدیم زبونها به اونها از یاسم دینبا انگار

 .نکنه هندوستان ادی زیپرو

 

 کم بود نشونده همه دل به زیپرو یکارها که یترس

 ی عالقه و عشق از هم همه چون اما. نبود یزیچ

 زیپرو دلسوز یگاه داشتند خبر بهار به زیپرو ادیز

 .بودند هم

 

 کم کم یدار میکرد حس تازه که یبود کسالهی  

 خوردنهات ریش. یکن یم سازگار طیمح با خودتو

 آرام میدادیم که رو یکمک یغذاها. بود شده بهتر

 بود مشخص اما یخوردیم نوز و ناز با آرام

 !دهیدو پوستت  ریز یگوشت

 

 یها بچه هیشب یکم که یبود ماهه پنج و کسالی

 کم کم.  تر جان کم و الغرتر اما یبود یمعمول



 بند یزیهرچ به خودتو و یستیبا یخواستیم

 .  یبش سرپا تا یکردیم

 

 هیشب کامال بود مشخص قشنگ که یزیچ اما

 یهرکس یعنی. یزدینم مو بهار با و یبود مادرت

 شدیم زنده خاطرش در بهار ادی درجا دیدیم تورو

 .یبود مامانت ی شده کیکوچ کال و

 

 میتصم گهید یول بشم جدا ازت ومدینم دلم هرچند

 زنده دخترشون که بگم یرعلیام و بهار به داشتم

 تورو و ادیب رانیا به انهیمخف یرعلیام بعد و ست

 .ببره خودش با

 

 تونستیم ییتنها بهار گهید که یبود یتیوضع در

 بچه حاال تا خودشم. کنه بزرگت و باشه مراقبت

 . بود یخال بالش و دست و بود نشده دار

 



 بدم اطالع بهشون و رمیبگ رو یینها میتصم من تا

 دلتنگ مونس که زد زنگ یمرتض حاج اونروز

 البته. اندیب دنتید به دارند میتصم و هستش نیآم

 با خواستیم اونم یداشت که یناتن و بزرگ یعمو

 . نهیبب تورو و ادیب خانمش

 

 فردا بود قرار و بود تهران از خارج زیپرو

 دادم اطالع و نبود تو دنید یبرا یمشکل. برگرده

 تدارک یناهار یحت. باشند من مهمون رو اونروز

 که کردم دعوت هم ناهار یبرا شونو همه و میدید

 . باشند کنارت شتریب

 

 حال در یدورهم و میبود خورده رو ناهار تازه

 حال در مونس آغوش در هم تو که میبود صحبت

 زیپرو و شد باز خونه در ،یبود سوپ خوردن

 . شد وارد

 



 بچه دونستندیم همه. بود زده خشکم سرجام منکه

 دینبا که شهیم بزرگ داره زیپرو چشم از دور

 رنگ کنم فکر. فتهیب بهار دختر به چشمش

 .بود نمونده یشکیه بصورت

 

 همه با و اومد جلو محترمانه یلیخ زیپرو

 تو که بود نشده متوجهت هنوز. کرد یاحوالپرس

 بطرفت زیپرو و یکرد غون و غان به شروع

 . برگشت

 

 تمام دقت با و شد دهیکش جلو گردنش تعجب با اول

 زد یخاکستر به بعد و دیپر رنگش بگم. کرد نگات

 . بود رفته ادشی دنیکش نفس انگار. نگفتم دروغ

 

 یقدم و رفت نییپا باال محکم یا لحظه ش نهیس

 تورو کرد دراز دست. برداشت مونس بطرف بلند

 براش دستاتو خنده با تو که رهیبگ مونس آغوش از

 ! یکرد باز



 

 بغلش. کرد بلند تورو و گرفت رو ربغلتیز زیپرو

 چیه و یبود زونیآو هوا یتو همچنان نگرفت

 همون با هم زیپرو ومدینم در چکسیه از ییصدا

 . کردیم نگات شانیپر یرو و رنگ

 

 دختر: گفت خشم پراز و محکم و برگشت بطرفم

 بخاطر دیبود گفته که شما شده؟ بزرگ بهاره

 مرگ بعداز بدن نجاتش نتونستن که یقلب یناراحت

  نه؟ دیگفت دروغ من به مامان مرده؟ مادرش پدر

 

 یکس چه از من دیبگ دروغ بهم هم شما گهید

 هان؟ باشم داشته یانتظار

 

 نیزم وسط یا گربه بچه نیع که بود تو به نگاهم 

 تکون پاهاتو یداشت و یبود زونیآو آسمون و

 هم یچیه متاسفانه. یبود هیگر ی آماده و یدادیم

 .بگم دیرسینم ذهنم به



 

 ربغلهاتیز انگار. شد بلند غتیج لحظه نیهم در

 گونه با و شد بلند محکم مونس. بود گرفته درد

 د؟یگیم دیدار یچ زیپرو اقا: گفت گرفته شیآت یها

 پدر که بزرگمه داداش یبرا  گل یپر بچه نیا

 .نجاستیا مادرش

 

 !لطفا خودم به دیبد دیترسوند رو بچه

 خونه غتیج که گفت زیپرو دست از تند تورو  بعد

: گفت و گذاشت عموت زن بغل زود. بود کرده پر

 بلکه بخوره بده ریش بهش شد ترک َزهره بچه

 !رهیبگ آروم

 

 در و شد بلند شجا از کرده بغلت تند عموت زن

 ینجوریا: گفت دیکوب یم پشتت به دستشو کهیحال

 .....بعد رهیبگ آروم دیبا خورهینم ریش

 



 یریبگ آروم بلکه گردوند یم ییرایپذ یتو تورو 

 رو زهره و یزدیم غیج بدتر هم تو یول

 !یخواستیم

 

 خانم زهره: گفتم و کردم دایپ دهنم یتو آب بزور

 یلیخ کنم فک بشه آروم بچه بلکه ببر یاتاق به رو

 معذرت واقعا: گفتم عموت به رو بعد! دهیترس

 !شد ینجوریا چرا دونمینم. خوامیم

 

 خب ستین یرادیا: گفت دهیپر یرنگ با عموت

 !رهیگیم آروم بشه دور جمع از یکم. فتهیم اتفاقه

 

 اوضاع و برد اتاقتون به باال رو عموت زن زهره

 نشده خوب حالش هنوز که زیپرو. شد آروم یکم

 .کنم باور تونمینم بازم: گفت بود

 

 دیگفت دروغ بهم بفهمم یروز!! بهاره یکپ بچه

 !شهیم بد همه یبرا واقعا



 

 هیچ بهار هیشب و بهار ی بچه: گفت تند مونس

 زنداداشمه و خودش مادر یکپ بچه. زخانیپرو

 بهار به تون عالقه ماشاال د؟یکرد دقت اصال

 ی افهیق و شکل به رو همه بوده یبحد مرحومه

 . دینیب یم اون

 

 لطفا خودمه دختر گل یپر زخانیپرو: گفت عموت

 .شمیم ممنون دینکن هشیشب چکسمیه به

 

 که لحظه نیآخر تا اما. نگفت یزیچ زیپرو گهید 

 یتو هم تو. نخورد تکون کنارمون از رفتند مهمونا

 تا اوردندین نتییپا گهید و یبود دهیخواب اتاق

 . فتهیب بهت زیپرو چشم دوباره

 

 یشکیه و بود کرده دایپ خیب ییبدجا کار  

 دیرس رفتن وقت یوقت. بکنه دیبا کاریچ دونستینم



 رو همه فیتکل حرفش با یمرتض حاج انگار

 . میکن زحمت رفع دیبا گهید: گفت. کرد روشن

 

 دیاریب رو بچه لطفا: داد ادامه عموت زن به رو و

 . دارم کار من و رهید واقعا که

 

 یسر آروم که انداخت بمن ینگاه عموت زن

 کردم تعارف بعد. ببر رو بچه یعنی. دادم تکون

 . افتادند راه یهمگ تشکر با که بمونند شام یبرا

 

 زیپرو کنار و عموت زن آغوش در و یبود خواب

 به رو بچه بردن که زیپرو. یشد خارج خونه از

 به رو در دم اما بود شده آروم یکم دید چشم

 : گفت عموت

 

 دیکن باور یول. ترسوندم دخترتونو خوامیم معذرت

 مامان با یگاه دیشا. نشسته دلم به مهرش یلیخ

 ! دیباش یراض اگه البته امیب دنشید یبرا



 

 رو خونه نیا رفتنگان ادی خاص یجور بچه نیا

 . رمیگیم آروم که کنهیم یتداع برام

 

 هرزمان: داد جواب داده تکون یسر هم عموت

 که یبشرط فقط. خودتونه ی خونه دیاریب فیتشر

 امروز. دیباش مهربونتر باهاش و دینترسون دخترمو

 دخترمو با ینامهربون من یول نگفتم یزیچ رو

 . کنم ینم تحمل

 

 تونستم تا مهمونا رفتن بعداز منم رفتند مهمونا

 نیا باالخره گفتم و کردم دعواش رو زیپرو

 !دهیم من و خودش دست کار اشیوونگید

 

 خداروشکر. زد زنگ مونس که بود بعد ساعت دو

 رو زنداداشم نیآم نامدار خانم: گفت. نبود زیپرو

 بچه برم خوامیم. کنه یم هیگر فقط و کرده کالفه



 امنه جاش ما ی خونه. کنم بزرگ خودم ارمیب رو

 .دارمیم نگهش چشمام تخم یرو خودم و

 

 اگه. دینکن نکارویا اصال خانم مونس نه: گفتم درجا

 و زهیت ش شامه گمیم شناسم یم رو زیپرو که منم

 نهیبب زنهیم سر بچه به دورادور یچندبار شده حتما

 !نه ای ست خونواده اون ی بچه واقعا

 

 و بشه بزرگ عموش ی خونه نیآم که بهتره همون

 . باشه راحت یهرطرف از المونیخ

 

 من یناتن داداش نیا دیکن باور یول: گفت مونس

 ی بچه بخواد االن نبود خوب یرعلیام با هم ادیز

 و ادیب شیپ یمشکالت بعدا ترسمیم. کنه بزرگ اونم

 . کنند بزرگ رو بچه نخوان اصال دیشا

 

 داداشت زن و داداش انقده. نباش نگران تو: گفتم

 شده همکه پول بخاطر کنمیم غرق پول یتو رو



 اون از نیآم دونمیم من یول. کنند بزرگ رو نیآم

 دیبد اجازه. فتهیم بخطر جانش ادیب رونیب خونه

 ! هیچ فیتکل مینیبب تا بشه موندگار همونجا

 

 زهره با و گرفتم رو عموت ی خونه آدرس درجا

 که تو. رفتم شون بخونه لباسهات و لیوسا و

 آروم زهره کنار درجا یکردیم هیگر همچنان

 عموت زن یبرا و میزد حرفامونو تمام. یگرفت

 به ماه به ماه که گرفتم درنظر یادیز حقوق

 . بشه ختهیر حسابش

 

 عهده به رو تیزندگ زیر به زیر یها نهیهز تمام

 بوجود براشون تو بخاطر یمشکل چیه که گرفتم

 پرستارت عنوان به یمدت هم زهره شد قرار. ادین

 یبتون و یکن عادت عموت زن به تو تا باشه اونجا

 . یکن قبولش

 



 گهید که شد باعث زیپرو توسط تو دنید یاتفاق و

 عموت ی خونه تو و نگفتم مادرت پدر به یزیچ

 . یشد بزرگ

 

 در دم تا تو دنید یبرا رسما زیپرو یگاه چون

 کرده بغل تورو همونجا و رفتیم عموت ی خونه

 سرخش گل دسته با اونجا از و گرفتیم آروم یکم

 .رفتیم مادرت سرخاک کراستی

 

 

 کار؟ چه خواهمیم مهتاب و کوچه یباش گرتو

 کار؟ چه خواهمیم آب هستم تو یرو ی تشنه     

 

 است عالم عاشقان از غزل صد تیچشمها

 کار؟ چه خواهمیم ناب شعر و وانید همه نیا    

 

 ...دهد یمست مرا امشب اگر تیلبها جام



 کار؟ چه خواهمیم خواب هستم، اریهش ابد تا    

 

 ..ستییعالم بازوانت انیم در گشتن غرق

 کار؟ چه خواهمیم مرداب تن باشد، گر عشق    

 

 ...کشدیم پر بدن از جان »ات بوسه «هر تب در

 کار؟ چه خواهمیم تاب تمامم، من ینباش گر
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 کم و میبود تو یماجرا ریدرگ که امیا همان بعداز

 و شدن بزرگ بابت از المونیخ خواستیم کم

 در باران شوهر که بشه راحت تو یجان تیامن

 .کرد فوت مایهواپ سقوط



 

 مرگ بخاطر باران! ش چندساله پسر و موند باران

 که بود شده یافسردگ دچار دایشد شوهرش نابهنگام

 بهش بتونم تا آوردم خودم شیپ یزندگ یبرا

 . کنم یدگیرس

 

 اجازه که بودم مند گله خدا و زمان و نیزم از

 دیبا فقط و بره نییپا گلوم از خوش آب دادینم

 . کردمیم تحمل هارو بچه مشکالت

 

 خواستیم دلم. شدمیم خسته یزندگ از بشدت یگاه

. برگردم دور یسالها و عقب به تونستمیم کاش

 ی خونه در خبریب و صدایب و بردارم دخترهامو

 یسوزن نوک اما میکن یزندگ ینفر سه یکوچک

 . میباش داشته آرامش کنجد هی ی اندازه فقط دمیشا

 



 اما سوختمیم آرام و امن یزندگ هی حسرت در

 یبزرگ یتهایمسوول. بکنم تونستم ینم یچکاریه

 . رسوندم یم ثمر به دیبا و بود دوشم یرو به

 

 و بهار یبرا کوچکم ی خانه در االتمیخ یتو یگاه

 از که طونمویش یوروجکها و پختم یم غذا باران

 اهیس آفتاب یجلو بودند کرده یباز کوچه در بس

 یوقت حاال و کردمیم حموم بودند شده سوخته

 . گرفتمیم ازشون هم یشگونین کردندیم طنتیش

 

 دلم یگاه......  تمام بود الیخ و خواب همش اما

 ستمیبا شهر ابونیخ نیشلوغتر وسط برم خواستیم

 . بزنم داد وجودم تمام با و

 

 دیمن ونیمد هاالناسسسسسسسسسسیا بزنم داد

 دیمن ونیمد....... دیبخور پولدارهارو حسرت

 ماهارو یدرآمدها کتاب حساب روز هرشبانه

 یا ذره دنبال و دیایب فقط دیتونیم اگه.... دیبکن



 دیتونیم دینیبب دیبنداز چرتکه مونیزندگ یتو آرامش

 !دیکن دایپ

 

 شده هرجور دیبا....... بود هودهیب فکرام تمام اما 

 و باران یبرا. موندنم یم سرپا و دادمیم ادامه

 خاطر یبرا...... دخترش و بهار یبرا..... پسرش

 ......زیپرو و خودم

 

 یکم حالش باران درمان دوا یمدت بعداز شکرخدا

 با کردیم تالش. نبود یعال یعال اما بود شده خوب

 . کنه یزندگ بتونه بلکه ادیب کنار شوهرش نبود

 

 ومدمیم نییپا باال ی طبقه یها پله از داشتم یروز

 و قهیعت فرش مورد در داره زیپرو دمید که

 . کنه یم سوال باران از یموروث

 

 لکسیر هی قرصهاش خوردن بخاطر همکه باران

 رو فرش یجا بود مونده کم بود کامل جیگ دمیشا



 اون باران: گفتم بلند فقط. دمیرس سر که بده لو

 ....خودت اتاق برو و ببند دهنتو

 

 خودشو درجا که انداختم زیپرو به ینگاه چنان 

 مامان؟ کردم کاریچ مگه: گفت آهسته. کرد جمع

 دیکرد کارشیچ و کجاست فرش نمیبب خوامیم خب

 .... ستین وارید یرو مدتهاست گهید

 

 یحق چیه تو و من زیپرو: گفتم خشم پراز و یجد

 اون...... یحق چیییییییه....... میندار فرش اون در

 تو لطف به بهار که بود باران و بهار هیارث فرش

 فرش و باران از گهید اما شد اون سرنوشتش

 . بکشم ینفس هم بدبخت من بده اجازه. بگذر

 

 و رمیمیم دارم فقط بخدا...... رمیمیم دارم زیپرو

 دلمو حرف نیآخر....... دمیم جون لحظه به لحظه

 و یکار یکجا یبفهم بلکه گمیم بهت نجایهم

 . کارم یکجا



 

 یروز اون من و گشتیبرم عقب به سالها کاش

 بگم رو بله جواب محمودت بابا به خواستمیم که

 یم همانجا و فتادیم سرم یرو آسمون از یسنگ

 . مردم

 

 و مردمیم فقط بشم تو مادر بود قرار کهیروز کاش

 اما نبود یبد مرد محمود پدرت. شدیم تمام یهمچ

 چوقتیه انداخت جانم به تیوص هی با تورو نکهیا

 . بخشم ینم

 

 نهمهیا و کردمینم قبول تورو یسرپرست اصال کاش

 سوخت دلم. کردمینم زیلبر مشکالت با مویزندگ

 ......سوخت دلممممم بخدا........ برات

 

 میدید یم یعلن چون سوخت برات هم دیسع دل 

 آخرش و دندیکش نقشه ثروتت یبرا هات ییدا

 . بمونه برات یزیچ دنینم اجازه



 

 الیخیب و بستم یم چشمامو موقع همون کاش اما

 باالخره. شدمیم ثروتت و ندهیآ و یزندگ و خودت

 یشدیم بزرگ خودت خوردندیم هم رو ثروتت اگه

 . یکردیم جمع دوباره و یکردیم کار و

 

....... کنمممممممم یزندگ تونستمیم بدبخت منه اما

 نفسمو راه توووووو االن که بکشم نفس تونستمیم

 ممممممممم خفه رسما یدار تو.... یبست

 .....یکنیم

 

 وار وانهید و بلند چنان حرفام برابر در زیپرو

 فکر چرا مامان: گفت. موندم مبهوت خودم دیخند

 متیق روش. خوامیم مفت رو فرش اون من یکنیم

 یکم خب یول. خرهیم ازتون سلمان دوستم دیبزار

 .دیکن حساب دوستانه

 



 من و گذشته کار از کار دیبزن هم یهرحرف گهید

 ییجا چیه به هم نینفر و ناله و آه! تمام و پسرتونم

 قهیعت فروشنده که سلمان دوستم االنم...... رسهینم

 اون هیالملل نیب معروف و ثروتمند ونریکلکس هی و

 قهیعت ونیدکوراس تا خوادیم رقمه همه رو فرش

 ....نیهم بشه کامل جاتش

 

 و گذاشتم ش شونه یرو دستمو. رفتم بطرفش

 و مال. یباش ساله ۳۶ دیبا حدودا االن زیپرو: گفتم

 یقاط یا ذره و خودته دست تماما که ثروتت

 . میندار یحساب و حق چیه پس. نشده ما اموال

 

 یبرا برو و بخر یا خونه خودت یبرا کن لطف

 دایپ دلخواهتم دختر هرزمان. کن یزندگ خودت

 تویزندگ تا کنارت هرلحظه و مادرتم بازم یکرد

 ینیبب منو و یایب هم کباری یماه.... یکن شروع

 .هیکاف برام

 



 تا بردار من یگلو ریز از پاتو نیا کن لطف فقط

 و آدمم منم..... زیپرو دارم گناه بخدا...... نشم خفه

...... کنم یزندگ آرامش در آدمها مثل خوامیم

 خواستم؟ و خوامیم ازت یادیز زیچ بنظرت

 

 تو..... مامان رمینم جا چیه: گفت و شد بلند زیپرو

 صادر دستور شما...... ذارمینم تنها رو باران و

 سلمان که شهیم ییرونما برام فرش  و دیکنیم

 ....میدینم دست از رو پروپاقرصش یمشتر

 

 یمدت که گرفتم درنظر باران یبرا رو سلمان منم

 رانیا نجایهم باران و کنه ازدواج باهاش بعد

 . باشه خوشبخت کنارتون

 

 و هیخوب میتصم واقعا چون گردمیبرنم حرفمم از

 تونهیم که شده جدا ازش مدتهاست هم سلمان زن

 !باشه خونه یبرا داماد نیبهتر

 



 گهید. بود مونده زل زیپرو صورت یرو نگاهم

 زیپرو سر در یفکر. بود دهیرس لبم به جانم

 چرا و چون بدون و دیبا فتادیم اگه که فتاد،ینم

 و دیکوب یم بهم دستاشو یراض و دادیم انجامش

 .دیکش یم یقیعم نفس

 

 من و: گفتم و گذاشتم زیپرو پشت دستمو یعاص

 اون یاصل صاحب و بارانم مادر اگه ز،یپرو

 دادم اجازه زمــــــــــان هر....... زمان هر فرش،

 باران به یقاچاقچ سلمان دست و فرش به تو دست

 اصال...... یبکن یخواست یهرغلط یتونیم برسه

 کن لطف االن..... یبنداز تف صورتم یتو یتونیم

 .......رونیب برو ام خونه از

 

 رونیب خونه از بلدرم اولدرم و دعوا با زیپرو

 به االنم و بود شده تمام بهار. شناختمش یم. رفت

 . بود داده ریگ بارانم

 



 و عشق بخاطر شتریب رو بهار به زیپرو دادن ریگ

 ی ناعادالنه ازدواج و مفرط و رینظیب ی عالقه

 زیپرو اما. دمیبخش یم دیشا زیپرو دشمن با بهار

 ....یحق چیه.......نداشت باران یبرا یحق چیه

 

 زدم یمرتض حاج به یزنگ درجا دهیبر و یعصب

 مشورتهامون تمام با. رسوند خودشو الفور یف که

 رانیا از رو پسرش و باران میگرفت میتصم باالخره

 آلمان در همسرش ی خونواده شیپ و میکن دور

 .میبفرست

 

 وقتش به تا موند یم همانجا بود ییجا هر هم فرش

 .....ادیب رونیب هایکیتار دل از

 

 

 مـلب اد ـمعت ، تو های لب به که همانی تو

 مـلب امداد  به ، باز ر سیـب  تا اـگش لب

 



 ردـگي می مـنفس ، اییـنگش لب اگر تو

 مـلب بنياد  همه، افتد بر که ،کوتیـس چه

 

 راـچ ، پاره شکر یار ،من قندک ، لمـعس

 ؟ مـلب اد ـفره لب ،نگذاری ، شيرین لب

 

 رـبش های لب به داده خوشی تقدیر هـبوس

 مـلب اجداد  همه ، يبیـنص برده چنين کی

 

 وـنش خسته، ام خاطره ،ام حادثه لب به لب

 ـملب ادـميع رـس بر ، کن لهـحوص اندکی
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 یحت. داشتمیبرنم باران از چشم بودم دهیترس یبحد

 همراه پاشارو با دخترم نوایب رفتم یم هم کارخانه

 .بردم یم خودم

 

 استراحتم یبرا که خودم یاختصاص اتاق در اونا 

 به من و کردندیم یباز و استراحت بود شده دهیچ

 یبرم بخونه هم گهیهمد با. دمیرس یم کارهام

 .بودند نظرم تحت کامل دوباره و میگشت

 

 باران به دستش و بکنه یکار بخواد زیپرو تا 

 باران یکارها لشیوک و یمرتض حاج توسط برسه

 رو باران یحاج یهمراه به باالخره و شد روبراه

 . میکرد آلمان یراه فرودگاه از

 

 با چون بخوام کمک خودم لیوک از نتونستم یحت

 .بود مانهیصم یلیخ روابطشون زیپرو

 



 براش باران شوهر ی خونواده توسط آلمان در

 یبرا دونستمیم و میبود کرده هیته یزندگ خونه

 .شهیم راحت باران از المیخ شهیهم

 

 به یسفر بود دهیشن باران همکه مدت نیا در 

 خونه زیانگ غم طیمح از که انتظارشه در خارج

 و بود شده خوب بشدت حالش شهیم دور هامون

 . بود گرفته آروم واقعا گهید

 

 بهانه به ستین زیپرو که یگاه بود هم قرارمون

 رو یمدت و برسونم بهشون آلمان در خودمو یا

 . باشم کنارشون

 

 یبرا که شد ریگیجا ُکلن شهر در و رفت باران

. اومد در یراحت به نفسم مدتها بعداز بار نیاول

 که یآرامش اما بودم هام بچه دلتنگ بشدت درسته

 و بود اهایدن یماورا خودش کردمیم حس تازه

 .  داشت یتازگ برام کامال



 

 یزیچ گهید و اومدم ایدن به تازه کردمیم حس کال

 یرو از که یکوه. ندارم دادن دست از یبرا

 چنان بود شده باعث بود شده شتهبردا  هام شونه

 در و کردمیم حظ فقط خودم که باشم سبکبال

 .رفتمیم راه آسمونا

 

 الممیخ و بود امن جاش اونم که نیآم بود مونده تنها

 .بود راحت ازش

 دیفهم رانیا از رو باران رفتن زیپرو کهیروز 

 . یدنیشن و یدنید کرد پا به یامتیق

 

 فقط و بود کرده پر رو خونه ادشیفر و داد یصدا

 و شدم بلند. کردیم صدا نگید نگیدر گوشهامون

 . ستادمیا جلوش

 

 قطع صداشو که فشردم دهنش یرو محکم دستمو

 یادیز میعصبان چنان دیفهم. نگفت یزیچ و کرد



 هم زیپرو. کوبم یم دهنش یرو بزنه حرف

 .  بردیم حساب ازم و شناخت یم اخالقمو

 

 تا زیپرو: گفتم و دوختم نگاهش در راست نگاهمو

 صورتت یتو راست خودمو مخصوص یلیس

 حرف آدم مثل و یاریم نییپا صداتو دمینکوب

 !یزنیم

 

 یصدا دیرس راه از یهرکس بدم اجازه ستمین یکس

 مرده مگه گفتم بهت کباری. کنه بلند برام شو نکره

 .برسه سرنوشتش و باران به دستت باشم

 

 یزندگ ستمین افتاده پا و دست از اونهمه هنوزم 

 اون و یخودت فکر به فقط که بسپارم تو به مو بچه

 !خودت از بدتر بدردنخورررررررر   یقاچاقچ

 

 در...... آخرررررررررم حرررررررررف

 و ستادمیا کنارت مردونه و َمرد بهار یماجرا



 حق تو به بهار از شتریب چون کردم تتیحما

 چشمان با رو سالت انیسال یدلدادگ و عشق. دادمیم

 به یراض امرزمیخداب دیسع و بودم دهید خودم

 . بود ازدواجتون

 

 آرامش لحظه هی یبرا تویزندگ میدونستیم چون

 و یدار دوستش واقعا دلت و جان از و یدیم بهار

 !یبود نکرده که ییکارها چه براش

 

 هم فکر تو به کال بهار و نبود قسمت خب اما

 دل   کردم تالشمو تمام. ازدواج به برسه چه کردینم

 .....نشد که نشد کنم بند دلت به بهارو

 

 یاونجور و گذاشتم میمادر مهر یرو پا اونموقع 

 یبرا فقط کردم خارج دور از شوهرش با دخترمو

 جانم از شتریب که خودت یزخم و شکسته دل

 .... نمیبب رو آرامشت خواستمیم و داشتم دوستت

 



 حرف یادیز ،قهیعت فرش و باران یماجرا در اما

 رو دهنت اون دمیم و کنم یم قلم پاهاتو جفت یبزن

 . یکن بازشون ینتون بدوزنند سوزن و نخ با

 

 از. کنند ترور منم یبد دستور آدمات به یتونیم

 بلدم منم اما. یبلد خوب ماشاال و ادیبرم که دستت

 و بزارن روت انگشت درست نباریا که کنم کاریچ

 . بسازن اعدام ی چوبه سر رو کارت

 

 خوامیم که نباش من بر و دور یمدت کن لطف

 میزندگ تمام اما تو، بخاطر تنها گمینم. کنم یزندگ

 خوش هم رو یمدت خوامیم و رفت فنا به نجایا تا

 تونهیم ییمعنا چه و هیچ یزندگ بفهمم و باشم

 . نیهم باشه داشته

 

. دیبر یم رسما نفسش. رفت عقب یقدم زیپرو

 متاسفم: گفت دهیبر دهیبر داده تکون یسر

 دارم یهرچ....... ختمیر بهم رو تونیزندگ



 خارج رمیم....... رمیم رانیا از و فروشمیم

 . فتهین بهم چشمتون گهید کهیجور

 

 از شهیهم یبرا تونمینم...... امیم دنتونید به اما

 کهیاونطور...... بشم التونیخیب و بکنم دل مادرم

 یگاه دیبد اجازه..... دینشد المیخیب چوقتیه شما

 . باشه باز من یبرو خونتون در

 

. رفت رونیب خونه از تند و کرد گرد عقب بعد

 و ملک تمام و کارخانه دمیشن اما دمشیند گهید

 داره قصد کال و گذاشته فروش یبرا رو امالکش

 .بره رانیا از

 

 به شهیهم یبرا و داشت پرواز کهیروز زیپرو

 راستش. اومد دنمید به بار نیآخر رفتیم فرانسه

 دیشا و رفتیم داشت گهید. گرفتم لشیتحو خوب

 .نمشیبب تونستمیم یگاه و گذشتیم سالها

 



. بود خودم خود   ی بچه اما نبود من خون از زیپرو

 و بودم دهیجنگ ایلیخ با کردنش بزرگ یبرا من

 .بود قلبم از یجزئ بروبرگرد یب زیپرو

 

 سپرده آشپز به. میخورد هم کنار ناهارمونو نیآخر

. بود عاشقش که بپزه پلو چهیماه براش بودم

 به همراهش خودم که داشت پرواز ۵ ساعت

 . کردم شیراه و رفتم فرودگاه

 

..... مامان: گفت میکردیم یخداحافظ میداشت یوقت

 روز دو. نمونه دلم یتو بگم حرفمو نیآخر خوامیم

 گور یها یریکب یکوچولو دختر دنید یبرا شیپ

 . بودم رفته گل یپر شده بگور

 

 فقط شمینم شون خونه وارد یدونیم که خودت

. نمشیب یم ساعت مین و ارنیم رو بچه در یجلو

 . گردمیبرم و دمیم براش دمیخر هم یهرچ

 



 دختر گل یپر بخورم قسم براتون تونمیم یول 

 شده بزرگ من کنار بهار..... مامان. هستش بهار

 چشمم یجلو االنم رشدش ی لحظه به لحظه که بود

 یزندگ و دمیکش یم نفس باهاش چون هستش

 . کردمیم

 

 مو باهاش و بهاره هیشب نایع دختربچه همون االن

 به برگردم رانیا به هرزمان اما رمیم دارم. زنهینم

 عکسشو گمیم بتونم اگه هم یگاه. زنمیم سر بچه

 که وجودمه از یجزئ انگار گل یپر. بفرستن برام

 . کنم پنهان تونمینم

 

. ندم لو یزیچ بودم کرده کنترل خودمو بزور

 هیشب بچه گمینم. یشد وونهید تو یول: گفتم آهسته

 ! یگیم تو که اونهمه نه یول ستین بهار

 



 نیا از و زدند زنگ بهم گل یپر مادر پدر چندبار

 و شدم ضامنت من یول. بودند نگران تو یدارهاید

 .بشه آروم بچه دنید با پسرم دیبد اجازه گفتم

 

 مدتهاست بهار ی بچه که برو راحت الیخ با االنم

 زیپرو دونستمیم و. شده خاکها یقاط استخوانهاشم

 !بود نکرده باور حرفمو چوقتیه

 

 به تورو نتونستم چوقتیه که بود نیا ماجرا نیآم

 عموت ی خونه یتو تو نبودن. برسونم مادرت پدر

 پدر حتما که بود زیپرو یبرا یخطر زنگ درجا

 تمام بود حاضر دونستمیم و. هستن زنده مادرت

 و یرعلیام به دستش بازم و کنه خرج شو ییدارا

 . برسه بهار

 

 یمدت. رفت فرانسه به  و کردم یراه رو زیپرو

 که هستش ازدواج درحال یدختر با داد خبر بعد

 و. بود یفرانسو پدرش و االصل یرانیا مادرش



 یزیچ بهار به زنش شباهت بخورم قسم تونمیم

 خودشو باالخره زیپرو. باشه پنهان ها دهید از نبود

 .......بود کرده آروم ینجوریا

 

 از. گذشتیم یآروم به روزهام گهید خداروشکر 

 هرچند. نبود یخبر اعصاب یداغون و تنش

 تحت کامال یول کردمینم کینزد تو به خودمو

 . یبود نظرم

 

 تو از ینگهدار حقوق هرماه همچنان عموت زن

 مخارج و خرج و نهیهز و شدیم ختهیر حسابش به

 که شدیم زیوار عموت حساب به شاهانه حد در تو

 برابر یکپ اما. بود راحت شهیهم یبرا ازت المیخ

 !یزدینم مو باهاش و یبود بهار

 

 با و رفتمیم آلمان به پاشا و باران شیپ یگاه خودم 

 دوم دختر که میشدیم بهار دنید و کانادا یراه اونا



 یآروم یزندگ و بود آورده ایدن به رو پسرش و

 . داشتند

 

 فعال. ومدینم دهنمون به نیآم از یاسم اصال اما

 زنده خبر وقتش به تا موند یم مسکوت یهمچ دیبا

 .میکردیم اعالم رو بودنت

 

 و زد زنگ زیپرو یروز که یبود ساله ۱۷ حدودا

 یبود نکرده مطمئن منو تو مگه مامان: گفت یشاک

 منه دست که یعکس نیا االن! مرده بهار دختر

 !گهههههههههههیم یچ

 

 ذکرت و فکر تمام و یکاریب تو زیپرو: گفتم محکم

 کاریب من واال. مونده ها یریکب ی دختربچه شیپ

 بهار دختر. کنم دقت مردم ی افهیق و شکل به ستمین

  بنظرت؟ بود کجا

 



 که بخورم قسممممممم تونمیم من و: زد داد زیپرو

 نبودم کور و وانهید من مامان. بهاره دختر بچه نیا

 کردمینم فکر یول نشم متوجه رو شباهت اونهمه

 .    دیبگ دروغ بمن شما

 

. کنم ثابت خودمو حرف باالخره کردم صبر سالها

 از یعکس بتونن اگه سپردم بود رانیا که سلمان به

 االن و. شهیم یعال که برسونن بمن شما گل یپر

 . منه دستان در بهار عکس نمیب یم

 

 االن تو! یا ووووووونهید رسما تو زیپرو: گفتم

 دختر به یدیچسب هیچ یدار رو خودت یزندگ

 !مردم

 

 عوض رو دختر اون من و: زد داد زیپرو و

 یییییییییییییک نویا دینیبب ارمیم بدست مادرش

 ...... گفتم

 .....شد قطع تلفن و



 

 

  ستین میگلو در بغض ام شده تر شکسته

 ستین م؟یبگو را که دارم گله کی و هزار

 

 ام شده یمبهم و تلخ ی خاطره هیشب

 ستین میجستجو به جهانش انیم یکس

 

  شکست که سر پشت یها پل حسرت ریغ به

  ستین میرو شیپ ریتقد ی جاده انیم

 

  حاال ام بوده شهر کی یساق که یمن

  ستین میسبو ته یآب ی جرعه که نیبب

 

  هست ییجو چه هر که ایدن ی غصه چه را تو

 ستین میجو چه هر که نباشد غصه چه مرا
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 قطع کرده دیتهد هوار و داد با زده زنگ زیپرو

 گهید و بود شده دوخته تلفن به چشمم. بود کرده

 . بودم دهیبر

 

 هم تورو گرفتم میتصم اول. کنم کاریچ دونستمینم

 همه از دور بهار اما کنم، خارج رانیا از انهیمخف

 ساله ۱۷ یدختر نکهیا دنیشن با بیغر یارید در

 دادنش دست از یبرا یزمان که داره رانیا در

 .کردیم سکته درجا ختهیر اشک روزها

 



 و دادم خبر رو ماجرا ی همه عموت ی خونواده به

 تنهات یا لحظه یحت و باشند مواظبت یلیخ گفتم

 .  بکنم یفکر تا نزارند

 

 بود مدرسه به آمدت و رفت در ما مشکل نیشتریب

 ییتنها بدند اجازه نداشت امکان موارد هیبق وگرنه

 راننده با گرفتم درنظر ینیماش برات. یبر رونیب

 مراقبت و کنند یهمراه تورو که زبده یمامور و

 . باشند

 

 دونستمیم یول شد راحت ازت المیخ یکم بازم

 زیپرو. شهیم شروع داره کم کم دوباره مشکالتم

 نکهیا بر عالوه و بود عذاب ی هیما برام واقعا

 یبرا دستش از خواستیم دلم بشدت داشتم دوستش

 .بشم خالص شهیهم

 



 تمام زهر که بودم کرده تحمل مشکالت یبحد

 گهید و بود ختهیر جانم به ها یدلواپس و استرسها

 .نبود سازگار باهام بدنم

 

 در یزیچ و ستین خوب حالم کردمیم حس یگاه

 یکل بعداز مونیخونوادگ دکتر که کنهیم تمیاذ گلوم

 یبرا و رشده حال در یتومور داد خبر شیآزما

 . برم خارج به بهتره یعال یریگ جهینت

 

 فکرم تمام اما برم رانیا از شدمیم آماده داشتم

 دریح پسرش یمرتض حاج. بود مونده جا شتیپ

  یا نهیزم هر در تونمیم گفت و کرد یمعرف بهم رو

 مواظب دل و جان با تونهیم که کنم نانیاطم بهش

 . باشه شییدا دختر

 

 شیزندگ و کار از هم دریح نوایب. رفتم آلمان به من

 از یهرکار. بود تو مراقب دورادور و بود زده



 و بشه نیتام تو شیآسا تا کردیم ومدیبرم دستش

 .نکنه دتیتهد یخطر

 

 گید اما نبودند یبد یآدمها عموت زن و عمو 

 کار ادیز احتمال به و بود دهیجوش طمعشون

 میتصم من شدن دور با که بود عموت زن خواهر

 ی بادآورده ثروت و مال ندهند اجازه بودند گرفته

 .بشه یا گهید کس بینص تو

 

 یهرکار اما بود درست دریح یکارها تمام گمینم

 دریح انیم نیا در که بود تو یراحت یبرا کردیم

 .بود شده هم ات دلباخته

 

 یعاد حال در زیپرو که کروزی. برگشتم رانیا به

 دریح. دررفت ییحرفها زبانش از تلفن پشت نبود

 رو کلمات یحدود تا هم کمک با و کردم خبر رو

 .میگذاشت هم کنار

 



 هرجور اند کرده یتبان سلمان و زیپرو دمیفهم تازه

 سپرده زیپرو دستان به و بدزدند بهارو دختر شده

 گروگان با مثال و کنند زیدستاو تورو بعد بشه،

 . ارندیب بدست رو فرش تو بودن

 

 باالخره. سلمان یبرا فرش و یبود زیپرو مال تو

. نخورد درد به میدیکش که ییها نقشه از چکدامیه

 دیبا نیآم یزمان چه تا دیبگ بمن گفت فقط دریح

  ؟!نظر تحت و باشه یمخف

 

 بکشه؟ ینفس و کنه یزندگ دینبا دختر نیا یعنی

 هیشب شده یکش نرده بس از خونمون دیکن باور

 میشد مجبور دریح شنهادیپ به آخرش و!  زندانه

 . میاریب من ی خونه به حفاظت تحت تورو

 

 که باشه روت خودش اسم تا کرد عقدت زود دریح

 طرفه یکس چه با دیفهم یم دید یم درویح یهرکس

 !دیکش یم خط رو یکی تو دور و



 

 ادیز پول! بلرزه بادها نیا با نبود یدیب زیپرو اما 

 هم گاردیباد خودش یبرا گهید و بود کرده قََدرش

 .  بود آورده همراه به

 

 هم خارج در یحت ذاشتیم قدم هرجا زیپرو

 مغز. بود یعال شرفتشیپ و بود موفق روبروز

 در خودشو گاهیجا درجا و داشت یقو یاقتصاد

 .کردیم دایپ مملکت اقتصاد

 

 بود یشگیهم که بود هم ییهمتا یب عاشق یزمان 

 در فیح اما داشت ادامه عشقش شهیهم یبرا و

 .بود اوردهین شانس عشق

 

 به ساعت همون یشد ام خونه وارد که یروز

 که بود بعد یروزها و بودند داده اطالع زیپرو

 .دیرس راه از زیپرو

 



 ی عاشقانه نگاه عمق و سوزش متوجه چکسیه 

 تک به تک زیپرو خاطرات. شدینم تو به زیپرو

 وانهید شتریب روزبروز راستش و بود سربرآورده

 . کردیم اش

 

 که میبود ازش خاص یحرکت منتظر فقط هم ما

 میکن کم سرت از رو شرش قانون دست با میبتون

 باالخره که بشه تو الیخیب قانون بزور زیپرو بلکه

 . شد اخراج رانیا از زیپرو و میشد هم موفق

 

 دونه دونه رو بود افتاده میقد در که ییاتفاقها تمام

 ریاخ چندماه نیا یماجراها. کردم فیتعر برات

 رو کالهت االن. یبود شاهد خودت همکه رو

 قضاوت عقلت با بلکه احساس، با نه و کن یقاض

 داشتند؟ یگناه وسط نیا مادرت پدر بنظرت. کن

 

 بفهمم تا خوامیم ازت حیصح و رک جواب کی من

 .بکنم دیبا کاریچ



 

 مغزم یتو و بود شده دوخته مادربزرگم به نگاهم

 قضاوت درست اگه.... نه. بود جدال و جنگ

 وسط نیا افراد نیتر گناهیب مادرم پدر کردمیم

 یتو سالها که یدختر..... من..... یول. بودند

 شدیم چطور بودم کرده عادت نبودشون به هامییتنها

 مادر پدر صاحب بقبولونم بخودم سال نهمهیا بعداز

 !!هستم

 

 حق درسته: کردم زمزمه. بود منتظر مادربزرگ

 چطور االن..... آخه یول نداشتند یگناه شماست با

 ۲۳ بعداز..... مامان.... بابا بگم و کنم باز دهن

 عادت نبودنهاشون و هام ییتنها به که یزندگ سال

 نه، گذشته در منم کنم قبول تونمیم چطور کردم

 ....شدم مادر پدر صاحب ییهوی یول

 

 دیبا نجاستیا سختت کار: گفت و دیخند مادربزرگ

 خودتم از کتریکوچ برادر و خواهر هی یکن قبول

 . هستند عاشقت یکل که یدار



 

.... دخترم ستین قبول قابل لهاتیدل نایا تمام با یول

 بشه مادر پدر صاحب تونهیم هم یصدسالگ در آدم

 راه دلت با االن.... ستین یزیچ که سال ۲۳

 ؟ینیبب رو مادرت پدر و مون خونه میبر یاومد

 قبولشون تو تا. ستین خوب حالش مامانت کن باور

 !کنهینم قبول منو هم بهار ینکن

 

 مادربزرگ: کردم زمزمه. کردم نگاش فقط بازم

 خودتونم. دیکن باور ها ستین یاحترام یب بحث

 سرم کتریکوچ و بزرگتر احترام چقدر دیدونیم

 نه. خورمینم تکون نجایا از دیکن باور یول شه،یم

 دلش یهرکس! یکس قبول یبرا نه یکس دنید یبرا

 بهم یول! بازه روش به من ی کلبه در ادیب خواست

 ......... سخته واقعا دیبد حق

 

 زنگ قبوله: گفت و داد تکون یسر مادربزرگ

 که هستند اوضاع نیا نگران یبحد. انیب اونا زنمیم

 . رنیم هم کوه سر سهله که نجایا بخاطرت



 

 بود که یهرک. زد یزنگ و برداشت شویگوش

 یول روقتهید درسته: گفت یجد یلیخ و داد یسالم

 به رو شما دیبزن زنگ م راننده به. نداره یبیع

 دایپ دیتونینم خودتون. ارهیب هستم که یا خونه

 .میمنتظرتون. دیکن

 

 دونستمینم. ستادمیا هال وسط و شدم بلند آهسته

 کنارم خواستیم رو یکس دلم. بکنم دیبا کاریچ

 که یافراد با! کنه کمکم بود ازین هرجا و باشه

 یب و ییتنها حس بشدت انیب بخونمون خواستندیم

 . بود داده دست بهم یپناه

 

 

 جواب تا. زدم زنگ محسن به و برداشتم مویگوش

  شم؟یپ یایب یتونیم: گفتم داد

 

 



 که داشتم استرس یبحد. گفت یچ دمینشن جوابشو

 در داخل از کردمیم حس و داشتم درون از یلرز

 کرده حفظ ظاهرمو فقط هستم ختنیر فرو حال

 . بودم

 

 با محسن دمیشن و اومد در بصدا خونه زنگ

 هال وسط همچنان. کرد باز رو خونه در دشیکل

 و دیخند مادربزرگم. زدمیم جیگ و بود ستادهیا

 تتیاذ یکس ستین قرار! دختر نباش نگران: گفت

 !یشیم دار مادر پدر دخدایام به یدار..... کنه

 

 شیبادام چشمان و بلند ی قواره و قد با محسن

 و داد مادربزرگم به یسالم. شد خونه وارد نگران

 یآبج شده یزیچ: گفت بمن رو کرده یاحوالپرس

 بودند داده دستور بهم امروز کن باور که؟یکوچ

 !بودم نگرانت واقعا وگرنه نزنم بهم رو خلوتتون

 

 



 یکم حالمو بود دهیدو رگهام در که یاعتماد حس

 و کمک هی دونستمیم و بود کنارم محسن. کرد بهتر

 فتادهین یاتفاق: گفت لبخند با مادربزرگ. هیواقع پناه

 انیم دنشید به دارند نیآم مادر پدر. خان محسن

 تنها معمول طبق! جانش به افتاده وال و هول که

. دییشما رسهیم دادش به مواقع نجوریا همکه یکس

 . دینیبش دییبفرما

 

 خداروشکر پس: گفت و نشست خندان محسن

 و برم تونمیم باشم مزاحم اگه. شد حل مشکالت

 . امیب بعدا

 

 کو؟ نرگس یراست. یباش نجایا دیبا تو نه: گفتم

 !خبرمیب ازش کال امروز

 

. خوبه حالش نباش نگرانش: گفت خندان محسن 

 هی نصف کن فکر. خوردیم هندونه داشت االنم

 نگه شم هیبق خورده رو یمشت و بزرگ هندونه



 کوچولو قاچ هی هم فقط. شبش نصفه یبرا داشته

 !هیکاف برات گفت داد بهم

 

 شده کم بدنش آب نهمهیا چرا نمیبب دکتر ببرمش دیبا

 !کنهیم تموم رو مملکت یها هندونه داره که

 

 ست؟؟ حامله خانمت: گفت مادربزرگ

 

. میدیچرخ مادربزرگ بطرف مات محسن و من

 شهیم مگه..... نامدار خانم نکنم فکر: گفت محسن

 !آخه

 

 دیبا حتما اریو مگه! شهینم چرا: گفت مادربزرگ 

 یم نگام ینجوریا چرا اصال. باشه یخاص زیچ به

 مثل احتماال هیرعادیغ خوردنش نیا اگه خب. دیکن

 فقط باران یحاملگ سر منم! کرده اریو  هندونه من

 .....خوردمیم هندونه

 



 دیبا: گفت انداخته نییپا سرشو یشرمندگ با محسن

 باور. بشه راحت خودمم الیخ که دکتر ببرمش

 حاال و خورهیم رو هندونه چهارتا سه یروز دیکن

 اونم دنبال به چشمش رو داده بمن که یقاچ هی اون

 !رهیبگ ازم هست

 

 یخوب یخبرها کنه خدا یوا: گفتم و نشستم خندان 

 و ههههههههیعال که بشه ینجوریا. باشه راه در

 .......بشم عمه خوامیم

 

 عمه یبرا: گفت. شد بلند محسن ی خنده یصدا که

 .....ها زاره کارت که نکن عجله شدن

 

 تمام انگار و دمیخندیم هم مادربزرگم و من نباریا

 .......بود دهیپر من یها دلهره و ینگران

 

 

 یباش دلبرم که دل نیا در گذار قدم



 یباش باورم تو گفتم که هرچه یبرا

 

 است من عشق گواه امشب من قلب یصدا

 یباش برم در تو شهیهم  که ایب ایب

 

 یدینینش که یول گفتم مرتبه هزار

 یباش آخرم حرف جا همه در شهیهم

 

 کردم خود عکس قاب را تو پاک نگاه

 یباش ترم قشنگ میبگو آنکه یبرا

 

 گرید یا بهانه یبها به هم دوباره

 یباش ستمگرم دیبا تو که نما ستم

 

 تو یدیند و بودم من که آنچه جواب

 یباش گرمید حال نیا و خلوت و سکوت
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. دیلرز وجودم کل دراومد بصدا که خونه زنگ

 حس. دمیشن یم وضوح به قلبمو دنیکوب یصدا

 یکنترل اصال که لرزه یم فیخف لبهام دور کردمیم

 . نداشتم بدنم یرو

 

 آب یکم دیبا. رفت در بطرف و شد بلند محسن

 تخته هی نیع. بشه سیخ خشکم دهن بلکه خوردمیم

 با و رفتم شپزخونهآ بطرف. بود شده خشک چوب

 برداشتن وانیل یبرا. خوردم آب یکم دستم

 .نبود یفرصت

 



 یرو نگاهم. شد باز خونه در گذاشتم هال به پا تا

 مانند کیتون بافت   یبلوز با که نشست بهارم مامان

 کنم فکر. شد هال وارد سر به هم یشال شلوار، و

 بود نکرده وقت یحت بود افتاده راه عجله با یبقدر

 . بپوشه ییپالتو

 

 کامال و بود سرخ مامان صورت و چشمان

 که منم. ستهیگر رو راه طول تمام بود مشخص

 بود همان مامان شدن وارد. دمیلرز یم یعلن گهید

 ! همان آوردنش هجوم من بطرف و

 

 بوسه صورتم و شدم دهیکش آغوشش در محکم

 منو هم کردیم هیگر صدادار هم مامان. شد باران

 نیغمگ یآهنگ و خفه یبغض با هم دیبوس یم

 !زدیم حرف

 

 قربونتتتتتتت مامان ناز...... من زدلیعز: گفتیم 

 خداروشکر......  یهست خداروشکر...... یاله برم



...... مینداشت یگناه بخدا مامان نیآم....... دارمت

 گرفته دیند رو دلبندمون یکرد فکر چرا

 اش بچه از بتونه یمادر پدر شهیم مگه...... میبود

 .....بگذره

 

 از تونهیم یکس..... یکن درک حالمونو یتون ینم

 که بده خبر غربت در یمادر پدر داغدار دل

 اش گوشه جگر از دوسال و ستیب کینزد خودشم

 .باشه شده جدا

 

 از اش بچه که بکنه درک حالمونو تونهیم یکس

 بشه قطع  بچه یصدا درجا و فتهیب دره یتو بغلش

 عمر آخر تا و بمونند زنده خودشون مادر پدر اما

 .....بکشند عذاب

 

 قسم، خواهرت برادر جان به...... بخدا....... بخدا

....... بود کردن هیگر کارم فقط شبهام و روزها

 .......  نبود بند ییجا چیه به دستم و  کردمیم هیگر



 

 دمیکش یم عذاب:  داد ادامه و کرد بلند یهق مامان

 بابات از بارها....... بکنم تونستم ینم یچکاریه و

 از تورو انتقام من که میبرگرد رانیا به خواستم

 چشماشو ناخنهام با فقط دونستمیم..... رمیبگ زیپرو

 .....ارمیم در

 

 بابات اما...... بود زیپرو از ما یبتهایمص تمام

 ییروزها چه یدونستینم...... نکرد نکارویا

 کنه درک حالمو تونه ینم یشکیه...... داشتم

 .....یییییییییشکیه

 

 رو خونه...... دمیخر کیک برات رو تولدت روز

 هنوزم....... دمیخر کادو برات...... کردم نییتز

 مادر هی بجز....... داشتم نگه و دارم کادوهاتو

 حالمو تونهینم یشکیه بیغر ی  تنها و دهیداغد

 .....کنه درک

 



 یم آغوش در رو سرپرست یب یها بچه ادتی با

...... بردم ینم که ییها هیهد چه براشون و دمیکش

 دخترک تین و عشق به و دمیکش یم آغوششون در

 کنم ینگهدار ازش خوب بودم نتونسته که مظلومم

 .ختمیریم اشک  شده پرت دره یتو آغوشم از و

 

......  شدینم کمرنگ چوقتیه دلم داغ 

 خواهرت اومدن ایبدن وجود با یحت...... چوقتیه

 دختر یادآوری با و بود تو تنگ دلم هم باز

 .نشست یم چشمام یتو اشک خودم ناز و خوشگل

 

 یباش تو نبود انصاف اصال...... نبود انصاف نیآم

...... یدار نگه دور خودت از هفته دو نیا منو و

 قضاوت نکرده یگناه به منو نبود انصاف

 از منو دهینشن حرفامو نبود انصاف...... یکن

 ....... یبرون خودت

 



 با و بده ادامه حرفاشو نداد اجازه هقهاش هق گهید

 اشک بس از که منم. کردیم هیگر بلند یصدا

 . شدیم بد حالم و دیلرز یم داشت بدنم بودم ختهیر

 

. دیکش عقب و گرفت رو مامان یکس یا لحظه

 بد حالت االن بخور آب نیبش یکم بهار: گفت

 !یکن کنترل خودتو بودم سپرده بهت مثال..... شهیم

 

 عقب زور با هم یکم که شد جدا ازم دستاش مامان

 ستبر و پهن و محکم یآغوش در من و. شد دهیکش

 .بود بابام حتما که رفتم فرو

 

