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 رقص قاصدک 

 

 آغاز سرگرداني هاست.«   ن ي و ا  ند ي گز   ي ها براي پرواز جدايي را برم   »قاصدك 

 قاصدك چيست؟!   پيام 

وساده وسبك بود،قاصدكي كه داشت مي رفت. فرشته اي به او رسيدوچيزي گفت. قاصدك    ساكت 

 به فرشته كرد و گفت :   بي تاب شد وهزار بار چرخيد و چرخيد وچرخيد .قاصدك رو 

اما شانه هاي من ظريف است. زير بار اين خبر مي شكند .من نازك تر از آنم كه پيامي اين  "

 "چنين بزرگ را با خودم ببرم.

است وسنگين،حتي براي كوه    ناممكن   درست است،آنچه تو بايد بر دوش بكشي   "گفت :   فرشته 

 "، اما تو مي تواني زيرا قرار است بي قرار باشي. 

 "فراموش نكن نام تو قاصدك است وهر قاصدكي يك پيام بر. "گفت:  فرشته 

بوي ازل وابد مي  وقت فرشته خبر را به قاصدك داد و رفت وقاصدك ماند وخبري دشوار كه    آن 

هزاران سال است كه قاصدك مي رود ،مي چرخد و مي رود،مي رقصد ومي رودوهمه مي    حال داد. 

 . دانند كه او با خود خبري دارد 

قاصدكي به حوالي پنجره ات آمده بود. خبري آورده بود و تو يادت رفته بود كه هرقاصدكي    ديروز 

اگر باز هم قاصدكي را ديدي ،ديگر نگذار    اما او رد شد.   يك پيامبر است. پنجره بسته بود،تو نشنيدي و 

ت و او اين همه  اوبپرس چه بود آن خبري كه روزي فرشته اي به او گف   از كه بي خبر بگذارد و برود. 

 بي قرار شد.... 
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م- خب  ب  نیا  یذاشتیخانجون  نه  بردیم  ومد،یم  شعوریسهند   !

 بکشم...!!!  رو بیمن جور اون بدترک نکهیا

 ... گزدیلب م خانجون

 به خاطر خودش بود...  شتریب ی میبه محله قد برگشتنش

بزرگ   اطیح  نیا  انیم  نجایو خاطره همسرش اسدااله خان را ا  ادی

 شتر یشده ب  یبازساز  یمیو درخت و آن ساختمان قد  پر دار  و

 ... شدیحس م

عشق پاک و پرمحبت همسرش   یتداع  ش یخانه برا  یجا  یجا

 بود... 

 ... کندیاش م زدردانهیبه عز ینگاه 

به  - احترام  عوض  بکش!  دختر...!خجالت  سرم  به  خاک  اِوا!!! 

  اونقدر  وونهی...؟!اون سهند دید یبهش فحش م  یداداشت ، دار

 ...!!! دیدختره چشم سف یداره ، اونوقت تو... ا هوات و
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ها- نوه  بگ  تیپسر  یخانجون شماهم همش طرف  ... خب  ریو 

م پ   گهید  گمیراست  خودش  الدنگ  کمک    شنهادیاون  که  داد 

بره مخ    ؟ ی... که چیباز  مونیو حاال عوض کمکش رفته م   کنهیم

که   دهیر ماقا خودش و ج  رونیدختره رو بزنه...!!! حاال من برم ب

 فتهیم  ادشیکنه و    ی باد م  رتشیغ   ؟ یرفت  یچ  یبرا  ؟یکجا رفت

ب گرگ  رونیکه  از  کمپر  در  هم  همه  و  و   نیه   من  تا  هستن 

هم برام   یچه رگ یدی...!!! تازه خانجون دی رتیبدرن...!!! کثافت غ 

 ....؟!!! کنهیکلفت م

 خندد...  یخودش به اخر جمله اش م بعد

 

 ... کردی ممات و مبهوت نگاهش  خانجون

شست    یکه داشت برادر بدبختش را م  دنش یبه آن همه کوب  نه

 قربان صدقه رفتنش با فحش...؟!   نیکرد نه به ا یو پهن م 

 خلقت هستن...!!!  بیکه نه کال از عجا  کمیدوره  نیا یجوانها

دهد اما بروز   ی برادرانش جان م  یدردانه اش برا  زیدانست عز  یم

 داد...  ینم
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...؟! فقط راستش یاز دستش شکار ینطوریکرده که ا کارتیچ-

 و بگو قاصدک...؟! 

 

 با سهند افتاد...  شیدعوا اد ی م بست و با حرص چش قاصدک 

رواندیگو  یحرص م  با از دستش  باالسرم شده و    ی:  اقا   ، شدم 

م   رتشیغ  من  چرا  که  شده  و    خوامیقلنبه  کنم  کوتاه  و  موهام 

و بکنه... تازه  سانت از موهات کم شه پوستم  هیکرده اگه  د یتهد

 دازه گرفت...!!! با متر هم ان 

 

 باال رفته نگاهش کرد.   یبا ابروها خانجون

  یدختر ب  نیبور و روشن قاصدک رفت ، ا  یسمت موها  نگاهش

 ... دشیشفاف و پوست سف  یبود با آن چشمان اب  بایز تینها

 تند... را داش شینبود که برادرانش آن گونه هوا خودیب

 ...شناختیا را هم مروپ  ی قاصدک تخس و ب اما
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و موش    یمن باور کنم تو هم حساب برد  یاون وقت توقع دار-

 ...؟! یشد

 

 خندد...  ی م انهیموذ قاصدک 

ا- با  من  م  نیاخه خانجونم...  اعصابم خورد  ، حداقل    شهیموها 

  ی تیدست و پام نباشه...!!!اما با جد  یتو  نقدریرو بزنم که ا  کمشی

 سرونه بزنم...!!! موهام و پ کنم برم  یکه سهند گفت جرات نم

 

و پنج    ستیزند:خدا مرگم بده!ب  یبه گونه اش م  یدست  خانجون

بلند    یهمه مو  نیا  فی...حیمون  یبچه پنج ساله م  نیسالته اما ع 

و    یخوشگل  نیبه ا  یی ...؟! همه آرزوشونه موهاستیو خوشگلت ن

رو که خدا با سخاوت بهت    یزی داشته باشن...!!! اونوقت چ  ییطال

 ...؟! یخوا یو نم داده

 

 رو دارم بدم عوضش...  ی: حاضرم هرچزندیپوزخند م قاصدک 
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سهند استغفراهلل حاج   ی: شماهم شدکندیشادش را حفظ م  ظاهر

 شعوریفقط منتظرم اون ب  کنمیخانوم...!!!من که اخر کار خودم و م

 بره مسافرت....!!! 

 

م  خانجون سرتکان  ب  یمتاسف  بدبخت  چارهیدهد:  که    ی اون 

خودم تازه    ش یپ   گردونه یبا تو سرکنه...سر دو روز برت م  دخوایم

 ...!!! شهیکه جنس فرستاده شده پس گرفته نم ده یم میپول هی

 

آش را درون   ی کند و ظرف ها  ی نازک م  یپشت چشم  قاصدک 

 گذارد...   یم ینیس

ل- داشتن  و  اون    خوادیم  اقتیمن  حال  به  خوش  رها  قول  به 

  ی سرشار از شاد  شیزندگچون    شهیمن م  ی که وارد زندگ  یاخدم

 ...!!! شهیم

 

کند و در دل    ینگاه قامت بلند و اندام موزون قاصدک م  خانجون

 کند...  یاو فوت م  یخوانده و به رو یورد
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خانجون   د یچادر گلدار سف  واری بند رخت کنار د  ی از رو  قاصدک 

 اندازد. یسرش م یرا برداشته و رو

 تواند...  یتا انها را جمع کند ،نم کندیتالش م هرچقدر

 

  ی اثاث کش  ریواگ  ر یهاگ  نیا  یدونم تو  ی : من نمزند یغر م  کالفه

 بود...؟!  یپختنت چ یآش نذر نیمکان ا نقل و

 

کاسه ها را پخش    ن یبرو ا  ایزند: ب  یمهربان م  یلبخند  خانجون

ها ، کمتر هم به جونم غر بزن... در ضمن   هیدر و همسا نیکن ب

  ابرویو روسرت بنداز...اصال باول اون موهات و جمع کن بعد چادر  

 ...!!! زارهیواسه من چادر سر م  ستیهمون مانتوت و تنت کن...بلد ن

 

  ش یباال انداخت و موها  یشانه ا  ال یخ  یب  شهیمثل هم  قاصدک 

  یادیز  پسیآن حجم از مو آن کل  یباال بست که برا پسیرا با کل

 کوچک بود...
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 اندازد. یسرش م یرا مجدد رو چادر

  خ یکرده و ب  پیتمام دو طرف آن را محکم ک  ینابلدا  ب  کهیحال  در

 . ردیگ ی م شیگلو

 

 رود...   ی خانه م  نیبه دست چادر را گرفته که به سمت اول  ینیس

 اندازد...   یبه زنگ بعد به خودش م ینگاه 

و ارنجش    ستدیا  یور م  کیکشد ،    یم  یتواند و پوف کالفه ا  ینم

 گذارد... ی زنگ م یاورد و رو یرا باال م 

تپل اما با لبخند    ی با قد کوتاه و کم  ی شود و زن  ی خانه باز م  در

 ... شودیظاهر م

 ...؟! نیسالم خوب هست-

 بول...!!! سالم دخترم نذرتون ق-
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: مال  پرسدیم د یکند و پر ترد ی قاصدک را برانداز م یسرتاپا زن

 ...؟! زمیعز یمحله ا نیا

 

 کند... یمتعجب نگاه زن م  قاصدک 

امار   چیمحل که ه کیبود که امار  ییها بود از اون فضول معلوم

 کل شهر و کشورم داشتن...!!! 

 

 ...!!! میبله خانوم...نوه خانوم سلطان-

 

ستاره   یو چشمان  قیعم  یو با لبخند  شکفدیگل از گلش م  زن

م نازندیگو  یباران  زن  خ  ی نی:عجب  که    ی لیهستن،  خوشحالم 

. البته چه د.. بو  یسالها خال  نی...واقعا جاشون تو ا نجایبرگشتن به ا

 ...؟! زمیعز یدختر ای نیهست یهم دارن..!نوه پسر ینوه خوشگل

 

 رود  ی قاصدک درهم م صورت
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 بودن با اجازه...!!!  نجایه برگشتن، خودشونم دل تنگ ابله حاال ک-

 

ز  زن تا  بود  اش گرم شده  ب  ری چانه  را  بمش  بکشد که    رونیو 

 ... شودیدهد و از انجا دور م یمهلت نم

 

  ن یکند که نگاه سنگ  یپخش م  هیدر و همسا  نیبا را  آش ه  ی باق

 کند...  ی شده اشان را کامال حس م

 

خانه همسا  با  از در  نگاه  ع   یا  هیحرص  با چشمان  مرد    نیکه 

و با    ردیگ  یداد ، نگاه م  یتلسکوپش داشت او را درسته قورت م

وق زده ات و ببرن که انگار تو    ی: مرده شور چشمادیگو  یخود م

 و طماع...!!!  زی...! مردک هدهیعمرش زن ند

 ... دیایتا از خجالتش در ب یسهند خال یجا

 یاما آبرو دار  اوردیمردک را در ب  یوانست چشمات  ی هم م  خودش

 کرده بود...!!! 
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زند که با وجود دوست    یسهند م  یها  یباز  یرتیاز غ   یلبخند

  ی خواهرکش خرج م   یرا برا  رتشیفراوانش اما تنها غ   یدخترها

چشم   چیه ی که ب ییبرادرانه ها یرود برا یضعف م کند و دلش

 ... ختندیر یم  شی به پا یداشت

  ی م  شیرا بر سر ته تغار  تشیدست حما   یگریاما جور د  سروش

 گذاشت... 

  دیدرب بزرگ سف  یکند و جلو  ی سبک شده را جابه جا م  ینیس

  ی و زنگ را م   ستد یا  یخانه خانجونش بود، م   یرنگ که رو به رو

 زند... 

 

با    پسشیرود و کل  یدستش در م   ریطرف چادر از ز  کی  ناگهان

سرکش و روشنش    یاز موها  یشکند ودسته ا  یم   یتق  یصدا

 ... زند یر یم  نییپا

  ی سرکشش هم به جلو م   یکشد که دوباره موها  ی را جلو م  چادر

 ... ندیا
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و با تعجب   د یا  ی م  رونیتنومند و قد بلند ب  ی باز شده و مرد  در

بلند و روشنش    ی که با موها  ی حالدر    ش یبه دخترک رو به رو

 کند...  یرا به دست دارد، را نگاه م  یآش ینیاست و س ریدرگ

 بود...  ریهنوز درگ قاصدک 

 آورد...  یم  ریکه  به خود امده و سر به ز مرد

 خانوم...؟!  نیداشت یکند: کار  یم اخم

 

ب   ستدیا  ی از حرکت م  قاصدک    ی م  ش یچادر و موها  الیخ  یو 

 شود...

  ی سر باال م   دیکند که باوجود قد بلندش با   یه مرد م تعجب نگا  با

 برد... 

 

 ...؟!« دهی رو ند یبزرگ نیبه ا ینیس یعنی»
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  دیشد: ببخش  رهیبا چشمان روشنش به مرد خ  میکرد و مستق  اخم

ا  یفکر نم با  احت  ینیکاسه آش و س  نیکنم    اجیبه فکر کردن 

 دارم...؟!  یچه کار نجایداشته باشه که من ا

آمد،    یهرچه به زبانش م   یدیبدون ترد  راست،  رک و    شهیهم

 هم نداشت... یی ابا چیگفت و ه یم

 

اش    نهیس  یکه تا تو  ی نیبا س  دو ینگاهش را باال کش  ی اندک  مرد

گفت:   یامده بود،  دست دراز کرده و آش را برداشت و با پوزخند

 بله متوجه شدم...!! نذرتون قبول خانوم...!! 

 

 

 ...؟! ر مادردم د هیپسرم...!! ک-

 

اعصابش به شدت  خورد   شی با دوباره جلو امدن موها  قاصدک

 شده بود... 
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زحمت    ی هستم...  ب  ییخونه رو به رو  نیبه مرد گفت: من مال ا  رو

 ... نیاریبعدا کاسه اش رو ب

 

و با    ندینش  یصورت قاصدک م  یرو  اریاخت  یبار نگاه مرد ب   نیا

  ی مات مروشنش،  یدخترک و موها یچشمان روشن و اب دنید

 ماند... 

 

و چشم گرفته و نگاهش را به کاسه آشش    دهیکش  یکالفه ا  پوف

 داد... 

 ...ارمیبعدا براتون م-

 

 رود...  یچرخد و سمت خانه م ی م ی بدون نگاه قاصدک 

 

  دهیمرد تا وارد شدن دخترک به خانه و افتادن چادرش کش  نگاه

 شد... 
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 ..شود. یمرد سخت درهم م صورت

 

 

** 

 

از  قاصدک  غرغر گو  یسر م  چادر  را رو  انیکشد و  تخت   یان 

  ی نیس  چیه  گهیپرت کرد و رو به خانجون گفت:  من د  اطیکنار ح

تا ببره...    ادیهم ب  دهیند  ریبزار اون خ  ایخودت ببر    ای برم...    ینم

 که فقط بخوره...!!!  شهینم

فقط    خانوم کرد:   نگاه  تخسش  صورت  ...!!!  یبرد  ینیس  هیبه 

 ؟!!! داشت... یخستگ نقدریا

 

شکست و موهام    پسمینده جون من!!!  کل  ری...!!!  گیمامان  یوا-

 موهام و...!!!   ایچادرمو جمع کنم  دونستمینم گهی باز شد و بعد د
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دق    یدست  خانجون و  من  آخرش  تو  مادر  زد:  اش  گونه  به 

موها که همه جا جلوتر   نیبافت بزن به ا  هی...!!! صدبار گفتم  یدیم

فرق    ی محله با محله قبل  نیکنه...!!! ا  ی از خودت عرض اندام م

 تر هستن دختر جون...!!!  یم یو قد  یسنت کمی  نجایداره...!!!  ا

 

 

گفت،    یزیهم چ  ی کی!!   نمیکرد: خانجونم من هم  یشین  قاصدک 

 کنم...   یم  سیبگو خودم دهنش و سرو

 

 موعظه کنم...!!!   خوامیاونوقت من م   ستن،ین  فتیاون برادرات حر-

 

همراه   نیاز ا دمیرو د شیکی... االن هم اد یبدم م نقدریاه.. اه... ا-

کرد    ینگاه م   نی....!!!  تحفه همچنیبا مردم و همگام به مسئول

 گر یج  نیخود جنس بود!!! همچ  ییخدا  ی که انگار طلبکاره....!!!  ول

 و قد بلند...!!! 
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 ...؟ یگ  یرو م  یکند:  ک   یم کیچشم بار خانجون

 

 .! ..ییرو به رو هیهمسا نیهم-

 

 ...؟! یگ  یرو م نایا ینیحاج حس -

 

دورت بگردم...     دونمیاندازد:  من چه م  یباال م   یشانه ا  قاصدک

محل که ادماش رو هم بشناسم.... فقط    نیمگه چند بار اومدم تو ا

  یقدبلند و مردونه بود که دوست داشت  نیپسره همچ  نیا  گمیم

عد که  ا بام  نهیبی... پدر سوخته با دقت من و می بهش تجاوز کن

چندتا چندتا    ستی...  معلوم نبره  یم   ریسر به ز  کنم یمن نگاش م

 شده... واهلل!!!  غمبری بودن حاال واسه من پسر پ  رشیز

 

وقت ها بد به    ینگاه کرد که بعض  دهیورپر  نیبا بهت به ا  خانجون

 زد...  یم  یخاک
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داده بود به پسر    ریبود... حال هم گ  نیهم  شهیقاصدک هم  اما

 بگذراند...  ریخدا خودش بخ... هیهمسا

 

  یداریپخش کرده و د  هیهمسادر و    نیآش ها را خودش ب  هیبق

  ده یهم منت قاصدک به قول خودش در چ یکند و ه  یهم تازه م 

 کشد....  یرا نم

 

**** 

 قاصدک خانه را پر کرده بود...  غیج یصدا

 

  یم  ضیمستف  شیدنبال سهند بود و او را با فحش ها  تیعصبان  با

 کرد.

و او را    ختهیر  دهیقاصدک خواب  یاب سرد که رو  یوانیبا ل  سهند

به تمام معنا    یوحش  کیکرده و حال که    داریاز خواب نازش ب

 ... دی خند یشده بود،  م 

 وجود قاصدک را پر کرده بود. خشم
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گزد و از    ی کند و دائما لب م   یمستاصل نگاه ان دو م   خانجون

 ... داورنیب نییرا پا شانیخواهد که صدا ی انها م

 کدام بدهکار نبود.  چیه گوش

 

 

شلنگ اب را از باغچه    انهیجو  ی اقدام تالف  کی  یدر ط   قاصدک 

 ... ردیگ  یسهند م یکشد و رو یم رونیب

 

مانند    اطیقهقهه قاصدک ح  یصدا و سهند  بود  برگرفته  در  را 

 شده بود...  دهیموش اب کش

 

 خندد...  یدهد و م یهم دل به دلشان م   خانجون

 

 اب شدم...  سیاون ور،  خ  ریلنگ رو بگتوله!... ش-
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 ...!! ینکن داریحقته... تا تو باشه من با اب ب-

 

حرکت دست قاصدک    کیکند و جلو رفته و با    ی مقاومت م  سهند

و شلنگ    چاند یپ   ی و دستش را م  بردیرا گرفته و ان را پشتش م

 کند...  یم سشیرا ازش گرفته و خ

 

 خندد... یکشد و سهند م یم غیج

 

 کنند...  یبهم نگاه م دهیاب کش موش دو   هر

 

  نیبابا سن دار  یزند: اندازه خر عل  یگرانه تشر م  خیتوب  خانجون

که اسمش   وونیح چاره ی! بن؟یفهم  یاما اندازه همون خر هم نم

... هنوز دو هفته  نیخجالت بکش  هیبد در رفته...!!  از در و همسا

 ن یبدشون و ن خودتون دیمحل،  حتما با نیکه اومدم تو ا ستین

 ...؟! نیهست ییکه چه جونورا
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 خانجون...!!! -

 

خانجون و زهرمار خرس گنده!!!... نگاه قد درازت بکن بعد بچه -

 شو...!!! 

 

ابرو  زندیم  یشخندین  سهند م   ییو  تشر   یباال  با  او  که  اندازه 

 شود...  یخانجون خفه م

 

ت- م  ماریخر  جفتک  کمتر  بودم  نمنداختیکرده  از    ی ...  دونم 

 کنم...؟!  کاریا دو تا چدست شم

 

باز شود    ششیدانست اگر ن  یزند تا نخندد و م   ی زور م  قاصدک 

 کند...  یم هیخانجون بد تنب

 



 

~ 23 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

شود   ی م  ریاندازد و سربه ز یسمت خانجون م  ی مظلومانه ا نگاه 

 ...رودیو ارام ارام سمت ساختمان م

 

رود که فاصله    یمانند کودکان خطاکار سمت خانجون م  سهند

 کند...  ی م جادیا

حموم تا    یبهتره بر   اد، یو به من نچسبون که بدم م  ستیتن خ-

ن  یو رو  ینشد  ضیمر ا  شی... ایفتادیدستم  ترب  نیبا   تیبچه 

 کردنم... 

 

م  سهند م  یفقط  نگاهش  و مهربان  ب  یخندد  از    شتریکند که 

 کرد...!!!  ی کرده بود و م یمادر خودشان در حقش مادر

 

 اندازد...   یصورتش م  یرده و روجلوش را جدا ک  یاز موها  یا  طره

 بندد.  یسرش محکم م  یموها را باال ی باق

 .شودیرا گذاشته و از خانه خارج م شالش
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ر که  تو چشم بود،  همانطو  یادیان محله ز  یکوتاهش برا  یمانتو

 نداشت...  تیاهم شیخانجون گوشزد کرده بود و قاصدک برا

 

خودش راحت تر   ی به اجبار خانجون نبود،  در اپارتمان نقل  اگر

 . دادیم حیکردنش را ترج ی بود و تنها زندگ

 

و   شودیرو به رو هم باز م دیبا خروجش،  درب خانه سف همزمان

 شود...  ی از ان خارج م روزیهمان مرد د

 

 گذرد.  ی م تیاهم ی ب قاصدک 

 و اتفاقاتش نداشت...  انیبه اطراف یکار

 

 ... ندیشن ی کوتاهش م یاو و مانتو یمرد باال امده و رو نگاه 

 کند...   یمشت م دست

 شناخت، متفاوت تر بود...   یدختر تازه وارد از انچه که م نیا
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انها   یرو  دیاش و انعکاس نور خورش  ییطال  یو تاب موها  چیپ 

 ... کندیم شتریبوجود اورده بود که اخم مرد را ب ی لیبد یصحنه ب

 

 هم مانند ان تفاوت ها بود...!!!  ش یموها نیقی به

 اوش کرده بود،  ساده گذشتن دختر بود...!!! کنجککه  یزیچ اما

 دهد...  یم رونیب یرا به سخت نفسش

 دختر....!!!  نیا ی نبود اما تفاوت ها زیموقع چشم چران و ه چیه

 فرستد...  یکند و به خودش لعنت م   یم اخم

 خواهد بود....   یمحله سوژه به روز  نیمردان ا  یمطمئن بود برا  اما

*** 

 

 برود...  شگاهیخواست به ارا یم

نثارش    یشماره سهند، فحش  دنیخورد، با د   یاش زنگ م  یگوش

 . کندیم
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 جوابش را ندهد که سهند دست بردار نبود...  خواهدیم

 ...!!! یکرد  س یو سرو  ؟دهنم یزن   یپشت سرهم زنگ م   یه  هیچ-

 

سانت از موهات    هیگفتم هان؟! به خدا    یکره خر من به تو چ-

 ... ارمیکم بشه، پدرت و در م

 

 به تو چه...؟!  -

 

کنم، برن موهاشون   یاخه بزمجه! من دوست دخترام و مجبور م-

موو   رنگ  ک  یهم  دنبال  تازه  کنن،  م  یسیتو  اول    گردمیهم 

 موهاش بلند باشه...!! 

 

عوض ظاهرشون به اخالقشون توجه کن، نکنه تو   گهید  یخر-

 ...!!! یادم شد ی هم زن گرفت
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...!!! قاصدک تو رو جون  شنیادم نم  چوقتیفرشته ها ه  زمیعز-

 ...!!! یسانت از موهات و بزن هیمن اگه 

 

  ؟ یدیقسم م  یکن   ی : تو غلط مدیگو  ی کالفه شده و م  قاصدک 

 ...!!! ستیاصال به تو مربوط ن

 

 ...خنددیشرورانه م سهند

تا چهل ک  یم قاصدک  دادن    چیه  یلومتریدانست همان قسم 

 رود...  ینم یشگاهیارا

 رسد...  یخوابش م هیکند و به بق  یقطع م یدادن جواب بدون

 

 

ا  پوف کند که جان و    ی نثار سهند م  ی و لعنت  دهیکش  یکالفه 

 دلش بود...! 
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 رود...  یپاساژ م  سمت

 سالها تالشش بود...  جهیداشت که نت یمغازه شال و روسر کی

مشتر  الحق و  بود  باال  فروشش  را   یها  یهم  خودش  خاص 

 داشت...

نخواست ادامه دهد،     گری ود و داکتفا کرده ب  پلمشیگرفتن د  به

رفته   یدو تا مقطع دکترکه هر    یدرست برعکس سهند و سروش

 وابسته پدرشان بودند...   یاما از لحاظ مال

 

 خودش باشد....  یپا یدوست داشت رو شهیهم

 .. ندازدیم  زیم  یرا رو  لشیو موبا  چییشود و سو  یمغازه اش م  وارد

 

 خورد...  ی زنگ م لش یموبا  دوباره

 شود...  یرها پخش م  یرا وصل کرده که صدا تماس

 ...؟! ییمعلومه کجا  چیسالم خانوم! ه-
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 ...!!! زمیعز تیسا ریز-

 

 ..؟ یریبگ  دیخبر نبا هیخاک تو سرت قاصدک  -

 

 ...؟! ی گرفت یخب تو خبر م-

 

 ...!!! یشعوریب ی لیواقعا که خ -

 

 ...؟! یدار کارینظر لطفته...!  حاال چ -

 

 ...؟!یدار  اجی: هنوز به اون پول احت دیگو یکند و م یمکث م  رها

 

 ... شودیو تمام حواسش جمع م ستدیا ی م قاصدک 

 دارم...!!!  اجیاره احت-
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 ...؟! یریگ ی:  چرا از بابات نمدیپرس  دی پر ترد رها

 

 ...ستیبلندش دست خودش ن یاشفته شد و صدا قاصدک 

اون   نید  ریخواستم ز  یبه اعصابم...!  من اگه م  ینیبر  یزنگ زد-

هزار   زدم و با  یکه صبح تا شب واسه چندرغاز سگ دو نمباشم  

فقط واسه پسراشه،  من    اروی... پول اون  زدمیجور ادم سروکله نم

 بگم...؟!!!  گهیجور د ا ی یدی...!!!  فهمستمیدخترش ن

 

 کند...   یخودش را لعنت م رها

رو  یم قاصدک  جلو  یداند  هم  باز  اما  است  حساس    یپدرش 

 ... ردیبود،  بگ زبانش را نتوانسته

 

 ...!!! ستیکم ن  یخوا  یکه م   ی...؟  اخه پولیزن  ی بابا چرا داد م  یا-
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ا  یچشم م   قاصدک و من خبر    یخنگ بود  نقدری چرخاند: رها 

 کوبم...!!!   ی م  واریدارم خودم و به در و د   ی چ  ینداشتم...  پس برا

 

 دارم برات... یخبر هیخب باشه حق با توئه!!!  اما  -

 

 ..!!! .یخودیب یزر زدنا یجاجون بکن به -

 

د- ل  یهست  یوثیعجب  ببیندار  اقتیتو...!!!    ومرث یک  نی...!!!  

 گرفته...!!  یمهمون

  ا یموجود دن  نیتر  زینفرت انگ  شیبرا  ومرثیزند،  ک  یم  پوزخند

 بود... 

که    یخوره،  زنگ زد  یمن حالم ازش بهم م  یدونیتو م  شعوریب-

 ...؟! شیمهمون  امیمن ب

 

 ...؟ یایب ر وبا نیا یمجبور-
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 ...؟! یچ یاونوقت برا-

 

 ...!!! یبرس یخوا یکه م  یقراره به پول شیچون تو مهمون-

 

 ...؟!یاونوقت چطور-

 

ا  رها به نفع   یمهمون  نیبا اب و تاب گفت: راستش اومدنت به 

  ی گردن! پول خوب  یبا مشخصات خودت م  ی کیخودته!  دنبال  

 داره...!!! 

 

 ! یادم حرف بزن نیع  شهیم-

 

 گرده...  ی مدل ناب م هیدنبال   سیارتمکشن کال-
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 ماند...  ی در دهن قاصدک م حرف

 ...!!! سیآرتم

اوازه اش هم خارج از   یکه حت  یرانیبرند مشهور و جذاب ا  کی

 هم داره...  یادیرفته و خواهان ز رانیا

 ...؟! دی د ییفرصت طال کیان را  شدیم  دیشا

 

 زده شده بود...  جانیه

 ...؟! یدون یرها تو از کجا م -

 

 ..؟! یمغازه ا-

 اره... -

 گم...   یو اونجا بهت م شیبق  امیپس م-

 

 کند...  ی تماس را قطع م رها



 

~ 34 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

م  یسر  قاصدک  ب  ی تکان  رها  از  سراغ   ا یدن  یتو  کارتریدهد،  

 نداشت... 

 

 شود...  ی رها م یمشغول حرف ها فکرش

 کند...  یم نیدلش کم یتو  یلحظه ا یبرا خشم

 انصاف نبود...!!!  نیا

 

 بندد...  یم چشم

...  کردیداشت... اما هرگز اشتباه نم  اجیپول احت  نیبود!  به ا  مجبور

کس    چیشود... به ه  یمحتاطانه وارد عمل م  یدر هرکار  شهیهم

 اعتماد نداشت... 

 ... شدیداشت اما محتاج پدرش هم نم اجیاحت

 اندازد...  ی به دورتا دور م ینگاه 

نگذاشته بود   یبود حت  دهیرس نجایخون دل به اهزار زحمت و   با

 خانجون کمکش کند...!!! 
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************ 

 

 شود...  ی برلبانش وارد م شهیبا همان لبخند هم رها

 شود...  ی باز م  ششین دنش ی به محض د قاصدک 

ا  تنها در  و چقدر  بود  تمام گذاشته   یدوست  نیدوستش  سنگ 

 بود... 

 

 کند...  ی م ش یبه سرتا پا ینگاه 

 بدتر از خودش بود...  رها

 شتر یکه ب  ی شرت  ی کوتاه و ت  نیجلو باز با شلوار جند  بل  یمانتو

 تنه بود...  شال هم که حکم شالگردن را داشت...  مین

 

گذره..؟!  چه عجب    یخوش م   ن؟یسالم خانوم خانوما...  خوب-

 و چشم ما به جمالت روشن شد...؟!  یاز خانجونت دل کند
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بعدم    همه زر بزن...  نیبعد ا  ری نفس بگ  هی:  دی خند  بایز  قاصدک

خط حساسم...!!    یقرمزا   مواظب  روش  رقمه  بد  که  باش  من 

  کی... رسماً بنده در نقش  یکه بود  یاثاث کش  انیدرضمن در جر

...  دیممکن مثل گاو ازم کار کش  یظاهر شدم و تا جا  ی کارگر افغان

 بدم...!!  یه آش نذریتازه بعدم مجبورم کرد تو در و همسا

 

تو    فیخانجون حر  نینشن ا  فتیحر  ایدن  هیکه اگه    ادیخوشم م-

 سهند و سروش کجا بودن...؟!  نیجونور هست...!  ا

 

 نشست...  یصندل یرو قاصدک 

مخ    ی از من در دسترس تر تو دست و بالش نبود... سهند که پ -

بدبخت  یزن بند زن    یبود خدا م   یکدوم  دونه!  سروش هم که 

کردم، االن هم   یهمه کار ریش  نیحامله اش...! عوضش خودم ع 

 هستم...   یر خدمت جنابعال د

 

 کوباند...  یبه هم م  یزند و دست ی قهقهه م رها
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م- بادمجونا  یبرا  رمیمیمن  کشک  وایخانجون  یاون    ی....  

 زبونمه...!  ریمزه اش هنوز ز  یدونینم

 

  یشرف...!! راست  ی ب  یپاش  ی دون م  یشکمت داراهان االنم واسه  -

 چه خبر...؟! یاز مهمون

 

بدجور تو   ومرثیاما ک   ا،یمثل قبل  یمونمه  هیکند:    ی اخم م  رها

 ... یمواظب باش  دینخته!!!  با 

 

 تونه بخوره...!!!  ی نم یگوه  چیه-

چون   ،یدار  اجیکار احت  نیقاصدک،  تو به ا  ریدست کمش نگ-

و برطرف کنه... تو با شرکت    ازتیونه نهست که بت  یپولش اونقدر

سر و  که برات    ی اونقدر معروف بش  ی تون  ی شو م  کی  یکردن تو

 بشکنن...!!! دست 

 

 دهد...  یبه گردنش م  یبا ناز تاب  فیتعر نیاز ا قاصدک 
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م  رها نگاه  اش  عشوه  با  ا  یبه حرکت  دلبر    نیکند،  کم  دختر 

 دل ببرد.. یتوانست از هر مرد ی حرکات هم م نیکه با ا ستین

 

ا  نیبب- با  تو  موندم  خم    نیمن  اندر  هنوز  چرا  عشوه    ه یهمه 

 ...؟!یشوهر

 

 ی تو خونه و اومد  یکه تو شوهر و بچه هات و گذاشت  رمیبم  یاله-

 من...!!!  دنید

 

 خندد...  یم  رها

 ی !  راسته؟یمن چ  ریکنه...  تقص یداد م  یب  یشوهر  یبه خدا ب-

 زارن... یزندت نم یدار یسهند و سروش بفهمن چه فکر نیا

 

 دست رو دلم نزار که از صدتا شوهر بدترن...!!!  یوا-
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: قدرشون رو بدون... خوشحالم که  دیگو  یقاصدک م   رهیخ  رها

 خط قرمزات هوات و دارن...!!! نیجدا از مشکالتت اونقدر ا

 

 ...!!! یخودتم خط قرمزم  ،یفکر کرد یپس چ-

 

 ی خودش را رو  یکند و بعد با خوشحال  یمتعجب نگاهش م   رها

 ازش تشکر کند...  ی عنیاندازد تا  ی قاصدک م

 تمام نخواستنش، مجبور بود. با

از آن بود    شتریرفتنش ب  لیدال  ومرث،یاز تنفرش نسبت به ک  جدا

 شود.  الیخ یکه ب

 

قرار بود    گری بار د  نیو ا  دیکش  یرا به رخ م   شییبایباز هم ز  د یبا

 انتخابش کنند. ،ییبایز نیهم یبرا
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از کمبودها  برخالف بود  پر  باطنش    یبرا  دی که شا  ییظاهرش، 

 شه یدرد بود و هم  ییایخودش دن  یاما برا  د یایبه چشم ن  گرانید

 گذاشت...  ی آنها م یرو یسرپوش ش یبایز یبا لبخندها

 

دختر   ک یکرد    یمعلوم م  شتریهم ب  شیها   یتفاوت  یبا ب   یگاه 

دانست حاضر بود،    یبند و بار است اما خودش که م   ی آزاد و ب

  یرا ناحق نکند...!!!  برخالف حق  یحق  ای   دیدروغ نگو  یول  ردیبم

 د...!!! که به ناحق ازش گرفته ش

 

 برد...  یکه به تن داشت،  دل م  یبلند براق نقره ا لباس

 شده بود.  بیو دلفر بایز

گذاشته   ش یفر کرده بود و ازادانه ان را به نما  بلندش را  یموها

 بود... 

 کننده بود...  رهیاما خ میمال ششیارا

 کرد...  یخود م خکوبیچشم ها را م امشب
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د  اندام فرمش هم  نتنبود  یحرف  یجا  گریرو  سال   جهی،   چند 

را هم گرفته بود و تا    شیگر  یکارت مرب  ی بود که حت  یورزش

 داد...!  یامد، اموزش هم م  یم  شیپ   یوقت

که داشت،     یگرید  یتا االنش را در کنار کارها  یدوران نوجوان  کال

 ورزش را رها نکرده بود... 

در رقص هم همتا نداشت اما راغب به آموزش آن نبود   تخصصش

قبول کند...آخر   لیپول خوب بدهد و او با کمال م  یدجز آنکه فر

 آمد!!!  یاز پول بدش م  یچه کس

 

  ی گذاشت کس  ی از دست رنج خودش...!!!  نم  یگرا بود ول  یماد

 حقش را بخورد...

  کیشغل و حضورش در اجتماع، از او    رییکسب و کار و تغ  سالها

 فرد کارکشته ساخته بود... 