 یرو لبهاش که بودم شده گم بابام آغوش در کال 

 یم و دیکش یم بو موهامو و بود نشسته موهام

 ام نهیس و بود براه هام هیگر باز که منم. دیبوس

 . بود نییپا باال بشدت

 



. آورد باالتر و گرفت صورتمو بابام دست 

 کامال صورتمو و  نشست ام چانه ریز انگشتش

 و یطوالن نشسته میشونیپ یرو لبهاش. آورد باالتر

 ......دیبوس قیعم

 

 یطوالن و محکم میشونیپ یرو یبحد اش بوسه 

 آرامش درحال سلولهام تک تک کردم حس که بود

 در من....... رندیگیم آروم دارند و هستند گرفتن

 اش بوسه کی با فقط که داشتم یپدر ایدن نیا

 .....بود بدم حال درمانگر

 

 دخترش دل آوردن بدست یبرا که داشتم یپدر من

 یمادر من..... زهیبر بهم اهارویدن بود حاضر

 و خواستیم منو وجودش بند بند با که داشتم

 آورده ارمغان به برام محبتهارو نیتر عاشقانه

 ......بود

 



 دستش با رفت کنار میشونیپ از که پدرم یلبها

 و کرد خشک چشمامم. کرد خشک صورتمو

 زمزمه بعد. نشست چشمام یرو لبهاش دوباره

 یرو یخوشحال اشک دیبا فقط بعد به نیا از: کرد

 ...... نهیبش چشمها نیا

 

 و یریبگ آروم دیبا گهید پدرته یرعلیام اگه

....... یکن شروع رو یامان و امن یزندگ کنارمون

 یتو غم لحظه هی بعد به نیا از دمینم اجازه

 ....یبش تیاذ و نهیبش صورتت

 

 مارو سرنوشتش با ایدن که ایب..... دخترم ایب

 و مینداشت یگناه چیه کهیدرحال کرده زده خجالت

 !میسرنوشت نیا ی دلسوخته خودمون

 

 مامانم کنار. برد خودش همراه و گرفت دستمو

 شونه دور دستش. نشست کنارم خودشم و نشوند

 تک یگاه. فشردیم بخودش منو و بود حلقه هام



. دیبوس صورتمو و شد خم مامانم که کردمیم یهق

 دور دست خودش و درآورد پدرم آغوش از منو

 .فشرد بخودش انداخته کمرم

 

 صورت یرو نگاهم که بودم آرومتر گهید االن

 ختهیر اشک فقط ما همراه کنم فکر. نشست محسن

 .بود

 

 حالتون: گفت و کرد مادربزرگ به رو مامانم

 ماجرا نیا خب یول بودم نگرانتون مامان؟ خوبه

 . کردیم دایپ صلهیف خودتون دستان با فقط

 

 خانم از منم باالخره خداروشکر: گفت مادربزرگ

 مامان به ز،یتمسخرآم و یشاک یلحن با اونم نامدار

 بس از امروز یول. دخترم خوبم. دادم مقام رییتغ

 ام چانه ی مهره و چیپ مدتها تا کنم فکر زدم حرف

 . بخوره لق

 



 دیخوب: گفت و کرد محسن به رو خندان مامان

 از انقده پاشا واال هستند؟ خوب خانمتون آقامحسن؟

 نیآم از بشدت المیخ که کرده فیتعر و گفته شما

 . بود راحت

 

 دارند لطف پاشاخان: داد جواب محبت با محسن

 . نیهم بود فهیوظ هی فقط کردم یهرکار. بانو

 

 مزاحمتون واقعا نیآم مدت نیا تمام در: گفت بابام

 که دیکرد صرف وقت یکل براش حتما و شده

 وقت نیا حتما خانمتون! داره ریتقد یجا خودش

 من طرف از که تنهاست خونه یتو شب

 . میتون شرمنده واقعا! دیکن یعذرخواه

 

 دشمنتون شرمنده: گفت خندان و خجالتزده محسن

 و نشده نبودنم متوجه خانمم کال کنم فکر یول. باشه

 .......حال در و استراحته حال در

 



 

 با. بگه خوادیم یچ دمیفهم من نداد ادامه که محسن

 خندان هم مادربزرگ.  دمیخند بلند ام گرفته یصدا

 !خوردن هندونه حال در حتما و: گفت

 

. بود دنیخند درحال شرمنده هم محسن که میدیخند

 ی گوشه ، پسرم جان محسن: داد ادامه مادربزرگ

 . هستند نیریش میلیخ که هستش هندونه نیآم اطیح

 

 خونه نیا از نخورم اونارو تا خوردم قسم منم

 کن باور. میبخور میکن قاچ شویکی اریب لطفا. رمینم

 حرف بس از شهینم دایپ آب چشمام و دهن یتو

 نیع هم ما کن فکر اصال. کردم هیگر و زدم

 .میهست خور هندونه خانمت

 

 خودش. افتاد راه گفته یچشم خندان محسن که

 اصال راستش. کرد ییرایپذ و کرد قاچ رو هندونه

 کردم که یتشکر با و نداشتم شدن بلند ی حوصله



 یببر رو دستت بود ممکن. نکردم یکار: گفت

 به یازین پس هیچطور حالت دمیدیم. کوچولو یآبج

 . ستین تشکر

 

: گفت بمن رو بابام و میخورد رو نیریش ی هندونه

 که یتیشکا گله خوبه؟ قشنگم دختر حال االن

 ؟یندار ازمون

 

 پاشو االن پس: داد ادامه که دادم تکون یسر آروم

. خودمون ی خونه میبر یهمگ که بپوش لباسهاتو

 درویح حساب دیبا و دارم کار نجایا هم مدت هی من

 که فرانسه گردمیبرم بعد دستش، کف بزارم هم

 . شده رها سرخود مونیزندگ و کار تمام

 

 خر از چرا تو یرعلیام: گفت محکم مادربزرگ

 تو که کرده کاریچ دریح! یشینم ادهیپ طونیش

 االن نبود دریح اگه ؟یکرد بند بهش نهمهیا

 .....نیآم



 

 با من دیکن یم فکر چرا: گفت شده بلند محکم بابام

 بار یبرا. دارم مشکل خودم ی خواهرزاده در،یح

 و دیبود مارستانیب یتو هم شما اگه گمیم صدم

 بهتر دیدید یم تیوضع اون با رو دوستش و نیآم

 . دیگرفت ینم میتصم من از

 

 غلط باشه شیزندگ زن مواظب تونهینم که یکس

 عمق به مردمو یدخترها وجودش کل با کنهیم

 هم تو: گفت کرده من به رو بعد. بره یم خطر

 هم یقاط کارها واقعا که میبر هم با شو بلند دخترم

 . شده

 

. رمینم جا چیه من و منه ی خونه نجایا: گفتم آرام

 ی خونه که دیبمون نجایا دیتونیم خواست دلتون شما

 . ستمین یرفتن من یول خودتونه

 



 چیه موندگارم نجایا امشب منم: گفت مادربزرگم

 . رمینم ییجا

 

 یم دخترم شیپ امشب و رمینم منم: گفت مامان

 شیپ باران که راحته ها بچه از المیخ. مونم

 . اوناست

 

 کاش! شده تنگ بارانم خاله یبرا دلم چقدر: گفتم

 . دمشونید یم و بودند نجایا

 

 االن نبود اگه باشه سالمت باران واال: گفت بابا

 دید یوقت نوایب. نجایا بودند کرده یکش قشون همه

 انیب ان آماده همه از جلوتر خواهرت برادر و پاشا

 که خورهینم تکون جاش از یشکیه گفت نجا،یا

 هم شما مونم یم من. دیشینم جا خونه یتو یهمگ

 !سرجاتون دینیش یم

 



 راحت که برم من دیموندگار شما همکه االن پس

 . زنمیم سر بهتون فردا. دیباش

 

 گفته همه به یریبخ شب و دیبوس منو  دوباره بابا

 محسن که میکرد یراه بابارو محسن با. افتاد راه

 . رفت خودش ی بخونه هم

 

. انداختم خودم ینقل ی بخونه ینگاه و برگشتم

 جان از تر نیریش و مهربون زیعز دو امشب

 ایدن ایدن داشتنشون یبرا من که بودند مهمونم

 . بودم خوشحال

 

 نیمخمل آسمان به ینگاه و بردم باال سرمو

 وسط ماه و بود صاف چقدر هوا امشب. انداختم

 که زدم خودم یخدا به یلبخند. دیدرخش یم آسمان

 . بود بهم حواسش شهیهم مثل حتما

 



...... نمیمهربانتر: کردم زمزمه دل ته از

 و نیکمتر منکه از رو ساده تشکر نیا...... ممنونم

 .....باش رایپذ هستم ات بنده نیکتریکوچ
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 داشتند مادربزرگ و مامان که شدم خونه وارد

 نیبش نیآم: گفت دنمید با مادربزرگم. زدندیم حرف

 .مامانت کنار

 

 . دییبفرما ها وهیم از لطفا: گفتم و نشستم آروم

 



 پوست پرتقال هی برام تو نیآم: گفت مادربزرگم

 .ریبگ پوست بیس هی هم تو بهار. بکن

 

: داد ادامه که میکردیم نگاشون میداشت خندان

 و ماجراها چه و شده تلف عمرم از یادیز یسالها

 .نگذروندم سر از که رو یاتفاقات

 

 یب هام نوه و هام بچه داشتم آرزو خدا ی شهیهم 

 ریس دل هی منم و باشند کنارم راحت و دغدغه

 و مونده دلم بر یا ساده یآرزوها چه. نمیبب اونارو

 .شدم ریپ ایدن نیا در نامردانه چطور

 

 مامان. برداشتم یپرتقال و دادم تکون یسر آرام

 م؟ینبود زادیآدم ما مگه کنمیم فکر یگاه: گفت

 نیا از واقعا کنه؟ تحمل تونهیم چقدر بشر هی مگه

 از دمیم قول که میآروم یزندگ هی قیال بعد به

 تمونیاذ یکاف بقدر هایدور. نخورم تکون شتونیپ

 !کرده



 

 هم با ییتا سه و میگرفت پوست که یبیس و پرتقال

 شب نصفه از: گفت شده بلند مادربزرگ. میخورد

. میا کارهیچ فردا مینیبب و میبخواب یکم. گذشته هم

 . بزنم کارخونه به هم یسر هی من دیشا

 

 من دیبخواب تخت یرو اتاق یتو شما: گفت مامان

 . میخواب یم نجایا هم نیآم و

 

 شما خوابمیم تخت یرو من: داد جواب مادربزرگ

. دیبخواب هم کنار تخت نییپا یجور هم دوتا

 کنار رو دوتا شما کردم باز چشم هرزمان خوامیم

 ها صحنه نیا دنید دیندار خبر خودتون. نمیبب هم

 . داره برام یآرامش چه

 

 بزور تخت کنار خودمون یبرا خندان و خوشحال

 هم کنار مامان و من و میداد یجا ییرختخوابها

 هی نیع منم  و کردیم بغلم فقط مامان. میدیخواب



 بغلش یتو کوچولو سنجاب دمیشا ملوس ی گربه

 .خوردمیم وول و شدمیم لوس

 

 فیتوص بتونم نبود یزیچ مامانم آغوش آرامش 

 بعد به نیا از که داشت تیامن یبحد یول. کنم

 . کنم علم قد و ستمیبا ایدن تمام برابر در تونستمیم

 

 براش رشویشمش بدجور بابا. رفت دریح شیپ فکرم

 رسهیم ازش یحساب دونستمیم و بود کرده زیت

 نیریش صورت یتبخالها یا لحظه! دایناپ اونورش

 . بود گرفته ترس از دورلبهاشو تمام که افتاد ادمی

 

 هیتنب هی قیال کن باور دریح: گفتم و بستم چشمامو

 چون ذارمینم تنهات و دارم هواتو! یهست جانانه

 اجازه اما نرفته، ادمی نیآم از تهاتیحما هنوزم

 بچلونه یکم رو مغرور و غد پسر تو بابام دمیم

 یک با یبفهم هم تو و بشه خنک دلم یکم بلکه

 !یکن جمع شتریب رو حواست بعد نیا از و یطرف



 

 باال قلبت ضربان چرا..... نیآم: گفت مامانم

 !کوبه یم داره فقط قلبت.... رفت

 

 دونمینم. کردمیم فکر دریح و بابا به داشتم: گفتم

 کنه؟ کاریچ خوادیم بابا

 

 نگران: گفت کاشته موهام یرو یا بوسه مامان 

 رو کارش بابات بده اجازه الیخ و فکر یب و نباش

 هم یرعلیام که خودشه ی خواهرزاده دریح. بکنه

 گوشت هرچقدرم بابات. مونسه خواهرش عاشق

 بازم و ندازهینم دور استخوانشو بخوره درویح

 یکی تو که الزمه خوب هیتنب هی یول. داره هواشو

 .نکن یفکر چیه

 

 و شدمیم الیخیب منم پس. داشت حق مامان. دمیخند

 نیآم سر دریح و بابام نمیبب تا دمیخوابیم آرام امشب

 . ستادندیا یم هم یجلو یجور چه



 

 مفصل ی صبحانه هی رفتن از قبل محسن صبح

 رو خونه در نرگس یوقت. بود رفته دهیخر برامون

 و بود آماده من یچا شد وارد کرده باز دیکل با

 . کردمیم پهن رو سفره داشتم

 

 جمع قهیسل با رختخوابهامونو داشت هم مامان

. بنداز بزرگ رو سفره یکم: گفت که کردیم

 .  رسهیم االن بابات ادین هم یشکیه

 

 خنده پراز یصورت با بود نشسته که مادربزرگ

 مبارک فنچت: گفت کرده نگاه رو نرگس یسرتاپا

 یکن یط رو ماهت ۹ یبسالمت انشاال. دخترم باشه

 . یبزار نیزم سالم رو بارت و

 

 ممنونم: گفت باخجالت انداخته نییپا سرشو نرگس

 .ها باشه یخبر نکنم فکر یول. رتونیخ یدعا از

 



: گفتم و دمیچ سفره یتو رو ریپن و عسل و خامه

 خوردن هندونه اونهمه. داره حق مادربزرگم واال

. داره یعلت حتما نشدن ریس بازم و دنیترک حد در

  ارم؟یب یخوریم هندونه ریپن نون هم صبونه االن

 

 به رو مامانم که مینشست سفره دور یهمگ خندان

 ها ینقل خونه نیا مامان گمیم: گفت مادربزرگم

 شونویکی خوامیم. هستند منی خوش و قشنگ یلیخ

 .آرامشم و هامییتنها و خودم یبرا بخرم

 

 امروز من. دخترم یموند عقب: گفت مادربزرگ

 کنم یم معامله خودم و نیآم یبرا رو خونه نیا

 .بدم اردیلیم هی شده یحت

 

 از. یاومد خوب هم رو آرامشش و یمنی خوش 

 عمرم سال ۷۰ تمام در کن باور نجامیا که روزید

 .نداشتم رو یآرامش نیهمچ

 



 شه بلند خواست نرگس. دراومد بصدا خونه زنگ

 فهیروطایت بعد به نیا از. رمیم خودم نیبش گفتم که

 . ارنیم در پاشنه از رو خونه نیا در که خودمه ی

 

 جعبه. نشست دریح یرو چشمم که کردم باز درو

 داد لمیتحو یلبخند. بود ستادهیا بدست ینیریش ی

 وارد دیدیم اجازه. خانم مبارک کنون یآشت: گفت

 بشم؟

 

 دور دستش که بست درو. شد وارد که دمیکش کنار

 که شدم فشرده اش نهیس به محکم. نشست ام شونه

 اگه: گفت برداشته یا بوسه گوشم دم از لباش

 یک. ادیم رحم به خودت دل دلتنگتم چقدر یبدون

 بکشم؟ ینفس منم شهیم تموم دعواها و قهر نیا

 

 مقاومت یبتون یدار الزم یآهن زره فعال: گفتم

 .هیشاک بدجور بابام. یکن

 



 ازم یمادر و یپدر: گفت گذاشته پله یرو پا

 . یندار که خبر! دایناپ اونورش ارهیدرم

 

 دریح احترام به نرگس و مامان. میشد خونه وارد

 مهربانانه درویح صورت مامان که شدند بلند

. برد باال و گرفت رو مامانم دست دریح. دیبوس

 بعد و گذاشت صورتش یرو اول رو مامان دست

 .   دیبوس رو دستش کف

 

 یبرا یجالب ی صحنه چه یوا: گفت مادربزرگ

 یبرا خوامیم منم...... جلو ایب دریح. دیبد دیند من  

 جبهه در منم یبفهم که ببوسمت امروز بار نیاول

 . هستم تو ی

 

 چوقتیه انشاال: گفت و رفت جلو خندان دریح

 همونجا مادربزرگ و نشست.  نشه کم تون هیسا

 هم دریح. دیبوس رو صورتش طرف دو سرسفره



 کنارش همونجا و دیبوس رو مادربزرگ دست

 . نشست

 

 شروع مامانم تعارف با که ختمیر یچا براش

 و بود بصورتم فقط نگاهش کی اما. کرد بخوردن

 ویس شونم اندازه یحت و هام لقمه تعداد کنم فکر

 .  کردیم

 

 زنگ دوباره که میبود نکرده جمع رو سفره هنوز

 هم بصورت مون همه نگاه. دراومد بصدا خونه

. شدیم خونده چشمامون یتو سوال کی فقط و بود

 شد؟؟؟یم یچ بود بابام اگه

 

 من تون بااجازه نیآم: گفت شده بلند نرگس

 . کنمیم باز هم درو. دارم کار یکم رمیم بخونمون

 



 تمام اما نه، ای دادم نرگس به یجواب اصال دونمینم

 یکس چه که بود رونیب به حواسم و گوش

 .بشه خونه وارد خواستیم

 

 سالم نرگس با که دمیشن رو بابام یصدا یوقت

 نگاهم. کرد گزگز صورتم رسما کردیم یاحوالپرس

 توشون نیسنگ یغم که نشست دریح صورت یرو

 ........زدیم موج

 

 

 

 را تو من دارد؛ کاشانه نیدر یاری یهرکسـ

 را تـو من دارد؛ خانهیم رفتن از هـدف کی

                           

 ادا نازک دلبـر ـکی کند، یمـ یمـست کـه هـر

 را تـو مـن دارد؛ ـمـانهیپـ و سـاغـر کـنـار در

                                



 است داده دل خود یفرداها به دمید را هرکه

 را تـو مــن دارد؛ ــوانـــهید دل در آرزوهـــا

                                 

 ـبیدلفر کی یجادو با ـشودیم عاشـق کـه هـر

 را تـو مـن دارد؛ فتـانه یا معشـوقه بغـل در

                                 

 دم بـه دم یبـسـوز ـدیبا یعـاشـق طـواف در

 را تو مـن دارد؛ پـروانه هر نگونـهیا یا کعبـه

                                

 است دهید را خود بخت ستاره کیدر یهرکس

 را تو من دارد؛ افسانه آسمان کی خود شیپ

                                 

 :نوشت شعرش دفتر در دل، دهیشور عاشق

 را تـو مــن دارد؛ جانـانه دلبـر ـکی یکـس هر
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 شدم بلند که دیچرخ گهیهمد یرو دور هی همه نگاه

 در منو اول و شد وارد بابا. رفتم در یجلو و

: گفت و داد یفشار ش نهیس به محکم دهیکش آغوش

 واقعا بودم دور ازت که یچندساعت یکنیم باور

  بودم؟ دخترم گل دلتنگ

 

 یروزها و یباش سالمت و سالم شهیهم انشاال

 یشونیپ بعد. یبزار سر پشت کنارمون رو یخوب

 .رفت کنار دورم از دستاش و دیبوس صورتمو و

 

 نگاهش. کرد سکوت داد یسالم و برگشت تا

 لباش و بود شده دوخته دریح بصورت  راست

 . شدیم فشرده بهم داشت



 

 مامانم که شدند بلند بابا احترام به دریح و مامان

 که بخور تو صبونه ایب بازه سفره ریام: گفت

 من یجا ایب. یبخور دخترت شیپ ینخورد دونمیم

 .نیبش

 

 یچ بهتون درخانیح: گفت تیجد و تحکم با بابا

  دخترم و کن اقدام بودم نگفته مگه بودم؟ گفته

 کاریچ نجایا شما االن  آزاد؟ جانش حالل مهرش

 د؟ینشست سفره هی سر حاال و دیدار

 

 از. کردیم نگاه رو بابا بارش تاسف نگاه با دریح

 منقبض فکش گرفتندیم ازش بزور داشتند که یحق

 .بود شده

 

 صبحتون یریکب جناب ادب عرض: داد جواب 

 .ریبخ



 خشم خواستیم انگار داد فرو قیعم ینفس بعد

: داد ادامه. کنه درست رو گفتارش لحن و یدرون

 طالق زن دادم جواب شما به محترمانه یلیخ منهم

 د؟یکن رونیب مغزتون از رو افکار نیا که ستمین بده

 

 پس. ستمین و نبودم دنیکش عقب مرد امروز به تا

 دید با دخترتون و من یماجراها به یکم دیکن لطف

 . دیکن نگاه مثبت

 

 دمینم اجازه هستم تو ییدا اگه من: دیغر بابام

 بدبخت خودشو و بزاره تو ی خونه به پا دخترم

 !کنه

 

 خواهرزاده اگه من و: گفت محترمانه یلیخ دریح 

 من یرگها یتو شما از یخون و هستم شما ی

 یبرا جان یپا تا و دمینم طالق زنمو گمیم هیجار

 .. کوشم یم کردنش خوشبخت

 



 اجازه اگه: گفت برگشته مادربزرگ بطرف بعد

 نیب احترام نیا از شتریب تا کنمیم زحمت رفع دیبد

 فعال. شمیم مزاحم بعدا. نشه دار خدشه یلیفام

 !خدانگهدارتون

 

 .....درررررررررریح: دیغر بابا

 

 درجا و محترمانه گرفته رهیدستگ به دستشو دریح

 نشون و خط برام شما ستین مهم برام:  داد جواب

 یعملکردها از دمینم اجازه چوقتیه اما د،یبکش

 .دیریبگ رادیا من ی گذشته

 

 رو شیپ در یدشوار و سخت راه شما با دونمیم

 دانیم روزیپ شهیهم مثل دمیم قول بهتون یول دارم

 !گهید کس نه منم

 

 یبرا یمناسب زمان اصال کنمیم فکر هم االن

 با نیآم یکم میبد اجازه و ستین بحثها نطوریا



 خدا. کنه قبول هم با مونو همه و ادیب کنار خودش

 !نگهدارتون

 

. بست سرش پشت درو و شد خارج خونه از دریح

 فتادین ادمی یحت بود زده خشکم سرجام دهیماس چنان

 بود گفته یزیچ عجب آخرش ی جمله. کنم بدرقه

 . بودم دوخته بابام بصورت چشم هراسان که

 

 ؟یشد وونهید واقعا تو یرعلیام: گفت مادربزرگم

 یکار چرا ؟یدار کاریچ دوتا نیا یزندگ با تو

 اهیروس خدا شیپ و یبسوزون رو امتتیق یکنیم

 ! یبش

 

 نشست سرسفره شسته دستاشو آشپزخونه یتو بابام

 خودتونو امتیق یزمان هم شما اگه: گفت و

 خونواده به رو زیپرو یسرپرست و دیبود سوزونده

 . نبود نیا ما اوضاع دیدادیم خودش ی

 



 جان نجات یبرا غلط ای درست یهرکار دریح

 با یول. هستم قدردانش رو داده انجام دخترم

 یبعض از که ییفهایتعر و دمید که یاوضاع

 من کردنش، غهیص جمله من دمیشن دریح یکارها

 . دونمینم صالح به رو ازدواج نیا

 

! ستین انصاف یرعلیام یول: گفت مامان

 گرفته دستش به رو جانش دریح دمیشن کهیاونجور

 هم یاشتباهات خب. کردیم محافظت نیآم از و بود

 به مته ادیز دینبا که گرفته صورت وسط نیا

 . میبزار خشخاش

 

 دلت: گفت انداخته مامان به خاص ینگاه بابام

 ! نباش نگران داماده پراز جا همه نه؟ خوادیم داماد

 

 یعنی برد باال مامانم یبرا سرشو آرام مادربزرگ

 .نده ادامه

 



 یزیچ تو چرا نیآم: گفت بمن رو مامان یول

 و یبود ماجراها تمام یتو که خودت ؟یگینم

 ؟یریبگ رو میتصم نیبهتر یتونیم

 

: گفتم. نشستم مبل یرو و برداشتم رو میچا فنجان

 درحال همه و خوادینم منو نظر یشکیه که فعال

 . هستند گهیهمد به جنگ اعالن

 

 بهم رو نظرت االن خب: گفت کردیم نگام که بابا

 نظرت کنم یم که یکار با واقعا نمیبب خوامیم. بگو

 ی همه قسم واحد و احد یبخدا نه؟ ای شهیم نیتام

 تو از المیخ رو عمرم تمام که نهیا یبرا تالشم

 . باشه راحت

 

 از فکرم دیبا. نباشم دیشا فردا هستم امروز من

 راحت کردم دایپ سال یسالها بعداز که یدختر

 بنظرت! بابا نیآم هیچ نظرت االن! نه ای باشه

 !بکشونمش دادگاه زیم یپا تا ای بشم دریح الیخیب



 

 چشمان که انداختم مامانم و مادربزرگ به ینگاه

 مادر نیا. بود صورتم یرو تابانه یب منتظرشون

 که بودند ی دوجانبه یجاسوسها عجب دختر و

 .شتنددا هم با منو و دریح یهوا

 

 نظرمو االن آخه: گفتم زدم گشاد و گل یلبخند 

 اطالع بهش درجا دریح هواخواهان کنم اعالم نجایا

 !شهیم برآب نقش هامون نقشه و دندیم

 

 مادربزرگ. دندیخند درجا مادربزرگ و مامان

 بروز بهش یزیچ دمیم قول: گفت کرده بلند دستشو

 . بکنم کامل سکوت و ندم

 

 تا هستم شما نیزم در شتریب منم: گفت مامان

 رو یرعلیام اما.  شناسمش ینم ادیز چون در،یح

 . دارم نانیاطم کارهاش و خودش به و شناسم یم

 



 نظرمو و کنم یم اعتماد بهتون منهم پس: گفتم

 در دریح ی لحظه به لحظه یمحبتها و مهر. گمیم

 بشه که  ستین و نبود یزیچ ماهها نیا تمام

 . کرد فراموش

 

 مادرم پدر یحت یشکیه که یسخت لحظات اون

 دلش و جان از و بود کنارم دریح نبودند، کنارم

 انجام هم یاشتباهات و کارها اما. گذاشت هیما برام

 . شدم دیناام ازش واقعا که داد

 

 من. دمشینبخش هنوز بگم دلمو ته حرف راستش

 بدست هم آخرش که بودم دهینکش بتیمص کم

 مسافرت هی آقا چون چرا؟! بشم گرفتار ها یداعش

 ای خواسته حاال و انداخت راه برامون عجوالنه

 .  انداخت دردسرمون به اونهمه ناخواسته

 

 آلقل یول. داشتیبرم دست کارش از گمینم من

 در روز چند کنه اعالم هاش سرکرده به تونستیم



 به رو شغلش به مربوط یکار چیه و هستش سفر

 !رهیگینم گردن

 

 که واجبه و یاتیح براش اونهمه شغلش اگه

. ستمین من کنه شغلش یفدا هم رو زنش حاضره

 و باشم داشته دوستش دورادور درویح تونمیم من

 . نکنم هم فکر باهاش ازدواج به اصال

 

 یآروم یزندگ دارم دوست منم..... آدمم منم بخدا

 با یول.  باشه گرم خودم کار به سرم و باشم داشته

 در جانم هرلحظه دریح خطرناک شغل و کار نیا

 . خطره

 

 بفهمم خوامیم. کنم یم دییتا بابارو یکارها من

 بدست یبرا چقدر و دارم ارزش دریح یبرا چقدر

 ی همه. ستهیا یم بابا مقابل و جنگه یم آوردنم

 در و هستش نیآم پراز دریح یبرا آدم و عالم

 تمیرضا که کرد مقابله انقدر اگه  در،یح حسرت



 طالق یتقاضا خودم وگرنه چ،یه که شد نیتام

 ...........دمیم

 

 

 دمیکش چه بدانى که نبودى دلتنگ و دلتنگم

 دمیکش چه بدانى که نبودى لنگ نشدى، عاشق

 

 بمانى که زمیبر تو پاى به که اشکى قطره کو��

 ؟

 دمیکش چه بدانى که نبودى جنگ در اسلحه بى

 

 دىیند داغ شکنى، مبریپ مغرور بت آن تو��

 دمیکش چه بدانى که نبودى سنگ کی به بسته دل

 

 ىیخدا هنرمند دستان حاصل تابلوى تو��

 دمیکش چه بدانى که نبودى رنگ بى نقاشى



 

 تو شوق از پر چشمان پى را جا همه گشتم��

  اما

 دمیکش چه بدانى که نبودى فرسنگ به فرسنگ
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 تمام منم پس: گفت داده تکون یسر فقط بابا

. کنم یم دعوت جنگ به درویح و کنم یم تالشمو

 .  رسهیم کجا به نکارمونیا عاقبت آخر نمیبب

 

 پسر دینیبب: گفت مامادربزرگ. نگفت یزیچ گهید

 با شده بلند و. نه ای دیکن وونهید دیتونیم رو مردم

 .رفت اتاق به خشم



 

 صبونه. شد خوردن مشغول و داد تکون یسر بابا

 یشکیه یعنی االن: گفت شده بلند شد تموم که ش

 د؟یموندگار نجایا و خورهینم تکون خونه نیا از

. درآوردند رو باران پدر شده ها بچه یقاط هم پاشا

 !محترم بانوان رهیبگ لیتحو رو خونه اون میکی

 

 کارخونه به یسر من: گفت ک رفت در بطرف

 خونه کدوم و کجا ناهارمو ام آواره و زنمیم

 .بخورم

 

 که ما. کن رجوع دلت به: گفت خندان مامان

 !میینجایا

 

 کلهم دلم واال: گفت داده تکون سرشو حسرت با بابا

 یتو هاش زهیر خرده اون از یکم و مونده نجایا

 !مونده خونه یکی اون

 



 یشکیه که پسرم و دختر نوایب: گفت خندان مامان

 باشه سالمت شون خاله. ستین فکرشون به گهید

 ینوبت دیبخوا دلمو ته حرف راستش یول! انشاال

 میباش کنارش یکم هستش نیآم نوبت باشه همکه

 !  ها بچه یبلوا از دور

 

 دوست یهرچ: گفتم شدیم خارج داشت که بابا

 اگه البته. دیاریب فیتشر پزم یم نجایا دیدار

 !دمینم قول ادیز باشم، بلد رو یدرخواست یغذاها

 

 باشه یهرچ دخترم دستپخت. نداره یفرق: گفت بابا

 ی سروکله نهمهیا نمیبب خوامیم فقط. خورمیم

 ای یبزار جلوش مروین هی یبلد شکنم یم درویح

 !نه

 

 برگشته بطرفم در دم که کردم یراه بابارو خندان

 راحت یلیخ تورو دریح ن،یآم یدونیم: گفت

 عقد باعجله یچطور نرفته که ادتی! آورده بدستت



 یسور یخواستگار هی با هم بعدا و کرده موقتت

 !میدا عقد

 

 ارندیب بدست راحت که رو یزیچ من مرام در

 و دست ریز یمدت بعداز و دونندینم ادیز رو قدرش

 و بدونه دریح کنم یم یکار من یول. شهیم له پا

 دیبا. ستین راحت گهید داشتنت نگه یبرا بفهمه

 پشت ریش پدر هی که یدختر داشتن نگه بفهمه

 حواسش یلیخ دیبا و ستین آسون ادمیز داره سرش

 !کنه جمع رو

 

: داد ادامه و زد یگشت ساختمون یرو نگاهش بابا

 شیرعلیام داداش عشق مونس پسر دریح

 که هست یمرتض حاج پسر دریح....... هستش

 ..... ادیم حساب به یلی خودش یبرا

 

 اون مغرور، و گرفته باال یسر با که دریح

 دل زارهیم نیزم یرو رو مطمئن و محکم یقدمها



 رهیبگ ادی دیبا اما..... کنهیم ضعف براش شییدا

 سر تاج نیع دیبا که خداست طرف از یا هیهد زن

 .....بود مواظبش

 

 خوشبخت و داشتن یبرا...... داد جان براش 

 کرد حس تا..... گذاشت هیما دل و جان از کردنش

 به رو نیزم فته،یب بخطر سرش تاج ممکنه ییجا

 !بود مواظبش و دوخت آسمون

 

 جوان. ندارم یخاص مشکل دریح با من وگرنه

 !گهید کس تا رهیم شییدا به شتریب دیرش

 

 با داشت که بود شده دوخته بابا سر پشت چشمم

 . رفتیم نشیماش بطرف پرصالبت و بلند یقدمها

 

 در آهسته و شد خارج نیآم ی خونه از دریح

 نیب که ییحرفها با. بست سرش پشت رو کوچه



 زده خشکش چنان نیآم شد زده شییدا و خودش

 .کنه بدرقه رو دریح رفت ادشی یحت که بود

 

 پشت. افتاد راه و داد تکون سرشو تمام حسرت با

 شییدا. شد رهیخ روبرو به نگاهش و نشست فرمان

 یب چقدر و. شد نمودار چشماش یجلو قد تمام

 ! کنه جدا عشقش از درویح خواستیم رحمانه

 

 دوستتون یلیخ نکهیا وجود با جان، ییدا: کرد فکر

 نیآم از دست دمیم قول بهتون یول دارم،

 دیریبگ من از رو نیآم دیبتون شما یعنی. دارمیبرنم

 اندازه به دیکن یم فکر. کنمیم عوص درویح اسم

 ییپا و دست نیآم دنیدزد یبرا ستمین هم زیپرو ی

 بکنم؟

 

 سگم یرو اون یول. نرسه اونجا به کار کنه خدا

 ی خونه همسر هم دزدم یم رو نیآم هم ادیب باال

 .دیکن کاریچ دیخوایم گهید نمیبب کنم یم خودم



 

 با. رفت خونشون بطرف و انداخت راه رو نیماش

 کردیم یسع هرچقدر. دیجو لبشو ی گوشه حرص

 که دادندینم اجازه یعنی...... شدینم باشه خونسرد

 !بود اعصابش یرو یبدجور شییدا. بشه

 

 همه از شتریب هم هم زیعز و آقاجون دست از

 ادشونی از کال انگار......  بودم یشاک و یحرص

 ینسبت چه توانمند دریح.....  من که بودند برده

 ..... دارم باهاشون

 

 و باشم آروم کردم یسع یلیخ روز چند نیا در

 شدیم تموم تحملم اگر. شدینم گهید یول خوددار

 یجاها به کار...... بخدا......بخدا...... بخدا

 .دیکشیم کیبار

 

 که یزیچ و ستمین و نبودم دنیکش عقب مرد من

 همه به نویا که........ موندیم منم مال بود، من مال



 صبر هم گهید روز چند دیبا یول.  کردمیم ثابت

 .کردمیم

 

. بود در یجلو آقاجون یکفشها که شدم خونه وارد

 آقاجون اتاق در پشت  و رفتم باال ها پله از

 در خوادینم االن آقاجون دونستمیم هرچند. ستادمیا

 باهاش دیبا یول بکنه بحث باهام ریاخ اتفاقات مورد

 .زدمیم حرف

 

 یرو نبود ممکن و داشت بابامو احترام یلیخ مییدا

 دهینرس یزیآبرور به کار تا. بزنه یحرف حرفش

 رو هیقض قال و زدیم حرف مییدا با دیبا بابام بود

 خودم با زنمو چطور بودم بلد من وگرنه. کند یم

 !ببرم

 

 صدا به رو اتاق درب و دمیکش یقیعم نفس 

 رو درب گفت که یدییبفرما با آقاجون. درآوردم



 صدایب رو اتاق درب. شدم اتاقش وارد و کردم باز

 .بستم سرم پشت

 

 و بود نشسته کارش زیم پشت معمول طبق آقاجون

 کتاب نیا عاشق آقاجون. بود دستش شاهنامه کتاب

 دستش رو کتاب نیا هروقت منم و بود یموروث

 ... فتادمیم بزرگم پدر ادی دمیدیم

 

 رونیب الیخ و فکر از آقاجون نگاه ینیسنگ با

 به ینگاه مین با. ستادمیا زشیم یجلو رفتم و اومدم

 وقت اتالف بدون و زدم بغلم ریز رو دستام کتاب

 ... موضوع سر رفتم میمستق

 

 افهیق به رو نگاهش و بست رو کتاب آرام آقاجون

 آقاجون: گفتم. زد یپلک منتظر و دوخت من یجد

 زن شرعا و رسما نیآم االن دیدونیم که شما...... 

 هست بمن متعلق که یزیچ رو من و هستش من

 .کشمینم عقب و هستم حساس چقدر



 

...... هستش یزندگ نیا از من سهم و حق نیآم 

 دیدید رو ییدا که نباریا کنم یم خواهش پس

 کال شونیا چون دیکن گوشزد بهشون هم نهارویا

 .شناسند ینم منو

 

 مادرجان و شما از البته: دادم ادامه تمسخر با و

 بخاطر دیدار نقدریا که ممنونم یلیخ هم زمیعز

 برادر یجلو و دیکنیم تالش من ندهیآ یزندگ دوام

 !! دیستادیا زنتون

 

 ازش بخوام نکهیا بدون و بودم مند گله آقاجون از

 .کردم هیگال

 

 رو آخرت جمالت و لحن: گفت آروم آقاجون 

 به گند تو ستین و نبود قرار. رمیگیم دیند و دهینشن

 خربزه یهرک. میکن جمع مادرت و من و یاریب بار

 !   نهیشیم هم لرزش یپا خورهیم



 

 نیآم ندادم هشدار بهت سفر به رفتنت از قبل مگه

 الم نهمهیا که ؟یگردونیبرم سالم و یبریم سالم رو

 هشدار بهت نیآم عقد از قبل مگه. شد پا با شنگه

 رو التیخ شهیهم یبرا و کن فسق تو غهیص ندادم

 یبرا بزرگ یمعضل غهیص خود که کن راحت

 !تهیزندگ

 

 یکرد دیتمد تو غهیص یرفت تو ؟یکرد کاریچ تو 

 خطر کانون به درست و یگرفت رو زنت دست و

 یگیم االن! یگذاشت روش هم سفر اسم حاال یبرد

 یمرد نیهمچ دست بودم خودم کنم؟ کاریچ من

 سپردم؟؟؟؟ یم خونمو ی گربه نه، دختر

 

 و بود زخمم یرو نمک بابا یحرفها دونمیم فقط

 ......کردیم ناکارم داشت

 

 



 دمیکش چه بدانى که نبودى دلتنگ و دلتنگم

 دمیکش چه بدانى که نبودى لنگ نشدى، عاشق

 

 بمانى که زمیبر تو پاى به که اشکى قطره کو��

 ؟

 دمیکش چه بدانى که نبودى جنگ در اسلحه بى

 

 دىیند داغ شکنى، مبریپ مغرور بت آن تو��

 دمیکش چه بدانى که نبودى سنگ کی به بسته دل

 

 ىیخدا هنرمند دستان حاصل تابلوى تو��

 دمیکش چه بدانى که نبودى رنگ بى نقاشى

 

 تو شوق از پر چشمان پى را جا همه گشتم��

  اما

 دمیکش چه بدانى که نبودى فرسنگ به فرسنگ
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 ماجراها تمام در که خودتون بابا: گفتم دلسوخته

 زانیم خودتون. نبود کار در یعمد بخدا دیبود

 خواهش ازتون فقط. دیدونیم نیآم به منو ی عالقه

 ینطوریا اونم دیند ییدا دل به دل نهمهیا کنم یم

 !بزاره منگنه یتو منو

 

 یرعلیام: گفت برداشته چشمش از رو نکشیع بابا

 کجاست، دخترش بود کرده کشف ممکن هرنحو به

 فروکش دخترش تیعصبان یکم رفتینم جلو اما

 رو اتفاقات یریگ جبهه بدون و راحتتر و کنه

 . کنه قبول و بشنوه

 



 رو نیماش سر بودم نیماش یتو ششیپ که روز هی

 ی خونه. برد نیآم ی کوچه سر منو و چرخوند

 : گفت و داد نشونم رو نیآم

 

 و پول و مکنت و مال نهمهیا با ،یمرتض حاج

 خودت خورند،یم نون ازت آدم اونهمه که ییدارا

  ؟یکن یم یزندگ یوجب هی ی خونه اون در یباش

 

 اگه واقعا که کردم بهم هیشب یها خونه به ینگاه

 از هیهمسا اتاق یتو کردیم دراز شتریب پاشو یکس

 طمیشرا به یبستگ: گفتم. ومدیم رونیب وارشید

 نجایا امیب که ادیب شیپ برام یاوضاع چه داشت

 . کنم یزندگ

 

 تا نیبب! نیآم یجا بزار خودتو حاال: گفت یرعلیام

 دهیبر هاش یبر دور از و دهیرنج همه از حد چه

 رو آرامشش و کرده میقا خودشو نجایا اومده که

 !کرده دایپ نجایا



 

 محسن مثل بهیغر هی که بشه چطور ،یمرتض حاج

 پناه و پشت بشه که بشه دخترم دلسوز ما از شتریب

 شهاییدارا تمام به پشت نیآم بشه چطور ن؟یآم

 کنه؟ انتخاب رو یوجب و ساده یزندگ هی و بکنه

 

 نامزد عنوان به دریح کنار، به همه ،یمرتض حاج 

 یکار دیبا بوده، نیآم انتخاب تنها که یکس ن،یآم

 کنار در رو شیآسا و آرامش نیا نیآم کردیم

 .بکنه دایپ درشیح

 

 چشم به چشمش نباشه حاضر یحت نکهیا نه 

. میکرد بد ینحو به نیآم با همه! فتهیب درشیح

 ینیب شیپ اتفاقات یگاه سرنوشت، و ریتقد یگاه

 ....... دریح اما شدند باعثش نشده

 

 فرق دخترم یبرا همه با دیبا دریح یمرتض حاج

 نیریز سنگ نیآم کنار در دیبا دریح. کردیم



 دیکش یم دوش به رو مشکالت تمام و شدیم ابیآس

 یراحت یزندگ گذاشته روش اسمشو که یدختر تا

 !باشه داشته

 

 خودشم اشتباهات یول نه، نکرد یچکاریه گمینم 

 بهیغر هی به و دیبر ازش نیآم که بود بزرگ یبحد

 باد بر و سوزونهیم هرلحظه منو که نهیا. برد پناه

 . دهیم

 

 اصال نیآم و دریح. میندار یزور عشق و یزندگ

 اگه دریح. کنند تحمل رو گهیهمد ستندین مجبور

. نداره ادامه به یاجبار چیه کنهینم پسند منو دختر

 قول بهتون و کنند تموم رو یهمچ االن بهتر همون

 . نکنم یلیفام روابط یقاط اصال رو مساله نیا دمیم

 

 جونش دریح ؟یکن یم اشتباه یرعلیام یول: گفتم

 تمام و شناسم یم پسرمو  من! بنده نیآم جون به

 . دونمیم رو احواالتش



 

 یچیه من یبرا: داد جواب دار غصه یرعلیام

 از االن که مهمه دخترم فقط من یبرا. ستین مهم

! کرده یزندان نجایا تنها و تک خودشو و دهیبر همه

 . مهمه برام نیآم

 

. داشت حق یرعلیام. نداشتم گفتن یبرا یزیچ

 نیآم نیبب و کن رجوع دلت به اول هم تو االن

 از یذره باشه مهم واقعا اگه. مهمه برات چقدر

 !بجنگ دلت ی خواسته یبرا و بپوش پوالد

 

 خاص یبنحو. افتادم مبل یرو و دادم تکون یسر

 افتاده جانم به خوره مثل خاص یفکر. بودم قراریب

 و من ییدا واقعا یعنی. کردیم داغونم داشت و بود

 کرد؟یم جدا هم از رو نیآم

 

 



. دمیکش صورتم یرو دستمو و دمییسا بهم دندونامو

 خانواده برگشتن و شدن دایپ از دیبا نکهیا وجود با

 اصال یول دمیرسیم بنظر خوشحال و یراض نیآم

  نبود نطوریا

 

 هی و نداشتم یخوب حس نداشتم تعارف که خودم با

 نیآم نکهیا از دمیترسیم....... دمیترسیم ییجورا

 ......!دمیترسیم. رندیبگ ازم ممکن نحو هر به رو

 

......  بود دیبع من مثل یمرد یبرا ترس حس نیا

 دهینترس و بودم ستادهیا شهایداع گروه مقابل من

 سرش در مزخرف حس نیا امروز یول. بودم

 .... داشتیبرنم من از دست و بود انداخته هیسا

 

 منو داشت لب به لبخند. نشست آقاجون یرو نگاهم

 کنمیم فکر. یا ختهیر بهم یلیخ: گفت کردیم نگاه

 در یزیچ هی یول. مشخصه دلت به رجوع جواب

 .مشخصه خودت مورد



 

 کی یعنی بشه بزرگ پدرم، دست ریز که یپسر

 ی هیسا کی یعنی......  تمام یچ همه مرد

 گرفته ادی که مرام کوه کی یعنی.......  قَــــــــــَدر

  اطرافش و دور یآدمها از

 .بکنه مراقبت 

 

 گرفته ادی.....  رهیبگ رو مظلوم دست گرفته ادی

 ادی.....  رهیبگ رو مظلوم دست و بشه پناه یب پناه

 ی همه یعنی یزندگ و همسر به عشق گرفته

 !جاودان ی فهیوظ هی همسر آرامش و داروندار

 

 پدرش یروبرو قَدر مرد نیا.....  پسر نیا وحاال 

 غر پدرش سر فیضع آدم کی مثل داره و ستادهیا

 خواد؟؟یم کمک ازش و زنهیم

 

 یاون باشه ادتی ؟؟یدیترس......  یحساب مرد چته

 یچیه از باشه داشته همت که داره بُرد یزندگ در



 شهیهم مثل یباش شجاع و نترس دیبا..... نترسه

 رو و یریبگ شیپ راهتو مردونه و مرد دیبا....... 

 .... یبکن حرکت جلو به

 

 رو اش مردونه چهره و دیکش یقیعم نفس آقاجون

 پدرش ادی با. گرفت گذشته خاطرات مرور غبار

 زشیم پشت از بعد و کرد سکوت یا لحظه چند

 : گفت و ستادیا من یرودررو. اومد رونیب

 

 حاال تا که یمرد......  اومده بار مرد کی من پسر

 ندهیآ و تیدرا با رو کارهاش همه کرده یسع

 بکنه، رفتار یاحساس نکهیا بدون ببره شیپ ینگر

 !باشه کرده اشتباه سهوا رو ییجاها دیشا هرچند

 

 تیشکا ازم و ستادهیا من یروبرو مرد نیا حاال

 خودت و یدیبر خودت پسرخوب ؟ یچ که داره

 یداشت دوست که یهرک تن بعد و یدوخت

 یبر رو راه ی هیبق خودت دیبا هم حاال. یپوشوند



 نه... شهیهم مثل درست ،یکس کمک بدون البته

 !!!؟؟؟

 

 هدف وسط درست بود شده پرتاب که ییرهایت

 مثل برام آقاجون هشدارگونه یحرفها. بود نشسته

 بعداز یداریب زنگ کی مثل... بود تلنگر کی

 !خواب

 

 و شد مشت دستام. شهیهم مثل داشت حق آقاجونم

 که یکار. گفتیم درست آقاجون. شد منقبض فکم

 به هنوز بودم کرده شروع ام عجوالنه عقد با

 یطوالن یباز نیا تلفات و بود دهینرس آخرش

 . شدیم میزندگ ریبانگیگر داشت

 

 یبجنب رید اگر: زدیم داد  ناخودآگاهم در یترس 

 تییدا چون بازنده، فقط یهست یباز نیا بازنده

 یها نقشه دیشا و ست آماده کامال جدال نیا یبرا

 !باشه داشته یدیپل



 

 آقاجون چشمان به راست نگاهمو و شدم بلند

 زنمو من. بکنه خوادیم یهرکار ییدا: گفتم. دوختم

 بهش یدریح طرف از نویا دیتونیم. دمینم طالق

 . ست آماده یهمچ یبرا که دیبگ

 

....  باشه: گفت و داد تکون یسر. زد یلبخند بابا

 کاریچ بخواد طالق هم نیآم یول. گمیم بهش

 ؟یکنیم

 

 نیهمچ نیآم..... نه! ختیر بشدت و ییهوی قلبم

 که ییروزها تک تک نیآم....... کردینم یکار

 چشم  به رو کردمیم مراقبت ازش و بودم کنارش

 ...... نبود انصاف یب اونهمه نیآم...... بود دهید

 

 جونش به جونم دونستیم نیآم کاش..... کاش

 نفسش به نفسم دونستیم نیآم کاش...... بنده



 بودم کرده یکار امروز به تا یول...  یول.... بنده

  بفهمه؟ نیآم

 

 و کردینم نگاه پاشم ریز یحت که مغرور دریح نیا

 تا دونست،یم شان کسر رو زیآم محبت حرف هی

 نیآم بود؟ کرده نیآم به عشق از یا اشاره حاال

 دریح یاجبار نامزد زیپرو بخاطر دونستیم فقط

 ....یچیه گهید...... یچیه گهید و هستش

 

 ؟یدار یسفارش چه نیآم یبرا: کرد زمزمه بابا

 دیشا در؟یح زاره کارت بده طالق درخواست نیآم

 اما. کرد یراض رو تییدا بشه ییجورا هی

 .....بشه مانع تونهینم هم شاه نیآم درخواست

 

 باال لحظه به لحظه فشارخونم. دیکوبیم جگاهمیگ

 . دیکش یم سوت داشت گوشام و رفتیم

 



 راه اتاق در بطرف و دادم رونیب داغمو نفس

 حرف: گفتم و گذاشتم رهیدستگ به دستمو. افتادم

 دوم زیپرو....... بخواد طالق نیآم....... آخرم

 یبرا نیآم......  زارهیم دانیم به پا و شهیم متولد

 یم دریح سهم هم عمرش تمام یبرا و درهیح

 .......تمام...... مونه

 

 

 را تو من دارد؛ کاشانه نیدر یاری یهرکسـ

 را تـو من دارد؛ خانهیم رفتن از هـدف کی

                           

 ادا نازک دلبـر ـکی کند، یمـ یمـست کـه هـر

 را تـو مـن دارد؛ ـمـانهیپـ و سـاغـر کـنـار در

                                

 است داده دل خود یفرداها به دمید را هرکه

 را تـو مــن دارد؛ ــوانـــهید دل در آرزوهـــا

                                 



 ـبیدلفر کی یجادو با ـشودیم عاشـق کـه هـر

 را تـو مـن دارد؛ فتـانه یا معشـوقه بغـل در

                                 

 دم بـه دم یبـسـوز ـدیبا یعـاشـق طـواف در

 را تو مـن دارد؛ پـروانه هر نگونـهیا یا کعبـه

                                

 است دهید را خود بخت ستاره کیدر یهرکس

 را تو من دارد؛ افسانه آسمان کی خود شیپ

                                 

 :نوشت شعرش دفتر در دل، دهیشور عاشق

 را تـو مــن دارد؛ جانـانه دلبـر ـکی یکـس هر
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 رسما وارهاشید. بمونم اتاق یتو تونستم ینم گهید

 روزها نیا تمام. شدمیم خفه داشتم و خوردیم منو

 بخودم ش عالقه و عشق و نیآم از المیخ یجور

 کردمینم هم فکر مخالفتش به اصال که بود راحت

 ! طالقش یتقاضا به برسه چه

 

 یول..... بس و بود ییدا فقط ذکرم و فکر تمام

 با البته........ دمیجنگ یم جبهه دو در دیبا االن

 و دمیخریم نازشو رو نیآم و دمیجنگ یم ییدا

 . اوردیم بدست دلشو

 

 بود ییخبرها سرم پشت حتما. فشردم بهم چشمامو

 طالق از حرف بابا که بود شده گرفته یماتیتصم و

 هوا یب نبود یکس یحاج وگرنه. زدیم نیآم

 !بزنه ییحرفها

 



 چقدر. شدم خم تر نییپا و گرفتم ها نرده به دستمو

 و بلند ی نعره هی......  خواستیم ادیفر و داد دلم

 چقدر....... ارهیدرب بلرزه رو ییایدن که یطوالن

 با و فتمیب راه ابونیخ و خونه وسط خواستیم دلم

 ....بزنم داد دلمو یحرفها بلند یصدا

 

 نیآم وصف در خواستیم ناب شعر هی دلم چقدر

 به واسطه یب صدام بخونم، شعرو بلند یبحد و بگم

 بلد نکارایا از منکه اما...... برسه نیآم گوش

 !بودم نشده دهیآفر نکارایا یبرا اصال..... نبودم

 

 هم نیآم خود یحت چکسیه  چکسیه چکسیه و

 چیه یب ،یاواژه چیهیب بشود دیشا دونستینم

 همه نیا را یکس  ،یا اشاره چیه یب ،یتلنگر

 ...داشت دوست همه نیا..... همه نیا.....

 

 یرو. رفتم اتاقم بطرف و شدم کنده ها نرده از

 با دیبا. رفت میگوش بطرف دستم و نشستم تخت



 بهش دلمو یحرفها دیبا...... زدمیم حرف نیآم

 خبر با دریح حال و حس از دیبا..... گفتمیم

 .....شدیم

 

 یبرا فقط و شدیم راحت المیخ نیآم طرف از دیبا 

 یکس تنها. شدمیم آماده مییدا یجلو کردن سپر نهیس

 نیآم بزنه نیزم منو تونستیم همه از شتریب که

 ش دهیرنج دل داریخر دیبا منم...... مییدا نه بود

 ....یول...... و شدمیم

 

 و بودم بلد یعنی. شد رهیخ روبروم به چشمام

 عاشقانه اما کوچک هرچند یا کلمه تونستمیم

 .نبودم بلد من...... نداشت امکان ارم؟یب بزبون

 

 حرف نیآم با دیبا. دوختم یگوش به نگاهمو

 زدمیم زنگ حاال. شد فشرده بهم لبام......... زدمیم

 که بگم یچ خواستمیم مادرش و مادربزرگ کنار

 . موند ینم دریح یبرا آبرو



 

 پخش نیماش یویراد از که رفت یآهنگ یپ حواسم

. بود نشسته دلم به داده گوش ناخواسته منم و شدیم

 یول. بفرستم براش رو آهنگ همون تونستمیم کاش

 تلگرامش یخصوص در هم سالم کی بحال تا

 . بودم نفرستاده براش

 

 هم لشیپروفا یحت. انداختم نیآم یویپ به ینگاه

 استفاده تلگرامش از واقعا گفت بشه نداشت یعکس

 . کردمیم امتحان شانسمو منکه یول! نه ای کنه یم

 

 سنجاب و کوچولو وروجک. دمیخند ناخواسته

...... کردینم که ییکارها چه به وادار منو طونمیش

 که ییها عاشقانه..... ناب یها عاشقانه و دریح

 دیبا کم کم اما نداشت خبر اونا از یکس قلبم بجز

 .....دادمیم نیآم به شو اشاره

 



 نیآم یبرا و کردم دایپ گوگل از رو نمیدلنش آهنگ

 دریح یعاشق نیاول. دمیخند حسرت پراز. فرستادم

 کردمیم حس تازه سال یسالها بعداز...... بود

 ...هستم ساله ۲۲ یجوان

 

 یقشنگ به و کردم یپل رو آهنگ. دمیخند دوباره

 نیآم انتخابم، به خاص یذوق با من و خوندیم برام

 آهنگ نیاول یوقت کاش. دمیدیم چشمام مقابل رو

 یم دورادو شده یحت کردمیم گوش رو یمیتقد

 !  دمشید

 

 نیریش. داشت انیجر رگهام تمام در یخوب حس

 به. دمیخند دوباره که شد داریپد ذهنم یتو قد تمام

 از بزرگتر یغلطها نیا از حاال تا نیریش قول

 .بودم نکرده وجودم

 

 خوره. بودم قراریب بشدت ایدن خوب یحسها تمام با

 منو داشت واقعا و نداشت یتموم قلبم و ذهن یها



 داغونم ذره ذره کنارش در کرد،یم تموم و خوردیم

 عشقم عاقبت آخر مییدا تیجد اون با. کردیم هم

  شد؟یم یچ

 

 وجود با راستش...... طانیش بر لعنت: گفتم بلند

 و خودم ییدا و نیآم خانواده شدن دایپ از دیبا نکهیا

 بنظر خوشحال و یراض زجونیعز برادر

 .نبود نطوریا اصال یول دمیرسیم

 

 کی و نبود خوب حسم نداشتم، تعارف که خودم با

 دهیرس راه از تازه خونواده نیا از خاص ییجورا

 .بود نیآم به مربوط هم ترسم تمام......  دمیترسیم

 

 بود دیبع من مثل یمرد یبرا ترس حس نیا و

 ....دیبع

 هنوز یول انداختم نیآم یویپ به ینگاه دوباره

 از یزنگ با. بود دهیند رو آهنگ و نبود نیآنال

 . بزنم رونیب خونه از شدم بلند اداره



 

 به زیعز دمیشن. ستادمیا که بودم ها پله وسط

 ی خونواده و بکنم یمهمون خوامیم: گفتیم آقاجون

 دلم. کنم دعوت رو باران با نامدار خانم و یرعلیام

 ی اجازه یشکیه فعال که ست ذره هی نیآم یبرا

 !نداره رو مالقاتش

 

 داداشت که یاونجور واال: داد جواب آقاجون

! ادیب نجایا به نیآم بده اجازه نکنم فکر هیعصبان

 خونه یتو دریح ذارهیم شرط ارهیب دخترشو هم اگه

 !نباشه

 

 دلم واقعا یول. واال آره: گفت کرده یفکر زیعز

 بزاره یشرط هر. تنگه یلیخ نیآم دنید یبرا

 . نمیبب فقط رو نیآم یول کنم یم قبول

 

 آقاجون و زیعز صورت تا و رفتم نییپا ها پله از

 و دیبکن رو تونیمهمون شما: گفتم برگشت بطرفم



 خونه من فوقش. دیکن قبول بزاره یشرط هر ییدا

 دینباش نگران امینم

 

 

 یول. گهینم یزیچ یرعلیام  انشاال: گفت تند زیعز

 مدت هی تا و نازکتره مو از گردنمون که بگه خب

 هم مارو و بخوابه غائله نیا میایب راه باهاش دیبا

 !میبکن یکار میبتون بلکه نکنه مهاشیتحر یقاط

 

 بهم دندونهام دوباره. افتادم راه و دادم تکون یسر

 . زد چنبره گلوم یها ته ته اون یبغض و شد دهییسا

 

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 



. میکرد آماده بابارو دلخواه یغذا مامان کمک با

 کنارش هم یفرنگ گوجه و فلفل که تابه کباب با پلو

 خالل ازهارویپ داره دوست بابا داد ادمی مامان. بود

 کنار که بشه دار مزه میکن شیقاط سماق و میکن

 .معجونه واقعا کباب

 

 گوجه دنیخر یبرا دندید مادربزرگ و مامان یوقت

 کرده ذوق واقعا برم رونیب دمیپوش لباس فلفل و

 بود نگاهش یتو که یعشق با مادربزرگ. بودند

 به راحت یزندگ نیا حسرت چقدر ایخدا: گفت

 نیا نیآم دمینم اجازه گهید یول. موند دلمون

 !بده دست از رو یراحت

 

 یزندگ قیال سخت یزندگ اون بعداز نیآم

 و میکنارش هم ما. ارهیب بدست دیبا که دلخواهشه

 . میکن یم کمکش

 



 ینگاه سرکوچه راستش اما. زدم رونیب خونه از

! نبود یخبر یشکیه از. انداختم اطراف ی همه به

 . سوخت دلم و بستم چشمامو

 

 چه من و دادیم دریح یبو المیخ تمام هنوزم

 فقط. بودم دریح دنید براه چشم بازم دوارانهیام

 به پشت اما. بود امیدن و نید تمام دریح دونستمیم

 از یکم بلکه کردمیم یکار و دادمیم بابام پشت

 !بشه جبران هام یدلشکستگ

 

 فتادیم ادمی م خونه از دریح رفتن یوقت. افتادم راه 

......  که نبود خودم دست .دیترکیم داشت رسما دلم

 و عالم ناخواسته که بودم یخودخواه مرد قراریب

 بود ختهیر  بهم رو آدم

 

 رفتنش از یساعت دو هنوز که آخخخخخخخ

 در و رفت باال نگاهم. بودم دلتنگش چقدر نگذشته

: کردم زمزمه. زد یچرخ یتناهیال آسمان



 نیا..... رهیبگ آروم دلم یکم کن کمکم.... خداجونم

 قسم خودت تیاحد به..... نداره طاقت گهید دل

 ....نداره طاقت گهید

 

. کردم کنترل بزور رو سوزانم چشمان و داغ نفس

 شدن آماده بعداز و شدم خونه وارد دهامیخر با

 نمیبب بدم امیپ نیریش به کردم باز رو تلگرامم ناهار

 اومده دلش چطور و ستین ازش یخبر گهید چرا

 ....ستادیا قلبم یا لحظه که کنه رها سرخود منو

 

 یویپ. بود اتفاق درحال روزگار بیعجا از یکی

 فرستاده یآهنگ برام انگار و بود اومده باال دریح

 دریح یعنی. بود زده خشکم شیپبو به چشمم! بود

  بود؟ بلد کارها نیا از هم

 

 کس فالن: گفتیم که افتاد ادمی نیریش حرف

 که باال. مونه یم نیمرف نیع شیویپ یزهرمار

 یم چون. داره آرامش قلمبه هی یهمچ از قبل ادیم



 گذاشته غرورش یرو پا بخاطرت و ادتهی به یفهم

 ! داده امیپ بهت که

 

 برده؟ ماتت چرا شده؟ یزیچ نیآم: گفت مامان

 

 تلگرامم تا بابا نه: گفتم و کردم جمع حواسمو 

 . بود دهیپر دور یجاها به فکرم بشه وصل

 

 بود آهنگ هی فقط. کردم باز درویح یویپ تند

 نه یا نوشته نه...... یصباح نه یسالم نه. نیهم

 بود گرفته آروم چه دلم. زدم لبخند...... یحیتوض

 دریح قدم نیاول یبرا. بود کرده کمکم چه خدا و

 .بود خوب

 

 دانلود آهنگشو و نوشتم یسپاسگزارم براش فقط

 فقط من و خوندیم مون همه یبرا آهنگش. کردم

 زنده درحال سلولهام تک تک و بودم آسمونها در



 آهنگ با حرفاشو اما بود نگفته یزیچ. بودند شدن

 .......بود فرستاده برام

 

 

 ستین هوسم گرید تو عشق از بجز جانا

 ستین کسم تو یبجا که من خورم سوگند

 

 ارییب و مونس یب عاشق منم امروز

 ستین رسم ادیفر و خواهم یهم ادیفر

 

 شیخو دل درمان دانمینم عشق در

 ستین رسم دست یول صبر کنم که خواهم

 

 برآرم تو با ینفس یشاد به که خواهم

 ستین نفسم یجا جانا یدل تنگ از
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 با همچنان جانیه و یخوش از سرشار و زده ذوق

 باهاش. گشتم یم باهاش. بودم سرگرم آهنگم

 و نشستم یم باهاش. شستم یم باهاش. خوردمیم

 !خوندمیم باهاش و شدمیم بلند باهاش

 

 دانیم و یگو نیا   جان بانو ماه

 نداره یکار تو یبرا کردنم وانهید

 پنهان چه تو از    بانوجان ماه

 ارهی ی شونه جهان جام نیبهتر

 



 آوردم باال سرمو مادربزرگم صدازدن با یا لحظه

 حفظ منکه رو بانو ماه نیا یکنیم باور: گفت که

 هم یکم یکن خاموش رو تیگوش یتونیم. شدم

 !بخونم برات

 

 شدم هردوشون تعجب پراز ینگاهها متوجه تازه

 بار یبرا که یآهنگ نیا گفتمیم اگه. دمیخند که

 با فرستاده، برام دریح رو دمیم گوش دارم هزارم

 خودتو دادندیم گزارش بابام به دهیورچ یلبها

 نیا سر از دست و نکن عام و خاص ی مسخره

 !بردار دوتا

 

 مزه بهم یلیخ آهنگ نیا چرا دونمینم: گفتم خندان

 ....که داد

 

. موند نصفه حرفم و دراومد بصدا مامان لیموبا

 یاحوالپرس سالم مامان. بود زجونیعز یانگار

 نیآم: گفت دادن گوش یکم بعداز و کرد یگرم



 یکم دلتون دیبزن حرف باهاش دیتونیم. نجاستیا

 . رهیبگ آروم

 

 دلتنگ بشدت منم اما. بود زده خی پاهام دونمیم

 گفتن با فقط و گرفتم رو یگوش. بودم زجونیعز

. شد شروع زیعز یها صدقه قربون که بود الو

 و کردیم هیگر و بود شده هم یقاط یفارس و یترک

 .گشتیم دورش سرتاپامو فقط

 

. نداشتم گفتن یبرا یزیچ و کردمیم هیگر فقط منم

 یرعلیام مونس، زدل  یعز نکن هیگر: گفت آخرش

 رو شهایآت تمام! بده خودش درویح نیا جواب بلده

 تقاص دونه دونه داره االن و کرده روشن دریح

 !حقشه که شده الغر چقدر نهیب ینم! دهیم پس

 

! نمتیبب فردا کنم یراض رو یرعلیام تونمیم نمیبب

.  مجبورم یول شم جدا ازت ها ستین یراض دلم

 ! مامانت بده رو یگوش



 

 رومو و دست خودم و دادم مامان به رو یگوش

 یدار جان مونس واال: گهیم مامان دمید که شستم

 تون خونه چندبار که ما. یندازیم زحمت به خودتو

 یمهمون گهید میموند هم رو شب یحت و میاومد

 !هیکار چه دادن

 

. دیدونیم صالح هرجور: گفت و داد گوش دوباره

. میشیم مزاحم چشم بگم تونمیم همه عوض از من

 حرف باباش با دیبا اونو که نیآم مونه یم فقط

 یم رو داداشتون غد اخالق که خودتون! دیبزن

 دست ارهیدرن زانو به رو طرف تا د،یشناس

 هی و بود خوب بازم هاشیجوون حاال! دارهیبرنم

 بدترم واقعا رفته باال سنش که االن. داشت یترس

 ! شده

 

 مشخص و شد داده مادربزرگم به یگوش بعد یکم

 یخداحافظ تینها در و شدند دعوت هم اونا بود

 . کردند



 

. کرد دعوت هم پاشارو و باران: گفت مادربزرگ

 . کنه حفظش خدا. هیمهربون زن مونس

 

 دلش. کنهیم دعوت مونو همه گفت: گفت مامان

 آب چشمم اونم که خوادیم رو نیآم دنید فقط

 حرف یرعلیام خود با زنهیم زنگ گفت. خورهینم

 .....زنهیم

 

 به داشتم و بود شده دوخته مامان یرو چشمم فقط

 در هم بانو ماه آهنگ. دادمیم گوش حرفهاشون

 .شدیم یپل اول از دوباره و خوندیم یه ذهنم

 

 تا مینشست سفره سر و اومد ناهار یبرا که بابا

 بهم: داد جواب بابا گفت رو زیعز دعوت مامان

. باشند هم دور و ندیایب تونندیم همه گفتم. زد زنگ

 که بزاره، خونه اون یتو پا نداره اجازه نیآم فقط

 . کرد هیگر به شروع زیعز



 

 فقط و ستین بنده یصراط چیه به دمید یوقت

 قسم به کارش و باشه یمهمون در هم نیآم خوادیم

 نباشه خونه کال درشیح اگه کردم شرط دیکش هیآ و

 حاج که یشرط به ادیب هم نیآم دمیم اجازه

 حساب تا نشن ما یماجرا یقاط خودش و یمرتض

 ! کنم صاف درویح

 

 خونه یتو مهمونا کهیزمان تا داد قول هم مونس

 . گردهینم خونه بر و دور دریح هستند

 

 یسر تاسف با فقط و دیکش بلند یآه مادربزرگ

 یزیچ احترامت به دریح واال: گفت. داد تکون

 تونه نیب که یحرمت و ایح اون نکن یسع. گهینم

 من که دریح ی دهیند یرو اون و بشه دار خدشه

 بد برات اونموقع! ادیب باال شناسمش یم و دمید

 !یرعلیام شهیم

 



 نشده کشف یرو اون خوامیم قایدق من و: گفت بابا

 هستم شییدا. طرفم یک با بفهمم و نمیبب درویح ی

 کنار در هم نجایا تا. شناسمش ینم کال یول

 هاشیخرابکار از میلیخ شما، و نیآم به کمکهاش

 !دمیشن رو

 

 ما فردا شد قرار و شد بیتصو یمهمون به رفتن

 هام زلزله چون واال: گفت خندان مامان. میبر هم

 یحت ترکونن یم بعد یمدت انیب خونه نیا یتو

 فردا. کنم یمعرف نیآم به رو مهسا و پارسا تونمینم

 .هیخوب فرصت

 

 که بود یدریح شیپ فقط فکرم اما زدمیم لبخند

 و باشه شون خونه از دور من بخاطر بود قرار

 فکرم از! کنه سر یمهمون اون حسرت در فقط

 چشمان و تنگ دل اون قربون االن از: گذشت

 سیک باشه که هم یهیتنب یول. بشم حسرتت پراز

 !هیمناسب

 



 شدم خبردار و داد امیپ نیریش که بود بعد یساعت

 شدند دعوت یمهمون نیا به هم نیریش ی خونواده

 . ادینم پاشا بخاطر هم نیریش و

 

 فقط پاشا گفت کردم اصرار اومدنش یبرا هرچقدر

 یمعذرتخواه و فرستهیم برام امیپ پشت امیپ و تلفن

 نشون بهش خودمو نه و دمیم جواب نه اما کنهیم

 .دمیم

 

 بشدت اومده شیپ یماجرا از که مامانم فقط 

 که داد یجور پاشارو تلفن جواب بود، شده وونهید

 و حاد یافسردگ کنهیم فکر پاشا االن کنم فکر

 پسره نیا منم. ترسمیم آدم و عالم از و گرفتم مزمن

 !کن صبر نشونم یم سرجاش رو القبا هی ی

 

 فکر فقط! القباست هی پاشا که چقدرم: نوشتم خندان

 !رسهیم بهش که بکن رو ییها کارخونه

 



 بکنم وونشید چنان کن صبر: گفت خندان نیریش

 !گفتم یک نیبب بزنه اسمم به هم هارو کارخونه اون

 

. میشدیم آماده یمهمون یبرا میداشت اونروز یفردا

 رو هیبق هم پاشا و میبر بابا با ما بود شده قرار

 کنارمون هم دریح کاش. نبود دلم یتو دل! ارهیب

 فعال خب یول! گذرهیم خوش واقعا دونستمیم و بود

 ......بود میتحر که
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 (کند یم فیتعر دریح)

 



 یتو همه. دیجوش یم سرکه و ریس مثل دلم

 اون دینبا من فقط و کردندیم شرکت یمهمون

 . شدمیم دایپ اطراف

 

 بار یبرا بودم فرستاده نیآم یبرا که یآهنگ

 نیآم نگاه و دید از فقط من و خوندیم برام هزارم

 سوزش اما. کردمیم فیک و دادمیم گوش آهنگ به

 یمهمون یتو من نبود انصاف. نبود یزیچ کم دلم

 !دستورش و بود جانمان ییدا..... خب یول. نباشم

 

 از یدیپل فکر. شد خیم روبروم به چشمام یا لحظه

 یتو خواستیم دلم ایدن ایدن من و.  گذشت سرم

 قلدر و غد جان ییدا دستور برعکس و باشم خونه

 . کنم عمل خودم

 

 شدیم پا به یا شنگه الم دیفهم یم ییدا اگه البته

 رانیا از رو نیآم کنم فکر که یدنیشن و یدنید

 . بود نیآم مهم من یبرا یول کرد،یم خارج



 

 باباش یحرفها به یتیاهم من دیفهم یم نیآم اگه

 یکار دیبا فقط. کردیم تیکفا برام نیهم دمینم

 . دیفهم یم نیآم کردمیم

 

 یعال باشم خونه یتو انهیمخف تونستمیم اگه من

 یم رو زجونیعز بابد تنها. شدیم یعال اندر

 !نداختمیم راه کارمو و چوندمیپ

 

 .........میبچرخ تا بچرخ جان ییدا: گفتم. دمیخند

 ینم یگناه خودم در من. بود گرفته آروم یکم دلم

 خب یول. باشم آماده هم مجازاتش یبرا که دمید

 تونستمیم تا منم که هاش ییزورگو و بود نیآم پدر

 ........ستادمیا یم جلوش

 

 

 میآ یم یشد دلتنگ که خوب رومیم



 میآ یم یشد کرنگیو صادق دلت با

 

 خوانمیم زدلت را نیوا یدار دوستم

 میآ یم یشد همسنگ حادثه شب با

 

 رمیمیم ینکن وباور دارم دوستت

 میآ یم یشد هماهنگ عشق تب با

 

 ستیزدگ شب نیا در کبارهی فرصت یعاشق

 میآ یم یشد شباهنگ یآوا مست

 

 تو دل یپا به احساس همه نیا ختمیر

 میآ یم یشد جنگ طلب از جو صلح

 

 پراست عشق واز ستین یا مافاصله نیب

 ...میآ یم یشد دلتنگ که خوب رومیم
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 تا رو ها پله. بود خانومم مامان یمهمون امروز

 خونه یجا همه به ینگاه و اومدم نییپا نصف

 قشنگ یغذاخور زیم. بود آماده یهمچ. انداختم

 دسر ی حوصله که زیعز صدالبته و بود شده دهیچ

 سفارش رونیب به نداشت رو رهیغ و کردن درست

 .بود داده

 



 بود دهیچیپ خونه یتو چهیماه با پلو یباقال یبو اما

 درحال که ومدیم هم خهاشیس با یعل یصدا و

 . بود جوجه با دهیکوب کردن خیس

 

 یول...... جهنم به یهمچ. سوخت خودم بحال دلم

. دارند نگه دور نمیآم از منو ومدیم دلشون چطور

 جلو هم الجوشن یذ شمر از ام فهیطا و لیا واال

 . داشتند کردن دود اسپند یجا که بودند زده

 

 دنمید با زیعز شدم وارد تا. رفتم آشپزخونه بطرف

: گفت. دیچرخ آشپزخونه ساعت بطرف نگاهش

 قول. مهموناست اومدن وقت کم کم پسرم، دریح

 !یدونیم که خودت ستمیبا پاش دیبا و دادم

 

 رمیم منکه د؟یندار یکار: گفتم و دادم تکون یسر

 هم تلفن. گردمیبرم دیکرد تلفن دنبالم هرزمان و

 . گردمیبرنم گهید نداره یرادیا دینکرد

 



 یبود یک مظلوم: گفت دیخند یم زیر زیر که یعل

 مظلوم مار یاله گفتیم بود نیریش! داداش تو

 و ستین امروز هم نیریش فیح یول. بزنه شتین

 گفت ختمیر زبون زدم زنگ هرچقدر.  ادینم

 خیب بد مال. ندارم پاشاتونو با درتونیح ی حوصله

 !نخواستم من که خودتون شیر

 

 لبهاش دور یتاولها. داشت حق. زدم تلخ یلبخند

 تکون یسر. بود چشمم یجلو هم هنوز ترس از

 یوقت. افتادم راه در بطرف یخداحافظ با و دادم

 آشپزخونه بطرف ینگاه و برگشتم دمیرس در کنار

 . کردینم نگاه سرم پشت چکسیه. انداختم

 

 و صدایب و. رفتم یعنی بستم محکم و کردم باز درو

 من. بستم اتاقمو در و افتادم راه اتاقم بطرف تند

 کاش و موندم یم خونه نیا یتو نیآم با امروز

 یچ که دلتنگ. ارمیب ریگ ییتنها رو نیآم تونستمیم

 حس و شدیم فشرده قلبم شدتش از....... بگم

 !هیجار خون قلبم یزخمها از کردمیم



 

 گوشه بود؟؟ نبود شیحال زایچ نجوریا که ییدا یول

 آسمان به نگاهم و زدم کنار اتاقمو ی پرده ی

 :خوندم نیآم یبرا دلم یتو. شد دوخته

 

  سالمت سرت یهست هرکجا

  تماس کی فقط

  را تیصدا بشنوم ی هیثان تا

 یدلتنگ نیا یستین یوقت یدانینم

 کندیم چه بامن

 کنندیم یکج دهن ساعت یها عقربه

 ندیآ یم سمتم به اتاق یوارهاید

  ستین انصاف نیا

 ات یدلتنگ سپاه با تو

 تنها من و

 ...قرار یب دل کی با



 

 یفرهاد_فرهاد#

 

 کهیزمان تا. دیلرز یم نیآم دنید یبرا دلم واقعا

 من آن از شهیهم یبرا و دارم رو نیآم دونستمیم

 ! تمام و بود من یبرا خب. شدمینم دلتنگ ادیز بود

 

 احتمال محدود یدرصد فقط که روزها نیا اما

 دهیبر امانمو یدلتنگ رند،یبگ ازم رو نیآم دادمیم

 آسمون به رو نیزم نیآم دنید یبرا فقط و بود

 !بود تاب و تب در دلم هرلحظه و کردمیم خیم

 

 نیآم یبرا رو بایز شعر نیهم محسوس یغم با

 احساساتم از دیبا نیآم. فرستادم براش و نوشتم

 یجلو هم پشت به پشت کردیم کمکم و شدیم باخبر

 !میستیبا باباش
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. میبود بابا اومدن منتظر آماده و دهیپوش لباس

 زده ذوق و انداخت لباسهامون به ینگاه مامان

 منطقه نیا در کنمینم باور هنوزم دیکن باور: گفت

 . میکن دایپ ییلباسها نیهمچ

 

. یعال یلیخ جنسشونم و  مناسب واقعا  متشونیق

. ستین تنم لباس انگار راحتم لباسها نیا یتو یبحد

 یم یگردش نورایا یگاه و امیم بعد به نیا از منکه

 .بخرم خواستم یزیچ کنم

 

 یلیخ بعد به نیا از منکه: داد جواب مادربزرگ

 هم دیخر باهاش خب و بمونم  نیآم شیپ امیم وقتها

 که باشه ییآدما همون یبرا ایدن تمام. رمیم

 و جا وجب هی نیهم به منکه. زنندیم حرصشو

 .میراض آرامشش

 



. دیچرخ مادربزرگم لباس یرو نگاهم خندان

 قهی و یکرم یگلها با رنگ یشکالت یبایز کیتون

 شون برازنده واقعا که اهیس شلوار با زرکوب یا

 اندام داشت که یسال و سن تمام با مادربزرگم. بود

 رو اول حرف شیاضاف یچرب بدون و صاف

 . زدیم

 

 یخوشرنگ یصورت کت تاب کیبوت در هم مامان

 اصرارش به که بود کرده پسند دیسف شلوار با

 با هردو االن و میبود کرده ست هم با هردومون

 دهیذوق فقط نشسته هم یروبرو میمال یصورت رژ

 . میبود

 

 و انداختم سرم یشال. شد بلند در زنگ یصدا

 نگاهم کردم باز درو تا. بود بابا حتما. رفتم رونیب

 شونه اون با که نشست پاشا ی قواره قدو یرو

 رو کوچه یانتها داشت کرده در به پشت پهن یها

 .  کردیم نگاه

 



 بود شده الغر یلیخ. برگشت بطرفم در شدن باز با

 از یبرق و نشست لبش یرو یلبخند! دریح نیع

 همون: گفت. دیدرخش چشماش یتو یخوشحال

 از ریشمش با موند کم که هستم یریتقص یب یپاشا

  بانو؟ دیدهیم ورود ی اجازه. دیکن نصفم وسط

 

 دلتنگش چقدر. شد وارد که دمیکش کنار. دمیخند

 دستاش و بست درو. نداشتم خبر خودم و بودم

 کرده سرتاپام به ینگاه. نشست بازوهام یرو

 دیکرد پا به که یا شنگه الم نیا با دیدار خبر: گفت

 هم انصاف!  مارو هم دیکرد تموم خودتونو هم

 !بــــــــــد بد بد دختر هیزیچ خوب

 

 یدید یم منو قبل روز چند کاش: گفتم و دمیخند

 کهیروز از االن. بودم گذاشته نیزم وزنمو کال که

 نازمو یبحد هستند نجایا مامان و مادربزرگ

 استخونام بازم کنندیم نوازشم و  ناز و خرندیم

 تو پاشا، یشد الغر که خودتم! شده گم گوشت یتو

 چرا؟ گهید



 

..... نیهم نهیریش شتریب منم مشکل: گفت پاشا

 که بود خوشبخت و سرزنده و شاد یدختر نیریش

 روح که شد یزندگ کابوس ریدرگ مامانش قول به

 روزش و شب االن و ختهیر بهم رو روانش و

 .......شده یقاط

 

 یول نداره یا دهیفا خوردن افسوس گهید هرچند

 منم بشه خوب حالش نیریش اگه.......  خب

 نگه دور ازم خودشو چنان! رهیگیم آروم اعصابم

 !بودم من مقصرش ماجراها تمام انگار داشته

 

 بسوزه گرشیج و بزنه گریج جز درییییییییح یاله

 !کرد ماجرا نیا یقاط منم که

 

 یول. بخندم بلند یصدا با و بزنم قهقهه موند کم

 با ذره ذره پوستمو که بود نیریش فقط اونموقع

 !بشم زجرکش شتریب تا َکند یم ُکند کارد ای نیموچ



 

: گفتم و رفتم بهش یا غره چشم نشینفر با اما

 دریح با درسته. باش ناتینفر و حرفا مواظب

 پسرعمه باشه یهرچ یول تمومم گهید شهیهم یبرا

 !خودمه ی

 

 و رفت باال یمعذرتخواه عالمت به دستش کی

 تو مثل هم نیریش کاش..... چشم.... چشم: گفت

 !بود یکاف برام بخدا. داشت منو یهوا

 

 با و زد یور هی یلبخند میشونیپ یرو اخم یبرا

 خاله دختر: گفت زده دماغم نوک یرو سرانگشتش

 م،یباش مواظبتون دیبا همش. گهید یخودم ینازناز

 !میهست ول مردم ی همه امان به که خودمونم

 

 تیکفا بقدر هم تو: گفت و داد رونیب ینفس بعد

 یکس ای یزیچ نگران خوادینم.  بده اوضاعت



 بشه روبراه تا بگذره دیبا مدت هی هم نیریش .یباش

... 

 

 نداره یفیتعر حالش مامانش ی گفته طبق که فعال

 جواب و خونهیم که امهامیپ با کنمیم یسع منم..... 

  ...... موقع تااون یول کنم کمکش دهینم

 

 یجور کثافتا اون..... . بگم یچطور دونمینم

 و طونیش نیریش اون که کردند داغونش ترسونده

 گوشه از انگار و شده مظلوم و آروم  االن زلزله

 ..... ادینم رونیب اتاقش ی

 

 دلم وقتا یبعض بخدا...... شهینم باورت اصال

 بشکنم رو قلچماقت شوهر اون گردن بزنم خوادیم

. ..... 

 

 . نگفت یزیچ گهید پاشا که بستم چشمامو 



 داشتم دوستش و دیکشیم پر دریح یبرا دلم بازم 

 به داشت که نیریش و بیغر یداشتن دوست...... 

 یتلخ از که قهوه فنجون کی مثل تلخ.  زدیم یتلخ

 سرتاسر رو گلوت و زنهیم یاهیس به

 .....سوزونهیم

 

 

 

 

 دلم از تیبرا من سمینو یم

 شیخو راز امشب، من ا فشا کنم یم

 

  گو عشق کالم از میبرا تو

 یدلدادگ ی قّصه تیبرا من

 

 زنم یم دل از یساز تیبرا من

 یزندگ گرم آواز بخوان تو



 

 هـا دشت از تر سرسبز یا آه

  یشبنم نَدینش َچشمم بر تو یب

 

  من یها ایرو سبز   بهـار   در

 یمیمر عطر و اسی عطر همچو

 

  توام با بودن احساس از پر من

 من یها غم درمانگر ییتو نیا

 

  تو به میگو یم و ادیفر زنم یم

 من یایدن همه« دارم_دوستت#»

 

#207 

 

 



 

 

 

 بکنه یاحوالپرس سالم پاشا تا و میشد خونه وارد

 حرفم به نیریش نمیبب انداختم تلگرامم به ینگاه

 چشمم دوباره که نه ای ادیم یمهمون به و داده گوش

 کار ناقص قلبم یا لحظه که افتاد دریح امیپ به

 .  کرد

 

. دیخل جانم به راستش و خوندم رو شیدلتنگ شعر

. بکنه تونستینم هم یچکاریه و بود دلتنگ دریح

 من بدون نکهیا و بودم مهم براش دمیفهم یم تازه

 .کردیم یقراریب دلش و شدیم تیاذ داشت

 

 حالم و حس یتو بدجور بود فرستاده که یشعر با

 مثل منم اما. شدم دلتنگ خودش از بدتر منم و زد

 و دهنم کردن باز. بکنم یکار تونستمینم خودش

 . تحمل فعال پس بود یکی بابام شدن ناراحت



 

 در بطرف مادربزرگ با و. میبر نیآم: گفت مامان

 رو بود گرفته بخودش یغم چه چشمانم. رفتند

:  کرد زمزمه و شد خم بطرفم پاشا. دونمینم

 یخوند یچ اونجا......  خودم خوب ی دخترخاله

 . دونمینم رو

 

 یبزن حرف من با یگاه همدم عنوان به بهتره یول

 وگرنه یزینر خودت یتو غمهارو نقدریا و

 ... کنهیم داغونت هات گله و حرفهات

 

 یکارها منم حاضر حال در که یبدون دیبا نمیا یول

 خانوادت حرف به بهتره. کنم یم دییتا رو بابات

 محکمتر تو ندهیآ یزندگ کنارشون و یبد گوش

 .یبساز

 

 و غد و بداخالق تشن غول اون که باش مطمئنم

 بفهمه تا یبزار خودش حال به کمی دیبا رو مغرور



 یا مزه چه و هیجور چه براش بودن تو بدون

 اصال و چنده چند خودش با بفهمه اونم...... داره

 !نه ای ارهیب دوام تو بدون تونهیم

 

 یندار خبر. بشه بحالت خوش بگم هم یزیچ هی

 تمام کامال گهید االن داشت که میاخالق ذره هی اون

 بخاطر همش که شده یرسم اخالق سگ هی و شده

 . هستش تو نبودن و یدور

 

 تمام چشمم. میافتاد راه و زدم یور هی یلبخند

 خواستیم دلم راستش و گشت یم ابونهارویخ

 . نمیبب درویح گذرا و ییهوی شده هرچند

 

 یلیخ نگاهم میدیرس که زجونیعز ابونیخ سر

 یجا به من. کردیم نگاه رو جا همه جستجوگرانه

 نمیآم و موندم یم منتظر اطراف نیهم بودم دریح

 به یزیچ متاسفانه یول دمید یم دورادور رو

 . نخورد چشمم



 

 وارد و شد باز برامون خونه در زنگ زدن با

 پنجره بطرف و دیچرخ درجا نگاهم راستش. میشد

 وونشید خود براه چشم چقدر. رفت دریح اتاق ی

 .بودم

 

 پرده پشت از اما بود رفته کنار یکم ش پرده ریز

 بودم مطمئن اما. شدینم دهید یزیچ شیتور ی

 !بود کرده حجت اتمام زیعز با بابام. ستین خونه

 

 باز رو ییرایپذ یورود زیعز که میبود اطیح وسط

 سالم با و دیدو نییپا ها پله از. اومد رونیب و کرد

 آغوش در منو همه، به مهین نصفه ییخوشآمدگو و

 . دیکش

 

 دستاش و بودم رفته فرو نرمش و گرم آغوش در

 دل   از و دادیم تکون منو. بود حلقه محکم دورم

 کیتبر مادرمو پدر شدن دایپ. گفتیم برام تنگش



 که کردیم ناله و آه داداشش سر پشت یول گفتیم

 . باشند دور ازم کرده مجبور رو همه

 

 اشکامونو کهیدرحال و گرفت آروم دلش باالخره

  نگاهم ها پله یباال. میشد جدا هم از میکردیم پاک

 و بودند ستادهیا هم کنار که افتاد برادرم خواهر به

 من بصورت فقط نگاهشون البته. کردندیم نگامون

 !بود

 

 باز براشون دستامو اطیح وسط همون. دمیخند

 هرسه و رفتم جلو اومدند نییپا که یشوق با. کردم

 هق گهید راستش. میدیکش آغوش در رو گهیهمد

 کرده باران بوسه سروصورتشونو و کردمیم هق

 . بودم

 

 فشارمون ادیز مهسا: گفت کرده بغ پارسا دمید هوی

 رفته کال استخوناش الغره نیآم یآبج. مارو یند

 !تو خبرته چه بدنم، تو



 

 نیا: گفت خندان پاشا. میدیخند یم میداشت گهید

 و نبود بلد یدار بچه اولش از کال بزرگتون مامان

 هی شما نیع مامانتون انشاال. گرفتیم صفر شهیهم

 الغر. دهیم تیبشر ی جامعه لیتحو تپل نیآم

 !خورندینم یدرد به که ایمردن

 

 هم یعل که میافتاد راه خونه بطرف یهمگ خندان

 بود مشخص که دادیم کباب یبو قشنگ. اومد جلو

 . کبابه پخت درحال

 

 منکه بخدا: گفت و کرد باهام یا جانانه یاحوالپرس

 کارهیچ ما دونمینم. بخشم ینم رو ریام ییدا نیا

 !بود شده هم ما حال شامل مشیتحر میبود

 

 کبابهات یعل یه: گفت خونه داخل از بابام

 رو یداد بهم که یریش اون نداره یبیع. سوخت

 !قبوله نکن حالل



 

 یغذاها یبو  که میشد ییرایپذ وارد خندان دوباره

 خودم االنکه کاش. ومدیم زیعز ناب و رنگارنگ

 تجربه یکم دستش ریز بودم یفسقل خونه صاحب

 نیهمچ منم ی شفته یغذاها از و کردمیم کسب

 .شدیم بلند ییبوها

 

. بود ییخوشآمدگو درحال که رفتم آقاجون بطرف 

. شد دهیبوس میشونیپ و رفتم فرو آغوشش در محکم

 . دونستیم خدا بودم دلتنگشون چقدر

 

 که میکرد یاحوالپرس نیریش مادر پدر با بعد

. ومدین که نداشت حال یکم نیریش: گفت مادرش

. بود اعجوبه دختر نیا بخدا. خوردم فرو لبخندمو

 باور خودمم بود مونده کم کردیم یباز نقش یجور

 .گرفته یافسردگ ترس از کنم

 



 دیکش یم زحمتشو مهسا که میشد ییرایپذ ییچا با

 اون دلم. شدیم دهیکش ها پله یباال به فقط نگاهم اما

 !دیتپ یم دریح اتاق در فقط و بود مونده جا باال

 

 میبخور ست آماده ناهارتون اگه: گفت زیعز به بابا

 . برم دیبا که دارم یکار من بعدا

 

 دنیکش در و میرفت آشپزخونه به زیعز و مامان با

 دهیچ یرنگارنگ و بایز زیم. میکرد کمک غذاها

. بود گهید زیچ هی زیعز یغذاها لذت که بود شده

 تمام یماورا همکه زیعز زیگشن سوپ ی مزه و بو

  بود غذاها

 

 و بود کاش. یخال دریح یجا: کردم فکر حسرت با

 ستین ریتدب رو کرده خود...... خب یول. خوردیم

 !نبود و

 



 شلوغ همه سر. شد زیتم آشپزخونه و شد جمع زیم

. بودند روز بازار بحث سرگرم بشدت ونیآقا و بود

 اتاق به خواستیم دلم. رفتم باال ها پله از آهسته

 چند خاطرات مرور بر عالوه و بزنم یسر خودم

 . بردارم رو میضرور ی لهیوس

 

 و گذاشته که بود یهمونجور قهیباسل و زیتم اتاقم

. بود کرده فرق من در یزیچ یول. بودم رفته

 یبحد خودم یفسقل خونه در اما بودم اتاقم دلتنگ

 اتاقم نیا به نداشتم آرزو گهید که داشتم آرامش

 خونه کل ی اندازه به درست شیبزرگ که برگردم

 . بود خودم ی

 

 در فکرم اما کردم جمع تخت یرو لهامیوسا از

 تک تک کردمیم حس. بود مونده جا دریح اتاق

 . شهیم دهیکش اتاق بطرف داره بدنم یاعضا

 



 به یسر تونستمیم نبود بمن حواسش یکس االنکه

 ینفس اتاقش ادکلن یبو از الاقل و بزنم دریح اتاق

 . کنم تازه

 

 ینگاه یحت یکس که کردم نگاه ها نرده یباال از

 اتاق ی رهیدستگ یرو دستم آرام. نداختینم باال به

 . نشست دریح

 

 بود سرم پشت به نگاهم همچنانکه و کردم باز درو

 دنمیکش خفه غیج و بود همان برگشتنم. شدم وارد

 .نشست دهنم یرو دستم که همان

 

 کنم خندانت و شاد  ،  نمینازن تالشم در

 کنم درمانت مهر با ، دل به یدار دردها

 

 مشگلت گردد رفع الت،یخ راحت شود تا

 کنم قربانت به را جان ، حاضرم یبخواه گر



 

 دررهت فشانم جان فشارم را گرمت دست

 کنم دامانت به ، را سعادت و عشق گوهر

 

 سربلند بختت و اقبال ، شود تا کردم عهد

 کنم احسانت ، اخالص کف در دارم چه هر

 

 شوم رازت محرم و شریک یشاد و غم در

 کنم مهمانت نهیس در ،یکن منزل دلم در

 

 مکان هر شهیهم باشم ات یخوشبخت شاهد

 کنم حرمانت و اسی بر ، یا چاره یصبور با

 

 تن به دارم نفس تا الفت، عهد بستم تو با

 کنم پیمانت وقف ، را خودم افتد ازین گر

 



#208 

 

 

 

 بازش چشمان و بود نشسته تختش یرو دریح

 دهنم یرو که دستم. بود شده دوخته من به متعجب

 دعا فقط. بود شده دوخته بصورتش نگاهم و بود

 دهن نیزم لحظه همون و جا همون کاش کردمیم

 . دادیم قورت ییهوی منو و کردیم باز

 

 دمیرسیم دریآقاح حساب به داشتم قهرهام با مثال

 قول به و بودم شده دایپ اتاقش یتو االن یول

 .بود شده آشکار ماه نور در  میدزد نیریش

 

 به نگاهمون. برداشت بطرفم یقدم و شد بلند دریح

. سوختیم داشت هام گونه یول بود خورده گره هم

 رو اتاقش در برد دست آرام و دیرس کنارم دریح

 .  بست سرم پشت



 

 بود دهیچیپ اتاق یتو نکهیا بر عالوه ادکلنش یبو

 خواسته با قلبمو و بود دماغم یتو راست  االن

 !دادیم غلغلک هاش

 

 عاشق و خوشحال و شاد چشمان با. ستادیا روبروم

 زیاستهزاآم یکم و یکوری یلبخند با اما کش

 یتو یرعلیام ییدا دختر  ..... روشن چشمم: گفت

 باال؟ یاومد یدینترس بابات از....... من اتاق

 ؟یینجایا یگرفت اجازه ازشون

 

: دادم جواب طعنه با که برخورد بهم یبحد حرفش

 خونه هرکولش بود داده قول بابام به زجونیعز

 االن!!! نشه داشیپ خونه یلومتریک چند تا و نباشه

 اتراق نجایا و دیهست تون یفرنگ کاله در چرا شما

 د؟یکرد

 



 قول زجونیعز: داد جواب دهیورچ یلبها با دریح

 االنن! کوچولو سنجاب ندادم قول که من بود داده

 به من ستین قرار بگم خواستمیم فقط و نجامیا

 صالح رو یهرکار خودم! بدم گوش همه حرف

 !تمام دمیم انجام همونو بدونم

 

 اتاق در و دیینجایا دونندیم گرانقدرتون یبابا حاال 

 یکتب اجازه ازشون د؟یهست نیآم یخون دشمن

 د؟یکرد درخواست

 

 اتفاقات انقده هیمدت االن:  دادم جواب نهیطمان با

 یبرا خودم گهید گذروندم سر از رو جورواجور

 باباجووووووونم نه رمیگیم میتصم خودم یزندگ

 !!!!خان یرعلیام

 

 ماه گمیم کیتبر پس: گفت. رفت باال شابروها

 شیپ نییپا برو کن لطف هینجوریا االنکه..... بانو



 یتو گهید بگو جوووووونت یرعلیام بابا به همه

 !!یکنینم ترک رو درتیح و یموندگار خونه نیا

 

 با! کل کل یبرا رفتیم مبویز زلم ییجورا هی دلم

 درمممممممممم؟؟؟یح: گفتم یسرخوش

 دیریگیم لیتحو خودتونم چه!!!! عجبــــــــــا

 !!!!شما

 

 یعنی: گفت کرده جمع صورتشو و چشمان دریح

 عشقت یکرد فراموش زود چه ستم؟؟ین درتیح

 شو زکردهیعز دیبا بشه دایپ اش خونواده آدم رو؟؟

 کنه؟؟ فراموش

 

 نیهمچ یک: گفتم و بردم باال طنتیش با ابروهامو

 کردم؟؟ فراموش درمویح گفته یک گفته؟؟؟ یزیچ

 بسازمممممممم ازش یدریح هی دارم میتصم یول

 !دایناپ اونورش

 



 رونیب دشیسف یدندونا که دیخند قشنگ. دیخند

 دریح! ییدختردا داشته برت االتیخ: گفت! بود

 !بشه عوض نداره امکان و درهیح همون

 

 و شده عوض یلیخ دریح اتفاقا: گفتم. دمیخند منم

 که رهیم جلو هم ینجوریهم. شهیم هم عوض داره

 !یندار خبر خودت

 

 بسوزه: کرد زمزمه. دیخشک دریح صورت ی خنده

 آدمو پدر که پدرش بسوزه......  یدلتنگ پدر

 به اصال و ستین یزیچ که شدن عوض سوزونهیم

 اتاق یتو یک ی اجازه با بانو ماه االن! ادینم چشم

 آوردند؟ فیتشر دریح

 

 بودن یبرا من اوال: گفتم و بردم جلو صورتمو 

 دریح از یحت اجازه به یازین اتاق نیا یتو

 . ندارم اتاق صاحب

 



 یروزها یادآوری و خاطرات مرور یبرا دوما

  رم؟یبگ اجازه حتما آدم و عالم از دیبا گذشته

 

 و رمیبگ دیند هامو یناراحت تمام یقیدقا اگه سوما

 یپا و  بزارم پا ریز عقلمو کباری نیهم بخوام فقط

 کنم نگاهش رو ظالمم مرد ریس دل کی ستمیبا دلم

 !!!خوره؟؟یم......  که خورهینم بر ییجا به

 

 شما! یپسند محکمه لیدال چه....... جانا: گفت بلند

 رو ظالمتون مرد...... من یبانو ماه دیباش راحت

....... رهیبگ آروم دلتون دیکن نگاه دیتونیم کهییجا تا

  زدم یحرف بنده اگه

 

 یصدا یبرا دلم چقدر که آخخخخخخخخ. دمیخند

 ..... بود شده تنگ بلندش و خشدار

 

 صورت و نیسنگ نگاه در اریاخت یب چشمام

 رو یآشنا اخم همون با که زد یچرخ شیخواستن



 بمن داشت درشتش چشمان و حالت خوش یابروها

 .زد قیعم یلبخند. کردیم نگاه

 

 فاصله همون یقدم با دریح بجنبم بخودم بخوام تا

 از: گفت خشونت یکم با و برداشت هم رو کم ی

 در دم.....  توووو بفرما ؟ینشد خسته کردن نگاه

 !بده

 

 نهیس به یور هی منو و شد حلقه کمرم دور دستش

. بشم همراه باهاش کرد مجبورم. فشرد ش

 مغرور و غد شهیهم مثل بازم. شناختمشیم

 .کردیم عمل وخودخواه

 

 در بطرف دستمو اعتراض با اما یخوشحال با

 رو راه یدار من جان   ن،یریش بقول: گفتم و گرفتم

 جون نورهیا از ما راه داداچ..... یریم اشتب

 هردومونو خبره چه نجایا بفهمه تییدا! خودت

 !کشه یم درجا



 

 مینیب به لبهاشو و برگردوند خودش بطرف منو

 چه نجایا فهمه ینم چوقتیه مییدا: گفت دهیمال

 ینم رو نییپا ونیآقا یها بحث یصدا! خبره

 ! یشنو

 

 بهت خواستمیم. فرستاده واسم آسمون از تورو خدا

 یول. نمتیبب اونجا که یبزن اتاقت به یسر بدم امیپ

 !یشد کار به دست خودت

 

 صورتم یتو لباش و شد حلقه دورم محکم دستاش

 واقعا. کشت یم منو داشت یدلتنگ: گفت دهیچرخ

 یخانم و ایب خودت من جان...... نیآم! هیدرد بد

 . کن تموم رو یهمچ و ریبگ رو ماجرا وسط کن

 

 صبر تونمینم گهید..... ندارم تحمل گهید کن باور

 از دست یبد ییدا به شو اشاره تو دونمیم.... کنم



 ظالم هم اونهمه. شهیم المیخیب و دارهیبرم سرم

 !تمومه گهید یبخوا تو فقط یول. ستین

 

 از دلتنگتر خودم. نداشتم دریح یحرفها با یکار

 و بود دریح شیر ته و صورت به نگاهم خودش

 دینبا.........  اما بود ذره هی دنشیبوس یبرا دلم

 .کردمیم یکار نیهمچ

 

 قبل مثل خودشو هم باز و شدیم محکم پاش یجا

 سردش عطر وجودم تمام با  اما. گرفتیم لیتحو

 نفس دل ته از و قیعم تنش عطر بهمراه رو

 یتیاهم برام یزیچ چیه گهید نیا ریغ و دمیکشیم

 .نداشت

 

 و. زدیم شمیآت بازوم و کمر یرو دستاش یگرما

 به کارهاش تمام با که بودم یآغوش محتاج چقدر

 !بود سوزونده دلمو ته تا نحو هر

 



 

 تازه دهیکش الو و افتاد ادمی دلم ته یسوزشها دوباره

 نییپا سرمو. دیجوش چشمام یتو یاشک.  شد تر

 . آوردم

 

 دیکشیم که یقیعم ینفسها با و یعصب دریح

 . آورد باال سرمو و گذاشت ام چونه به رو دستش

 

 و دیکش ام گونه یرو رو انگشتش یمهربون با 

 تو کنمیم خواهش...... کنمیم خواهش نیآم: گفت

 ......تو فقط...... یتونیم تو فقط...... کن تمومش

 

: گفتم خفه ییصدا با و دادم تکون تاسف با یسر

 کنم سپر نهیس خودم اگه..... ستین من کار..... نه

 یبرا تشیحما با بابامو بندازم راه تورو کار و

 .....دمیم دست از شهیهم

 



! دارم االنکه یول نداشتمشون، شیپ یمدت تا درسته

 و شدن خوشبخت و میزندگ تمام یبرا من و

 پدر به تو چون یمغرور و غد برابر در ستادنیا

 .باشه سرم یباال شون هیسا که دارم ازین مادرم

 

 دریح یعنی: گفت. بود گرفته غم رنگ دریح نگاه

 و باشه بانتیپشت تونهینم گهید دریح یعنی چ؟یه

 .... کنه؟ تیحما ازت

 

 

 

 ییتو کردم گمان امد اشنا ییتاصدا

 ییتو کردم گمان امد وفا با ینگار تا

 

 یا لحظه دمید چونکه رایگ و گرم یبانگاه

 ییتو کردم گمان امد دورها از یدلبر

 



    شدم مدهوشش و سرمست من و دیچیپ گل عطر 

 ییتو کردم گمان  امد کجا هر میمر یبو

 

  شب به یمهتاب مثل درخشدیم تیچشمها

 ییتو کردم گمان امد اسمان در چون ماه 

 

   کند رانمیو که زد جانم به یدرد زمان هر

 ییتو کردم گمان امد دوا از یحرف چونکه

 

  بردیم را دل که یاحساس و عشق با نفر کی

  ییتو کردم گمان امد نوا و شور پر و شاد

 

   وفا با ان نهاد عشقم ی کوچه بر قدم تا

 ییتو کردم گمان امد ، جدا شد بانیرق از
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. دادم قورت دهنمو آب صدادار و دادم تکون یسر

 بقدر دونستمیم. خواستمینم نویا من و بود دهیرنج

 تشیاذ شتریب دینبا من پس فشاره، تحت تیکفا

 . کردمیم

 

 ثابت برام تو. ستین تو تیحما سر حرف نه: گفتم

 ومدهیبرم دستت از یهرکار امروز به تا و یا شده

 . یکرد برام

 

 فکر و نرنجه ازم بابام یکار اول   که نهیا من هدف

 و یشکیه به و شدم تیترب خودسر ی بچه هی نکنه

 اما. دمینم تیاهم یبزرگتر چیه حرفش

 .......راستش

 



 هنوزم دلم بگم بخوام دلمو ته   ته   ته   حرف راستش

 یماجرا از نشده هم روز ستیب. سوزهیم داره

 خوابشو هم هنوزم و گذرهیم نیریش و من یدزد

 .شمیم ترک زهره و نمیب یم

 

 با کنم یم هیگر بس از و نمیب یم خوابشو هنوزم

 هم تورو نباشه دروغ. شمیم داریب هقهام هق

 ...... دمینبخش اتفاق نیا بخاطر

 

 درست یمرخص هی شده که منم بخاطر یتونستیم

 تیمامور و کار نیا وارد مارو و یریبگ یحساب

 . ینکن

 

 خانم دوتا یبگ یجد یلیخ ستییر به یتونستیم

 رو خواهششون یتونینم و هستند سفر در باهات

 . فتهیم بخطر جانشون چون یکن قبول

 



! ینکرد یول یبکن یتونستیم کارها یلیخ

 ما بردن از هم آخر ی لحظه یحت یتونستیم

 همراه باهات ستین صالح یبگ و یبش منصرف

 اونهمه یکنیم فکر! کرده رییتغ اوضاع و میبش

 نه حرفت یرو و میبگ زور بهت میداشت جرات

 م؟یاریب

 

 خاطره....... بد یلیخ یکرد بد باهامون دریح نه 

 و موندگاره عمرمون تمام یساخت برامون که یا

 . ستین یشدن فراموش

 

 شده دوخته مغرورم مرد بصورت اشکآلودم نگاه

 گردنش رگ کردن باد که زدمیم حرف فقط و بود

 بود گذاشته پشتم که دستاشو. دمید چشم به رو

 فشرده آغوشش در محکم گهید بار و شد مشت

 . شدم

 



 زنده و گرفتمیم جون تنش عطر با خدا ی شهیهم

 .کردمیم هق هق نباریا اما. شدمیم

 

 کنهیم یسع و نهیخشمگ یلیخ که ییوقتا دونستمیم

 . کنهیم مشت دستاشو ینطوریا بکنه کنترل خودشو

 

 افتاده اتفاقات با االن و: دادم ادامه و کردم یهق

 و ستادندیا هم مقابل میزندگ یا اسطوره مرد دوتا

 . کشندیم شونه و شاخ گهیهمد یبرا دارند

 

 دمیشا و رسهیم کجا به کار نمیبب کنمیم صبر منم

 یجور.... بشه خنک دلم یجور کنارها گوشه نیا

 . کنم تموم رو غائله بتونم و رهیبگ آروم دلم

 

 ی همه: گفت و شد فشرده گوشم دم دهنش دریح

 یم فقط اونموقع که یزیچ تنها یول درسته حرفات

 . یباش کنارم خواستمیم دمیفهم

 



 گردمیبرم که هرلحظه و یباش کنارم خواستمیم

 خواستمیم...... بشه قفل مهربونت چشمان به چشمم

 .......بکشم نفس کنارت

 

 همه یبفهم دردناکه و سخت یلیخ دونمیم 

 شکسته دل کی که هستش یکس نفس بند وجودت،

 .....  برده ارمغان به ازت

 

 با حاال که یبکش نفس یکس ینفسها با سخته یلیخ

 فاصله و شده دور ازت اش شکسته دل همون

 یراه باهات هنوزم و دهیرنج دلش........ گرفته

 .... ستین

 

 عشق دنیکش عذاب باعث خودت نکهیا سختتر و 

 یمونیپش یبرا هم یراه چیه و یباش شده تیزندگ

 .....ینشناس یشرمندگ اظهار و

 



 بدنم و کردمیم هیگر خون حرفاش با دونمیم فقط

 .خوردیم تکون بشدت

 

 از تر سرسخت باشه ادتی یول: داد ادامه دریح

 تیزندگ ی برگشته تازه ی اسطوره یبابا بابات،

 قعر به...... بکشه عقب نداره امکان که درهیح

 .....دارمیبرنم دست ازت بفرسته منو هم جهنم

 

 یلیخ میعصبان واقعا مییدا دست از بگم راستشو

 یالعمل عکس و کنمینم یکار اما...... یعصبان

..... بشه شکرآب یادیز نمونیب دمینم نشون یتند

 خوامیم من کهیاونجور و خدا کمک با چون

 خواهد گهیهمد بصورت چشممون سال یسالها

 .بود

 

 قانون دست با و کنم تیشکا ازش و برم تونمیم 

 بودن از قبل مدتها چون  رم،یبگ دستشون از تورو

 من یرسم زن دادگاه ی بااجازه تو حضورشون و



 آخر نمیبب تا رقصمیم پدرت ساز به فعال یول ،یشد

 !کشه یم کجا به کارمون

 

 تو یول بود یعصبان اونهمه دستم از که پاشا یحت

 رها داغون اعصاب با تنها رو قشیرف نبود مرامش

 ییدا اما بود کنارم امروز به تا هرلحظه و کنه

....... خودم یخون و یتن ییدا...... خودم

 ..... الیخیب

 

 آروم قلبم بلکه دمیکشیم قیعم ینفسها سرهم پشت 

 و قراریب قلب. نبودم موفق چندان یول.  رهیبگ

 بود کرده خستم ها نفهم زبون مثل رسما دلخورم

...... 