 

 ... شودیمحبوبش م یی لوالبا دیپرا  ش،یبایرخش ز سوار
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 رود...  ی رها م دنبال

 غارش نداشت...  اری از  یهم دست کم او

 بود...  با یهم ز او

 

 ...؟! یایابوقراضه ن نیشد با ا یحاال نم -

 

رود:مواظب حرف زدنت    ی خوش حالت قاصدک درهم م  یابروها

...! از  شهیرخش منم جزو همون خط قرمز حساب م  نیباش...!ا

 ره...!!! دتب  یصدتا فحش ناموس

 

 نه بابا...!!! -

 جون تو...!!! -

 

 ... شوندیعمارت م وارد
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...  زدمیاگه کثافت و زن باز نبود خودم مخش و م  ومرثهیک  نیا-

 هم پولداره نمک به حروم...!!!  یلیخ وثیوگرنه د

 

تا واسه   یخواستگار  انیبزار ب  ،یرو که زد  ییحاال شما مخ اونا -

مسخرت و ببند    ش یاون ن  ... در ضمنمیاقدام کن  یمرحله بعد

 ... میتو نقش فرو بر دی که با

 

 ... میشب و عشق و حال کن هیول کن تو رو خدا... بزار -

 

 ... دمیشما خفه شو من بهت عشق و حالم م زمیعز-

 

 دهند..  ی م لیشالشان را تحو مانتو

 

 انها امد...   شوازیو شق و رقش به پ  دهیاتو کش یبا ظاهر ومرثیک
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د  به چشمقاصدک   دنی محض  ه،   و  طمع  پر  براق    زشیان 

 ...شودیم

 ... دیموزون قاصدک را با نگاهش بلع اندام

 

خورد اما در ظاهرش    یحالش از ان نگاه پر هوس بهم م  قاصدک

 دهد...  یرا نشان نم زیچ چیه

 

 کند...   یو با غرور نگاهش م خونسرد

 ...!!! بایخانم ز یخوش امد یلیخ-

 

حرف    ی»ا و  نگاهت  و  خودت  شور  کثافت  مرده  ببرن،  زدنت 

 ...!« یعوض

 

 ممنون...-
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 دانست...  ی نم قشیاز ان را ال شی...! بنیهم

 دهد...  یکه او گرم تر جوابش را م  دی گو  یرها هم خوش امد، م  به

 

 کند.   یم شان ییسمت سالن راهنما ومرثیک

 ... ی شباهت بود تا دور هم شتریب ی به پارت  یمهمان

 

 شد..  یم  دایانجا پ  یهمه جور ادم از

 جور بود...  یا قهیها با همه جور سل یمهمان نطوریا

 مجبور نبود، محال بود پا به ان کثافت خانه بگذارد...  اگر

 

 ... ستندیا یم  یکوچک زیم کنار

احوالپرس  رها اشنا  یدر  با  اما    ی م  ی دست  شیپ   انیکردن  کند 

 کند...  ی به تکان دادن سرش اکتفا مقاصدک تنها 
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  یگرانی بود نه د  کانش ینزد  مخصوص  شی ها  یخنده و شوخ  آن

 ... دید  یبار هم نم ک یدر سال  د یکه شا

 

 کرد...   ی به سن و رقصندگان نگاه م تنها

سگ دارت و   یزد: مرده شور اون چشما  ش یبه پهلو  یدست  رها

 ومرث یپاچه ک  یو دار  ریسگ پاچه گ  نیع   یشد  یببرن که امشب

ا  خد  به  یو باز کن   تیسگ  یاز اون اخما  کم ی... حاال  یریگ  یو م 

 ...! ادیب نیآسمون به زم ستیقرار ن

 

هات اضاف بشه، از منم بکش    یبلمبون که به اون چرب  کمیتو  -

 کنم...  یم  یکه تموم حرصم و تو سرت خال رونیب

 

  ی دهنم و م پی...! اروم باش، زرمیعز ری: پاچه نگکندیم شین رها

 بندم... 

 

 فرزندم...!!!  نیافر-
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 خندد: توله سگ..!!!  یم  رها

 

  یو نرم نرمک م   داردیخدمتکار بر م  ینیاز س  ی دنینوش  ک صدقا

 خورد...

 از اصول خاصش بود...  ی کیهم  ان

 

هات و کم    یلوند  نیاز ا  کمی: اگه  کندیگوشش زمزمه م  ریز  رها

زنه...!!! رسما داره    یهم کمتر دو دو م  اروی  نیا  یچشما  ،یکن

 ...!!!خورتتیم

 

  ی ا  گهید  زی! هدف من چ...ادی اونقدر نگاه کنه تا جونش باال ب-

 ... گردمیحاال با رخشم بر م نیهست که اگه جور نشه، هم
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  ی داشتم،  نگاه م  یخوش تراش و سکس  کلیه  نیمنم اگه همچ-

 !! ....! دنیکردم...  واال چشم و گذاشتن واسه د

 

 مبارک صاحبش...!!! -

 

 بشه...!!!   دایحاال تا صاحبش پ -

 

 شد  ینیگکه متوجه نگاه سن شودیسکوت م انشانیم

 . دی پوش د کیو ش بایز  ی را با زن ومرثیچرخاند که ک سر

 شدند...  کترینزد

 نشد و تنها نگاه کرد...  جادیدر قاصدک ا یحالت

 

که نگاهش به قاصدک است    ی زد و در حال   یکج خند  ومرثیک

 اما کالمش رو به زن بود... 
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عز  نیا- خانوم  قاصدک  از  صحبت  زیهم  هر  با    نیدار  یما...!!! 

 ...! نیبزار ونیر مخودش د

 

 ... چکاند یم ش ین رها

 خوشحالم...! دنتونی !! چقدر از دسیخانوم آرتم یوا-

 

 ...!زمیعز  نطوریزند: منم هم  یم   یلبخند موقرانه ا  سیآرتم  خانوم

 

لبانش   یرو  یلبخند  مچهین  نباریبه قاصدک کرد که ا  ینگاه   بعد

 است...

 

 شما...؟!  نیخوب هست-

 باهاتون خوش وقتم...!  ییناممنونم خانوم.... از اش -

 فشارد.   یم  یرا به گرم دستش
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قاصدک جان،    یباتریز  ومرثی ک  یفای...! از تعرزمیعز  نیهمچن-

 درست مثل اسمت خاص و منحصر به فرد...!!! 

 

 به نفسش باالتر رفت.  اعتماد

 کوتاه زده و تشکر کرد...  یلبخند

 را به سمتش گرفت...  یکارت کوچک زن

 

هست،- امکانش  ب  اگر  داشتم  و    شتریدوست  بشم  اشنا  باهات 

 ...!!نمتیمحل کارم بب  یتو شمیخوشحال م

 

کارت    یی بایاندازد... ز  ی م  ی دستش نگاه  یبه کارت تو  قاصدک 

 ... دیکش  یصاحبش را به رخ م قهیسل رشینظ ی ب کیو گراف

 

کرده و    یدور تند افتاده که قاصدک تشکر  یرو  زیهمه چ  انگار

 بحث را تمام کرد...  شم،یبا جمله مزاحمتون م
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 رود.  یاز کنارشان م زن

 رود..  ی م  یدوست دنی با د رها

 ...!!! ومرثیکماند و   یتنها م قاصدک 

 

 شود. یاش باعث انزجارش م یکیدر نزد ومرثیک حضور

 بهت...؟!  گذرهیخوش م-

 

کنم خوش    یم  یپرتاب کرد: سع   ومرثیرا سمت ک  شیوحش  نگاه 

 بگذره اما...!!! 

 

  ی : برق چشمات در هر حالتدی اش خند هیناک الیخ یب ومرثیک

 باشه...!!!  بنده یو فر بایتونه ز یم

 

 ... شودیقاصدک مشت م دست
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نه چندان دلچسب لذت   یتنها باشم و از مهمون  دمیم  حیترج-

 ببرم...!!! 

 

 کشد...  یعقب نم ومرثیک

  نیخودت و اندامت، عاشق هم  ییبایبهت گفته بودم باوجود ز-

 ..؟! و رک بودنت شدم. تیجد

 

همه   نیصورتش سرخ شد: اما من حالم از ا  ی و ان  شودیم  ی عصبان

 خوره...!!!  یبهم م  یدگیدر

 

 آنجا ماندن خارج از تحملش بود...  گرید

 

تنها گذاشته و به سمت خروج  او بازو  رودیم  یرا   ر یاس  شی که 

 ...شودیم ومرثیدست ک
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  بزند  یو خواست حرف  د یا  یبه سطوح م  یهمه گستاخ  نیاز ا  بهار

 ... ند یب یبار م  نیاول ی ا برار ومرثیک  یهره عصبانکه چ

 ...؟! یشیم یدفعه وحش هیچرا -

 ... نمیرو بب ختتیچون خوش ندارم ر-

 بهت بفهمونم...؟!  یو چطور  ن یدِ المصب من دوست دارم...! ا-

 

:  کندیپوزخند زده و دستش به ضرب از دست او خارج م  قاصدک 

 !! رو بهت ندارم...! یحس نیاما من همچ

 

همه دارم   نی! من اوونهی: دغردیاز دست داده و م  اریاخت  ومرثیک

به    یخودت رو زد  ا ی  ینیبی... توجه کردنام و نمدم یدل به دلت م

برمیکور سرت  از  دست  نکن  فکر  و    دارم،ی...؟!  عاشقتم  من 

 ...!!! یشیاز دست من خالص نم ارمی مطمئن باش تا بدستت ن

 

 ومرث یک  ید که انگار برادانگر  ی چندش رو بر م   یبا حالت  قاصدک 

 ... شودیاست و موجب واکنش تندش م نیسنگ یلیخ یلیخ
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صدتا    ی... روزکنهیم  صیچشم و ابرو اومدنا فقط من و حر  نیا-

  یلیخ ، یو توجه کن یمحل بد  دی اما تو که با فتهیدختر به پام م

 ...!!! یگذریساده م

 

 یابر  که   ستمیمثل اون صدتا دختر که نه زن، ن  چوقتیمن ه-

 مرد،موس موس کنم...  هی

 

 ... شودیم درمانده 

 ی! فرق داری...!!! اما تو فرق داریکاش مثل همون صدتا بود  یا-

 ...!!! یکه من و تشنه خودت کرد

 

  یمهراب  ومرثیک  یاندازد:اقا  یباال م   یشانه ا  یالیخ  یبا ب   قاصدک

  یمن نه به تو نه به امثال تو توجه م  گم؛یم  شهیهم  یبرا  کباری

تنها  دمیم  حی! ترجکنم...  توجه   یمرد  چ یبه ه  یول  رمیبم   یی از 

 بخوام... روز خوش!!!!  یوابسته نشم و کمک یمرد  چیکن؛ ه
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  د یا  ی که رها هم به کنارش م  رد یگیشالش را از خدمتکار م  مانتو

 روند....  یخانه م وانهیو هر دو از آن د

 

 رساند.  ی را م رها

 

 

 کشد. یم یاکالفه  آن پوف دنیکند و با د  یبه ساعت م ینگاه 

 گذشته بود.  مهیاز ن ساعت

  یدور عال   کینرم و با لطافت    یلیفکرش گذشت که خانجون خ  از

 ... دادیجرش م

 

 اندازد.  یم رونیرا خاموش کرده و آن را ب گارشیس

 

زند و رخشش را در همان    یرا م  وتمیشده و ر  اده یپ   نیماش  از

 گذارد...   یم یدرخت ریکوچه ز
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گردد اما با نبودن ان    یم دیبه دنبال کله و کرد فشیدر ک دست

 ... ند یب یگور خودش را کنده شده م  کباره ی، به 

 ماند...  ی نم داریبود که خانجون تا ان ساعت ب نیخوش ب اما

 

 کند.   یرا بغل زده و هاج و واج به در بسته نگاه م فیک

 

خدا آنجا پالس بود و حال    شهی کند که هم  ی نثار سهند م  یلعنت

 بود ، نبود...!!!!  یم  دی که با

 

همرات    دیافتابه اب با  هی   شهیشانست قاصدک که هم  نیبه ا  »تف

 باشه...!!!«

 

باال    د یکند، شا  یم  شیها  یو برجستگ  یبه در و فرورفتگ  ینگاه 

 نباشد...!!!  یرفتن ان کار سخت
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 ... کندی پاشنه دارش نگاه م یکفش ها به

 ... اندازد یم یحرص در اورده و ان را گوشه ا  با

 

 باز و لباس بلندش بود.   یمشکل موها حال

 کند.   یلخت شدن را رد م امکان

. 

برسد و بخواهد درش را باز کند را باز هم رد    بیرا هم از غ   یکس

 کند...  یم

 

دهد و    ی لختش شده و دامن لباسش را باال م  یپاها  الیخ  یب

 اندازد...  یم اطیدر به درون ح یو کفشش را از باال فیک

 

 بندد تا مزاحمش نشوند...  یم   شیبه دور موها  محکمرا  شالش
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در امتحان    نیا  یسخت نبود، فقط تا به حال رو  شیرفتن برا  باال

 نکرده بود...! 

 

در،    ان یم  ی کند و با فرو رفتگ  ی در م  یرو  یا  له یرا بند م  دستش

 کند...  ی را انجا محکم م ش یپا

 

 . کشدیشود و  خود را باال م یراحت م الشیخ

  ش یباال برود که مچ پا   خواستی را هم م  هیه و بقاال رفتنصفه ب  تا

شده را به شدت به سمت    دهیچ یکه دور ان پ   ی شده و دست  ریاس

 ... کشدیم نییپا

 

رها    یم  یغیج  دهیترس  قاصدک ناخوداگاه  دستانش  و  کشد 

 .... شودیم

 

رو  منتظر جا  نیزم  یسقوطش  در  اما  سخت  ی بود  و    ی سفت 

 ...کندیبرخورد م
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که او    ی مرد  دنی و باد  بردیو هراسان سر باال م  ند ک  ی باز م  چشم

 ... شود یرا در اغوش داشت متعجب م

 

و همانجا    ندینش  یدهانش م   یرو   یبکشد که دست  غیج  خواهدیم

 . ردیگ یخفه خون م

 

 شد...  یم  نییباال و پا جانیاش از ترس و ه نهیس قفسه

 

رو  مرد به  چشمان  ش یرو  تار  ی با  در  م  یکیکه    یرو  زدیبرق 

بود  اعصاب با دست به سش  ب  نه یکه  او    نیاش زده و  خودش و 

 کند...   یم  جادیفاصله ا

 

 .خوردینم ی مرد تکان اما
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معلوم نبود جز جثه بزرگ و تنومندش   یکیمرد در آن تار  چهره

ب بزرگش نصف  برگرفته    شتریکه دستان  در  را  صورت قاصدک 

 بود... 

 

بو  یمخلوط مال  گاریس  یاز  و  گرم  عطر  ز  می و  مرد    ینیب  ریبه 

 .رودیم

 

م  مرد فکر  ابتدا  د  کرد،یکه  با  حال  و  گرفته  همان    دنی دزد 

تعجب    گری د  لیبا شکل و شما   نبار یبود ، ا  دهیکه صبح د  یدخترک

 . کندیکرده و اخم م

 

موقع شب   ن یرفته باشد، ا یانگار که عروس افه یو ق ختیر نیا با 

به سرش   خانه، چه فکرها که  از در  رفتن  باال  آن هم در حال 

 بود...!!!!  اوردهیوم نهج
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دختر که بود که با    نی، ا  ایبا آن همه حجب و ح  ی سلطان  خانوم

زندگ   نیا ا  کردیم  یزن  چهره  ا  یو  ز  یتخس  ن یبه    یی بایو 

 داشت...!! 

 

 که او را به خود آورده....  خورد،یم شی که به پا یلگد

 به آن اضافه کند...!!  دی بودن هم با یوحش البته

 

که قاصدک هجوم هوا   داردیستش را بر مبه خود آمده و د  مرد

 بلعد...   یم  شیها هیرا به داخل ر

 

 . ندیبیآورد و مرد را م یباال م  نگاه 

 بود...  دهیرا ند یآش نذر ینیس روزیکه د یمرد همان

 ...؟! یمگه دزد گرفت  اروی  یکردو با تشر گفت: ه اخم

 

 ... شودیتر م ظیاخمش غل مرد
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 رمق بود...  یو ب خسته

 بود...  دهیاز خودش کار کش یحساب امروز

که قصد باال    ند یب  یرا م  یموقع برگشت در ان ساعت فرد  حال

او را    یرا داشت که مداخله کرده و پا  هیرفتن از در خانه همسا

 بود که حق دزد را کف دستش بگذارد...   دهیگرفته و کش

 

و چادر گلدار    شانیپر  یبود که با ان موها  یدزد همان دخترک  اما

 اورده بود.  یآش نذر

 

موها  دخترک آن  با  وحش  یتخس  چشمان  و  شده    ش یافشان 

 مرد داشت...   دنیدر در یسع

 

 ر یشده و چشم گرفته وسر به ز  یخودش عصبان  یپروا  ینگاه ب   از

 .بردیم
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از در    دیکه با   نیندار  دیبم شده ، گفت: خانوم مگه کل  ییصدا  با

 ...؟! نیباال بر واریو د

 

 ! ...؟ یت: مفتشنه گف ادبا یکرده و ب  ی پوف قاصدک 

 

 ... دیای اندازد که حساب کار دستش ب یبه او م ینگاه بد مرد

 

 ... بردیحساب م یکم قاصدک 

داشتم   دیمن اگه کل اروی! آخه  یراحت بخواب  ال یکه با خ گمیم  -

 باال برم....!!!  واری، مگه مرض دارم از در و د

 

 دهد...  یبروز نم زیچ چیتعجب کرده اما ه مرد

 تا در و باز کنن...!!!  نینخب زنگ بز-

 

 ... خنددیپروا م ی ب قاصدک 
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 ...!!! دیرس یوگرنه به ذهن خودم نم یخوب شد ، گفت-

 

 شود...  یم یجد نباریا

کرد، حاال هم    دارشیب  شهیخانجونم خوابه و نم  ریدزد گ  یاقا-

 بنده به کارم برسم...!!!  نیتموم شده ، بزار نتونیج نیاگر س

 

 بود.  ده یند یی پروا یگستاخ و ب تر دخ نیچن ن یبه حال ا تا

 

 رود.  یچرخد و سمت در م  ی م قاصدک 

 

بود   یگریدختر بود وگرنه هرکس د کیکه طرف مقابلش   فیح

 نداشت...  ی، دندان سالم زدیحرف م نیچن نیو ا

 

  ی لختش در چشم مرد م  یرود که پاها  ی و فرز از در باال م  تر

 ... ندینش
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 خواهدیرود و م  یمتش در  که دس  دهیخود را باالتر کش  قاصدک

 ... دیآ ی سقوط کند که مرد به کمکش م 

 

 افتد.  یدر آغوش مرد م  باز

خودش    کباره یکرده بود که به    شیاز حدشان عصب  شیب  یکینزد

 کشد...   یرا عقب م

 رود.  ی عقب م  یمرد شل شد و او هم قدم دست

 

گر  قاصدک بود  مانده  ح  هیکم  تمام  که  مرد  کند  سر  را  رصش 

 کند....   یم  یخال چارهیب

جنتلمن باش و    کمیکردن ،    ی امر و نه  ی...؟!به جایمثال مرد-

 برو باال و در و باز کن...!!! 

 

 رود...  ی باال م  شیابرو ها مرد
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 بود...  ییدختر آخر پررو نیا

 

م- رو  نه شما  م  شناسمیخانوم من  که مثل   نمیب ینه در خودم 

 باال برم...!!!  هیهمسا واریدزدا از د

 

قا دزد کدومه..؟! شما مگه خانجونم و  گفت: آ  مستأصل  قاصدک

خب من نوه اشم که براتون آش آوردم... اصال فردا   ن؟یشناسینم

دلت خواست، بپرس!!! اما جون مادرت    ی و خودت ازش هرچ  ایب

 در و باز کن که ناجور وضعم خرابه...!!! 

 

 من از در برم باال...!!!  یاستغفراهلل دختر...!!! توقع دار-

 

 ...؟! یستیبلد ن-

 

 ! گه؟یم یچ نهیبب  یکی-



 

~ 67 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 صورتش شد...  خکوبیسر کج کرد که نگاه مرد م قاصدک 

 جواب مردم با من!!! آقا به خدا ثواب داره ها...!!! -

 

 ... د یماند چه بگو یکند که م   ینگاه دخترک م فیبالتکل مرد

 ...؟! نیندار  دیالاله اال اهلل...!!! خانوم چرا کل-

 

نه!!! آقا به نظرت   ای  نیکه سالم  کنمیکم کم دارم شک م  گهید-

 منت شما رو بکشم...   ومدمیداشتم ، م د یمن کل

 

م  مرد تخسش  صورت  نگاه  حرص  داشت    ی با  جا  اگر  و  کند 

 شکست...  ی گردنش را م
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ز قاصدک فاصله از آن تحمل دخترک سخت تر شده که ا شتریب

ه باال رفت  ی، در چشم به هم زدن  داردیکه بر م  یزیو با خ  ردیگیم

 کند...  ی ز مو در با

 

 کند...  ی با دهان باز نگاه سرعت عمل مرد م قاصدک 

 

نم  ینگاه   ی حت  گری د  مرد دخترک  در    ی به  گشتن  با  و  اندازد 

  ی را درآورده و اجازه حرف زدن هم به قاصدک نم  دیکل  بش،یج

 .... شودیدهد و بالفاصله ساکش را برداشته و داخل خانه م

 

انجا  ه شده و در را بست و هم هاج و واج هم وارد خان  قاصدک

 کرد...   یدر را باز کرده بود ، فکر م   ی مبهوت به آن مرد که با چابک

 

 ...!!!«دونستمیبود و من نم ی هالک »عجب
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سمت ساختمان    نیپاورچ نیو کفشش، پاورچ فیبرداشتن ک اب

 رود...  یرفته و آرام وارد شده و تا اتاقش م 

 

که  ده بود چهره مرد بود  که ذهنش را مشغول کر  یزیآن چ  اما

 آورد...  یآمارش را در م  دی فردا با

 

را عوض کرده و سمت تخت خوابش هجوم برده و    شیها  لباس

 شود....  یم رایبا آغوش باز خواب را پذ

 جمعه و استراحتش بود. روز

 پول بود.  ریدرگ ذهنش

اگر به پدرش رو    یحت  کردیان مبلغ را جور م  دیشده با  هرطور

 انداخت...  یم

 یاو هرکار ینبود اما برا دنیادم منت کش بندد؛یچشم م خسته

 ... کردیم
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 به سرش بخورد...  یرا باز کرده تا باد پنجره

 . گذارندیبزرگ اما متروکه خانجون را از نظر م اطیح

 کند.  یسرو سامان دادن ان فکر یبرا د یفرصت با نیاول در

 . فتدیب  یی بایان همه دار و درخت بود که خشک شود و از ز  فیح

 

اهنگ دست    می مال   یصدا  دنیا شنخوب چشم بست و ب   یحس  با

 ... دهد ی به بدنش م یباال برده و چرخ

 

 بارون چشات ریرقص شاپرک ز ی++رو

 واسه بوسه رو لبات لرزهیمن م دله

 تنها تک سوار  ییاسب باله دار تو یرو

 من  یی ایرو عشق

 عشق موندگار  یی عشق موندگار تو ییتو
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  ی دهد، دوباره م  ی که به انها م  یا موجکرده و ب را باز    دستانش

 ... دهدیکمرش را تکان م تمیبندد و با توجه به ر

 

 

 ++فصله بارونه و عشق رو غبار نسترن 

 خوابه گل شدن یو تو عاشق هم تو من

 صدا  یگناه و ب   یعشق ب یوحش ۀشعل

 ترانه وسوسه، رنگه سرخه غروبا هی

 

و همزمان با    نییپا  گرشیدست باال و دست د  کیزده و    یچرخ

 ... بردیرا به جهت مخالف م ش یتکان دادن انها پاها

 

 بارون چشات ریرقص شاپرک ز ی++رو

 واسه بوسه رو لبات لرزهیمن م دله

 تنها تک سوار  ییاسب باله دار تو یرو
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 من  یی ایرو عشق

 عشق موندگار  یی عشق موندگار تو ییتو

 

داده و با    شیها شانهبه  یمیدستانش را باز کرده و لرز مال نباریا

 رقصد....  یبازش م یموها

 

 

 

 دم به دم ی++با حضور آرزو لحظه ها

 دنباله هم شهیقطاره خاطره هم  هم

 دور یجاده ها  یسبز پا یجنگال کفشه

 راه رنگه چشمات مثل نور یکیتار یتو

 چشمات مثل نور  رنگه

 

 بارون چشات ریرقص شاپرک ز ی++رو
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 باتواسه بوسه رو ل لرزهیمن م دله

 تنها تک سوار  ییاسب باله دار تو یرو

 من  یی ایرو عشق

 عشق موندگار  یی عشق موندگار تو ییتو

 

 ++فصله بارونه و عشق رو غبار نسترن 

 خوابه گل شدن یو تو عاشق هم تو من

 صدا  یگناه و ب   یعشق ب یوحش ۀشعل

 ترانه وسوسه، رنگه سرخه غروبا هی

 

 بارون چشات ریرقص شاپرک ز ی++رو

 واسه بوسه رو لبات لرزهیم من دله

 تنها تک سوار  ییاسب باله دار تو یرو

 من  یی ایرو عشق

 عشق موندگار  یی عشق موندگار تو ییتو
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بود که خانجون هم خوشش امده و بعد از    دهیدلبرانه رقص  انقدر

 زند.  یم شیبرا قیبه عنوان تشو یاتمام رقصش،  دست

ند  قاصدک خجالتم  گفت:   و  شده  من  ن یخم  به  ...!   متعلق 

 همتونم...!!! 

 

ا  ی:  اخنددیم  خانجون  ن ی... بشزیزبون نر  نقدریدختره جلب!  

 در بره... تیواست شربت بهارنارنج اوردم بخور خستگ

 

برد و ان ها را باال گرفته    شیموها   ریعرق کرده دست ز  قاصدک 

 کند...  یو با دستمال در دستش،  گردنش را خشک م

 

که در صورتش   یزجر  دنی ه با دبه نوه اش کرد  ینگاه   خانجون

را    ش یبلند شده و کنارش امده و تمام موها  ش یاز جا  ند،یبیم

 ...شودیکند و مشغول بافت زدنشان م یجمع م
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 ...بوسدیو گونه خانجونش را م  ده یکش  یاز سر آسودگ  ی نفس  بهار

 

 عشق من...!!  یدونه ا هیقاصدک به فدات که  یا-

 

 بکنم...  یکمک  هیگفتم   ،یری با خودت کلنجار م یدار   دم،ید-

 

 ... خنددیم نینمک قاصدک 

م  شیگوش و  برداشته  بگ  خواهدیرا  را  رها  که حرف    ردیشماره 

 کند.  یخانجون ذهنش را مشغول م

جا - حس  یی مادر،   خانوم  که  دعوتمون   یبرا  ینینرو  عصرونه 

 کرده...!!! 

 

 ...شودیفکرش مشغول ان مرد م  ،ینیاسم خانوم حس دنیشن با

 امار گرفتن بود...  یبرا یوقت خوب رسد،یم  ذهنشبه  یفکر
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درهمش،     یو اخمها  نیگمرد و ان برخورد سرسن  یاشنا  چهره

 کرده بود.  ریاو را درگ

 نامحسوس!!! ی لیخ یبود ول ختنیکرم ر آدم

 

 ... ردیگیرا جلوش را م  ردیرفت شکل بگ یکه م یلبخند

  ی لهاکه دوست سا  نهیبب   خواد،یشما رو م   ؟یچ  یبرا  ام یمن ب_

 ...!!! نیدور هست

 

 کند...  یاخم م خانجون

  ی قرار بزار نه کس  یی!  نه جایا یب  د ی تو رو هم دعوت کرده و با-

 رو دعوت کن... 

 ...؟! یگیخانجون چرا زور م-

 ...!!! یشیو با دخترشون دوست م یایکه گفتم،  م نیهم-

 ...؟! هی: زورککندیغنچه م یاز خدا خواسته لب قاصدک 

 !!! بلـــــــــه...-
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************ 

پوش  یگوشزد  با و  بود  کرده  خانجون  مناسب  دنیکه    ، یلباس 

جلوباز  یمانتو پوش  یبلند  شلوارها  ده یرا  در  گشتن  با    ش، یو 

زند و ان را   ی را تمام بافت م  ش یدارد، موها  یرا برم  نیمناسبتر

 اورد...  یجلو م

 

 مادر...؟!   میبر-

 

از ساختمان   سرش گذاشته و همراه خانجون  یشال را رو  قاصدک 

 ...شودیخارج م

 

را   بایتقر  اطیح هوا  خوب  حس  و  گذرانده  نظر  از  را  بزرگ 

 .کندیاستشمام م

 

م  در باز  تقر  یزن   شود،یکه  و  متناسب  قامت  در    یتوپر  بایبا 

 ... شودیکرده،  ظاهر م  پیک  شی گلو  ریچادرش را سفت ز  کهیحال
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م  سال  یبراق از خوشحال  یو چشمان  ییو با خوشرو  خنددیم  زن

 ... دیگویداده و خوش امد،  م

 خانوم...؟!  حهی!! چه عجب ملنی! صفا آوردنیخوش اومد-

 

 .کنندیم  یرا بغل کرده و روبوس خانجون

نگاه  رو چقدر    ی:  وادیگویم  دارانهیخر  ی به قاصدک کرده و با 

شد تو    یبزرگ  چقدر  پات،  کف  چشمم  ماشااهلل   خانوم!!!   و 

 ...!!! یخوشگل

 

: چشماتون دیگویو درجواب زن م  زند یم  ینیریلبخندش  قاصدک 

 ...! نهیبیخوشگل م

 

ببخش  نیایب- اخه هول شدم...    دیتو،   داشتم...  نگهتون  در  دم 

 ... مید یو ند گری وقته همد یلیخ
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ذوق   اطیح  دنی پشت سر خانجون وارد خانه شده و با د  قاصدک 

 ... زندیتنها لبخند م ینیکه خانوم حس دی گویم یبلند یزده وا

 

 ... اطیخانه باغ بود تا ح هی بش شتریب

نما  یساختمان با  طبقه  دو  و  ح  یروم  ییبزرگ  وسط    ی اطیدر 

 بزرگ پر از دارو درخت...

 ....! ی رنگ کیو اقسام گلها را داشتند،  هرکدام  انواع

 

امده و سالم    شوازیبر دوش به پ   ییو عبا  د یبا محاسن سف  یمرد

 دهد...  یم

 

  یمرد و خانجون مه  ب  یاز اطراف چشم گرفته و نگاه   قاصدک

 هستند...  یکند که در حال احوالپرس
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سخت نبود و همان   ادیمرد که حدسش هم ز  دنیرفته و با د  جلو

 ... کندیهست،  سالم م ینیحس یاقا

 ندینشیو مهربان مرد به دلش م ینوران چهره

 

م  ینیحس  یاقا قاصدک  سمت  به  تبسم  چرخاند یسر  با   یو 

ز از  م  رینامحسوس  خوش  :  دیگویمحاسنش  دخترم!!!   سالم 

 باباجان...!!!  یاومد

 

 ... کندیم یخجالت زده تشکر قاصدک 

 

 روند.   ی تعارف زن داخل ساختمان م به

 و ساده است...   یهم کامال سنت یداخل ناتیتزئ

است که در سالن    یرنگ   ییطال  یسلطنت  یتفاوتش مبل ها  تنها

 وجود داشت...
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صفا و ارامش بخش  ساز بود اما با    یمیخانه قد   نکهیکل با ا  در

 بود... 

 

و انجا را هم   اوردیب ی خانجون هم باغبان اطیح یکرد که برا فکر

 رنگارنگ کند.  یسرسبز و پر از گلها

 ...شودی م ریبه وجودش سراز یخوب حس

 

ه دلش داده بود که ان ب  یبیان زن و شوهر، حال عج  دنید  اصال

 ...کردیممنتقل  یبود که خانه و صاحبخانه اش به ادم یاز ارامش

 

 ... ندینش یخانجون م کنار

 دهد.   یگوش م  شانیبه حرف ها ساکت

اتفاق افتاده    شانیبود که برا  یو خاطرات  میحرفشان از قد  شتریب

 بود... 
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 ... شودیکم سن و سال تر از خودش به جمعشان اضافه م  یدخترک

در چشم بود... صورت   یز یاز هرچ  شتریب  شیمشک  یو ابرو  چشم

 .... کردیم شتریرا ب شییبایگندمگونش ز

 

ازندیم  یلبخند  ینیحس  خانوم تغار  سنای  نمی:   ته   یخانوم ما، 

 خونمون...!

 

ان شور  قاصدک با  همراهش هست،     شهیکه هم  ی بلند شده و 

 ... بوسدیو م دهیرا در اغوش کش سنای

 خوشحالم...  یلیباهات خ  ییمن قاصدکم!  از اشنا-

 

 ...!!! نطوری: منم همزندیلبخند م سنای

 

  ی تک مبل کنار پدرش م  یرو  تیبا خجالت و مظلوم  دخترک

 .ندینش
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  ی کرده و گفت:  ماشااهلل خانوم  سنا یوافر نگاه    ی با حظ  خانجون

هنوز   کنن؟یم  کارایپسرا خوبن؟  چ  یودش... راستشده واسه خ

 ...؟! یاوردیعروس ن

 

ا  حهیمل  یوا- دست  از  خونه  که  نزار  دلم  رو  پسرا...!   نیدست 

  چیم دست حسان رو بند کنم که هج کرد گفتکه ازدوا  یحسن

 ی رادیا  هی  گمیکه نشونش م  ی... از هر عکسدهیرقمه دم به تله نم 

 ...کنهیو بهونه ورزش و کارش م  ارهیدر م

 

 .شودیم زیقاصدک ت یها گوش

 

! وقتش که  گهی: خب جوونن دکشدیچادرش را جلوتر م خانجون

 ... ذارهیم شیبرسه خودش پاپ 
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عز  یچ- د  زم،یبگم  که  نم  گه یحاال  ورزش   ی ول  کنهیخودش 

 ...؟! کنهیفرار م دم، یم شنهادیرو پ  یچرا بازم هرک دونمینم

 

 ... گرداندیپا م یبا غرور پا رو سنای

 ی کشت  گهی!  درسته درانیا  هیداداش حسانمه و    هی  زجونیعه عز-

که هست؛  تازه کار و بار خودش رو هم که    ی اما مرب  رهیگینم

 داره...!!! 

 

 ... کندیم سنایباال رفته و متعجب نگاه   ی ابروهاا ب قاصدک 

 ... کندیرا مرور م شیحرفها

 است...  دهیچهره نسبتا اشنا را کجا د افتد که ان یم  ادشی حال

نبود که بخواهد   یگریورزش د  چیو فوتبال و ه  یو  یاهل ت  اصال

اتفاق  بار مسابقات    نیو اخر  نیاول  یبرا  یدنبال کند که ان هم 

کرد؛     یم  قیرا تشو  یو حسان نام  دید  یسهند مرا که    کیالمپ

 اورد...  ادیرا به 

 وزن...!  نیسنگ ی!  قهرمان کشتینیحسان حس دیس
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  د یدر را باز کرد و قبل از ان برسر کل  زیخ  کیکه با  یمرد  همان

 ... کردیبا مرد کل کل م

 

 ...!!! یزیدل انگ ییآشنا چه

ابرو  بیعج  اما و  بس  اهشیس  یچشم  نقش  اش  حافظه  ته در 

 بود....!!! 

ها را دسته کرده و داخل زونکن گذاشته و انها را در گاو    برگه

 . گذاردیصندوق م

خواهد،  برود که   یگذاشته و م  زشیم  یرا رو  شیباقر چا  مش

 ... شودیحسان مانع م

  ی اون وام  یتا بتون  دمینامه بهت م  هی  ای مش باقر لطفا اخر وقت ب-

 ...!! یریبگ یخوایرو که م

 

 ... شکفدیهم م  مش باقر از  دهیکچروو  ریپ  چهره
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باشه که من و    ارتی  ی پهلوون! عل   ینیبب  تیاز جوون  ریخ  یاله-

داد   ی فیبالتکل  هیاز   ش ینجات  س  ری!  باشه  حاللت    د یمادرت 

 جان...!!! 