 

 یدست. کردم نگاهش زانیاشکر و آوردم باال سرمو

 یاشک و اهیس دریح چشمان که دمیکش چشمام به

 یم قلبم....... نکن هیگر ینجوریا: گفت. بود



 از بزار آلقل..... کنه ینم تحمل قلبم..... ستهیا

 ......باشم داشته نانیاطم خوبت حال

 

 هرجور..... یخودم مال آخرش قسم خودم یبخدا

 سر و بدزدمت  شده یحت....... یخودم یبرا شده

 با بزار...... یخودم مال کنم پنهانت قاف ی قله

 فقط...... بگردند تو و من دنبال مملکت لشکر کل

 .......یخودم مال آخرش دونمیم

 

 زبون و یترک به و نشست م گونه یرو لباش

 : کرد زمزمه سوزناک زجونیعز

 منن.... رسنیلیب سنده بونو.... سن میمن آخر

 ایدن.... اولماز من سنه میشکیه..... قالماز یسوراک

 میقلب..... گالماز آتدا بلوت گون.... میاری ریدوالن

 ......اولماز لنیب یویقدر..... اولسون نیسن یک

 

 میچکد یویآه ده کوچه اباندایخ دوشدوم

 میچکد یویناز او نیسن هرگون نجه من باخ



 

 میچکد یویرسم یمیقان منانیدامار میچکد

 میچکد وهیعکس یمیاشی گوز مییاور یندیس

 

 خودتم نویا..... ... یمن مال آخرش:) آهنگ یمعن

 موندگار برات یشکیه من از ریغ..... یدونیم

...... باشه من تونهینم تو یبرا چکسیه.... ستین

 ابر ریز دیخورش......  چرخهیم فقط ایدن عشقم،

 اما....  باشه تو یبرا قلبم.... مونه ینم یباق

ت من مثل یشکیه  ..... (دونهینم رو قَدر 

 

 سرت پشت و رفتم راه ابانهایخ در: )آهنگ یمعن

 دمیکش آه

 دمیکش رو نازت هرروز چطور من کن نگاه

 

  دمیکش رو رتیتصو و دمیکش خون رگم از

 (دمیکش رو عکست چشمام اشک با شکست قلبم



 

 .دیند دست از رو دنشیشن اصال_نییپا_آهنگش#

 

 تمیر و دریح لحن اما دمیفهم ینم یزیچ ادیز

 تحمل گهید. بود کرده کباب گرمویج خوندنش

 درمیح...... باشم خوددار نتونستم گهید...... نداشتم

 .....خوندیم برام داشت

 

 ش نهیس هاش زمزمه با همراه که خوندیم یزیچ

. شد حلقه دورش و اومد باال دستام. دیلرز یم هم

 ش نهیس به خودمو و دیچیپ محکم دورش دستام

 . فشردم

 

 گلوش ریز لبهام و اومد باال یکم بزور صورتم

 از اشکام و دمیبوس رو لرزانش ی حنجره. نشست

 . ختیر فرو چشمام ی گوشه

 



: گفت و نشست میشونیپ یرو نمناکش و داغ لبان

 ......نیآم

 

 .....نیآم جان: کردم زمزمه

 

 هر یدیم قول بهم.....  دارمت؟: داد ادامه بغض با

 شهیهم یبرا کرد یکار هر ییدا و افتاد یاتفاق

  باشمت؟ داشته

 

: دادم جواب خفه و دمیمال لباش به اشکامو

 صبر یکم فقط...... یدار رو نیآم...... یدار

 اونموقع تا...... بشه آروم  بابام خشم باش داشته

 فراموش رو یهمچ کنمیم یسع و شمیم آروم منم

 .....کنم

 

 دمیشن رو نییپا از زجونیعز زدن صدا یا لحظه

 !ارمیب برات باشه ازین یزیچ جان نیآم: گفتیم که

 



 کردندیم فکر دادمیم جواب اگه. کرد گز گز بدنم

 کهیحد تا و دادم فرو بغضمو. خودمم اتاق یتو

 از یمقدار...... زجونیعز نه: گفتم بلند تونستم

 .ممنونم نییپا امیم االن. دارمیبرم لباسهامو

 

 آهسته. شد باز گهیهمد از دستامون و دمیکش عقب

 خونه یتو وجودت از یکس تا برم نییپا دیبا: گفتم

...... فتهیم راه یکبر محشر وگرنه نبره ییبو

 طرف از..... التمیخ...... باش خودت مواظب

 .....باشه راحت...... من

 

 یصداها بجز. دادم گوش و کردم باز اتاقو در آرام

 دریح دست یا لحظه...... نبود یزیچ صحبت

 درست. برگشتم بطرفش که نشست ام شونه یرو

 .داشتم فاصله باهاش وجب هی

 

..... باشه ادتی: گفت آروم دوخته نگاهم به نگاهشو

...... باشه ادتی..... یلیخ...... دارم دوستت یلیخ



 رو خودت یخال و خشک وجود فقط هست یکی

 توننیم ایدن منال و مال و آدما هیبق...... خوادیم

 ....خودت فقط...... جهنم برن

 

 یلبها بوسه و اومد نییپا سرش که زدم یلبخند

 دهنده جان دونمیم فقط. نشست لبهام یرو خشکش

 و پشت دریح یخدا برو: گفت بعد. نیهم بود

 ...... پناهت

 

 در درویح آهنگ تمیر دیبد گوش رو آهنگ��

 آهنگ ��دیکن حس وجودتون تمام با نیآم گوش

 �👇👇👇�نییپا

 

 

 

 ..است تاب یب باز قلبم که امشب، آسمان یا ببار

 



 خواب من چشم در شب نه دل، در یآرامش روز نه

 ..است

 

 

 ..است مهتاب شام امشب که م،یگو یم شعر تیبرا

 

 ..را میها ناگفته همه م،یگو یم تو با امشب من

 

 

 است ناب یآرامش بردن،خودش سر به باتو یدم
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 آهسته و دمیخز رونیب اتاقش از نیخون یدل با

. دادم در به پشت و بستم درو. شدم اتاقم وارد

 کرده شروع بد خودمم......  دیچک اشکم دوباره

 بابامو هام یبدقلق و ها یناراحت با خودم...... بودم

 . بودم کرده تر یعاص

 

 ینیب شیپ رو ییروزها نیهمچ اونموقع اگه

 و کردمیم برخورد مساله با آرومتر یکم کردمیم

. دیکش ینم ریشمش دریح برابر در نگونهیا هم بابام

 ......شیپ نه داشتم پس راه نه االن

 

 یهیتنب دریح بودم یراض دلم ته هم خودم راستش

 ممکنه یاصرار و خواستن هر بمونه ادشی و بشه

 مهیضم مشکالت یکل و باشه نداشته یخوب عاقبت

 . بشه بعدش ی

 

 بطرف و دادم تکون خودم یبرا تاسف با یسر

 بلکه شستم سرد آب با صورتمو. رفتم حموم



 ینمک نم اتاقم شیآرا لوازم از. بشه رفع هاشیسرخ

 درون و برداشتم کمدم از که ییلباسها با و دمیمال

 .اومدم رونیب چپوندم یبزرگ لکسینا

 

 و دادم فرو یقیعم نفس. ستادمیا دریح اتاق یجلو

 طیمح کال. نشست مشامم به دریح ادکلن یبو باز

 . دادیم دریح یبو اتاقش دور

 

 با. بود گرسنه صدرصد عشقم. اومد در آهم تازه

 جورواجور یغذاها و نییپا ینعمتها و ناز تمام

. بود نشسته گرسنه اتاقش یتو خوراکم خوش در  یح

 ...... کردمیم یکار دیبا....... کردمیم یکار دیبا

 

 بودند زدن حرف سرگرم همه. رفتم نییپا ها پله از

 و گذشت صورتم از گذراشون نگاه فقط. مشغول و

 شده باز که بود پاشا نگاه فقط. شدند مشغول دوباره

 . بود شده دوخته بصورتم متعجب و

 



 یسر آرام شده؟ یزیچ یعنی داد تکون یسر آهسته

 افتاد فنجانها به نگاهم. الیخیب یعنی بردم  باال به

 به ییتنها یجور خودمو دیبا. بود زهایم یرو که

 . رسوندمیم آشپزخونه

 

 و رفتم آشپزخونه به لکسمینا با همه به توجه یب

. شدم خارج بدست ینیس گذاشته یا گوشه

 یچا هی دخترم: گفت بابام که کردم جمع فنجانهارو

 . شهیم یعال یبد بمن هم

 

 االن نکش زحمت عمه خوشگل: گفت زجونیعز 

 . زمیریم یچا امیم خودم

 

. زمیریم خودم. دیباش راحت زجونیعز نه: گفتم

 .ستین یزیچ که ختنیر یچا تا دوسه

 

 ینگاه مثال برگشتم دوباره و شدم آشپزخونه وارد

 شکرخدا. باشه نمونده یفنجان انداختم زهایم به



 آشپزخونه به کمک یبرا سرم پشت یشکیه

 . ومدینم

 

 در نگاهم عجله با گذاشتم زیم یرو فنجانهارو تا

 یبرا. نشست یکوچک یلعاب ی قابلمه یرو آبچکان

 . کردیم تیکفا دریح

 

 چهیماه با پلو یباقال ی قابلمه سر خودمو چطور

 کردم فرو برنج در رو قابلمه. دونمینم رو رسوندم

 با بزرگ ی چهیماه کهیت هی. کردم پرش درجا و

 . گذاشتم روش دستم

 

 یوقت. بود قابلمه کنار تابهیماه در یاضاف یکبابها

 کباب هر از دستم با.  نبود قاشق کردن دایپ یبرا

 به هم یشدستیپ هی و گذاشتم قابلمه یرو یمقدار

 قابلمه که انداختم قابلمه یرو تند قابلمه درب عنوان

 . نشست لباسهام یرو یلیچ و چرب ی

 



 دریح یول. بخرم تونستمیم رو لباس جهنممممممم

 اما شستم عجله با دستامو. موند یم گرسنه دینبا

 داشت قلبم روشن روز در آشکار یدزد نیا یبرا

 . ومدیم رونیب م نهیس از

 

 دونستمینم واقعا نداختندیم ریگ حال نیا در منو اگه

 دریح گفتمیم اگه عمرا! دارم گفتن یبرا یحرف چه

 و فتادیم راه یآنچنان ییدعوا درجا چون باالست

 . ختیریم بهم آدم و عالم

 

 ختهیر ییچا چند و کردم شور گربه رو فنجانها

 آشپزخونه به رو ینیس یوقت. شدم ییرایپذ وارد

 نوشابه از دوتا و کردم باز تند خچالمی در بردم

 . انداختم لکسینا یتو برداشته رو یتک یها

 

 یدل با. نشستم مامان کنار شدم که ییرایپذ وارد

 لباس چند با میآجر مانتو یوا: گفتم آهسته لرزان



 امیب بردارم هم اونارو. بردارم رفت ادمی رمیز

 . دارم الزمشون

 

 تییچا..... میینجایا هنوز نکن عجله: گفت مامان

 هم نیریش مامان  . یداریبرم رفتن موقع بخور رو

 . دادیم گوش و کردیم نگام داشت

 

 برم نقدا. رهیم ادمی بعدا که دونمیم: گفتم و شدم بلند

 یلیخ مانتوم اون. باشه راحت المیخ و بردارم

 . شهیم الزمم

 

 که یلرز با و برداشتم آشپزخونه از رو لکسینا

 پشت از پاشا. افتادم راه کردمیم حس بدنم تمام در

 نهیسنگ لکستینا..... نیآم امیب منم ازهین: گفت سر

 .بردارم امیب

 

 تخس یمردن وروجک اون. کردم سنکوب درجا

!  برم لو کردینم یکار کاش. هیچ ماجرا بود دهیفهم



 ادمی لباسم چندتا. ممنونم: گفتم و برگشتم بطرفش

 .گردمیبرم االن بردارم رفته

 

. رفتم باال ها پله از و نشدم دادن ادامه منتظر گهید

 و شدیم بلند یکی االن انگار داشتم دلشوره یبحد

 م کرده خی یپاها. کردیم نگاه رو لکسینا داخل

 .رفتیم باال ها پله از بزور

 

 هراسان و داغ ینفس با دمیرس که دریح اتاق یجلو

 یحت. نبود یشکیه شکر. کردم نگاه سرمو پشت

 رو رهیدستگ تمام ینیسنگ با. نزدم در به هم یا تقه

 . شدم وارد تند و دادم نییپا

 

 که بود در به چشمش دهیکش دراز تخت یرو دریح

 و آهسته و شد زیخ مین دنمید با. شدیم باز داشت

 ......نیآم شده یزیچ:  گفت باعجله

 



 رونیب لکسینا از تند رو قابلمه و دمیرس کنارش

 سکته یموندیم گرسنه نجایا تو: گفتم. آوردم

 . گرمه یول ستین داغ. آوردم ناهار برات. کردمیم

 

: گفتم و گذاشتم قابلمه ریز هم مویلیچ و چرب لباس

 مینقل خونه یتو من. رونیب بنداز بعدا لباسم نیا

 . ننیب یم بندازم هرجا

 

 با دریح که گذاشتم قابلمه کنار هم هارو نوشابه

 !ینکرد فراموش هم رو نوشابه نیآفر: گفت تعجب

 

 ...یش خفه دمیترس: گفتم خندان

 

 دور دریح دست کنم راست رو قدم خواستم تا

. نشست میشونیپ یرو لبهاش که نشست گردنم

 خودم. یبود فکرم به ممنونم.... تشکر یبرا: گفت

 .نبودم شکمم قور و قار فکر به اصال

 



 که افتادم راه تند و دادم تکون براش محبت با یسر

 !ها رفت ادتی قاشق نیآم: گفت سر پشت از

 

 برگشتم. ارمیب بود فتادهین ادمی قاشق اصال. ستادمیا

 بشور رو دستت برو. رفته ادمی شرمنده: گفتم و

 دست با رو امروز هی یسنگ عصر و مایقد نیع

 تنت به شهیم گوشت ناهارت تمام کن باور. بخور

 !یشد هم الغر مدت نیا که چسبه یم

 

 با انداز تخته شلنگ پاشا باال، امیب گهید بار هی بخدا

 خبره چه باال نهیبب بندازه اتاقها به ینگاه ادیم من

 باال براش یدست بعد! بشر نیا فضوله بس از

 :گفت که بشم خارج اتاق از خواستم و آوردم

 

...... راحتم یبحد االن....... برو بگم هم یزیچ

 ستندیبا جلوم بخوان هم ایدن تمام...... آرومم یبحد

 ...... انگار نه انگار اصال کنند دور من از تورو و

 



...... کنارمه و پشتم داده پشتشو کوه هی نیع نیآم

 و ستمیا یم همه برابر در نیآم وجود عشق   با منم

 یم تحمل باشند داشته درنظر برام یهیتنب هر

 .......کنم

 

 وجودم ممکنه بودم نکرده حس حاال تا. دمیخند

 به برسه چه باشه یکس یدلخوش هیما نهمهیا

....... مغرور و بدذات و قلدر و غد دریح یدلخوش

 .....بودم یکس خودم یبرا منهم پس

 

 و آوردم باال دریح یبرا کیال بصورت انگشتمو

 ......شدم خارج اتاق از خندان

 

 

 دلم از تیبرا من سمینو یم

 شیخو راز امشب، من ا فشا کنم یم

 



  گو عشق کالم از میبرا تو

 یدلدادگ ی قّصه تیبرا من

 

 زنم یم دل از یساز تیبرا من

 یزندگ گرم آواز بخوان تو

 

 هـا دشت از تر سرسبز یا آه

  یشبنم نَدینش َچشمم بر تو یب

 

  من یها ایرو سبز   بهـار   در

 یمیمر عطر و اسی عطر همچو

 

  توام با بودن احساس از پر من

 من یها غم درمانگر ییتو نیا

 

  تو به میگو یم و ادیفر زنم یم



 من یایدن همه« دارم_دوستت#»
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 پاشا جز به چکسیه ومدمیم نییپا ها پله از یوقت

 و بود لباش یرو یپوزخند. نبود من به حواسش

 . دهیفهم رو یهمچ بخورم قسم تونستمیم گهید

 

 شدیم ریخ به ختم یهمچ انشاهللا. نکردم ییاعتنا اما

 ۵ ساعت. میگشت یبرم خونمون به یسالمت به و

 بخاطر. میبر گهید: گفت شده بلند بابا که بود

 قرارمو یساعت دو هم مونسمون یآبج خواهش

 .فتهین نیزم حرفش انداختم عقب

 



 خونه از رونیب. رفتن ی آماده و میشد بلند یهمگ

 بابا دفعهی که میرفتیم بابا نیماش بطرف کوچه یتو

 دریح نیماش یرو که گرفتم نگاهشو ریمس. ستادیا

 . نشست

 

 و برگشت زیعز بطرف یشاک بابا. زدم رو سکته

 یبود داده قول تو ست؟ خونه دریح مگه: گفت

 !مونس

 

 بخدا؟ نه: گفت هراسان گذاشته جلو یقدم زیعز

 جان به رفت رونیب شما اومدن از قبل کساعتی

 !دریح خود

 

 نگاهش که پاشا. بود دهیپر روم و رنگ کنم فکر

 کرد باز دهن تا و گذاشت جلو یقدم بود بصورتم

 که نزن حرف تو: گفت آورده باال دستشو بابام

 !یا قافله قیرف و دزد کیشر

 



 را عزوجل یخدا: گفت شده درهم یا افهیق با پاشا

 دیکن دود اسپند. شد مشخص یکی من ی جبهه شکر

 . میدار جنگ سر مون شوهرخاله با که برام

 

 به رو جانمون و دراومد پدرمون بود یزمان هی

 و زهایپرو دست از دخترشو میگرفت دستمون

 خارج از پدرجان االن که میداد نجات سلمانها

 . بزارند رومون خائن اسم و ندیفرما اجالل نزول

 

 باران خاله بطرف بود دستش که رو چشیسو بعد

 دیبر خودتون که نیماش نمیا: گفت و کرد پرتاب

 حاج زجون،یعز. دارم کار رونیب من خونه

 با و! ات اعجوبه داداش نیا با خداحافظ یمرتض

 . افتاد راه کوچه سر بطرف محکم یقدمها

 

 به دست تند. بود دهینشن پاشارو یحرفها انگار بابا

 یلحظات بعداز. گرفت رو یا شماره و برد شیگوش



 در یجلو نتیماش که ییییییییکجا تو: گفت بلند

  هستش؟

 

 قطع یخداحافظ بدون دادن گوش یلحظات بعداز

 جلسه آقا انگار. میبر: گفت ما به رو و کرد

 .رفتند اداره نیماش با ظهر از و دارند فیتشر

 

 ! داداش رفت دمید گفتم منکه: گفت زجونیعز

 

 بابا. میشد نهایماش سوار و میکرد یخداحافظ دوباره

 یبد کار یدار بخدا ریام: گفت مامان افتاد راه که

 !ایب کوتاه خواهرت بخاطر آلقل! یکنیم

 

 و ناز اونهمه خونه اون یتو امروز نبود انصاف

 کنارمون دریح و باشه زیم یرو بوفور نعمت

 . ادینم خوش خدارو بخدا! نباشه

 



 یم شما از شتریب درویح من: گفت مادربزرگ

 دنیکش عقب اهل دریح گمیم بهتون نجایهم. شناسم

 نیهم. مونه یم شما یبرا یبد فقط ستین

 

 یرعلیام به شیاهیروس دیبگ دفعهی بانو: گفت بابام

 حظ خودتون بسازم یدریح من یول. مونه یم

 یکم شیا افاده مغرور نیا تیترب در مونس. دیکن

 !کرده یانگار سهل

 

 شده ریخ به ختم یهمچ خداروشکر. دمیکش یآه

 .بود

 یجلو بتونم دمیکشیم قیعم ینفسها سرهم پشت

 موفق چندان نکنم فکر یول رمیبگ اشکهامو زشیر

 .باشم بوده

 

  ینگاه نیماش ی نهیآ از گرفته چهره و اخم با بابام

 بهم یعنی بست برام چشماشو و انداخت بصورتم

 .کن اعتماد



 

 ییجورا هی نآارامم دل ته و قرارمیب قلب راستش 

 منو درمیح و داشتم درویح من. شد آرام و امن

 بابام. بود یکاف عالممون تمام یبرا نیهم و داشت

 هی یول که داره ییها نقشه چه دونستمینم واقعا هم

 . کردیم القا بهم رو خوب تیامن حس

 

💙💙💙💙💙💙💙💙💙 

 

 

 یبرا. شدیم خفه داشت رسما دریح شییدا تلفن با

 بار نیاول یبرا و بود سخت دریح مثل یمرد

 از شتریب یلیخ. ومدیم کوتاه یکی برابر در داشت

 ......  یلیخ

 

 نشده جدا ازش هنوز که عشقش بخاطر خب یول

 .ومدیم کوتاه و کردیم صبر دیبا بود شده دلتنگش



 

 یجلو شییدا یخی و سرد نگاه و دیکش یقیعم نفس

 با متیمال با دیبا. داد تکون یسر. اومد چشماش

 سرنوشت نهیبب تا ومدیم راه نیآم مادر و پدر دل

 و بود کنارش نیآم یول. داره ییها نقشه چه براش

 . بود بس براش نیهم

 

 ورود یصدا. شد جابجا تخت یرو حوصله یب

 رفتندیم که دیشن اتاقشون به رو آقاجون و زیعز

 .دیخز رونیب اتاقش از آرام و. بکنند یاستراحت

 

. زد زنگ تلفنش که بود شده نشیماش سوار تازه

 خداروشکر: گفت پاشا که داد جواب. بود پاشا

 منم منتظرتم تون سرکوچه شد تموم ات جلسه

 . کن سوار

 

 همه با. دیخند بلند. دیخند بعد متعجب اول دریح

 درویح پاشا! پاشا اال کنه اجرا هاشو نقشه تونستیم



 چیه و شناخت یم دستش کف نیع خودش از بهتر

 .بود نمونده براش دریح از یا نشناخته

 

. شد سوار پاشا و کرد توقف پاشا یپا یجلو دریح

 تییدا با موند کم. یانداخت راه ییبلبشو عجب: گفت

 رو خفنت نیماش نیا شدینم. میبکوب کله به کله

 ؟یکردیم یمخف

 

 هوش ات شوهرخاله کن باور: گفت لبخند با دریح 

 کرده فراموش رو نیماش کال. نذاشته برام حواس و

 . بودم

 یرانندگ باحوصله داشت که ییجلو نیماش به رو و

 :  دیغر کردیم

 

 ادهیپ نشیماش با داره نمیا ندارم اعصاب من امروز

جون. کنهیم یرو  راه کند نقدریا چرا.....  بکن د 

 ؟؟ یریم

 



 قشیرف درهم افهیق از رو نشیسنگ نگاه پاشا

 رو زدنش حرف یجلو کردیم یسع یلیخ. گرفت

 مسئول خودش دریح. نکنه بارش کهیت و رهیبگ

 ریگ توش االن که یتیوضع و بود خودش یکارها

 بود خودش یهایخودخواه بخاطر فقط بود کرده

 .. کردیم تحمل دیبا پس

 

 تا اوردیم دوام اش کدندهی غد قیرف نیا اگر البته

 رو حق یکم البته......  شدیم نرم یکم نیآم پدر

 . دادیم دریح به

 

 باعث هرچند بود داده انجام دریح که ییکارها

 یول بود شده مظلومش دخترخاله شدن تیاذ

 نویا پاشا و بود خودش بخاطر همش تیدرنها

 خودخواه یکم شترازیب یکم دریح درسته دونستیم

 واقعا نیآم مورد در یول کنهیم عمل یخودرا و

 . بود نمونده براش یا گهید چاره و بود گناهیب

 



 و خاله با یمناسب فرصت در خواستیم پاشا

 به نسبت رو دلشون تا بزنه حرف اش شوهرخاله

 نیا یکم موقع اون تا نبود بد یول بکنه نرم دریح

 رو ابشیکم جواهر اون قدر و بشه ادب دوستش

 ..... بدونه شتریب

 

 

 یابوده کجا دوش! جهان و جان

 یابوده ما دل در غلطم، ین

 

 امدهید جفا تو هجر ز دوش

 یابوده وفا سلطان تو که یا

 

 !امبوده سان چه دوش من که آه

 !یابوده کرا دوش تو که آه

 

 یبودم قبا کاش برم رشک



 یابوده قبا آغوش در چونک

 

 ترا میبگو که ندارم زهره

 «! ؟یابوده چرا چارهیب من یب »

 

 

 موالنا#
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 یگوش امکیپ زنگ که بودم فکرها نیهم در پاشا

 ی صفحه به ینگاه دریح. خورد بگوشش دریح

 نشد متوجه یزیچ انگار...... انداخت شیگوش

 پبام و انداخت روبروش به ینگاه متعجب چون

 .خوند دوباره رو

 



 خدا...... مرد کنه لعنتت خدا: زد داد بلند بعد

 االن که یبود کجا امروز به تا...... کنه لعنتت

 ازت خدا....... یبکن یدست دو منو قبر یاومد

 .....گذرمینم منم چون نگذره خدا......... نگذره

 

 باشه ادتی فقط...... بکن یداشت دوست یهرکار

 یم لیفام نه گهید ادیب باال دریح سگ   یرو اون

 .......بهیغر نه ،یخود و شناسه

 

 طرف اگه مرتضاش حاج با هم جانت مونس 

 یبرا میترح مجلس هی بهتر همون رندیبگ تورو

 کنند اعالم همه به و بندازند راه درشونیح

 نیماش ی نهیس به شیگوش  و...... مرد درشونیح

 !شد دهیکوب

 

 یرو چشمش هی و دریح به نگاهش مبهوت که پاشا

 رو فرمان داشت که بود دریح ی شده گره دستان

 بود، کرده ورم دستش یرگها و دادیم فشار بشدت



 بحرف نگران زد،یم بشدت هم گردنش نبض حاال

 : گفت آروم ییصدا با و اومد

 

 یدار.....  ریبگ آروم کمی......  پسررر خبرته چه

 بهت یچ..... شده یچ....... هاا یکنیم یخودکش

 دادند؟ امکیپ

 

 دماغش از انگار کرد بلند یپوف حوصله یب دریح

 وارد و داد نییپا یکم رو شهیش. زد رونیب آتش

 :دیغر نیح درهمون. شد یفرع یریمس

 

  

 دادند امیپ و کردند لطف تون شوهرخاله آقــــــــــا

 طالق زودتر هرچه تا رندیم لیوک مالقات به دارند

 عنوان به هم تورو نکنه. رندیبگ ازم رو نیآم

 و یبد گزارش بهشون حالمو که فرستادند جاسوس

 خوشانشون خوش آقا که ینیبب کردنمو ولز و جلز

 !بشه



 

 از بدور یحرفها و دریح یحرص لحن از پاشا

: داد جواب دریح خود مثل و زد یشخندین عقلش

 یرو رو اسمت که درجانیح یخودت جاسوس اوال

 تو نیماش یتو االن منکه دوما...... نزار یهرکس

 ....اومدم خودم دلخواه به هستم

 

 من....... خوااآااآست دلم.......  چه بتو اصال

 که موقع همون از و ستمین راه مهین قیرف و نامرد

 یمعرف بهت کمک عنوان به خودمو ات اداره یتو

 که یاشتباهات تمام با دادم یدوست دست و کردم

 .مونم یم کنارتم....... کنارتم بازم یکرد تاکنون

 

 هستم تیمشک یابرو و چشم اون عاشق ینکن فکر

 یمردانگ و مروت و مرام دوستدار من نه، ها

 و جان با یدختر نجات یبرا که هستم یدریح

 . شد یزخم یحت و کرد یستادگیا مالش

 



 به یحت و کرد اشتباه که بود هم ییزمانها اما

 خطا از چکسیه که نکرد گوش چکسیه حرف

 . ستین توش هم یرادیا و ستین دور

 

......  حقته تییدا یرفتارها نیا تمام بگم دیبا االنم

 یرو رو عجوالنه مسافرت ی مسخره تز اون اگه

 آروم اوضاع یکردیم صبر یکم و یذاشتینم زیم

 . ینداشت مشکل نهمهیا االن سفر، یبر بعد بشه

 

 رو معصوم دختر دوتا بود مونده کم یحساب مرد

 نیا بگم دیبا البته.......  یبکن قبرستون نهیس یراه

 تونستیم که بود یاتفاق نیبهتر قبرستون ی نهیس

 گم؟؟؟؟یم یچ که یمتوجه.......  ادیب سرشون

 

 اریاخت یب که بود زده باال ششیآت انقدر دریح

.... .. شووو خففففه: وگفت دیکش خشم با یادیفر

.... .. خفه...... گفتم یچ یدیفهم.......  پاشااا



 ادمی رو مزخرف یروزها اون...... شووووو

 .......ارین

 

....... لرزهیم بدنم چارستون فتهیم ادمی تا...... بخدا

 ریپ سال یس شبه کی دریح اصال دیفهم یم

 ....... شدم داغون چقدر دیفهم یم...... شد

 

 و کرد دنیبلرز شروع فرمان یرو دستهاش

 و رفتیم گاز تخته ........ شد شتریب سرعتش

 .......زدیم یخاکستر به رنگش

 

 ییصدا با بود زده که یحرف از مانیپش پاشا

.....   توووووو چته......  بابااا باشه: گفت آرومتر

 الاقل یستین خودت بفکر اگه.....  برون آرومتر

 یها ستاره اندازه به که باش چارهیب من بفکر

 تک به بخواد خدا اگر خوامیم و دارم آرزو آسمون

 ... برووو آرومتر ....... برسم تکشون

 



 از یراض هم پاشا و شد کم یکم نیماش سرعت

 مواظب دیبا . شد نهیس به دست قشیرف شدن آروم

 تا بود یم ومدیم رونیب دهنش از که ییحرفها

 .نشه وونهید بدتر دریح

 

 سرش منطق نه بود نشسته کنارش االن که یدریح

 از رو یانتقاد و اعتراض داشت دوست نه شدیم

 .. خودش یرفقا مخصوصا بشنوه یکس

 

 گذاشته پا دریح اعصاب یرو باز ش شوهرخاله

 بود بدحوصله و یعصب یکاف اندازه به االن و بود

 .بشه روبراه تا دادندیم زمان بهش دیبا پس

 

 تمام تیجد با خان یرعلیام واقعا: کرد فکر پاشا

 ؟یچ نیآم پس ره؟یبگ رو نیآم طالق خواستیم

 مورد در دادن نظر حق یحت دختر اون یعنی

  نداشت؟ شمیزندگ

 



 درست حدسش. نشست لبش یرو محو یلبخند

. نبود هیشب گرسنه یآدمها به ش افهیق دریح. بود

: کرد زمزمه. دیخند. بود برده ناهار براش نیآم

 و باده بر تالشهات تمام که ییکجا خان یرعلیام

 .دنهیکوب هاون در آب

 

 اگر نکهیا یادآوری با. افتاد نشیریش ادی یا لحظه

 یکار نیهمچ نیریش با ازدواجش بعد بخواد یکس

 جداشون گهیهمد از بکنند یسع و بکنه باهاش

 .اومد بجوش خونش بکنند

 

 کنار تا دوختیم بهم رو زمان و نیزم بود خودشم

 جبران باشه کرده هم یاشتباه هر و باشه زنش

 ....بود یعیطب کامال قشیرف یحالتها همه حاال. کنه

 

 یچشما و نیریش دهیپر رنگ چهره ادآوردنی به با

 حوصله یب و شد مشت دستش اش زده وحشت

 .کرد یپوف



 

 راه نیریش آوردن بدست یبرا هم خودش پاشا

 لیتبد نیریش مادر قول به که داشت شیدرپ یدراز

 الزم زمان و بود شده متحرک و حس یب یآدم به

  و طونیش و شر دختر همون به دوباره تا بود

 در یدراز راه .....بشه لیتبد دراز زبون یپررو

 ....داشت شیپ

 

 کجاست؟ نیبب نیآم بزن زنگ پاشا: گفت هوی دریح

  نامدار؟ خانم ای خودش ی خونه

 

 کنهیم یفرق چه: گفت و برگشت بطرفش پاشا

  تو؟ یبرا

 

 خبرشو فقط تو. کنهیم فرق: داد جواب محکم دریح

 !نیهم بده بهم

 



 تا. زد نیآم به یزنگ و برداشت مویگوش پاشا

 ؟ییکجا االن نیآم: دیپرس داد جواب

 

 چرا؟: دیپرس متعجب بعد. دیهنگ اول نوایب نیآم

 

 آدرس و رسونهیم سالم آقاتون واال: گفت پاشا

 . ندارم یازین بنده داره الزم شمارو

 

 ی خونه دیبگ آقامون به: گفت آهسته و دیخند نیآم

 !امرشون. مهمونم نجایا و میهست مادربزرگم

 

. شد قطع مهین نصفه یخداحافظ با پاشا یگوش که

 فقط سکوتش در نیآم یجا دنیفهم بعداز دریح

 یزیچ پاشا یاصرارها تمام با و روندیم نیماش

 . گفتینم

 



 خونه دم درست دریح که شد متوجه یزمان پاشا

 و داشت نگه رو نیماش بزرگش مادر ییالیو

 .شد دهیکش خونه بزرگ درب به چشماش

 

: گفت و دیکش یقیعم نفس هراسان و قراریب پاشا

 ؟یاومد نجایا چرا ؟یکنیم کاریچ یدار دریح

 چقدر نیآم هم و من یبرا هم نکارتیا یدونیم

 خطرناکه؟

 

 به پا و کرد باز رو نیماش در برد دست دریح 

 ......گذاشت نیزم

 

 

🎭 

 

 را توان و تاب من تن از گرفت تو عشق

 را رمضان نرسانم انیپا به که ترسم



 

 شد؟ یم چه شاخه نیدورتر رطب یا آه

 را دهان تو لبان شهد از کنم نیریش

 

 داد من به که آن برسد دادم به که دیبا

 را جانیه نیا دلم ظرف تراز زیلبر

 

 باشم تو خوشخوان یطوط فقط چند تا

 را انیب به حاجت غم نیا کنم انکار

 

 !صبورم سنگ یا کن گوش من به بار کی

 را جهان گوش تو ی قصه از کنم پر تا

 

 باشم تو مال من و من مال تو وقت آن

 را همگان برانم اخم کی ی جذبه با
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 شد خم هراسان چنان بود دریح به نگاهش که پاشا

 دیکش نیماش داخل بطرف گرفته درویح دست مچ و

 دادزنان یکم. شد خم نیماش داخل کامال دریح که

 کاررررررریچ یدارررررررر یدونیم: گفت

 مرررررررد؟ یکنیم

 

 یشد ووووونهید چرا ؟؟؟یریم یدار کجا

 بهم شتریب رو اوضاع کارات نیا با بخدا تووووو؟

 کجــــــــــا؟؟ یزیریم

 

 دست از مچش و دیکش محکم دستشو دریح یول

 بود شده سرخ صورتش خشم از. رفت رونیب پاشا

 !بود نیسنگ نفسهاش و

 



 لیمستط یا جعبه بخوره یتکون خواست تا پاشا

 یحت پاشا. اومد  رونیب دریح یصندل ریز از شکل

 گاهیجا اون که داد فشار رو کجا دریح دینفهم

 . شد داریپد یمخف

 

 یزهایسا در که افتاد یکمر کلت سه به نگاهش اما

 شد خم دریح. بود شده یجاساز گاهیجا در مختلف

 جلدش در کتش ریز و برداشت رو یوسط کلت

 . گذاشت

 

 گهید. بود شده یدست شیپ قد درست پاشا چشمان

 نییپا نیماش از بسرعت چنان. نبود درنگ یجا

 ستادهیا کنارش نبسته رو نیماش در دریح که دیپر

 !بود

 

 و چرخوند بطرفش محکم گرفته درویح یبازو

 ایباز خل نیا..... درررررریح یچ یعنی: گفت



 یرو به یبر یخوایم تو ؟یچ یبرا اسلحه ه؟یچ

 هان؟؟؟؟ یبگ یچ و یبکش اسلحه یک

 

 یافراد چه خونه اون یتو یکرد فکر اصال

 شیقاراشم شتریب اوضاعت تهیحال کنند؟یم یزندگ

 ؟؟یکنینم فکر زایچ نیا به ای شهیم

 

: گفت آورده کترینزد صورتشو تیعصبان با دریح

 رمیگیم زنمو دست و خونه اون یتو رمیم االن من

 روم یجلو ادیب خوامیم مرد! برم یم خودم با

 !ستین دستم زنم ی اجازه بگه ستهیبا

 

 یجلو تییدا که مشخصه خب: گفت تمسخر با پاشا

 یخوایم اونموقع خب! یحساب مرد ستهیا یم روت

  ؟یبکش اسلحه تییدا یبرا ؟یکن کاریچ

 



 چکسمیه تو! کنم یم ینیب شیپ تُو ندهیآ االن از من

 دلش و جان با که یدار رو نیآم نباشه کنارت

 !موندگاره همراهت و عاشقته

 

 و یبکش اسلحه اش خونواده و باباش یرو به یول

 هم رو نیآم ،یکن رو خودتو یوحش یخو اون

 همکه بزور نیآم نباریا و یدیم دست از قشنگ

 !رهیگیم طالق ازت شده

 

 !یحالج مرده چند نمیبب برو تو؟ نیا خونه نیا االن

 

 گرفته لیوک دخترش یبرا ییدا: گفت خفه دریح

 به......  من به اصال ییدا..... رهیبگ طالقشو

 یم فکر من زحمات به...... اش زاده خواهر

 من خود نیهم کنهیم فکر اصال ییدا کنه؟؟؟

  بدم؟ دست از جانمو مونده کم دخترش یبرا چندبار

 



 یتکون و فشرد گرفته درویح یبازوها جفت پاشا

. دونهیم رو یهمچ تییدا کن باور: گفت داده بهش

 . گمیم بهش من دونهینم همکه رو ییاونا

 

 مارستانیب یتو بدحالش و ضیمر دختر مییدا اما

 تو الاقل خوادیم و ادشهی زیچ همه از شتریب رو

 .یباش شده یهیتنب هاتیفکر یب بخاطر

 

 دایپ سال ۲۲ بعداز رو دخترت یبود خودت

 شیپ روز چند تا که یدادیم یمرد دست کردن،

 حق بهش یکم....... دریح! داشت هم یا غهیص

 نشون خودشو پدرزنت بده دانیم بهش یکم..... بده

 !بده

 

 و دخترش به حواسش کنه اعالم همه شیپ بزار

 تیکفا بقدر نیآم...... هست دخترش یزندگ

 هی قیال بعد به نیا از که کرده تحمل مشکالت

 ..... آرومه یزندگ



 

 ینیآم اون. فتهیم یاتفاق چه مینیبب تا باش آروم یکم

 یتو آورد ناهار هراسان برات و دمید من که

 هول   ی  زپرت مرد یکی تو از باش مطمئن اتاقت،

 من نویا ستین بخدا..... ستین ریبگ طالق عقل یب

 !گمیم بهت

 

 ......رهیگیم لیوک داره باباش: گفت محکم دریح

 

 و داد هل نیماش داخل بطرف محبت با درویح پاشا

 خودش خوش و خوب افکار به تییدا: گفت

 هستش نیآم یکار اصل! دهیخند

 .....تماممممممممممم

 

 کارمون گهید نهیبب نجایا مارو تییدا که میبر ایب

 و یبد بهم هاتو اسلحه از یکی دیبا اونوقت و زاره

 !قهار یکش ریت هفت که منم

 



 راه و شدند سوار که بود شده آروم یکم دریح

 ریخ به خداروشکر. دیکش قیعم ینفس پاشا. افتادند

 .....بود گذشته

 

 (کند یم فیتعر نیآم)

 

 یراحت به ینفس میافتاد راه که زیعز ی خونه از

 یوسطها. میبود دررفته خوب خداروشکر. دمیکش

 دلم. میریم مادربزرگ ی بخونه کردم حس راه

 زبونمو چرا دونمینم یول کنم اعتراض خواستیم

 .گرفتم گاز

 

 کرد توقف مادربزرگ ی خونه یجلو بابا یوقت

 اگه. برم خودم ی خونه خوامیم من بابا: گفتم آروم

 .......یتاکس با تونمیم دیدار کار

 

 هیبق و خودت ی خونه دخترم،: داد جواب بابا

 یبود خودت ی خونه یمدت. هیکی همش میندار



 کنارمون مادربزرگت ی خونه هم یروز دوسه

 .باش

 

 جمع هم دور میتون ینم مون همه کهیکوچ اونجا

 کدوم شیپ دونهینم دلنگران مامانت دونمیم و میبش

 . بمونه اش بچه

 

 راست بابات: گفت شدیم ادهیپ کهیدرحال مامانم

 و پارسا نگران اما شتمیپ دلم با خودم واال. گهیم

 . مامان زیعز شو ادهیپ. مهسا

 

 منو بازم! نو از یروز نو از روز. دمیکش بلند یآه

 کردم دعا فقط و بودند دهیکش رونیب خونه اون از

 . رندینگ ازم آرامشمو بازم

 

: گفت بابا که میشد مادربزرگ بزرگ اطیح وارد

 برام اتاق از منو مدارک فیک یکنیم لطف بهار



 رو نیآم یکارها که دارم قرار  یلیوک با! یاریب

 !رسمینم و ندارم وقتشو خودم بندازه راه

 

 یبرا لیوک: گفتم و برگشتم بابا بطرف متعجب

  من؟ یکارها کدوم

 

: داد جواب. میداشت بابا به چشم و میبود ستادهیا همه

 بهشون باشه یکس دیبا! دریح از تییجدا یکارها

 !بنشونه سرجاش رو پسره اون و برسه

 

 .......بــــــــــابــــــــــا: گفتم بلند

 

 که وونهید واقعا یرعلیام: گفت محکم مادربزرگ

 نیآم با قرارتون ؟یکنیم کاریچ یدار تو؟ ینشد

 رفته؟ ادتونی مگه

 



 خودم بخدا: گفت بابا که بگه یزیچ خواست مامان

 لمیوک رسمینم من خب! کنمیم کاریچ دارم دونمیم

 !نهیا ماجرا تمام. کنهیم نکارویا

 

 ی بخونه دیبد اجازه اگه: گفتم و رفتم عقب یقدم

 نشده دور ازش یچندساعت هنوز. گردمیبرم خودم

 سلولهام ی ذره ذره که زهیریم بهم آرامشم داره باز

 . دارند ازین بهش

 

 آخرمو و اول حرف من باشه ادتونی فقط بابا

 لطفا. کشم ینم عقب ازش یا ذره و گفتم بهتون

 نیآم. بسوزه هم با کباب و خیس بعدا دینکن یکار

 !تمام حرفش و هستش

 

 چند..... نیآم: گفت بابا که افتادم راه در بطرف

 شمیم ات خونه وارد یوقت.... باش نجایهم یروز

. رمیگیم شیآت نشسته ات سفره سر دریح نمیب یم و

 ......راحته ازت المیخ یباش که نجایا الاقل



 

 خونه نیا و نجایا تونهینم دریح دیکن یم فکر: گفتم

 درویح اصال بگم دیبا اونوقت نه؟یبب منو و ادیب

 اون. ستین مهم اصال خونه دریح یبرا! دینشناخت

 هدفش به و ادیم باشه که ایدن یهرجا بخواد اگه

 . رسهیم

 

 کن باز رو گوشت...... یرعلیام: گفت مادربزرگ

 رو خونه نیا در دریح هرزمان. گمیم یچ نیبب و

 اون. کنمیم باز براش درو خوش یرو با من بزنه

 من و داره جا قلبم یتو نــــــــــه، چشمم یتو پسر

 ینم روش به مو خونه در چکسیه خاطر یبرا

 .....نیهم بندم

 

 در. کردیم نگامون داشت فقط باز چشمان با بابا

 بابا نوایب. بود گرفته ام خنده تنگم دل و غم اوج

 یحت که بود نوشته یادگاری ییکسا چه وارید یرو

 رفتیم یسمت هر به تنه کی و نداشتند هم هواشو

 .......بود ترکستان



 

 به ندارم ازتون یانتظار چیه باشه: دیغر بابام

 انجام بلدم خودم یهرکار منم. دیبرس عشقتون

 ......دمیم

 

 .....افتاد راه خانه بطرف تند و

 

 

 هست چرا فردوس به حرامست، باده گر 

 هست کجا و ندیگو که به کوثر ساغر آن

 

 دییبگو است سراب چو جنّت ی وعده گر

  هست فنا زهر درآن ، سرابست که آنجا

 

 خرابات به ین بخورم مسجد به باده من

 خطاهست گرکه بزنم یساق به سجده صد



 

 جانان ز است حالل باده ما مذهب در

 هست ثنا و مدح همان مناجات به یمست

 

 دلدار ی باده از پر میخواه کدهیم ما

 هست خدا نور درآن ستین یغم که هرجا

 

 ازعشق دهد یجام که است همان معشوقه

 هست بال معشوقه یم نباشد، عشق چون

 

 است آن در دادار که یجو دل   جنّت آن

 �� هست شفا مستانه ی باده آن در که آنجا
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 نام با کانال یرمانها نشر: اخطار و هشدار 

 به...... عنوان چیه به آنها کردن لیفا ای سندهینو

 استثنا بدون و رسما وگرنه ستین زیجا عنوان چیه

 در هم رمانها یتمام. داشت خواهد یقانون گردیپ

 مجوز گرفتن انتظار در شده ثبت ارشاد وزارت

 ☄�🔥🔥�.هستند چاپ یبرا
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 یقدمها با که بود مونده رهیخ بابام سر پشت نگاهم

: گذشت فکرم از. رفتیم خونه بطرف خشم و بلند

 نیا با درویح و من عاقبت آخر خداجووووونم

 !بگذرون ریبخ شق کله یبابا



 

 بابام دست رو یچیق و شیر هم وونهید من حاال

 با رو اسبش داشت فعال همکه بابا و بودم داده

 . تازوند یم تمام شدت

 

 هم تو توروخدا جان نیآم: گفت بلند یآه با مامان

 نجایهم رو امشب ایب و شو ادهیپ طونیش خر از

 ! هیچ به یچ مینیبب بمون کنارمون

 

 میافتاد راه خونه بطرف همه همراه زونیآو

. بود تنگ خودم ی خونه یبرا دلم کهیدرحال

 از. برگشت بخونه پاشا که بود ۹ ساعت اونشب

 و نشست همه از دورتر ییجا پاشا. نبود یخبر بابا

 . کرد بمن یا اشاره نبود حواسش یشکیه یوقت

 

 یبرا مثال و برداشتم زیم یرو از یچا یفنجان

 یدار خبر: گفت که نشستم کنارش. بردم پاشا

  کنه؟ کاریچ خوادیم بابات



 

 دریح: گفت یشاک. دادم تکون یسر و کردم نگاش

 دمش رو پا شتریب بخواد هم بابات ستین وونهید کم

 به ومدیم داشت نبودم من اگه امروز! ها بزاره

 !ببره خونه نیا از تورو اسلحه زور

 

 شده وونهید مگه اسلحه؟: گفت بازشده چشمان با

 پسر؟ اون

 

 کارهاش با من ی خاله شوهر شرمنده: گفت پاشا

! ووونهید دریح برسه چه کنهیم وونهید عاقلم آدم

 !بود گفتن من از باشه حواست یلیخ خالصه

 

 زیم یرو میگوش که بود ۱۱.۳۰ ساعت اونشب

 انگار و بودند زدن حرف درحال همه. دیلرز

 . داشت ریتعم به ازین کارخونه از یقسمت

 



 یکس نکهیا یبرا افتاد که دریح اسم به نگاهم

 رد و برداشتم رو یگوش یآرام به نشه متوجه

 . دمیخز اتاقم به یآهستگ به بعد. دادم تماس

 

 یصدا از یحوصلگ یب. زدم زنگ خودم نباریا

 همکه شیزورک یاحوالپرس. کردیم فوران دریح

 یجلو چرا تو نیآم: گفت. زدیم ذوق یتو کال

 ما کار در یگینم بهش چرا ؟یریگینم باباتو

 میبلد و میبالغ و عاقل خودمون که نکنه دخالت

 م؟یریبگ میتصم خودمون یزندگ و خودمون یبرا

 

  حرفها؟ نیا یچ یعنی جــــــــــان؟؟؟: گفتم متعجب

 

 طالقت لیوک شیپ ساعت مین: گفت بلندتر دریح

 نکهیا یبرا داد شنهادیپ و گرفت تماس باهام

 مون ییجدا کار بهتره نشه بلند ماجرا یسروصدا

 . میبد انجام یتوافق سروصدا یب رو

 



 بده طالق زن من بگو بابات اون به نییییییییییییآم

 ها نهیبب هم درویح یرو اون نکنه یکار و ستمین

 . شهیم بد براش بخدا وگرنه

 

 یزندگ نیا یتو یسهم نکهیا عنوان به تو اصال

 نگرفتمون پا یزندگ و خودمون یبرا یتالش یدار

  نه؟ ای یکنیم

 

 بنظرت بکنم؟ دیبا کاریچ بنظرت: گفتم بلند یکم

 با دیبود یجنابعال خود بکوبم؟ سنگ کدام به سرمو

 از االن دیکرد خراب کارهارو  نابجا یمهایتصم

 کنم؟ درست کارهارو یدار انتظار من

 

 تو ؟یدار یانتظار چه من از یفهم یم اصال

 پدر داشتن یکن ینم درک و یفهم ینم چوقتیه

 کهیروز از خودت چون! هیبزرگ نعمت چه مادر

 لحظه به لحظه و یداشت هردوشونو یشناخت خودتو

 !یشد بزرگ کنارشون



 

 حس وجودم تمام با دارم تازه من ؟یچ من یول 

 نکنه! یچ یعنی داشتنشون و مادر پدر کنم یم

 و درست هنوز و دهینرس راه از یدار انتظار

 با بگم و ستمیبا جلوشون نکرده داشونیپ یحساب

 تا باهاش بلدم خودم که دیباش نداشته یکار دریح

 !کنم

 

!  کنم کاریچ باهات ستمین بلد منم قسم عالم یبخدا 

 رو گرانید که یدار باور و قبول خودتو یبحد تو

 !ینیب یم زیر یلیخ ای ینیب ینم اصال

 

 دهیند و زهایر نیهم از یکی برابر در االن خب  

 برابرت در و ندارند تیدرا و کار یزیپش که ها

 ! بده جوابشو و ستیبا هستند چیه

 

 یآسون به رو زنش که یمرد نهیا اعتقادش بابام

 داره حق......  دونهینم رو قَدرش ارهیب بدست



 نیا کارهات با ناخواسته ای خواسته هم تو..... 

 نهیبب خوادیم االن خب و یکرد تیتقو رو تشیذهن

 !یحالج مرده چند

 

 داشتم...... ومدینم رونیب لرزانم نفس داشت گهید

. بود ساخته کارمو قشنگ هم آشوبم دل. شدمیم خفه

 نیهم...... درررررررررریح: دادم ادامه بزور

 بهت حاال تا که یزیچ...... گمیم بهت االن

 .....نگفتم

 

 ارزش برات و یدار دوست رو نیآم واقعا اگه

 اجازه. ستیبا بابام برابر در یتونیم هرجور داره

 . کنه دایپ دیتشد تو به نسبت بدش تیذهن اون نده

 

 یبرا یمهم ادیز مورد نیآم اگه......  نه یول

 خودتو نداره یآنچنان ارزش و ستین دنیجنگ

 ....بسالمت منو و ریبخ تورو یکن رشیدرگ

 



 راه اول نیهم: دادم ادامه و کردم خشک یهق

 حرف به آروم یاعصاب با و نکن تیاذ خودتو

 .کن گوش بابام لیوک

 

 قول بهت. شهیم تموم کار درجا و شمینم تیپاپ   منم 

 یکار و ینیب ینم هم رو نیآم شکل گهید دمیم

 یروزگار یروز ادین هم ادتی گهید کنمیم

 .یداشت نشان و نام و رسم و اسم نیا با ییدختردا

 

 و زنمینم یحرف بابام یجلو من...... اما..... اما

 یحد در و خودم یزنانگ حد در. رمیگینم جلوشو

 و کنم ینم یخال رو پشتت گفتم بله بهت یزمان که

 . کنارتم باشه ازین

 

 بگم بابام به و برم جلو تنه کی نخواه من از یول

 خودش که نکنه دخالت دخترش یزندگ و کار در

 ! هستش دهر ی عالمه

 



 فرو بود شده جمع چشمم ی کاسه یتو که ییاشکا

 یبرا من: دادم ادامه کننده خفه یبغض با. ختیر

 ازین تو وجود به که یهمونطور میزندگ ی هیبق

 . دارم ازین پدرمم وجودم به دارم

 

 انتخاب خودت قدرت و هیبن به توجه با رو راهت

 و ام چکارهیه فعال وسط نیا من متاسفانه. کن

....... چقدره نیآم یحدود ارزش نمیبب خوامیم

 .....نیهم

 

 خودمو تونستمیم کهییجا تا و ختمیریم اشک صدایب

 به یگوش. نشه بلند ام هیگر یصدا بودم داشته نگه

 داشت قلبم تمام و بود دهیچسب ام کرده عرق گوش

 . بودم منتظر و دیتپ یم گوشم در

 

 چه نمیبب و بشنوم درویح حرف نیآخر بودم منتظر

 یگوش اونور از ییصدا چیه اما! رهیگیم یمیتصم

 . ومدینم



 

 یگاه چون نکرده قطع رو یگوش بودم مطمئن

 کامل سکوت در دریح. ومدیم دنشیکش نفس یصدا

 داشتم یگوش نطرفیا منم و گرفتیم میتصم داشت

 . کندم یم جان

 

 ریپ یعمر بعداز اما. دونمینم رو گذشت چقدر

. نشست بگوشم دریح آرام و فیضع یصدا شدن

 اصال ای......  یشناخت حد چه تا منو دونمینم: گفت

 .......نه ای یبشناس یداد زحمت بخودت

 

 یلیخ....... متاسفم خودم یبرا گمیم فقط

 نتونستم تالشهام تمام با که متاسفم...... متاسف

 ...... کنم یمعرف بهت رو یواقع دریح

 

 کنارش و کن گوش بابات حرف به تو....... باشه

 تمام که منه یقلب یآرزو آرامشت...... باش آروم



 یبرا عشقم و قلب و داروندار ی همه با مدت نیا

 ...... دمیجنگ هدف نیا

 

 راه احتماال....... کنم ثابت خودمو نتونستم متاسفانه

 یا گوشه اگه دیشا...... کردم انتخاب اشتباه رو

 که کردمیم رها هیبق دیام به تورو و نشستم یم

 بهتر همه از بکوشند نجاتت یبرا خودشون

 ......بود

 

 تونستمیم یداشت کامل تیامن کهیزمان در هم االن  

....... کنم تیخواستگار یسربلند با و امیب جلو

 و مرد ،یواقع توانمند   درررررررریح اونموقع

 شکستند یم سرودست براش همه که دانیم ی  نام

 مثبت جواب بهش درجا بابات و بود خواستگارت

 ...... دادیم

 

 



....... بدجور...... کردم خراب درویح بدجور اما

 یادعا و بزنه زنگ بهم لتیوک نمیا قیال االن و

 مزاحمت گهید منم....... باشه....... بکنه طالق

 ......ییدا دختر باشه خدانگهدارت....... شمینم

 

 یگاه خواست دلت اگه و باش خودت مواظب

 یتونست هم اگر........ بزن خاطراتت در یدور

 نداره یبیع.......  یکن فراموش رو ینام دریح

 ........یراض منم......... 

 

. نشست بگوشم که بود تلفن قطع کیکل یصدا و

 ظیغل یمه اتاقمو و بود گوشم به همچنان یگوش

 . بودم شناور مه نیا درون منهم. بود گرفته

 

 و جیگ. دیرسینم مییجا به کردن هیگر صدایب گهید

 دل ته از نباریا و نشست صورتم یرو دستام منگ

 به گلومو و نهیس رمیگ نفس یهقها هق. ستمیگر



 جانم تمام با رو مردن داشتم من و بود آورده درد

 . کردمیم حس

 

. دمیکش سرم یرو رو پتو حالیب و دمیخز پتو ریز

 یزندگ نیا حرف کلمه چند با راحت چقدر من و

 ..........بودم کرده تموم رو

 

 پشت از حرفهام برابر در دریح داشتم دوست دیشا

 یجوابها و بکوبه صورتم به یا جانانه یلیس تلفن

 یم نشیآم یبرا جان یپا تا بگه بهم. بده یا گهید

 شیزندگ تمام از داشتنش یبرا و جنگه

 ........بود تمام یهمچ متاسفانه اما....... گذرهیم

 

 نیآم......... تمام یزندگ....... تمام دریح

 هم دنیکش نفس........ تمام عشق........ تمام

 به نیا از و پررنگ خاطرات عوض در..... تمام

 .....جانم قاتل بعد

 



 بدست رو یپدر بودم باخته که یدریح قبال در اما

 به نفسش و بود کنارم رقمه همه که بودم آورده

 کرده ثابت خودشو حرف پدرم........ بود بند نفسم

...... ادیب بدست یآسون به که یزن...... بود

......  دونهینم رو قدرش چکسیه و چوقتیه

 ......تمام

 

 زده مهر پدرمو حرف نیا یپا قد تمام دریح و

 ........بود

 

 

 غم چقدر امروز من و)

 (�😔😔😭😭�دارم

 

 

 است من راه قیرف تو یب که سالم شب به

 است من پناهگاه امشب، چادرش اهیس



 

 من مکّدر غربت ی نهیآ که شب به

 است من اهیس یی  تنها ی مهین که شب به

 

 ام زده یاوری به را شب در   من نه نیهم

 است من پناه در زین شب حادثه وقت که

 

 بال ریت نه دل به شیفنا سنگ میب نه

 است من آه شکسته، را قُرق که یا پرنده

 

 رفت و زد خرمنم به یبرق و کس هر دیرس

 است من گواه خاکسترم ز مانده هرآنچه

 

 خزان و بهار ی  توفان کشاکش نیا در

 است من گناه یب عشق شکند، یم که یگل

 



 

 !من شب یا! شب را؟ پرده نیا یدر ینم چرا

 است من ماه که تا است یرید تو محاق در که
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 گذروندم رو یشب چه هقهام هق و  ها هیگر تمام با

 شد باز یا تقه با اتاقم در که یزمان فقط. دونمینم

 نفهمه مامانم خوردم فرو لرزشهامو و نفس تمام

 . دارمیب

 

 که رونیب فقط. بزنه بهم یسر بود اومده صدرصد

 تو. نباش نگران دهیخواب پاشاجان: گفت دمیشن رفت

 . بخواب برو هم

 



: گفت خنده با که دمیشن رو باران خاله یصدا

 ایب االن مامان؟ یپاشا کوچولو شد راحت التیخ

 و پارسا خنده که. هستش الال و بوس وقت که میبر

 .شد بلند مهسا

 

 یچشمان با دونمیم فقط. دونمینم رو نه ای دمیخواب

 حس رو کردنشون پف و شدیم باز بزور که

 روشن هوا که دوختم پرده پشت به چشم کردمیم

 .بود شده صبح و شده

 

 دونهینم خونه نیا یتو چکسیه و: گذشت فکرم از

 با و ستادمیا دریح و بابا وسط تنه کی خودم که

 ! زدم شیآت کبارهی به مویزندگ و قلب بابام، انتخاب

 

 ینفع بهم خونواده نیا از یک! شون همه جان نوش

 ی همه فقط! باشه دومش ی ندفعهیا که دهیرس

 . بود من لنگ یپا یبرا نبودنهاشون و مشکالت

 



 نگاهم. رفتم سیسرو بطرف و شدم بلند دلسوخته

 با تمیم هیشب و دهیپر رنگ بصورت نهیآ در

 اشک پراز چشمام دوباره. افتاد کرده پف یچشمان

 . اومدم رونیب و شستم صورتمو سرد یآب با که شد

 

 نبود با دیبا. خوردینم یدرد به یزار و هیگر گهید

 یسع دیبا. ومدمیم کنار دادنش دست از و دریح

 به و بسازم هام ییتنها با خودمو یزندگ کردمیم

 به هم تام وکالت. کنم عادت جانم و روح نبود

 چشمم و کنه تموم رو یهمچ تا دادمیم لمیوک

 !فتهین دریح بصورت

 

 رونیب اتاقم از دست به فیک و دمیپوش لباسهامو

. کور و سوت خونه و بودند خواب همه. اومدم

 و رفتم نییپا ها پله از نیسنگ ییپاها با آهسته

 . افتادم راه اطیح یخروج در بطرف

 



 کجا: گفت درختها نیماب سرم پشت از ییصدا

 ؟یریم کجا یصبح اول ن؟یآم

 

 ی خونه رمیم: گفتم برگشتن بدون. بود مادربزرگم

 ....دلتنگشم...... خوادیم اونجارو دلم...... خودم

 

 چرا شده؟ یزیچ نمیبب برگرد: گفت مادربزرگ

  افتاده؟ یاتفاق باز دختر، چته گرفته؟ صدات

 

 کینزد بهم مادربزرگ یکفشها که ستادمیا یکم

 بطرفش حال و حس یب. کرد صدام دوباره. شدیم

 چرا شده؟ یچ: دیپرس محکم دنمید با که برگشتم

 ه؟یتیوضع نیا چشمات و سروصورت

 

 به لطفا: گفتم رمیبگ دیند چشمامو یسیخ کردم یسع

. بهتره دیبدون خودتون اما دینگ یزیچ یشکیه

 بابامو من. شد تموم شهیهم یبرا دریح شبید

 !دیکش عقب شهیهم یبرا هم دریح و کردم انتخاب



 

 با هام ییتنها در و خودم ی خونه برم خوامیم

 که یاسم و دریح با مدتهاست. امیب کنار یهمچ

 خوبش و بد با و کردم یزندگ بود گذاشته روم

 . ساختم خاطره

 

 شد تموم هیبق و خودش سر   صدقه....... که االنم

 دیند اجازه دیکن لطف.  ام خسته یهمچ از گهید

 . کنم خبرتون خودم تا باشه برم و دور یکس یمدت

 

 تونهیم یکس نه و هستش یکس ندیخوشآ نه بدم حال

 خودم با بتونم دیشا خودم و خودم فقط. کنه کمکم

 !اجازه با........ امیب کنار

 

 واقعا: گفت متعجب مادربزرگ که رفتم عقب یقدم

 دستمو پشت دیبا باشه ینجوریا واال د؟یکرد تموم

 با میزندگ تمام بگم ادیفر با همه نیب و بزنم نیزم

. بودم نشناخته اصال درویح و بوده اشتباه شناختهام



 نداره امکان دریح..... نیآم یکنیم اشتباه حتما

 ...... از دست

 

. کنم ینم شتباها نه: گفتم و زدم کمرنگ یلبخند

 با جنگ یبرا یمناسب مورد نیآم. کرد تموم دریح

 یبرا یمناسب سیک نیآم اصال! نبود شییدا

 ........ یزندگ زن   براش ادهیز چه! نبود شیزندگ

 

 یا اضافه حرف نداد اجازه اشکام و بغض گهید

 لحظه هی: گفت بلند مادربزرگ. افتادم راه و بزنم

 دیا وونهید تون همه....... برو راننده با کن صبر

 ......وووووووووونهید

 

 ادهیپ. افتادم راه راننده یبرا منتظرشدن بدون یول

 کجاست قیدق ریمس دونستمینم........ رفتم و رفتم

 گور و گم تیجمع نهمهیا نیب داشتم ازین فعال یول

 ......جهنم به ریمس و خونه. بشم

 



 نا پاهام. ستادمیا یا لحظه گهید که رفتم یبحد 

 میخاک یکفشها یرو اومد نییپا نگاهم. نداشت

 سال یسالها که بودم پاها نیا ونیمد چقدر. نشست

 ....... بودند نذاشته تنهام هیبق مثل

 

 کینزد درحال یخال یتاکس که کردم بلند سرمو

 بلند یصدا با تونستمیم بود ییجا کاش. بود شدن

 نیا بلکه....... بلند....... بلند یباصدا. کنم هیگر

 کنم هیگر یبحد..... برداره سرم از دست بغض

....... رهیبگ آروم یکم دلم و بشه تموم اشکام بلکه

 .نداشتم رو ییجا چیه  متاسفانه

 

 تو و باشه تو آن از عالم تمام بود سخت چقدر و

 .......مکان و جا یب و تنها نهمهیا

 

. داشت نگه. آوردم باال یتاکس یبرا دستمو حالیب

 درو و کشوندم یصندل یرو خستمو بدن و تن



 بهشت لطفا: اومد بزبونم یفکر چیه بدون. بستم

 .......زهرا

 

 برام ذهنم ناخودآگاه. بودم نکرده یفکر چیه خودم

 ییتنها و سکوت به چقدر من و. بود گرفته میتصم

 . داشتم ازین زهرا بهشت

 

 ها قطعه از یکی کنار. افتادم راه زهرا بهشت یتو

. نبود چکسیه که کردم اطراف به ینگاه. ستادمیا

 فقط. کور و سوت جا همه و بود هفته وسط خب

 چقدر.....  بود ستادهیا یقبر سر یمرد دورها دور

 .....بود دریح هیشب شدورنما

 

: گفتم بلند. بستم رو سوختیم که چشمانمو

 شهیهم یبرا....... تمومه گهید دریح........ نیآم

 نه..... یکن فکر بخودش نه کن یسع...... تمومه

 راه..... نیهم..... ینیبب اون مثل رو یکس گهید

 .....نهیا نجاتت



 

 درخت ی هیسا ریز همونجا......  دیچک اشکام

 و زدم حرف خودم با....... نشستم یقبر یرو

 یها یها و زدم حرف دریح با....... ختمیر اشک

 حجت اتمام ام خونواده تک تک با....... ستمیگر

 از خون و کردم ها گله...... زدم زار و کردم

 ..... ختیر فرو دگانمید

 

 بحال دلم که زدمیم زار بلند یصدا با چنان یگاه

 ....... شدیم کباب خودم

 

 هم کردن هیگر یبرا یینا گهید کردم هیگر یبحد

 به و کردیم تمیاذ یتشنگ....... شدم خسته. نموند

 ام معده اما. کردمینم فکر اصال هم یگرسنگ

 خشک چوب نیع دهنم. بود شدن سوراخ درحال

 .بخورم تکون نداشتم حالشو یحت...... بود

 



 یدرخت به پشتمو و خوردم زیل قبر یرو از فقط

 تار نگاه. کردم دراز پاهامم. بود قبر کنار که دادم

 یرو دورها اون در دوباره و دیکش راه ام خسته و

 .نشست دریح هیشب مرد

 

 قبر سنگ یرو نکهیا مثل. بود نرفته هم مرد

 که بود کرده خاک رو یزیعز حتما. بود نشسته

 . نداشت رو گذاشتنش تنها دل

 

 چقدر. دمیکش هیگر از چسبناکم صورت به یدست

 به منو و کردیم کمکم بود یکی کاش. بودم خسته

 . رسوندیم خونه

 

 بلکه دارم یزیچ یشکالت نمیبب بردم فمیک به یدست

 خونه به خودمو و ارمیب بدست ییروین خوردنش با

 .نداشتم یچیه متاسفانه که. برسونم م

 



 تونستمینم اگه. رفت پاشا و محسن طرف به فکرم

 و زدمیم زنگ شونیکی به بخورم تکون نجایا از

....... 

 

. ومدیم داشت که افتاد یچادر یخانم یرو نگاهم

 هرلحظه. ومدیم من بطرف داشت انگار یول

 یگاه و قبرها سنگ یرو نگاهش و شدیم کترینزد

 . بود صورتم یرو

 

 دادم تکون یسر فقط. داد یسالم دیرس که کینزد

 یچادر و اهیس یا مقنعه. کردمیم نگاهش داشتم و

 . کشدار

 

 کنارم و آورد رونیب یلکسینا چادرش ریز از 

 نجایهم میداشت نذر. هستش ینذر: گفت گذاشته

 به چشمم دور یلیخ از که میکن پخش زهرا بهشت

 .جانتان نوش. افتاد شما

 



 قبول نتونستم یحت که رفت و برگشت عیسر چنان

 محکم یقدمها به سرش پشت نگاهم. بگم هم باشه

 قسم تونستمیم که بود شده دوخته صافش پشت و

 ییقدمها و دهیکش یقد با هاینظام نیع بخورم

 . رفتیم راه اندازه کی و صاف

 

 ظرف. رفت لکسینا بطرف همزمان دستم با نگاهم

 انواع با جوجه چلو پراز کبارمصرفی یبزرگ

 و چنگال قاشق با ساالد و آب و نوشابه. مخلفات

 !یکاغذ دستمال

 

. شد دهیکش آسمان بطرف تعجبم از شده باز نگاه

 برم قربونش...... داشت هوامو ییباال اون چقدر

 من و..... بود نشیآم به حواسش شهیهم مثل

 وجودم تمام با ریتقص و گناه سرتاپا دیشا عاشقانه

 .داشتم دوستش

 



 لبام یرو درجا و کردم باز رو آب یبطر

 حبس نفس و خوردم تونستمیم کهییجا تا. چسبوندم

 . دادم رونیب مو شده

 

 آب خوردن با شهیهم که افتادم مادربزرگم ادی

 .....دیزی بر لعنت ن،یحس بر سالم: گفتیم

 

 خوردن آب هی با که کردم تکرارش لب ریز

. فتمیب راه تونستمیم االن. بودند شده روشن دگانمید

 یرو همچنان که افتاد دورادور مرد یرو نگاهم

 بودند؟ داده ینذر اونم به ایآ. بود نشسته قبر سنگ

 

 

  خداحافظ هرگز نگو

  ییگویم که خداحافظ

 ردیم یم درد از دلم

 



  ینیب ینم و یدور تو

 ردیگیم که ییها نفس

 

   ییگو یم که خداحافظ

 جانم شود یم غم از پر 

  

  نیغمگ واژه نیا با تو

  نترسانم نرنجانم 

 

  خداحافظ هرگز نگو

  کن حفاظت من از خودت

 

  دانم ینم را شیچرا

 کن عادت من اخالق به 

 

  تو سالم با که یکس



  ردیگ یم آرام دلش

 

  خداحافظ نیا با بدان

 ....ردیم یم غصه از خودش
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 و نداشتم حرکت ینا که بشم بلند آهسته خواستم

 ساعتم به ینگاه. بود شده هیتخل میانرژ تمام

 . شد رهیخ صفحه به چشمام. انداختم

 

 پس. باشه بعدازظهر ۳ ساعت کردمینم باور اصال

 یگرسنگ از و  بودم رفته وا نهمهیا بود نیهم یبرا

 دوسه کردمیم فکر همش. بودم موت درحال

 !!!اومدم رونیب خونه از هستش یساعت



 

 و برداشتم رو کباب جوجه از کهیت کی بردم دست

 هم رو دوم کهیت که بود خوشمزه یبحد. خوردم

 .کردیم تیکفا شدنم سرپا یبرا گهید.  برداشتم

 

 بوده جا به نذرش چقدر دونستیم نذر صاحب اگه

. کردیم ذوق یکل حتما داده نجات رو خسته یتن و

 با رو ینذر لکسینا و تکوندم لباسهامو. شدم بلند

 . افتادم راه برداشته فمیک

 

 مرد از یخبر که انداختم روبروم به ینگاه

 کوچه سر. بود رفته اونم نکهیا مثل. نبود دورادور

. انداختم اطراف به ینگاه شدم ادهیپ یتاکس از که

 یول دونمینم رو گشت یم یکس چه دنبال نگاهم

 . بود منتظرم یکی کاش..... کاش

 

 هم باز یخال ی خونه به ینگاه. شدم خونه وارد

 یوقت.......  بود نیآم من اما کرد، زیسرر غمهامو



 نبودم یمناسب فرد دریح دنیجنگ و تالش یبرا

 میزندگ در درویح شده همکه بزور تونستمیم

 !تونستم یم من..... کنم کمرنگ

 

 زده زنگ بارها مامان که افتاد لمیموبا به نگاهم

 از دونمیم: گفتم یسالم با و زدم بهش یزنگ. بود

 فقط. خوبه حالم دیکن باور یول د،یدار خبر یهمچ

 حال به یکم و بزنند زنگ کمتر دیبسپر همه به

 قول بهتون. رمیگیم آروم صدرصد بمونم خودم

 .دمیم

 

 فقط نشد مزاحمم هم نرگس یحت چکسیه هم واقعا

 و رسوند بمن خودشو بعد روز دو که بود نیریش

 . بود موندگار کنارم باز

 

 و شکستم بارها خودم در مییتنها روز دو اون در

 خاطرات شدن تکه تکه و شدن خرد. کردم ها هیگر

 هیگر با فقط اما دمید خودم چشم به رو مدت نیا



 هم یتیشکا و گله دریح از یحت. کردم سر هام

 دلخواهشو شیزندگ یبرا بود مختار دریح. نکردم

 ......کنه انتخاب

 

 بار هزاران رو بود خونده گوشم یتو که یآهنگ

 رو یهمچ که یلوح ساده نیآم به و کردمیم گوش

 افسوس یلبخند کردیم باور زود خوشانه خوش

 .زدمیم بار

 

 ازش یول ادیب دنمیبد بود خواسته پاشا یبار دوسه

 دیشن همکه یوقت. نکنه نکارویا بودم کرده خواهش

 حال کنم یکار دادیم قسمم فقط منه شیپ نیریش

 .بشه خوب نیریش

 

 سرو که دوختمیم نیریش به نگاهمو حسرت با منم

 حال که مرگ ذوق و بود دنیخند درحال گنده مرو

 !گرفته پاشارو

 



: گفت زد زنگ یاحوالپرس یبرا پاشا که اونشب 

 پسره نیا. ارمیدرنم سر یچیه از نیآم کن باور

 تر جیگ من و نداد پس نم من شیپ کال که هم دریح

 .شدم

 

 شده؟ یچ مگه: گفتم

 

 که دمیشن خونه یتو اونور نوریا از من واال: گفت

. دیکرد تموم و شده حرفتون نکهیا مثل دریح و تو

 سکته خونه یتو داشت رسما بابات که شبید یول

 اما. بود گرفته فحش به رو زمان و نیزم و کردیم

 !بود خوب یلیخ حالش نکهیا مثل راستش

 

 شده یچ آخه: دمیپرس تند. اوردمین در سر اصال

 بهش خواست لمیوک هرزمان منتظرم من چرا؟

 که کنه تموم کارو من عوض از بدم تام وکالت

 !ستین یخبر چیه هم فعال

 



 لیوک! باش هم الیخ نیهم به: گفت و دیخند پاشا

 در و رفته انقده دادگاه ی نامه با روزه چند نیا

 با کارو ایب که شده دریح یپاپ رونیب و اداره

 مردک دریح هم آخرش کن تموم سکوت و یخوش

 .  انداخته رونیب اش اداره از گرفته رو

 

 سبز راهش یجلو گهید کباری خورده هم قسم حاال

 روش از نشیماش با بده دستور پشت دستور و بشه

 !گذرهیم

 

 بحال نگفت خودش دریح مگه ؟یچ یعنی: گفتم بلند

 ....که خورهیم افسوس خودش

 

. دونمینم رو گذشته یچ شما نیب واال: گفت پاشا

 و کنندینم راتیخ حلوا دعوا یتو دونمیم فقط

 . زنندیم هم قلب و دهن از تر گنده یحرفها

 



 زده داد سرش و گرفته رو لیوک ی قهی دونمیم یول

 عصر روزید بابات حاال. ستمین بده طالق زن که

 رودررو دریح با تا رفته یمرتض حاج ی بخونه

 .بزنه حرف

 

 دهید اونجا رو بابات و شده خونه وارد تا دریح

 کالم کی کنه گوش بابات یحرفها به نکهیا بدون

 ،ییدا واجبه برام قد تمام احترامتون: گفته برگشته

 نیع بود خودم ی خونه اگه گمیم رک یول

 . کردمیم رونتونیب م خونه از سرراست لتونیوک

 

 هم شما. دمینم طالقشم دارم دوست زنمو من

 هم سنگ. دیبکن دیداشت دوست و دیخواست یهرکار

 به دنیکوب یبرا بزارم ارتونیاخت در دینکرد دایپ

 نهیا آخرم حرف! دیدار دوست که ییهرجا

 !والسالم

 



 ی کله یتو بکوب رو سنگ: زده داد بابات

 در! خوامیم من چون یبد طالقش یمجبور! خودت

 انداخته یروز چه به دخترمو دمیند مگه مارستانیب

 ییمو نکرده یخدا  دستت؟ بسپارم االنم که یبود

 یرو یجلو ینجوریا هم االن شدیم کم سرش از

  ؟؟؟یکردیم بلدورم الدورم من

 

 بخورررررررم قسم یک به بابا: زده داد هم دریح

 شد چطور دمینفهم اصال دفعهی. بود سفر هدفمون

 اصال کهیدرحال شد دهیکش تیمامور به من یپا

 چقدر شبه هی من دیدیفهم اصال شما. نبودم یراض

 از جگاهمویگ ی شده دیسف یموها شدم؟ ریپ

 !دیبپرس خواهرتون

 

 هی چرا د؟یداریبرنم من سر از دست چرا شما حاال

 بخــــــــــدا! دیستادیا مونیزندگ وسط پا لنگه

 خوش هم خدارو ادینم خوش رو چکسیه

 ......دیبترس خدا از آلقل....... ادینم

 



 نیا از شتریب قسم، اذان وقت نیا به...... ییدا یول

 دفعهی......... کارستون کنمیم یکار دیکن تمیاذ

 ناراحت من از دیریگیم شیآت خشم از دیدار دیدید

 ......دینباش

 

 زده خونه از دریح بکنه یحرکت بخواد بابات تا بعد

 خواستند تا هم یمرتض حاج و زجونیعز. رونیب

 خودتونو شما گفته بابات بکنند تیحما دریح از

 !دینکن ماجرا نیا یقاط

 

 هم زد ناقص ی سکته هی هم بابات، خالصه

 یزیچ از انگار. دیخند یم داشت یچ به دونمینم

 قصه نیا گفت که دمیپرس ازش. بود خوشحال

 ! داره ادامه هنوز

 

 اون باش خودت مواظب یلیخ بگم زدم زنگ االنم

 !بده دستت کار ممکنه خر کله ی پسره

 



 در پام انگشتان نوک از یخی اما بودم جیگ فقط

! گرفتن شیآت درحال لپهام و بود اومدن باال حال

 فقط و دمینفهم یزیچ پاشا یحرفها از گهید

 گوشم یتو خودش یصدا با که بود دریح یحرفها

 !زدیم زنگ

 

 بود نگفته مگه..... بود نکرده یخداحافظ ازم مگه

 .....هستش ییجدا نیا به یراض

 

 فکر یچ به یدار.... الووووووووو: گفت پاشا

 یهمچ کال دریح یبود کرده فکر تو هان؟ یکنیم

 در،یح کهیدرحال شده، تو الیخیب و کرده تموم رو

 میتصم و کرده تموم هیقض نیا در تورو بودن

 !کنه ختم رو قائله شده یهرجور خودش گرفته

 

 داشتم گهید قلبم ی کوبنده ضربان با نباریا

 و اشکها تمام یعنی! گرفتمیم اَلو و سوختمیم

....... دونستمینم بودم خوشحال بود؟ خودیب هامیزار



 هنگ دونمیم فقط....... دونستمینم بودم نیغمگ

 !بودم کامل

 

 یالهههههههههههه: گفت ماجرا دنیشن با نیریش 

 یخون و یآبک نوع از خودشم رهیبگ اسهال دریح

 پسره باشه نمونده براش هم یمبارک باسن گهید که

 درست رو دلش حرف مرد یم! دماغ َگنده ی

 !نکنه گریج به خون مارو نهمهیا و بگه یحساب

 

 . بودم جیگ بازم راستش یول

 

 تا میرفت رونیب نیریش شنهادیپ به اونروز یفردا

 جواب. ومدین ما با نرگس. میریبگ جشن یخودمون

 داداش و ما خوشگله خانوم و بود مثبت ششیآزما

 که بشند دار جوجه خواستندیم زمونیعز محسن

 !بود افتاده هم تهوع حالت ادی نرگس تازه

 



 راه هم دست در دست سالنه سالنه نیریش و من

 کهیدرحال نیماش با یکم ادهیپ یکم. میافتاد

 و میشد یشاپ یکاف وارد. نبود مشخص مقصدمونم

 حال در یدونفر یادیز یجوانها. میداد سفارش

 گرم خودشون کار به سرشون و بودند صحبت

 .بود

 

 بودند داده لیتحو مونو نسکافه با سیخ کیک تازه

 زوم در بطرف نیریش ی شده باز نگاه دمید که

 محکم نیریش لگد که بودم برنگشته هنوز. هستش

 بطرف همزمان یول. اومد در آخم و خورد پام به

 ییرو و رنگ و بلند یقدمها با دریح. برگشتم در

 .ومدیم بطرفمون داشت ختهیر بهم

 

 گرومب گرومب فقط که بودم خبریب خودم از چنان

 یسر دیرس تا! یچیه گهید و بود گوشام یتو قلبم

 مزاحمتون شرمنده: گفت و آورد نییپا برامون

 .شدم

 



 خاص یاحترام با انداخته بازوم ریز دست بعد

 راستش و بود بصورتش فقط نگاهم. کرد بلندم

 نیب بعد یا لحظه و. کنه کاریچ خوادیم دونستمینم

 . شدم دهیکش آغوشش در مردم ی همه

 

 حس شاپ یکاف یتو رینفسگ یسکوت یا لحظه

 همه زدن کف و سوت و غیج یصدا بعد. شد

 رو اوضاع هنوز که منم رفتیم آسمون به داشت

 . بودم نکرده لود

 

 تند دمیفهم رو اوضاع یطیخ و شد جمع حواسم تا

 که دمیکش کنار وونهید دریح آغوش از خودمو

 . بود کرده یقاط واقعا

 

 به خوشحال که نشست بگوشم بلند دریح یصدا

 لطفا یول دیکرد لطف زانیعز ی همه: گفت همه

 .هستند بنده همسر دینش زده ذوق ادیز

 



 اصال...... یایم من با امروز تو: گفت بمن رو و 

 .......تمام و رفتن فقط میبزن میندار هم یحرف

 

 

 بود من در تازه یشروع شیایدن که آمد یکی

 بود سوسن لحن هیشب یقیموس احساس از پر

 

 یابر یقسمت تا یکم ش،یآرزوها فیرد

 بود روشن و صاف شهیهم اما، اش ساده نگاه

 

 دیبخش ینم ها کرکس به را میمر پاک میحر

 بود الدن سهم شهیهم سنجاقک، ناز شیبرا

 

 بود شب از تر یمهتاب د،یخند ینم گل زخم به

 بود رفتن جنس از یول آمد، یم و بود شهیهم

 



 آمد غزل با که یکس شد، گم من شعر در یشب

 بود من در تازه یشروع ش،یایدن که بود یزیعز
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 یعنی برم؟ کجا برم؟ باهاش من: کردمیم فکر فقط

 .....شاپ یکاف وسط از یچ

 

..... تنگه وقتمون نیآم: گفت و گرفت دستمو دریح

 بپا برات یکل بابات..... یرنظریز هرلحظه

 االنم.... بشم کینزد بهت من مبادا که شتهگذا

 .....میبر برسونم بهت خودمو تونستم بزور



 

 کجا کجا؟...... آخه: گفتم لرز یکم با و هراسان

 .... میبر...... 

 

 میشونیپ یرو لبهاش و اومد جلو دریح صورت

 آسمون به جوونها غیج یصدا نباریا که نشست

 . کردندیم قیتشو بلند درویح داشتند گهید و رفت

 

 خواهش: زد داد گوشم کنار فقط بشنوم نکهیا یبرا

 خواهش...... کن اعتماد بهم شهیهم مثل کنمیم

 تنهاش درویح کنمیم خواهش...... نیآم کنمیم

 ....نزار

 

 زیم اونور از نیریش که بود دهیخواب یکم صداها

 زن ؟یکنیم کاریچ یدار پسرعمو: گفت شده بلند

 ی اجازه بردنش یبرا یول خود، یجا به تهیعقد

 !شرطه مادرشم پدر

 



: داد جواب دیدرخش یم چشماش که دریح

 حاد یافسردگ گفتنیم..... طونیش تخس   وروجک  

 کابوسهات با شبها فقط که بده یلیخ حالت و یگرفت

 !یکنیم سر

 

 که یافسردگ چشمها اون بخورم قسم تونمیم یول

 پاشا نوایب. ستین توشون یزیچ طنتیش بجز سهله،

 !کرده باور رو همه حرف چقدر که

 

 برمیم زنمو من یهمگ ی اجازه یب ای بآجازه االنم

 بدست ریشمش میجوووون جون ییدا هم یکم و

 حرفمو نه چون تهیاهم یب برام بگرده، دنبالمون

 و ریبخ ییدا! بفهمه داد بخودش یزحمت نه دیفهم

 .....بسالمت مارو

 

 ...... نیآم میبر: گفت و دیکش دستمو

 



 یسر که برگشت نیریش بطرف هراسانم نگاه

 یبش خوشبخت: گفت بلند خنده با و داد تکون

 دبختیسف..... تیزندگ دنبال برو.... برو.... دخترم

 .....یالههههههههه یبش

 

: گفت که شد دهیکش دریح توسط دوباره دستم و

...... من یبانو ماه میبر یگرفت لیتحو رتمیخ یدعا

 ....تنگه واقعا وقت که میبر

 

 و کطرفی بابام. بودم فیبالتکل یول برداشتم یقدم

 !!کردمیم دیبا کاریچ...... دریح گرمید طرف

 

 یکاف یجوانها زدن دست یصدا یا لحظه که

 دومادو عروس: گرفتند دم هم با و شد بلند شاپ

 ......االی االی االی االی ببوس

 

 دنیبوس فقط: کردم فکر یریو و ریه اون در

 به همکه دریح....... تیجمع وسط اونم کمه دومادم



 کارش از شکرخدا احتماال و بود زده آخر میس

 ....شدیم برکنار

 

 البته. رفتمیم دریح دنبال گهید سروصدا اون در

 میدیرس که در کنار. شدمیم دهیکش محکم بگم دیبا

: گفت و دیچیپ بازوهام دور پشتم از دریح دست

 یم نیماش سوار زود فقط میرفت که رونیب نیآم

 .....هیخطر یکم رونیب..... میش

 

 خارج که شاپ یکاف از. دادم تکون یسر فقط

 هنوز و رفتمیم دریح یقدمها با همراه عیسر میشد

 استخوان که میبود ابانیخ بزرگ رو ادهیپ در

 . کردیم درد دریح دست فشار از راستم یبازو

 

. شدند سبز راهمون یجلو مرد دو یا لحظه

 نهیس و بازوها که داشتند تن به یدار دکمه شرتیت

 کنم فکر شونیا چهیماه یبازوها. بود رونیب شون



 دکمه نیآخر تا شون نهیس و بود دنیترک حال در

 . بود رونیب

 

 بااجازه کجا؟ داَشم: گفت گونه الت یلحن با شیکی

 کجا اصال د؟یبر یم رو مردم دختر دیدار یک ی

  دخدا؟یام به دیبر یم

 

 بود حلقه دورم محکم که یدست همون با دریح

 و خفه ییصدا با. دیکش سرش پشت منو یا لحظه

 دوست شما قبر سر دخدایام به: گفت خشن

 میعقد زن بردن یبرا گفته شما به یک..... یگرام

  رم؟یبگ اجازه شما از دیبا

 

 از من شدن دهیکش و بود همان حرف نیا گفتن

 یعنی. بزنم غیج نتونستم یحت...... همان عقب

 بطرف الت مردک مشت چون نکردم دایپ وقتشم

 دیکوب دستش ریز محکم دریح که رفت حواله دریح

 . شدم دهیکش عقب ییدستها با عیسر منم و



 

 که نشست امیت یرو غیج با همراه و هراسان نگاهم

 درون ادمهی فقط. دیکش یم نیماش بطرف منو

 نازک ی جثه اون با امیت که شدم داده هل نیماش

 همچنانکه و رفت رجهیش پاهام یرو از شینارنج

 .کرد روشن رو نیماش درجا بود افتاده پاهام یرو

 

 در کنار خودش و شد بسته دهیکوب نیماش در

 دریح و عقب بطرف. دیلرز یم بدنم تمام. ستادیا

 یپا به نگاهم که افتاده یاتفاق چه نمیبب برگشتم

 از یکی ی نهیس یرو محکم که نشست دریح

 . نشست مردها

 

 مرد چند با دریح کنار فرخ. بود امتیق رو ادهیپ

 یکاف یجوانها از یتعداد انگار و بود شده یقاط

 که شیکی و بودند اومده دریح کمک به هم شاپ

 کوبونده که بود لگد و شدیم بلند هوا یرو رسما

 . شدیم



 

 و بودند ستادهیا یکنار نیریش همراه هم دخترها

 نبود معلوم! یدنیشن بودند انداخته راه ییسروصدا

 انداخته راه داد و غیج ترس از ای کنندیم قیتشو

 ! اند

 

 هنوز شونیکی اما افتادند نیزم مردها از نفر سه

 یرو محکم دستامو منم. بود یکار کتک درحال

 لرزشهاشونو بتونم بزور بلکه فشردمیم پاهام

 .کنم کنترلشون

 

 دریح به یزیچ ادیفر با و دیدو جلو یآن در امیت

 حساب به شده تموم هم چهارم مرد کار. گفت

 . بود طرف نفر چند با که ومدیم

 

 درجا شده سوار و اومد نیماش بطرف بدو دریح

 کرده کورم اشکام و دمیدینم ابونمیخ گهید. افتاد راه

 شیآت رسما که نشست دستم یرو دریح دست. بود



 گهید مییدا نمیبب: گفت زنان داد حدودا و بلند. بود

 یم جلوش بکنه یهرکار...... کنه کاریچ خوادیم

 . ستمیا

 

 بعد به نیا از کنه لطف نشناخته رو توانمند دریح

 دختر احترام که خودش یجا به یدخترش! بشناسه

 ..... محفوظه مونییدا

 

 جونم از تو از مراقبت و تیحما یبرا من یول

 تو آوردن بدست یبرا من......... گذاشتم هیما

 ها یداعش و سلمانها و زهایپرو و رهایام مقابل

 ...... کرده فکر یچ بابات..... ستادمیا

 

 رو نیآم پس کردم عقدت راحت چون کرده فکر

 خام االتیخ همش...... رمممممممیگیم دیند

 روزمون و شب کی فقط و بود کاش...... خودشه

 ...دید یم تو بخاطر رو

 



 یتو یول کنمینم ادب ی اسائه بابات به هم االن

 کلوخه، و سنگ تخته و سنگ پراز تهران

 دخترشو که ش کله یتو بکوبه کرد پسند هرکدومو

 بهش دستش نداره امکان و بردمممممممم

 ...... برسه

 

 میریم عسل ماه یبرا.....  ست آماده طهامونیبل

 رانیا از نداشتم اجازه شغلم بخاطر فیح..... شیک

 بابات که میکردیم پرواز ییجا وگرنه بشم خارج

 ....کردینم فکرشم

 

 هیگر چرا تو: گفت بلندتر انداخته بطرفم ینگاه بعد

 باش خوشحال...... ووووووووونهید دختر یکن یم

 قربون...... جنگه یم برات داره دریح مثل یکی

 !کردنه هیگر کارت فقط که دریح بشه اشکات اون

 

 و زد یچرخ بغل نهیآ و وسط نهیآ یرو نگاهش

 درجا و! کنند ینم بمونیتعق خداروشکر: گفت



 هم اونجا از و دیچیپ یتر خلوت ابونیخ بطرف

 .کرد توقف یا گوشه شده یمتر ۱۴ وارد

 

 یتو محکم گرفته هامو سرشونه و برگشت بطرفم

 و نشست سرم پشت دستش. داد فشارم اش نهیس

 گهید: گفت شد فشرده گلوش ریز به صورتم

 دریح همسر من یبانو ماه...... نمینب اشکاتو

 ......نداره ختنیر اشک حق توانمند

 

 از که ییدستمالها با آورده باال صورتمو بعد

 بخند: گفت و کرد پاکش قشنگ برداشت داشبرد

 المیخ بخند..... بخند دریح بخاطر...... دریح جان  

 چطور و کنم کاریچ دیبا گهید نمیبب و بشه راحت

 ....جانانمممممم بخند..... زمیبر بهم هارو نقشه

 

 و یلوط و مغرور و قلدر پسر نیا. دمیخند نباریا

شم چقدرررررر هوا سربه  چقدر..... بود نازک 

 .اوردیم بدست دلمو کارهاش با و دیخریم نازمو



 

 قشنگت ی خنده اون قربون: گفت دیخند خودشم

 دنیخند با که بخند فقط.....  یالهههههههههههه برم

 .....یشیم دریح عشق نیباتریز

 

 از یا بوسه درجا و انداخت اطراف به ینگاه

 دنبال میریم راحت الیخ با گهید: گفت ربوده لبهام

 .......دیآ خوش دیآ شیپ هرچه...... مونیزندگ

 

 رونیب یمتر چهارده از عقب دنده و افتاد راه

 راه ابونیخ یتو و کرد انتخاب رو یآهنگ. رفت

. گرفت دستمو و شد دهیکش بطرفم  دستش. افتاد

 کف درون یا بوسه و نشست لبهاش یرو دستم

 شدیم پخش که ییبایز آهنگ با و. گذاشت دستم

 .کرد یهمخوان به شروع

 



 منه آرامش یبرا کارهاش تمام دمیفهم یم کامال 

 کنار یکار کتک اون بعداز نداشت امکان وگرنه

 .....باشه آروم نهمهیا ابونیخ

 

 برام قشنگ و دیچرخ یم بطرفم نگاهش یگاه

 مرگ ذوق واقعا شرفتار و حال نیا از که خوندیم

 .....بودم

 

 

 رامیانی باخ رامیانی آخ رامیانی ننیعشق

 سن نیلمدیب من اولدوم کول 

 

 منه اول قیعاش سنده.... سنه اولدوم قیعاش

 ...سنه ورولموشام من.... منه اواشی اواشی گل

 

.... سوزمیم فقط سوزمیم عشقت از)آهنگ یمعن

 سوزمیم کن نگاه



 تو یدینفهم شدم خاکستر

 شو من عاشق هم تو.... شدم تو عاشق

 هستش تو ریگ قلبم من که.... ایب بطرفم آرام آرام

 

 

 نه الیخ در خودم، کنار خواهمتیم

 نه وصال یبرا و یکم امیخواهیم

 

 گذاشت؟ راحتم مگر تو از نوشتن شوق

 نه آلدهیا ام،یشاعر حال است خوب

 

 کرد ادیز را امیکالفگ امییتنها

 نه حال کاش، یا من سهم بود ندهیآ

 

 من کنار یبود تو کاش، بود ندهیآ

 نه محال یعشق یغصه و نبود حاال



 

 شهر یهاچشم وسط زدن قدم وقت

 نه وبال اما گردنت، دور به دستم

 

  من کنار دائم بودن یبرا دیبا

 نه احتمال ،یبده نیقیسر از قول

 

 !یگرید کینزد و یدور دور دور تو

 نه سال؟ و ماه گذردیم که یکنیم حس

 

 چشمینم نه نشده، رضا دلم هرگز

 نه مجال، ینداد که اتخنده بیس جز

 

 تو الیخ با یول است جهنم نجایا

 نه شغال، با امشده نیهمنش گرگ با

 



 است بهتر فاش یشو مهر سربه راز یا

 !نه شال ریز یول باز یمو باستیز
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 داشت که بود دریح به تمام ذوق و عشق با نگاهم

 چه. بود رو رویز هم دلم ته اون اما خوندیم برام

 . دونستمینم رو فتهیب خواستیم یاتفاق

 

  برنخوره بابا به  که کهیجور و یدزدک دیبا اما

 بعد به نیا از دادمیم میگرام پدرجان به شو اشاره

 دخترشم شد باعث شکارها که رهینگ سخت ادیز

 .بدند یفرار

 



 خود دلخواه به اونم دادن یفرار نیهم فقط. دمیخند

. کردم تجربه شکر که بودم نکرده تجربه رو آدم

 و کرد قطع رو خوندنش آواز فشرده دستمو دریح

 چرا خودم ی خوشگله سنجاب: گفت یمهربون با

 خنده؟یم

 

 شکل نیا به ییربا آدم واال: گفتم و دمیخند دوباره

 وجه نیدتریشد به هم طرف خود که بودم دهیند

. نکنه نگاه سرشم پشت و بره بزاره باشه یراض

 .خندمیم اون یبرا

 

: گفت. بود چشماش ته یغم اما دیخند دریح

 ییدا ی افهیق یول بدم موییدارا نصف االن حاضرم

 ! داره یحال چه که نمیبب رو الجوشنم یذ شمر جان

 

 اگه! نباشها نگران اصال گمیم: گفتم یشوخ به

 به هم زاده حالل ی بچه که تو ییدا و منه یبابا

 با و کنهیم دایپ منو ادیم شده هرجور رهیم شییدا



 داره دنید تو ی افهیق اونموقع. برهیم شخود

 !درخانیح

 

. کرد پرواز نیماش که فشرد گاز یرو پاشو دریح

: داد جواب بود شده دهیکش بناگوشش تا که ییلبها با

. دمیم قول بهت نویا رندیبگ ازم تورو توننینم گهید

 رو دومشون دست دختر میبرگرد و عسل ماه میبر

 .تمام خودت و خودمم فقط! کاریچ خوانیم

 

. برگردوندم صورتمو خجالت با و دمیورچ لبامو

 داده قورت رو آبرو خورده رو ایح سرراست پسره

 . کردمینم کل کل باهاش بود بهتر و بود

 

 از که انداختم بهش ینگاه. دیلرز فمیک یتو میگوش

 بده آدرس االن؟ ییکجا بود نوشته. داشتم امیپ بابام

 .برسم موذمارو اون حساب و دنبالت امیب

 



 الیخیب یکم خوامیم ازتون من االن باباجان: نوشتم

 داره عمر تا که دیکرد یهیتنب چنان درویح. دیبش

 که شده روزیپ کنه فکر دیبد اجازه. رهینم ادشی

 . نده دست از نفسشو به اعتماد

 

 باشه سرافکنده خونواده و لیفام شیپ ندارم دوست

 همسرشو نتونست و دینرس شییدا به زورش که

 یلیخ که دیکنیم قبول حرفمو انشاال. ارهیب بدست

 !خودم زرنگ و تخس یبابا دارم دوستتون

 

 بابات به نکنه: گفت دریح کردم ارسال تا

 کارو نیا! بشه حاضر سروقتمون یبد راپورتمونو

 ادیب هوشت که کنم یم هیتنب خودتو فقط یباش کرده

 !سرجاش

 

 یم حالمو بود نیریش. نباش نگران بابا نه: گفتم

 .  برگردوندم صورتمو لبخند با و. دیپرس

 



 به ینگاه کرد توقف یا خونه یجلو دریح یوقت

 مناطق از زدیم داد که انداختم هاش خونه و کوچه

 ؟یآورد منو کجاست نجایا: گفتم. شهره متوسط

 بعد روز دو و ام خونه یبرگردون منو ستین بهتر

 ش؟یک میبر هم با یایب

 

 و رونیب بزنم خونه از یبخوا هرجور دمیم قول

 .بشم همراه باهات

 

 دست دمینم اجازه گهید: گفت و شد ادهیپ دریح

 برام غاز هی صدمن یها نقشه که برسه بهت بابات

 قلچماق چندتا ات خونه یجلو یحساب مرد. نهیبچ

 اونا ی جنازه یرو از دیبا اول که بود گذاشته

 . دیرسیم بهت دستم بعد گذشتمیم

 

 نیماش از کرد کمکم و کرد باز منو طرف در

 با درو. میرفت خونه بطرف که شدم ادهیپ بلندباالش

 . میشد وارد هم کنار هردو و کرد باز دشیکل



 

 یآراستگ و ییبایز به خونه که میشد ییرایپذ وارد

 صاحب ی قهیسل از تیحکا و بود شده دهیچ تمام

 . داشت اش خونه

 

 خونه یبگ شهیم: گفتم و برگشتم دریح بطرف

  ه؟یک یبرا

 

 دهیکش بطرفش و شد دهیچیپ کمرم دور دریح دست

 یتو شینیب و زد کنار شالمو گرشید دست با. شدم

 : گفت دهیکش یقیعم نفس. رفت فرو موهام

 

 داد شنهادیپ نجارویا خودش. هستش فرخ ی خونه

 هم شو بچه و زن. رسهینم چکسیه فکر به که

 ی خونه فرستاده یروز چند شیپ کساعتی نیهم

 .میباش راحت ما که مادرزنش

 



 بهت یکس دست دمینم اجازه هم رمیبم گهید فقط

 یتو لبهاش و شد حلقه دورم شتریب دستاش.  برسه

 رمردمیش دنیبوس یبرا دلم که زد یگشت صورتمو

 . بودم گلوش ریز دنیبوس عاشق من و. بود ذره هی

 

 دمیبوس چندجا از گلوشو ریز و کردم جمع لبهامو

 کرده جمع گلوشو تند و داد بخودش یتاب و چیپ که

 . رفت آسمون به اش خنده

 

 ازش یغلغلک شوهر نیهمچ داشتن از خندان منم

 نیآم: گفت. شدم دهیکش مبلها بطرف که شدم جدا

 یحت. کنم ییرایپذ من که دینیبنش دییبفرما شما جان

 !ینخورد هم رو کتیک شاپ یکاف در

 

 دست مردم لیوسا به یخوایم یعنی: دادم جواب

 !نباشند یراض دیشا ؟یبزن

 



 خونه مثل نجایا. نباش یچیه نگران: گفت خندان

 از فرخ زن یبدون اگه. خودمه یآبج و داداش ی

 که گهیم دریح داداش من به و خودمونه یلهایفام

 یکنیم حس هم تو گهیم ییدا بهم کوچولوش پسر

 .باش راحت پس خودته، ی خونه نجایا

 

 بود آماده کامال روز دو یکی نیا فرخ زن یراست

 پس. خونه نیا یتو ارمیب تورو خوامیم دونستیم و

 !بانوجان کرده آماده برامون هم رو ییرایپذ لیوسا

 

 مویباران و شدم بلند که شد آشپزخونه وارد

 و بود تنم چسبان و یکرم ینخ بلوز. درآوردم

. شدیم قشنگ باهاش یلیخ دمپاگشادم و کتان شلوار

 خچالی یتو داره دمید که رفتم آشپزخونه بطرف

 .زنهیم گشت

 

 یتو ییبایبز نتهاشیکاب و بود یبزرگ ی آشپزخونه

 یوقت. نبود یچیه نتهایکاب یرو اما. بود چشم



 بطرف دوباره و گذاشت زیم یرو رو کیک ظرف

 یسوال تونمیم....... دریح: گفتم شد خم خچالی

  بپرسم؟

 

 گذاشت زیم یرو هم رو شده دهیچ ی وهیم ظرف

 . دییبفرما کالنتر، بگوشم: گفت و

 

 یصندل. داشت یخوب حس هم بودن کالنتر. دمیخند

 و یشدستیپ. نشستم و دمیکش عقب رو زیم پشت

 فکر قبل از. بود زیم یرو هم یخور وهیم کارد

 .بودند کرده رو یهمچ

 

 ؟ییرایپذ یرینم: گفت دریح

 

 . نیبش خودتم. راحته کالنتر نجامیهم: گفتم

 



 چونه ریز دستشو سرپا و شد خم زیم کنار از دریح

 دنیبوس نمیبب: گفت. دیکش باال صورتمو گذاشته ام

  داره؟ یا مزه چه محل کالنتر

 

 ماچ نه، که بوسه و دیچسب بصورتم لباش درجا

. کالنتر بود یعال: گفت و گرفت لپم از  یا جانانه

 کنارمون جاش که ناپلئونم جان ییدا از بآجازه البته

 ! ستیخال

 

 بابا نوایب. رفت آسمون به دنمیخند یصدا گهید

 یم پروپاش به نهمهیا اش خواهرزاده که ناپلئونم

 . دیچیپ

 

 کهیت برام یشدستیپ در و نشست خندان هم دریح

 شکالت با کال روش که گذاشت پز خونه کیک یا

: گفت. بود شده دهیپوش یفرفر و شده رنده یا تخته

 !خدمتتونه در کالنتر معاون که بپرس رو سوالت

 



  ؟یشینم ناراحت بپرسم یسوال معاون،: گفتم خندان

 

 ناراحت کنهیم یسع معاون: گفت داده تکون یسر

 .دییبفرما نشه

 

 طال و زهره سر به یچ دمینفهم آخرش: دمیپرس

 و کجان االن. بود سوال یجا برام هم شهیهم. اومد

 کنند؟ یم کاریچ دارند

 