 

م  یم  حسان تکان  و محجوبانه سر  باقر    یخندد    ه یدهد: مش 

از      یهمه تشکر کردن نداره مرد مومن...  کار  نیا  گه یوامه! د

 !!! یپدرم یشما هم جا  کنم،ینم غیدر  ادیدستم برب

 

  ینیکه س  ی باقر اشک در چشمانش جمع شده و در حال  مش

باشه که    ی: خدا ازت راضکندیرا به خود چسبانده، زمزمه م  یخال

 و تا...  ونم ی! من به خودت و پدرت مدیمردم یگره گشا

 

و در  ان حرف ها را ندارد بلند شده و ر  دنیکه تاب شن  حسان

 ... ستدیا یمش باقر م  یرو

ب- بعدا  بگ  ایبرو سر کارت،   ا  رینامه رو  هم تشکر الزم    نقدریو 

 !!فمهی...وظستین
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 شود.  یاندازد و از در خارج م یم  ریباقر سر به ز مش

 نفس بکشد.  یکند تا کم  یرا باز م راهنشیپ  یدکمه باال حسان

برا  چیه د  خو  فهیکه وظ  یریخ  یکارها  یوقت دوست نداشت 

 دانست،  ان همه تشکر بشنود. یم

 

  دنی کند و با د  یها را چک م  نیو دورب  گرددیبرم  زشیسمت م  به

مشتر برا  انشیحجم  کارمندانش  کارکردن  درست  جلب    یو 

 زند.  یم یلبخند ارامش بخش  ،یمشتر تیرضا

 

 را هم با عشق و عالقه شروع کرده بود.  کارش

در کارش شده    شرفتیاش به فرش و تار و پود آن، باعث پ   عالقه

 بود. شتریشغل پدرش هم بود اما وسعت کار خودش ب نیالبته ا

 

 ناهار بود.  وقت



 

~ 88 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 داد.  یم تی اهم شیبه غذا یزی از هرچ شتریب

سخت و    یها  نیبودنش که تمر  ریگ  یواسطه ورزش و کشت  به

م  یطوالن رژ  شدیرا متحمل  و  را   ش، ییغذا  یها  میو مکمل  او 

 . وسواس و حساس بار اورده بود

 

*** 

 تمام شده بود.  کارش

  یزن  دنی و با د  شودیرا برداشته و از انجا خارج م  چییو سو  یگوش

شناخت،  چهره    ی م  ی اشنا با ان سر و وضع نامناسب که به خوب

 کشد.   یدر هم م

 

 راهنیو پ   یبا ان قد و باال که با شلوار مشک  حسان  دنیبا د  زن

که   داردی مبر  جلو ی امد، قدم ی به او م   تینها  یتنش که ب دیسف

 رود.  یم نگیتوجه به او سمت پارک یحسان ب
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با من    ی: تو حق ندارردیگ  یشدن حرصش م   ده ی ناد  نیاز ا  زن

 ...؟! یدیفهم ی رفتار و بکن نیا

 

 یو ان زن قرار گرفته بود، جواب م  نیدر باز ماش  انیکه م  حسان

ا به  اومدنتون  ن  نجایدهد:  درست  در   ستیاصال  محترم،  خانوم 

 با شما ندارم... روزخوش! یحرف چ یه هم هضمن بند

 

 فراموشت کنم...!  تونمی: اما من نمکندیبغض م زن

 

و خواهشا   ستمیشما ن  یناراحت  ای  یمن مسئول راحت  دیببخش-

متوجه هست نینش  مزاحمم  گهید بب  نی!  رو  و شما   نن،یکه من 

 ...! ارنیحرف در م

 

ما من  مردم هستم ا  نیب  تتیو محبوب  تیمعروف  انیبله در جر-

 تونم...  یکه نم
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 رود...  یحرفش را قطع و سمت زن م یحسان عصبان نباریا

 

  د یکه دارو ندارش را در معرض د  دیسف  ریحر  یان مانتو  دنی د  با

 ... بردیم ریافتد، سر به ز ی ان دختر م ادی قرار داده بود، 

 

  لم یکنم که برخالف م  یو دوست ندارم کار  خوامیوقت نم  چیه-

  ی که برام کرد، دارم تحملت م  یپدرت و کار  باشه اما به حرمت

تمام حرمت و   یخودت و حفظ کن،چون دار  یکنم اما تو ابرو

نزار   ،یزاریپا م  ریتو نه اما پدرت قائلم رو ز  یرو که برا  یاحترام

 ... یبش  مونیکنم که بعدش پش یکار

 

 ... کندیاشکش را پاک م زن

نیکن  ی م  د یتهد  یدار- قرار  من  اما  سردست    ستی...؟!  ت  از 

 بردارم...!
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به خودت مربوطه که طرف حسابت   شیمن حرفم و زدم! الباق-

 قانونه...!!! 

 

از عکس العمل کامال خونسرد حسان، با تعجب نگاش    دهیترس  زن

 .شودیاش حبس م نهیو نفس در س کندیم

 

زده،    یاش پوزخند  ینیترس و عقب نش  دنیبه محض د  حسان

 رود...  یشده و م  نیسوار ماش

 

زن داشته   ن یبا ا  یا  نده یا  تواندیم   کرد، یفکر م  ی زمان  کی  دیشا

با رو شدن چهره واقع اما  ازدواج کردن پش  ش،یباشد،     مان یاز 

 شد...!! 

 

که    ییآلبالو  دیپرا  دنیکه با د  چدیپ   یداخل کوچه م  نیماش  با

بود،  فهم باز  امروز روز خوب  د یدر و کاپوتش  ن  ی که    ستیقرار 

 باشد. 
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 بود...!!  دختر خود دردسر نیا

 

 تواند.  ی د اما نمخواهد راهش را بکشد و برو یم

  نیماش  یکه تا کمر تو  یدختر  دن یو با د  دی ا  ی م  نیماش  کنار

 . زندیخم شده بود و حواسش نبود، بوق م

 

م  قاصدک ترس  م  پردیاز  بلند  سر  به   کندیو  که سرش محکم 

 .خوردیکاپوت م

 

د و به قاصدک برگرد شودیباعث م چدیپ  یکه در سرش م یدرد

 بوق فحش بدهد... صاحب 

 که...  یمگه کور  ابوی-

 

 . ماندیحسان حرف در دهانش م  دنی د با
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 . کندیاخم کرده نگاهش م حسان

 دختر بد دهن هم بود...!!  نیا

 

 

فاصله   نشیاز ماش  یدارد و کم  یدستش را از سرش برم  قاصدک

 ... کندیرا باز م ششیو ن ردیگیم

 ..؟ نیخوب هست ن؟ییعه... شما-

 شده...؟  یچ-

 

  ی اما تو رو  رد یگ  ی از حالت مضحک دختر، خنده اش م  حسان

 اورد...  یخودش نم

 ..کندیم زانیلب او نش،یماش یادآوریبا  قاصدک 

 ...!!! شهیعروسکم روشن نم-

 

 .بردیرا به در خانه خودشان م نیماش حسان
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کند:  نه به    ی کند و دهن کج م  یبا تعجب نگاهش م   قاصدک

 رد دادن...! ش...!! ملت نه به رفتن  دنش،یپرس

 

 . شودیعروسکش خم م یشود و دوباره تا کمر تو یم  الیخ یب

اورد اما اصرار دارد که خودش درد عروسکش را    ی سر در نم  چیه

 بفهمد...!! 

 

 بندازم...؟  ی نگاه  هیمنم   نیدیاجازه م-

 

 کند. یرا کنارش حس م یکس حضور

 . نار برودخواهد ک یو ازش م  ستدیا ی با فاصله کنارش م حسان

 

 رود.  یکنار م قاصدک 

 .. کندیم  دایو ور رفتن با ان،  مشکل را پ   نیبه ماش  یبا نگاه  حسان

 . ندیبیاش م  ی وجب  کیاورد که صورت قاصدک را در    ی باال م  سر
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رو  نفس دخترک  م  یداغ  پخش  ناخوداگاه    شودیصورتش  و 

 .شودیو زالل قاصدک دوخته م یچشمانش در چشمان اب

 

 . کردیم یداشت و افسونگر  ییرایچشمانش گ برق 

 طرف قرص صورتش را گرفته بود. ک ی شییطال یموها دسته

 تو چشم بود.  یادی رنگ ز یلب کالباس رژ

بود که صدا  شیچشم ها  خکوبیم قاصدک به خودش   یشده 

 . ردیگ یه و فاصله مبرد ریاورد و سرش را به ز

 

 ...؟! هیمشکلش چ-

 لطفا..  نیاستارت بزن-

 

ماش  قاصدک م  نیسوار  استارت  و  ماش  زندیشده  روشن   نیکه 

 ...شودینم
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 بشه...  ضیتعو  دی... با شهیبسه... بسه خانوم... مشکل از باطر-

 

 کارم دراومد...  ،یوا-

 

 کشد..   یم یکالفه ا پوف

 ...! نیزحمت افتاد یاقا حسان ممنون... تو-

 

 . کندیمتعجب به دختر نگاه م حسان

 هم بلد بود...؟!  تشکر

 

به دوستم نشون   برمیو م  نیاشنا دارم،  ماشن  م  نیخوا  ی اگر م-

 ... دمیم
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میوا- خودم  خدا...  رو  تو  نه  همبرمی..  تا  زحمت   نی...  هم  جا 

 ...! نیدیکش

 

زدن پر از ناز دختر و حرکات پر از عشوه اش توجه حسان   حرف

 جلب کرده بود.  یرا حساب

 

 کند.   یم اخم

حرف زدن    ایمرد نامحرم    کی   یهمه ناز و عشوه امدن برا  نیا

 الزم است...؟!! 

 

 خواهرم... یخانوم،  شما هم جا ستین یزحمت-

 

و    ی ، افکار سنت  ییجورا  کیمحل    نیفهمد مردان ا  یم   قاصدک 

 دارند...  یتریغ 
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 زند...  یبه سرش م طنتیش یهم هوا باز

ا - ادرس  شما  حســـــان!  بد  نیاقا  رو     ـــن،یدوستتون 

 ...!! شـــــمینم  بــرم... مزاحم شمـــا هم  یخــــودم م

 

 .شودیعرق م سیخ حسان

 فهمد...   یهم نم خودش

 

  ن یو بد  چییسو  ا ی ...  ستیخانوم ن  ه ی  یبرا  ی مناسب  ی اونجا جا-

 سهند ببره...  ن یبد ا یمن 

 

من  خنددیم  انهیموذ  قاصدک  کرج...!  رفته  و  داره  کار  سهند    :

 تونم اقا ح.....  یخودم م
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  یرا دراورده و زنگ  شیدهد و بالفاصله گوش  یاجازه نم  حسان

مدار  یم و  قرار  با  و  م  یزند  قاصدک    چییسو  گذارد،ی که  از  را 

 ... ردیگیم

 

 اما من... -

 

خونه و دوستم االن   نیخواهرم... لطفا بر  یگفتم که شما هم جا-

و سالم بهتون    حیو انشااهلل تا شب صح  میبریرو م  نیو ماش  ادیم

 ..!!! نداره. تیخوب  نجای... فقط بودنتون ادمیم لیتحو

 

 اقا حسان...!!! -

 

دختر و حرف زدنش فرار   نیخواست از دست ا  ی دلش م  حسان

 ... کردیتحمل م دی کند اما ناچارا با
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 یخش  ذارمیراحت باشه،  نم  التونی... خکنمیخواهش م  د ییبفرما-

 ...!! فتهیعروسکتون ب یرو

 

سمت خانه خانجون   لشیخندد و با برداشتن وسا  یم  قاصدک

که   ی کوتاه یدام موزون و مانتوز پشت نگاه انرود و حسان ا یم

 ... ردیگیچشم م عیو بعد سر کندیخته،میر رونیدار و ندارش را ب

 

را    شی موها  یو به سخت  ردیگ  ی م یعینگاه به ساعت، دوش سر  با

 پوشد...  یو لباس م  کندیخشک کرده و فر م

 

 عجله...؟   نیکجا با ا-

 

 کند.  یه قاصدک م اورده و منتظر نگا نییرا پا نکشیع  خانجون

 

 دنبالم...  ادیکه رها م میدار  یدورهم هی-
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 کجاست...؟  قا یدق ی دورهم نیاونوقت ا-

 

 ...؟یاورد ری: وقت گ کندینگاه خانجون م کالفه

 

 اندازد. یشانه باال م خانجون

که انگار   یخوشگل کرد  نقدریا  نمیواال کنجکاوم بب   زم،ینه عز-

 ...! یتا دورهم یعروس یریم

 

  یشما شد  ستیزشته مامانجون! حاال سهند ن  ی لیه... خعه... ع -

 !نشیجانش

 

 ی فر کرده اش را دست  یدسته موهادهد و    یبه گردنش م  یقر

فقط    زمی: من خودم خوشگلم عزدهد یکشد و باز ناز ادامه م  یم

سف  کمی ز  دابشیسرخاب  غر  ادیو  که  شما   ،یستین  بهیکردم... 

  ی کی  یشوهر  ی ب  نیا  یو تو  ی کیخدا زد پس سر    دی گفتم شا

 ... امیدرب یدگ یو از ترش  رهیچشمش من و بگ
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 خندد.  ی غش غش م خانجون

که هرطور شده خودش را    شناختیدختر را م  نیجلب ا  جنس

 یندهد، زبان باز  ریبهش گ  نکهیا  ی... االن هم براکردیم  هیتوج

 .کردیم

 

 اون موهات و بپوشون...!  کمیحداقل -

 

 عقب و...؟!  ایو رو بپوشونم ذره شاله! جل هیاز دست شما،  یوا-

 ..؟ یذره شال و نپوش هیاون  یتونیم-

 

 ...؟! رانیاونم تو ا شه،یمگه م-

 

 کن...  ت یقاصدک لطفا رعا-
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 رونیب  ی کند و بدون حرف  یبا دستش پرتاب م  یبوسه ا  قاصدک 

 رود.  یم

 منتظرش بود.  رها

سوت  نیماش  سوار رها  که  ک  دهیکش  یشده  تو  گفت:  وقت    یو 

 ...؟! یو فر کن موهات  یکرد

 بستم...  ینطور یرو هم هم هیموهامه! بق یفقط جلو-

 

 افتد.  یو راه م  کندیرا روشن م نیماش رها

صدا  ی صدا  قاصدک  با  و  برده  باال  را  مانکن    ی ساس  یپخش 

 . کندیم یهمراه

 

 دور دور؟؟  یر یم یجون دکتر!! چرا هِ دکتر؟؟

 ♪♪…باال کُنتور ی هِ زنهیداغه بدنت م انقدر

 و ُپر کن!!   کمیبدو پ  دکتر

 ♪♪…یرقصیکه م نجوریهم شما
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 !!یشُل کن وا بدنتو

 ♪♪…ر حاالوقته ق حاال

 باال!!  یکه بر ی اومد یساس

 ♪♪…االیمثِ سر  ی تهش مال من ،ی چقدر ناز کن هر

 بدنا!  یطور انی! همه خفنا! کارداشایتو دل همه

 ♪♪…ی ادب یچقدر ب  یگیم

 بد دهنا!  یسالمت  پس

 اون اندامش!!  یبا برجامش!! فدا یروحان

 ♪♪…سر انجامش شهیم ی چ یبغلم مُهم ن  ایب  بدو

 تاج سرم!!  یی تو یگیم

 ♪♪…بینوکرم بِ  یلیبابا خ یهِ

 !!کیزدم س تیکجا ما کجا! سالمت شما
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 رو دستش!! دله من عاشق هستش!!  میندار آخ

 ♪♪…خجالت نکش انقدر

 از عکست!! یخوشگل تر خودت

 به خط شن چرا؟؟  همه

 ♪♪…پرچم باالست

 هر شب!!  ـمیترکونیکه م وونهید ـمیت هی منو

 نمونه! یتو خونه! مُحصال یگُال سالم

 ♪♪…بمونه ادتونیدکتر  یبده که حرفا قول

 قبل خواب دوتا شات بزن!! شهی! همیمرس

 ♪♪…بخواب راحت

 ! بعد کتاب! نستایباشه، اول ا ادتونی شهیهم

 ♪♪…نیبزرگ شد یوقت تا

 !! نی!! ژل زدنیشد قشنگ

 ♪♪…نینفر رل زد ستیبا ب نویپلنگ شد  یوقت تا



 

~ 106 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 !! نیدل ند گنیم بهتون

 ♪♪…نیقر ند گنیم بهتون

 !! نیرو جر ند ای!! مهموننیگوش نکن  یساس گنیم

 

 . دندیدراوردند تا به مقصد رس یباز وانهید انقدر

 شاپ شدند.  یکاف  وارد

 رفته و سالم کردند...  جلو

 

ا  پیاک نفره  دخ  یشش  چهار  پسرو  دو  از  متشکل  که  که  تر 

 ... خودشان هم جزو ان بودند

ب  با ز  یمیصم  شتریرها  و  فرگل  با  اخالقش  فرق    بایبود، چون 

 تر بود...  هیداشت،  مهربان تر و پا

 توانست تحمل کند...   یرا نم   دیبود اما سع  یمیکامران هم صم  با

 ... اوردیرا در ب زشیه  ی دوست داشت ان چشم ها تنها
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خفه   شیخود را در اراته بودند  تا توانس  شهیمثل هم  بایو ز  گلفر

 کرده بودند. 

که از کوره   دند یکرده و به رخ قاصدک کش  فیاز خود تعر  انقدر

 رود...  یدر م

..  نیکنیخودتون و خفه م  نیو دار  نیرفت  ش یک  هیحاال خوبه  -

 ان ینم  یچس  نقدریخارج از کشور، ا  رنیده بار م  یواال مردم سال 

 ...! نیکوبیم تو چشم و صورت ما نیکه شما دوتا دار

 

 . شوندیدرجا خفه م با یو ز فرگل

 . کندیخنده اش را رها م رها

و دستش را سمت قاصدک    کندیگل م  ش یهم لوده باز  کامران

 زند.  ی اورد و قاصدک هم دستش را به کف دست او م یم

 

و   رکیرجیدوتا ج  نیا  یچطور  یازت که بلد  ادیخوشم م  یعنی-

 ... واال مخم و خوردن...یخفه کن
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خاطره واستون    هیمنه که خواستم    ریکرد و گفت: تقص  یشیا  ابیز

 بگم... 

 

  کاریچ  دیبا  میاز شما خاطره بشنو  میچکاند: ما نخوا  شین  کامران

 ...؟! میکن

 

که تا قاصدک و    یالل  گنینم  ، یگفت: تو حرف نزن  یعصبان  بایز

 ... شهینطقت باز م ینیبیم

 

 چپ کرد...  شیرا برا شیچشمها کامران

داره که باعث بازشدن زبونم    ی حس مثبت  هیقاصدک  باز خوبه  -

 ...شمیکه رسما الل م  ادهیز  تونیبشه اما شما دوتا اونقدر موج منف

 

سع  رها و  بود  کرده  قهوه    دیغش  قاصدک  محو  همانطور  هم 

 . خوردیم
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ا  کامران م  یاشاره  با چشمک  کندیبه قاصدک  زند،    یکه م  یو 

 .ردیگیمفهوم حرفش را م

 

و دهانش    ی نیکه ب  زند یم  دیبه پس سر سع  یضربه محکم  کامران

 افتد...  یم زیم یهمزمان داخل ماگ قهوه رفته و رو

 

 رود.  یباال م شانیها قهقهه

 اندازد...  ی کند که شانه باال م  یبا حرص نگاه کامران م دیسع

 به لباسم...  یدیکامران!  ر یشعوریب یلیخ-

 

 ...! یخواستم حواست و جمع کن-

 

 به تو چه؟! با حرص گفت:  دیسع
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قاصدک    دنی هر دفعه با د  ستیشد:  قرار ن  یکامران جد  نباریا

 ...! یشیدفعه کور م نیچش و چالت هرز بره که ا

 

 کند.  یخودش را جمع و جور م دیسع

 شده بود.  نیسنگ جو

 و صورت کامران سرخ بود. گردن

 .شدیخود قاصدک هم باورش نم یحت

تنها دوست هست و حس خاص  یم   ان یدر م  ی دانست کامران 

 رفت.  یاما عکس العمل تندش هم انتظار نم ستین

 

  یرا به قاصدک م  زشیو ه  نی پروا نگاه سنگ  یب  شهیهم  دیسع

 دوخت.

 کرد یرا داخل ادم حساب نم  دی مهم نبود چون سع  شیبرا  قاصدک

 . شد یم تیاما اذ
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  گردد یجو به حال سابق بر م  یبحث را عوض کرده و تا حدود   رها

 کنند...   یتا اخر سکوت م  اما کامران و قاصدک

 

شود اما حرکت اخر   الیخ  یخواست ب  یبود و م   یعصب  قاصدک 

و قصد ول کردنش    ردیگیتمام دستش را م  ییکه با پررو  دیسع

زند،    یاش م  نهیکه به س  یرا نداشت،  داغش کرده و با ضربه ا

 . کندیتوجه کامران را هم جلب م

 ...دوشیمنجر م یدور هم انیکه به پا  ییشروع دعوا و

 

  یی دهد تا جا   یم  کیرک  یزند و فحش ها  یرا م  دیسع  کامران

پوشش خاطر  به  را  قاصدک  بق  یکه  از  مورد    هیکه  بود،   بهتر 

 ... دهد یماتت قرار مش

 

 روند.  ی کند و دست رها را گرفته و از انجا م  یم قهر

 .گذاردیجواب م یکامران هم ب   یصدا زدن ها یحت

 گذشته بود.  ازده یاز  ساعت
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 . شودیم اد یرا پارک کرده و همراه قاصدک پ  نیشما رها

کرده بود تا اعصابش را    یسکوت قاصدک را تا خانه همراه  یتو

 . ستیاصال خوب ن تشیدانست عصبان ی متشنج نکند،  چون م

 

رفت که    ی در حال خودش بود و راه م  کیکوچه تار  یتو  قاصدک 

 یاز کنارش گذشته و دست یشخص

 کند.  ی جام م یلحظه ا  ند، ینش یباسنش م  یرو

 

 خورد.  یه به رها مک دهی خود را عقب کش دهیترس قاصدک 

که در    یقاصدک و مرد دنیخواهد اعتراض کند که با د یم  رها

 . شودیکوچه بود،  متعجب م یی و روشنا کیتار

 

چاق   مرد و  قامت  در  یکوتاه  و  مضحک  به   دهیکه  را  نگاهش 

 ... زدیم شخندیقاصدک دوخته و ن
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 ... شودیمنفجر م یمانند بمب قاصدک 

 ؟ یمگه مست ؟یمگه کور کهیمرت-

 

تو    دنی:  کور که نه اما با د دیا  یزشتش جلو م  شخندیبا ن  مرد

 ... شمیمستم م

 

  یمحکم  یلیدهد و با س  ی م  رونیپر حرص نفسش را ب  قاصدک 

 ... پردیاز سر مرد م یمست   زند،یکه به گوش مرد م

ندار  وثید- مادر  خواهر  خودت  مگه  مزاح  ینامرد  دختر که  م 

 ؟ یشیردم مم

 

دهد که مرد محکم   یسمت مرد حمله کرده و او را هل م دوباره

 خورد. یم نیبه زم

  ی دهد تا مرد بلند شود و با لگد به جانش م  ی فرصت نم  قاصدک 

 کوبد...  ی را به سرو صورت مرد م فشیافتد و ک
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منم از   ی! فکر کردرهیپدر مادر دستت هرز م  یهرزه کثافت ب -

خجالت بکش...    دتیسف  شیاز ر  کهی... مرتت پا بدمشم که بهاونا

ب دستمال  شعوریکوتوله  عزات    یکنیم  یمنو  به  و  ننت  احمق!  

 ...! شونمیم

 

انگار قاصدک داشت تمام عصبان  شدینم  فشیحر  رها را    تشیو 

 ... کردیم  یخال چارهیسر ان مرد ب

 

 کند.  ی اطراف نگاه م به

 کمک بود.  دنبال

 زد.  یان کوچه پرنده پر نم یتو

به سمتشان   عیدو نفر سر  دنی که با د   شدیم  دیداشت نا ام  گرید

 کند.   یرفته و درخواست کمک م
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روند    ی دخترک به سمت قاصدک م   ی هول و وال  دنی مرد با د  دو

 .نندیبیم یرا در حال کتک زدن مرد یکه با تعجب دختر

 

کند که قاصدک با تقال    یمرد بلند م  یقاصدک را از رو  یدست

 .دادیاجازه را نم نیکشد اما مرد ا یمخود را جلو 

  گهی :  بزار ادمش کنم،  بزار بکشمش که ددیکش  ی م  غیج  قاصدک 

 ...! رهیدستش هرز نره... ولم کن... ولم کن بزار اونقدر بزنمش تا بم

 

 رو...!  چارهیب شیبسه کشت -

 

 بهت زده بود.  حسان

 داشت. ی تازگ شیدخترک برا حرکات

 را بزند.  یمرد ،یدختربود   دهی تا به حال ند اصال

 

 اما حسان او را محکم گرفته بود.  زدیدست و پا م قاصدک 
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 کند.  هیگر  ای دانست بخندد  ی نم رها

 بود.  دهیقاصدک را آن گونه ند چوقتیه

 پاره کرده بود...  افسار

   ، یهم بکن  یانگولک  هی  یو گفت  یدیدختر تنها د  هی  یفکر کرد-

 ... یناموس،  عوض ی باهات نداره احمق!  کثافت ب یکار یکس

 

 اروم باش دختر!  اروم باش! -

 

 . کردیم ینیدلش سنگ یرو یزیچ کیقاصدک ارام نبود،   اما

 شرفش را لکه دار کرده...  کردیکه احساس م یزیچ

 رو به ان مرد کتک خورده گفت: بابغض

 ا تو الس بزنم لندهور... ب  امیکه ب  ستمیمن کثافت ن-
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حرکت   کیشود با    ی نمقاصدک    فیحر  ندیب  ی م  یوقت  حسان

  گرشیرا گرفته و او را چرخانده و با کف دست د   کش یکمر بار

 . دهدیم هیتک واریاش گذاشته و به د نهیس یرو

 

 . کندیبهت زده نگاهش م قاصدک 

 .ندی بیحسان را م یاشنا چهره

 قفل کرده بود.  ذهنش

: اروم باش  دیگویحسان جلوتر امده و با تحکم م  یاخمو  صورت

 دختر...!

 

 . زندیآهسته پلک م دک قاص

 .کندیم شینگاه چشمان زالل و وحش رهیخ حسان

 . زدیریصورتش حالش را بهم م یتند دخترک رو یها نفس

  ن یینگاه پا  شد،یم  نییدستش که باال و پا  ریز  یاحساس برامدگ  با

 .کشدیم
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  یمردانه اش رو  یکه دستها  ندیبیبزرگ قاصدک را م  یها  نهیس

 انهاست.

اش   نهیامده لباسش که خط س  نییپا  قهیسرانگشتانش از    یحت

 .کندیبود را لمس م درسیواضح در د

 نداشت. یاریاخت چیبود و ه شوکه

  ی به چشم م   شتریب نشیو بلور  دیکنار رفته که گردن سف شالش

 . دیا

 

 و تند شده بود. نیهردو سنگ نفس

 دست خودش نبود. زیچ چیه

 

همه محله  و لش نجستو هم ببر که گندت  نجایپاشو ا  اروی  ی ه-

 رو برداشت.
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رها ان ها را به خود اورده که حسان دست پاچه و هولزده    یصدا

ان مردک   رهیتوزانه قاصدک خ  نهیاما نگاه ک  ردیگیفاصله م  عیسر

 ...شودیم

 

سر مرد نشسته   یهم باال  لیم رود که ک  ی سمت مرد م  حسان

 بود.

 را شناخت. مرد

 همان کوچه و درست خانه اش ته کوچه بود. در

که به  کردیفکرش را نم  گریو کثافت بود اما د زیه  یادیز مردک

 بزند.  یهم نظر کند و دست هیناموس همسا

 زند.  یم پوزخند

 قاصدک خوب حق مرد را کف دستش گذاشته بود.   انصافا

 

حسان دست پاچه   دنی بود با د  دهیاز سرش پر  ی که مست  مرد

 .شودیم
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اتفاق    نیال با ااو و پدرش اوازه شهر بود که ح  تیو شخص  شان

 بد رفته بود.  شیآبرو

 .بردیم ریزده سر به ز خحالت

پهلوان   یحسان  ن ینگاه سنگ  ریز  خواستیم  دلش او را  که همه 

 قابل انکار نبود.  شییفرار کند اما رسوا  دند،ینامیم

 

! چه ناموس خودت  زنهیمحل ناموس حرف اول و اخر م  نیا  یتو-

محل    یکنه تو  یغلط  هیهم بخواد    یکی!  گرونیباشه چه ناموس د

!  اما  یمرد ناحساب  کنهیاش نم  هیخودش و در حق ناموس همسا

 و طرفت بدجور بزن بهادر بوده!  یدفعه بد رقمه رسوا شد نیا

 

 حسان جرات سرباال اوردن نداشت.  انیاز ابهت و عص مرد

 

به    یکرد  یو بفهمم که کار  نم یبار بب  نیپاش و برو که اگر ا-

 ...!!! یدیتاوان م یا گهیور دباال سرم ج یهمون خدا
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 .کندی بلند شده و به مرد پشت م حسان

الزم بود چون ناموس خودش    ی نت نبود اما گاهمرامش خشو  یتو

 .کردیم  یان محل زندگ یهم تو

 

 ببر...  نجایمردک و از ا نیا لیکم-

 

 . رودیسمت قاصدک خجالت زده م حسان

دخترک   ن یا  صفات  گریبه د   دی و بزن بهادر بودن را هم با  یوحش

 . کردیاضافه م ی چشم اب ییموطال

 

دخترک از شرفش دفاع   د، یپسندیتعجب داشت اما م یجا د یشا

 کرده بود. 

 

 اورد،  یکم نم قاصدک 
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حقش و کف دستش   دی:  چرا نذاشتدیگویو تخس م  بردیباال م  سر

 بزارم..؟

 

 ... کند یبا بهت نگاهش م حسان

د- ما  جرم    میبود  دهیرس  رتریاگه  به  االن  زندان  که  عمد  قتل 

 ...! یدبو

 

اما  - ا  ی جماعت  هیواال حاضر بودم جور زندان و بکشم  از   نیرو 

 کثافت راحت کنم... 

 

 . دی آ یبه کنار دوستش م رها

کرد و با    نییباال و پا  لیحسان و کم  یمشتاقش را رو  یچشمها

 ، یو اسلش ورزش  شرتیرو فرمشان در ان ت  کلیاندام و ه  دنید

 .ندیشیدرون چشمانش م یبرق
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 ... م ی کرد ریکه شما رو درگ دیببخش-

 

 .بردیم ریکرده و سربه ز یمیتبسم مال حسان

 بود...  فهیوظ  کنم،یخواهش م-

 

 . کند یبه قاصدک م رو

ماش- ضمن  سو  نتونیدر  و  شد  درست  خانوم    چییهم  به  رو 

 دادم...  یسلطان

 

 کند.   یمکث م حسان

 بابت عروسکش...!  کندیتشکر م قاصدک 

 . دیباریمسان اتش دستان ح ریز هنوز

 . کندیمشت م دست

 . شوندیداغ م ش یها گوش

 . شدیاز انجا دور م د یبا
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 مرتکب شود.  ینگذاشته بود، اشتباه چوقتیه

از اعماق وجودش دوباره طالب همان برخورد هرچند   یزیچ  اما

 کوتاه و کوچک بود. 

 . کندیرا لعنت م طانیبندد و ش یم چشم

 

اما بازم م- ا  یا جاشم  که  گم یقصد دخالت ندارم    ن یخواهرم،  

ب مناسب  ن  رونیوقت شب  ... لطفا  ستیبودن دوتا دختر جوون 

 ... م یتا ماهم بر دییبفرما

 

م  ش نیو سنگ  رهینگاه خ  قاصدک  به سمت حسان  اخر  تا    ی را 

 دوزد.

همانجا    قاینشسته بود که دق ییقبل جا  یقیحسان تا دقا دستان

 سوزاند.  یرا داشت،  م

 نبود.  یدانست عمد یبود اما م  دهیکش خجالت

 زند.   ی م  یو در اخر لبخند  بنددیحسان م  یرا مقابل چشم ها  در
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 (: اکامین حانهیقاصدک و آتش و جنون)ر رقص

ا  یبودا...!  نگفته بود   یعجب دختر- ا  نیاز  هم    نجایدر و دافا 

 ...؟! شهیم دایپ 

 

گفت: بهتره  حواست به خودت   لیاخم کرد و رو به کم  حسان

 باشه!

 

 . کند یم ه نگاهشبهت زد لیکم

  ی سبد رخت چرک ها م  یاورده و تو  رونیلباسش را ب  حسان

 اندازد.

 مشغول بود. فکرش

 حرف بزند.  یبود با پدرش راجع به فراست بهتر

 رود.  یاب م ریبندد و ز یم چشم

 . کردیبا پدرش مشورت م دی راه حل داشت اما با خودش

 بود.  هودهیرود، تالشش ب ی نم ادشیها از  صحنه
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پشت چشمانش حک    یزنده ا  ریقاصدک مانند تصو  نهیو س  سر

 شده بود. 

 

 نبود. ی کند اما پاک شدن یم لعنت

 کمر دخترک بود.  کیدستش دور قوس بار ش یپ  ی لحظات تا

... ضربان  سوزدیان  کف دستش م  کیاورد،    ی را باال م  دستش

 ...!!! ش یها نهیقلبش، لمس س

 

 . دی ا یم رونیخودش را شسته و ب عایبنا گوش داغ شده و سر تا

 

 روند.  ی م نییهمراه حسان پا   ،ی هم بعد از گرفتن دوش لیکم

 بزرگ کامل تحت تملک حسان بود. تیسوئ کیباال  طبقه

 

حس  حاج حاج  و  کنار    ینیخانوم  هم  حسان  که  بودند  نشسته 

 پدرش نشست.
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گفت: چه عجب پسرم،  از    لیزد و رو به کم   یخانوم لبخند  حاج

 ؟ ی!  راه گم کردنورایا

 

زندادیخند  لیکم نه  ا  یی :   نکردم،   گم  خواهرشوهر    ن یراه 

 یخواستگار  می خودش کرده که بر  ریچند روزه من و اس  ی جنابعال

  ش یشناسیدر رفتم اما م  رشیبلد بودم از ز  یقیو منم به هرطر

 ...!م یدیشد ما خدمت رس  نیبندازه که ا  رمیامروز گ  خواستیکه م

 

 ...؟ شد یپسندت م  دی شا یرفتیخب م-

 

 برداشت و گاز زد...  یبیخم شد و س لیکم

!  اخه من ییزندا  خورنیمادر بنده همه به درد حوزه م  یموردا-

 ...؟!خورهیکجام به درد طلبه شدن م
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 ... گرددیبرم ینیوار سمت حاج حس چارهیب نباریا لیکم

ا  یلطف  هی  ایب  ییآخه حاج دا- از دست  خواهر   نیکن و من و 

عکس برداشته اورده که مثال دختر    هی  فوالدزره نجات بده!!!  رفته

ه دختره  بده،   ع   شیچینشونم  داشت  ابرو  نبود...    ن یمعلوم 

اون ابروها،  دماغ و    ریحسان، چشاش که معلوم نبود ز  یابروها

 چادر بود!!!  ریلبم که ز

 

 خندد.  ی صدا و مردانه م یب حسان

کرد و گفت:  مادره!  آرزو داره    یمیهم تبسم مال  ینیحس  حاج

 .ت..برا

 

   ، ییحاج دا  نیهست  انیشد:  شما خودتون در جر  یجد  لیکم

ن م  ستیقرار  پ   یو خواسته فخر  لیطبق  زن    ش یخانوم  برم،  

که نه باب    یمشت دختر  هینه    کنمیو خودم انتخاب م  میزندگ
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بار    ریمجرد بمونم اما ز  دم یم  حیترج   شناسم، یهستن نه م  لمیم

 ...رمیزور نم

 

 ستین  یبشر یبن   چیدرت به حرف هبگم پسرجان،  ما ی واال چ-

خدا    شیپ   یو هر کس  میجز خودش در ضمن همه بنده خدا هست

ارج و قربش جداست! چه بخواد اخوند باشه چه خانوم محجبه 

رو قضاوت    یگریکه د  میستین  ی باشه! ما کس  ییکه مانتو  یچه ادم

مادرت    شما به  قهیکه سل  میهمه ادمها بد و خوب دار  ی! تومیکن

  م، یگناه نکرده، متهم کن  هینداره که همه رو به    لیدل  ماا  خورهینم

هرکس معقوله...!  یبرا  ینظر  هم    ادتیخودش  ما  که    هیباشه 

 خاص خودمون...!  د یو با عقا میهست  یخانواده مذهب

 

 بود.  ینیبا حاج حس حق

 باشد.  یتوانست انقدر خشک وجد ی نم لیکم اما

 با مادرش فرق داشت.  اتشیروح
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مانند    یمذهب  هم   اش  ییدا  خانواده اما  بودند  چادر  پوشش  با 

 خانم نبودند!.  یفخر

 

که به حسان زد،  گفت:     یزده و با چشمک  یباز به در شوخ  لیکم

 ...خوادیخوشگل و پلنگ م یدر و دافا نیاصال دلم از ا

 

 هاش باشه...  طهیتوجه گفت: مخصوصا که از اون سل یب لیکم

 

 ...؟! یا  وونهیدمادر مگه  گفت: وا    یخانوم متعجب و به سادگ  حاج

  یفخر  قهیسل  یچشمم و گرفته منته  دم، یرو د  ی کیاره! اخه    -

 ... ستیخانم ن

 

 ... دیرا فهم لیو منظور کم دیخند ینیحس حاج

 ! یبرو پدر صلوات-
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  ن یاش که کالهمون تو هم نره که اکرد: مواظب ب  یمصنوع   اخم

 خودمه...! یدخترم مثل دخترا

 

مادر    یدی گفت: د  را گرفته بود، با ذوقخانوم که تازه مطلب    حاج

نگاش  اسیخارجک  شهیهنرپ   نیا  نیع  فقط  داره  دوست  ادم   !...

 خلق کرده...  یکنه...قربون خدا برم که چ

 

 .کندیبا تعجب به مادرش نگاه م حسان

 از خنده غش کرده بود.  لیکم

 

ما    ییحاج دا  ستین  خودیب  ایستیکم بال ن  ییقربونت برم زن دا-

 ...! یا هیاز بس که پا خوادیت و مخاطر نقدریا

 

 انداخت.  نییکرد و با خجالت سرپا یخنده ا یخانوم نخود حاج
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خم گفت: بچه  زد و با ا  لیکم  یپا   ی رو  حشیبا تسب  ینیحس  حاج

حدت و بدون و ناز و قربونت و بزار واسه مادرت...خودم بلدم ناز 

 زنم برم...! 