 فکرش اما بود شده رهیخ بصورتم نگاهش دریح

 که یلحظات بعداز. بود کرده پرواز یا گهید یجا

 االن طال و زهره: گفت داد قورت آهشو کنم فکر

 . هستند زهره برادر شیپ خارج

 

 رو شوهرش پدر ابانیخ در شیپ روز سه اتفاقا

 و ازدواجه شرف در هم زهره انگار گفت که دمید

 . کنه ازدواج برادرش دوست با خوادیم

 



 زهره بگم ینیحس و راست....... نیآم یدونیم

 دید اول از یعنی. نداشت یخاص تیجذاب من یبرا

 فقط که بودم داشته نگه پاک یجور رو نگاهم و

 داشتم دوستم به که ینید   و فهیوظ احساس یبرا

 .کردمیم براشون کارهارو اون

 

 المیخ گهید زهره گرفتن سروسامان دنیشن با االنم

 راستش اما. کنمینم هم فکر بهشون اصال و راحته

 !ندارم که دروغ شهیم تنگ کوچولو طال یبرا دلم

 

 رانیا به گزار و گشت یبرا هرزمان انشاال: گفتم

 . دمیم قول میریم دنشونید به هم با اومدند

 

 گذاشتم دهنم یتو چنگال با رو کیک از یا کهیت

 یبنحو راستش: کردم فکر. بود خوشمزه واقعا که

 گهید و شد راحت سرم پشت  از المیخ خودمم

 . نداشت ذهنم یهاینگران نیماب ییجا زهره

 



 تمام در...... کالنتر: گفت خورده رو کشیک دریح

 حاال. یگذروند رو یسخت یروزها واقعا سالها نیا

 بودم شاهد من خود که رو روزها نیا از یبعض

 واقعا ما جان نیآم خب یول بودند رینفسگ واقعا

 . کرد مقاومت

 

  هیگر یصدا ماجراها و روزها نیا چکدامیه در اما

 که شیپ روز چند. بودم دهینشن رو بلندت یزار و

 سوز با و یکردیم هیگر یاونجور زهرا بهشت در

 بگم و امیب جلو خواستم بارها یختیریم اشک دل

 نبود یاون منظورم من و یدیفهم اشتباه رو یهمچ

 !یکرد برداشت تو که

 

 یجلو و زدم بینه بخودم یکم راستش یول

 با صادقانه و صاف کامال هم تو تا گرفتم خودمو

 به محبتت و عشق ی درجه و یایب کنار خودت

 !یبزن محک درویح

 



 داشتم و بود باز ینعلبک هی قد چشمام دونمیم فقط

 .کردمیم نگاش

 

 یرو فاصله با یکم و بودم کنارت بخدا: گفت

 هیگر با بگم تونمیم فقط. بودم نشسته یقبر سنگ

 حال در اصال و یبود آورده در منم اشک هات

 .نبودم خودم

 

. شدم بلند زیم پشت از و برداشتم چنگالمو آروم

 دنید با. رونیب دندوناش و بود من به دریح نگاه

 دهیفهم بودم گرفته دستم یتو سرراست که چنگالم

......... دلخوره یبدجور کالنتر بود

 .......بدجووووووووووور

 

 

 

 ! یا شده بایز و ییتماشا چه وه دمتید

 ! یا شده جانها ی فتنه ، دل آفت ، من ماه



 

 روان سرو یا غمت در تا، دو گشته ها پشت

 یا شده کتای گل یخوب درگلشن تو تا

 

 دارد یحساب,  حسن و یدلبر و یخوب

 ؟ یا شده بایز نهمهیا سبب چه از حساب یب
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 سر و رفتمیم بطرفش یعصب و یجد یلیخ داشتم

 از خنده کهیحال در دیچرخ یم من با هم دریح

 . رفتینم کنار لبهاش یرو

 



 دور بازوم ستادمیا سرش پشت دمیرس که کنارش

 کنار درست چنگالمو درجا و شد حلقه گردنش

 .دادم گردنش به یفشار حاال گذاشتم گردنش

 

 ها زهیت کن باور نیآم: گفت و دراومد آخــــــــــش

 !گوشتم یتو رفت

 

 بهشت یتو تو که: گفتم و دادم فشار یکم دوباره 

 چوب منو اهیس زاغ تو که ؟؟؟؟یبود زهرا

 یدیدیم هامویزار هیگر و اشکها تو که ؟؟؟یزدیم

 همچنان من یداد اجازه تو که ؟؟؟؟یومدینم جلو و

 بد رو منظورت یبگ یومدین یول بکشم زجر

 دم؟؟؟یفهم

 

 االن: دادم ادامه و دادم فشار رو چنگال دوباره

 رو کارت تونمیم االن نه؟ ای حالله خونت دریح

 دست از بخدا...... بخدا......  بخدا نه؟ ای کنم تموم



 دارم دوست فقط بخدا....... شدم ذله کارهات نیا

 نه؟؟؟ ای یفهم یم بشم خالص و بکشمت

 

. حالله خونم و یدار حق بخدا: دینال خندان دریح

 زجرکشم و خدمتتم در یخواست یهرجور اصال

 یب کردها یزخم گوشتمو چنگال کالنتر یول. کن

 پاهات یجلو نجایهم یخوایم نکنه ؟؟یشوخ

 ؟یکن میسالخ

 

 گردنش رو همچنان چنگال حرفش به توجه بدون

 ادی یخوایم یک بگو تو فقط دریح: گفتم که بود

  هان؟ ینکن تیاذ رو نیآم یریبگ

 

 و کنه ینم تحمل یگینم داره؟ گناه نیآم یگینم

 که شهیم ایدن اون یراه زنهیم رو سکته دفعهی

 یریگیم ادی یک تو داره؟ آرزو هزاران و جوانه

 آدمو نهمهیا چرا قو؟یر و یمردن کالنتر معاون آخه

 ؟یکنیم زده خودت از



 

: گفت زود. بود شده بلندتر ش خنده گهید دریح

 تتیاذ گهید و رهیبگ ادی دهیم قول قویر معاون بخدا

 یرو هم سردت سالح االنکه مخصوصا. نکنه

 رفت چنگاله فقط. گرفتم ادی درجا گهید گردنمه

........ کنار بکش من جان..... نیآم گردنما یتو

 .....مننننننننننن جان   نیآم

 

 یخراشها به چشمم تازه و دمیکش کنار چنگالو

 فشار هم یکم اگه که افتاد گردنش ی شده سرخ

 دلم راستش یول. ومدیم در خونش حتما دادمیم

 !شد خنک دلم یکم کردم حس حاال. نسوخت

 

 دست با و نشست گردنش یرو دریح کدستی

 کالنتر گمیم: گفت یشاک گرفته دستمو گرشید

 ینجوریا درویح یکس حاال تا شد؟ خنک دلت جالد

. دیکرد بانو وروجک شما که بودها نکرده هیتنب

 !ها هیزیچ خوب هم انصاف



 

 و شدم دهیکش بطرفش یا هیثان در محکم بعد

 درجا دندوناش که گرفت قرار گردنم ریز صورتش

 .رفت فرو گردنم یتو

 

 با دنیخند دلم و بود کرده ضعف دلم اومده غلغلکم

 دادم حیترج رو زدن غیج اما خواستیم بلند یصدا

 . بود گرفته هم دردم چون

 

: گفتم کنان غیج غیج و دمیکوب دریح پشت به یمشت

 ها مونه ینم برام آبرو شهیم اهیس دریح

 .....کن ولم ووووووووووونهید

 

 تو باز: گفت دیکش عقب سرشو یکم که دریح

 گردن نیا من. شهینم دهید و یکنیم سرت یزیچ

 جالد؟ کالنتر کنم پنهان یجور چه رو یزخم

 



. دیچیپ آشپزخونه در ام خنده یصدا نباریا که

 باال ییابرو. بود شده خنک دلم که آخخخخخخخخ

 بمن: گفتم کاشته صورتش یرو یا بوسه و انداختم

 . بکن شبرا یفکر خودت ستین مربوط

 

 بد یفکرا و ستین دندون یجا ننیب یم همه البته

 شیاهیس با بگو منو االن. نباش نگران کنند ینم

 کنم؟؟ کاریچ

 

 بدون نباریا و شدم دهیکش دریح بطرف دوباره

 نشستم زانوش یرو کنم کنترل خودمو بتونم نکهیا

 حلقه کمرم دور دستش خواسته خدا از دریح که

 . شد

 

 هفته هی: گفت دهیمال بصورتم مهربانانه دماغشو 

 شهیم درست یهمچ اونموقع تا و شیک میریم یا

 .نباش نگران

 



 چقدر قبلها به نسبت یشد متوجه خودتم ن،یآم اما

 یدختر لیاوا ؟یشد زورگو و قلدر و زرنگ

. بود هیبق ماتیتصم به چشمت فقط و یبود ترسو

 . یبش میقا یکس پشت ییجورا هی یداشت دوست

 

 خودت و یشد قهار یزورگو هی واقعا االن اما

 هیتنب ،یکنیم قهر! یریگیم میتصم خودت یبرا

 یبرا یکنیم درست یزندگ ،یریگیم خونه ،یکنیم

 یبرا یکشیم چنگال ینکرد دایپ قداره قمه خودت،

 سرنوشت جنگ به یا آماده کال! حسابت طرف

 .....یافتخار باعث واقعا که یبر

 

 مادر و پدر یب رو یا بچه چیه خدا: گفتم. دمیخند

 همه و پشتته کوه نیع یکس یفهم یم یوقت! نکنه

 همه در و هست کارهات و بخودت حواسش رقمه

 و شهیم محکم پات یجا کنه، تتیحما حاضره حال

 سهله چنگال و یدیم جلو تو نهیس و بلندتر قدت

 !یکش یم هم ریت هفت

 



. کنمیم دییتا رو حرفت نیا واقعا: گفت دریح

 و فتهیدرم همه با بخاطرت که تو یبابا مخصوصا

 !رهیم شیپ کردنش جوانمرگ ی مرحله تا

 

 تکون نیطرف به صورتشو گرفتم دماغشو و دمیخند

 بهشت در منو چطور زرنگ معاون: دمیپرس. دادم

 اونجا تورو نداشتم انتظار اصال ؟یکرد دایپ زهرا

 !یبرسون بهم خودتو یبتون ای نمیبب

 

 با دلسوخته چقدرم حاال: دادم ادامه خجالتزده و

 یکس بودم خوشحال و ختمیر یم اشک بلند یصدا

 !ستین اطراف اون

 

 که رو اونشب: گفت فشرده بخودش کمرمو دریح

 و خسته زود صبح. دمینخواب کال کردم بحث باهات

 ی خونه به خودمو شدم بلند جا همه از دهیبر

 بابات و تو یبرا اونجا یکم و برسونم مادربزرگت

 دمید تون خونه به دهینرس که بندازم راه قال و داد



 دندیپرس دادم جواب تا زدند زنگ نامدار خانم

 شده؟ یچ شد؟ تموم یهمچ گهیم یچ نیآم دریح

 دیدار میتصم که گذشته یچ جوان دوتا شما نیب

 د؟یکن مرگ دق مارو

 

 یلیخ حالش و رونیب زد خونه از نیآم االنم

 و تو با دونمیم خودم فتهیب براش یاتفاق فقط! خرابه

 !بکنم یا معامله چه یرعلیام

 

 گاز پدال یرو من یپا و زدیم حرف مادربزرگت

 برسم تون کوچه سر خواستمیم تازه. شدیم فشرده

 .دمید یاصل ابونیخ به تورو دنیچرخ دورادور که

 

 واقعا دلم یبود زده بهم که ییحرفها با راستش

 بد منظورمو بودم دهیفهم درسته. بود پر ازت

 از که یمن جواب نبود قرار اما ،یکرد برداشت

 رو بودم شده رانده تو بخاطر ایدن تمام طرف

 ! یبد محکم یاونجور



 

 ادهیپ و کردم پارک یا گوشه همونجا رو نیماش

 برت بخونه و برسونم تو به خودمو خواستم. شدم

 با راستش که یبود ختهیر بهم چنان یول گردونم

 .گرفت آروم یکم دلم دنتید

 

 دریح شدن تموم فکر   و من نبودن بخاطر اگه تو

 ی آواره آشفته و ناراحت ینجوریا تیزندگ در

ش تاسم من پس یبود ابونهایخ  بابات از کی به ش 

 . بود جلوتر

 

 و دمید یم رو حالت و ومدمیم راه دنبالت

 و حال نتونستم چندبار. شدیم آرومتر دلم یلرزشها

 و امیب جلوتر خواستم و کنم تحمل رو بدت یهوا

 زد بینه عقلم اما کنم، فیتعر برات ماجرارو تمام

 . کنم صبر یکم

 



 نیا بار ریز هات شونه و یدیکش یم زجر درسته

 با یکم خواستیم دلم اما بود، خم غصه و غم

 ایآ ینیبب و یباش تنها عشقت و قلب و دل و خودت

 یکن تحمل و یکن یزندگ یتونیم دریح بدون واقعا

 نباشه؟ کنارت درتیح

 

 تا! یکن حجت اتمام خودت با تا ومدمین جلو فقط

 دلم اصال! یچند چند عشق و یزندگ یتو یبدون

 تو داشتن یبرا که یدریح یبفهم خواستیم

 هی رو همه و دیکوبیم آسمون و نیزم به خودشو

 !داشت یجا تیزندگ یکجا دوختیم بهم جا

 

 نداشتم میتصم گهید اما بودم باهات قدم به قدم

 برات افکارش تمام با ییتنها نیا. امیب جلوتر

 .  بود ساز سرنوشت

 

 زد زنگ یدوبار بود نگرانت همکه نامدار خانم

 چیه یجا و هستم کنارت دورادور خودم گفتم اما



 تا نده اطالع یشکیه به کنه لطف که ستین ینگران

 !شهیم تموم چطور ماجرا نیا نمیبب

 

 بگوشم ازت ییصدا یگاه و دمیدیم رو هات هیگر

 حرفها تونستم ینم و بود ادیز ام فاصله اما دیرسیم

 .بدم صیتشخ هاتو گله و

 

 و یخستگ دورادور روحم و قلب واقعا ظهر اما 

 جسمم تمام و کردیم حس رو تیتشنگ و یگرسنگ

 .کردیم پرواز بطرفت

 

 یناهار برات خانم ماموران از یکی زدم زنگ

 شناختمت یم. برسونه بدستت ینذر اسم به و ارهیب

 اریهوش و زرنگ اونهمه خدا چوقتیه دونستمیم و

 زهرا بهشت تمام در چرا یبد صیتشخ که ینبود

 دمید که شده آورده تو یبرا اونم ینذر هی فقط

 رو ینذر جواب و سوال بدون و شناختمت درست

 . یکرد قبول



 

 ...... گذاشته بدهنت که آب یبطر

 

 داد و شد بلند دریح آخخخخخخخخ یصدا یا لحظه

 من جان...... نننننننننننننننیآم شد َکنده: زد

 .....نننننننننننننننیآم...... کن ولشششششش

 

 گوشش داشتم چنان. نبود کار در یکردن ول یول

 رو گوشش یتلخ و یشور که گرفتمیم گاز رو

 .کردم حس زبونم یرو رسما

 

 من از شناختش آقا و بودم خل و جیگ من پس

 و اوردیم سرم خواستیم ییبال هر که بود نگونهیا

 . زدمینم کیج که هم نوایب من

 

 یوا و آخ یصدا و بود دندونام نیب گوشش دریح

 یسع دستش با که گوشم یتو التماسش و گفتن



 دهیجو بدتر گوشش اما بزنه کنار صورتمو کردیم

 !شدیم دهیکش و

 

 کرد،یم تیکفا هشیتنب گهید که یلحظات بعداز

. نبود ستادنیا یجا گهید اما کردم ول   رو گوشش

 آب. رسوندم ییظرفشو به خودمو و شدم بلند درجا

 بلکه کردم یآبکش قشنگ و کردم تف دهنمو

 . بره نیب از دهنم یشور

 

 دستش همچنان که برگشتم دریح بطرف یشاک

 ی افهیق با مالش حال در و بود گوشش یرو

: گفتم دهیچروک ی افهیق با. کردیم نگاه منو خندانش

ت چرا  یچ هر از یچ یعنی بود؟ شور اونهمه گوش 

 !!!اومد بدم هستش گوش

 

. شد بلند آسمون به دریح ی خنده یصدا که

 حاال: گفت دهیبر دهیبر کرده غش همچنان

 ده... ،یدیفهم گوشمو یشور فقط... خداروشکر



 و یلیچ و چرب گوشم حتما.....  نرفتم حموم روزه

 روغن یبرا... یدینفهم اونجاشو که بوده هم تلخ

 ....ها ست نهیگز نیبهتر یریگ

 

 رو خونه تهوعم حالت بلند یصدا دونمیم فقط

 کهیت هی اون موند کم شد بد چنان حالم. برداشت

 آب یآن در. ارمیب باال رو بودم خورده که یکیک

 خم ییظرفشو یرو و شد پر دهنم یتو یتلخ

 ...شدم

 

  شوم رانتیح لحظه کی،یدهیم اجازت گر

  شوم چشمانت یمحو درنگاهت، لذت موج

 

  دلم خواهد یم اریبس تورا م؟یگو شود یم

  شوم خواهانت بوسه کی خاطرت نرنجد گر

 

  شود یم دایپ نه عاشق یمن،فرمانبر مثل



  شوم فرمانت به الفت؛تا زره کی کن لطف

 

  صادقم یلیخ عشق ی راه به اما ام ساده

  شوم قربانت به تامن! است،گو شرط امتحان

 

 ام برده یپ غزل مفهوم به من تیادا از

 شوم خوانت غزل م،تایسرا را چشمت ناز
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 در پشت از بودم شده خم نکیس یرو همچنانکه

. دیخند یم همچنان که شدم دهیکش دریح آغوش

 گاز یآورد ریگ رو ییهرجا یباش تو تا: گفت



 بدتر اوضاعت که ینزد گاز دماغمو خوبه. ینزن

 .  شدیم ختیریب

 

 یتو نگاهم و دمیچرخ. دمیخند یم داشتم منم گهید

: دادم جواب سرخوشانه. افتاد محبتش پراز چشمان

 که ییهرجا دمید ازین هرزمان باشه، ادتی یول

 .ندارم تعارفم رمیگیم گاز رو باشه

 

 که مینشست زیم پشت  دریح نوازش و ناز با

 ینگاه رو شیگوش ی صفحه تا. زد زنگ شیگوش

 ییدا: گفت و برگشت بطرفم چشماش انداخت

 دخترمو بگه زده زنگ حتما.....  هستش

 !برگردون

 

 برگردون خب: گفتم و دادم تکون یآرام به یسر

 ستین دختر یول و صاحب مگه گه،ید  داره حق

 !یربود شاپ یکاف وسط از دلبندشو که

 



 و گذاشت زیم یرو رو یگوش داده تماس رد دریح

 پدر حرف حرف که امروز به تا: گفت. دیخند

 کی از یحت دریح ندادند اجازه و بود محترمتون

 نه ست بنده دور   دور االنم! بشه رد نیآم یفرسخ

 خودم با و گرفتم نامزدمو دست فقط که گهید کس

 یکار یکس دلبند با من وگرنه. دور دور میریم

 . ندارم

 

 یخوب حال و حس راستش. زدم بصورتش یلبخند

 همچنان بابا که بود یانرژ از سرشار و داشتم

 که یدیجد دریح نیا و. بود سرم پشت تگرانهیحما

 ........نبود یقبل مرد اون دمید یم

 

 بود، سرجاش بودنش یجد و غرور همان هرچند

 و حد یب یهایقراریب و چشمها در عشق یول

 !کردیم غوغا داشت من داشتن نگه یبرا مرزش

 



 تا و برداشت رو یگوش که زد زنگ تلفنش دوباره

 خوش داداش احوااال: گفت یکی دمیشن داد جواب

 که دیخوب دیچطوررر خودمون؟ اخالاااااق

 گذره؟یم خوش انشاهللا؟؟

 

 در میهست: داد جواب شده بلند زیم پشت از دریح

 شرمنده. باشه آباد تون خونه. جان فرخ خدمتتون

 !دیافتاد دور تونیزندگ خونه از من بخاطر

 

 با منم. زدیم حرف فرخ با و زدیم قدم داشت دریح

 دیرش و بلند قدوقامت به نگاهم وجودم ی همه

 .بود شده الغر بشدت که بود خورده گره دریح

 

 غرور اون چشمانش و نگاه نه حرکاتش، نه گهید

......  نداشت یسرد......  نداشت رو یشگیهم

 حس فقط و فقط قدمش به قدم اما. نداشت تحکم

 ... بود یدلدادگ نیریش

 



 یبرا دلم عاشقانه و زدم پلک شهیهم از قرارتریب

 چهره یخستگ با دریح وضع و سر.  دیلرز درمیح

 یها یخواب یب از صدرصد که سرخ چشمان و

 . انداخت یم تپش به قلبمو بود شبانه

 

 اصال داشت تن به که یرنگ یخاکستر راهنیپ

 و بود باز شییباال دگمه دوتا. زدینم دل به یچنگ

 به شو مردانه نهیس پرپشت یموها از یقسمت

 یجا. دمیخند دوباره که بود گذاشته شینما

 !دامادش نیا با سبز نه، که یخال باباجوووونم

 

 در دریح. بود زده زنگ. بود بابام که دیلرز میگوش

 باهاش بلند بلند و بود فرخ به حواسش ییرایپذ

 نیا تا کردیم صادر رو دستوراتش و زدیم حرف

 نشند مزاحمش که بکنند کاریچ رو ستین که یمدت

 !فتهین اتفاق سفرش یقبل یماجرا تا

 



 به آروم. رفتم آشپزخونه ته و برداشتم مویگوش

 خوبه حالت: گفت سالم بدون که دادم جواب بابام

 ؟یدینترس که دعوا یتو دخترم؟

 

 لرزش! کردمیم سکته داشتم بابا هیچ ترس: گفتم

. اومده روزم به یچ دیدیفهم یم دیدید یم پاهامو

 آسته چه دیبدون اگه. شده هیتنب دریح بخدا بابا یول

 همون دیکن ینم باور کنهیم حرکت محبت پراز و

 . باشه دریح

 

 از شتریب تا دیبش مردم ی بچه الیخیب گهید لطفا

 ! داره گناه نشکنه نیا

 

 یداد صیتشخ و یخوایم خودت که حاال: گفت بابا

 برنامه بگو فقط. ندارم تونیکار باشه هیکاف هشیتنب

 . کنم فیرد هامو برنامه منم تا هیچ ش

 



 یرو منم. بابا دهایداد قول پس: گفتم آهسته

 روز دو یبرا دریح انگار. کنمیم حساب حرفتون

 دونمیم نویهم فقط. شیک سفر ببره منو خوادیم بعد

 . یچیه گهید

 

 خودم پس باشه: گفت و کرد مکث یا هیثان بابا

. نباش یچیه نگران تو کنم یم فیرد کارهارو

 .دیباش خوش

 

 دریح که نشستم زیم پشت درجا و شد قطع تلفن

 .بود زدن حرف درحال هنوزم

 

 از فکرم و بود تموم کمیک شد که آشپزخونه وارد

 و بود کرده مطمئنم بابام. بود راحت جهات تمام

 امشب پس دریح جناب: گفتم. بود حرف حرفش

  نه؟ میموندگار نجایا

 



 بعد روز دو تا: گفت داده تکون یسر دریح

 بطرف کراستی و فرودگاه میریم بعد و میینجایا

 کالنتر؟ یستین که ناراحت. شیک

 

 شما گروگان و ریاس که فعال نه، که ناراحت: گفتم

 ندارم لباس من یول. کنمیم دیبگ یهرکار و هستم

  بگذرونم؟ دیبا چطور رو روز دو نیا و

 

 راستش: گفت انداخته ساعت به ینگاه دریح

 شام میبکن دیخر یکم میبر. دارم ازین لباس خودمم

 !یراض منکه. میایب و میبخور رونیب هم رو

 

 یبابا گور. یراض هم بنده: گفتم و شدم بلند

 .میبر! یناراض

 

 افتاد چنگال یجا به چشمم شدمیم رد که کنارش از

 سوزش خراشها یجا صدرصد. بود سرخ همچنان

 آهسته ناخواسته. گفتینم یزیچ دریح اما داشت هم



 خراشها یرو لبهام و شد حلقه کمرش دور دستم

 . نشست

 

 بناگوشم به سرش و دیچیپ دورم دستشو دریح

 یه نوایب و مظلوم من   نیآم کن باور: گفت. دیچسب

 تو یول شم،یم دور ازت و دارمیم نگه خودمو

 ! یکنیم شروع و یچسب یم بهم دوباره خودت

 

 بعدا کردم دیپل یفکرها و شدم خطرناک ییهوی

 !خودته یپا گناهان تمام که بودم من گناهکار ینگ

 

 

 

 مار یاله: گفتم و دمیکش کنار خودمو تند خندان

 لیتحو خودتو چقدرم که بزنه شتین نوایب و مظلوم

 رو جوابت بلدم یبکن هم دیپل یفکرها! یریگیم

 .بپره سرت از ت منحرفانه افکار بدم چطور

 



 من که باشه موندگار هم چنگالها اون یجا انشاهلل 

 بطرف خندان و. گردنتم از قسمت اون عاشق

 . رفتم لباسهام

 

 حد در کنان صحبت دریح دست در دست اونروز

 و بودم مهمونش هم رو شام. میکرد دیخر ازین

 الیخ با که بود ییغذا نیاول دیمد یمدتها بعداز

 به و شدیم گوشت ش ذره ذره و خوردمیم راحت

 . دیچسب یم تنم

 

 یتلفنها جواب و رفتیم فرو فکر به یگاه دریح

 یهمچ از المیخ واقعا من اما. دادینم چکسمیه

 نوش و یبراحت خودمو یاریبخت چلو و بود راحت

 . خوردمیم جان

 

 در یچا خوردن و شهر داخل گشتن یکم بعداز

 دمیفهم یم مدتها بعداز تازه یسنت یشاپ یکاف



 در جوانها و بگذره چطور دیبا آدم ینامزد دوران

 . برندیم یلذت چه امیا نیا

 

 با! بود گذشته چیه به ماهها نیا تمام منکه اما

 یا لحظه دریح دست که نیماش قشنگ یآهنگها

 . میشد خونه وارد خسته کردینم رها دستمو

 

 دریح. میبخواب کجا بود قرار دونستمینم فیبالتکل

 یچ به: گفت و دیخند بود دهیفهم شدنمو جیگ که

  وروجک؟ یکنیم فکر

 

. انداختم اطراف به ینگاه شده جمع یصورت با

 یبرا یاتاق و همسرش و فرخ یبرا اتاق کی فقط

 جانت فرخ تخت من کن باور: گفتم.  بود شون بچه

 نیا وسط پتو یرو دمیم حیترج! ها خوابمینم

 بعد و شد زونیآو لبام......  اما بخوابم ییرایپذ

 تخت: دادم ادامه. شد دهیکش یور هی لبم ی گوشه

 !لطفا نه فرخ



 

 و دیخند. رفت آسمون به دریح ی خنده یصدا

 بخورم تو افهیق: گفت خنده از ریس بعد دیخند

 همونجا یبگ تو هرجا....... دخترررررررررر

 .....فرخ نوایب! نباش فرخ تخت نگران میخواب یم

 

 خندان. شد بلند دلش ته از ی خنده یصدا دوباره و

 هامونیشوخ نیب در تمام یدلخوش با و

 و میبرداشت فرخ اتاق یوارید کمد از ییرختخوابها

 .میکرد پهن ییرایپذ در

 

 و تاب فقط بودم دهیخر که ییهایراحت لباس از 

 چراغ. بود مناسب خواب یبرا ساده یشلوارک

 اتاق در لباسهامو و کردم خاموش رو ییرایپذ

 کم نور در  دریح اومدم که رونیب. کردم عوض

 در کامال و بود شیشونیپ یرو دستش شبخواب

 !فکر

 



 عمر تمام یبرا رو الشیخ کلمه چند با تونستمیم

 لو هامون نقشه بابا و من اونموقع اما کنم راحت

 . میشدیم خی یرو سنگ و رفتیم

 

 اومدنم متوجه دریح تازه که دمیخز پتو ریز آروم

. دیدرخش یم داشت نگاهش و برگشت بطرفم. شد

: گفتم طنتیش با گرفت قرار سرم ریز که دستش

 جیگ من که یخوابیم آروم خوب یها بچه مثل

 !!! ها رهیم هم تو کالهمون یبخور تکون. خوابم

 

 من و: گفت بود باز بناگوش تا ششین که دریح

 در محکم و!!! بره هم تو کالهمون که نمیا عاشق

 ......شدم دهیکش آغوشش

 

 

 

 نرود جان و دل لوح از تو نقش هرگزم

 نرود خرامان سرو آن من ادی از هرگز



 

 وندیپ زلفت سر با دلم بست ازل در

 نرود مانیپ سر از و نکشد سر ابد تا

 

 است من نیمسک دل بر غمت بار جز چه هر

 نرود آن من دل از و من دل از برود

 

 گرفت یجا جان و دل در توام مهر چنان آن

 .. نرود جان از و دل از برود سر اگر که
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 هم زورم یحت و شدمیم فشرده آغوشش در

 رو ییهرجا لبهاش. بکشم کنار خودمو دیرسینم

 تقال ادیز که وقتها یبعض و گشت یم خواستیم

 چون نکش زحمت کالنتر گفتیم ب رم در کردمیم

 و بلده کار معاونت ادیبرنم ازت یچکاریه

 !زورگو

 

 خودش هم ادیز ینوازشها و ناز بعداز باالخره

 یکارها و بدوها بدو از چنان. من هم شد خسته

 یرو سرم همچنان که بود کوفته بدنم گذشته روز

 . بود برده خوابم دریح یبازو

 

 ادتونی: تذکر. ) دمید یم مویعروس شب خواب 

 االن که بود رمان اول قسمت یعروس شب باشه

 یم خواب در فرخ ی خونه یتو دریح کنار نیآم

 (.دمیم حیتوض گذرا یکم فقط منم. نهیب

 



 عرق رسما و کرده عرق بدنم تمام کردمیم حس 

 گرفته بدنمو تمام درد. کنهیم چکه سرتاپام از داره

 کهیت داشت که بود حلقه شکمم دور دستام و بود

 .شدیم کهیت

 

 لب ریز فقط و دادمیم رونیب داغمو ینفسها

 که بود یدریح به نگاهم. دادیم قورت هامویزار

 .بود تفاوت یب و مغرور اولها نیع

 

 یب یعاد یلیخ و بود نشسته تخت یرو کنارم 

. زدیم حرف تلفنش با داشتم که ییدردها به توجه

 !دارم یحال چه نهیبب گشتیبرنم بطرفم اصال

 

 کنار از اشکام. بود زده شهیر جانم به یحرص 

 از پسر نیا زن چرا دونستمینم و دیجوشیم چشمام

 !شدم یخودراض

 



 خم بطرفم و انداخت یعسل یرو رو تلفنش دریح

 نشست م کرده عرق یشونیپ یرو دریح یلبها. شد

 خبر دکتر االن: گفت. خوردم یتکون محکم و

 ! یدار درد انگار کنمیم

 

: کردم فکر پهنش ی نهیس و یعضالن بدن دنید با

 نجات یابونیب غول نیا دست از بودم من نیا یعنی

 با پرجذبه و محکم یمرد ام؟ زنده و کردم دایپ

 !یشونیپ یرو یاخم و درشت یلیخ یکلیه

 

 یب قلدر دریح اما دونمینم رو کردم تحمل چقدر

 درد شدت از  و بود ستادهیا سرم یباال تفاوت

 . بود مداوا مشغول سرم یباال یدکتر

 

 برام و دیرس راه از زجونیعز درخانیح دستور به

 از شتریب زرنگ دامادخان که پخت مروین با یکاچ

 . کرد جان نوش خانم عروس

 



 به بود تنم گرفتن دوش بعداز که یدیسف لباس با

 داده دستور بهم تحکم تینها در که دریح خواست

 .اومدم رونیب اتاق از بود

 

 ینامرد کمال در که افتاد( عموم) پدرم به چشمم 

 از اواخر نیا چقدر. بود دوخته بمن نگاهشو

 یالقاب و اسمها چه...... بودم دهیکش عذاب دستشون

 بودم گناهیب واقعا کهیدرحال بودند نچسبونده بهم که

 ی ادامه.......) شناختم ینم رباهارو آدم اصال و

 طولش ادیز که دیخوند اول قسمت در ماجرارو

 (دمینم

 

 یمحکم تکون چنان ترس شدت از یا لحظه

 قلبم. کردم باز هراسان چشمامو درجا که خوردم

 . دیچک یم روم و سر از عرق و دیکوب یم بشدت

 

 صدا منو و بود نشسته سرم یباال نگران دریح

 ....آب بگم تونستم فقط خشک یدهن با. زدیم



 

 کی رو آب وانیل ی همه و شد آورده باال سرم

 میشونیپ یعرقها به یدست دریح. دمیکش سر نفس

 خواب یتو نه؟ یدید یم خواب: گفت و دیکش

 . یداشت درد انگار یخوردیم ییتکونها چنان

 

! یزدیم زار و بود دهیچیپ شکمت دور دستات

 اصال دادمیم تکونت و زدمیم صدات هرچقدرم

 ؟؟؟یچ یعنی نیآم ایکرد ترکم زهره! یشدینم داریب

 

. بود خواب یهمچ کردم شکر خدارو فقط دلم یتو

 اگه دمیفهم فقط یول ،یچ یعنی دونمینم: گفتم حالیب

 عمرا یکردینم عوض رو خوشگلت یاخالقها اون

 . شدمیم زنت

 

 تمام یبرا و گرفتمیم طالق ازت کار اول نیهم

 چندتا تا خیتار دان زباله در کردمیم پرتت عمر



 یزندگ نیا عالف هم رو درشت و زیر ی بچه

 . نکنم غرور پراز

 

 واقعا: گفت شده خم بطرفم باز چشمان با دریح

 گند اونهمه اخالقم یعنی ن؟یآم یگیم رو دلت حرف

 بود؟؟

 

 یکارها تمام انگار بود خسته چنان بدنم و تن تمام

 که یشخص نیا و بودم داده انجام من رو عالم

 . نبودم من بود دهیخواب

 

 و برگشتم راستم بطرفم یوا و آخ با دردناکم بدن با

 تونهیم آدم مگه! یکنیم فکر کهیاون از گندتر: گفتم

 حرف یبرا اصال که زورگو و مغرور آدم هی با

 ! کنه یزندگ ستین لیقا یتیاهم یشکیه

 



 هی یبرا و معتدله اخالقت االن خداروشکر یول

 یبرا یخوب یبابا یتونیم یحت. یدیم جون یزندگ

 !یباش هات بچه

 

 گرفته آغوشش در منو دهیکش دراز کنارم که دریح

 یها بچه قربون من که یییییییوووووآآآآا: گفت بود

 بچه دلم االن نیهم چقدر. برم درشتم و زیر

 دوتا هرکدوم از خودشم دختر هم پسر هم خوادیم

 !جفت جفت

 

. بود شده بهتر یکم  قلبم یلرزشها خداروشکر

 گمیم: گفتم و دوختم بصورتش مو شده باز نگاه

 باشه کم بچه تا ۴. نکن تعارف جانت فرخ جان

 و نباش یچیه نگران اصال مایبد سفارش بازم

 . بگو خوادیم تنگت دل یهرچ

 



 بانو نیا با من ایخدا یوا: گفت قهقهه با خندان

 سه. نیج هی میبکن رو سفارش پس. خوشبختم چقدر

 چطوره؟ دختر سه پسر

 

 به ایخدا: گفتم و دادم تکون براش تاسف با یسر

 حرص. کن تیعنا شفا جو هی فقط تن پنج حق

 نیج هی بود مونده میبود خورده کم یلیخ خودشو

 !ش بچه

 

: کردم زمزمه. شد بسته چشمام و کردم بهش پشت

ش جان . بخوابم یکم من نخور وول ت بچه تا ش 

 کوفته بدنم تمام. دارم نگه باز چشمامو تونمینم

 .ست

 

 شرشر یصدا با یول دونمینم رو بود چند ساعت

 .کردم باز چشم حموم دوش

 

 



. نبود دریح انداختم میکنار رختخواب به ینگاه

 ومدیم خوابم بازم. گرفتیم دوش داشت حتما

 دوباره کرده بغل بالشمو و دمیچرخ یا لحظه

 . بستم چشمامو

 

 بدنم گفتیم بهم یحس اما بودم یداریب و خواب نیب

 آب یصدا. داشتم بودن سیخ حس. ستین آروم

 . ومدیم همچنان هم حموم

 

 چشمام داد دست بهم که یبدتر حس با یا لحظه

  و نشستم تند سرجام. بود افتاده یاتفاق. شد باز درجا

 .زدم کنار رو پتو تند

 

 شتریب که افتاد مالفه یرو یخونها به چشمم 

 زده رو سکته درجا. بود شده دهیمال مالفه یجاها

 ....... نبود.... نبود نیا قرارمون....... نـــــه. بودم

 



 و میبر عسل ماه به یسربلند با ما بود قرار

 دادمیم اطالع همه به من پرواز از قبل صدرصد

 !میکن شروع مونویزندگ تا میسفر عازم که

 

! بودم کرده نانیاطم دریح به من. گرفت راه اشکام

 گهید کردم کاریچ دندیفهم یم م خونواده اگه

 .موند ینم یباق برام ییآبرو

 

 ییدندونا با و دمیکش اشکام به یدست خشم شدت از

 بطرف. شدم بلند درجا دادمیم فشار بهم بشدت که

 باز درو یفکر چیه بدون و بردم هجوم حموم

 . کردم

 

 تمام ؟یکـــــرد کاریچ نامرررررد: زدم داد

 ؟یکردیم فیتعر خودت از که بود نیا تیمردونگ

 باهات و کردم نانیاطم بهت که بگو رو احمق منه

 !اومدم خونه نیا یتو

 



 حموم کم بخار نیب در تار و رهیت میاشک چشمان

 دوش ریز متعجب که بود عور و لخت دریح یرو

 . بود

 

: زد داد اما بود شده باز یشدستیپ قد چشماش

 تند و ؟یکنیم کاریچ نجایا تو ببنـــــد دروووو

 !نمینب هاشو دهیند برگشت وارید بطرف

 

 شترق مشتم خشم با و شدم وارد یهمچ به توجه یب

 درد دایشد خودم دست که دیچسب لختش بدن به

 . گرفت

 

 کاریچ نیبب ایب: گفتم و گرفتم بازوشو زنان غیج

 تووووووووووووو؟؟؟؟ یکرد

 

 حولمو بده اجازه خب: گفت بلند برگشتن بدون

 لختم؟ ینیب ینم. امیب و  بردارم

 



 یرو از شو حوله و برگشتم عقب زانیر اشک

 لحظه بمن پشت همچنان دریح. برداشتم لباس زیآو

 آب ریش  تا و دیکش آب خودشو آب دوش ریز یا

 .......کردم پرتاب بطرفش رو حوله بست رو

 

 

 

  بودم مانیپ سر بر من و یبشکست عهد

  بودم احسان پرورده و نعمت شاکر

 

  نکند تحمل جور بر که بنده کند چه

  بودم فرمان خط بر سر و گردن بر بار

 

  کرد آبله نشاط یپا چنان نه عشقت خار

  بودم گلستان یپروا و سبزه سر که

 

  وصل شب قدر بدانستم هجرانت روز



  بودم نادان و شب آن نبود قدر ار عجب

 

  پرسند ایدن حاصل از درم یعقب به گر

  بودم جانان صحبت در که روز آن میگو

 

  میقد عهد یکن فراموش که پسندد که

  بودم هجران مستوجب نه که وصالت به

 

  دیگو یسعد و ییبازآ که روز آن خرم

 بودم شانیپر و مشتاق چه که وه یآمد
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 یآشپز دریح یبرا خودم خواستیم دلم اونروز

 یاتفاقها از و میبود یراه فردا باشه یهرچ. کنم

 .بود آگاه خدا فقط هم بعدش

 

 کنار راحت ینجوریا تونمیم یک بازم دونستمینم 

 کنارش هراس و هول و دغدغه بدون و باشم دریح

 مواد و دادم دریح دست به یستیل.  رمیبگ آروم

 . خواستم ازش رو یماکارون ازیموردن

 

 در خودش و خوردینم جم کنارم از دریح کهیدرحال

 یلیچ و چرب یماکارون کردیم کمکم پختن

 درست ناهار یبرا اریخ و ماست با یا خوشمزه

 . کردم

 

 شدت از که باشه یدریح همون شدینم باورم اصال

 اما. کنه نگاه پاشو ریز کردینم خم سرشم غرور

. کردیم آبکش یماکارون و کردیم کمکم داشت االن



 و بربخوره بهش مبادا دادمیم قورت هامو خنده

 . باشه کنارم شیآشپز نیآخر

 

 و. شد خورده هامون عاشقانه کنار در ناهارمون

 مایهواپ در نموقعیا فردا فتادیم ادمونی که یگاه

 دریح و شدمیم قلنج استرس شدت از من میهست

 .شدیم باز بناگوشش تا لبهاش

 

 و زیعز و مامان به آخر لحظات داشتم میتصم یول

 نگرانم که بگم سفرمونو و بزنم زنگ مادربزرگ

 .نباشند

 

 یا نقشه چه و میسفر یراه فردا داشت خبر بابا

 یهمچ الیخیب دمیشا. دونستمینم رو کردیم ادهیپ

 و میبر سفرمون به راحت دادیم اجازه و شدیم

 ! ارهیدرب درویح چشم بعدا تا میبرگرد

 



 تین و قصد یهرکار کردمیم دعا فقط یول

 یزندگ از واقعا که بشه ریخ به ختم داره انجامشو

 بازم اگه. بودم خسته تینها یب هاش تنش نهمهیا و

 کوله هی رفتم،ینم میزندگ خونه سر و فتادیم یاتفاق

 لیفام و شهر یجال خبریب و داشتمیبرم یپشت

 . کردمیم

 

 تو نیآم: گفت که نشست گوشم به دریح یصدا

 که خبر ؟یبخر یزیچ ییمانتو سفر یبرا یخواینم

 داشته نازک یمانتو دیبا و گرمه شیک یهوا یدار

 ؟یباش

 

 شنهادیپ خواستمیم. کردم فکرشو آره: دادم جواب 

 شیک در. میکن دیخر یکم و بازار میبر یعصر بدم

 با دیبا وگرنه نه، ای بشم ادهیپ مایهواپ از بتونم دیبا

 .برگردم پرواز همون

 



. دارم دیخر به ازین خودمم اتفاقا: گفت خندان دریح

 . بانو خدمتم در دیبخوا هرزمان

 

 یکم هم باز و میرفت بازار به یعصر اونروز

 عروسهارو نو یادا کال منکه. میکرد دیخر

رم رنگ به ییلباسها سرتاپا و درآوردم  انتخاب ک 

 .برداشتم یزرشک ست کفشمو و فیک فقط. کردم

 

 در رو شام و میدیخر سفرمون یبرا هم یچمدون 

 بعداز شد هم قرار. شدم دریح مهمون یفود فست

 یقدم انیرانیا پارک در هوا لطافت بخاطر شام

 از که ما. میکن یساز خاطره دریح بقول و میبزن

 کال و میبود دهینفهم یزیچ واقعا مونینامزد دوران

 !میبود خاطره یب

 

 شده تموم شام از تازه و بود شب ۱۰.۳۰ ساعت

 سالم از. خورد زنگ دریح یگوش که میبود

 چون هستش فرخ دمیفهم تشکرش و یاحوالپرس



 خونه از ما بخاطر کردیم یشرمندگ اظهار دریح

 .افتادند دور شونیزندگ

 

 ساعت مین تا پس: گفت دریح صحبت یکم بعداز

 .بمون منتظرمون همونجاها. میهست خونه گهید

 

 بخونه دیبا اول نیآم: گفت یگوش کردن قطع بعداز

 داره ازین و منه دست دهاشیکل فرخ چون میبرگرد

 . برداره خونه از رو ییزهایچ

 

 دیکل زنش از بره تا و دوره یلیخ زنشم مادر خونه

 رفتن که خوادیم وقت ساعت سه برگرده و رهیبگ

 خواست دلت اگه. هستش نهیگز نیبهتر بخونه ما

 .پارک میریم فرخ کردن یراه بعداز

 

 خونه بطرف و میافتاد راه. کرد شدینم یکار چیه

 منتظرمون نشیماش درون فرخ میدیرس تا. میرفت



 سالم اومده جلو و شد ادهیپ دنمونید با. بود

 . کرد یاحوالپرس

 

 و کردم تشکر بودم داده بهشون که یزحمات از

 که رفتم باال ها پله از من اول. میشد خونه وارد

 . بود روشن کال ییرایپذ یچراغها

 

  یول: گفتم و برگشتم دریح بطرف مبهوت پاگرد در

 !!میبود نکرده روشن یچراغ اصال ما ادمهی قشنگ

 

 تکون یسر بود کرده تعجب من مثل همکه دریح

 باال ها پله از صدایب زده کنار منو آهسته و داد

 اسلحه دونستمیم و رفت کتش ریز دستش. رفت

 . اونجاست اش

 

 اش اسلحه شد وارد تا و کرد باز رو ییرایپذ در 

 دمید یم هراسان من یول. بود اومده رونیب هم



 یم ییرایپذ یتو داره نگاهش سرگردان و رانیح

 . گهینم میزیچ و چرخه

 

 یخبر برگشتم عقب به تا. ومدینم هم ییصدا چیه

 کوچه در شدن بسته یصدا و نبود فرخ از هم

 هم فرخ که بود افتاده یاتفاق حتما. نشست بگوشم

 . رفتیم در داشت

 

 پله تند قلبم دیشد کوبش با. بود تنها دریح یول

 کردمیم حس. شدم ییرایپذ وارد و رفتم باال هارو

 که یافراد نیا و شهیم خارج بدنم از داره روحم

 فقط بودند نشسته ییرایپذ یتو هم دور یهمگ

 نداشت امکان وگرنه. هستند من تصورات و اوهام

 یهماهنگ بدون بتونند همه دریح و من ی خونواده

 . باشند جمع نجایا دیکل بدون و

 



 و بود افتاده ییها هیثان در اتفاقات نیا ی همه

 چه از ماجرا میبفهم بود نگفته یزیچ هم چکسیه

 !قراره

 

 مبل یرو از داشت که نشست بابام یرو چشمم تا

 و اومد باال جا در دریح چپ یبازو شدیم بلند

 . نشست ام نهیس یرو

 

 پشت که روند عقب بطرف منو محکم وار تیحما

 اما. ستادیا جلوم کامال خودش و گرفتم قرار سرش

 یآن در بودم شده رانده عقب به که یشدت اون با

 اش لبه به محکم خودشم در باز ی لنگه به سرم

 . رفت هوا به آخم یصدا و خورد

 

 سرم و شدم رانده عقب به که یفشار اون با حاال

 مونده کم و کنم کنترل خودمو نتونستم خورد در به

 و شد بلند همه یصدا یا لحظه که فتمیب نیزم بود

 .شدند بلند مبلها یرو از همه گفت حسم



 

 افتادنم از و دیچیپ کمرم دور یآن در دریح دست 

 یعصب فشار تحت و اریاخت یب. کرد یریجلوگ

 بود مونده کم که اوردیم فشار کمرم به چنان

 .بشه خرد استخونهام

 

 کردنم رها بدون و من تیوضع به توجه یب اما

 ما به یهرک قسم آقاجون و زیعز جان به: گفت بلند

 هی فقط بخوره نیآم به دستش بخواد و بشه کینزد

 . کنمیم نثارش گلوله

 

 از چکسیه. شهینم سرم لیفام ریغ و لیفام گهید

 خارج خونه نیا از ما تا خورهینم تکون جاش

 ازدواج نیا دینخوا چه دیبخوا شما چه. میبش

. میکن یم شروع مونویزندگ ما و رهیگیم صورت

 .میدینم چکسیه نظر به هم یتیاهم

 



 شناسنامه از مارو اسم کال دیتون یم یهمگ هم شما

 . دیارین زبونتون به اسممونم گهید و دیکن پاک تون

 

 بشدت که بود نشسته ام کله یرو محکم دستم هی

  شده باز چشمان با حاال. کردیم زق زق داشت

 و کردم فرو دریح یبازو یتو رواریشمش انگشتمو

 یدار هم یشکوند مو کله هم خبرته چه: گفتم

  ؟یکنیم خرد کمرمو

 

 اش شناسنامه به دست داره حق نجایا یکس مگه

 با البته رسمیم حسابشونو خودم اونموقع که بزنه

 خبره؟ چه نجایا نمیبب کن ولم! تو ی اسلحه

 

 که کردیم نگام داشت هراسش پراز نگاه با دریح

 چشمامو آرام. زدیم یاهیس به ینفهم یبفهم رنگش

 نگران: گفتم. باش مطمئن کنارتم یعنی بستم براش

 شیک نموقعیا فردا که منه با اگه نباش یچیه

 ! شدم له بخدا کن ولم فقط باش آروم هم تو. میهست



 

 بابا بطرف که شد باز دورم از دستش آهسته

 هیبق و بود ستادهیا ییرایپذ وسط همچنان. برگشتم

 با باران خاله و پاشا و مامان و مادربزرگ از هم

 نگاه مارو ستادهیا سرپا آقاجون و زجونیعز

 . کردندیم

 

 یفهم یم درررررررررریح: گفت تند آقاجون

 اسلحه یک یرو به االن تو ؟یکنیم کاریچ یدار

 دست..... پسر یدار احسنت واقعا ؟یدیکش

 !زادیمر

 

 زجونیعز بطرف خاص ینگاه با یشاک و

 ! بانو یکرد بزرگ رو بچه نیا تو یعنی. برگشت

 

 منم دست یمرتض حاج بله: گفت و دیخند زیعز

 !کردنم بزرگ رکشیت هفت ی بچه نیا با نکنه درد

 



 . دندیخند همه

 

 دهیرس هم یکش اسلحه به کارمون گهید. دمیخند منم

 نیآم بخاطر کنم باور تونستمینم ابدا و اصال. بود

 . بکشند اسلحه گهیهمد یرو به لیفام

 

! ینیب یم بد که نیآم نخند تو اوال: گفت یجد  بابام

 نجایا که کنار بزار رو ماسماسک اون دریح دوما

 هم ما. یبد خودت دست کار ممکنه ستین جاش

 !خودت جان میبلد یرکشیت هفت

 

 منافع یبرا و خونه یتو کنم تیشکا ازت برم فردا

 پوستت یکرد استفاده دولت ی اسلحه از تیشخص

 !ها کنن یم یغلفت رو

 

 گهید جان ییدا: گفت آورده نییپا رو اسلحه دریح

 یل یل پا لنگه هی آدم اعصاب یرو چقدر دینیبب

 من وگرنه. رسهیم نجاهایا به کار  دیکن یم یباز



 جان ییدا تونم شرمنده. بکنم نکارهایا از باشم یک

 !دیببخش

 

 یجلو تند من ندفعهیا که گذاشت جلو یقدم بابا

...... کنمیم خواهش..... بابا: گفتم. ستادمیا دریح

 بخدا...... دیکن تمومش خوادیم ازتون نیآم

 ......خستم یهمچ از گهید منم...... هیکاف

 

 غلط گهید: دادم ادامه و دمیکوب دهنم یرو دستمو

 بتونم کهییجا تا بخدا. بخوام ازتون یزیچ بکنم

 مرگ دق آدمو شما. کنمیم روبراه کارهامو خودم

 !دیکن یم

 

 انشاال: گفت بلند و نشست مبل یرو مادربزرگ

 و میکرد تحمل تنش یبحد واال. تمومه امشب گهید

 بود مونده یکش اسلحه نیهم فقط میزد سکته درجا

 . میرینم ایدن از ناکام و میدید اونم شکر که

 



 که پاشا و خوردیم بگوشم همه ی خنده یصدا

 . بود کرده غش رسما

 

 هیهرچ امشب یرعلیام: داد ادامه مادربزرگم

 و تو با فشونیتکل بفهمند هم ها بچه نیا کن تمومش

 حد در یعروس هی دلم منکه! هیچ شونیزندگ و ما

 هم عجله براش و خوادیم بهترون ما از ی اندازه و

 !دارم

 

: گفت یشاک مثال و برگردند بطرفم نگاهشو بابا

 ازش و یستیا یم درتیح یجلو ینجوریا شهیهم

 ؟یکن یم تیحما

 

: گفتم و کردم نییپا باال دییتا به سرمو طنتیش با

 ......شهیهم ی شهیهم..... خدا ی شهیهم

 



 هی اونوقت: گفت و رفت باال بابام یابرو لنگه هی

 یکنیم بابا بابا بازم ؟یکنیم کاریچ کنه تتیاذ روز

 نه؟؟ ای یکنیم صدا رویحق ی بنده نیا و

 

 باال یطونیش با ابروهامو و خوردم فرو مو خنده

 حسابشو بتونم کهییجا تا خودم اوال: گفتم بردم

 دیبا کارایچ گرفتم ادی خوب که دستش کف زارمیم

 تاج بابام به اونموقع نرسه زورم کهییجا یول. کنم

 !کنمیم رد گزارش سرم

 

 من اونموقع: گفت رفته باال ابروهاش جفت بابام

 لوس   خانم   خودت و یخودت! کنم کمکت ستمین گهید

 نگاه فقط و کنار کشهیم امشب از بابات! دریح

 بمن که ندازهیم باال بندش پشت هم یا شونه کنهیم

 !!نداره یربط بمن یچیه چه،

 

 مایندار شوینجوریا: گفتم کنان غیج غیج

 یول نشم مزاحمتون کنمیم یسع! یباباجوووووون



!! ارمیب در ارویبعض چشم دیکن کمکم دیبا باشه ازین

 !!گهید دینباش انصاف یب

 

 سال ۲۲ بعداز االن د،یگذاشت تنهام و دیرفت عمر هی

 عاق دخترتون عنوان به د؟؟یبگ ینجوریا دیبرگشت

 به دست ماشاال! باشه گفتن من از کنمایم تون

 !رهیگیم هم درجا که شکرخدا خوبه نممینفر

 

 یم همراهش هم همه و دیخند یم داشت گهید بابام

 بچه من جان   ر،یام: گفت خندان مامان. دندیخند

 رو گهیهمد یهوا چطور نیبب. نکن تشونیاذ هامو

 من جان!! گرمه گهیهمد به پشتشون و دارند

 !!!شو الشونیخیب

 

 ریش بازم ماشاال: گفت برگشته مامان بطرف بابام

 دیکن صبر. کنهیم فوران داره و دیجوش ما یبانو

 !........کنم یم کاریچ دارم نمیبب

 



 

 است؟ دورنگ بوم ای و قو پر ی برکه کی

 !است جنگ تو چشمان سر   له،یدوقب نیب 

 

 امروز شده من ی مستعمره تو چشمان

 !است لنگ تو فتح طلب در اگر موریت

 

 نگاهت ست یسعد ی پخته غزل مثل

 است قشنگ باز بکنم مرورش هربار 

 

 !م؟یبقا به یدیام چه ، ینباش تو یوقت

 است کلنگ سهم نشان، و نام یب ی خانه نیا

 

 یگدار گاه بزنم صحرا به که دیبا

 است تنگ حوصله یب من   یبرا شهر نیا 

 



 کنارم به دیآ یم ماه و کشم یم قد

 ...است پلنگ بچه کی هرشب ی  دلخوش نیا
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 رفته بابا به یا غره چشم بابا حرف با مامان

 هم یلبخند که زجونیعز. برگردوند صورتشو

 بده اجازه بهارجان توروخدا: گفت داشت لب یرو

 جهینت کارهاش از شد که تموم. بکنه کارشو داداشم

 .هستم گر نظاره فعال. گمیم و میریگیم من رو

 

 نیبب: گفت یجد اندر یجد برگشته بطرفم بابا

 دریح یجلو یاونجور که وروجک ی دختره



 روز چند ،یکنیم تیحما ازش یدار و یستادیا

 گروگانت بازم دریآقاح یداعش دوستان دوباره بعد

 !!منم فتهیم ادتی که یکس نیاول اونموقع رند،یبگ

 

 چون. کنمینم یکمک چیه و ستمین من باشم گفته

 تیحما ت کاره همه شوهر نیا از یدار خودت

 اوباش اراذل با بدست اسلحه کارش فقط که یکنیم

 ! چرخه یم اونا با تنها و مملکته یخرابکارها و

 

 باور بابا: گفتم و کردم بلند میتسل بحالت دستامو

 یشکیه با گهید فتهیب برام یاتفاق بازم اگه دیکن

! که دیدید درویح ی اسلحه اون فقط. ندارم یکار

 .کنمیم یخال شکمش یتو هاشو گلوله

 

 و شناسند یم پسرشونو همکه آقاجون و زجونیعز

 و دنیم تیرضا درجا ندیشاک تیکفا بقدر دستش از

 ! رمیم در قانون دست از من

 



 یشوخ بخدا نیآم: گفت و داد رونیب بلند ینفس بابام

 یتو ممکنه که هستش یقتیحق حرفام تمام. کنماینم

 بعد و بکن فکرهاتو خوب. یبش دچارش تیزندگ

 !ریبگ رو آخرت میتصم

 

 یم شما یعنی خان، یرعلیام گمیم: گفت دفعهی پاشا

 و خطرناکه یکم دریح شغل و کار چون دییفرما

 یشکیه کنند یم نیتام رو مملکت تیامن دارند

 و مجرد دیبا عمرشو تمام یعنی بشه؟؟ زنش دینبا

 مملکته؟ نیا مامور چون بمونه القوزی و القبا هی

 

 پسرمون هیکاف دیکن باور باشه من نظر با یول

 ازدواج خوادیم بگه و ببره باال شو سبابه انگشت

 زنش درجا خودم و ستندیا یم صف همه که کنه

 !چشه مگه یخوشگل و یماه نیا به پسر. شمیم

 

: گفت دیخند یم داشت همکه بابام. دیترک خونه

 و ینش ماجرا یقاط یبود داده قول تو مثال پاشا



 یکنیم نییتع فیتکل یدار که االنم. یکن گوش فقط

 !!!یکنیم هم ازدواج یدار شکرخدا و

 

. بخدا دیگیم راست: گفت برده باال دستاشو تند پاشا

 شمیم تیپ در   در  یح نیا زن نه زنمیم حرف نه چشم

 .باال بکشه تنبونشو تونه ینم که

 

: خوند آهنگ با و. تمام کردم فسخ رو معامله منم 

 .....شمیم کشته بشم اگر......  شمینم دریح زن من

 

 که هم دریح. کردیم درد شکمم منکه خدا یوا

 جلوتر گرفته من یبازو به دستشو دیخند یم داشت

 ستاین انصاف اصال گمیم واال: گفت بابا به و اومد

 یهرچ و دیاریب ریگ ییتنها ینجوریا منو شما

 مظلوم.... دریح نوایب! دیبگ بهم خواست دلتون

 !مانندش جالد و زورگو لیفام نیا با توانمند

 



 لیتحو خودتو هم انقده: گفت برده باال انگشتشو بابا

 حواست یکم اگه! ایستین مظلوم هم یادیز که رینگ

 یکردیم تیمسوول احساس و یکردیم جمع رو

 . دیرسینم نجاهایا به کار

 

 و یدیشن حرفهارو تمام االن: داد ادامه بمن رو بعد

 چمدان یه بعد روز چند! یکن انتخاب یمختار

 قهر یاتفاق هر یبرا درتیح از و یریگینم دستت

 ! خودت یفندق خونه یبر ای مون خونه یایب و یکن

 

 دمید یم و کردمیم نگاه بابامو فقط باز چشمان با

 منو یهوا نکهیا بر عالوه بابام. شده یقاط یهمچ

 فیتکل اول نیهم داره و داره درشمیح یهوا داره

 . کنهیم نییتع منو

 

 روز هی بنظرت: گفتم و برگشتم دریح بطرف

 خونه برم؟ کجا دیبا کنم قهر ازت و بشه دعوامون

 . هیمنتف که کوچولوم خونه و بابا ی



 

 کنم یکار بکنم اشتباه بنده واال: گفت و دیخند دریح

 نینب ینجوریا مارو جان   ییدا نیا! یکن قهر ازم تو

 . دستم کف زارهیم ارهیدرم چشممو ها

 

 برو یکرد قهر ازم گه،ید اتفاقه خب روز هی یول

 لرز و ترس با منم که زیعز و آقاجون ی خونه

 بلکه هیچ به یچ نفهمه بابات تا دنبالت امیم درجا

 !ببرم در سالم جان

 

 و برگشتم بابا بطرف. دندیخند یم همه دوباره

 . کنم ینم قهر گرفتم رو ممیتصم..... چشم: گفتم

 

 دخترم نیبب: گفت نشسته مبل نیکترینزد یرو بابا

 مشکالت یزندگ در که بود نیا یبرا حرفام تمام

 صبر مشکالتتون یپا پابه دیبا. فراوونه و فتّ 

 . دیکن

 



 شیزندگ به حواسش رقمه همه داره فهیوظ مرد

 آرامش و شیآسا ،یمال تیوضع از شتریب و باشه

 کار ینجایا به تا که کنه نیتام شو خونواده

 . کرده عمل برعکس درست ما درخانیح

 

 شیآسا و آرامش یول ،یعال یزندگ یمال تیوضع

 همکه تو. شده تنش نهمهیا باعث که صفر حد در

 و دمیشن ازت که ییفهایتعر به توجه با و یمن دختر

 تمام با دونمیم دمید چشم به رفتارهاتو یبعض

 یکم یکرد تحمل روز نیا به تا که یمشکالت

 قرار به رو فرار شهیهم و یهست ینارنج نازک

 !یدیم حیترح

 

 خودت حق و تیموجود از و یستیبا نکهیا عوض

 تیزندگ آرامش شده باعث که یکس و یکن دفاع

 در و یریم ،یکن صاف حسابشو رو زهیبر بهم

 بشه؟؟ یچ که یکن تحصن خودت یفندق خونه

 



 خودتو و یکنیم نکارهایا از باشه آخرت ی دفعه 

 روزید رو یتیکبر خونه اون! یکش یم عقب

 و کرد معامله متشیق برابر سه به مادربزرگت

 .شد زده تو اسم به خونه

 

 خاطرات دیتجد و استراحت یبرا یگاه فقط اما

 مهمونت و میایم هم ما که یبر اونجا یدار حق

 .همراهته شهیهم اری که مادربزرگتم. میشیم

 

 تمام با که یهست یرعلیام و بهار دختر تو خالصه

 به تا کردند تحمل رو مشکالت ی همه وجودشون

 . دندیرس نجایا

 

 خونه از و قهر حرف هم روز هی یحت مادرت

 یبرا یچیه از و اوردین زبونش به رو رفتن

 !نذاشت کم شیزندگ

 



 اگه بهارم خاله خان، یرعلیام آخه: گفت پاشا

 رفتن یبرا ییجا که کنه قهر غربت در خواستیم

 نیا تا شمارو تونسته بوده بهار خاله واال. نداشت

 ازتون اول همون بودم زنتون من. کنه تحمل لحظه

 !شدمیم زیپرو زن و گرفتمیم طالق

 

 خندان هم دریح و بودند کرده غش همه خدا یوا

 ایب آرومه اوضاع فعال: گفت گوشم دم گرفته دستمو

 . شدم خسته من که مینیبش میبر

 

 هم کنار یمبل یرو ییرایپذ ی گوشه در ییدوتا

 نیا یک: گفت شده تموم ش خنده بابا که مینشست

 ببره خودشم کنه لطف نجایا آورد خودش با پاشارو

 تمام  میبد یزندگ درس کلمه دو میخوایم تا.  رونیب

 ! کنه یم پنبه هامونو رشته

 



 شما. گمینم یزیچ گهید دیکن باور: گفت خندان پاشا

 هم بنده که دیبد ادامه تونیزندگ درس سیتدر به

 . کنم یم استفاده

 

 یدیشن خوب حرفامو: گفت کرده ما به رو بابا

 !کنمینم تکرار گهید دخترم؟

 

 همه فشیتکل نیآم بحال خوش واال: گفت دریح 

 منو نیآم بگه بمن یکی االن. شد مشخص رقمه

 کنم؟؟ تیشکا یک شیپ کنه تیاذ

 

 باز حساب مادرت و من یرو لطفا: گفت آقاجون

 نه میهست بانتیپشت نه یرعلیام مثل چون نکن

 که میهست یشاک دستت از تیکفا بقدر! میدار هواتو

 همه با و یببر راه رو تیزندگ یبش مجبور خودت

 !یایب کنار زشیچ

 



 با دریح بحال خوش واال: گفت گونه تیشکا دریح

 نمیبب دیبگ راستشو بابا! مادرش پدر نیا

 ستم؟ین که یسرراه ای یپرورشگاه

 

 دلشو عمرا منه دختر اگه نیآم: گفت خندان بابام

 یلیخ نکرده یخدا یول. کنه تتیاذ باشه داشته

 گذاشت، اعصابت یرو پا و درآورد یباز زرنگ

 خودم دخترمم حساب. بشنوم حرفاتو هستم خودم

 نگه ادتی نویا! یا گهید بشر یبن جیه نه رسمیم

 !دریح دار

 

 و خدمتم در داره یحرف یزیعز هر بازم

 !همه یجوابگو

 

 داداش؟ ادیم خوشم تو یچ از یدونیم: گفت زیعز

 سرجاش درویح یبود بلد خودت فقط نکهیا

 . دیرسینم بهش زورمون که ما ،یبنشون

 



 از یحت. حرفات و کارهات داره احسنت االنم

. باشه گرم بهت پشتش یکنینم تیحما دخترتم

 هم ها بچه و نشه کم ت هیسا چوقتیه انشاال

 یخوب یزندگ بزرگترهاشون هیسا ریز و کنارت

 . باشند داشته

 

 موردپسند واقعا حرفاش یرعلیام بله: گفت آقاجون

 داشت یحرف هرزمان تونهیم هم نیآم. بود منم

 برسم دریح از یحساب چنان که بزنه بخودم

 اسمشو پرورشگاه در بره رسما دایناپ اونورش

 !سهیبنو

 

 ختم یهمچ نکهیا مثل خداروشکر: گفت مادربزرگم

 ،کن باز رو نیماش برو شو بلند پاشا. شد ریخ به

 و ینیریش یا جعبه نیماش عقب صندوق در گفتم

 دهنمونو اریب برامون اونارو. گذاشتند  وهیم یسبد

 شد یموندن ادی به یشب واقعا امشب که میکن نیریش

 !برامون

 



 کنان زمزمه دریح بشه خارج خونه از پاشا تا

 تموم یهمچ واقعا یعنی! شهینم باورم بخدا: گفت

 میتونیم و نداره ما کار به یکار گهید ییدا و شد

 مون؟یزندگ سر میبر

 

 یشدستیپ و کارد دنبال برم شدمیم بلند کهیدرحال

 نجوریا و انداختند وسط که یتاس واال: گفتم بگردم

ش برامون  باورم یکم منم! دهیم نشون نویا آورده ش 

...... منننننننننننننن دارم ییبابا عجب اما.... نشده

 ؟یدیفهم نویا خوردما نیزم کله با کنم هیتک بهش

 

 خندان منم و شد دهیکش بناگوشش تا دریح یلبها که

 .رفتم آشپزخونه بطرف

  

 گرفت جان دوباره من خاطرات و یآمد

 گرفت سامان و سر من قلب آشوب پر شهر

 

 وداع آن از بعد نهیس نیا بود لوت ریکو چون



 گرفت باران هوا و دیچیپ تو عطر یآمد

 

 نیاول نگاه در دل دنیلرز آن مثل

 گرفت مانیا و دل تو نگاه من از هم باز

 

 شد آوار تیدور از  ام نهیس کاخ گرچه

 گرفت انیبن هم رانهیو نیا وارید یآمد

 

 سخت امیا آن تکرار هم باز اما آه

 گرفت طوفان دلم در وداعت از بعد و یرفت

 

 کوچ یپرستوها چون یدیکش پر یبست بار

 گرفت انیجر رگم هر درون غم لیس باز

 

 نداشت سازش سر دل نیا با همواره یزندگ

 گرفت انیپا داستان نیا و بستم هم بر چشم



 

#225 

 

 

 

 گشتم یم ییرایپذ لوازم دنبال نتهایکاب درون داشتم

 ادیز میبود تونسته کهییجا تا آخه. کردمینم دایپ و

 . میبود نزده فرخ منزل لیوسا به یدست

 

 من: گفت که شد بلند گوشم کنار از دریح یصدا

 یعقب نتیکاب در. افتاده ها یشدستیپ به چشمم

 .کن صبر هستند

 

 هیپا یظرف با یشدستیپ یادیز تعداد یا هیثان در و

: گفتم. گذاشت زیم یرو چنگالهارو و کارد از دار

 و دمیند یچیه اصال من!!! تو یبود زرنگ چقدر

 .نکردم نگاه هم یچیه به! هستند کجا دونستمینم



 

 و چشم آخه: گفت گرفته بدستش یچنگال دریح

 به بنا نمیا. ادیز دمید وسعت و بازتره من گوش

 با یهمچ به یا لحظه در که هستش یشغل یاقتضا

 . کنم یم نگاه یشتریب دقت

 

 به پس: داد ادامه چرخونده بطرفم رو چنگال بعد

 یحت رو یکی من حساب بود قرار باباتون یبانیپشت

 پشت بهتون باباتونم شکرخدا د؟یبرس چنگال با شده

 !دییتنها و کهی بازم االن و کرد

 

 ییابرو حرصم از و کردم کج براش یلب کنج

 ادامه گرفته بطرفم رو چنگال که انداختم باال براش

 ی قهی و سوزهیم چنگال یجا هنوزم کن باور: داد

 .خراشه یم رو زخم یجا راهنیپ

 

 برداشته ازظرف و رفت یکارد بطرف دستم

: گفتم کنان زمزمه و گرفتم شکمش بطرف راست



 باهات گرفتم ادی گهید نه، ای باشه پشتم بابام چه

 . کنم معامله چطور

 

 یادیز و یمغبون معامله نیا در یکنیم حس اگه

 نیهم ا،یدار دررو راه هنوز یکنیم ضرر یدار

 سازمان گهید یکس با برو و بکش کنار یکار اول

 . بده لیتشک

 

: گفت خندان زده کنار رو کارد انگشتش با دریح

 سازمان شما با اول دیبد اجازه لطفا چاقوکش یبانو

 چنگال و چاقوکشها ی مزه نمیبب و بدم لیتشک رو

 یفکر هی رو بعدش چطوره رکشهایت هفت و کشها

 .  کنم یم

 

 هارو یشدستیپ. نخندم تا دمیورچ براش لبامو

 که میکن ییرایپذ مهمونامون از ایب: گفت برداشته

 نمیبب دیبا فقط. میدررفت خوب امروز شکرخدا



 میدار طیبل سفر یبرا رو فردا بگم بهشون چطور

 !نکنند مونو کله شون همه که

 

 یرو که شد ییرایپذ وارد ینیریش ی جعبه با پاشا

 : خوند و گذاشت زیم

 

ه  ُرَطبَش ب ه بَم وَ  اَست اَنار به َمشهور ساو 

ر  ی  ....لبش َمرموز   ی  نیریش ب ه زین ما ا 

 

 یازین_حامد#

 

 نیا ینیریش خودم خوامیم. دهاینزن دست امیب من تا

. کنه افاقه هم ما یبرا بلکه کنم پخش رو یعروس

 آخرشم و ختندیر بهم ارویدن خودشون دریآقاح واال

 و رهیگ هنوز نوایب من   یپا یول دررفتند خودشون

 !احوال ضیمر مردم دختر

 



 از دوباره دادیم تکون تاسف با یسر کهیحال در

 وهیم یبزرگ سبد با نباریا و شد خارج خونه

 یرو چنگالهارو و کارد و یشدستیپ من. برگشت

 ییرایپذ رو ینیریش پاشا خود که بودم دهیچ زهایم

 . کرد

 

 بودم دهیشن منم پاشا: گفت دریح دیرس که دریح به

 به کارش و شده ضیمر ترسش از مردم دختر

 دمشید که شیپ روز دو کن باور یول افتاده، دکتر

 وسط نیا کنمیم حس. بود سالمتر هم تو و من از

 !رفته تو سر هم یگشاد کاله

 

  واقعا؟: گفت متعجب رفته باال یابروها با پاشا

 

 اگه: گفت داده تکون یسر طنتیش با دریح

 !واقعا گمیم منه یدخترعمو

 



 دایپ هم یکس ایدن نیا در پس: گفت ناراحت پاشا

 یکار ندفعهیا. بزاره کاله پاشارو سر بتونه شده

 وروجک اون. فتهیب دکتر به کارش واقعا کنمیم

 !درافتاده یکس بد با که کنه صبر

 

. پاشا نیآفر: گفت طعنه با و خندان باران خاله

 کرده، دایپ نجات قبلتون ی دفعه گند از مردم دختر

 بزن بزرگتر گند هی برو. بره در ها ینزار ندفعهیا

 کهیاونجور چون!  نه ای یکنیم وونشید رسما نیبب

 . والسالم دیبکن نکارهارویهم دیبلد فقط اومده دستم

 

 با پاشا، پسرم: گفت یجد یول لبخند با آقاجون

 ! ایطرف من با یباش داشته یکار نیریش

 

 از. دینباش یچیه نگران: گفت خندان زجونیعز

 پاشا که ارهیب پاشا سر ییبال نیریش دیبترس نیا

 دختر نیا نهمهیا منکه. بشه ازدواج الیخیب کلهم

 . شناسم یم رو طونیش



 

 بود شده تموم ییرایپذ از پاشا که دندیخند یم همه

: گفت. داشتیبرم ینیریش خودش یبرا داشت و

 احوال ضیمر مردم دختر نبودم یراض منم واال

 نبود انصاف واقعا یول. یزندان خونه کنج و باشه

 !زودباور و لوح ساده هم نوایب من   بره، کاله سرم

 

 انشاال. نباش نگران اصال زودباور ی  تو: گفت بابام

 به و میزنیم باال ینیآست یبخوا هرجور هم تو یبرا

 مورد در هم ییزهایچ هی من فقط. یرسیم آرزوت

 یماجرا نمیبب خوامیم االن. بودم دهیشن شیک به سفر

 ه؟یچ اون

 

 م خنده. گرفت خودش به تعجب حالت همه نگاه

 یاطالع سفرمون از یشکیه پس. بود گرفته

 که برگشت بطرفم یشاک ینگاه با دریح. نداشت

 .شد دهیورچ لبام و رفت باال ابروهام

 



 اون یفدا: کرد زمزمه و شد باز شینیب یها پره

 سیخ توش هم کشک که بشم بازت و ولنگ دهن

 چه با نیبب منو. مونه ینم توش یچیه و شهینم

 !دمیپر یم داشتم یسفت دهن

 

  ف؟یتوص ای بود نیتوه حرف نیا االن: گفتم

 

 اصال! فهیتوص همش بانو، هیچ نیتوه: گفت دریح

 !لطفــــــــــا دشیرینگ بخودتون هم

 

. دیکن یم مشورت بعدا خودتون حاال: گفت آقاجون

 یزیچ من چرا ه؟یچ شیک نیا یماجرا نمیبب دیبگ

 دونم؟ینم

 

 تا بود قرار راستش واال: گفت برگشته دریح

 هی و میبر در همه دست از بشه آروم یکم اوضاع

 ساعت فردا که میبود دهید تدارک رو شیک سفر

 .پروازمونه ۱۲



 

 و میبر هم رو روزه چند سفر نیا دیبد اجازه اگه 

 طمونیبل چون. میبکن دیبا کاریچ مینیبب میبرگرد

 . ست آماده

 

 شیک فقط ریو و ریه نیا در ماشاال: گفت مامان

 راه تونویعروس دیخواینم مگه. بودها کم رفتنتون

 !دهیم یمعن چه وسط نیا سفر گهید دیبنداز

 

 طیبل من که یاونموقع خب: گفت خندان دریح

 هر االن. نبود مشخص فمونیتکل هنوز دمیخر

 . میدیم انجام همونو دیبد یدستور

 

 نگه رو شیک باشه بهتر بنظرم: گفت مادربزرگ

 دوتا شما گهید فردا از. یعروس بعداز یبرا دیدار

 .دیکن روبراه کارهاتونو دیبا و دیدار کار یکل

 



 که دیچرخ یم گهیهمد صورت یرو همه نگاه

 چون کن کنسل رو سفر دریح: گفت زجونیعز

 هرجور دارم میتصم گهید منم. ادهیز واقعا کارمون

 یراحت نفس بلکه بندازم راه رو یعروس نیا شده

 که ندارم نانیاطم تو به ادیز راستش واال. میبکش

 !!!یند دستمون یکار باز

 

 واال: گفت پاشا که شد بلند همه ی خنده یصدا

 میکن دود اسپند براتون دیبا. میقد یمامانها هم مامان

! دیدار هوامونو نهمهیا دینخور چشم ییهوی

 ی لنگه نهویع منم باران مامان نیا زجونیعز

 !دیهست تنها دینکن فکر ها، خودتونه

 

 قیتحق هی دیبا من پاشا، کن باور: گفت خندان دریح

 به وقته یلیخ. بکنم خودم مورد در یاساس

 ریگ کارم که فعال یول. کردم شک خودم تیموجود

 سفرمونم چشم. محبته از سرشار مادر پدر نیا

 . میخدمت در دیبخوا هرجور انشاال و شهیم کنسل

 



 یکی میبتون دیکن میتقس کارهارو پس: گفت بابا

 من دیکن باور. میبنداز راه رو یعروس نیا دوماهه

 انگار نجایا و کردم رها خارج یتو مویزندگ تمام

 . نشستم سوزن یرو

 

 تا ما یاساس مشکل جان، یرعلیام: گفت آقاجون

 ما تا. هیچ فمونیتکل باالخره میبفهم که بود نجایا

 درویح ی خونه و میبنداز راه رو یعروس نیا

 و یکن روبراه کارهاتو یبر یتونیم تو مینیبچ

 نبر خودت با رو بهارخانم کن لطف یول. یبرگرد

 . ادهیز کارشون عروس مادر عنوان به شونیا که

 

 ستین بمن یازین واقعا اگه. هیخوب فکر: گفت بابام

 راحت الیخ با و ندازمیم راه خودمو یکارها منم

 . رسونمیم یعروس به خودمو

 



 یبرا که انشاال جان، شوهرخاله: گفت خندان پاشا

 رانیا به یگاه فقط و دیموندگار خارج شهیهم

  نه؟ دیزنیم یسر

 

 دلم. شد دهیکش بناگوشش تا و اومد کش دریح یلبها

 آخش یصدا و بکوبم پاش ساق به یلگد خواستیم

 !بشه خنک دلم بلکه بشنوم شهیهم از بلندتر رو

 

 عرضتون به اشتباه پاشاجان ریخ نه: گفت بابام

 در بزرگ ی کارخانه هی زدن یبرا اتفاقا. رسوندن

 به مو هیسرما شتریب که دارم ییها نقشه رانیا

 . کنم یم منتقل نجایا

 

 و دارمیم نگه خارج در خونمونو و شرکت یول

 کنم کنترل تونمیم نجایهم از رو شرکت یکارها

 . هستند شناس کامال قراردهام طرف چون

 



 ام خونواده و ها بچه بدم اجازه نداره امکان گهید

 مون همه. باشند آواره ایدن ی گوشه هی هرکدام

 . تمام هم کنار

 

 خاص نگاه شده، دهیکش بناگوشم تا من یلبها نباریا

 که بود شده دوخته دریح بصورت ام طعنه پراز و

 ......بود صاف صاف لبهاش

 

 

 تموم هنوز" دارم تورو تا" رمان �🌸�

 ��نشده

 

 به قسم" رمان که دیشد خبردار حتما زانمیعز

 . گرفت چاپ مجوز من" عشق

 رمان با یمدت" دارم تورو تا" رمان اتمام بعداز

 خودمم که جان زاهده ی عاشقانه و بایز و کوتاه

 بود خواهم خدمتتون در رمانم نیا عاشق



 

" عشق به قسم" رمان باشم داشته یفرصت هم تا 

 هم. کنم ارسال چاپ یبرا و کنم یینها شیرایو رو

 رو( ایدن عشق نیتر یلعنت") جانم ی مهین" رمان

 بندازم کانال در کامل و سمیبنو براتون

 در یخستگ مثال مثال مثال هم یکم راستش

 ه؟یشدن واقعا �😐�کنم

 با تا فرستمیم براتون رو میبعد رمان عکس

 . دیبش آشنا تهاشیشخص

 

. دارم دوستتون قلب میصم از

 �💙�یســــــــــود

 

 

 نرود جان و دل لوح از تو نقش هرگزم

 نرود خرامان سرو آن من ادی از هرگز

 



 وندیپ زلفت سر با دلم بست ازل در

 نرود مانیپ سر از و نکشد سر ابد تا

 

 است من نیمسک دل بر غمت بار جز چه هر

 نرود آن من دل از و من دل از برود

 

 گرفت یجا جان و دل در توام مهر چنان آن

 ..نرود جان از و دل از برود سر اگر که
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. گفت مادربزرگم رو حرف نیآخر باالخره اونشب

 ی خونه میبر کن جمع رو لتیوسا پاشو نیآم: گفت

 . میدار کار یکل فردا از که خودمون

 



 یکارها و میبد هم دست به دست همه دیبا انشاهلل

 آماده ت خونه درجانیح. میکن روبراه رو یعروس

 نه؟ ای هستش دنیچ ی

 

 نظافت هی دیبا فقط ست آماده: داد جواب دریح

 .نکردم باز درشم مدتهاست. بشه یحساب

 

 قشنگ بره رمیگیم کارگر هی فردا: گفت زجونیعز

 تونو یزندگ لیوسا کم کم گهید و کنه زشیتم

 خداروشکر: داد ادامه یبلند نفس با بعد. بفرستم

 . دمید هم رو خوب یروزها نیا و نمردم

 

 منظم و مرتب فرخ ی خونه که بود بعد ساعت مین

 کوچه یتو هم کنار دریح و من و شد قفل درش

 یتو ییسرپا زدن حرف درحال هیبق. میبود ستادهیا

 ی خونه یایم امشب نیآم: گفت که بودند کوچه

  نه؟ گهید خودمون

 



 فردا از گفت مادربزرگ که یدید. نکنم فکر: گفتم

 کنارشون دیبا منم پس شهیم شروع کارهامون

 . باشم

 

 واقعا ش دهیورچ یلبها با دریح زونیآو ی افهیق

 گرفتن ازم تورو بازم آخرش: گفت. بود دار خنده

 . دندیرس آرزوشون به کنم فکر...... ها

 

 ی فهیطا و لیا نیا باشه زرنگ هرچقدر من یعنی

 ! تییدا جان به هستند جلوتر من از قدم چند تو

 

 و لیا مگه! تو یدار لطف که چقدرم: گفتم خندان

 شون همه ستنین خودت تبار و لیا من ی فهیطا

 ما کن فکر. نکن فکر هم ینجوریا!شد من یبرا

 و میگذرونیم رو مونینامزد دوران یمدت هم

 .  میمون ینم روزها نیا دل به حسرت

 



 ینقل خونه یبر یتون ینم: گفت ملتمسانه دریح

 باشم؟ مهمونت امیب منم خودت،

 

 خنده ی قهقهه گذاشتم دهنم یجلو یا لحظه دستمو

! جناب ایشد بدعادت یلیخ: گفتم فقط. کنم یمخف مو

 یشدن یدونیم خودتم! یگرفت ادی زود و یاومد رید

 . دنینم رو اجازه نیا و ستین

 

 به دیکن لطف: گفت رسونده ما به خودشو پاشا

 دختر نیا از یحساب من یول دینگ یزیچ نیریش

 منو. بپره سرش از هوش یجد ندفعهیا برسم

 آدرس کن لطف دریح! خل ی دختره کرده مسخره

 !نمیبب بفرست برام شونو خونه

 

 آخر مواظب باشه گفته من از پاشا: گفت خندان

 کم ستین یکس نیریش. ها یباش خودت عاقبت

 !ها ارهیب

 



 آدرس بزور و. کنم کاریچ بلدم نترس: گفت پاشا 

 .افتاد راه گرفته رو نیریش ی خونه

 

 بطرف و کردم یخداحافظ دریح از بابا ی اشاره با

 جا دریح شیپ دلم راستش یول. رفتم بابا نیماش

 .نبودم ازش شدن دور به یراض و بود مونده

 

 متاسفانه یول بود من از بدتر هم دریح

 میخواینم میبگ مینبود پررو اونهمه چکدوممونیه

 .میبش جدا گهیهمد از

 

 و زدم یزنگ نیریش به خواب از قبل اونشب

 یماجرا و باشه خودش مواظب یلیخ سپردم

 . کردم فیتعر براش پاشارو

 

 که ادیب: گفت بود رفته سهیر خنده از کهیحال در

 ی پسره گرفته خونمونم آدرس حاال! براش دارم

 !چلمنگ



 

 ینامزد حس واقعا که بود یشب نیاول اونشب و

 کرده دورم درمیح از بزور که داشتم رو عاشق

 و ناله و آه با. بودم ایدن دلتنگ نیدلتنگتر و بودند

 :نوشتم براش دلتنگانه

 

 نیآم در  یح

 

 َدَرک به من وجود بند   بند

 تووووو آغوش  

 باشم؟ یم من که ستین یکس دلتنگ 

 

 چون کشت خواهد مرا یدلتنگ نیا امشب بخدا

 وانهید و. هستم کنارم در تو حضور محتاج واقعا

 و یباش دلتنگ که هیزمان عشق کی حالت نیتر

 ...ادیبرن دستت از یکار چگونهیه

 



 کی. گرفت راه اشکام واقعا دریح چشم از دور و

. بود دریح. زد زنگ میگوش که بود نگذشته یربع

 تو که نمرده دریح هنوز: گفت دادم جواب تا

 یایب خونه از یتونیم. یبش دلتنگش ینجوریا

  رون؟یب

 

 ؟یکن کاریچ یخوایم: گفتم متعجب

 

 خونه دیکل فقط. دنبالت امیم باش آماده: داد جواب

 چون. یورزش لباس کدستی با بردار رو ینقل

 با زود صبح یبگ دیبا یگردیبرم بخونه که صبح

 هم هات یدکی لوازم! یبود رفته یرو ادهیپ به من

 برات کشم یم خجالت گهید یکی من که نره ادتی

 . کنم دیخر

 

 کردم یمخف دلم یتو بزور رو هام خنده یصدا

. گرفت درد هام گونه دمیخند صدایب بس واز



 چکسیه و بودند اتاقهاشون یتو همه خداروشکر

 . نداشت یکار من با

 

 تلفن منتظر و کردم جمع یلکسینا در لمویوسا

 لرزان یدل با که بود بعد ی قهیدق ۴۰. شدم دریح

 پشت رو خونه در آرام استرس و یخوشحال از

 .شدم نشیماش سوار و بستم سرم

 

 وسط همون و میدیکوب بهم طنتیش با دستامونو 

 دورش محکم دستام و دمیخز آغوشش یتو کوچه

 گرفت برم در نیریش یجان چون شدت با. شد حلقه

..... زیق مسانیجان: گفت ربوده لبهام از یا بوسه و

 (دختر یمن جان. ) میبر

 

  م؟یکن یم کاریچ میدار یدونیم: گفتم ناز با

 

 یدلتنگ یپا: گفت داده لمیتحو مهربانانه یلبخند

 باشه ادتی. گذشت جان از دیبا باشد وسط که عشق



 و حال ی همه که داره دوست واقعا یزمان مرد هی

 دوست و بخره جان به رو عشقش یبهار یهوا

 .....باشه اش یزندگ تمام عشقش داشتن

 

 خودمو که کاشت میشونیپ یرو یا بوسه دوباره

 و کرد یپل رو یآهنگ. افتاد راه و دمیکش کنار

 درست چون آهنگم نیا عاشق: گفت گرفته دستمو

 بطرف هم ما و خونهیم برامون. گهیم منو حال

 .میکن یم پرواز مون ینقل خونه

 

 یعال واقعا یول دمینفهم یچیه آهنگ از راستش

 و یدونفر جمع به یقشنگ یهوا و حال و بود

 . بود داده حالمون و عشق

 

 میبست رو هال در تا و میشد که مونینقل خونه وارد

 بگم تعارف یب راستش. زد زنگ فمیک یتو میگوش

 مامان ای بابا حتما. افتاد شکمم یتو ینگیجر قلبم

 . بودند شده نبودنم متوجه که بودند



 

 تند دریح که بود مونده رهیخ دریح بصورت نگاهم

 به تا. آورد رونیب فمیک از مویگوش و برد دست

 داداش شدما ترک زهره: گفت کرد نگاه ش صفحه

 !دهیشن درهارو یصدا حتما. هستش محسنت

 

 و داد یسالم که دادم جواب دهیبر و تنگ ینفس با

  خونه؟ یاومد یخودت نیآم: گفت

 

 بخواب راحت آره: گفتم و کردم جمع خودمو 

 . میکرد زابراه هم شمارو دیببخش. خودمم

 

 و کردم مهمون یچا یوانیل به درویح یشب نصفه

 گشتم یبرم بخونه دیبا صبح. بود خواب موقع بعد

 به ختم بودم دواریام. کردمیم یباز خودمو نقش و

 . نفهمه یزیچ ماجرا از یکس و بشه ریخ

 



 ناقابل ساعت ۵ فقط امونیخستگ تمام با اونشب

 ام نفره تک تخت مهمون هردومون و میدیخوابیم

 بابام دست از طنتهاشیش تمام با دریح حاال.  میشد

 دیبا چرا خودشم یعقد زن یوقت که بود یشاک

 !بدزده منو هرلحظه باشه مجبور

 

 و میگذروند هم کنار رو یادموندنیب و خوب شب

 یهرچ بود شده تر جمع الشیخ که موذمار دریح

 . بود کرده رو برام رو بود بلد و داشت

 

 ما ی برازنده مطلق آرامش   میدیفهم نویا فقط اما

 ازدواجمون و بابا از المونیخ  کطرفی از. نبود

 نیا یا دلشوره بازم اما بود، شده راحت

 .میداشت رو امشبمون یکاریمخف

 

 شدم خونه وارد هام یورزش لباس با که صبح

 هم دریح. زدمیم نفس نفس دلهره شدت از راستش

 ورودم از رو خبر نیآخر تا بود منتظر کوچه سر



 شون بخونه راحت الیخ با و بدم بهش بخونه

 . برگرده

 

. نبود ییرایپذ چکسیه و بود صبح ۸.۳۰ ساعت

 بابام دمیرس که ها پله یپا. شد راحت المیخ یکم

 دنمید با. ومدیم نییپا داشت دهیپوش لباس و آماده

  ؟یکرد یرو ادهیپ: گفت

 

 تکون یسر کهیدرحال و گفتم یریبخ صبح سالم

 نییپا باال رو کوچه و اطیح یکم: دادم ادامه دادمیم

 بابا؟ دیخورد صبونه. کردم

 

 کارخونه ندارم صبحانه یبرا یوقت نه: گفت بابا

 امشب بشه جور طمیبل اگه ادیز احتمال به. خورمیم

 خودتون و زدم حرف مامانت با. باشم داشته پرواز

 . دیبش آماده جشن یبرا و دیبکن الزمه یهرکار

 



 وقت اسرع در خودمو بدم انجام کارهامو تا منم

 کارهاتون یبرا مطمئنم البته. رسونمیم بهتون

 . راحته المیخ و ستین بمن یازین

 

 ییهوی دیباش خونه هم شب. دیباش خودتون مواظب

 بگو هم دریح به. نرم دنتونید بدون شدم یرفتن

 برم و نمینب رو رکشیت هفت ی پسره. باشه نجایا

 خون از و دامادمه باشه یهرچ خب. شمیم دلتنگش

 !خودم

 

 یتو. رفتم باال ها پله از و گفتم یچشم خندان

 گونه یرو یا بوسه میمال و رفتم فرو بابام آغوش

 .کاشتم بابام ی

 

...... دارم دوستتون یلیخ......  بابا: کردم زمزمه

 گذروندم چطور سالهارو نیا شما بدون دونمینم فقط

 . نشه کم چوقتیه تون هیسا. موندم زنده که

 



 هی: گفت و برداشت ام گونه از یا بوسه هم بابا

 مانیا حسم به من اما ارین بد دلت به گمیم میزیچ

 .نکردم دیسف ابیآس تو موهامو نیا چون دارم

 

 که دادم مامانت به یمونیپروپ یبانک کارت 

. یکن خرج یخواست یهرچ راحت الیخ با یتونیم

 به رو تینقل خونه اون بسپار محسنت داداش به اما

. بکشند دست داخلش به یکم اوال و بده کنترات

 یلیخ و کنند عوض رو خونه یها پنجره درو دوما

. بکنند هم یکش نرده حاال بسازند محکمتر

 . بشه بلند کامال هم کوچه یوارهاید

 

 یمخف همه از آدرسش و خونه اون دیبکن هم یسع

 پسر نیا یشق کله و دریح شغل نیا با. بمونه

 خونه اون به و یداریبرم رو جانت یروز مطمئنم

 دسترس در ماها همه ی خونه چون یبریم پناه

 . نداره یجان تیامن و هست همه

 



 میزندگ تمام و داشتم درویح شغل یزمان خودم

 .....شد رییتغ نهمهیا دستخوش شغلم بخاطر

 

 و بود شده دوخته بابام بصورت هراسانم نگاه

 . داره ذهنش یتو ییزهایچ چه دونستمینم

 

 ندهیآ. یبترس که نگفتم: گفت دید نگاهمو که بابا

. یباش فکرش به االن از که برات کردم ینگر

 یچکسیه فکر به که محلش بخاطر خونه اون یول

 همه از دیبتون اگه البته گاههیمخف نیبهتر رسهینم

 ........دیدار نگهش یمخف
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 خارج به و شد جور طشیبل اونروز یفردا بابا

 ی خونه به راحت الیخ با گهید هم دریح. رفت

 همه که مخصوصا. کردیم آمد و رفت مادربزرگم

 لشیتحو داشته دوستش میلیخ و بودند عاشقش

 . گرفتندیم

 

 که گفتم ینقل خونه به راجع بابا شنهادیپ مورد در

 مثل. بود صورتم یرو نگاهش مبهوت فقط دریح

 . صالحه به یکار چه کردیم نیسنگ سبک نکهیا

 

 هر ما شغل در. قتهیحق بابات حرف: گفت آخرش

 و کنه سربلند خاص یدشمن نکهیا احتمال لحظه

 . داره وجود باشه مونیزندگ و خودمون دنبال

 

 باباتم شنهادیپ یول فتهین اتفاق نیا دوارمیام هرچند

 رو خونه و زنمیم حرف یمانکاریپ با خودم. خوبه

 لمونیتحو امان و امن ی خونه هی تا دستش دمیم

 . بده



 

 درست براش هم یمخف در هی سپرم یم بهش حاال

 اگه البته بشه باز محسن ی خونه به در که کنه

 ! بده اجازه محسن

 

 و فکر تمام گهید و شد راحت هم نکاریا از المیخ

 ام هیجهاز ی هیته و دهایخر شیپ دومون هر ذکر

 گهید مین و کماهی یبرا خبرداد هم آقاجون. بود

 یبرا و کنه رزرو رو دوستش تاالر تونسته

 .میکن آماده خودمونو اونموقع

 

 کامال و بود شده دوخته دریح صورت به نگاهم

 از زودتر یعروس کاش داشت آرزو بودم متوجه

 یول. میرفتیم مونیزندگ خونه سر و فتادیم راه نهایا

 آماده میتونیم بزور اونموقع تا میدونستیم خودمونم

 . میکردیم صبر دیبا پس میبش

 

💙💙💙💙💙💙💙💙 



 

 (کند یم فیتعر پاشا)

 

 ابانیخ و کوچه یکنارها گوشه در بود روز دو

 رونیب دیبا خودم. بودم منتظرش نیریش ی خونه

 دمیدیم چشمم به یعلن و نداختمیم رشیگ خونه از

 . ستین ضیمر واقعا خانم طونکیش

 

 ییبال چنان بهتره همه از حالش دمید یم هم یوقت

 ییهوی درآوردن ادا و گفتن دروغ اوردمیم سرش

 . نکنه نکارهایا از گهید و فتهیب سرش از

 

 یم خندان فتادیم من به چشمش که دفعه هر نیآم

 نه؟ ای بندازم ریگ رو نیریش تونستم باالخره دیپرس

 دنبال نکردم وقت فعال دادمیم جواب منهم که

 مشخص دریح و نیآم ی افهیق از اما. برم نیریش

 . نکردند باور حرفمو بود

 



 ومدندیم رونیب همه شون خونه از متاسفانه یول

 کهیحال در خسته یعصر اونروز!! نیریش بجز

 وسط نمیماش و دمیکش یم ازهیخم نیماش یتو

 پنهان شون کوچه ی شده پارک ینهایماش یبعض

 خونه از که افتاد نیریش به سر پشت از چشمم. بود

 . شد خارج شون

 

. خودشه بخورم قسم تونستمیم یول دمیند صورتشو

 بجز و شناختم یم یبخوب رو کلشیه و قد آخه

 . نبود خونه اون یتو یدختر خودش

 

 و سوت االنم و داشتند یخلوت ی کوچه. افتاد راه

 از آرام. بود رسونده خودش خدا که بود کور

 . افتادم راه سرش پشت صدایب و شدم ادهیپ نیماش

 

 جا همه به ینگاه دمیرس شیقدم دو به یوقت

 شونه یرو دست آهسته. نبود یکس بازم که انداختم



 انشاهلل نکهیا مثل بانو نیریش: گفتم و گذاشتم اش

 !دیایب رونیب خونه از دیتونست و بهتره حالتون

 

 برگشتنش یول. برگشت بطرفم نیریش یا لحظه

 یزن. همان دنمیپر عقب و زدن داد و بود همان

 زانیآو سرخ یلبها و یطاتیش یا افهیق با عجوزه

 داشت صورتش یرو هم بدشکل ییخالها که

 داشت اش دهیدر چشمان با و بود برگشته بطرفم

 . کردیم نگاه منو

 

 بود دهیچیپ کوچه یتو که یا خنده یصدا اما

 رفت باال عجوزه دست. بود نیریش مال صدرصد

 کنده تمام بشدت   صورتش از یکیپالست صورتک و

 سهیر خنده از که شد داریپد  نیریش ی افهیق و شد

 . بود شده سرخ رفته

 

. بود شکمش یرو دستش و دیخند یم داشت بشدت

 یتکون گرفته بازوشو و رفتم جلو بزرگ یقدم با



 خجالت واقعا: گفتم یناراحت با. دادم بهش محکم

 یبانو ضیمر یداشت باهام رفتارو نیا یدینکش

 !افسرده

 

 و یخودت افسرده اوال: گفت خندان و تند نیریش

 دو یدینکش خجالت تو دوما. خودت بازم و یخودت

 ترس از و یزنیم چوب منو اهیس زاغ یدار روزه

 از رونیب پامو تونم ینم یاجنب مامور یکی تو

 بزارم؟ خونه

 

 یکی تو و: گفتم طعنه با و دیپر باال ابروهام

 هم دایشد و واقعا و حتما عجوزه ی قمرالسلطنه

 !!! کردم باور حرفتو منم و یدیترس ازم

 

 از روزه دو کن باور: گفت خندان و ناز با نیریش

 یتو یدار نمیب یم و کنمیم نگاه دارم بام پشت

 که بوده ترس از حتما خب. یکش یم کیکش کوچه



 گهید یمعن چه وگرنه گه،ید امیب رونیب تونستمینم

 باشه؟ داشته تونست یم یا

 

. بود اومده جا حالم یکم نازکردنش و ها خنده از

 از کوچولو ینفهم یبفهم که حاال: گفتم دمیخند منم

 یتو یایب یکنیم لطف ،یدیترس پاشاخان ابهت

 نهیبب یکس نجایا م؟یبزن حرف باهم یکم نمیماش

 !شهیم بد واقعا

 

 ممکنه یدار حق نویا: گفت راحت یلیخ نیریش

 . میبر. نهیبب یکس

 

: گفتم فتادمیم راه کهیدرحال و میشد نیماش سوار

 مرگ دق منو که تو ن؟یریش خوبه حالت واقعا

 شده باورم زود چقدر هم دل ساده من حاال! یکرد

 وجدان عذاب چقدرم و یگرفت یافسردگ واقعا بود

 !داشتم

 



 دوتا شما که ییبال اون با واال: گفت یشاک نیریش

 نکهیهم دیآورد سرمون به بدردنخور منتَل   اَنتل

 شکر یجا یکل خودش میببر در سالم جان میتونست

 .داره

 

 خالهام تب. بودم دهیترس واقعا یول نه افسرده منم

! مونده لبم کنار شجا دوتاشون هنوزم ادتهی که

 رو وحشتناک شب اون خواب وقتها یبعض بخدا

 یم بدنم به دستشو داره یوحش مردک که نمیب یم

 !پرم یم خواب از یتیوضع چه با کن فکر و کشه

 

 یاله: گفتم. سوختیم داشت واقعا دلم

 چه! سفرش اون با ادیب خبرش درررررررریح

 یول! روغنش من چند با شد پخته برامون یآش

 ختیر بهم یهمچ ییهوی واقعا دیدونیم که خودتونم

 . نبود اون برنامه اصال وگرنه

 



 و من از التیخ االنکه پاشاخان، خب: گفت نیریش

 من دار نگه نجاهایهم کن لطف شد راحت میسالمت

 . دارم کار که بشم ادهیپ

 

 یول. شد راحت المیخ که درسته ؟یچ یعنی: گفتم

 .مونده میاصل حرف هنوزم

 

.  کردیم نگام و کردیم گوش داشت فقط نیریش

 هستش حرفام ی ادامه منتظر همچنان دمید یوقت

 یکس تنها! یکن ازدواج باهام خوامیم من خب: گفتم

 کل کل باهام دلخواهم به و ارهینم کم من یجلو که

..... یلیخ من...... من...... من که ییتو کنهیم

 .....خوامتیم..... یلیخ..... دوس

 

 هم نیریش. کردم سکوت و بودم گفته حرفمو گهید

. نگفت یچیه و شد رهیخ روبروش به و برگشت

 .بود فکر در فقط

 



  داره؟ کردن فکر: گفتم آروم

 

 چقدر! پاشا برم روتو: داد جواب من از آرومتر

 فکر اصال یکنیم فکر و یمطمئن بخودت نهمهیا

 مثبت جواب بهت درجا دیبا و  یندار الزم کردن

 بدم؟؟

 

 یپسر یخوایم کجا از گه،ید میخودمون آخه: گفتم

 رو بله دفعهی! یبش زنش و یکن دایپ من یخوب به

 !گهید کن تمومش بگو

 

: داد ادامه یلحظات بعداز. نگفت یزیچ باز نیریش

 حال در یوقت. کن توقف پارک یجلو نیهم

 . کنم جمع حواسمو تونمینم یحرکت

 

! قمرالسلطنه دییبفرما: گفتم و کردم توقف یا گوشه

 . دیبگ بخواد تنگتون دل یهرچ االن

 



 ه؟یچ کارت ه؟یچ ات برنامه ندهیآ یبرا: گفت

  کجاست؟ از درآمدت ه؟یچ شغلت

 

! هیچ کارم یدونینم مگه: گفتم. بود شده باز چشمام

 مامانم به نصفش نامدار بانو ی کارخونه اون

 یدگیرس بهش مامانم طرف از من االن که رسهیم

. مهیپدر امالک و کارخونه از هم درآمدم. کنمیم

 بنظرت؟؟ باشم داشته یچ دیبا گهید

 

 روز هی یول. دونمیم که نارویا: گفت نیریش

 نده راه کارخونش به تورو رهیبگ میتصم مامانت

 !یکنیم کاریچ اونموقع. تمومه کارت

 

 کر و کور پدر بر یا: دادم جواب. بودم دهیماس

 ایبعض سر یتو ییفکرها چه که لعنت طونیش

 امکان هستم مامانم ی بچه تنها چون اوال! ندازهیم

 و هستش تیکفا بحد درآمدمون. بکنه نکارویا نداره

 .نداره پولش و کارخونه به یازین مامانم کال



 

 پول یاونقدر خودم بکنه نکارویا مامانم اگه دوما

 و بندازم راه محل یسوپر هی آلقل بتونم که دارم

 گهید. دارم نگه مو بچه و زن بچرخونم اونو

 امرتون؟

 

 یدار جربزه اونهمه واقعا یعنی: گفت نیریش

  ؟یکن تیریمد رو یسوپر هی یبتون

 

 دست..... خانم دختر: گفتم و شدم خم بطرفش

 رو کارخونه هی دارم من! دهایگذاشت ییبدجا یرو

 هست همه شناس که نامدارتون بانو و چرخونمیم

 به چون زنهینم حرف مهامیتصم و حرف یرو

 یبدجور یدار تو یول. کرده پبدا نانیاطم کارم

 !یدیم قلقلکم

 



 آخرش نمیبب دمیم قلقکت دارم: گفت خندان نیریش

 بعدش. پاشاخان یحالج مرده چند و یکنیم کاریچ

 !دمیم جواب بهت

 

 یهست حرفت سر: گفتم و انداختم راه رو نیماش

 جواب کنم تیریمد رو یسوپر هی بتونم اگه گه؟ید

 نه؟ ای یدیم مثبت

 

 فیتعر و مینیبب تا: گفت داده تکون یسر نیریش

 .......جناب میکن

 

 خوامیم وقت روز ده تا هفته هی پس: گفتم خندان

 آماده مثبتت جواب یبرا بعدش..... قمرالسلطنه

 .....باش

 

 دیگري غرور پر قهرمان هر چون تو بي

 یدیگر جور خورد مي رقم شاید ام قصه



 

 بود افتاده نمک از صباحي از بعد زندگي

 یدیگر شور آورد خودش با آمد عشق

 

 بود گمراه من مثل آمد که هرکس تو قبل

 یدیگر کور به کوري چنان میدادم تکیه

 

 نکرد خالي هیچکس غیابت در را ام عقده

 یدیگر حضور را جایت کرد نخواهد پر

 

 چیدنت یکبر و صغري اینهمه از ام خسته

 یدیگر ظهور محتاج سخت هستم که من

 

 است یجعل دیگر هرچیز لقب این با گمان بي

 یدیگر نور یدریا تو چشم از غیر نیست
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 روزهامون شتریب و بود شلوغ بشدت سرمون

 خسته که یگاه. گذشت یم دیخر حال در رونیب

 دیکن باور: گفتم یم کردمیم دراز پاهامو شدمیم

 . ادهایب یقحط ستین قرار

 

 من مثال. میبکن میتونیم هم بعدا دهامونویخر شتریب

 و اقسام و انواع دیخر که دارم الزم لباس چقدر

 . شهینم تموم دوزش و دوخت

 

 الزم کفش جفت کی با عروس لباس هی کل در

 شهیم رو هیبق فتهیب راه مونیعروس کار دارم

 . دیخر یگرید هرزمان

 



 همچنان همه و دادینم گوش حرفم به چکسیه یول

 دست و یسفارش یلباسها. میبود دیخر حال در

 مشغول بشدت همه و نداشت یتموم که دوز

 .بودند سفارش و انتخاب

 

 یمبل. میداشت یخاص مشکل جهازم دیخر مورد در

 و ومدینم خوش من مذاق به کردیم پسند مامان که

 . کردینم پسند مادربزرگم کردمیم پسند من که یمبل

 