 

 ... دیخجالت لب گزقرمز شد و با    یخانوم صورت تپلش به ان  حاج

 ...!!! یحاج یوا -

 

 . کندیخندد و با عشق نگاه پدر و مادرش م یهم م  حسان

و به ان احترام   دهی مهر و محبت انها را د  یطیو در هر شرا  شهیهم

 گذاشت. یم

 . رودیم یبزند که حسان چشم غره ا یخواست حرف لیکم

 

بود  لیکم کجا  گفت:   و  نداد  همچ  ؟ ییزندا  میمحل    نیاهان، 

خشن باشه    کم ی  نمیهمچ  یی! زندایچشم اب    ،یی ،  موطالشگلخو

چشمت ابروئه بزنه   یگفت باال  یک یو دست بزنم داشته باشه تا  

 اش و الشش کنه... 
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روزا   یخوایخانوم بهت زده نگاهش کرد:  وا،  مادر مگه م  حاج

 که خشن و دست به زنم داشته باشه...؟!  یریبگ یباهاش کشت

 

 !! ییخشن تر،  جذاب تر زندا یزد:  هرچ شخندین لیکم

 

کرد و گفت: کمتر فک بزن و سرت   لیپر حرص رو به کم  حسان

 به کار خودت باشه... 

 نیاز ا  یکیپهلوون!!   منم اگه    یکن   یگفتم من داغ م  یمگه چ-

که   شدم یم لیرفتم شب و روز دخ ی بال داشتم،  م  یها هیهمسا

 بندازه...  ینظر هیخدا بزنه پس گردنش و 

 

.  ردیرا گل بگ  لیشده بود،  دوست داشت دهن کم  یصبانع   حسان

 کرده بود.  یادیسرش به تنش ز
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محاله عمه خانوم    یبزنه پس گردن تو که خودتم بکش  دی خدا با  -

  انی!  در جررهیبرات لقمه بگ  یدختر  نیهمچ   فته؛یکالهشم ب

 ... یکه هست نایحوزه و ا

 

 کند.   یبا حرص نگاهش م  لیکم نباریا

ا- با  نگ  نیتو  و  من  حال  خانومت  شب   نیریعمه  روزتون،  

 ...!شهینم

 

 ... ستیو اون ن نیا ی که چش و چالمون پ  نهیحداقلش ا-

 

 عه پس من چشم چالم مشکل داره، هان؟! -

 

گفت: حاج   ینیداخل مبل جا به جا شد و رو به حاج حس لیکم

رو  ه یهمسا  ن یا  ییدا به  ا  دی جد  تون ییرو  قبال    نجاها یاومده؟   

 !!! ...دمشیند
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 دوست داشت خفش کند.  حسان

 

که نه اما   دیو گفت: جد دیکش  یرا دست حشیتسب ینیحس حاج

 که با نوه اش تازه اومدن...   مهی قد یها هیاز همسا  یخانوم سلطان

 نیبودمش...!  همچ  دهیند  نورای با تفکر گفت:  گفتم تا حاال ا  لیکم

 رو...  یفراست

 

 ..! .لیگفت:  کم  تیحسان با تحکم و جد نباریا

 

 بهت زده در جا سکوت کرد. لیکم

 

باهاتون حرف    حسان از خواب  سمت پدرش کرد و گفت: قبل 

 داشتم...! 
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 رود.  یبلند شده و سمت اشپزخانه م بعد

 مونده،  گشنمه...؟!  یزیحاج خانوم از شام چ-

 

 بلند شده سمت پسرش رفته تا غذا را گرم کند.  ینیحس خانوم

 دهد.  یبها م  ی لیدانست به شکمش خ یم

 رود.  یهم پشت سرش م لیکم

 

دختر و مخ    نی! ای نگفت  ی که بعدا نگ  گمیاز حاال دارم م  لیکم-

در   یقربون قدمت اما ما رو با عمه فخر  یای... قراره بمیزدن ندار

ا که  ن  نیننداز  قرار  ا  ستی دختر  و  متوجهساکت  باشه،    یروم 

 که...! 

 

 زد...  ندخشیکه کرد،  ن یباال رفته و با فکر لیکم یابروها

 ...؟! هیخبر-
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 دهد...  یبشقاب را جلو م حسان

ادم باش    ؟یچه خبر  ؟ یزنیم  خودیال اله اال اهلل...!  چرا حرف ب-

 ...! لیکم

 

 .یزنی جون تو من ادمم تو مشکوک م-

 

و   خودتیب  ینه ما به اون،  پس فکرا  خورهیدختر نه به ما م  نیا-

 نگه دار واسه خودت و ساکت شو...!

 

  لیشانه باال انداخت و گفت: داداش ما که بخ  الیخ  ی ب  لیکم-

 مبارک   صاحبش...!   م،یستین

 

گوش نکرد و با اداب تمام مشغول غذا    فشیبه اراج  گرید  حسان

 خوردن شد. 
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گوش   لیسر و ته کم  ی ب  یاخر هم نه سر باال اورد نه به حرفها  تا

 کرد.

 خودش هم اعتماد نداشت. یحرفها به

 سردر گم بود.  اصال

*** 

خواست   ی را که م  ی نشسته و حرف  ینیحاج حس  ی رو به رو  حسان

 بزند را مزه مزه کرد. 

 بگم..!  یدر مورد فراست خواستمیراستش م-

 شده بابا جان...؟!  یچ-

 

نوه   میگشتیاز کلوپ بر م  میداشت  یشده اما وقت   یدونم چ  ینم-

رو لت    یکه به قصد کشت،  داشت فراست  دم یرو د  ی خانوم سلطان

  ی و ما به موقع نم  کردیکه اگه دوستش خبرمون نم  دکریو پار م

 مردک رو کشته بود.   م،یدیرس
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محله    کی  شیمرد اسا  نیتا ته مطلب را گرفت.  ا  ینیحس  حاج

 .دیجنب یرا گرفته بود و سر و گوشش بد م 

 

 کرده بود...؟!  ی: به نظرت کاردیپرس دی ترد با

 

 .؟! ..کنهیم یدعوا و کتک کار یخودیبه نظرتون ادم ب -

 

 .دیمحاسنش کش  یرو  یلب گفت و دست  ریز  یذکر  ینیحس  حاج

مردک شورش و دراورده،  خبرش و دارم،  البته به چشم   نیا-

کرده که    ی غلط   ه یو حاال هم شک ندارم    دمیفقط شن  دم یکه ند 

 دختره هم از خجالتش درومده...! 

 

ب  ییحرفا  هیگفت:    یجد  حسان که  الزمه  اما  زدم   شتر یبهش 

و همه    کنهیم  یزندگ   نجایباشه ناموس خودمونم ا  یبترسه،  هرچ

 بزن بهادر باشن...   ینتونن مثل نوه خانوم سلطان  دیهم شا 



 

~ 140 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 ... خنددیم ینیحس حاج

منظورش به   زد یکه از خشن و دست بزن حرف م  لینکنه کم-

 قاصدک بود...؟! 

 

 باز هم خشم سراسر وجودش را در بر گرفت...  حسان

 . ..زنهیم اد یحرف مفت ز لیکم-

 دار نگاه حسان کرد...  یمعن ینیحس حاج

 

چشم و گوشش    یو بلدم چطور  زنم یحرف م  یخودم با فراست-

 رو ببندم...! 

 

شما    ن،یدون  ی هرجور صالح م  یکردم ول   ییفکرا  هیالبته من  -

 ... میکنیم یفکر هیاگر جواب نداد؛ اونوقت  نیحرف بزن

 



 

~ 141 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  ی فکر  هیباشه بابا جان من حرف بزنم اگه جواب نداد اونوقت  -

 ... م یکن یم

 

رود که    یراحت شد،  بلند شده و م  الشیپس از ان که خ   حسان

 رود  یبه فکر فرو م قایپدرش عم

 پرد.  یاز خواب نازش م شیزنگ گوش یصدا با

 دهد.  یگردد و باالخره برداشته و جواب م  یم  یگوش دنبال

 الـــــــو...؟ -

 

ببخش- خانوم  قاصدک  زدم،  نیا  د یسالم  زنگ  صبح     وقت 

 راستش...

 

 . دی ا یم  نییگرفته نسترن نگران شده و از تخت پا یباصدا

 شده نسترن؟ یچ-
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اما حال زهرا بهم    نایگفت:  هول نکن  د یمکث کرد و با ترد  نسترن

 ... مارستانیب مشیخورده و اورد

 

 . شودیم نیقلبش اوج گرفته و سرش سنگ ضربان

 باز دردش اوج گرفته بود.  البد

 کند.  یقطع م   یگریرا بدون حرف د تلفن

 

 ...زهرا

 کوچکش! یزهرا چارهیب

 

از خانه خارج   ی دم دستش امده را به تن زده و بدون حرف  هرچه

 .شودیم

 

بهش    نیماش  سوار کردن  التماس  و  گفتن  خدا  هزار  با  و  شده 

 رود.  یم مارستانیسمت ب
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 رود. ی و سمتش م ندیبیرا م نسترن

 شده؟ زهرا کوش؟ یچ-

 

 دهد.  یماق را نشانش  بغض کرده ات نسترن

 . دیداخل اتاق شده که زهرا را د قاصدک 

 ؟یشد  یدلم چ زیخوشگل خاله!  عز-

 

 ا بد کرد. شد و صورت رنجور زهرا حالش ر کینزد

 درد بکشد...  نگونهیتن کوچک دخترک نبود که ا حق

 زهرا روان شدند. یاشکها

 مدیتا حاال درد داشتم اما کم بود،  خواب  شبیخاله قاصدک از د -

 شد، پهلوهام درد گرفته بود...  شتریاما دوباره دردم ب
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 . دهدیبغضش را قورت م قاصدک 

 کردو گفت:  اخم

 !؟ینگفت یز یچ شبیچرا همون د-

 

 : اخه... اخه نخواستم مزاحمتون بشم... دیلب گز زهرا

 

 ...دیبه سرش کش ی گفت و قاصدک دست مظلومانه

شد به من  دردت شروع    ی! خوشگل من مگه نگفتم وقتزمیعز-

 ؟ یبش هوشیتا از درد ب ینسترن بگو؟!  اونوقت تو گذاشت ای

 

 . کشدیو قاصدک او را به اغوش م کندیدست دراز م زهرا

 بوسد.   یبار سرش را م نیچند

 رود.  یو قربان صدقه اش م  کندیم نازش
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به محبت و    ازی بچه ها چقدر ن  ن یدانست ا  ی م  یاز هرکس  شتریب

 .کردینم غیتوجه دارند که او هم در

 

 شود. قیماند تا خوابش عم  یکنار زهرا م انقدر

 امده و سمت نسترن رفت.  رونیاتاق ب از

 چش شد؟  هوینسترن، -

 

د  نسترن گفت:  بود،   شده  ارامتر  بق  شبیکه  با  ها   هیکه  بچه 

نماز صبح پا شدم،    یبرا یاز دردش نگفت و وقت یزیچ  د،یخواب

باره هم    هیبهش بدم،    ارمیو تا رفتم قرصش و ب  کنهیناله م  دمید

 از هوش رفت...

 

 .ندینشیم ی صندل یهمانجا رو قاصدک 

 کرده بود.   ریگ ییجا بد

 دانست چه کند. ی پول بود و االن نم دنبال
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 .کردیبا دکترش صحبت م د یبا

 را گرفت. کیشده و سراغ دکتر کش بلند

 دکتر رفت...  ش یپرستار پ  یی راهنما با

 

 زهرا چطوره؟  تیدکتر وضع یاقا-

 

 ی زیاز اون چ  طشیبه دختر کرد و گفت: شرا  یقینگاه عم  ترکد

و سونو    ش یازما  یسر  ه ی... ما  ستیاصال خوب ن  ده یکه نشون م

گروه    یعمل بشه منته  د یهرچه زودتر با  دهیکه نشون م  میگرفت

کم  نیا  یخون ز  ابهیدختر  پول  ممکنه  اما    یادیو  بخوره  پاش 

و    شیدوباره سالمت  هیکل  وندیعمل پ  هیبه صراحت بگم با    تونمیم

 ... ارهیبه دست ب

 

 وار زمزمه گفت: حاال چکار کنم من؟ چاره یدرمانده و ب قاصدک 
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 کرد...  ادداشتیرا  یزیچ دکتر

 نیچندنفر با هم  هیعمل بشه،     دیبا  عتریدختر جون هرچه سر-

 اما رقمشون باالست!  م یمراجعه کننده داشت یگروه خون

 

در به در دنبال همان    نیدانست و به خاطر هم  یخوب م  خودش

 مقدار  پول بود. 

 

 .کردیم یکار د یبا

  ی اندازد که ساعت هشت صبح را نشان م  ی به ساعتش م  ینگاه 

 دهد. 

 دوساعت بود که آنجاست.  یعنی

 

************ 

 

 اندازد.  ی م ی خودش نگاه به
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تاپش انداخته بود   یکه همانطور رو  یی ساده و مانتو  نیج  شلوار

 با مانتو شلوارش نداشت. یهماهنگ   چیکه ه ی و شال

 

 کرد.  نهیا نگاه 

پر  ششیارا  یب  صورت بدتر    دهیرنگ  بود، چشمان مثل خونش 

 نداشت جز خوب شدن حال زهرا...!!!   تیکدام اهم  چ یازان...  اما ه

 ...! رفتیم سیبه دفتر آرتم د یبا

 

به    دشانیکه در ان خانه بودند تمام ام  گریبچه د  ستیو ب  زهرا

 قاصدک بود. 

 

  ابانیکه هرکدام قاصدک از گوشه و کنار کوچه و خ  ییاه  بچه

 مادرش بود،  پناه داد.  یکه برا ی میقد یجمع کرده و در خانه ا

 



 

~ 149 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

دراورده بود،     شیرود زهرا را از چنگ ناپدر  ینم  ادشی  چوفتیه

و ضع جثه کوچک  ان  با  عمال  را  خرم  فشیزهرا  به  و    دیجبور 

 فروش مواد کرده بود. 

توانسته    سیپل  یپا  دنیکشود و در اخر با  را انقدر زده ب  مردک

 یبه خاطر سهل انگار  چارهیبود زهرا را راحت کند اما دخترک ب

 شده بود...  هیکل ییان مردک معتاد،  دچار نارسا یها

 

شده و نگاه مجتمع بزرگ   ادهیپ   نیتوجه به ظاهرش از ماش  یب

 . کندیم

 کشد.   یم یسوت

که ان همه حجم و    ودب ش یکه اورده بود بافت موها ی شانس تنها

  ی خانجون  ی. ان هم از صدقه سرکردیم  تیریموها را مد  یبلند

به مو حساس و به خانه و بودن مو درون ان   تینها  یبود که ب 

 وسواس داشت. 

با ناز و قربون رفتن،    باز هستند،    ش یموها  ند یهم که بب  ی زمان

 زند.  یبه ان م  یخودش جلو رفته و بافت



 

~ 150 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 اش برنجد. زدردانهیعز گذاردینم بود که استشیهم از س ان

  الیو خ  ندیانها را از ته بچ  یزمان   کیبه خودش قول داد که    اما

 را راحت کند.   انشیخود و اطراف

 

 .ندیبیتمام قدش را م ری تصو گریاسانسور شده و بار د وارد

 . گزدیم لب

 یزیدور از جانش عز  کردیفکر م  د ید  ی او را م  یشک هرکس  یب

قابل تامل    یاز جنگل فرار کرده که البته کم  ایرا از دست داده  

 هست... 

 

 .خوردیزنگ م تلفنش

ا  نگاه  در  د   نهیاز خود  با  و  را وصل    دنیگرفته  تماس  مخاطب 

 . کندیم

 !؟یسهند اول صبح هیچ-
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سالم و حال و    یخاک عالم بر فرق سرت خواهر که به جا  یا-

 ؟یکنیاستقبال م ینطوریاحوالت ا

 

بگم    د یبا  یکن  لیه مخ من و تعطقرار  : اگهدیکش  یکالفه ا  پوف

 ... ستین یاصال وقت خوب

 

 ؟ یشده سگ شد یچ-

 

 نداشته باش! یحرفت و بگو،  به حال من کار-

 

 شد: قاصدک چته؟ یجد سهند

 

در بساط    ی دانست که او اه  یکند،  م   ریسهند را درگ  خواستینم

 ندارند.  یندارد و تا پدرشان انها را ساپورت نکند،  پول
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 ؟ یداشت کاریو حال ندارم...  تو بگو چ کنهیسرم درد م کمی-

 نگفته بود...  دروغ

 

  انایاح  گمیگفت:  م  طنتیراحت شد و با ش  الشیخ  یکم  سهند

روزا اون  گ  یاز  دخترا   ستین  ت یریپاچه  همه  حال  شامل  که 

 ...؟! شهیم

 

  ا یبشر نه ح  ن یحال ناخوشش، خنده اش گرفت...  ا  انی م  قاصدک 

 باشد...  ایبا ح یکه کم کردیم یداشت نه سع

گفت: باور کن    ییایح  چیهم دل به دلش داده و بدون ه قاصدک

که ساعت    کندمیدونه به دونه موهات و م  ومدمیاالن اگه بودم،  م

 ...!!! یهشت صبح مزاحمم نش

 

 ! ؟یستیعه ن-
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سهند؟     یگی! چرا شعر میخاک بر سر من که تو داداشم  یعنی-

 ... زمیفرس،  برات برشماره کارت ب ؟یخوایپول مول م

 

که     یتو خواهر  یفدا  یزد و خوشحال گفت: ا  یقهقهه ا  سهند

م خوب  و  بیشناسی داداشت  پس  سر   هیزحمت    ی!   تومن  دو 

 راست کن و بزن به حساب...! 

 

 و در دل قربان صدقه اش رفت...   دیخند نباریا قاصدک 

که   یلوس بود و تن پرور!  ان هم به خاطر مادر  یادیز  سهند

خدا    شهیکه هم  یاسان گرفته بود و پدر  ش یبه بچه ها   یادیز

 او و سروش بود  یحام

 . کندیحسادت م ی قورت داده و فقط کم بغض

 

 . کندیبانک را چک م امیپ  نیرا قطع کرد و اخر یگوش

 دو تومن در حسابش بود.  تنها
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 .زدی ر ی سهند م یهم بالفاصله برا ان

 کیمهمان    که تنها  شدیم  ییپولها خرج دخترا  نیدانست ا  یم

 ساعت و دوساعته بودند. 

 بود. سیبه آرتم دشیام همه

  د ی باهم معروف شود فقط    ردیتوانست هم ان پول را بگ   یم  نجایا

 ...!! شدیم

 

 .ردیگیرا م  سیسراغ خانم ارتم ،یمنش از

 

 ن؟یداشت یاما وقت قبل  اوردنین فیهنوز تشر-

 

 را کم داشت...  نیهم

 .... انیا بجا منتظرم ت نینه خانوم... من هم-

 

 ان نشست. یسمت مبلمان رفته و رو سپس
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با گشت  شیگوش تو  یرا چک کرد و  زند،     یم  نستاگرامیا  یکه 

 وقت بگذراند.  کندیم یسع

 

 شد.  دایپ  سیسروکله ارتم قهیچهل و پنج دق بیاز قر بعد

 بلند شده و خوش امد گفت. یمنش

 کند.  یرو برگردانده و نگاه م  سیبه قاصدک،  ارتم یاشاره ا با

 

 خانوم...  سیسالم ارتم-

 

 با تعجب نگاه کرد.  سیارتم

 قاصدک را از نظر گذراند شیارا ی ساده و ب صورت

 امد.  ادشی فکر کردن  ی او را نشناخت اما بعد از کم ابتدا

 

 شدم.  ریراستش غافلگ نجا؟یاما االن ا ؟ یقاصدک جان خودت-
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 خجالت زده لبخند زد.  قاصدک 

منحصر    بایز  ظاهر پوشش  ارتمو  عمق   سیبفرد  را  لبخندش 

 ... دیبخش

 

 شت. ندا یشده بود اما چاره ا ریهم غافلگ خودش

 .کردیپول را جور م د یطور شده بود با هر

 . شدیعمل م  دیهرچه زودتر با زهرا

 

م- با   یراستش  م  دیدونم  قبل هماهنگ    ی کار  هیاما    کردمیاز 

  دم   ی م   حیتوض  نیاومد که مجبور شدم...االن اگه وقت دار  شیپ 

 متتون...!خد

 

 زد.  ییبایلبخند ز سیارتم

 ... دییبله حتما!  بفرما-
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  ی رو نه وصل کن نه کس  یتماس  چیگفت: ه  یرو به منش  سپس

 رو بفرست داخل...

 

 

*** 

 

 ... زمیخب من در خدمتم عز-

ز  قاصدک  به  با  ریسر  م  دی برد،  تسلط    شدیخونسرد  با  بتواند  تا 

بزند...اتش را  بود  یحرفش  پا  به  درونش  عم  که  نفس  با    ی قیرا 

شدن اما  کند  خاموش  سع  ی خواست  تنها  در    ی نبود،  تا  کرد 

 معلوم نشود. یزیظاهرش چ

سر اصل   رمیراست م  هیبه چهره زد و گفت:    یاز خونسرد  ی نقاب

 نه؟!  ا ی نیخوایمطلب! شما هنوز مدل م

 

 در سکوت نگاهش کرد.  سییارتم
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 درک کند.ظاهر را نتوانست  نی دختر با ا نیا یدفعه ا کی امدن

 

  دم، یکه ازت د  ییارهایتوجه به معمن دنبال مدل هستم و با  -

 ....؟! ی حضور ناگهان نیا یول  یمورد پسندم شد

 

مجبورم، من اومدم    یدونم بد موقعس، ول   یلبخند زد: م  قاصدک 

 اجیراستش به پولش احت  م،یحرف بزن   اتش یراجع به کار و جزئ

 دارم..!

 

 ! میش مفصل حرف بزنندارم اما خوبه که قبل   یمن حرف-

 

صحبت   یاورده و در مورد راندمان کار  رونیرا ب  ی کاغذ  سیارتم

در هم    شتریقاصدک ب  یزند اخم ها  یکه م   ی کند، هر حرف  یم

 .شودیم

 اورد.  یم رونیب  ییرا باز کرده و عکس ها  پوشه
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  ی میت  یحت  ا،یمخصوص، سر و شکل لباسها، حقوق و مزا  یجا

 ... ادد حیرا توض شدیان کار مکه با 

 

هم که    ییشو ها  شتریو ب  هیقانون   ریکار غ   هی  نیا  زمیعز  نیبب-

  ی هم خوان  رانیا  نیمخصوصه چون با قوان  یجا  هی  شهیبرگزار م

م اما  تضم  تونمینداره  تو  نیبهت  که  د  یبدم   ی ا  گهیهرکشور 

واست! چون   شهیپوئن مثبت م  هی  نیا  ، یکارت و ادامه بد  یبخوا

تعداد مدل هم    هیکه    م یکن  یر م کا  یادی ز  یخارج  یما با برندها

 داره...!!!  یهم پول خوب قا ی... دقمیکنیم یبهشون معرف

 

 بود!!!   دهی. چه فکر کرده بود، چه شنشودیقاصدک مشت م  دست

با  همان م  د یاول  پول  کردیشک  همه  ان  پشت  که    ی که 

 باشد...  دی هم با  یتوقعات نیچن نیبدهند ا خواستند،یم
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باز  هرچه ازاد و  با    یسر و وضع  نبود  داشته باشد هرگز حاضر 

باز  یلباسها  دنیپوش لباس خواب نداشت    یکوتاه و  از  که کم 

 جلو ادم و عالم جوالن دهد... 

 . کردیم یگریفکر د  د یبا

به خاطر پول   نکهیپا بگذارد نه  ا  ریحاضر بود شرافتش را ز  نه

 هرچند محتاج باشد خودش را بفروشد... 

 

 دوخت...  سیان ارتمرا در چشم دشیتند و نا ام نگاه 

 ...! ستمیمن ن-

 

 مانع شد...  سیبلند شود که ارتم خواست

ا- با  تو  قاصدک  م  نیگوش کن  بش  یتونیکار  پولدار  هم    یهم 

 ...! یکن نیو تضم ندتیا
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خودم و به فروش بزارم! من اگه   ستیپوزخند زد: قرار ن قاصدک 

ن  داره...م  ازین  یکه به عمل فور  هیادم  هیمحتاج پولم به خاطر  

متاسفانه عشق خارجم ندارم چون خانواده ام   نجاست،یا  میزندگ

 .... من... دمیم حیو ترج

 

دهد    یاگر اشاره کند پدرش سه برابر ان پول را م  دیبگو  خواست

 فت... نگ  چیاما ه

که با ان   یی تا جا  اوردیخودش سخت کار کرده تا پول در ب  سالها

 کند...  یسن کمش به برادرانش هم کمک م

 پول داشته باشد ندارد...  د یه حال که باسفانمتا اما

را عوض کند، حتما تا به حال    نشیخواست ماش  ی سهند نم  اگر

 زهرا هم عمل کرده بود... 

 

 اجازه نداد...  قاصدک 

  گمیدرست نبود اما باز هم به خودم م نجایاومدن من به ا د یشا-

 شانسم رو امتحان کردم... 
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 ...! یدار اجیپول احت نیاما تو به ا-

 

شرافت و غرورم    ستیقرار ن  یدارم ول   اجی: احتدی تلخ خند  قاصدک 

کنم....  من عاشق مدل شدنم اما در حد خودش... همون رو حراج  

د   ییزایچ کارم  نمونه  چند  همون  تو  خوش نیدیکه  روز   ...

 خانوم... سیارتم

 

  ی بایاز دست دادن قاصدک، چون با ظاهر ز  یناراحت برا  سیارتم

 د... را گسترش ده توانست کارش یاو م

 ... یموفق باش شهیهم دوارمیمجبورت کنم اما ام تونمینم-

 ممنون...-

 

هوا    ی برود که در اتاق ب  خواستیبلند شده و م  شیاز جا  قاصدک 

 باز شده و با امدن.... 

 وارد اتاق شد.  ومرثیک
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 زده بهش نگاه کرد.  بهت

 سوال داشت. یجا شیوقت صبح برا نیو ا نجایا بودنش

سد راهش    ومرثیرش خواست رد شود که کبه حضو توجه    یب

 شد... 

 

 شد. رشیدرهم خ ییکه با اخم ها قاصدک 

 یشخندیبه سمتش برداشت و با ن  یاز رو نرفت و قدم  ومرثیک

 گفت:

 !فیسالم قاصدک خانوم! احواالت شر -

 

 محل نداد.  قاصدک 

 برم...!  خوامیاون ور، م نیبر شهیم-

 

 ، پر حرص گفت: قاصدک! فتنگر  دهی ناد  نیاز ا  یبا خشم  ومرثیک
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را کج کرد که برود اما    رشینکرد و مس  ییباز هم اعتنا  قاصدک 

 شد...  ومرثیدست ک ریاس شیبازو

 

 افتاد.  ی لحظه ماند که چه اتفاق کی قاصدک 

چشما  سپس عصبان  یی با  از  تند  تیپر  و    یبه  کرده  نگاهش 

 . د یو غر دهیدستش را کش

 دست خر کوتاه....!!! -

 

  ی ش گرفته و گفت: حدت و بدون و سعش را سمتاشاره ا  شتانگ

 ... یدرازتر کن متینکن پات و از گل

 

 براق شد.  ومرثیک

که    یفهمی! چرا نمیلعنت  یحرف بزن  نجوریبا من ا  یحق ندار-

 باهات حرف بزنم...؟  خوامیم
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 تو رو ندارم.  فی اراج دنیواسه شن یچون گوش-

 

 ند. کم کرا  شیکشد تا کالفگ  یبه صورتش م یدست  ومرثیک

من    یفهمی... چرا نمیکنیم  میروان   یلعنت به تو قاصدک که دار-

 ...!خوامتیم

 

که    یا  افهی! از تو و اون قیمهراب  ومرثیاما من ازت متنفرم ک-

نه    یریگیواسم م متنفرم...دست از سرم بردار...تو بفهم که من 

من    دنم،ی نکن با هر بار د  ی... سعشهینه نظرم عوض م  خوامتیم

 ... ی کن تیو اذ

 

! رونیب  زینر  رسه،یبه دهنت م  یداد زد: هرچ  اریاخت  یب  ومرثیک

  ی... اصال کرهی چشم خودت م  ینکن که دودش تو  یمن و زخم

 ... ادیم رتیبهتر از من گ
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: نه خوشم اومد اعتماد به  دیبلند خند  تشیتو اوج عصبان  قاصدک

 ...زارمیباز هم ازت ب  یباش  نمیاما اگه بهتر کشهیسقفتم که م

 

گفت: ک  دهیترس  سیارتم و  امده  اوضاع جلو  ان  جان    ومرثیاز 

 ... ستیاالن وقتش ن

 

 رشیبانگیکه گر  تیبا همان عصبان  س،یتوجه به ارتم  یب  ومرثیک

 کوبد...  یم واریقاصدک زده و او را به د نهیبود، دست تخت س

  ا یتوئه! اصال ب  ی نکن... چشمم پ   صم یسرکش نباش قاصدک، حر-

 با من باش...  یول  دمیاون پول و من بهت م

 

 دست به سر گرفت و ناراحت به قاصدک نگاه کرد.  سیارتم

 

ت  محتاج تو و پوال  چوقتیه  رممی: بمدیوافر غر  یبا خشم  قاصدک 

روشمینم نم  ی...جنازمم  باشم...    ندازمی دوشت  تو  با  برسه  چه 
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که    م یدم دست  نقدری... کثافت من اچیمن نپ  یبه پرو پا  نقدریا

 !! با تو...؟! امیب

 

و صورت برافروخته اش تمام    یچشمان وحش  دن یبا د  ومرثیک

سرکش    نیبود و ا  زیاندازه هوس انگ  یتنش داغ شد، قاصدک ب

 اش شده بود...  یافتنی بر علت دست ن دی بودن هم مز

 

خوش نشونم  یگفت: تو رو یبم  یرفت و با صدا کترینزد سرش

رو   ی گندز نی! بهتریبش  ایمدل دن نیبهتر کنمیم  یبده اصال کار

که با اون    ی دون   ی ... اخه نمیفقط با من باش لعنت  زمیریبه پات م

 ...! یکنیم وونمید یدار تینگاه وحش

 

لرزانش را در چشمان قاصدک دوخت و در    ی مردمک ها  نباریا

زمزمه وار گفت:    شد،یتر م  کی که صورتش هر لحظه نزد  کهیحال

 ...!! شب با من باش! خودم هوات و دارم قاصدک هی ایاصال ب
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 ... د یتن قاصدک را بلع یبو

و ضعف بدنش را تحت شعاع قرار داده بود و   یصبح خستگ  از

 حال... 

 دور شدن خواست. دلش

  ومرثیک  رهیوق زده خ  یو با چشمان  د یلرز  ی از حرص م  قاصدک 

نفسش    یلحظه ذهنش قفل کرده بود که با برخورد گرم  کیبود،  

را باال اورده و با    ش یبه خود امده تقال کرده و با تمام حرص پا

 کوبد...  یم ومرثیک ی تمام قدرت به وسط پا

 

 از قاصدک جدا شد...  عیخود را نشان داده که سر یبه ان درد

 

 هرزه اشغال... -

 

فرصت     ومرثی ک  صورت از  قاصدک  که  بود  شده  قرمز  درد  از 

که هرچه   د یزند.... انقدر تند دو  ی م  رونیاستفاده کرده و از اتاق ب

 کند.  دای ن خراب شده نجات پ ا از  عتریسر
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 ...کردیدرازتر م  مشیپاش و از گل  د یبود اما حق داشت، نبا  دهیترس

رو  نیماش  داخل سر  نشست  نفس  نیماش  یکه  و  از   ی گذاشت 

 ... دیکش یاسودگ

 

 زد...  دیکرده و خود را د میجلو را تنظ  نهیا

 بود.  دهیرنگ پر صورتش

داشبورد اب و ضعف شده بود که بالفاصله خم شده و از    دچار

 شکالت برداشت...

 از لرزش بدنش کاسته شد.  یخوردن انها کم با

 . دیانجام بدهد، تمام تنش لرز  خواست یم  ومرثیکه ک  یفکر کار  با

 . اد یقرار نبود جلو او کوتاه ب اما

لندهور! فکر کرده    یزده و با خود گفت: دست کم گرفت  پوزخند

نره...    چشمش هرز  که دست و  مونهیم  ادشی   گهیاز اوناشم! د  منم

شده از    زنم،یتو زانو نم  یجلو  رمیبم  یپول  یخر...!!  از ب  کهیمرت

 ... کشمیکنم اما منت امثال تو رو نم یسنگ جور م ریز
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انگار که    یسخت  روز رد شده باشد،     شیاز رو  نیماش  کیبود.  

 . کردیتمام تنش درد م

ه  را داشت و فوقش  اگر نتوانست جور کند،  منت پدرش ک  خدا

 بکشد...؟!  تواندیم

 خانجون، محال بود.   شیحال رفتن به خانه و پ  نیا با

 رفته اش را برگرداند.   لیتحل  یخورد تا قوا  ی م  یزیچ  هی دی با  اما

و خودش را   دستایا  ی چیهمه، کنار مغازه ساندو  ال یخ  یب  پس

 مهمان کرد. 

که طاقت داشته باشد تا بعدش   خوردیغذا م  دیقول خودش با به

 ورد...!!! غصه هم بخ

 

*** 

راحت شد و با توجه به چند    الش یاز حال و اوضاع زهرا خ  ی وقت

 توانست پول جور کند.  یشدنش،  م  یروز بستر
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 . شدینم دی ناام دش، یبود اما ام نگران

 . کردیرا م تالشش

 شیشانیتا خانجون متوجه پر  کردیبرخورد م  یعاد  د ی فعال با  اما

 نشود.

 

 را به نسترن سپرده بود. مغازه

  دش یعا یزیچ چ یهم در به در پول جور کردن بود اما ه خودش

 نشد. 

 بود. شتری...!  زهرا ارزشش بکندیدل از عروسکش م دی با  دیشا

زد اما شانه باال انداخت و با خود گفت: اصال از خدا  یتلخ لبخند

اره هم  خوامیم بده!  بهم  و  بشه    نهیبهترش  پا  رو  دونه    هیزهرا 

 ...خرمیبهترش و م
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مادر چند روزه    هیگفت:  چ  یکنارش نشست و با نگران   نخانجو

 ! ؟یمثل مرغ سر کنده شد

 

م کوچولو دار  ی گرفتار  هیفقط     ، یچیو گفت:  ه  دیخند  خسته

 ..! یدعام کن دی که با

 

من که هم- ا  شهیمادر  اما  تو چشمات    نیدعاگوت هستم  درد 

 ... کنهیمن و دلواپس م شتریب

 

 .دیگونه خانجون را بوس قاصدک 

 پوسته ظاهرش فرو رفت.  تو

و هرکس- دارن  که همه  و  اما   زیعز  یجور  هی  ی درد  من...  دل 

 .. کنمیخودم حلش م ،یغصه بخور  یکه تو بخوا ستین یزیچ

 

 .دینگران خند خانجون
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خانجون متعجب گفت: کجا؟    رونیب  ی لباسها  دنیبا د   قاصدک 

 ...؟! هیخبر ییجا

 

اقا حس  ادم ی عه  - بگم که خونه حاج  اس،     ا نیا  ینیرفت  جلسه 

 ...؟ میبر یایم

 

  ستیجور جاها ن  نیقاصدک اهل رفتن به ا  دانستیکه م  خانجون

م گفت:  قاصدک  که  شود  بلند  خانوم امیخواست  واسه  دلم    ...

 بامزه اس...  یتپل یلیتنگ شده اخه خ ینیحس

 گفت:  یمتعجب نگاهش کرد و بعد با اخم خانجون

 ... ادیش نوشخ د ی!  بنده خدا شایگیم نجوریمادر زشته ا-

 نشه خوبه...!  بتمیکه غ  گمیروش م یاصال جلو-

 

 ... ادی بدش ب  دیوقتا شا  هی   یگونه اش زد:  نگ یرو خانجون
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 با حفظ لبخندش سمت اتاقش رفت.  قاصدک 

 ی از ان همه دلواپس  یتوانست با رفتن به انجا،  لحظات  یم   دیشا

 دور شود.

 

  ی که حساب  یکت و شلوار مشک  دنیاماده شده و با پوش  یسر  سر

روسر با  بود  نشسته  تنش  حاش  یساتن مشک  یبه    یی طال  هیبا 

 بندد.  ی رنگ مدل دار م

 کارش را تمام کرد  یشیته آرا با

 

خانوم   یلیکرد و گفت: خ  یتی خنده پر رضا  دنشیبا د   خانجون

 ...! یشد

 ...یستیخانوم بودم شما متوجه ن-

 

  دم ا  نیحاال که ع   یپوشیعجق وجق لباس م  شهیاونقدر که هم-

 واال تعجب کردم...   ،یشد
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 کرد...  یقاصدک اخم مصنوع -

بارم خواستم   هی...  ایکنیانگولکم م  یانجون خودت دارخ  نیبب-

 ...!یزاریادم باشم، نم

 

 ... دهیبرو واسه من چرت و پرت نگو دختره ترش  ایب-

 

دق  یدست  قاصدک گفت:   و  کوباند  هم  هم  قایبه   نیواسه 

م  هیدگیترش دارم  و    د یشا   ام،یکه  خواست  اون   یکیخدا  از 

چشمش     گرده،یدختر خوشگل و خانوم م  ه یکه دنبال    یی خانوما

 ... رهیمن و بگ

 

سر  خنددیم  خانجون با  م  یو  تکان  پشت    یکه  دست  دهد،  

 رفتند...  ینیکمرش گذاشته و سمت خانه حاج حس

************ 
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چرا !  اخه  یخانوم سلطان   یدار  ی ماشااهلل هزار ماشااهلل  چه نوه ا-

 ... رمشیمن واسه پسرم بگ یتر نشونش ندادزود

 

ابرو  قاصدک  و  چشم  با    یبرا  یینامحسوس  و  امد  خانجونش 

 .بردیم ریسر به ز یالک یخجالت

 ... خنددیو تنها م دهیلب گز خانجون

 

که تنها    ییایتمام شده بود و قاصدک مثال با حجب و ح  جلسه

 .کردیرفتار م  شناخت،یخانجون جنس جلبش را م

 

 کنارش نشست. سنای

 بهش لبخند زد.  قاصدک 

ابتدا قد و ه  سنای با    کلش یاز همان  بود و حال  برانداز کرده  را 

 زوم چهره اش بود. نیتحس  دهید
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  طنتیاز ش  یبیکه برق عج  یمتوجه شد که با چشمان   قاصدک 

که   یخوا  یم  ینکنه تو هم منو واسه کس  هیداشت،  گفت:  چ

 ! ؟یاریدر م یزبازیه نقدریا

 

 خنده اش بلند نشود. یلبش گذاشت تا صدا یدست رو سنای

به   پتیبگم، ت  ینه به جان خودم قاصدک جان... اخه چه جور -

 ...! خورهیمجالس نم نیا

 شد...  یجد ،یبه شوخ قاصدک 

 ! ؟یخب که چ-

 

  ی چیگفت: به خدا... ه  د یجا خورده نگاهش کرد و پر ترد  سنای

 قاصدک جون... فقط... 

 

کردم.... چرا   ی: نترس بابا شوخناز گفت  چکاند و با  ش ین  قاصدک 

 بچه...؟ یزرد کرد هوی
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 ... دمیاخه با اون اخمت، ترس-

 

... مرض  یشناسی... حاال کم کم منو ممینطورینترس من کال ا-

 دارم...  ادیز

 وا...؟! -

 واال...! -

 

 متعجب تنها نگاهش کرد، رفتارش جالب بود...  سنای

 و فراغ بال!  راحت

 .! مانند اسمش..  درست

 

و   یدن ید  یبرا  شتریکه انگار ب  کردیم  ی نگاه زنان  حیبا تفر  قاصدک 

 که منسوب به حضرت عباس بود...!   یامده بودند تا روضه ا  بتیغ 

زوم بود که از اول تا اخر مجلس انقدر دستش را باال و   یزن یرو

 کرد تا النگوها و انگشترش را به رخ ملت بکشد.  نییپا
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غم    یمداح بغض کرده و برا  یابا صد  یل هرکسساعات او  تنها

چشم و    شان، یاما بعد از ان لبخند ها  ختندیر  ی اشک م  شانیها

 بود...  گریکدی ینشان دادنشان برا یابرو امدن  و خود

 

 کنند...  رییوقت هم قرار نبود تغ چیبود و ه نیهم گرید

 

  یسنگ تمام گذاشته بود، مخصوصا اش رشته ا  ینیحس  خانوم

 .ودب رینظ  یکه در نظرش ب

 

م  نیا  از با    شهی امد، هم  یزن خوشش  و  داشت  لب  به  لبخند 

و بعد خودش غش غش    کردیم   ی دم دست  یشوخ  کی  یزیهرچ

 ... دی خند یم

 

راحت- قاصدک جون  م  ؟یمادر،  اشکال    یشیم  ت یاذ  ینیبیاگه 

ا باال...اخه  برو  ن  ناینداره  د رنیم  یک  ستیمعلوم  تا    یدی...  که 

 برن...  ستینن، قرار نداشته و نداشتشون و تو چشم هم نک
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را بوس  یب   قاصدک با ش  دیهوا گونه تپلش  گفت: خب   طنتیو 

تا مجلس به پا    کننیچشم راه م  ایوونکیح  گه، یاومدن پز بدن د

ب بدن...بعد  کمی   انیبشه،  اجولون    ن،ینباش  سیخس   نقدریم 

شده! مخصوصا اون خانومه    دای چندتا خواستگار برام پ   نیدونیم

ا  یک پسرشم  بود که گفت  بود عکس  تازه کچلم  ورده  مهندسه 

 بود...! 

 

 ... دی لبش گرفته و خند یچادرش را جلو  ینیحس خانوم

صابر  دل خانوم  گفت:  و  داد  قاصدک  دل  م  یبه  وایگیرو    ی! 

منته  ی دونینم ها  خوبه  قبول   کم ی  ی پسرش  مادرشه،  دهن  در 

 وقت...  هی اینکن

 

  نمیمه  یشوهر  ی اوضاع ب  نیناراحت گفت: به خدا تو ا   قاصدک 

 ...!!! متهیغن
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تا    سهینا باور گفت: نه دختر قشنگم اون کنار تو وا  ینیحس  خانم 

 ...! یایقد و باال به اون نم نیماشاهلل تو با ا اد،یشونه هات م

 

از دستش    ستیقرار ن  یشوهر  یمن همونه، تو اوضاع ب  اما نظر-

 بدم...! 

 

ح  حاج تو  مادر  نه  گفت:  ناراحت  نمیفیخانوم  من    ن یا  زارمی! 

 ... رهیوصلت سر بگ

 

 خنده زد...  ریباشد و بلند به ز ینتوانست جد  گرید قاصدک 

که تازه متوجه شده بود با تعجب نگاهش کرد که   ینیحس  خانوم

 ... دیکم کم او هم خند

 لحظه باورم شد...!  هیدختر،  ییبال یلیخ-

 

 و سکوت کرد....  دی تنها خند قاصدک 
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انوم  د رفتن کرد که خشد و خانجون قص ی را شکر خانه خال خدا

 مانع شد.  ینیحس

 ...! نیبمون دی ... شام بانیبه خدا،  به جان حسانم اگه بزارم بر-

 

 

 ... میمزاحم نمش گهی! د زمینه عز-

 

مل- م  حهیوا  من  مگه  مذارمیجون  هنوز   نم یبش  خوامی...بعدم 

 دختر بالس...   نیمفصل با قاصدک جون حرف بزنم... از بس که ا

 

را   تشیرضا  یبه قاصدک انداخت،  وقت ی گاهو ن دیخند خانجون

حس   د، ید خانم  به  عط  ینیرو  مزاحم    هیگفت:   واقعا  جان 

 ...؟! میشینم
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حاجزمیعز  دیمراحم- ب  ی...  ا  نهیبب   اد، یهم    ن یینجایشما 

 ...شهیخوشحال م

 

 .دیقاصدک درخش یها چشم

توانست حس    ی و م  دادیکه مدت ها در سرش جوالن م  یزیچ

 ند. را ارضا ک شیفضول

 مناسب بود.  تیدنبال موقع اما

 

هم کنار مادرش نشست و با لبخند به جمع چهار نفره اشان    سنای

 نگاه کرد 

 ...؟ ومدی خانوم گفت: دختر بزرگت چرا ن هیرو به عط خانجون

 

د- روز  چند  تا  بخواد  خدا  و  مشهد  رفتن  شوهرش  با    گهیاخه 

 ... انیم
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 ن؟خانوم بچه اول هست یبا تعجب گفت: حسن قاصدک 

 

هست و بعدم    یاولمه و بعدش حسننه دخترم... حسانم که بچه  -

 ... سناسیهم  یمحسن و ته تغار

 

 اقا محسن کجاست؟-

 

مقدس    ی نیچ  سنای  نباریا خدمت  گفت:  و  داد  دماغش  به 

 ...! یسرباز

 

 ... خدا حفظش کنه...! یاخ-

 

عمومه و اونم اونقدر    ش یخدا داداشم و حفظ کرده که پ   زمیعز-

 اب تو دلش تکون بخوره..  ذارهیست داره که نممحسن و دو
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 شد...؟  تی: باز تو به اون بچه حسوددیبر گونه اش کوب هیعط

 منه...!!   یدو تا یوا مامان بچه کجا بود؟  ناسالمت-

 

 سنا ی  یحرص بخور   خوادیو گفت:  حاال نم  دیهم خند  قاصدک

 م. جان منم دو تا غولتشنش و دار

 

  ی تیرفت و دنبال موقع  شیپ   یعاد  یحول محور گفتگو  حرفها

 بود تا باال برود. 

 

 . اوردیخواست از حسان سر در ب یدانست چرا م ینم

 محله بود.  نیمورد اعتماد و محبوب مردم ا  یادیکه تا حد ز  دیشا

تعم  یحت  هنوز و   یا  نهیهز  نشیماش  ریبابت  بود  نگرفته  را 

را بپردازد اما در کنار ان    شیقاصدک دوست داشت حداقل بده 

 .گذاشتیرا راحتش نم  دادیکه در سرش جوالن  م یرفک
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 بود تا باال برود.   یتیموقع دنبال

داشت،  تا محل    یدیشد  اجیو احت  دادیمدام قلقلکش م  یحس

 . ندیبب کیرا از نزد شیزندگ

 

زند تا حال زهرا را    یم  مارستانیبه ب  ی را برداشته و زنگ  شیگوش

 شود. ایجو

و خدا را شکر    دیکش  یراحت  راحت شد،  نفس  الشیاز انکه خ  بعد

 کرد.

 دانست چکار کند.   یبود و نم یطیبد شرا یتو

  ی تا کم  کردینفر صحبت م  کی  یتوانست حداقل برا  یم   کاش

 .ختیر یم رونیخودش را ب

 

د  ینیبرگشتنش،  حاج حس  با به محض  بود که  امده    دن یهم 

 قاصدک خوشحال شده و خوش امد گفت... 
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 کرد...   و تشکر  دیمحجوبانه خند قاصدک 

 

 ... میمنتظر بود نایزودتر از ا ؟ی چه عجب خانوم سلطان-

 

 از ما بود...  یبگم واال حاج اقا، کوتاه  یچ-

 

  یها  یگرفتار  ی هرکس... به هر حال  د ییفرمایم  ی شاتیچه فرما-

 ... دیخوش امد یلیخ  نهایخودش و داره... جدا از همه ا

 

 جان...؟با  با  یکنیم  کارینگاه قاصدک کرده و گفت:  شما چ  سپس

 

جا  یکم  قاصدک ش  شیدر  با  و  خورده  گفت:   طنتیتکان 

نکنه    نجا یبه جان خودم، فقط اومدم، ا  کنمینم  ی بد  ی ،کاریچیه

 خدا خواست و...
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بشه که    دایچندتا خواستگار برام پ   هیدامه داد:  زد و ا  یچشمک

 شد...! 

 

 با تعجب نگاهش کرد..  ینیحس حاج

 .دند ی خندیم سنایخانوم و  هیعط اما

 .خواندیو هشدار دهنده قاصدک را به اسم م دهیلب گز خانجون

 

خانجون   قاصدک  خدا  رو  تو  گفت:  و  برگشت  خانجون  سمت 

 حاج اقا از خودمونن...!   گه،یسختش نکن د

 

 برگشت...  ینیسمت حاج حس بعد

 ...؟! نیست ینه حاج اقا!  شما از خودمون ن-

 

درسته بابا     خنده زد و گفت:   ریبلند ز  یهم با صدا  ینیحس  حاج

 ... مین ما هم از خودتونجا
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 زد و گفت:  یبشکن قاصدک 

...!  هیخجالت  کمی... دمتون گرم... اخه خانجون من  نهیاهان هم-

 ... نیریشما به دل نگ

 

 شد...؟!  دایدخترم خواستگارم پ  یخب حاال نگفت-

 

به غبغبش انداخت و با ناز  گفت: حاج اقا مال حظه   ی باد  قاصدک 

رو شکوندم   گهید  یمروز زدم کاسه کوزه دختراده ابن   د،ییبفرما

ندار باور  نشستم...  راس  در  خودم  بپرس  نیو  خاله  نه  نیاز   ...

 خاله...؟! 

 

نفس    دنیو با کش  د یخانوم که به خنده افتاده بود،  لب گز  هیعط

نکشتت دخت  یقیعم م  ش ییر!  خداگفت:  خدا  اما    گه،یراست 

از    یه خانوم صابرد کبو  نینکتش ا  نیمهمتر  لیاقا خل  ی دونیم

 همه هول تر بود واسه پسرش...! 
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   ،یشوهر  یب   نیچشم درشت کرد و گفت:  وا خاله،  تو ا  قاصدک 

فقط  متهیغن  نمیهم بق  کم ی..  اما  و کچل...  بود  قابل    ش یکوتاه 

 تحمله...!!! 

 

 حاج اقا...؟!  گمیکرد و گفت:  بد م ینیرو به حاج حس بعد

 

و    د یخند  یم   یانجون هم گاه غش کرده بود از خنده و خ  سنای

رفت و همانطور   ی رفت اما قاصدک از رو نم  ی چشم غره م   یگاه 

 کردیم یادیز نیریفقط ش

 

 ... شیها   یکار  نیریگفت و ش یخانوم از پسرش محسن م  هیعط

که خدا بعد از شش    یسه ساله ا  و کودک   ش یو زندگ  یحسن  از

 سال به انها داده بود... 

و    ق ین داد و تک به تک از عالالبوم عکس ها را هم نشا  یحت

 .کردیم فیخاطراتشان تعر
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خانوم   هیراغب بود در مورد حسان بفهمد که   انگار عط  شتریب

که جالب بود تا    یزیچ  ی ول  زدیحرف نم  اد یلج کرده بود و از او ز

 رفت.  یامد،  قربان صدقه اش م یاسمش م

 .کردیبا عشق و مهر نگاه همسرش م  یهم گه گاه ینیحس حاج

 

  اطیاز جا بلند شد و به بهانه زنگ زدن سمت ح  یکفر  صدک اق

 خارج شد.  دشانیرفته و از د

 

 به طبقه باال راه دارد...   اطیح  رونیدانست هم از داخل هم از ب  ی م

 

 . دیکش یسرک

 .ستادیا یدر یرا دور زد و جلو ساختمان

 خدا کرد که در باز باشد.  خدا

 شد.  ازب یتق یکه با صدا  دیکش نییرا پا رهیدستگ

 لبخند زد. خوشحال
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 کامل باز کرد و از پله ها باال رفت.  درو

نم  جانیه ا  یداشت و خودش هم  زده   نقدریدانست چرا  ذوق 

 است.

 . زدیقلبش تند م ضربان

 

کرم رنگ     یبا پارکت ها  یسالن بزرگ  دنی ها که تمام شد با د  پله

 یکرم، شکالت  یفرش وسط و دو دست مبل راحت  کیکه تنها  

 داشت...

با تور    ییو پرده ها   واریکنار د  نه یبا ا  یکنسول بزرگ  قهوه ا  کی

 هم خورده بود...  یکه رو یکوچک کرم و قهوه ا الی ودو  دیسف

 ... کیمردانه اما ش کامال 

 

 بود باز کرد.   کشیدر را که نزد نیچندتا در بود که اول به

تخت و کمد درونش بود با    کی رنگ که تنها    دیساده سف  یاتاق

 کوچک... یا چهیقال
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 بود.  یبهداشت س یرا باز کرد که سرو یبعد در

 ان ماتش برد. ی که از بزرگ یبعد در

 شد...  وارد

ازاد کرد...     ش یرا از موها  ره یرا از سرش باز کرد و گ  یرو سر  کالفه

و پوسته سرش را چند بار ماساژ    دیکش  شی داخل موها  یدست

 دردش ارام شود. یداد تا کم

 

 ... دیداد و دور تا دور اتاق چرخ شی وهادن و مبه گر ی و تاب چیپ 

  ی کتابخانه مشک   ،یطوس  یبا رو تخت  ،یتخت دو نفره مشک  کی

که پر بود    بایز  یفرش با طرح  کیبود و    یطوس  وارهای... دیطوس

ب  یو هندس  بایاز نقوش  ز ان م  شتریکه  بافت    یبه  امد دست 

 باشد. 

 هم دو در وجود داشت. انجا

  یاتاق لباس در ان را بست و در بعد  دنی ه با داول را باز کرد ک  در

 بود.  یبهداشت  سیباز کرد که ان سرو را
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که هر دو    یقاصدک  یبرا نیو مرتب بود و ا زیکامال تم زیچ همه

حت ر  یبرادرانش  و  شلخته  جا  ختیخودش  داشت،   پاش    یو 

 تعجب داشت...

چ  الشیخ  یوقت که  شد  وجود    ای  ستین  یخاص  ز ی راحت  بهتر 

عکس بزرگ و بنر شده حسان   دنی گشت که برود اما با دندارد،  بر

 فکش افتاد.   ،ینیحس

 عکسش انقدر جذاب بود...؟!   ایبه حال دقت نکرده بود   تا

 ... دیزهرش ترک  ییصدا  دنیبه جلو بردارد که با شن  یقدم   خواست

 

 کند، مانده بود که چه کند...؟!   یم  ریکه در گل گ یخر مانند 

شکست   ی وت را در هم مرلحظه سکپارکت ه  یقدم ها رو  یاصد

 .زدیو قلب بهار داخل دهنش نبض م

 

اتاق لباس رفته و در را م  عیخود امده و سر  به  یبه سمت در 

اش گذاشته    نهیس  یداده و دست رو  هیبندد و خودش به در تک

 خودش را ارام کند.  یقیعم ی کرد با نفس ها  یو سع
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 داشته باشه...  یخوب ندهیا تونهیاون پسر م-

 

حوصله سر تکان داد و گفت: ول کن تو رو جون مادرت!    ی ب  لیمک

 ..؟ یبد ادیبه اون بچه  یتونینم گهی بابا تو که د

 

بسازن...    ریگ  یکشت  هیتا ازش    سپرمیبدم،  م  اد یمن    ستیقرار ن-

 ورزش و مملکت بشه...!  نیا ندهیا تونهیاون م

 

 ...؟!!! گهید ینیحسان حس دیس هی-

 

 ان بودم...؟! فقط منم که قهرمادم باش!  مگه  لیکم-

 

که فقط    نهی!  امیاما ما فقط با تو اشنا بود  یدرست فقط تو نبود-

 داداش...!  مینیبیتو رو م
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 .دیخند حسان

بود درست نقطه    یو کال ادم شوخ طبع  زدیم  ادیحرف ز  لیکم

 ابل خودش...! مق

که گذر    یرفته بود و امان از روز  لیمحسن هم به کم  تیشخص

 ....! خوردیم مدو به نیا

 

 خونه...؟  میبر  ایب-

تعارف حسان را رد کرده و گفت: عمه خانومتون امر کردن،    لیکم

 ...! شکنهیبرم خونه وگرنه قلم پامو م

 

شوخ  حسان ددیخند  شیبه  اگه  فخر  گهی:   تو   فیحر  یعمه 

 بشه...! 

 

سر    رمیوگرنه م  نهینب  یحسان خدا بهم رحم کنه که واسم خواب-

 ... زنمیم ابونیبه ب
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 برم...   د یبا  م،یه مهمون دار...! مامان زنگ زدشهینم  ینترس طور-

 

 ه؟ یشده گفت: مهمونتون ک زیبا چشم ر لیکم

 و نوه اش...!  یخانوم سلطان -

 

 نـــــه...؟! -

 

 خوام برم...  یو بردار م نتیبرو ماش  ایب-

 

 خونتون...؟! امیو ب چونمیمن مامانم و بپ شهینم-

 

 اخم کرد...  حسان

 ...! یشیپررو م یاز حد دار ادیز لیکم-
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!  گم یهم نم  یچیو ه  نمیشیگوشه م  هیو فقط    امیجان خودم مبه  -

 ... کنمیفقط نگاش م

 

ا  حسان شد که   نیسوار ماش  یرفت و بدون حرف  یچشم غره 

 زد. شهیسمتش رفت و به ش لیکم

 داد و فقط منتظر نگاهش کرد...  نییرا پا شهیش حسان

 

...  کنمیم  ی... دارم شوخگهینباش د  بس ی  نقدری: ادیخند  لیکم

 ...! یو سالم نرسون شینیبب  یونیبابا! اما مد میاه، نخواست

 

 

 دهد.  انیپا  فش یتا به اراج د یرا باال کش شهیش

 خانه حرکت کرد. سمت

 و اشوب بود.  کردیم ینیته دلش سنگ یزیچ کی

 . شدیم ریفکر کند،  درگ خواستینکرد،  چون اگر م یتوجه اما
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 وارد خانه شد.  خته واندا دیکل

داد اول لباس عوض کند و بعد به جمع خانواده و مهمان    حیترج

 ها ملحق شود.

 

 .کشدیم رونیشرتش را از تن ب یشده و ت  تشییسو وارد

نفس تازه کرد   یقیو با دم عم  دهیبه گردن دردناکش کش یدست

 دماغش رفت...  ریز ییخوش و اشنا یکه بو

 .ستادیا متعجب

 نانه بود. ز و میمال حهیرا

 نبود.  یکند اما کس  یتا دور را نگاه م  دور

  ال یرا خ  کردیکه احساس م  ییشده بود اما بو  ی االتیهم خ  دیشا

 نبود...؟! 

 

 شد و سمت حمام رفت.  الیخ یخسته بود که ب انقدر
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 کرد و سمت اتاق لباسش رفت.  یحوله نوچ یاداوری  با

 

 حس کرد.  شتریرا باز کرد که همان بو را ب در

 تعجبش را گرفت.  یجا ماخ

 شد و در را بست.  وارد

 ی که در ان حوله قرار داشت، رفت که صدا  یطرف کمد  میمستق

 بلند شد.  لیزنگ موبا

  ش یصورت بهت زده قاصدک اخمها  دنی و با د  دیچرخ  همزمان

 وحشتناک در هم فرو رفت... 

را که حس کرده، متعلق    ییعطر اشنا  یکه ان بو  زدیحدس م  د یبا

با او برخورد   یاز هر کس  شتری روزها ب  نیهست که ا  یبه دخترک

 .کردیم

 

 جلو رفت...  یقدم 

 



 

~ 201 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

را قاب    شیبایصورت ز  کهیرنگ قاصدک در حال  یی طال  یموها

 .کردیم یگرفته بود، جلو چشمانش عشوه گر

 .ختیته دلش فرو ر یزیچ

 نگرفت.  چشم

ذهن    قیعم در  را  صورتش  جز  به  جز  بخواهد  انگار  کرد،  نگاه 

 بسپارد.

 

 ...!!! یکل یاوف،  بابا عجب ه-

 

 . دیرا پوش شرتشیت یبه خودش کرد و در ان ی نگاه حسان

 

 به خود امد و خجالت زده شد.  قاصدک 

 برد. ریبه ز سر
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اجازه الزم دارن و بدون    ییرفتن به جا  یادما برا  کردمیفکر م-

 ...!رنینم  ییدعوت جا

 

هم  وقت ها    یتمام گفت: بعض  یاما با پروگر  دی لب گز  قاصدک 

 سرزده رفت...! شهیم

 

 حسان درشت شد. چشمان

نم- صم  کنمیفکر  بخوا  میباش  یمیاونقدر  شما  سرزده    یکه 

 ...؟ یایب

 

حسان گفت:    یتو چشما  رهیو خ   دیکش  ی پوف کالفه ا  قاصدک 

کم کنجکاو بودم وگرنه عمرا بدون    هیقا حسان من فقط  ا  نینیبب

 برم...   ییدعوت جا

 

 ن؟ یبود  ی بپرسم کنجکاو چ  تونمیمبله کامال مشخصه...! اونوقت  -
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غش    خواهدیحسان م  نینگاه سنگ  ریز  کردیاحساس م  قاصدک

 کند. 

   نه،یسنگ  کمی  نجایا  یهوا   د،یزد و گفت: ببخش   یمسخره ا  لبخند

 ...میحرف بزن رونیب میبر شهیاگه م

 

 . کندیتنها نگاهش م حسان

ب  در دخترک  امد  را   باستیز  تی نها  ینظرش  خودش  حال  و 

 .دیفهمینم

 

نزد  حسان ب  شودیم  کتریناخوداگاه  در  به  قاصدک   شتر یکه 

 .چسبدیم

 

 پروا باشد.   یحسان انقدر ب کردینم فکر

 نبود...!  شییپروا یخود حسان هم متوجه ب یحت
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 باشه...!  یحیالبته اگر توض   یبد حیتوض یتونیهم م نجایهم-

 

 احساس خطر کرد. قاصدک 

کش  چهره هم  فق  دیدر  گفتم  که  بهتون  گفت:  محض  و  ط 

 ..! نیبود،  هم یکنجکاو

 

در نشست و مانع   یکه در را باز کند اما دست حسان رو  دیچرخ

 شد. 

 

اش    نهیس  یکه به او هشدار دهد اما صاف تو  دیباز چرخ  قاصدک

 فرو رفت... 

 ماند.  مات

 رفت...  ادشی حرفش

 جذاب حسان مجذوبش کرد. صورت
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  که رنگش   یی شده بود،  چشمها  شیهم افسون چشمها  حسان

 اب بود. خاص و ن 

 چشم به ان چشم در رفت و امد بود.  نیاز ا حسان

ا  دستش طره  قاصدک،   صورت  کنار  درست  و  اورد  از    یباال 

 را لمس کرد.  ش یموها

را به دستانش منتقل   یحس خوب   ش،یبودن موها  یمشیو ابر  نرم

 کرد.

 انگار که تا ته حلقش باال امده بود..   د، یکوبیقاصدک تند م قلب

 قاصدک بسته شدند.  یاورد که چشمها نییپا سر حسان

هر    لیدوباره زنگ موبا  یکه با صدا  دیبو کش  قیبست و عم  چشم

 امده و هول شده از هم جدا شدند.  رونیدو از ان خلسه ب

 

زباد    شیبرا  شیوزن گوش  یکه حت  دیلرزیم  جانیقاصدک از ه  تن

 بود.

 و متعجب بود..  دیکش  شیدست داخل موها حسان
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 ود.خودش نب دست

 کهیکه قاصدک در حال  دیگفت و سمت قاصدک چرخ  یبلند  یوا

سابقه در را باز    ی ب   ی سرخ شده بود،  با خجالت  دشیصورت سف

 رفت.  رونیکرد و ب

 به دنبالش رفت.  حسان

 

 مش یحج  یرا برداشت و موها رهیسمت کاناپه رفت و گ  قاصدک 

 محکم بست...  رهی و باال برد و با گ دهیچیرا چندبار پ 

 سر انداخت. یرا رو اهشیس یروسر

و بو    دهیدرون ان موها کش  یدست   گریدوست داشت بار د  حسان

 کند. 

 

نم  خودش ا  دیفهم  یهم  اشنا  یرو  نی اما  هم    ش ینا  را 

 ...شناختینم
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 قاصدک را گرفت.  یو جلو کند یظاهر اخم م به

 ...!حمیتوض هیخب منتظر -

 

من  کرد و گفت:   یبا همان صورت سرخ شده،  نگاه تند  قاصدک 

 و دادم...  حمیتوض

 

  ی گرید  زیقاصدک برود اما انگار نظر او چ  خواستیدلش نم  حسان

 بود.

 

 بوده...؟!  یکه نه کنجکاو  یفضول هیباور کنم فقط محض -

 

  دم یاما د  ستمیبراق شد: من مسئول باور کردن شما ن  قاصدک

 بود...!   ومدهیبدتون ن نمیهمچ

 

 ...؟!هیت چکنارش زد و رفت که حسان گفت: منظور قاصدک 
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!  یکه کم مونده بود من و بخور نهیرک گفت: منظورم ا قاصدک 

 سست عنصر باشه...   نقدریمحل ا  ه ید و اعتبار  معتم  کردمیفکر نم

 

 امد.  یخونش در نم  ،یزدیرا کارد م حسان

 غرورش گذاشته بود. یپا رو قاصدک 

نم  ینیتوه ان  از  هرگز  دلش    یکه حسان  ته  انگار  اما  گذشت 

 ...؟! کردیشت که خودش را درک نمل داکام تیرضا

 

 ی زی با حرص راهش را سد کرد و گفت: بچه تر از اون چ  حسان

  ی چ  ستیکه بخوام بهت جواب پس بدم و اصال برام مهم ن  یهست

پسر مجرد    هی خونه    چوقتیه  ،یکه بدون  گمیم  یول  ؟یفکر کرد

 نرو... 

 

  ی ! در ضمن ما برخوردایمحض کنجکاو  یپوزخند زد: حت  حسان

 ! میهم داشت گهید



 

~ 209 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

نم  حسان اما  داد  حق  قاصدک  نم  دانستیبه  تواند    ی چرا 

حت  کند،  کنترل  را  برا  یجواب  یچشمانش  خودش   یهم 

 نداشت...؟! 

 

محل، نه   نیمعتمد و اعتبار ا  یلب کج کرد وگفت: اقا  قاصدک

! بدبختا فکر  یشونیکه تو پهلوون  ییاونا  چارهی! برانیا  یقهرمان نام 

 که...  دوننیه اما نماقا چه چشم پاک کننیم

 

و گفت: من فقط نگات کردم چون   دهیوسط حرفش پر  حسان

بود   زیداشت اما لمست نکردم؛ در ضمن نگاه من نه ه  یبرام تازگ

 ... یدادینه بد!  که اگر بود مطمئن باش تو واکنش نشون م

 

 سکوت کرد. قاصدک 

 با حسان بود.  حق

 ...!وردایداشتن را سر در ن یتازگ  اما
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 ...؟! شهیاه کردنم از نظر شماها گناه حساب نممون نگاما ه-

 

قاصدک گفت:    یدر چشمها  رهیو خ  دیبه لبش کش  یدست  حسان

  ده یها رو افر  ییباینگاه کردن گناه باشه؟ چون خدا ز  کنمیفکر نم

 شدن!  دهیواسه د

 

 گفته بود.  شییبایاز ز میمستق ریغ 

 بزند اما نتوانست.  یخواست حرف قاصدک 

نگاه کردن من درست نبود اما من حدم و    د ید: شاادامه دا  حسان

 دونم...!  یم

 

 بزند که باز نتوانست. ی لب باز کرد حرف قاصدک 

  یگر یبرگشت و با موذ کبارهی گرفت و خواست برود اما به  نگاه 

ا  ک ینگاه کردن    گن یگفت: م اما  و    ی بش  ره یخ  نکهینظر حالله 

به   ی غسل  هی  یگناهه برادر من گناهه! بهتره بر    ،یچشم برندار

 قهرمان معتمد و پر اعتبار...!!!  ،یخودت و چشمات بد
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 شد...  دی چشمان حسان ناپد یبا سرعت از جلو بعدم

 

 

 مبل رها شد.  یرو حسان

اما    کندیکه قاصدک چه فکر م  دیفهمیاش گرفته بود، م  خنده

 باشد...!  زیه ی تواند به وقتش کم ی دانست که حسان هم م ینم

 رفت.  یکنار نم شیقاصدک از چشمها  یدم صورت و موها کی

 خشک مذهب نبود اما انقدر هم دله نبود که وا بدهد.  انقدر

 فرق داشت. قاصدک 

 بود که تا اتاقش رفته بود...؟!  یچه کنجکاو اصال

نبود    ی به کفشش دارد که او هم کس  ی گیدختر ر  نیکرد ا  حس

 ساده بگذرد. 

 

 ند. نتوانست نگاهش را کنترل ک نکهیبود از ا  یعصبان
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بود که انگار خدا از    یقاصدک   یی بایاز او نبود، مشکل از ز  مشکل

 کم نگذاشته بود. زیچ چیه

نگاه کردن که مشکل  از را گذاشته   ینظرش  نداشت،خدا چشم 

 کمش بود...؟!  یبود اما انگار دهیدو او هم تا توانسته  دنید یبرا

  ی لیخ  یان دخترک باعث و بان  اینبود، اما گو  یسست عنصر  مرد

 توانست شود.  یم زهایچ

 

  نی....بهترشدیم  وانهیبه طور حتم د  کردیفکر م  شتریب  یکم  اگر

 ... ردیبود که از ان دخترک فاصله بگ نیکار ا

 

 

 »قاصدک« 

 

 

 مبل رها کردم. یداغ و لرزانم را رو تن
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باشم اما با تمام وجود    یعاد  کنم یم  ی مشت کردم و سع  دست

 ...!توانمینم

 

 رود.  ی از ذهنم نم شیحرف ها یو برخوردش،  حت حسان

 را برد...!  م یفضول بودنم،  ابرو اخر

 

و دالیخ  یب که من  به درک  اصال  بارم    دی !   تازه متلک هم  و 

 کرد...! 

امد   ادم یکم داشت و   یزیچ کی طبقه باال  کردمیکه فکر م حال

 ...؟! دمیداشت و من ند ایآشپزخانه نداشت! 

 

 م مثل امروز نبود.داک چی و ه دی ا یم  ادمی با او  میبرخوردها

 مانده بود مرا ببوسد!  کم

مرا هم مجذوب خودش کرده بود،    یاش که حت  رهیخ  یها  نگاه

 دلم بگذارم...؟!  یرا کجا
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 ان بود که گفت، من فقط نگاهت کردم و لمست نکردم!  جالب

 ...؟!یمنو خورد یچیعوضش با نگاهت، لمس که ه  خب

 ؟! بعدها بتواند با نگاهش هم تجاوز کند  دیشا

لنگد که خود را   یبد م   ش یجا  کی  ی پهلوان و قهرمان نام  نیا

 تا او را کشف کنم...!  دانمیموظف م

 فرق دارد...!!!  نند،یبیم گرانی با انکه د نمیبیکه من م یزیچ

 .شودیشود وگرنه مشکل دار م ی ابی شهیر د یبا

چشم در چشم    دم،یکه من امروز و در خانه خودش د  یحسان  نیا

  لش یو دل  دیگویمن م  یی بایاز ز  میرمستقیو غ   میو مستق  شودیم

 ! دنید یان هست که خدا چشم را گذاشته برا

و محجوب هست که من   ریسر به ز  دند،ی که مردم د  یان حسان  و

 باور ندارم...! 

 

شده بود که سرم را به درد اورده   ینیدچار توهمات سنگ  ذهنم

 بود.



 

~ 215 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 . افکارم را به بعد موکول کردم هیشده و بق الیخ یب

 

اقاجانم    ردکیبا خانجون  صحبت م  ینیحس  حاج از خاطرات  و 

 .گفتیم

 . کردیم دییهمسرش را تا یحرف ها یهم در موارد هیعط خاله

 ی شنونده بود و تا در موارد  شترینشسته بود و ب  ن یارام و مت  سنای

 . دادیجواب نم شد،یازش سوال نم

 

اهم  باخنده نگ  ینیمن هم به چشمشان امده و حاج حس  باالخره

از اقاجونت   میداشت  ی باباجان؟ جات خال  ی گفت: کجا رفتکرد و  

 ... م یزد یحرف م

 

حتما جواب   د یداشتم با  یزنگ ضرور  هیتو رو خدا،     دیببخش-

چون   کنمیبعدم من هر روز دارم خاطراتش و مرور م   دادم،یم

 از اسداهلل خانه...!!!  یادگاریخانجونم 
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 . ام گرفت..  فت که خندهبهم ر یچشم غره ا خانجون

و اون عشق و    د یاقاجونم همش شما بود  یتو حرفها  گمیبد م-

ها  یخاک   ریز  یعاشق نامه  ا  یو  شده  بدل  و  مور  یرد    انه یکه 

 ...! تهینصفش و خورده اما هنوز اون خاطرات قابل رو

 

و    ریبرگشتم: هنوز هم  اون قلب و ت  ینیسمت حاج حس  نباریا

 ترکشاش هم روشه...!!! 

 

 .ددنخیم ینیحس حاج

 .دیلرزیتپلش م  کلیاز خنده ه هیعط خاله

 . کردیم  دم یخجالت زده به گونه اش زد و با نگاهش تهد   خانجون

 قاصدک جان...؟! -

 

 ... زنمیحرف نم گهی جونم باشه! من د-
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... یو گفت: جدا از شوخ  دیبه محاسنش کش  یدست  ینیحس  حاج

ه...!  اونقدر عشق حرمت داشت که تا ابد قرار نبود کهنه بش   مایقد

عاشق و  عشق  کشک  نیا  یایمثل  م  ینبود...وقت  یدوره    ی دل 

هرکار  گه ی!دیباخت عشقت  واسه  دل  و  جون  از  بود....    یتموم 

که اون عشق    نهیبود، تعصب بود! به خاطر هم  ی! مردونگ یکردیم

تو ابد  م  یتا  موندگار  زشدیدلت  عشق  هست  نیباتری...    ه ی جلوه 

 دخترم...!

 قشنگ بود...!  حرفش

 بود...!  یگذار ریتاث جمله

 نبود...!  بایز شهیعشق هم اما

بود... هنوز    بایبود،  عشق خانجون و اقاجانم ز  ینیبا حاج حس  حق

از مرگش م  گذشت،  خانجون خسته و    یبعد از چند سال که 

  ی که گاه   کردینشست و خاطراتش را مرور م  ی جا م  کی  نیغمگ

 .کردیتبسم تلخش مرا هم ناراحت م
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با چشمان چلچراغ شده قربان صدقه   هیه عطامدن حسان، خال با

 اش رفت.