 میداشت ییها یآشت و قهر و ماجراها خالصه

 بود خارج در که بابام وساطتت با باالخره. یدنید

 طبق دیبا و منه یبرا جهاز کرد قانع رو مامان و

 لیوسا تمام میدیرس توافق به باشه خودم ی قهیسل

 که باشه یا روزهیف یآب و دیسف از یبیترک ام خونه

 دیسف لیوسا عاشق که مامان و بود دلخواهم رنگ

 . برداشت کچلم سر از دست بود یا سرمه و

 



 یها قهیسل خوردن چیپ و انتخاب کار گهید

 کباری یحت که بود دهیرس ییجا به جورواجورمون

 ستین جهاز دنیخر به یازین کال داد شنهادیپ دریح

 ی قهیسل طبق و رهیم بازار به کروزی خودش و

 و خرهیم بنفش و دیسف رو لیوسا ی همه خودش

 . کنه یم رو هیقض قال

 

. بود پاشا رفتار بود جالب برام که یزیچ تنها اما

 سرش و نداشت چکسیه و زیچ چیه به یکار کال

 . بود خودش گرم بشدت

 

 صبح و گشتیبرم بخونه رید کوفته و خسته شبها

 به. شدیم خارج خونه از همه از جلوتر زود

 اما. کنهیم کاریچ داره گفتینم یزیچ هم چکسیه

 . بود پاشا نگران بشدت باران خاله

 

 از یکی پاشا انگار که دیپر دهنش از فقط کباری

 یجلک ریز داره و فروخته پدرشو یارث یها ملک



 تونستمیم مادرش من   کهیحال در کنه یم ییکارها

 . نبود ملک فروش به یازین و کنم کمکش

 

..... باران: گفت آرامش کمال در مادربزرگم اما

 در خودم. نباش یچیه نگران گمیم مادرتم من

. ستین ینگران چیه یجا و هستم یهمچ انیجر

 کارهاشو دنبال پس کنهیم رفتار عاقالنه کامال پاشا

 . باشه خودش یپا یرو بده اجازه و رینگ

 

 بودم شداریخر خودم و نرفته یدور یجا هم ملک

. یخوریم شو غصه دنشیشن با حتما دونستمیم که

 ! نباش نگران اصال هیمنتف یهمچ پس

 

 ریز از نتونست گهید تالشش تمام با باران خاله اما

 منتظر مون همه و بکشه یحرف مادربزرگ زبان

 . بشه ییرونما پاشا یمخف یکارها از باالخره میبود

 



 مادربزرگم یبرا هم لباس نیباتریز انیم نیا در

 و طال از ییها رگه با کارشده ی پارچه که بود

 بود محشر بود شده استفاده دامن کت یبرا که نقره

 . بود کرده رهیخ مونو همه چشمم و

 

 دوخته ست لباسشون هردو باران خاله و مامان اما

 راهنیپ که سبز ینهاینگ با بایز جواهرات. بود شده

 با و بود ها نینگ رنگ به هم شون یسفارش

 .بودند ریچشمگ واقعا همرنگ یکفشها

 

 ساده یعروس روز دمید یم کردمیم فکر هرچقدر

 زرق نهمهیا نیب ممکنه که دارم من رو لباس نیتر

 . امین چشم به اصال و بشم گم برق و

 

 نیباتریز ام دهیپوش و ساده عروس لباس یول

 دهیپسند کاتالوگ از دریح با که بود یراهنیپ

 ادی به که یگاه اما. میبود داده رو دوختش سفارش

 دل از اش دانه دانه فتادمیم اصلم دیمروار گردنبند



 ضعف دلم بود شده خارج فارس جیخل یصدفها

 . کردیم

 

 دریح توسط رقصم هنگام گردنبند نیهم بود قرار

 براش هم ایدن ایدن که بشه انداخته گردنم دور به

 . داشت رو ارزشش واقعا اما بود شده نهیهز

 

 نداشتم یادیز خبر هم نیریش از ریو رویه نیا در

 به پاشا با دونستمیم نیریش گزارشات طبق فقط و

 پشت و رفته پاشا که فعال و اند زده هم تاپ و پیت

 . بپرسه نیریش از یحال نکرده نگاه سرشم

 

 مدت نیا تمام و خوبه نیریش حال دهیفهم تا فقط

 رو نیریش یالک یدیوع وعده با رفته، سرش کاله

 خشک زنگ هی گهید کرده ادهیپ شون کوچه وسط

 به دستم یاشتباه بگه نزده نیریش به هم یخال و

 !خورد شماره

 



 نیآم: گفت زده من به یزنگ پاشا عصر اونروز

 زود شب کن لطف یول. یا خسته واقعا دونمیم

 با فقط کارم چون دارم یمهم کار باهات که نخواب

 ! فتهیم راه تو

 

 قطع رو یگوش بپرسم رو کارش علت خواستم تا

 انداز نیطن گوشم در ممتد بوق یصدا و بود کرده

 .بود

 

 من فقط. بودند دهیخواب تمام یخستگ با همه اونشب

 یا گوشه ییرایپذ یراحت مبل یرو تنها و کهی

 منتظر خوابم پراز چشمان با و بودم دهیکش دراز

 . بودم پاشا

 

 یتلفن فقط روزید از بود تیمامور در همکه دریح

 دور و بود سالمت شکرخدا و داشتم یخبر ازش

 . شهر از

 



 بودم خبریب خودمم که بود برده خوابم آرام چنان

 باز چشمامو هراسان یدست تکان با یوقت یول

 ....منم نیآم نترس: گفت تند که بود پاشا کردم

 

 اما. نشستم مبل یرو و شدم بلند ام کوفته بدن با

 یچ من با پاشا کار بفهمم بودم کنجکاو بشدت

 .باشه تونهیم

 

 باور. اومدم رید که شرمنده جان نیآم: گفت پاشا

. برسونم خودمو تونستم و میشد تموم بزور االن کن

 . بخواب سرجات راحت برو گمیم کارمو

 

 در فردا یکنیم لطف: گفت که دادم تکون یسر

 به بعد و یبزار یقرار باهاش نیریش ی خونه

 یآدرس به دیبش خارج شون خونه از ادهیپ یا بهونه

 !دیایب گمیم که

 



. نکن نگام ینجوریا: گفت که شد باز چشمام

. شونه خونه از تر نییپا کوچه چند گمیم که یآدرس

 . دیرس یم اونجا به راحت یرو ادهیپ قهیدق ده با

 

  شاپه؟ یکاف: گفتم

 

 و یایم کجا گمیم بهت قیدق فردا نه: داد جواب

 قرمزه چشمات االن. برات دمیم حمیتوض اونموقع

 مزاحم خوامیم معذرت واقعا که بخواب برو

 .شدم استراحتت

 

 که پاشا اصرار و تقاضا با بود صبح ۱۱ ساعت 

 با نبودم، یراض هم اصال ادمیز یکارها بخاطر

 ۴۵ تا گفتم و گذاشتم منزلشون یمالقات قرار نیریش

 که باشه آماده دادم حمیتوض. اونجام گهید ی قهیدق

 . میبر ییجا هم با دیخر یبرا دیبا

 



 و رسوند نیریش ی کوچه سر تا منو خودش پاشا

 فقط. قراره چه از ماجرا بودم دهینفهم هنوزم

 به دهیچسب و داده پاشا رو آدرسش کهییجا دونستمیم

 پاشا و نیریش نیب یمالقات قراره هستش داروخانه

 در صداشو آخر ی لحظه تا دینبا  که رهیبگ انجام

 . اوردمیم

 

 راه نیریش مامان از اجازه با یشربت خوردن بعداز

 ازدواج از پاشا شدن مانیپش بخاطر نیریش. میافتاد

 و زدیم یلبخند متیمال به یگاه یول. بود ناراحت

  م؟یریم کجا یبگ یخواینم واقعا: گفت یم

 

 چرا و کجا دونمینم کن باور: گفتم یجد یلیخ

 یمارکها از یکی که دادند بهم یآدرس یول. رمیم

 کینزد چون که فروشگاهه اون در ازمین مورد

 .میبر هم با گفتم بود تون خونه

 



 و نیریش یدرددلها و حرفها نیب قهیدق دوازده ده

 تا میکرد یرو ادهیپ پاشا دست از بودنش ناراحت

 . میدیرس داروخانه مقابل

 

 ی شده باد یبادکنکها به داروخانه کنار چشمم

 یبزرگ پرمارکتیها در کنار که افتاد یرنگارنگ

 مشخص بود شنرو که ییمشعلها با و بود زانیآو

 .هستش میعظ یپرمارکتیها ی هیافتتاح امروز بود

 

 شده نییتز یزیم یرو در دم فروشگاه داخل

 و بودند گذاشته گل یسبد با وهیآبم و ینیریش

 درون نیهمچن. هستش ییرایپذ یبرا بود مشخص

 و بود شده دهیچ وفور به گل یسبدها و تاجها سالن

 .  هستند انیآشنا و دوستان ییاهدا بود مشخص

 

 ییکارها دارند نجایا گفتیم بابام: گفت نیریش

 نهینب یکس پوشوندن شو پنجره درو یحت که کنندیم

 فروشگاه نگو پس. ارهین در سر کارشون از و



 الزم مون منطقه یبرا واقعا یول. زدندیم بزرگ

 . میشد راحت گهید االن. بودا

 

 از پاشا منظور نمیبب زد یچرخ اطراف در نگاهم 

 غیج نیریش که بود کجا داروخونه به دهیچسب محل

 فروشگاه اسم..... نیآم یییییییه: گفت کنان غیج

 گهید...... نیریش پرمارکتیها..... روووووووو

 !کن باور شمایم تلپ نجایا فقط من

 

 میگوش نمیبب رو فروشگاه اسم و ادیب باال نگاهم تا

 تو االن: گفتم دادم جواب تند که بود پاشا. زد زنگ

 !میایب کجا شدم جیگ منکه ؟؟ییکجا

 

 . منتظرتونم. لطفا دیبش فروشگاه وارد: گفت

 

 و انداختم فروشگاه به ینگاه دوباره متعجب

 یورود بطرف گرفتم رو نیریش دست دهیهنگ

 حرف یک با بود دهینفهم هم نیریش. رفتم فروشگاه



 قراره یک م؟یریم میدار کجا دیپرس یم فقط و زدم

 اد؟یب

 

 و زیتم فروشگاه کل میشد که وارد حرف بدون

 قرمز یها قفسه در شده دهیچ یکاالها با مرتب

 ست، یلباسها با همه کارکنان.  بودند چشم یتو

 هم کنار یا سورمه شلوار کت و دیسف راهنیپ

 نیآم: گفت دهیکش دستمو نیریش که بودند ستادهیا

 پا یت با تو؟ میاومد چرا ها نشده افتتاح هنوز

 !......صلوات نکنن رونمونیب

 

 نرود جان و دل لوح از تو نقش هرگزم

 نرود خرامان سرو آن من ادی از هرگز

 

 وندیپ زلفت سر با دلم بست ازل در

 نرود مانیپ سر از و نکشد سر ابد تا

 



 است من نیمسک دل بر غمت بار جز چه هر

 نرود آن من دل از و من دل از برود

 

 گرفت یجا جان و دل در توام مهر چنان آن

 ..نرود جان از و دل از برود سر اگر که
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 پاشا نمیبب گشت یم اطراف در نگاهم حرف بدون

 ینجوریا چرا و ادیم رونیب یگور کدوم از شآخر

 مالقات یجا هم نجایا آخه! گذاشته سرکار مارو

 !فتادهین راه و نشده افتتاح خودشم بود

 



 دهیچ یا گوشه که افتاد ییهایصندل و زیم به چشمم

. بود نیمدعو از ییرایپذ یبرا حتما و بود شده

 . بودند برده کار به هم یا قهیسل عجب

 

 کینزد بهمون راست یقامت و بلند یقد با ییآقا

 هنوز فروشگاه یول خانمها، شرمنده: گفت شده

 مهمونامون منتظر بعد کساعتی در و نشده افتتاح

 دیخر یبرا بعدا لطفا.  میهست هیافتتاح یبرا

 !میدرخدمتتون که دیاریب فیتشر

 

 هم شرمنده.....  دیببخش واقعا: گفت تند نیریش

 .....زمیعز میبر نیآم. چشم دشمنتون

 

 تیعصبان شدت از داشتم و خوردیم خونمو خون

 شده تلف وقتم یکل نکهیبرا عالوه. دمیکش یم اَلو

 مسخره مارو کال هم لیهردمب ی پسره نیا بود

 !بود کرده

 



 راه نیریش همراه خواستم تا و فشردم بهم لبامو

 از یدعوت خانمها: گفت پشت از ییصدا فتم،یب

 لطفا محترم یخانمها. هستند فروشگاه ریمد طرف

 . دیاریب فیتشر تیریمد اتاق به

 

 به یچ اصال دمیفهم ینم گهید و زدمیم جیگ منکه

 ما. شده یاشتباه کنمیم فکر یول: گفت نیریش! هیچ

 اگه. میشد فروشگاه وارد یاشتباه و مینشد دعوت

 ....اجازه

 

 لبخند با داده نشون رو یا گوشه دست با آقا که

 محترممون ریمد. ستین کار در یاشتباه: گفت

 شمارو کردند امر خودشون. هستند منتظرتون

 .کنم ییراهنما

 

 گهیهمد به متعجب ینگاه با و سالنه سالنه

 فکرم به عجله با ییزهایچ. میافتاد راه همراهش



 و باشند درست افکارم نداشت امکان اما دیرس یم

 ! باشه انداخته راه فروشگاه پاشا

 

 بود کاریب مگه نداشت؟ یزندگ و کار خودش مگه

 درست قوز باال قوز خودش یبرا فروشگاهم نیا

 تا باشه کارخونه سر هرلحظه بود الزم یکی!! کنه

 !نبود یکس بابام و پاشا بجز که فتهیب راه کارهاش

 

 فشردیم دستمو چنان یول ومدیم همراهم هم نیریش

 مثل هم نیریش نوایب. بود شکستن درحال انگشتهام

 .بود شده جیگ من

 

 اول و شد باز برامون احترام با تیریمد دفتر در  

 یتو قدم نیاول با در یجلو همون. شدم وارد خودم

 . نداشتم زدن یبرا یحرف اصال. دمیماس اتاق

 

 حرف بدون اونم و شد اتاق وارد کنارم از  نیریش

 کت با پاشا. بود کردن نگاه حال در فقط ریمتح و



 به هم یکراوات که کرم راهنیپ و یا قهوه شلوار

 با نگاهش و بود ستادهیا زیم پشت داشت گردن

 . بود ما به شفاف یلبخند

 

 خوشبحالمون: کردم زمزمه. بود شده جمع حواسم

 تازه.... رسد یم یخبر شاداماد نیا از هردم که

 وووووونهید تو پاشا. رسد یم یتر تازه از تر

  ؟یانداخت راه نجارویا یبود کاریب مگه ؟یشد

 

!!! برسه کارخونه به خوادیم یک یباش نجایا تو

 وقت و کنه استراحت دیبا گهید مادربزرگ یگینم

 خودت یبرا نجایا یاومد که هستش شیبازنشستگ

  ؟یانداخت راه دودور دادار

 

: داد ادامه و گفت یخوشآمد اومده جلو خندان پاشا

 نجایا با و رسمیم کارخونه به فقط من کن باور

 ی دخترخاله نباش یچیه نگران. ندارم یکار

 . دییبفرما. کرده رو زیچ همه فکر پاشا. زمیعز



 

 راه خودت واقعا رو نجایا پاشا: گفت نیریش

 یچطور...... کنم باور تونم ینم اصال ؟یانداخت

 ؟!!!آخههههههه خبریب

 

 کنار لباش یرو از خنده که پاشا دست ی اشاره با

 خودشم که مینشست دفتر وسط مبلمان یرو رفتینم

 و کن لطف: گفت نیریش به رو نشسته روبرومون

 . انداختم راه من نجارویا که کن باور

 

 !شهینم باورم بخدا: گفت نیریش

 

 ..... توام مثل منم: کردم زمزمه

 

 یمدت: گفت نیریش به شاد ی افهیق همون با پاشا

  ابونتونیخ و کوچه یتو یروز دوسه که قبل

 رفت حال در شتریب و شدمیم اومدنت رونیب منتظر

 اصال شدم متوجه بودم، تون منطقه در آمد و



 هیسرما منکه و ستین یحوال نیا در یفروشگاه

 . بکنم نکارویا تونمیم دارم شو

 

 ممکن و فتهیم جا قشنگ دونستمیم هم بسته چشم

 که هم کنار ی خونه دو یحت. بده ضرر ستین

 رو داشتند یبزرگ یها مغازه نشونییپا ی طبقه

 هاشونو مغازه که بودم گرفته نظر در نکاریا یبرا

 بردارم رو وارید از یقسمت وسط از و کنم اجاره

 .کنم یکی هارو مغازه

 

 کارخونه از منو مامانم یروز اگه یگفت بهم یوقت

 خوادیم یچ م ندهیآ و کنم کاریچ خوامیم کنه رونیب

 یتو که یفکر گرفتم میتصم لحظه همون بشه،

 . کنم ثابت خودمو و کنم یعمل رو بود سرم

 

 و لوازم دیخر یبرا یکاف ی هیسرما خودم

 یول. داشتم رو فروشگاه زاتیتجه و خواروبار

 کرد شنهادیپ کردم مشورت مادربزرگم با یوقت



 محل بودن اجاره نگران گهید و بخرم ملکهارو

 یباال تونستمیم هم بعدا که. نباشم فروشگاه

 . کنم یزندگ فروشگاه

 

 از یکی میگرفت میتصم و بود یخوب شنهادیپ

 هارو خونه و میبفروش رو بابام بزرگ یملکها

 با و میهست دیخر یانیپا مراحل در االن. میبخر

 گهید و دمیخر رو ملک هردو میداد که یخوب پول

 . خودمه یبرا کال فروشگاه

 

 ای کنم یم زیتجه یکم بعدا هم رو باال یها طبقه

 و دمیم وسعت رو فروشگاه ای باشند میزندگ محل

 ظروف و ظرف فروش محل یبرا هم باال

 میتصم فعال که باشه رهیغ و لباس و آشپزخونه

 .نگرفتم

 



 یروز اگه که من ی ندهیآ از نمیا خانم نیریش

 و کاریب دونمیم کرد رونمیب کارخونه از مامانم

 د؟یندار یشیفرما یامر گهید. ستمین عاریب

 

 ،یانداخت راه که یالتیتشک نیا با: گفتم محکم

 اگه عمرا ؟یبرس کارخونه به یخوایم چطور

 !مردجوان یکن یدگیرس هردوشون به یبتون

 

 نیریش روزها نیهم. رسمیم کن باور: گفت پاشا

 دمیم فرصت فقط و کنم یم یخواستگار رو بانو

 ارمیم که ارهیب رونیب تنش از رو عقدش لباس

 چاه و راه روزه دو و نشونم یم زیم نیا پشت

 .دمیم ادشی کارهارو

 

 کارخونه بعداز هم محسن شده قرارمون البته

 هم رو نجایا انبار و فروشگاه ادیب کراستی

 هیاستاد و هستش ستیب کارش که کنه تیریمد

 !خودش یبرا



 

 ستیل درآوردن و فروشگاه انبار به دنیرس مهم

 خانم نیریش هم دهارویخر سفارش که دهاستیخر

 توسط دونه دونه همکه کارها ی هیبق. دهیم انجام

 .ندازمیم راه رو کارخونه منم. فتهیم راه کارکنان

 

 که پاشاخان ماشاال..... ماشاال: گفت بلند نیریش

 نجایا نکنم قبول بنده حاال! دیکرد رو یهمچ فکر

 نم؟یبب رو یک دیبا بشم زنتون و کنم کار

 

! ینش من زن یکنیم اشتباه بنظرم: گفت یجد پاشا

 رو یزرنگ و یمهربون و یخوب نیا به پسر

 و باشه هم امر تحت که یاریب ریگ کجا از یخوایم

 عرض در رو یبزرگ نیا به کار حرفت هی با

 . بندازه راه هفته دوسه

 



 به خوادیم کجا تیحسابدار سانسیل اون هم یکی

 هم کن کار هم ایب! نجایا از بهتر بخوره دردت

 گم؟یم بد! یشوهردار هم و یزندگ

 

 و طنتیش با زدیم برق رسما چشماش که نیریش

 یهرچ منم. دیدار حق البته: گفت خجالت با مثال

 ها خوامیم حقوقم من فقط. قبوله بگن بابام و مامان

 . بشه ختهیر حسابم به هرماه و باشه خودم مال که

 

 مبلغ مورد در. چشم هم حقوق: گفت خندان پاشا

 !بشه جلب تتونیرضا کهیطور میزنیم حرف اونم

 

 کرده درویح هوس بشدت دوتا نیا یطنتهایش با

 .بود شده ذره هی براش دلم و بودم

 

 زنمیم زنگ دریح به االن: گفتم و شدم بلند جام از 

 یکار هی شون اداره یتو دیبا شده هرطور گمیم و

 دوتارو شما حساب که کنه دایپ برام یعال  حقوق با



 ستمین منکه یعروس یب یعروس وگرنه برسم

 ! بچرونه غازشو بره تونهیم درمیح

 

 رو اتاق صدامون و میبود کرده غش خنده از گهید

 درمویح دلم بگم تونستمینم واقعا اما. بود برداشته

 !لحظه نیهم و االن اونم خوادیم

 

 نیمدعو کم کم دادند اطالع و شد دهیکوب اتاق در

 گرفتن لیتحو یبرا پاشا که ارندیم فیتشر

 .باشه داشته حضور سالن در مهموناش

 

 و دوستان با پاشا. میرفت سالن به هم کنار سه هر

 ما. گفتیم رمقدمیخ و کردیم یاحوالپرس انیآشنا

 رو چکسیه شکرخدا و میبود ستادهیا یکنار هم

 . میشناخت ینم

 

. بود شده دوخته در به منتظرانه نگاهم فقط اما

 جاش بگم زدم دریح به یزنگ و درآوردم مویگوش



 دلسوخته که نداد جواب اما. هیخال کنارم بشدت

 .انداختم فمیک یتو مویگوش

 

 چشمام باران خاله و مامان و مادربزرگ ورود با

 دار مهمون ما نباریا و میرفت بطرفشون. دیدرخش

 . میبود زانمونیعز

 

 احترامش به و شناختند یم رو مادربزرگ همه

 نواخته که یقشنگ و میمال آهنگ. بودند برخاسته

 دریح اریو بدتر و کردیم تازه روحمو شدیم

 .کردمیم

 

 از یخوشحال که درخشانش دگانید با باران خاله

 فروشگاه یجا همه به کردیم زیسرر وجودش تمام

 از سرشار ینگاهها کنارش در و کردیم نگاه

 زدیم چرخ نیریش و پاشا یباال قدو یرو عشقش

 .  کردیم نگاه زیر به زیر هردوشونو یسرتاپا که

 



. بزنم داد بود مونده کم فقط که بود یجور حالم

 صدا و خواستمیم تنم یسلولها ی ذره ذره با درویح

 نیا در و بود کنارمون دریح دیبا االن. زدمیم

 بشدت که منم. کردیم شیهمراه پاشا تیموفق

 . بودم دلتنگش

 

 بودند ستادهیا هم کنار که پاشا و نیریش مخصوصا

 گفتیم ییزهایچ نیریش گوش دم پاشا یگاه و

 بشدت دلم و بکنم درویح هوس شتریب شدیم باعث

 . بود کرده هواشو

 

 فیتشر هم درخانیح نیآم: گفت نیریش یا لحظه

  جلو؟ میبر ما ای یریگیم لشیتحو خودت. آوردند

 

 دار هیپا گل سبد که شد زوم دریح یرو نگاهم

 .شدیم فروشگاه وارد و داشت بدست یبزرگ

 



 چنان بودند شده باعث تخس وروجک دو نیا

 همه به توجه یب دونمیم فقط که بشم دلتنگش

 در هوا یب بگم اگه  و کردم پرواز دریح بطرف

 .نگفتم راهیپرب رفتم فرو آغوشش

 

 دریح دستان فقط. دونمینم داد یک به رو سبد

 انداخت نیطن گوشم در صداش  گرفته بازوهامو

 مونده یباق برامون ییآبرو نکنم فکر: گفت که

 دو فقط خبرته چه نیآم باش خوددار یکم..... باشه

 .......نبودما روزه

 

 

 راهنتیپ یآب تماشا باب نیبهتر

 ...راهنتیپ یآب اما است اریبس رنگ

 

 تو چشمان از شرم یها لحظه رم،یز به سر

 راهنتیپ یآب با ام کرده یباز عشق



 

 کدام اما ، توام از یآسمان جلد مرغ

 راهنت؟یپ یآب ای انگشترت یآب

 

 غم آوار ،چقدریدلتنگ باران شب چند

 راهنت؟یپ یآب تا من دستان از مانده

 

 ستین آغاز ی نقطه جز من انیپا و موجم

 –راهنتیپ یآب–ایدر به گردمیم باز
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 حتما که یمردم نیب. گفتیم راست دریح

 رادیا واقعا کارم بود شده دوخته ما به هم ییچشمها



 لیتحو و بودم دلتنگش دایشد خب اما. داشت

 بشدت منم ن،یریش و پاشا ی عشقوالنه یگرفتنها

 . بود کرده ییهوا

 

 ریخ نه: گفتم و دمیکش عقب خودمو سانت چند فقط

 خسته. گذشت عمر هی برام که ینبود روزه سه

 که نمتیبب نداشتم انتظارشو اصال هم نجایا. ینباش

 . کردم کاریچ دمینفهم ذوقم شدت از دفعهی

 

 شیپ میبر ایب: گفت و گرفت دستمو خندان دریح

 یم هم سنگ آسمون از. هستند منتظرمون که هیبق

 کم پاشا. رسوندمیم هیافتتاح به خودمو دیبا دیبار

 !دهینکش زحمت برامون

 

 دریح بودند دهیرس کنارمون که نیریش و پاشا

 دوتا شما یبرا: داد ادامه و گفت جانانه یکیتبر

 هنوز؟ زوده ای بگم کیتبر هم کفتر

 



 به نه هنوز! پسرعمو یچ یعنی: گفت تند نیریش 

 حضور بدون دیخوایم نکنه. بار به نه هستش دار

 د؟یبنداز راه هم عقدکنان بساط نجایهم بزرگترهام

 

 کرده ییراهنما مادربزرگم بطرف منو خندان دریح

 به رو یاصل کیتبر میداریم نگه دست پس: گفت

 که دیکن بقو بق هم کنار فعال شما.  میبگ موقعش

 . رهیخ به ختم یهمچ انشاال

 

 و. دیرس انیپا به و افتاد راه تمام ییبایز به جشن

 مردم عموم یرو به فروشگاه روز همان عصر از

 . شد باز

 

 ادی بود شده خلوت پاشا سر که روز چند بعداز

 بدون نبود یراض مادربزرگ. افتاد یخواستگار

 نیا بود لیفام بزرگ مرد تنها که پدرم حضور

 ادیز و نبودنش بخاطر بابا که رهیبگ انجام مراسم



 به خودمون و کرد یمعذرتخواه کارهاش بودن

 . میرفت یخواستگار

 

 باران خاله انتخاب با و بود نیباتریز پاشا سبدگل

. بود شده دهیچ سبد داخل نقره رنگ دو یگلها تماما

 که تر یهاینیریش از بزرگ و نیبلور یسید

 کنار بود شده آماده یسفارش و شده نییتز ییبایبز

 . شد نیریش خود و نیریش ی خونواده به میتقد گلها

 

 یشلوار و کت تمام ییبایز و متانت با هم نیریش

 متیمال به چنان و بود دهیپوش کمرنگ یصورت

 زلزله هی کردم تعجب خودم گرفت لمونیتحو

 . بشه عوض نهمهیا شبه هی تونهیم چطور

 

 و مامان و مادربزرگ و من و بود یخوب یدورهم

. میداشت حضور یخواستگار در پاشا با خاله

 ابتین به هم یعل و دریح و زجونیعز و آقاجون



 از یدعوت چون بودند مراسم در هردوطرف از

 . بودند هردوطرف

 

 نیریش از کال و دادیم انجام یعل که ییرایپذ بعداز

 انجام مادربزرگم توسط یخواستگار نبود، یخبر

 بآجازه توانمند جناب: گفت نیریش پدر به که شد

 ی خونواده یبرا میشد جمع نجایا امشب ما تون

 و میکن انتخاب یا گهید عشق و دختر خودمون

 . میببر

 

 بشدت چون کنم فکر عروس بردن به تونمینم اصال

 هی زحمت بدون دارم دوست و هستم دخترام عاشق

 .کنم اضافه بهشون هم گهید دختر

 

 پاشا ام نوه یمعرف به یازین انیم نیا در کنم فکر 

 باهاش شتریب کار بازار   در خودتون که نباشه

 رفتارش و اخالق فیک و کم به و دیدار مراوده

 .  دییآشنا



 

 تا میکن یم باشه الزم یهرکار و میخدمت در االن

 گرفتند قرار گهیهمد پسند مورد که جوان دوتا نیا

 پس. میبرسون بهم رو خورده وندیپ بهم قلبشون و

 . میخدمت در دیباش داشته یامر هر

 

: گفتند و کردند همسرشون به ینگاه نیریش پدر 

 بقول و هستش یخودمان جمع چون راستش

 یب شناسم، یم مدتهاست رو پاشاجان خودتون

 توجه مورد نیریش خوشحالم واقعا گمیم تعارف

 . گرفته قرار شما چون یمحترم ی خونواده

 

 بزرگترم داداش دست رو یچیق و شیر هم نجایهم

 و دمیم دارند گردنم به یپدر حق که یمرتض حاج

 گهید بنده. کنم یم اطاعت بدهند یدستور هر

 حاج فقط همه حساب طرف و ندارم یحرف

 .      ست یمرتض

 



 آقاجون که برگشت آقاجون بطرف نگاهشون همه

 من ی عهده به یریخط ی فهیوظ عجب: گفت

 .کردمینم فکر گهید شوینجوریا شییخدا.شد گذاشته

 

 با دستشو و بود خورده رو شینیریش که دریح

 کار میلیخ آقاجون اتفاقا: گفت کردیم پاک دستمال

 جواب تعارف یب که  پرسم یم سوال هی. هیراحت

 .فتهیم راه همه کار و دیبد

 

 پاشا و دیداشت خونه یتو یا گهید دختر اگه

 د؟یداد یم یجواب چه بود خواستگارش

 

 بهتر یکس چه: گفت درنگ یا لحظه بدون آقاجون

 همون پاشا؟ از طونتریش و زرنگتر و مردتر و

 . دادمیم مثبت جواب بهش اول

 

 بنظر واال. مشخصه فیتکل پس خب: گفت دریح

 نیریش ما زرنگ و زبر یدخترعمو فقط منم



 وگرنه ادیبرب پاشا یکارها و زبون پس از تونهیم

 .میمعطل ول که ماها

 

 مثال مثال همکه پاشا و شد بلند همه ی خنده یصدا

 . دیخند یم یرآبیز زده خجالت مثال

 

 دختر ی خونواده خداروشکر پس: گفت زجونیعز

 انشاال که داد مثبت جواب هم نامدار خانم ی  بعد

 کنار جوان دوتا نیا و باشه خونواده هردو مبارک

 . باشند خوشبخت هم

 

 در که نیریش و رفت نیریش دنبال به یعل نباریا

 خودمون ینیریش سید با بود کرده اتراق آشپزخانه

 . کرد ییرایپذ همه از دوباره و اومد رونیب

 

 کیتبر و میدیبوس رو نیریش صورت مون همه

 اونشب. میکرد یخوشبخت یآرزو براشون و میگفت



 به عقد مراسم و شد  تمام یدلخوش و ییبایز به

 .شد موکول بابام بودن

 

 امالک فروش یکارها. میداشت یجالب یماجراها

 رید رانیا به برگشتن یبرا بود نشده تمام که بابا

 عجله عقد یبرا پاشا گرید طرف از و بود کرده

 . داشت

 

 دو نیا گزار و گشت نیریش مادر پدر نکهیا مثل

 یلیخ نبود یاعتبار بهشون هم ادیز که رو طونیش

 . بودند عقد مراسم منتظر و بودند کرده محدود

 

 و آه پر یحرفها و شدن یآتش مامانم که اونشب

 بدش بخت از که بود دهیشن و دهید رو پاشا ی ناله

 طرف از من بــــــــــابــــــــــا: گفت دینال یم

 راه رو عقدکنان مراسم شما دمیم اجازه یرعلیام

 یکس یرعلیام واال. دیبکن رو هیقض قال و دیبنداز

 !بشه ناراحت ریخ یکارها نیا بابت ستین



 

 جواب کرده کفش هی در پاشو مصرانه مادربزرگم 

 سر حتما یرعلیام دیبا. دینزن حرفشم اصال: داد

 نجوریا که باشه شهود از یکی و عقد ی سفره

 شیپ یدلخور لیفام نیب شهیم باعث ساده لیمسا

 . ادیب

 

 یرنگ یفحشها و پاشا ی عجله از خشم با مامانم

 مادربزرگم، یحرفها از یعصب و خودش شانس به

 هم یگوش. زد زنگ بابا به برداشته رو شیگوش

 بشنوند بابارو یحرفها همه که بود بلندگو حالت در

 . رندیبگ میتصم راحت و

 

 وقت ریام: گفت مامان یاحوالپرس سالم بعداز

 تو تا که کن مشخص رو رانیا به اومدنت قیدق

 .فتهینم راه عقد نیا ینباش

 



 حتما هم تو که کرده کفش هی در پاشو جفت مامانم 

 بشدت هم پاشا. یباش دیبا خونواده مرد عنوان به

 !!دهیبر مارو امان و داره عجله عقد یبرا

 

 پاشا پسرمون یوقت خب: گفت یجد یلیخ بابا

 چند تونهینم کرده شیگرم و تنده ششیآت نهمهیا

 راه رو عقد شما داره نگه خودشو شتریب یروز

 به مونده روز دو بتونم نیهم من بخدا. دیبنداز

 کارم که برسونم رانیا به خودمو نیآم ی  عروس

 !ادهیز

 

 تر اش لوچه و لب هم پاشا دیبکن صالحه یهرکار

 از بهتر من پسرو اون که بخوابه ششیآت و بشه

 غذاهاش مواظب هم یکم. شناسم یم تون همه

 فوران داره هاش گدازه گهید کنم فکر که دیباش

 !کنهیم

 



 با و دارم نگه خودمو نتونستم کردم یهرکار منکه

 ی خنده یصدا. شد بلند ام خنده یصدا بلند یپق

 مگه بهار: گفت متعجب بابا افتاد راه که همه

 که توروخدا باش منو جیگ زن دند؟یشن همه حرفمو

 !خدانگهدارتون. برد منم یآبرو

 

 یقاط شده سرخ هم پاشا که میدیخند یبحد خالصه

 کرده پاک اشکاشو مامانم. دیخند یم  و بود شده ما

 رو عقد پس. هستش یراض یرعلیام دیدید: گفت

 . میکن یم تمام کارو و میندازیم راه

 

 که یاونجور رخانیام واال: گفت زده شرم پاشا

 گهید برد منو یآبرو و زد مون شهیر به شهیت

 !شدم گرفتن زن الیخیب کال و خوادینم یچیه

 

 با هم باز و نکرد باور پاشارو حرف یشکیه اما

 بابام اومدن یبرا یرسم عقد مادربزرگم مخالفت

 ی غهیص بزرگترها حضور با یول ، موند



 گهید و شد خونده هامون زلزله  نیب تیمحرم

 .شد راحت همه الیخ

 

 چون. رفتینم کنار لبهامون یرو از هم خنده 

 .بود نکرده فراموش چکسیه رو بابا یحرفها

 

 و میشدیم کینزد میعروس روز به رفته رفته

. نداشت یانیپا من استرس اما میبود آماده حدودا

 ی خونه و بود شده دهیچ ییبایبز جهازم

 .بود آماده یزندگ یبرا آرزوهامون

 

 کرده تحمل جورواجور اتفاقات یزندگ در بس از

 مبادا کردیم پر وجودمو تمام ترس یگاه بودم

 اما........ رهینگ سر مون یعروس و فتهیب یاتفاق

 که میدیرس یروز به تمام یسالمت با خداروشکر

 همراه و کردند یراه صدقه و اسپند با منو همه

 ....افتادم راه شگاهمیآرا بطرف نیریش و دریح
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 شگریآرا و نیریش کمک با عروس راهنیپ یوقت

 یرو یلبخند. افتاد بخودم نهیآ در نگاهم و شد تنم

 . بودم زده ذوق بشدت نشسته لبام

 

 هر بزرگ یآرزو که داشت یچ عروس لباس نیا

 کی ی دنباله و زدم یچرخ آرام بود؟ یدختر

 چوقتیه. دیچرخ همراهم لباس کوتاه و یمتر

. نداشتم دوست رو بلند ی دنباله با ییراهنهایپ

 خواهند پا و دست ریز باالخره کردمیم فکر شهیهم

 .شد خواهند یعروس یسرنگون باعث و موند

 

 و آماده تمام متانت   و ییبایبز یلیخ همکه نیریش

 شترهیب ساعت مین دریح: گفت بود یعروس یایمه



 جمع رو لتیوسا من تا. منتظره یرونیب سالن در

 االن! رهیبگ آروم دلش بزن بهش یسر تو کنم یم

 . بماند داره ییوال و هول چه دامادمون شاه

 

 نگاه نیاول داشتم دوست خودمم. گفتیم راست

 دادیم دست بهش یحس چه و نمیبب بخودمو دریح

 شگاهیآرا سالن وارد آهسته. باشم گر نظاره رو

 یا پنجره کنار داشت بمن پشت که دریح و شدم

 .بود رونیب به نگاهش و بود ستادهیا

 

 بعد دیخشک یا لحظه برگشت که در یصدا بطرف

 بطرفم یقدم و زد یبرق شناختنم از چشماش

 ...... نیآم: گفت فقط برداشته

 

 سرمه شلوار و کت اون با دریح....... من یخدا

 دهیکش اوتو و جنتلمن یبحد دشیسف راهنیپ و یا

 .دیلرز براش رسما دلم بود

 



 ادکلنش یبو شده شانه باال بطرف ییبایبز موهاش

 تا که بود یداماد نیقشنگتر و بود دهیچیپ سالن یتو

 . بودم دهید امروز به

 

 یخدا از دلم در و دیچرخ یم سراپاشو نگاهم

 نگام فقط هم دریح. خواستم یسالمت براش مهربونم

 .بود نگفته یزیچ گهید اسمم بجز و کردیم

 

 زمزمه ستادهیا روم یجلو که بود دهیرس بمن گهید

 یمن کالنتر یکوچولو سنجاب االن تو یعنی: کرد

 عالم؟ عروس نینازتر ای

 

 حیترج اما کن حساب یخوایم یهرچ: گفتم. دمیخند

 برام که باشم خودت یکوچولو سنجاب همون دمیم

 . هیکاف

 

. نشست میشونیپ به لبهاش آرام گرفته بازوهامو

 : گفت آرام. سوزان و بود داغ اش بوسه



 

 یآمد که امروز

 !بمان ابد تا 

 داند یم چه یکس

 باشد یلحظات همان" ابد" دیشا

 ...گذرد یم تو کنار و آغوش در که

 بمان من یسرا در پس

 مهربانم نیماندگارتر یا

 

 

 

 الیخیب. دمیخز آغوشش در آهسته. دیلرز یم قلبم

 براش دلم فقط و بودم شمیآرا و عروس لباس و ایدن

 شتیآرا نیآم بخدا: گفت تند دریح یول. بود ذره هی

 برم تاالر به یهمونجور مجبورم بخوره رهنمیپ به

 . بپوشم ندارم یچیه نجایا گهید چون

 



 آقا گهید االن! بدور خدا: گفتم عشق از سرشار

 مینمرد. کنند یم ناز دارند ساده بغل هی یبرا داماد

 .میدید شمینجوریا و

 

 ینجوریا: گفت نشسته م گونه یرو آهسته لباش

 سوار تورو االن نیهم میراض من. نکن فکر

 دلمون که ییهرجا میبر میبزار و کنم نمیماش

 و ستین یشدن یدونیم خودتم خب یول. خواست

 . انتظارمونند در مهمونا و تاالر

 

. یشد قشنگ و ناز واقعا تعارف یب نیآم یول

 و کنم دود اسپند برات نجایهم تونستمیم کاش

 به دستم فیح. کنم راحت بد ینظرها از المویخ

 . ستین بند جا چیه

 

 فتهینم یاتفاق نباش نگران: گفتم خندان و آهسته

 .یکنارم تو چون

 



 شد سالن وارد بدست فیک که نیریش یصدا با

 عقب منم و شد جدا بازوهام از دریح یدستها

 ششیآرا من جان   پسرعمو،: گفت نیریش. دمیکش

 یبرا فقط میگذاشت وقت امروز هی. اینکن خراب رو

 .خانمت عروس نیا

 

 همه کن باور: گفت برده باال دستاشو خندان دریح

 میداشت دوطرفه و نبود من ریتقص هم ش

 . معذرت بازم. میکردیم یخرابکار

 

 به شنل. داد دریح بدست رو بلندم شنل نیریش

 گهید. شد بسته گرهش و نشست سرم یرو متیمال

. نگفتم یزیچ یول دمید یم رو رونیب بزور

 .بود دستم اخالقش

 

 ریز دریح و کردم جمع یکم رهنمویپ یجلو 

 دریح نیماش. میرفت رونیب سالن از گرفته بازومو

 داخل کمکش با و بود شده نییتز قشنگ و ساده



 رز شش که رز، ی غنچه گل دسته که شدم نیماش

 .داد بدستم رو بودند خورده گره بایز یروبان با

 

 نیریش دنبال حتما که نشست بگوشم پاشا یصدا

 نیا عاشق تو بود آدم یقحط نیآم: گفت. بود اومده

 گهیم طونهیش اصال ؟یشد ریخوددرگ مات و شیک

 !ها امین تونیعروس به

 

 تو: گفت نیریش. دمیخند و هیچ دردش دونستمیم 

 به واال ؟یایب کنار موضوع با ینتونست هنوز

 خانمها و ونیآقا هم ما یعروس درصد ۹۹ احتمال

 آقا گفتندها ینامحرم محرم باشه یهرچ! باشند جدا

 !پاشا

 

 از دمایم طالقت درجا اونموقع: گفت یجد پاشا 

 !خوامیم مختلط یعروس من! باشه گفتن من

 



 فروشگاه کن لطف. شکشیپ طالقت: گفت نیریش

 تورو یهرک واال. خوامینم ازت میچیه بده بمن رو

 !براش کرده صرف میلیخ اولش نیهم کنه گم

 

 دیبنداز راه دعوا جا نیهم دیتونست اگه: گفت دریح 

 به فعال. دیدار زهیجا برسه محضر به کارمون و

 و موش مثل االن از و مونده یلیخ تونیعروس

 دلتون میرفت ما! دینکن رو گهیهمد ی کله گربه

 . دیکن دعوا و دیبمون نجایهم شما خواست

 

 نیریش و پاشا که زد استارت و شد نیماش سوار

 محوطه وارد. افتادند راه نشونیماش بطرف تند هم

 . بود منتظرمون اسپند با یخانم میشد که تاالر ی

 

 خودش و گرفت دستش از رو اسپند منقل دریح

 .کرد دود اسپند برام چرخونده سرم دور رو اسپند

 

 .داد خانم لیتحو یانعام با رو منقل بعد



 

. بود دیسف یگلبرگها پراز پامون ریز قرمز فرش

 شده دهیچ فرش کنار نیمع فواصل در گل یتاجها

 . بود گل کردیم کار چشم تا و بودند

 

 خاطره یروز و شد انجام تمام ییبایز به جشن

 روبان جشن اتمام بعداز شب. شد برامون زیانگ

 کمرم دور آقاجون توسط یا شده نییتز و قرمز

 که فرستاد همراهمون رو رشیخ یدعا و شد بسته

 . کرد طلب خدا از دختر ۳ و پسر ۳ برامون

 

 مادربزرگم که بود شده بلند همه ی خنده یصدا

 ادیز یلیخ دست کی بنظرت یمرتض حاج: گفت

 !یکردیم طلب دوتا آلقل هرکدام از نشد؟

 

 دادم فیتخف هنوز دیکن باور: گفت خندان آقاجون 

 دختر ۴ و پسر ۴ دلم بگم ینیحس و راست وگرنه

 خواستیم



 

. بود ستادهیا کنارم که دیخند یم بلند هم بابام نباریا

. گرفتند بابام چپمو یبازو و آقاجون راستمو یبازو

 سن یها پله از و گرفت قرار سرم یباال قرآن

 . میاومد نییپا

 

 راه دنبالمون یکس بابام خواهش با تاالر یجلو از

 بطرف همه ریخ یدعا با ییدوتا خودمون و فتادین

 .میافتاد راه مون خونه

 

 عروسمو لباس کرد کمکم دریح خود اونشب

 یجلو کردم تنم که یروبدوشامبر با و درآوردم

 تک و تاج و ستادیا سرم پشت. نشستم شیآرا زیم

 خودم کار اصال که درآورد سرمو یها رهیگ تک

 .نبود

 

 موهامو چسب و تافت کردمیم حموم دیبا حتما 

 نیا تک تک. بکنم یاستراحت بتونم بلکه بشورم



 یخستگ اظهار بدون و آرامش با دریح رو لحظات

 جانانه یا خنده هاش یشوخ با یگاه و بود کنارم

 .نشوند یم لبام یرو

 

 کهیدرحال کرد کمکم موهام شستن یبرا یحت 

  از شتریب خودش و ست خسته بود مشخص کامال

 !داره استراحت به ازین من

 

 موهامو و کردم تنم رو پوشم تن کرد کمک یوقت 

 یکم گهید تو: گفتم کردم جمع سر ی حوله با

 تمام.  بکشم سشوار تونمیم خودم کن استراحت

 !کشه یم ادیفر یخستگ از داره تنت یسلولها

 

 بدست و نمیزتریعز به دنیرس یبرا: گفت و دیخند

 تحمل هم رو نیا از شتریب یهایخستگ آوردنش،

 !دختر یکرد فکر یچ. کردم

 



 در یوقت و دیکش سشوار خودش هم موهامو اونشب

 گره نیب در میدیخز پتو ریز خواب شب میمال نور

 یب ینوازشها و ناز و لبها یگرما و بازوان

 رقم میزندگ شب نیتر ناب و نیباتریز رشینظ

 .....خورد

 

 

💙💙💙💙💙💙💙💙  

 

 (بعد سال دو)

 

 انفجار درحال خشم شدت از و بود ریسراز اشکام

 قول به. بود شده بسته بکم و صم دهنم اما بودم

 یبرا یحق چیه و بودم خواسته خودم بابام

 . نداشتم اعتراض

 



 نجات یبرا تونمیم بود گفته کرده لطف بابام فقط

 تا باشم فرانسه در شون خونه مهمون یمدت جانم

 . فتهیب ابیآس از آبها

 

 قسم و قرار طبق که بودم یا اسلحه دنبال من اما

 دریح شکم در رهاشویت تمام فرخ ی خانه در خودم

 !کنم یخال

 

 دوباره فوران با و نشست دردناکم شکم یرو دستم

 خودمو ی ماهه پنج نیجن افتاد ادمی بازم اشکام ی

 نیا تمام و کردم سقط اضطراب و ترس شدت از

 کی نیع رسما االن من و بود دریح ریتقص اتفاقها

 .بودم تشنه خونش به خونآشام

 

 چه و داشتم ها نقشه کوچولوم دختر یبرا چقدر

ش و سر یها رهیگ  یموها یبرا یخوشگل یها ک 

 زیسا همه در ییلباسها چه. بودم دهیخر قشنگش



 رفته هدر به زحماتم ی همه که بودم دهیخر براش

 . باشم داشته یدختر تونستمینم گهید من و بود

 

 تمام که دخترکم یصورت و دیسف خواب اتاق

 موقعش به ذاشتمیم هم یرو یا گوشه دهامویخر

 . دونستمینم کنم کاریچ خواستمیم رو نمیبچ

 

 و بلند یصدا و کنم کنترل خودمو نتونستم گهید

 فقط من. برداشت رو اتاق هام هیگر همراه نمیغمگ

 ....نیهم کشتم یم....... کشتم یم درویح

 

 زار من همراه و بود کرده هیگر بس از که مامانم

 یکنار بابام توسط و نداشت حرکت ینا بود زده

 ه؟یچ من گناه بابا: گفتم بلند یهق هق با. شد زده

 روزم و حال که مملکتم نیا ی کارهیچ من مگه

 !باشه دیبا نیا

 



 یندار وسط نیا یگناه چیه تو: گفت نیغمگ بابا

 تیمسوول که یدریح زن نهیا گناهت تنها. زمیعز

 . گردنشه به یبزرگ

 

 دریح تیموفق یبرا گذشته یروزها نیا در همه

 افتخار یمدالها چه و کردند یافشان یپا و یکوبیپا

 هم چکسمیه یول. نشد اهدا که ها رنامهیتقد و

 و افتاد دریح ی خونه در تیموفق نیا آتش دینفهم

 .کشه یم یزجر چه داره همسرش االن

 

 چه شده یچ آخه: گفتم و دمیکش اشکام به یدست

 افتاده؟ یاتفاق

 

 باند هی ارشد یروسا از یکی: داد حیتوض بابام

 و کردندیم یخرابکار کشور در که فتنه بزرگ

  یگذار بمب توسطشون مجتمع و مسجد نیچند

 شهیم گریدست تمام رشادت با دریح توسط بود شده



 نیا سر جونشو هم دریح خود مونده کم که

 .بده تیمامور

 

 هست، زندان از فرارش امکان دونستندیم چون

 اعدام حکم و شهیم یدادگاه وقت اسرع در طرف

 . رهیگیم

 

 یقاچاقچ جزو خودش که بزرگ سییر نیا زن

 نداده، تله به دم حاال تا و کشوره کی درجه یها

 که خونهیم یکرکر دریح گوش در دادگاه وسط

 تیزندگ یعزا به تورو خورمیم قسم توانمند

 ! یدار یجوان زن دونمیم و بنشونم

 

 و رعب از تو دنیکش کنار یبرا درجا دریح

 بدون و رسونهیم بخونه خودشو دیتهد نیا هراس

 رو یمدت خوادیم ازت بگه بهت یزیچ نکهیا

 حفظ آرامشت و یکن سر تیفندق خونه در انهیمخف

 .بشه



 

 از و بودند کنارش هم بانیپشت یروهاین هرچند

 یابانیخ در اما ،یبود مراقبت تحت طرف همه

 و ریت یصدا از تو و دیریگیم قرار حمله مورد

 !اومده سرت بال نیا که یترس یم تفنگ

 

 گوشت ی الله در و بشنو حرفمو نیآخر دخترم،

 یکی دریح. ستین تو شوهر تنها دریح. کن زونیآو

 مملکته نیا دار رتبه مسوول و دیرش یمردها از

 در و مردم شیآسا و آرامش یبرا حاضره که

 !بگذره جونش از تو آرامش کنارشون

 

 خودت مواظب دریح کنار در یتونیم واقعا اگه

 زمان تا و یکن یزندگ سالم و حیصح و یباش

 باشه قرار وگرنه فبها، یکن تحمل شدنش بازنشسته

 رو طالقت بهتره باشه نیا اوضاعت روز هر

 یب خودمون شیپ راحت الیخ با یایب و یریبگ

 ! یکن یزندگ دردسر



 

 دیجوش یم توش اشکها بازم که شده باز چشمان با

 . بود بابام به نگاهم

 

 ..... دریح بدون یزندگ

 .....عشقش بدون یزندگ

 ....محبتهاش بدون یزندگ

 .....نشیآهن بازوان بدون یزندگ

 ......گرمش آغوش بدون یزندگ

 

 بدون من....... نداشت امکان..... نداشت امکان

 ...... مردم یم..... مردم یم..... مردم یم دریح

 

 ؟یخوایم طالق: گفت یجد بابام

 



 فکرشم: گفتم اشکام کردن فواره و بغض با

 یم دریح بدون من...... دینکن

 ..........ررررررررررررممممممممممممیم

 

 طرفی دریح بدون هم ما: گفت شده خم بطرفم بابام

 و خودمه ارشد پسر دریح. شهیم لنگ مونیزندگ

 ایب راه شغلش و خودش با پس..... شییدا زدل  یعز

 .....عشقم

 

 با تونستمیم تا و دمیکش آغوش در رو بابا گردن

 نه.....  دریح بدون من. کردم هیگر بلند یصدا

 ......تونست ینم دریح بدون نیآم

 

..... اتاق ادیب بده اجازه بهتره حالت اگه: گفت بابام

 از اتاق رونیب......  ست ذره هی دنتید یبرا دلش

 و نداره ستادنیا و نشستن ینا گهید کرده هیگر بس

 تونهینم یحت ترسش از اما....... خوادیم تورو فقط

 !بندازه هم ینگاه اتاقت در بطرف



 

 دیبگ: گفتم. بود یقاط اشکام و هیگر. گرفت م خنده

! رهیگ قلبم وسط درست و خودمه دریح...... تو ادیب

........ کنم تحملش تونمیم نه کنم ترکش  تونمیم نه

 ....نیهم بده صبر بهم خدا دیکن دعا فقط

 

 و بودم رفته فرو دریح آغوش در بعد یلحظات و

 .بود کرده سیخ گلومو کل اشکاش

 

💙💙💙💙💙💙💙 

 

 :نوشت انیپا

 

 و عشق از سرشار یزندگ( نیآم) طهورا و دریح

 یبرا ییسالها هنوز. دارند یخطر پر اما محبت

 نفس بتونه طهورا تا مانده دریح شدن بازنشسته

 .بکشه یراحت



 

 که طهورا فرزندشون، سقط یماجرا بعداز کسالی

 سیگ دختر و شد حامله دوباره بود درمان تحت

 خداروشکر و اومد ایبدن ماهورا گالبتونشون

 .گذرونندیم رو یخوش و خوب یزندگ