 

 بود. مانهیبا خانجون صم شیو احوالپرس  سالم

 . دیسالم کرد اما حالم رو نپرس نیمن هم سر سنگ با

 شده بود...؟!  ایلم جواز حا  دهی قبال که باال من را د  دیشا

 

 در خود فرو  رفتم و نخواستم به او توجه کنم.  یکم

 ...! اما

به تن درشت و تنومندش،    شی و اسلش مشک  یشرت طوس  یت

 خوش نشسته بود.

کردم اصال نگاهم داخل صورتش نچرخد اما چشمان درشت   یسع

ابرو ها  یمشک در   یزی از هرچ  شتریپرپشت و مردانه اش ب  یو 

ر ته  رفت،   فرو  من  من    یرو  یها  ش یچشم  با  هم  صورتش 

 تازه کردند....  یدارید
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و واقعا دست    دمشییپا  یچشم مگرفتم اما دوباره از گوشه    چشم

 خودم نبود.

 

 ؟ یکرد ریچقدر د -

 

  د یکارم طول کش  کمیواقعا!  دی محجوب جواب داد: ببخش حسان

  ی و زودتر شام رو م   نیکردیتا اومدن من صبر م  دیاما شما نبا 

 ...نیخورد

پسرم!     هیچه حرف  نینگاهش کرد و گفت: ا  نیبا تحس  خانجون

 همه باشن...  هنکیبه دورهم بودنه و ا شیخوب

 تشکر کرد. ریسر به ز حسان

تا به    م یپهن کرد  نیزم  یسفره را رو  ینیحاج حس  شنهادیپ   به

 یزیمن چ  کنمیچرا هرچه فکر م  دانم یو نم  میشام بخور  م یقد   اد ی

 کنند...  یاستقبال م هیبق سنایاز من و  ری! اما غ د؟ یا ینم  ادمی
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 دم. به خود نداده و نشسته بودم و نظاره گر بو ی تکان

 خانجون هم نکردم...  یبه چشم غره ها یتوجه یحت

کدبانو   ک یمهمان بودم! عوضش حسان سفره را مانند  ی ناسالمت

 . دیچ کسانی یساز نهیو قر قهیرا با سل زیو دختر نمونه، همه چ

برداشتن قاشق    یسخت بود،  چون سهند و سروش  برا  باورش

 ...! قهیسل مهه نیبا ا ی دمانیامد چه برسد به چ ی هم زورشان م

 ...! ده یپلو با مرغ  و کوب زرشک

 قه من... مورد عال  یغذا

************ 

خود را   یتنبلم و چهره واقع   ندیانکه نگو  یتمام شد و من برا  غذا

شستن ظرف    یاز همان اول نشان ندهم،  بلند شده و داوطلب برا

  م، یبایز  شهیها بلند شدم و تا اشپزخانه هم رفتم که از شانس هم

 نک یرا داخل س  فیکث  یپشت سرم امده و ظرف ها  ن همحسا

چون    ،یزحمت بد خودتبه   ستیگذاشت و گفت:  اصال الزم ن

برا  ییظرفشو  نیماش که   میدیخر  یمواقع  نیهمچ  یرو 

 ...میمهمونامون رو خسته نکن
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 و رفت...!  گفت

برده بود و چند بار پلک زده تا حرصم را فروکش کنم اما    ماتم 

 نشد. 

ظرف   امد و من هم خود را نباخته  و با اصرار خواستم  هیعط  خاله

 کرد.  رونمیها را بشورم که با ناز و قربان صدقه ب

 

 گرفته بود. خوابم

 . زدیفک خانجون تازه گرم شده بود و داشت حرف م اما

 را با زور باز نگه داشته بودم. چشمانم

ب  چون از خواب    دهینخواب  گری شده  و د  داریبه خاطر زهرا زود 

 افتاد.  ی هم م یبودم، حال چشمانم داشت رو

 

تا خانجون را متوجه خودم کنم   دمیهم کش  ازهیچند تا خم  یحت

 . فتادیاما چشمش به من ن
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 . رفتمیم مارستانیبه ب دی با فردا

 

را احساس   ی نگاه  ینیبهش انداختم که سنگ  ی وار نگاه  چارهیب

 کردم.

 . کردیداشت نگاهم م حسان

 

 و چشم گرفتم.   دهیگز لب

رفتن باز هم متوجهش کنم که    ییشدم تا به بهانه دستشو  بلند

 باز هم جواب نداد. 

 

شدم و سمت راه رو رفتم تا حداقل با اب زدن به صورتم   یعصبان

 خواب از سرم بپرد.  یکم

 

د  یاب با  و  زده  ا  دنی به صورتم  پوف کالفه  قرمزم،     یچشمان 

 .دمیکش
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 آمد.  یم خوابم

م  سیسرو  در م  بندمیرا  ا  مخواهیو  را  حسان  که    ستاده یبروم 

به د  نهیس  یپایدستش چل  کهیدرحال بود و  داده    هیتک  واریاش 

 .کردیبود،  نگاهم م

 پروا...!  ی و ب قیعم

 

چشم    کی  م، ی که تنها بود  یزمان  مانیمردک در برخورد ها  نیا

 . کردیمرا وجب م ی بود که داشت سرتا پا زیچران ه

 

 ود!و محجوب ب ریسر به ز گرانی در مقابل د و

 خودش...!  یبود برا یپرست افتاب

 

 شده...!  ا یرنگ چشمات مث غروب در-

 

 افتاد...!  فکم
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 ! دانم؟ینم گذاشتم، یچه م یزدنش را پا مثال

 امده بود...؟!  ییچه دنبال من تا دستشو یبرا اصال

م  حاال خوابم  برا  ی که  ذهنم  و  شکن   کی  یامد  دندان  جواب 

 ...! درکیم  یبلبل زبان  نگونهینداشت، ا ییکارا

 

 کجاست؟! من متوجه نشدم...!   قایو غروبش دق ا یدر نیاونوقت ا-

 

 .دیمردانه خند حسان

 لبخند و گونه اش رفت...  یپ  حواسم

 امد...  کترینزد

 

 گر غروبه...!   یچشمات هم تداع   یرنگ چشماته!  سرخ   اش،یدر-

 

 شدم...  مجاب



 

~ 225 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

د و  معتم  هیزشته    یلیبهش نگاه نکرده بودم اما خ  هیزاو  نیاز ا-

 ی و چشم چرون باشه که واسه چشما  زیهمه ه  نیعتبار محل اا

 به کار ببره...!  همیدختر نامحرم تشب هی

 

  ی من و مذهب  یدوست دار  نقدریکج خند زد و گفت: چرا ا  حسان

اون چ  د یشا   ؟یو خشک نشون بد تو فکر نباشم که    یزیمن 

 ...؟! یکنیم

 

کنم  یب خواستم سکوت  و  کردم  نگاهش  از حرص  اما    حوصله 

 برد.   یاگر جوابش را ندهم شب خوابم نم دمید

 

نم  ینیحس  یاقا- فکر  شما  به  اصال  وارد    کنمیمن  برسه  چه 

ذهن خسته   نقدر یشما هم بشم... پس خواهشا ا  ی درون  اتیجزئ

 ... نیمن و به چالش نکشون

 

 ازم فاصله گرفت.  سنای یبزند که با صدا یخواست حرف حسان
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که به کفشش دارد و من   یی ها گینمونه از ان ر  کیهم  ن یا ایب

 به ان ندارم....!  یحس خوب

 جور نشده بود.  پول

اش   هیدادن کل  یکه برا  ینداشتم و دکتر گفته بود فرد  یچیه

و چهار ساعت بهم    ستیبه پول دارد و تا ب  یدی شد  اجیامده، احت

دست    یصورت مشتر  نیا  ریمهلت داده که پول را جور کنم، در غ 

 اش حاضر بود پول بدهد.  یشنهادیتر از مبلغ پ به نقد دارد که باال

 

 رو انداخته بودم، نداشت. یهرکس به

 از دست دادن زمانم دلم اتش گرفته بود.  ینشدم اما برا  دیناام

 

 تر فروختم.  نییپا  متیرا به ق نیماش

 گرفته بود اما زهرا واجب تر بود. بغضم

 . دیاشک سمجم باالخره چک قطره
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 به رها زدم.  یزنگ

 ؟یهست یخانوم خانوما معلومه کدوم گورم سال-

راست سر   کیرها را نداشتم. و   ی چرت و پرت گفتن ها حوصله

 طلب رفتم. اصل م

 ؟ یرها چقدر پول تو دست و بالت دار-

 

 شده قاصدک؟!  یچ-

 

هم    ارویبشه،    هیکل  وندیپ   دیو با  مارستانیب  میزهرا را برد  ،یچیه-

 یجور کنم وگرنه مشترو چهار ساعت وقت داده تا پول و    ستیب

روزه بهم وقت    هیکه    زارهیهنوز منتم م  شعوریدست به نقد داره، ب

 داده...! 

 

 ؟ یچرا پس زودتر بهم خبر نداد-
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 به دو با او را نداشتم. یکی حوصله

 نه؟! ا ی ی! پول دارگهی االن گفتم د-

 

 ...؟ سیارتم یدارم اما چرا نرفت یده تومن هی-

 

شدم و    ی بدتر عصبان  ومرثیمدن کا  و  سیشرکت ارتم  یاداوری   با

غ  کارشون  زن  ی قانون  ریگفتم:  فاحشه   هیدنبال    شتریب  کهیبود، 

که گذاشته بود جلوم، لباس    ییتا مدل! علنا مدل لباسها  گشتیم

واسه مدل شدن   رانی چون ا  یاگه بخوا   گفتیخواب بودن! بعدم م

بر  تیمحدود بازت  یداره،  دستت  مرهاونور  انگار    کار یچ  خوامی! 

! تازه  رفتم ی؟! به خدا اگه لنگ پول واسه زهرا نبودم، عمرا منمک

ک فهم  ومرثیاون  و  بود  اومده  هم  شده  گور  به  باهم    دمیگور 

 !کنیشر

 

 اتفاق افتاده بود و من خبر نداشتم؟!  نقدرمیا-
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  هی  گهیاومده م  اروی نه جونم بزار حاال که چونم گرم شده، بگم!  -

 !! دمیم شب و با من باش من اون پول و بهت

 

 نــــــــه؟! -

 

بشه که    کینزد  خواستیجون رها اگه دروغ بگم، کثافت تازه م-

از مردونگ   ی جا تالف   هیشرف    ی ب  دونمیانداختمش! اما م   ی زدم 

رو ول کن، عروسکم و فروختم و تو هم پول و    نا ی... حاال اکنهیم

 به حسابم...!  زیبر

 

 ؟ یپول داشت یکمی ! اماتو که ؟یعروسکت و فروخت-

 

 عوض کنه بهش دادم!   نیزدم: سهند خواست ماش  یتلخ  شخندین
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که واسه اون دو تا   یهمه دست و دل باز نیقاصدک به خاطر ا-

  شعور یجرت بدم!.... اخه ب  خوامیم  ا،یکنیمفت خورت م  یداداشا

! اون پول سالها پس اندازت  یهست  یتو خودت محتاج تر از هرکس

 ! ...یو عوض کن نتیماش یخواستیبود که م

 

 ...خرمیبهترش و م هی  کنم یاشکال نداره!  دوباره کار م-

 

 ! یکن یهم م یبگم واال! طرفدار یچ-

 

 . دی ایدهم تا به دنبالم ب یم ادرس

بود اما منم اندازه    لم یانجام دهم که برخالف م  خواستمیم  یکار

 عرضه ام محق بودم.  یب یداداشا

 

 پدرم رفتم.  دنید به

 خاطر جان زهرا!  را شکستم!  ان هم فقط به قسمم
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 بود اما مهم نبود!  سخت

 مقابل نگاه بهت زده رها وارد شرکتش شدم.  در

 ... ختیدستم ر یرا رو یسراغش را گرفتم اما اب پاک  یمنش از

 رفته بود. هیبه ترک یقرار ینبود و برا پدرم

 بود...؟!  یگرفته بود،  مگر حاال وقت باز ش یهم باز خدا

 

 نبود.  شیاعصاب و حوصله ام سرجا گرید

 زدن نداشت. کیسکوت کرده بود و جرات ج رها

برم به     ارم؟یگرفته؟  حاال من اون پول و از کجا ب  تیخدا باز  -

که   ده ینال یجور هی ی رو بزنم؟  به عالم و ادم گفتم و هرکس یک

 نداره!  حاال من کجا برم؟! 

 

 به سرم گرفتم.  یدست

 شده بود.  شب

 ول هنوز مانده بود. نخورده بودم و نصف پ  یچیصبح ه از
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خواستن   یرا نداشتم،  چون ازم پول م  مارستانیرفتن به ب  جرات

 و من نداشتم. 

 

!  اخه  یو رفت  یخر تو گل ولم کرد  نیخدا کرمت و شکر که ع -

به   دشیکنم؟  اون بچه چشم و ام  کاریچقربونت برم من االن  

 ! ؟یکنیم کاریباهام چ  یمن المصبه!  اخ خدا دار

 

 سر کردم. دست به را هم  خانجون

 نشد. ریگیندارم پ  یحال درست دیفهم

 

 نه به حال االنم...! روزمیبا حال د نه

 .دمیکش  یقیبستم و نفس عم چشم

 نشست. نیداخل ماش تزایبا دو تا پ  رها

  ی نم  نییپا  م یاز گلو  ش یرا خوردم و بق  تزاهایزور دوتا از قاچ پ   با

 رفت.
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 رها بابات نداره...؟! -

 

من پوالش به جونش    یو گفت: بابارا پاک کرد  دور دهانش    رها

 خرج کنه...!  ادیبسته،  نم

 

 ! ؟یکنیتحملش م یدار یموندم تو چطور-

 

تحمل    یشانه باال انداخت:  واال خودمم موندم چجور  الیخ  یب

!  پس  ترسهیاز مامانم م  یکه بابا مثل چ  یدون  ی!  اما م میکنیم

 ...! یچیه گهی دپس  اره،یدرب  یجرات داره واسه اون گدا باز

 نکردم...؟!  فیواست تعر یراست

 

 رو؟  یچ-
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بابام    ش؛ یکه با دوستاش برن ک  خواستیبار مامانم پول م  هی  یوا-

 کرد؟ کاریبهش پول نداد!  به نظرت مامانم چ

 

 کرد؟  کاریچ-

 

هرچ- بابام  صندوق  گاو  سر  بود  رو    یرفته  داشته  و چک  پول 

  شیو همه رو ات  زنهیم  تیکبر  ه یو    اطیوسط ح  زهیریو م   ارهیدرم

خونه باباش،  درخواست طالق   رهیو م  کنهیبعدم قهر م   زنه،یم

  گه ید   خواد،یخاطر مامانم و م  یلیکه بابام خ  یی !  از اونجادهیم

 ت یواسش کبر  گهیتا د  فتهیو به غلط کردن م  یمنت کش  رهیم

 نکشه...! 

 

 ! ن؟یکرد کاریچ تیاونوقت تو و اون ابج-

 

 ...! می فقط نگاه کرد یچیه-
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کال   نهینگو به خاطر هم   ،یمونیبز م  نیع   شهیهم  گمیاهان م-

 ! یالیخ یب

 

خدا لنگ و لگدت   شهیو هم  یزن یخر،  جفتک م  نیخب تو هم ع -

 به راهه!

 

 حرص نگاهش کردم که باز هم از رو نرفت! با

ب  نیا ان  الیخ  یبشر  از  رو  یتر  بخواهم  من  کمکش   یبود که 

امده تا من راخت تر باشم،     نشیکه با ماش  نقدریحساب کنم،  هم

 کرده بود.  یبزرگ خودش کمک

 

 تنم سرد شده بود. تمام

 . دیترکیداشت از غصه م دلم

کردم با راه رفتن ذهنم را ازاد کنم    یشدم و سع  ادهیپ   نیماش  از

 اما نشد...! 



 

~ 236 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 ...! خورهیداره زنگ م تیقاصدک گوش-

 

 را از دستش گرفتم.  یو گوش نیسمت ماش برگشتم

 تماس را وصل کردم.  عیشماره سر ندی د با

 دلم نبود.  یتو دل

 الو... -

اگه قرار    ؟ یمگه قرار نشد تا شب پول و جور کن  ی خانوم سلطان-

 ...! گهید  یمن برم جا  یبد یپول ستین

 

 ... نه خدا... نه

...  دمی ... اقا... من.... که... گفتم... پول ومنیگرفته بود:  ب... ب  لکنت

 ... مارستانیب  امی .... صبر کن... مگهیداعت  دوس   ی کیفقط... فقط تا  
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  هیخانوم زودتر،  به خدا منم لنگ پولم وگرنه مرض نداشتم کل-

 ام و بفروشم... 

 

 را قطع کرد.  یگوش

 کجا دنبال پول بگردم.  من

د  دونم ینم چه  صورتم  در  ترس  دی رها  رو  ده یکه    ی صندل   یمرا 

 .. دراورد و سمتم گرفت.  ینشاند و از داشبوردش اب معدن

 به خوردم داد. اب

 . کردیکار نم فکرم

 نداشت...  خانجونم

 داشته باشد...؟!  دیشا سروش

 

 به سروش بود...  دمیام همه

 را برداشت... یکه خودش گوش زنمیم زنگ

 ! ؟یاز ما کرد یادی خوشگلم!  چه عجب  یبه به ابج-
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 دل دادن و قلوه گرفتن نبود.  وقت

 راست رفتم سر اصل مطلب! کی

 

 !؟یپول دار سروش چقدر-

 

 جا خورده بود.  شیصدا

 برادرانم را از حفظ بودم. من

 شده قاصدک؟  یچ-

 

 ...خواستمیمقدار لنگم واسه بچه ها م  هیسروش فقط  یچیه-

 

 ... رمیاز بابا برات بگ یخوایجون قاصدک ندارم،  م-

 

 و فرو دادم اما اشکم را نتوانستم نگه دارم...  بغضم

 ر چه حالن...؟! و بچت د... زن ستی... مهم نادینه ز-
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عمش    نیسونو،  بچم دختره!  خدا کنه ع   میرفت  ی دونینم  یوا-

 بشه....! 

 

 شاد و خوشحال سروش...  یصدا یبرا   خندم،یبغضم م انیم

من  - برسون،  سالم  سروش  بتونم    کم یباشه  دارم،  سر    هیکار 

 ... فعال خدافظ. زنمیم

 

 قطع کرد.    ،ی هم با خداحافظ او

 

کدام از انها    چ یاما ه  دهد یم  یدلدار   روم، یم  اغوش رها فرو   در

 ....شودیپول نم

 ...چرخمیو سرگردان دور خودم م  فیتکل بال

 ...!نتوانستم

 شدم...!  دیناام
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 را بشنود...!  میتا صداکجا بود  خدا

 بودم که درد نکشد اما...!   یکودک یبرا یاری دنبال دست  به

 

 من امده بود.  ی هم پا به پا رها

 .دیو او هم درد کش  دید ا ر دنمیکش درد

 کرد.  هیگر میبرا یحت

 سختم بود.  یروزها قیرف رها

اما مرام و معرفتش دل    گذشتیم  زشیکه از همه چ  یقیرف  کی

 .کردیرا محکم م

 

 ... اریجون من نه ن  گم،یم ی چ هیقاصدک -

 ! ؟یچ-

پسره بود که اون شب نذاشت تو    نیاز ا  م یبر  گم، ی من م  نیبب-

بارم که    هی... خب  میریجرم، بگ  کیشرو من    یمرتکب قتل بش

  ی کردن و هنوز پول  ریدرت و باز کرده و تازه عروسکتم داده تعم
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  ی اگه پولم دار  رهیتو که دستت تو کار خ  میبگ  می! بریهم نداد

 جبران کن ... هان؟!  واسشجا  هیبده و کار ما رو راه بنداز، 

 

 حرص نگاش کردم...  با

ره بودن، بردار... اعصاب  مسخو    یدست از لودگ   ت یوضع  نیتو ا-

 ستیهم بابات قرار ن یریاونوقت بم کنم،یناکارت م زنمیندارم، م

 پولش و خرجت کنه...!  الیر هی

 

من هنوز سر   یفکر کرد و گفت: باشه قانع کننده بود ول  باخودش

برو از باباش    ،یریبگ  شهیحرفم هستم، حاال از  خودش روت نم

 ....! ریبگ

 

 . مکنینگاه رها م رهیخ

 کردم.  اخم

 و عقب رفت.  دیترس
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گفتم؟! خط    ی من چ  یدیبابا!  اصال فکر کن نشن  میخب نخواست-

 ...؟! تیوزغ  یبا اون چشما هیچ گهید دنتیو نشون کش

 گفت.   یهم نم راهیب پر

هم    ریدر کار خ  ی گفت: دست  یم  شهیآمد که خانجون هم  ادمی

 دارد.

کنم و آن لحظه   بد بودن کارم فکر   ا یوقت نداشتم تا به خوب    ادیز

 رفت.   ی لحظه از ذهنم کنار نم  کی شیزهرا و دردها   ریط تصوفق

 

ماش  یجا  خودم پشت  اقا    نیرها  حاج  خانه  سمت  و  نشستم 

 راندم. ینیحس

 

 استرس و ترسم را کم کنم؛  کنمیم یسع

 بود. نجایا دمیام نیاخر

 تا دستش را از پشتم برندارد.بستم و از خدا خواستم  چشم

 ..در را زدم زنگ
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 !ه؟یک-

 

 .ندیرا بب رمیتر بردم تا تصو کیرا نزد سرم

 خاله منم قاصدک! -

 

 ...؟!یسادیتو مادر، چرا دم در وا ایب-

 زند.  یبندش دربازکن را م  پشت

 

حس- اقا  حاج  اگه  اما  نداشتم  مزاحمت  قصد   ف یتشر  ینیخاله 

 باهاشون دارم...؟!  ی کار مهم هیاخه  انیب نیدارن، بگ

 

 ... ادیب  گمیالن مباشه دختر، ا ریخ-

 

 شدم و رها هم که کم از من نداشت همراهم آمد...  اطیح داخل

 بودم و ترس کل وجودم را گرفته بود.  شانیپر
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 متنفر بودم..  زانمیمرگ عز از

 نفرت داشتم. شتر یبودن ب ضیو مر مارستانیب از

 . کنمیم یهر کار زانمین عز بودن و ماند یبرا شهیهم من

 

خواستم خود را ارام کنم اما     ق،یعم  یبستم و با نفس ها  چشم

 .شدینم

 هوا بودم،   یو انگار رو دیلرزیم تنم

 بود. نیسنگ سرم

 

خودش  ی نگاهم کرد و لب زد که آرام باشم اما حت ی با نگران رها

بود که زهرا را سالم و سالمت   یدانست آرام شدنم زمان   یهم م 

 . گرداندمیبه خانه بر م

 

 آمد.  ینیحس حاج

 ! شدم؟یمرد ارام م نیا دنی ا با ددانم چر ینم
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 ...؟! یشونیپر نقدریشده؟ چرا ا یباشه باباجان!  چ ریخ -

 

قطره    نیاول  ی نتوانستم اشکم را نگه دارم و به ان  میتمام خوددار  با

 .دیاشکم چک

 

را   ینیو آرام حاج حس یهم امد، اما من تنها صورت نوران حسان

 . دمیدیم

 

جز    ی.. آخه کسزاحم شدم.وقت شب م  نیا  دیتو رو خدا ببخش-

نبود!  رفته   ی سراغ بابامم رفتم ول  یحت    د، یشما به فکرم نرس

 ... تیبود مامور

 

را   حشیتسب  یدانه ها  کهیتر امد و در حال  کینزد  ینیحس  حاج

که   ینجوریانداخت،  گفت:  دخترم اروم باش و حرف بزن،  ا  یم

 ...!یواال من و هم نصف جون کرد  ،یلرز یم یتو دار
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احتدمیکش  قیعم  نفس به پول  اقا من  نه    اجی: حاج  البته  دارم 

 خوادیکه م  ی کنه... اون  یجراح  دی دوستم با  نیدونیواسه خودم، م

اش و بده،  گفته اگه تا آخر وقت امشب پول و جور کردم،     هیکل

 ....نصورتیا ریعمل کنه در غ تونهیفردا دوستم م

 

 تصورش هم بد بود.  یحت

 چشم بستم...  باز

  ی رو  تونمیاقا،  من نصف پول و جور کردم...  فقط،  فقط م  اجح-

کمک شما حساب کنم...! آخه خانجونم گفته بود که شما دست 

!   ن؟ینیو بب  نیایخودتون ب  نیخوای! اصال اگه منیم هسته  ریبه خ

 ...! ستیدوستم اصال خوب ن تیحاج اقا وضع

 

 .دیچک اشکم

 بود. ینیقرار شده بودم و چشمم به دهان حاج حس یب

 جلو امدن حسان تازه متوجه او شدم.  با

 را نگاه کرد. م یسرتا پا ینگاه خاص با
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 بود. نییسرش هنوز پا ینیحس حاج

 رساند...  یجانم را به لبم م داشت

 

با لبخند  باالخره اورد و  باال  لبانش بود،     یرو  شهیکه هم  یسر 

  در   یک یاگر مردم کنند دست    ،یگفت: شود جهان لب پر خنده ا

 هم...  ییه گشاگر

 

 « ی»راو

 

 خوشحال بود. قاصدک 

 رفت.  یاز لبانش کنار نم  یلحظه ا لبخند

 . دیباریچشمانش ستاره م از

 بود.  ینیحاج حس ونیمد

 را تحمل کند.  یقرار نبود درد  گریعمل شده بود و د شیزهرا
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 . کردیتنها نگاهش م ینیحس حاج

او را شگفت زد  یوجود  قتیبود اما حق  ریمتح ه کرده  قاصدک 

 بود.

 را فروخته تا پول عمل آن بچه را جور کند. نشیکه ماش دیفهم

 شد.  شیاز پ  شیقاصدک در نزدش ب احترام

  ریشد قاصدک با آن ظاهر غلط اندازش، دست به خ ی نم باورش

 هم باشد...! 

هم    رتشیس  باش،یزد و در دل گفت: عالوه بر جمال ز  یلبخند

 ...! باستیز

 

 یرفت،  مانند گنجشک ب  ینم  ادشیاز    هدیلرزان و ترس  افهیق  آن

نشود    س یباران خ  ریبود تا در ز  ی که به دنبال سر پناه   یا  انهیآش

 ...! ردیو از سرما بم
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که    ینیریآن جعبه ش  ی پا بند نبود، حت  یرو  یاز خوشحال  حال

به خنده اش    کردیپخش م  مارستانیپرسنل ب  نیاورده بود و ب

 انداخته بود.

  ییمرام و مسلکش خدا  یادیانگار ز  طانیدخترک شر و ش  نیا

 بود.

 

**** 

 

 بود. ریحسان درگ فکر

آمده بود تا    یکه شب گذشته با آشفتگ  ییبارویهمان ز  ریدرگ

 . ردیکمک بگ

  ا یبه قاصدک نداشت اما گو  یربط   چیکه ه  یبچه ا  یهم برا  آن

او با ارزش بود که آن گونه به در و   یبرا  یادیخاطر آن بچه ز

 نجات دهد. نش را تا جا زدیم وارید

 



 

~ 250 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 مبهم بود.  شیقاصدک برا تیشخص

  یتازگ  شیفرق داشت اما باطن تازه کشف شده اش برا  ظاهرش

 داشت.

بند و بار    ی ب  یدختر  د یشا  کردیقضاوت نبود اما قبال فکر م  اهل

 باشد اما...؟! 

 

 باقر در زد و وارد شد..  مش

 مخصوص هام رو آوردم براتون...  یپهلوون که از اون چا  ایب-

 

 زد و تشکر کرد. یلبخند خسته ا حسان

 

 جان خواستم تشکر کنم بابت اون وام! دیس-

 

به    ،تشکریدی اخم کرد:  مش باقر قرار نشد هر بار من و د  حسان

 ... ینافم ببند
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 جوون...!  یش ریپ   ،یبش  ریجان،  عاقبت بخ دیچشم س-

 

وقت  ادی افتاد  کش  یقاصدک  چک  داد،     دیپدرش  دستش  به  و 

خواست در آغوش پدرش برود   یو از خوشحال  دیکش  یغیچنان ج

 کرد....  یو عذر خواه دیاما وسط راه عقب کش

 و بازش دورتا دورش را گرفته بود.  شانیپر یها ییطال

 خون شده بودند. شییایدر چشمان

 

 شده بود.  کالفه

تو  دائم نگران  کردیم  ش یموها  یدست  با  باقر  گفت:    ی که مش 

 افتاده؟!  یاتفاق دجانیس

 

 کنه یسرم درد م  کمیچشم بست و گفت: نه مش باقر فقط    انسح

 ... دنمهیخواب ریو اونم به خاطر د
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 تکان داد و رفت.  یباقر سر مش

 . ستدیا یبلند شده و پشت پنجره م  حسان

 ...! بدجور فکرش را مشغول کرده بود. قاصدک 

تنها    یچه معن   شیفکر  یریدانست آن همه درگ  ینم اما  دارد 

محض    یزیچ به  سر    دنیدکه  به  سر  داشت،  دوست  قاصدک 

 کردنش بود که خودش هم متعجب بود.  تیگذاشتن و اذ

  ی که بخواهد با کس  خوردینم  تش یعنوان به شخص  چیبه ه  چون

 کند اما قاصدک...  یشوخ

 

 . کندیها را نگاه م  نیو آمد ماش رفت

 . کندیتوجهش را جلب م ابانینقطه از خ هی یشلوغ 

 رخ داده بود.  ییدعوا انگار

 بود.   ییصحنه ها نینظاره گر همچ شهیهم
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که جار    ییزهای به تاسف تکان داد که مردم به خاطر چه چ  یسر

 اندازند.  یو جنجال به راه نم

 درهم رفت.  ش یاخم ها  د،ی که د یزیبرگردد اما با چ خواست

 اما با زوم شدنش...!  کندیاشتباه م دی کرد شا فکر

 

 رساند.  ابانیخود را به خ یمعطل  یب

  شیدرست بود، قاصدک بود که آن گونه با مرد رو به رو  حدسش

  داد یرا در سرش انداخته و داد و ب  شیدعوا راه انداخته بود و صدا

 کرد.  یم

 

مواظب حرف زدنت باش وگرنه منم خوب بلدم جواب    اروی  یه-

 بدم که از خجالت سرت بره تو خشتکت...!

 

 ابرو باال انداخت. حسان

 زده نگاه قاصدک کرد.  بهت
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ضع- ببند  و  هم  فهیدهنت  خ  نیتا  آسفالت  با    تیکی  ابونیجا 

 نکردم...! 

 

  ی بکن  ی تون  ی نم  ی غلط  چیکمر با حرص گفت: هدست به    قاصدک 

 ...؟! یابونیغول ب

 

ز  مرد با آن ه  یادیکه قدبلندش  بود  بزرگ و صورت    کلیلش 

نزد که   کینچسبش  ببرد  باال  دست  خواست  و  شد  قاصدک 

 داد.  یقاصدک جا خال 

 

 دوست داشت گردن مرد را بشکند.  حسان

 . کردیشک آن را قلم م یخورد،  ب  یدستش به او م  اگر
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نگذاشت که    یقدم   دهیترس  قاصدک  ذاتش  اما  و  عقب گذاشت 

خانوم    هینداده که با    ادیتن لش! ننت بهت    یآرام باشد و گفت: ه

 !؟یچطور رفتار کن

 

بهت  سرخ شد و نعره زد: دختره هرزه حاال    یمرد به آن  صورت

 داده...!   ادی بهم  یکه ننم  چ دمینشون م

 

پ   یسرعت  مرد داد و سمت قاصدک رفت؛ دست دراز   شیاها به 

 شود. یم ریکرد تا مانتوش را چنگ بزند که دستش اس

 

نگاه مرد کرد و دستش را فشار    یبا خشم و چشمان برزخ  حسان

 داد.

شده دست بلند کردن    ی نشون دادن مردونگ  یتا حاال برا  یاز ک-

 زن...؟! یرو

 

 گفت.  محکم
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 او را شناخت. مرد

م  ی مردم  تمام را  او  بودند،  گر  نظاره  و  شده  جمع  آنجا    ی که 

 شناختند.

به   یرا بارها و بارها در تشک کشت  شیکه مرام و مردانگ  یمرد

 گذاشته بود.  شینما

 

 ی ا   فهیدست مرد را رها کرد که مرد محق جواب داد: ضع  حسان

 الل کرد...!  د یزر زر کنه با یادیرو که ز

 

دلش گرم شده بود،     و با حضور حسان  ختهیکه ترسش ر  قاصدک

! به شعورتهیاون عمه ب فهیدستش را در هوا تکان دادو گفت: ضع

مغز تو سرتون   یامثال شماها رو خفه کرد که به جا  دی نظر من با

 مشت کاه گله..!  هی
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حسان    مرد که  شود  ور  حمله  قاصدک  سمت  دوباره  خواست 

  ت یرو به قاصدک کرد و با اخم و جد  نباریا گرفته و اجلوش ر

 ...! نیکن  تیلطفا رعا یگفت: خانوم سلطان 

 

 مات نگاهش کرد.  قاصدک 

 ترسناک شده بود.   اد،یز تیحسان از عصبان صورت

با همان خشم سمت مرد برگشت و گفت: شما هم مراقب    حسان

  بدون بحث و   شهیهست،  م  ی... اگرم مشکل نیف زدنتون باشحر

 ... جدل حل کرد

 

  ن یخوام  اما ا  ی من فقط پولم و م  ینیحس  یمحق گفت: آقا  مرد

 ...! رشیخانوم زده ز

 

به انها زل زده بودند    میمستق   کند،ینگاه مردم کنجکاو م  حسان

 . نندیب ی م لم یو انگار دارند ف

 به تاسف تکان داد.  یسر
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 آرام کردن اوضاع، فقط تماشاگر هستند.  یجا به

 

و حاال دو قورت   ی هم گرفت  شتری! هنوز ب؟ یگیوغ ممردک چرا در-

 بهت بدم...  یپول چی ه ستی... من قرار نهیباق متمیو ن

 

  ی حرف زدن نبود اما قاصدک هم کس  یبرا  ی مناسب  یجا  ابانیخ

 دهد.   ینبود باج الک

 

سمت   ینم  فیحر  دی د  یوقت  مرد را  اش  اشاره  انگشت  شود،  

 باش...!   میمنتظر تالف  ...!فهیضع  ینیب  یقاصدک کرد و گفت: بد م 

 

 شد و رفت.  نشیرا کرد و سوار ماش دش یتهد مرد

 قاصدک سرشار از خشم و نفرت بود. وجود

م  مردک در  دبه  کس  یداشت  هم  او  اما  گول    یآورد  که  نبود 

 بخورد. 
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  یشده! حال برا  یخورده و افع   ش یجماعت ن  نیا  انیها م  سال

 دهد.   یقرار نبود جا خال دی دوتا سر و صدا و تهد

 . کردیخودش دفاع م از

 

با حرص گفت: فکر کنم برنامه تموم   تیبا نگاه به جمع  قاصدک

 سر کارتون...!  نیبرگرد نیتون یشده م 

 

تند  مردم نگاه  اما حسان برگشت و  به    یکم کم متفرق شدند 

 ... میصحبت کن د یگفت: با ی جد یلیصورت قاصدک کرد و خ

 

شما    م با تون   یم   یمتعجب نگاهش کرد: من چه صحبت  قاصدک 

 داشته باشم...؟! 

 

 ... گمیو بهتون م لشیدفترم دل یقاصدک خانوم تو-
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رود و قاصدک به اجبار نگاهش کرده اما حسان   یعقب م حسان

 تا به دنبالش برود.  کندیتنها با نگاهش او را مجاب م

 

 و دنبال حسان رفت. ده یکش یپوف کالفه ا قاصدک 

 

 !ست؟یآن چ  لیدلدانست    یاخم داشت اما خودش هم نم  حسان

ا  یقیعم  نگاه  کرد،   قاصدک  م  نی به  چطور  توانست   یدختر 

ب  شیصدا سرش  در  برا  ندازدیرا  سل  کی  یو    ی باز  طهیمرد 

  د یآن همه حرف و دعوا چه بود که با   لیاصال مگر دل  اورد؟یدرب

 بزنند؟  کیرک یچشم ملت حرف ها یو جلو ابانیداخل خ

 

 . دیبه صورتش کش یدست

او را از   نجایآن بچه باشد که حال ا  شیپ  دیامگر قاصدک نب  اصال

 بود؟!  دهیکش  رونیجانانه ب یدعوا کی انیم
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 نیکالفه نگاه حسان کرد و کفت: اگر قراره فقط نگام کن  قاصدک 

 من برم؟ 

 

کوتاه و شلوار کوتاهترش!    یآمده از شالش، مانتو  رونیب  یموها

و    ییبا یز  نیدختر با ا  ن یبود،  ا  دهیکه پوش  یکفش تخت و بند

از    ی شرف  یب  کیمرد آن هم    کیسر و وضع نامناسبش با   که 

هست، دهان به دهان    یزیاش معلوم بود چه چ  افهیو ق  ختیر

 شده بود...! 

 

نص- اهل  خانوم  م  ستمین  حتیقاصدک  چطور  شما   ن یتونیاما 

ب کن  ی اونقدر  عمل  تو   ن یفکر  از    ی آدم  ه یبا    ابونیخ  یکه  که 

 !د؟یزاریه دهن مهست،  دهن ب  کارهیمعلومه چ افش یق

 

د پول  خواه باشه که بخوا  اده یزبون نفهم و ز   یادی ز  یک ی  ی وقت-

و بخوره دهن به دهن که    میت یعده بچه    ه یو حق    رهیبگ  شتریب

 .دم یبدترش رو هم انجام م   ،یچیه
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خ  حسان و  کرد  اصال    رهیاخم  گفت:  قاصدک  سرخ  صورت  به 

 نبود...!  یخوب هیتوج

 

 ح یبخوام به شما توض نمیب ینم  یلیبراق شد و گفت: دل قاصدک 

 بدم...! 

 

دوست داشت گردنش را بشکند،  دخترک گستاخ زبان    حسان

 دراز...!!! 

 مانند خودش حرف زد.  دیدختر زبان نفهم با  نیا با

 

 تیکیبودم که زده بود با آسفالت    ده یبا شرارت گفت: نرس  حسان

 کرده بود! 
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رو  قاصدک کارت    یصندل  یاز  برات  گفت:  و  دعوت بلندشد 

 ...یت و جلو بندازنفرستاده بودم که خود

پ - پا  نخواستم  نمک  ش یمنم  و  نون  حرمت  به  اما  که    یبزارم 

 اومدم.  یو خاطر خانوم سلطان  میخورد

 

پر حرص  قاصدک  لودگ  یخنده  با  و    فهیگفت: چقدر وظ  ی کرد 

 شناس...! 

 

  ی چا  ینیزده شد و متعاقب آن در باز شد و مش باقر با س  در

 وارد شد. 

  ی را م  ینیرا تعارف کند که حسان بلند شده س  ینیس  ستخوا

 کند.  ی م رونیو مش باقر را ب ردیگ

 

تمام گفت:   ت یگذاشت و رو به قاصدک با جد زیم یرا رو ینیس

  ای سرو پا    یب  هیبا    نیکه بخوا  ستیدر شان شما و خانوادتون ن

از   نیتونی... شما منیداد و هوار راه بنداز   ، ینیچن  نیا  ی مردها
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بخوا  س یپل  یحت  ا یپدرتون    ا یدر  برا ا  نیکمک  واسه    نکهینه 

 . دیخودتون دشمن بتراش

 

جونش رفته،  فقط هارت و پورت   رنیو بگ  شینیاون مردک ب-

 کنه.  یم

 

اله اال اهلل!!!  خانوم من م-   نیگیشما م   ن، یمواظب باش  گم یال 

 ...؟! کردیم  داد یاون جور داد و ب  ارو یچرا    می خطر نداره... اصال بگذر

 

نازک کرد و گفت:    یباال انداخت و پشت چشم  ییتاک ابرو  قاصد

 ن؟یکمک کن  دیخوا ینکنه شما م

 

شفاف و زالل قاصدک گفت: چرا    یها  یآب  رهیخ   یلحظه ا  حسان

 کنم...  ی نم غیدر اد یازم بر ب یکه نه!  کار
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برد که باز    شیموها انیبه م یشالش را آزاد کرد و دست  قاصدک 

 ... دی ال خود کشهم نگاه حسان را دنب

در حق   یلطف  کیبه شما بگم؟ آقا پدر شما    دیاصال من چرا با-

  یی و کارا  میکه من بخوام از زندگ  شهینم  لیدل  نیا  یمن کردن ول

 کنم به شما گزارش بدم...   یکه م

 

زد و خواست در را باز کند و برود که حسان    فشیبه ک  یچنگ

 در گذاشت و مانع شد.  یدست رو

 سناک شد. نگاهش تر  دوباره

زمان  آرام اما  تحر  یبود  اعصابش  بدجور   یم  کیکه  شد،  

 شد...  یوحشتناک م

 

زور    دی حتما با   ست،یتو کارساز ن  یزبون خوش رو  نکهیمثل ا-

 سرت باشه.  یباال
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و گفت: اصال به    دیحسان کوب  نهیرا محکم به س  فشیک  قاصدک 

 تو چه هان؟! 

 

خود کشاند    ی کیمچ دست قاصدک را گرفت و او را به نزد  حسان

  می کن عصبان  ی لب غر زد: سع  ر یز  ش یبایدر چشمان ز  رهیو خ

 ...! یاریبرام ب لیو دل ینکن

 

ساکت شد    ی از اخمش کم نکرد ول  چ یحساب برد اما ه  قاصدک 

 و جواب پس نداد. 

 

 نشست...   یمبل نشاند و خودش هم به فاصله کم  یاو را رو  حسان

 ت ی س مسئولدانست چه مرگش شده اما در برابرش احسا  ینم

 .کردیم

 

 خب من منتظرم...! -
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 دادن آخه..! حیخدا من و چه به توض یا-

 

برام انجام داده که منم پولش    یکار  هیبه حسان کرد و گفت:    رو

 و بهش دادم اما دوباره اومده دبه درآورده...

 

 !؟یکرد: چه کار کیچشم بار حسان

 

 ؟ی رو بدون اتش یجزئ زیر دی حتما با-

 

او    یکمده و قاصدک  سر تکان دا  حسان فاصله گرفته و سمت 

تا درشت ماجرا رو   زیاز ر  دی و گفت: من اگر بخوام بگم با  دیچرخ

 بگم..! 

 

پا  هیتک  حسان  ی راستش رو  یاش و به مبل داد و با گرداندن 

 چپش گفت:  من آماده ام...!  یپا
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را پر از باد    شیرا در حدقه چرخاند و لپ ها  شیچشمها  قاصدک

 ی گاریبود و ازش ب دهیرو از مادرش خرت ساله پسر هف هیکرد:  

کرد و تو گرما و    ی کثافت از اون بچه سواستفاده م  د، یکش  یم

از گرما  هیکرد بمونه و کارکنه!    یسرما مجبورش م  یبارم که 

  دم ی رسم،  د  ی سر م  منکنه که    یشه و غش م   یحالش بد م   ادیز

کرد    یربگو مگومون شد و آخر هم کا  کم یزنه و    ی بچه رو داره م

م  دم،یمن بچه رو ازش خر اومده  بوده    چون  گهیحاال هم  پسر 

حروم زاده انگار نه انگار که اون بچه هم    کهی!مرتدهیارز  یم  شتریب

 آدمه...! 

 

 آورد. یسر در نم حسان

 !؟یخواست ی م یخب حق با توئه اما تو اون بچه رو واسه چ-

 

فقط    جانم! شما  گهیگفت: نه د  یدوباره بلند شد و جد  قاصدک

 منم گفتم...  یخواست لیدل
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کنار شق  دو را  بازار  قهیانگشت  لحن کوچه  با  و   ی اش گذاشت 

 پهلوون!  ادیگفت:زت ز

 

 که چشمان حسان سمت لبخندش رفت.   دیخودش خند بعدم

 

و    ی گیتا آخرش م  گهیبلند شد و راهش را سد کرد: نه د  حسان

 ...یریم

 

 ! ؟یعمو ما رو گرفت  ی ه-

 

 کامل کن و برو...! نه جانم فقط حرفت و -

 

و پر    قیدختر را بشناسد، عم  نیا  شتریکه حسان بخواهد ب  انگار

 .کردینفوذ نگاهش م
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ور خشود،گفتینم  فیحر  دید   یوقت  قاصدک اون  تا    ابونی:  دو 

  ی ب  یمامانم و دادم به بچه ها  هیتر از شما، خونه ارث  نییکوچه پا

م مراقبت  ازشون  و  خکنمیسرپرست  شد؟ راحت    التونی...حاال 

 رو ببرم...؟!  فمیتشر تونمیم

 

 جا خورده نگاهش کرد.  حسان

 به مراقبت داشت...  اجیدختر خودش احت نیا

 سخت بود اما باز هم شگفت زده شده بود.  باورش

 

 

کند،     ی حسان با اخم نگاهش م  د ی د  ی نگاه گرفت و وقت  قاصدک 

 نزد و سمت در رفت که باز حسان مانع شد.  یحرف

 ؟ینیحس یآقا هیچ گهید-
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  یچی: هدیقاصدک اخمش باز شد وخند  یر یاز موضع گ  حسان

 ی تونیم  یبرخورد   یبه مشکل  یی جا  هیفقط خواستم بگم،  اگه  

 ... یکمک من حساب کن یرو

 

 کم نشه...!  تونیگفت: ممنونم واقعا،  سا یبا مسخرگ قاصدک 

 

هم به کارکنان که با    یتوجه  چیدر و باز کرد و رفت و ه  بعدم

 کردند،  نکرد.  یم  رو وضعش نگاه س یکنجکاو

 

آمد که    ادشی رفتنش را تماشا کرد.  خنده اش گرفت،     حسان

که امروز با او دهان به دهان    یآورد و مرد  یچه بر سر فراست

که    یکرد،  در صورت  ی م  یشده بود، قاصدک داشت دشمن تراش

 چه خبر است؟! ایدانست دن یخودش نم

قاصدک دنبال دردسر   یاراما انگ  د؛ یاین  شیپ   ی بود مشکل  دواریام

 بود...!!! 
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  ی و تماس ها  دیفهم  ی آنجا بود که خودش هم حالش را نم  جالب

مراعات کند،  حال    کردیم یکه سع یی او  یبرا  شیکیزیکوچک ف

موضوع ناراحت   نیکرد و اصال از ا  ی راه به راه قاصدک را لمس م

  یحسن  و  سنایندارد...  مانند    یبد  تی دانست ن  ینبود،  چون م

 ...؟! تدانس ی که... خودش هم نم ا ی شیراد ببو

 

 قاصدک 

 

سر در    میشده بود که همه دوست داشتن از کارها  یبی عج  جور

 . اورندیب

تا   کردیم  شرایحسان مانده بود که شکر خدا او هم تمام سع  کی

 عقب نماند...!  هیاز بق

 

  ی افتم، تماس و لمس ها  یو پر نفوذش م  قیعم  ینگاه ها  ادی

  شیبرا  یحسان محرم و نامحرم  یمگر برا، اصال  هم بود  شیکیزیف

 ! ست؟یمهم ن
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 اعصابم بود.  یرو یادیخوشگلش ز شخندین

 مرد و چه به آن لب ها...!  اصال

 برجسته ودختر کش بودند.  یادی ز شیلب ها  فرم

 یکنم تو  یفکر م  شتریمن چه؟ مبارک صاحبش! نه حال که ب  به

 کند...!  ریحلقومش گ

 

 من وجود نداشت.  یابدتر از امروز بر یروز

  ی العموم شده! فکر کرده من م  یمدع  میتن لش و دراز برا  مردک

 کنم.  ی و نگاهش م نمینش

از آن ب  یم روزگار است اما من هم قرار   ی شرف ها  ی دانم که 

 .نمیشبن کاریب ستین

  یی که دوست ندارم به پدرم رو بزنم اما امان از اجبارها  هرچند

 بندد.  ی را بهم م تیکه دست و پا
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مشکل  خالص کار  حسان  از  جانب    یشدن  به  حق  آنقدر  بود، 

خواستم از    یرا گفتم،  نم  قیبرخورد کرد که در آخر تمام حقا

 اما باز هم مقصرش حسان بود. م یبگو م یخانه مادر

افتم،  متعجب شدم... دفترش طبقه سوم بود    یدفترش که م  ادی

 طبقه اول و دوم!  شی فرش ها  یو گالر

   ی گفت مرب  سنایهمان که    ای  ستین  ریگ  یشتر کمگ  اروی  نیا  اصال

 دفتر و دستک چه بود؟!   نیو ا  ایبرو و ب ن ی!  پس ا؟یکشت

به تو چه؟ بعدم    ؟یبه سرم زدم و به خود گفتم: فضول  یا  ضربه

ح بابا  ینیسحاج  مثل  هم  پسرش  شاخ    ی و  دوتا  اون  و  من 

پوال اونکه  از  جدا  فرشن!   کار  تو  و    یشمشاداش  بابام  بدبخت 

 یکه گرفتن به درد خودشون م ییتو جوب با اون مدرکا نتخیر

 خوره! 

 

 را بالفاصله جواب داد. شیبه سهند زدم که گوش یزنگ

 !؟یجونم جوجه رنگ-
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که به من نسبت    یصفات  نیگرفت: مرده شورت و ببرن با ا  حرصم

 ه؟ی من کجام شکل جوجه رنگ شعوری!  آخه بیدیم

 

تا موهات و رنگ بدنت    ری: همه جات! از چشات بگدیخند  سهند

 خواهر من!  یزن ی و کال سو باال م

 

م  نباریا اله  یخودمم  داداش  یخندم:  بشم  کجایفدات    یی ! 

 ؟یستین

 . یایم که بخانجونم؛ منتظر شیپ -

 

 !؟ی اومد یرود: تو ک  یباال م ابروهام

صبح اومدم و دلم اونقدر برات تنگ شده که گفتم اول تو رو  -

 بعد برم خونه. نمیبب

 

 . شدیم ضیخود به خود عر شمین
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 خونه...   امیبچه ها بودم و دارم م  شیمن قربون دل تنگت برم... پ -

 

  گهیساعت د  م یکردم و گفتم: سهند من تا ن  لمیساعت موبا  نگاه 

 خونم... فعال... 

 

  ی رفتم. خدا عمر با عزت و طوالن  ابانیکردم و آن طرف خ  قطع

 جات داد،  هرچند مرا از فالکت ن  نشیبه رها بدهد که با دادن ماش

اول در  با  نیکه  پول    د یجد   نیماش  کیفکر    د یفرصت  اما  باشم 

 ندارم...! 

 

 . دم ی. انگار که چند سال بود او را ندآغوش سهند فرو رفتم در

  دنش یهفته به د  نیا  یتو  دی کشد و با  یسروش هم پر م   یبرا  دلم

 بروم.

 

س  کنار با  هم  خانجون  و  نشستم  کنارمان    ی چا  ی نیسهند 

 نشست...
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 ؟یتو نبود من چه کارا کرد نمیکن بب فیخب تعر-

 

انگار که ده سال نبوده!    زنهیحرف م یکج کردم: جور شیبرا لب

رفت تو  پ   یجونم  خوشگال  دختر  و  خبرا  پس  دودور،     شیددر 

 خودتن!

 

 قاصدک!  ی وثید یلیخ-

 

و گفت: خاک به سرم! شما دوتا کره خر   دیکش  ینیه  خانجون

 ...؟! نیدیاز دهنتون در و گوهر بهم م نیکه دار نیدیباز بهم رس

 

:  خانجون میباهم گفتو    میمن و سهند هر دو بهم نگاه کرد  نباریا

 شما هم؟! 
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ماند و مطلب را نگرفت که سهند گفت:    یبدبخت لحظه ا  خانجون

 ! م؟ یخانجون ما کره خر

 

اش را در آورد    ییبا حرص نگاهش کرد و خواست دمپا  خانجون

در منم اثر کرده   تونینیخب کمال همنش  که منصرف شد و گفت:

 !گهید

 

  اد یبهت    زیچندتا چ  هیبغل خودم خانجون    ا ی!  بنیجونم هم نش-

 بدم. 

 

که کرد درست    یرا درآورده با پرتاب   شییخانجون دمپا  گرید  نباریا

 سهند خورد. نهیبه س

 

  ی من و سهند وقت   م، یبود  نیهم  شهیرفتم. هم  سهیخنده ر  از

و البته  میگذاشت  یسر به سر خانجون م یدای ز میدیرس ی بهم م 

 بود.  هیاو هم پا 
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 ؟یخوا ی م یخب چ-

پ   آب زهرا رو عمل    ش یدهانم را قورت دادم و گفتم: چند روز 

بچه ها رو من از    نی... اشدیم  هیکل  وندیپ   دیکه با  ادتهیکردن!   

ا  ییهرجا اما  کارم باعث    نیجمع کردم و بهشون پناهگاه دادم 

 ترسم سهند...  یرم م خودمم داشده که  ییدردسرا

 اخم کرد و گفت: درست حرف بزن بفهمم...؟!  ندسه

که ازش بچه رو    یی شرفا   ی از اون ب  ی ک ی  روزیبردم: د  ن ییپا  سر

بود با    دهیاومده بود سراغم که اگه حسان به موقع نرس   دم،یخر

 شده بودم...  یکیآسفالت کوچه 

 

ب   یعصبان  سهند ز  بوده که بخواد  یپدر   یشد: کدوم    ی ادیگوه 

اصال به توچه که اون بچه ها رو دور     ؟یصاحاب   یبخوره؟ مگه تو ب

 ! ؟یخودت جمع کرد
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  گمی!  دارم مکردمیازت پنهون م  دی شدم: سهند حتما با  ناراحت

ببرم سر قبرم!    خوامیاونجا افتاده،  من م یاون خونه به اون بزرگ

 مون یچندتا بچه پناه داشته باشن و اصال هم پش  هیخب دادم  

 .. .ستمین

 

به تو    زایچ  نجوریا  ، یفتیدردسر ب  ی نکن که تو  ی قاصدک کار-

 آخه المصب به تو چه؟!  شه؛یمربوط نم

 

رسه تو    یبه حرف زدنمون اه!  خودم شعورم م  گهیگوه نزن د-

و بفرسته   لش یکه وک  ی خوام با بابا صحبت کن  ی ...  میبگ  ی الزم ن

خودم، واسه جون    یبرا  بچه ها ثبت بشه... اونم نه  تیتا اسم و هو

ها بچه  نم  گم یم  یی اون  کنن...    توننیکه  مراقبت  خودشون  از 

 منم راحت تره...!  الیقانون که پشتشون باشه، خ

 

از هم باز شد و گفت:     شی بهم کرد و اخم ها  یبینگاه عج  سهند

 دل رئوفت من و کشته...!  نیا
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با    !  میمن جد  اریدرن  یسخره باززدم و گفتم: م  شیبه بازو  یمشت

 ؟یکنیبابا صحبت م

 

 ! ؟ یخودت بگ ستیاما بهتر ن کنمینگاهم کرد: صحبت م قیعم

 

  ی بردم و دستانم را در هم گره کردم و گفتم: من نم  ریبه ز  سر

 تونم... 

 

ا- تو  یو دور  نهیک  نیقاصدک  بابا    یرو تمومش کن،  به خدا 

 از هممون دوست داره!  شتریرو ب یاز خود راض وونهید

 

و    پوزخند جزدم  سهند،  گفتم:  نگو  انجام    هیوک  خواستم  کار 

 ... یبد
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نپ- و  پ چونیبحث  داره  بابامون  م  شه،یم  ری !  و  ! خوادیدخترش 

 رو بزار کنار و دلش و شاد کن...  یلجباز

 

  ی را که م  یزی.  آن چزدیم  یخودش را به نفهم  ا ی  د یفهم  ینم

 خواست از عهده من خارج بود. 

 

 ... یبرام کن یواستم کارکنارش بلند شدم و گفتم: اصال نخ از

 

 را گرفت...  می خواهم بروم که بازو یم

 آدم باش قاصدک! -

  ی کدام منِ قاصدک را درک نکردند و نم  چ یدانستند! ه  ی نم  آنها

 کنند...! 

 

  ی که تو ازم م  یزیرا از دست دادم و نعره زدم: اون چ  کنترلم

  یکدومتون نم چ یسهند، موضوع رو کش نده...  ه هینشدن یخوا
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کشم رو    ی که من م  ی...؟!  دردهیدرد من چ  دیفهم  ی!  نمدیفهم

 ... دیفهم یکدومتون نم چیه

 

  یاون درد ب   نمیبدتر سرخ شد و جوابم را داد: خب بگو بب  سهند

 ...؟! یذاریطاقچه باال م نقدریکه ا هیصاحابت چ

 

از چشمم چک  یاشک پا  دیرا د  دیکه  از موضعش  .  امد ین  نییاما 

اما م اتاقم رفتم  ا  هنایسمت  و گفتم: من طاقچه باال    ستادمیراه 

کن سهند،  اونوقت    ی من باش و زندگ یساعت جا  هینذاشتم اما 

 وقت مثل تو و سروش نبودم...!   چیقضاوت کن... من ه

 

 وزم نبود... حال و ر نیمانند انها نبودم که اگر بودم، ا  من

چ  یحت هم  داشت،    یبرا  یزیخانجون  حق  نداشت...  گفتن 

 ...!استخو یپسرش را م

را    میشد تا بتوانم فردا  ی تمام م  د یبودم امروزم گند بود! با  گفته

 کنم...  یبهتر سپر
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در گذاشتم    یاتاق را باز کردم و خودم را داخل انداختم. سر رو  در

 وجودم شکسته شوند. ی ه هاو اجازه دادم، تک

 

اطراف  یدر چه فکر  من نم  زهایچه چ  انمیبودم و  گفتند!    یکه 

  یبود و جانم! او که آنقدر من را دوست م  ه امکرد  زیسهند عز

 !هیبه حال بق یوا زدیگونه در موردم حرف م نیداشت و ا

 

خانجون آمد: قاصدک جان! چرا در   ی به در خورد و صدا یا تقه

 ! مینداشت... باز کن در و باهم حرف بزن  یسهند منظور   ؟یو بست

 

مرا  ه  ک  یگفتن داشت خانجون!  هرکس  گرید  نیزدم! ا  پوزخند

درون طوفان زده من چه خبر است؟ تو   یدان   ینشناسد تو که م 

 کشم؟!   یم  ی من قاصدک چ  یدان  یکه م

ون حالم خوبه! منظور سهند هم  را پس زدم و گفتم: خانج  بغضم

 ...!ستین هیبه توج یاجیاحت دمیکه بود رو خوب فهم یهرچ
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م  میصدا  لرزش ب  ی کامال حس  و  فهم  ی شد  د  دیشک    گری که 

 د. نش ریگیپ 

 

 یاشکانم جار  لیزدم. س  یبه روتخت  ی تختم نشستم و چنگ  یرو

هام    یدل تنگ   یو برا  کنم یم  هیشد و با خود گفتم: امروز رو گر

من نخواستم و     ،ی.  خدا خودت خبر از حالم دارشمیمرهم م

ا باعث  از    یی جدا  نیخودشون  شدم!  دور  سال  ده  من  شدن!  

از بابام!  مگه     دم،کر  یعوض نم  ایکه آن را با دن  یخودم،  از زندگ

خودش و    ی داره زندگ  یباباش و نخواد؟! هرکس  یدختر  شهیم

 کنم!  ی کنم زندگ یم  یکنه و منم دارم سع یم

 

  ی زندگ   یکردم فقط داشتم روزها  ینم  یشدم!  من زندگ   یعصبان

 شده خواسته من نبود! لیتحم یزندگ  نیگذراندم.  ا یرا م

  ش یارم،  اگر ده سال پ را در غم و فراغ بگذ  ینخواستم کس  من

 داشتم!  خوشبخت بودم!  یبود،  منم زندگ  دهیپدرم زودتر رس

 من نبود؟!   یحساس زندگ طیشرا ی پدرم در تمام چرا
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ام بغض داشت،     دهیخواستم برنجانم اما دل رنج  یرا نم  خانجون

 من مختص خودم بود.  ییمن تنها بودم،  تنها 

.  خانجون نکردم  کنم و  ریسروش را درگ  ایخواستم سهند    ینم

خود برد و حکم کرد که   شیآنکه تنها نباشم مرا به پ  یهم برا

دراز نکردم    شیدست جلو  چوقتیکنم اما ه  ی در کنار او زندگ  د یبا

 و هرچه کرده با خواست خودش بود.

 

بود که خودمم از مرور   یا  دهیچیمن مانند کالف در هم پ   یزندگ

تواند   یاطرات موقت ها مرور خ  یشدم اما بعض  یآن خسته م

 . ی کن  دایپ   یخود را در زندگ  یتوان  یشود که م   ادآوریرا    ییزهایچ

 

 لیمن دخ  یاست که در زندگ   یاجبار هردو به گونه ا  ا ی  عادت 

 بار آورده که خودم تالش کنم.  یشدند.  مادرم مرا طور

هستم!  با آنکه کوچکتر از سروش و سهند هستم اما من    مستقل

خانه   جلوترم!  آنها  خودم  از  رنج  مغازه کوچکم حاصل دست  و 
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کودک   چند  سرپرست  من  تازه  ب   میتیهست،   ست  سرپر  یو 

برا ما  یهستم!  که    میزندگ  حتاجیدرآوردن  شدم  خبره  آنقدر 

 پولم بگذارم. یبتوانم پول رو

حرفها آنقدر سوز دارند که با تمام   یتمام جلوتر بودنم اما بعض  با

 سوزد.  یم مز هم دلکنم با یکه بهش فکر م  یمثبت  یپوئن ها

 

 . ردیگ ی از سهند م دلم

 .ستیحال بدم ن یبرا  یدوش گرفتن هم شفاعت یحت

 هستم تا آن روزها را فراموش کنم اما...  یراهکار دنبال

 خواب بتواند همان راهکار باشد اما موقت است! دیشا

 

 یدر خانه ا  یحق نداشت آن طور مرا مواخذه کند.  وقت  سهند

  ی به او باشد و از لحاظ عاطف  تا حواسش  مادر هست  کیاست که  

  ش یها  یتواند تمام خستگ  یلبخندش م  کیبا    ا یبه او عشق بورزد؛

کند   رفع  وقت    یپدر  ایرا  به  که  و    یدست  ،یاری باشد  برساند 

 کند.  بتیو درشتش را نص زیر تیحما
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روح زخم خورده ات    کیشر  ت یپدر و مادر موقع غم ها  همان

 پررنگشان قوت قلب است. م حضورباز ه   ت،یباشند و موقع شاد

  دا یمعنا پ   نجایاست که از آن اوست! واژه خانواده ا  یخوشبخت  نیا

 کند.  یم

من!  من قاصدک همانند اسمم رها شدم و به هر سو رفتم!     اما

بود که سهمم    ییدر آخر تنها،  تنها یله شدم!  نوازش شدم!  ول 

 !شد

چشمانم باعث    یجلو  ریکردم بخوابم اما تصو  ی بستم و سع  چشم

  ی را تا حد ممکن درشت کنم.  حت  شیشده با وحشت چشمها

 خواب هم راهکار نبود!

دهم تامرهم دل شکسته  ینم تیخندم تا رها شوم! اهم یم من

 یکردن دارم چون اجبار مرا محکوم م  یام باشم! عادت به زندگ 

 کند. 

 سالها خواستم به   نیا زمزمه کردم و مثل تمام ادرد اسم خدا ر  با

کنم و نفس    ی دهد تا بتوانم زندگ  یدهد! صبرتن خسته ام صبر  

 سخت نباشد.  دنیکش
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نسر  مغازه  به  ترخ  نیرا  به دنبال  زهرا   صیسپردم و خودم هم 

 رفتم.

تختش بخوابد که از   یرا به خانه آوردم. کمک کردم تا رو  زهرا

زدم و گفتم:    ش یبه رو  یدرد چهره اش در هم رفت اما لبخند

 ارم؟یمسکن برات ب یخوا یم ؟یدارفدات بشم درد 

 

تونم    یبهم انداخت و گفت: نه م   یروحش نگاه   ی با صورت ب  زهرا

 مسکن بهم داد.  هی میایب نکهی تحمل کنم...  خانوم پرستار قبل ا

 

بگو خب!    میبه خانم حک  یداشت  یکار  ا یباشه اگه دردت گرفت  -

 بهم زنگ بزن. یاگر هم با من کار داشت

 

 !؟یبر یخوایخاله م-

 

پ   یساعت  هی  زمینه عز- برم، چون   دی بعد با  یهستم ول  شتیرو 

 هزارتا کار دارم. 
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زد، خم شدم و    یرمق  ی زهرا ستاره باران شد و لبخند ب  چشمان

 . دمیاش را بوس یشانیپ 

 

 بچه ها ذوق زده شد،  بچه ها هم خوشحال بودند.  دنی با د زهرا

 داشتند.  یبچه ها نسبت بهم عادت کرده و وابستگ ییجورا کی

 بود.  دنیقابل د  نشانیب تیمیو صم محبت

کردند، من هم در    یها هرکدام به زبان خود ابراز خوشحال  بچه

ا از  بودم.  خوشحال  سع  نکهیکنارشان  تا    یتمام  کردم  را  ام 

 ارزش داشت. ا یدن ا یدن شی دخترکم راحت شود و لبخند ها

 

** 

 

 کرده و رفتم. ی بچه ها خداحافظ از



 

~ 291 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

همان تن لش دراز برق از سرم   دنیبا د  کوچه شدم که  داخل

 . دیپر

  الش یجدول کنار کوچه نشسته بود و به خ  یآمده بود رو  شعوریب

 داد.  یمرا م کیکش

که تا آن کنه مزاحم را از خود   یبودم هم دنبال فکر  دهیترس  هم

 دور کنم. 

 سهند بود!  ریتقص همش

 

که بهم زد باعث شد تا صبح چس    ییاحمق با آن حرفها  سهند

  م یبرا  میبردارم که داشته و نداشته ها  یاله بزنم و فاز افسردگن

کنم که فردا    حیحالم را تشر  نمیبرقصند و من هم بنش  یدربن

ضرر را   یفکر همه جا را کرد تا جلو  دینشوم!  آخر با  یعقده ا

 گرفت!

 جز حسان! دیبه ذهنم نرس یا نهیگز چیه

د  د یبا م   یآقا  داریبه  ا  یقهرمان  و  به  ودخ  نباریرفتم  دست  م 

 دامنش شوم... 
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از   ی کنم و داخل م  یبه تن لش درازش م  یگرید  نگاه  روم و 

 چادر به من بدهد...!!!  یکیخواهم  یم میخانوم حک

رو  چادر سرک   یرا  و  انداختم  آنجا  دمیداخل کوچه کش  یسر   .

 من!  دنید دینشسته بود به ام

گرفت  یچگونه رو م میکه خانم حک اورمیب ادیکنم به  یم یسع

 من هم همان کار را انجام دادم.  بایو تقر

 زدم و رفتم.  ینداشت! لبخند ذوق زده ا  یکه مشکل ظاهراً

برنداشتم که با کوتاه بودن چادر آه از نهادم بلند شد.    ی قدم  هنوز

 کجا؟!  یمیآخر قد بلند من کجا و قد خانم حک

  م یبه قدم ها  ی چادر را بغل زدم و رو گرفتم،  سرعت  ال یخ  یب

ب  ی مادم و  د تا  احمق هست که  آنقدر  بفهمد من    د،یای دانستم 

 هستم؟ من رفته بودم!   یک یچادر

 

 ریامان قلبم دست خودم نبود،  ز  ی کنارش رد شدم و کوبش ب  از

  ن ییبهش انداختم که سر باال آورد و دوباره سر پا  ینگاه  یچشم

 برد.
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  دنی به عقب برگشتم و با د  دم،یلحظه با بلند شدنش ترس  کی

کوچه گذشتم! امان ندادم و    چی تندتر رفتم و از پ   لفش، مخا  ریمس

 . دمیتوان دو نیبا آخر

 .دمیکوچه را رد کردم تا به ساختمان حسان رس دو

 از پسرخاله نداشتم!حسان! یهم دست کم  خودم

 

 نییباال و پا   ادیز  دنیام از دو  نهیچاق کردم. س  ی شدم و نفس  خم

نگاه  یم ند  ریبه مس  یشد.  با  لبخند زدم،     ش ندی آمده کردم و 

بگ نگاه  ق  رم یخواستم  قشنگم  شانس  از  ترک  افه یاما  را    بش یبد 

 خودم را داخل ساختمان انداختم. یی دانم با چه رو ی و نم دمید

به آسانسور و پله ها کردم که با باز شدنش، سوار شدم و   ینگاه 

 دکمه سه را زدم.

از    یودم هم دست کمرا درون دستم مچاله شده بود،  خ  چادر

 نداشتم. چادر  آن

که دور تا دورم پخش   یشانیپر  یو با موها دم ید نهیرا در آ خود

 باال رفت.  می شده بود وصورت سرخ شده ام، ابروها



 

~ 294 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  ش ی!  واال از جن کم نبود فقط دست و پاها دمیکه جن د   انگار

 بود! زادیشکل آدم

 کردم.  کس یآن ف یرا درست کردم و شال را دوباره رو م یموها

 تو کوله ام چپاندم. چادر را رفتم و  رونیب

 حسان بلند شد.   دییبفرما  یدر زدم که صدا  تیریاتاق مد  دنی د  با

را در برگه    یی زها یبود و چ  نیی را باز کردم.  حسان سرش پا  در

 کرد.  ی م ادداشتی یا

 سالم! -

 

 ب نگاهم کرد. به ضرب باال آمد و متعج سرش

 بلند شد و به طرفم آمد.  زیپشت م از

خجالت    یرا نداشته،  جلو رفتم و با کم  دنمید   بود توقع  معلوم

 نم؟یبش  تونمیگفتم: م

 البته بفرما!-
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  ی سمتم گرفت،  بدون معطل  یآب  وانینشستم که ل  یصندل  یرو

 آب را خوردم.

 

اش و به   هیجا به جا شدم که تک  مینگاه پر نفوذش در جا  ریز

 افتاده؟!  یگفت:  اتفاق  د یگذاشت و پر ترد  یصندل یپشت

 

از آن بود که خام    زتریحال بدم را کتمان کنم اما او ت  خواستم

خواستم مزاحم   ی من شود. درمانده نگاهش کردم و گفتم: من نم

 نبود. یا گهی شما بشم اما راه د

 شده؟   ی گفت: چ  ی با نگراناش و برداشت و سمتم خم شد و    هیتک

کش  نگاهم  چشمانش  اما    ده یبه  بودم  نکرده  دقت  حاال  تا  شد؛ 

کرد!    یم  یانبوه ابروانش بدجور دلبر  ریبود و ز  چشمانش خمار

که دفعه    ی دماغش و سپس لبان  یتر آمد و رو  نیینگاه سرکشم پا

روانم بود، زوم شدم؛ جذاب بود و مردانه! مردمک    یقبل بدجور رو

برق  اهِ یس  یها شبش  ا  یرنگ  که  مرا   یم  نگارداشت  خواست 

 کند. زمیپنوتیه
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 ؟!اومدنت تو صورت منه نجایا لیدل-

 

 کنم: هان؟!  یرا دوبار آرام بازو بسته م م یها پلک

دور تا   کی! خنده اش هم مردانه بود،  اصال اون خط باردیخند

 بود!  بایز ی ادیمرد ز کی یدور لبانش برا

خود را جمع و   یداده بودم که با تک سرفه ا  یوحشتناک  یسوت

  ی من و نگاه م  نیکه شما دار  ی نجوریجور کردم و با اخم گفتم: ا

 ! شهی خب معلومه حواسم پرت م یکن

 

  یشد، ابروها  ش یابروها  زیحسان باال رفتند و نگاه من ت  یابروها

 ! دند یرقص ی و پرپشتش دلبرانه در نگاهم م یهشت

 

 ! شه؟یباز نگاه من داره مانع جواب دادن شما م نکهیمثل ا-
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  ن یمرد ا  هی   ستینازک کردم و گفتم: اصال خوب ن  یچشم  پشت

 باشه!نفس کاذب داشته همه اعتماد به 

 

اده  افت  ی: چه اتفاقدیپرس  تیبعد با جد  یتکان داد ول  یسر  باخنده

  ی کس  ؟ یزد  یکه صورتت اونقدر سرخ شده بود و نفس نفس م

 کرده؟!  تتیاذ

 

  ی بردم و حتم دارم باز هم صورتم سرخ شده که صدا  ن ییپا  سر

 :قاصدک خانوم؟!د یآ یحسان دوباره م 

 

گفتم: اون تن لشه که اون    عیبستم و سر باال آوردم اما چشم   سر

 کنه، اومده در خونه!  میکیخواست با آسفالت  یروز م

 

درهمش مواجه شدم، ادامه دادم:  یباز کردم که با اخم ها چشم

که   نیشد و منم آوردمش خونه اما هم ی زهرا مرخص م یصبح

. برگشتم  دمیو ترس  دمشیاون طرف کوچه د  رون،یب  امیخواستم ب
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از دستش فرار کردم و  یمیم حکسر کردن چادر خانو داخل و با

! منم به  دمشیو د  شدنفسم تموم    نجایس بدم ااما از شان  دمییدو

که، منم اومدم که حداقل    نیبود  انیپناه آوردم. آخه در جر  نجایا

 کمک کردنتون کامل بشه!

 

طوالن  حسان سمت    ی نگاه  و  شد  بلند  بالفاصله  و  انداخت  بهم 

 پنجره رفت.

 را چک کند.  ابانیکه بخواهد خ انگار

 

 ! ؟یزنگ نزد سی و گفت: چرا به پل شمیپ  برگشت

 و فرار کردم!  دیبه ذهنم نرس دنش یبه محض د  گهیگفتم: د آرام

 

طول و عرض اتاقش    یو کم  دیبه سر و صورتش کش   یدست  حسان

ا  یرا ط و ه  نباریکرد،نگاه سرکش من  بلند  را نشانه    کلشیقد 

 رفت.
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اندام    ،ی مشک  نیبا ج  دهیپوش  د یقرمز سف  زیچهارخانه ر  راهنیپ 

 .دیکش  یو مردانه اش را به رخ م دهیشک

دهانم را قورت دادم، خاک بر سرم که کنترل چشمانم را از    آب

و من مانند    کردیم  یدست داده بودم! جلو چشمانم مدام دلبر

 . کردمیها فقط نگاهش م وانهید

وجودم داشتم    آن تن لش از ذهنم رفته بود و من با تمام   اصال

 آوردم.  ی در م یباز زیه

 بود!  انیکامال ع  راهنشیاز پ  شیو بازو نهیس یها عضله

  کلیکه داشتم هم ه  ینبودم چون سهند، سروش و دوستان  دهیند

عضالن و  فرم  رو  اندام  ه  ی و  اما  حسان    چیداشتند  مانند  کدام 

 نبودند! 

 

 حواست کجاست؟ -

 

با خنده داشت  خودم و حسان شدم که    نیفاصله کم ب  متوجه

 کرد.   ینگاهم م 
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 چقدر خوش خنده شده بود!  امروز

 

 ! ؟یباش  ده یقاصدک خانوم فکر کنم قبال تمام نما د -

 یآمد روز ادمی به فکر فرو رفتم و  ینگاهش کردم و کم متعجب

 شدم...  تشیوارد سوئ میفضول یارضا یکه برا د یگو یرا م

 فقط باال تنه اش بود! اما

و    دمیمن فقط باالتنتون و د  نیکن  یم  فکر گفتم: اشتباه  بدون

 تمام نما رو نه! 

 

ا  و پا  یبا سر اشاره  کنم که در جا خشک   ی تنه اش م  نییبه 

 ... دمیکش  یبلند نیشدم و ه

 

من به    ییحسان هم درشت شده بود و بدبخت از پررو  چشمان

 سرفه افتاد. 
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اصال تمام    یرا رفع و رجوع کنم و گفتم: واحرف و کارم    خواستم

حدس زد که    شدیبود، م  یدر همون حدم کاف تون به من چه؟  نما

 تنتون هم مثل باالش روفرمه! نییپا

 

 گند زدم!  بدتر

تا    رمیبلند شدم، دوست داشتم از خجالت بم  م یاز جا  کبارهی  به

 ندهم!  یآنقدر سوت گرید

 افتادم!  یچارگیمردک تن لش که از جور تو به  ب یریبم یا

شد و حسان هم سرخ شده    دهیم کشبروم که بند کوله ا  خواستم

 باشد.  ی جد ای دانست بخندد  ینم

 ! میکن یفکر  هی دی با ؟یریکجا م-

ز  دمیخند  مسخره حضورتون  از  بنده  ممنون،  گفتم:   یادیو 

 نشه! شتریکه ب رمیشدم،م ضیمستف

 شدن چه بود که بلغور کرده بودم!  ضیآخر مستف! یهم سوت باز

 ی و وادارم کرد که رو  دیکشزد و کوله ام را    یقهقهه بلند  حسان

نم  نمیبنش  یصندل خواد خجالت   ی و در همان حال هم گفت: 
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چون   م یکن  یفکر  ه ی  دی اون بچه ها با  یکنم برا  ی ! فکر میبکش

 ممکنه جونشون در خطر باشه! 

 دوشم برداشت. یرا از رو یعوض کرد و باربحث را  یراحت به

در چشمان   رهیتکان دادم و خ  یکه خجالتم رفته بود،  سر  منم

 ! م؟یکن  یخوش حالتش گفتم: چه فکر

 

 . د یهم خند باز

  دن یدانم چرا خند یخوش خنده شده بود! البته نم یادیز امروز

 هم جذاب بودند.  ش یها

 

نشد، پوف   ریگیپ   گریندارم که د  یبود که من حالت عاد دهیفهم

شده    ی کردم و حت  یفکر  هیمن    نیو گفت: بب  دیکش  ی کالفه ا

 ! کنمیکارو م نیسط بکشم،  اهم ورو  تمیمحبوب یپا

 

مهم بود که بخواهد از    شیآنقدر برا  زیگرد شدند! چه چ  چشمانم

 استفاده کند؟!  تشیمحبوب
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رضا و اون خونه و بچه ها   طیشراو  رمیگیتماس م لم یمن با وک-

!  رهیو به عهده بگ  ش یقانون  یکارا  خوامیو ازش م  گم یرو واسش م

 ه؟ ینظرت چ

 

گونه کمکم کند اما مثل    نیهد ابخوا   کردم،   ی را هم نم  فکرش

 بود.  ی هم جد یادیز نکهیا

 

 ی راو

 

 چهره متعجب قاصدک در چرخش بود.  یحسان رو نگاه 

افتاد دوست داشت فقط بخندد، دخترک    ی که م  شیها   ی سوت  ادی

 رسما رد داده بود! 

خود   یاندام مردانه اش حس کرده بود اما به رو  یرو  شیباز  زیه

 . اوردین

 لبانش شود.  یکج خند روت مانع  نتوانس اما
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ش  قاصدک  اونجا  ینیریاخم  از  راستش  گفت:  و  که    ییکرد 

کارها    لیقب  نیاز ا  نکهیو منم وقت ا  زهیوسوسه انگ  شنهادتونیپ 

کار   ریگیپ   یکیکه    میزیچ  نیرو انجام بدم، ندارم اما دنبال همچ

 هیبچه ها و اون خونه بشه!  چه بسا که خونه هم ثبت بشه و  

 ! شمیم وشحالمخ یبشه کل دایدست به نقدم پ  ریچندتا خ

 

که او به گردنش داد،     یو تاب   چ یقاصدک با پ   د یبلند و سف  گردن

 کرد. رهیچشمان حسان را خ

درگ  خواستینم را  ز  ری ذهنش  صورت  اما  نگاه    بایکند  ناز  و 

رنگش او را خواه و ناخواه    ییطال  یبا حجم موها  شیچشمان آب

 کشاند.  یبه سمت خود م

 

 . ختیر یو ناز م  کردیم  یهم مانند لبانش دلبر شیاصد

 شد!  یبه طور حتم بدتر م  کرد،یاز آن نگاه م شتریب اگر
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زد، شماره    شیبه گوش  یرفته و چنگ  زشیگرفته و سمت م  نگاه

  لش یداد که وک  حیآمده توض  شی پ   طیرا گرفت و بابت شرا  لشیوک

برا تا  ب  یخواست  شرا  شتریاطالعات  دفتر  طیاز  به  ش موجود 

 بروند. 

 

 ر یز  تشیبد شود و محبوب  شی بود برابا قاصدک ممکن    رفتنش

توجه اما  برود  ا  یسوال  فکر  با  و  تا    نکهینکرد  بود  حواسش 

 شدند.  یمحتاطانه رفتار کند با قاصدک راه

  ی لیخ  یلیزد و گفت: آقا حسان... خ  ییلبخند دندان نما   قاصدک 

 !کنم تا جبران محبتتون بشه؟ کاریممنون! اصال من چ

 

کرد و   ده،یکه کامل سمتش چرخ یبه قاصدک  ینگاه   مین  حسان

 نیا  یدوست داشتم منم تو  ،یانجام بد  یکار  ستیگفت: الزم ن

 داشته باشم!  یکار سهم

 

 !نیدست دار ریتو کار خ  یخانوادگ نکهیچه جالب! مثل ا-
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پشت    گذاشته و  نیآرنجش را لب پنجره ماش  کهیدر حال  حسان

و وسط   اشاره  انگشت  خنده  دو  تا  لبش چسبانده  به  را را  اش 

 پنهان کند؛ گفت: با اجازتون!

 

 کرد: بله اجازه ما هم دست شماست...   یلبخند مصنوع  قاصدک 

 

را دور زد و با حفظ لبخندش گفت: حاال که اجازه    ی دگیبر  حسان

 ! م؟یناهار هم بخور هی میشما دست منه! چطوره بر

 

 بود. رهیهش خبهت زده نگاهش کرد و حسان منتظر ب قاصدک 

!  پشت سر  دیدانست چه بگو  ی شده بود و نم  ریغافلگ  قاصدک 

 کرد.   یزند و با دهان باز نگاه حسان م یهم پلک م 

حس  انتظار حسان  نداشت  هم  کند!آن  دعوت  ناهار  به  را  او  ان 

 ! م؟یشد؟ بر یکه حسان گفت: چ د ی! مانده بود چه بگوینیحس
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شانه اش   یروسر خوردند و    ش یسر کج کرد که موها  قاصدک 

  د یکارش نگاه سرکش حسان را به دنبال خود کش  نیو با ا  ختیر

  یسرکش قاصدک رو  یشد! موها  شیباعث اخمها  یاراد  یلیو خ

ا اصال  بود،  اصرار  نیروانش  به چه  و    ی موها  د یبا  یدختر  بلند 

چشمان نامحرم و    داد؟یعموم قرار م  دی را در معرض د  شیبایز

  ف ینرم و لط  یها  شمیآن ابر  یوجود داشت تا رو  ی ادیناپاک ز

 و باعث لذت شود..  فتدیب

 

دانست چه مرگش    یسخت در هم شد. خودش هم نم  ش یها  اخم

اما نتوانست و ط  ی خواست عاد  ی؟ مشده حرکت   ی رفتار کند 

چشمان متعجب و وق زده    یرا کنار زد و جلو  نشیماش  یرارادیغ 

  نییپا  را گرفت و او را به پشت چرخاند و با  ش یقاصدک، شانه ها

کند و سر    سیرا جمع کرد تا آنها را گ  ش یآوردن شالش،  موها

ب  ش یموها داشبورد  داخل  از  که  پارچه  نوار  با    ده، یکش  رونیرا 

کرد و بعد قاصدک    کسیسرش ف  یبست و با دقت تمام شال را رو
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  ی کارش گفت: از موها  هی توج  یرا به سمت خود چرخاند و برا

 ! ادیپخش شده خوشم نم

 

وقت دور و اطرافش    چیبلند بود که ه  یوهاعاشق مگفت!    دروغ

به زور تا    شانیهم موها  سنایو    یحسن  یرا نداشت؛  حت  یکس

آنها   شهیبودنشان هم  ییو به خاطر گرما  دیرس  یسرشانه اشان م

خوش رنگ و حالت   یموها  دنیکردند... اما حاال با د  یرا کوتاه م

داشت  . دوست  کرد   یوجودش را پر م  یقاصدک، حس لذت بخش

نوازش کند!    ش ی دست درون موها  گرید  کباری را  آن ها  و  کند 

ا  ی خوب  یبو  ش یموها از  هم  را  شامه حساسش  که    ن یداشتند 

 کرد.   یم کیفاصله تحر

 

و حس   دیحسان خودش را عقب کش  نینگاه سنگ  ریز  قاصدک

 شد.  رشیبانگیگر یخجالت

 لذت برد.  شتریسرخ شده بود حسان ب صورتش
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 ! م؟ یشد؟ بر یچ-

 

دانست آن حس خجالت    یگوشه شالش را گرفت و نم  ک صدقا

خدا پررو بود و زبانش شش    شهیبود،  همشده    شیدای از کجا پ 

که کرد،  زبانش    یمتر جلوتر از خودش بود! اما حاال حسان با کار

 کمرش به عرق نشسته بود.  رهیغالف شده بود و ت

 خونه؟!  می... برشهی... مشهیم-

 

بدتر حال بدش  آن جواب دادنش که   به خودش فرستاد با   یلعنت

 را نشان داد...! 

 

وضع  یراض  حسان تفر  شیپ   تیاز  و  م  یحیآمده     کرد،یکه 

خ کار  بر  عالوه  ما  گفت:  پاریسرخوش  مردونه  و    ی !  حرف 

 باشه! ادتی شهیو هم  نیا  م،یمونیهم م مونیتصم

 

 اما من... -
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 ... میاما و اگرم ندار-

به  و توجه  رضا  بدون  س  تیعدم  رستورقاصدک  مورد  مت  ان 

 نظرش رفت... 

 

** 

 

متعصب و اخمو    یجالب بود،  با آنکه کم  شیحسان برا  تیشخص

نبود و آن هم از    ی کرد خشک مذهب  یبود اما آنطور که فکر م 

 بود.   دهیگاهش د ی گاه و ب ی لمس کردن ها

زده بود تا چهره اش معلوم نباشد که با    ی دود  نکیکاله و ع   کی

رفته که  رونیکه او داشت، به ب  یوضعدختر آن هم با سر و  کی

!  یپخش شود که بله!  پسر حاج  شانیعکسها  ییفردا پس فردا

دختر قرار عاشقانه گذاشته و   ک یمعتمد محل! قهرمان کشور! با 

 بست! یکه دست و بالش را م  ی عاتیشا
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برخورد    جدا ا  کیاز  بافت    یدفعه  بابت  داد  انجام  حسان  که 

ن  شیموها بدش  اصال  اما    امدیاما  کرد  تعجب    یی جا  کیفقط 

گرفت! پسر با معرفت و قابل    یگرفت و بد هم م  یحالش را م

 بود!  یاعتماد

دور و برش نگاه و حرف و رفتار حسان بد نبود    یمردها برخالف

گاه م  ییها   طنتیش  یاما  حس  که   یزیچ  یلو  کردیرا  نبود 

 بهش دست بدهد.  یاحساس بد

 

 تیتواند مسول  یم   یادی شد حسان قابل اعتماد و تا حد ز  باورش

 هم باشد و مانند پدرش سخاوت و شفقت داشت!  ریپذ

 

  یحسان راض  ل یبچه ها و پناهگاهشان به وک  یسپردن سرپرست  از

 یبرا  ی حرف  هیتوانست در برابر آن تن لش و بق  ی بود و حال م

گفتن داشته باشد و از ترس فرار نکند و در برابرشان حقش را 

 .ردیبگ
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شود،     ریتوانست دلگ  ینم  چوقتید اما هه بوکرد  دشیناام  سهند

توانست لطف نکرده سهند   یرا نداشت اما م   یچون جز آنها کس

مهم نبود که    شیرا جبران کند و اما پدرش!  مگر دخترش برا

 گرفت؟!  یاز حال و احواالتش نم یخبر

به پس سرش زد و گفت:   یو ضربه ا  دیرا در آغوش کش  محسن

 ؟یایم یدار یچرا نگفت

 

گفت: خواستم مچ حاج بابا    طنتیبا حفظ لبخندش، با ش  سنحم

 ! دمیرو د  یابونیکه از شانس قشنگم تو غول ب  رمیو خانومش رو بگ

 

کرده اش ضرب بزند   زیحسان خواست محکم تر به برادر عز  نباریا

 که محسن فرار کرد.

 

  گهی شده!  اما د  ی ادیز  یلیخ  راتیینبودنم باعث تغ  نکهینه مثل ا-

 باشم...!  شتونیر خیب شهیهم یبرا اومدم که
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 ی بهمون خوش م  شتریب  یبا خنده گفت: همون جا بود  حسان

 بهتر بود. میگذشت و سرخر هم نداشت

 

اومدم تا اوضاع رو کنترل    گهیراه رفته را برگشت: نه د  حسنم

 کنم و... 

 

 !؟ یاومد یمادر به فدات تو ک یوا-

 

د و دل تنگ  خانوم حرفش قطع ش  هیعط  یصدا  دنیبا شن  محسن

 . دیدرش رفت و او را در آغوش کشسمت ما

 . دیسرش را بوس یو رو دییبو قیعم

 و دستانش را قاب پسرش کرد.  ختیخانم اشک ر هیعط

 مادر؟  یچرا خبر نداد-
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دور خود   ده،یدست دور کمر مادرش برد، او را باال کش  محسن

  ن یچرخاند و گفت: آخ قربون مامان تپلم که روز به روز داره سنگ

 باش حاج خانوم!  تونیفکر حاج یستی! فکر خودت نشهیتر م

 

خانوم به گونه اش زد و گفت: خاک به سرم! تو آدم بشو   هیعط

 . رهیم جیسرم داره گ نیاصال بزارم زم ؟یستین

 

گذاشت و خم شد و صورت مادرش را بوسه    نیاو را زم  محسن

درش  به ما  تینها  یب   د،یبار  یاز چشمانش م   یباران کرد. دلتنگ

 دل همه بود.  زیشاد و شوخش، عز هیداشت. با روح یبستگوا

 خانم دست پسرش را گرفت و داخل خانه رفت.  هیعط

  د یسمتش رفت و لپش را محکم کش  سنای  دنیبه محض د  محسن

خاله    ی...! چطوردنایلپ کش  نیا  یو گفت: دلم لک زده بود برا

 زه؟یر
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اشت، گفت:  گونه اش گذ  یرو  ی با حرص نگاهش کرد و دست  سنای

 ؟یبه لپ من دار کاریچ دهینوز نرسه

دلخور  بعد با  و  کرد  بب  ینگاه حسان  چ  نیگفت:    کارم یداداش 

 کرد؟

 

به محسن کرد و گفت:    یرا در آغوش گرفت و اخم  سنای  حسان

 !؟یلپ بدبختش دار کاریچ گهیراست م

 

گفت: فعال باهاش    الیخ  ی مبل ول کرد و ب   یخودش را رو  محسن

 کنم.  ی نبودنم رو م ین روزهابعدش جبرا ندارم اما  یکار

 ش؟!دادا-

 

 نثارش کرد اما باز هم محسن از رو نرفت.  یچشم غره ا حسان
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که    شیها  یبود،  مخصوصا با آمدن محسن و مزه پران  یخوب  شب

 کرد.  یجمع را شادتر م

  ر یآنکه خانواده اش غافلگ  یمحسن تمام شده بود و برا  یسرباز

  ن یخانوم چقدر بابت ا  هیآمد و عط  یخبر  چیکند بدون دادن ه

 موضوع خوشحال بود.

بود، قاصدک و جمع کردن آن بچه ها را    ریفکرش درگ  حسان

 دارد. لیکارش دل یاما مطمئن بود برا دیفهم ینم

شده و قاصدک بدون   یداریبچه ها با پول خر شتریدانست ب یم

سرپرست را دور هم جمع   یآن کودکان ب   ی توقع  ا ی کمک    چیه

به دنبال داشت که    یادیپناه داده بود.  کارش خطرات ز  کرده و 

 کند تا قانون پشت آن بچه ها باشد.   یخواست کار  ی م  لشیاز وک

 

ها  عاشق معجون  هم  آن  بود،  درست    یی معجون  خودش  که 

ا  ی ! رو به روکردیم   ی از معجونش م  ی و قلپ  ستاده یپنجره اش 

 خورد. 
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ساده و چموش   یادیکه ز  ی امروز فکر کرد و بودنش با قاصدک  به

 است.

 دشیبود، صورت سف  فینرم و لط  شم یبلندش مانند ابر  یموها

کننده    رهیزالل و شفاف که خ  ی چشمانش! چشمان  با، یصاف و ز

 بود... 

  ی ول  افد یرا ب  یدختر  ی کرد موها  ی وقت فکرش را هم نم  چیه

 اتفاق خودش را هم متعجب کرده بود.  نیا

 

خنگ و    ی خس،  گاه پررو و ت  ی قاصدک جالب بود! گاه  حاالت

که اصال به زبان درازش   یهم خجالت  ی ! گاه یدست و پا چلفت

 آمد.  ینم

 

  یاخم  اتشیانداخت و با تمام شدن محتو  شیخال  وانیبه ل  ینگاه 

 کرد.

در    دی را نداشت و با  نییحوصله رفتن به پا   د،یکش  یکالفه ا  پوف

برا  نیاول تا  کند  آشپزخانه  فکر  به  دچار    یفرصت  آمد  و  رفت 
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 تیکه شکمش و غذا خوردن در اولو  ییاو  ینباشد و برا  مشکل

 داد.  یانجام م یحتما کار دیبود، با 

 

راحت  یرو ل   یمبل  و  رو  یخال  وان ینشست  گذاشت.    زیم  یرا 

اسم قاصدک را لمس    ی لگرام شد، رورا برداشت و وارد ت  شیگوش

افشان    یو ناخودآگاه اخم کرد. موها  دیرا د  لشیکرد. عکس پروفا 

باال گرفته و    یگرفته بود و با سردور تا دورش را    شده بلندش 

باز    مهیسرخش ن  بان زل زده و ل  ن یکه مخمور به دورب  یچشمان

 بودند! 

م   ی بعد  عکس  قبل  یرا  عکس  از  بدتر  باز  که  ژست  ی آورد    یبا 

ز قاصدک  تر!  بود    یادیدلبرانه  ها  ا یدلبر  گونه   نیا  ش یعکس 

 بودند؟! 

 

و نخواست بفهمد    دیهمکه درونش بود را نف  یتیعصبان  جوشش

کرد،     رهی قاصدک را که تنها خودش بود را ذخ  یعکسها  یاما تمام

  شیخورد! اصال هم قرار نبود گوش  یبه دردش م   یروز  کی  دیشا
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و چشمان    دندید   ی ها م  یلیعکس ها راخ  نیابدهد! اما    یرا به کس

 بود.   شیرو یادیناپاک ز

س و حال  مبل انداخت،  ح  یرا خاموش کرد و کنارش رو  یگوش

  ریحوصله اش کرده بود اما خودش را درگ  یب   ی کم  نامشخصش

 نکرد.

کردن و از خود   نیآمدن محسن به باشگاه نرفته بود تا با تمر  با

خسته شود تا شب راحت به خواب برود اما محسن   دنیکار کش

از بس که با حرف ها و خاطرات   یحساب خسته اش کرده بود 

 بود...  دهیمحسن خند

 

او را به بند خودش    یحساب  یبود و عمه فخر   امدهیهم ن  لیکم

 خواست به زور زنش بدهد.  یو م دهیکش

ن  رفت  یرآبیرفت. خبر از ز  یبار زور مادرش نم  ریهرگز ز  لیکم

 یانقضا داشتند، برا  خ یکه تار  یهم داشت و دوست دختران  ش یها

 . کردینبود و به قول خودش رفع حاجات م یبد زیچ لیکم
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**** 

 انجون شد. خانه خوارد  سهند

. سر اوردیاز عزا درب  ی سمت آشپزخانه رفت تا شکم  شهیهم  مانند 

که با ضربه    کردیم  یخم شده بود و فضول  خچالیتا کمر داخل  

 یخورد و صدا  شهیکه سرش به لبه ش  دیبه کمرش از جا پر  یا

 آخش درآمد. 

 

خانجون با اخم   دیبزند که د  یرا بست و خواست حرف   خچالی  در

 کند.   یهش م و غضب نگا

 

  ی ول   یشیکه تا کمر خم م  یخوایصاحاب م  یب   نیتو ا  یآخه چ-

 !ست؟یدستت ن یچیه

 

  یی زهایو گفت: چ دیجلو رفت و خانجون را در آغوش کش سهند

 قربون قدت برم...  یخوام رو ندار یرو که من م 
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ا- آخرش  بد شد!  اونور حالم  م  خچالی  نیبرو  سوزه هم    یمن 

 ..! هم تو. شهیمن راحت م الیخ

 

: حاال حرص نخور جونم،   دیقهقهه زد و گونه اش را بوس  سهند

 ما کجاست؟  یوحش یآبج نیا

 

بهش    یحرف  یگارد گرفت و گفت: به جون قاصدکم بخوا  خانجون

 ...! دمی راهت نم گهید  یکن یکار ای  یبزن

 

دردونه شما    زیوار گفت:  من گوه بخورم،  بخوام عز  چارهیب  سهند

  ی بابا چطور  ی دون  ی !  نمینت کشاومدم مکنم!     تیو بابا رو اذ

 از خجالتم درومد؟ 

 

پسرش به تک دخترش    تینها  ی عالقه ب  تعجب کرد، از  خانجون

دل اما  داشت  د  امدنین  ل یخبر  و  ها   ده ی ها  نم  ش ینشدن    ی را 

 دانست.
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نم  یپوزخند  خانجون فکر  گفت:  و  زد  سهند  پسرم   یبه  کنم 

!  اون  رهیبگطرف دخترش رو    ی کن  ی م  فیکه تو تعر  یاونجور

 کرد!  ی اگه پدر بود که بچش و به امان خدا ول نم

 

سوخت که تک و تنها افتاده    ی م  ی قاصدک   یدلش برا  خانجون

که چگونه   دی د  یکرد.  تالشش را م   یم   یخودش زندگ  یبود و برا

سروش و سهند از پدرشان   کهیآورد در حال  یخرج خودش را در م

 گرفتند.   یم یبیپول تو ج

دن و کم سن و سال بودنش بلد بود پول دختر بو  با تمام  قاصدک

زندگ  اوردیدرب مرا    ش یو  وسعش  اگر  هنوز    د یرس  ی بچرخاند، 

 کرد.   یکمک هم م

ا  اما پدر و محبت ها   نیبا تمام  اما    شیها قاصدک محتاج  بود 

در را  آن  دل  ی م   غیپسرش  هروقت  و  م   لش یکرد     د، یپرس  ی را 

 رفت.  یپسرش طفره م
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ش! سهرابش!  با وجود زن و بچه  پسر   رود،   ینم  ادشیوقت    چیه

دختر  ش یها عاشق  شد!   چ  یعاشق  همه  را   شانیزندگ  زیکه 

عشق داد!   قرار  الشعاع  عم  نیآتش  یتحت  حاصلش    یقیو  که 

 و دلبر بود...  بایقاصدک ز

 

 . ارمیخوام از دلش درب ی خانجون قاصدک کوش؟ م-

 

ا   خانجون با زد.  سهند و سروش هرچقدر هم    یلبخند خسته 

د قا هصدک  اما  کنند  ناراحت  چوقتیعوا  و  قهر  را   شیتحمل 

 ندارند... 

 

 .دهیخواب ی داخل اتاقشه ول-

 

  ی سمت اتاق رفت و قاصدک را در حال  ی حرف  چیبدون ه  سهند

لنگ د  کیکه   و آن  راست  تختش    زانیآو  گرشیلنگش طرف 
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  یادی ز  یو فضا  دیخواب  ی بود،  پهن م  نیهم  شهی...  همدی بود، د

 کرد.  یغال مخواب اش یرا برا

چهره اش شد. خواهرکش    رهیزانو نشست و خ  یتختش رو  کنار

 را ناراحت و ناحق قضاوتش کرده بود.

 تا دلش را به دست آورد.   یهم آمده بود منت کش حاال

به او   یتوجه  یسهند اخم کرد و حت  دنیشد،  با د  داریب قاصدک

 نکرد.

ب  سهند اتاق  از  جون  مبل نشست.  خان  یزد و رو  رونیناراحت 

خوش نشان نداده و    ی قاصدک رو دیکرد و فهم  متعجب نگاهش 

 قصد ادب کردن برادرش را دارد.

 شد.  چشیآمد که باز سهند پاپ  رونیآماده از اتاقش ب قاصدک 

 

جر و    هیشد و گفت:    یناراحت از برخورد قاصدک عصبان  سهند

نداره،  در ضمن با بابا هم حرف زدم،    یاحتنار نقدریبحث ساده ا

 که...  گهیم لش یبه وکگفت 
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  ی کار  گه ید  ستیحرفش و قطع کرد و آرام گفت:  الزم ن  قاصدک 

 کردم...  دایخودم پ   ،یبکن

 

  ی هم در مقابل چشمان بهت زده سهند از خانجون خداحافظ  بعد

 کرد و رفت. 

 

  ی را نثار م که با تمام وجود محبتش    ی وقت   گر،ی بود د  قاصدک 

 کند!   یم محلتواند ک یکند،  به همان اندازه هم م 

 

**** 

 

  هیهد  نینظرش را جلب کرد.  بهتر  ی شاه مقصود زرد رنگ  حیتسب

 بدهد.  ینیتوانست به حاج حس یکه م یا

 کادو کرد...  ییبایز یو با بسته بند دیمغازه شد و آن را خر وارد
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نسر  نیا به  را  مغازه  و    نیروزها  بچرخاند  را  آنجا  تا  بود  سپرده 

 .خود داشته باشد یبرا یدرآمد

 را آرام کند...   الشیفکر و خ  یتا کم   دیچرخ  یشهر م  یتو  آزادانه

شد همانطور که سروش را هم   یادب م  دیبود، سهند با  ریدلگ

ها زدن  تلفن  به  که  بود  کرده  داد.     ینم  یجواب  چیه  ش یادب 

که   ستیقاصدک ن  نیا  شهیکه هم  دند یفهم  یم  دیبرادرانش با

  میمحبت سه  نیا  یتو  دیدنبال محبت آن ها باشد و آن هم با 

همسر باردارش بود.    یباشند... سروش که علنا کنار رفته بود و پ

حال و احواالتش بود و    یقدم برا  شیخودش بود که پ   شهیهم

 یجواب  چیزد اما او ه  یمسروش مرتب زنگ    شیریحال با کناره گ

 داد.  ینم

  ی صاف بود و گاه  یشده! گاه   بیو غر  بیروزها عج  نیکه ا  سهند

بود را خبر نداشت اما حق نداشت بابت حرف  مرگش  ! چه  یابر

از  شتریکشد.  ب شیکه به گذشته و پدرش مربوط بود را پ  یی ها

هم    انش یآورد اما اطراف  یبود و به زبان نم  ده ی صدمه د  یهرکس

  یم  شیگذشته را شخم زده و آن را به رو  یحرکت  نیبا کوچکتر

 آوردند. 
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جز   ن اشتباهش بهکردن و جبرا   یآشت  یبود، سهند هم برا  خوب

که ممکن    ییحدشان را تا جا  د ی و بلز کردن افتاده بود... آدم ها با

 از حد بگذرانند و حرمت بشکنند.  نکهیکنند نه ا تیاست رعا

 

کباب شکمش مالش رفت،  نگاه رستوران کرد،   یاستشمام بو  با

دل  تینها  یب  دیفهم تا  آنجا شد  وارد  است که  عزا   یگرسنه  از 

 ... اوردیدرب

  الیخ  ی گذراند!  ب   ی کرد و خوش م  ی خودش را مهمان م  زروام

 کرد!  یم  یبا لذت زندگ   د یمهم خودش بود با   انش،یاطراف

 

 (: اکامین حانهیقاصدک و آتش و جنون)ر رقص

خانوم هم   هیعط  یبه سرش زد که برا  یقرمز رنگ  راهنیپ   دنی د  با

اوضاع حال ناخوشش بد   نیهم در ا  طنتیش  یبخرد،  کم  هیهد

 نبود!

عطقرمز هم  آن  خجول   هی!   د   یخانوم  با  شک   راهنیپ   دنیکه 

 شدند.  ی م یانار شینداشت لپ ها 
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 و کادو کرد. دیخرزد و آن را  لبخند

و خانواده اش را دوست    ینیاش بهتر شد،  اصال حاج حس  هیروح

 گرفت.  یآرام م ینیحاج حس دنی داشت. مخصوصا آنکه با د

 

*** 

 

که    هیاما تحفه ناقابل  ستین  یدارقابل    زیشما!  چ  یاز کادو  نمیا-

 مورد پسند واقع بشه..!  دوارمیام

 

دخترم؟  مگه من   هیچه کار  نیکرد و گفت: ا  یاخم  ینیحس  حاج

  ک یکمک کوچ  هیمن فقط خواستم    ؟یریخواستم برام کادو بگ

 ! نیکنم،  هم

 

! مثل  نیدار  اریجواب داد: حاج آقا اخت  ینیریبا لبخند ش  قاصدک 

 ! رمیمنم خواستم براتون کادو بگ نینک ککم نیشما که خواست
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داده بود، آن   ینی که حاج حس  یو با همان جواب  ختیر  یم  زبان

 را به خودش هم پس داد و دهانش را بست!

 نگفت.   چیموشکافانه نگاهش کرد و ه ینیحس حاج

خ  هیعط گفت:   و  کرد  کنترل  را  لبخندش  زحمت   یلیخانوم 

 دخترم. یدیکش

 

  مینیباز کن، بب  لیو گفت: آقا خل  ردک  ینیرو به حاج حس  بعد

 ؟! گرفته یدخترمون چ

 

باز کردن کادو  ینیحس  حاج زن  ش یمشغول  به    هیشب  ی بود که 

  سنا یدر آغوش داشت همراه    ین یریدختر بچه ش  کهیدر حال  سنای

 ...وستندیبه  جمعشان پ 

مادر قاصدک جون رو  ای! بنیگفت: اومد  دنشانیخانوم با د  هیعط

 آشنا شو.. ت، باهاش کردم واس فیکه تعر

 !یسمت قاصدک برگشت و گفت: دختر بزرگم حسن سپس
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گذاشت و    یبلند شد و دست در دست دراز شده حسن  قاصدک 

رو از خاله   فتونی! تعرتونییبا لبخند گفت: خوش حالم از آشنا

 بودم...  داریبودم و مشتاق د دهیشن

 

بابا خ  یحسن ما  از ش  ی لیبا خجالت لبخند زد و گفت: مامان و 

 کردن!  یم فیرتع

 

 نون،  نظر لطفشونه...مم-

 

شدند که قاصدک خم   ایهم دست داد و احوال هم را جو  سنای با

 خانوم گرفت.  هیشد،  بسته کادو قرمز رنگ را سمت عط

 قابل شما رو نداره! -
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  ی خانوم با تعجب نگاهش کرد و گفت: مگه منم کادو م  هیعط

 خواستم؟!

  یریواسه حاج آقا بگ  شهیمگه مال  اص  رم؛ یمن خواستم براتون بگ-

 بره؟!   ادتیو حاج خانومش و  

 

  یمخمل  یادی ز شی کرد.  صدا  ی بهت زده نگاه قاصدک م  یحسن

و ناز دار بود! هرچند هم دوبلور شدن هم به آن صدا و ظرافت  

 آمد.  یم

 . د یخند یفقط م  سنای

را گرفت.  قاصدک سمت حاج    شی خانوم با خجالت کادو  هیعط

 !ن؟یبود یدوتون راضکا گفت: از برگشت و ینیحس

 

د  ینیحس  حاج برق   یگری نگاه  با  و  انداخت  کادو  در    یبه  که 

 یلیگفت: دستت درد نکنه باباجان خ   د،یدرخش  یچشمانش م

 دخترم!  یدیقشنگه! زحمت کش
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گفت: قابل شما رو نداره    طنتیو با ش  دی خند  یرکیز  ریز  قاصدک 

 نه...!  ای پسندن  یم ننیاما حاج خانومم کادوشون رو باز کنن،بب

 

لبخند  هیعط آوردن    یخانوم  باال  با  کرد،   باز  را  کادوش  و  زد 

تعجب کرده که قاصدک با همان لحن   ی قرمز رنگ به آن  راهنیپ 

 ! ستین یخوب زیاگه چ دیبارش گفت: ببخش طنتیش

خانوم و سپس   هیبا چشمان درشت شده نگاه عط سنایو  یحسن

را به تن کند،  آن هم    قاصدک کردند، محال بود مادرشان آن

 قرمز!

که جزو   یقاصدک شد و با لبخند طنتیمتوجه ش ینیحس حاج

صورتش بود،  گفت: دست قاصدک خانوم درد نکنه   یجدا نشدن

 ! دنیزحمت کش

 

 !ست یکنم، قابل دار ن ی خواهش م-
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  ی بزند اما منصرف شد و تنها با مهربان  یخانوم خواست حرف  هیعط

را تمام کند    طنتشیداد ش  حیرجتشکر کرد و قاصدک ت  شیذات

 وقت جسارت نکند.  کیتا 

 

ش  یحسن برق  و  لبخند  کرد،  نگاه  را  قاصدک  دقت   طنتیبا 

 برد.  ی چشمانش دل م

و دوست داشتم باهاتون  کرده بود    فیاز شما تعر  یلیمامان خ-

 آشنا بشم! 

 

عط  قاصدک خاله  زد:  د  هیلبخند  از  منم  دارن  شما   دنیلطف 

م  اما  شدم  نکن  میتون  یخوشحال  باش  میسختش  راحت    میو 

 جون!  یحسن

 

 تکان داد و لبخند زد. یسر دییبه تا یحسن

عروسک   نیکرد و گفت: ا  ینگاه دخترک در آغوش حسن  قاصدک

 ه؟ یخانوم شما اسمشون چ 
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 !زمیهم باران خانومه! سالم کردن عز شونیا-

 

 . دی مادرش برد و خند نهیبا خجالت سر در س باران

 نازه!   یلیخدا حفظش کنه؛ خ-

 

 قصد رفتن داشت که حسان به همراه محسن آمدند.  قاصدک 

 باال انداخت. ییقاصدک ابرو دنی با د محسن

 بوده!  نیسنگ ی لیما خپا قدم  نکهیسالم، مثل ا-

گفت: قدم    یبهت زده نگاه محسن کرد و با حاضرجواب  قاصدک

 ! نجامیوقته که ا یلیدونم اما من خ یشما رو نم نیسنگ

 

 امه داد: سالم آقا حسان! کرد و اد سمت حسان بعد
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پدرش نشست و گفت: خب    یرو  محسن کنار    گه ید  کم یمبل 

 ... میباهم آشنا بش شتریتا ب نیموندیم

 

شناخت وگرنه از   ی قاصدک باز مانده بود، او محسن را نم  دهان

 آمد.  ی پس زبانش بر م

به محسن رفت و رو به قاصدک گفت:    یخانوم چشم غره ا  هیعط

 ... ریشوخ طبعه مادر به دل نگ کمیمن محسن  نیا

 

ا  ینگاه  قاصدک پس  انداخت،   محسن  سرباز    نیبه  همان  آقا 

 کرد.  یم  ادیپر حرص از او  شهیهم سنایبود که  یا فهیوظ

 

گفت: دخترم باش    ینیبزند که حاج حس  یخواست حرف  محسن

 ؟یبر یخوا ی کجا م

 هختیدورش ر  ش یکرد،  باز موها  یتنها نگاه قاصدک م   حسان

آمدند، حرص خورد اما تنها   یبه رقص در م  ی بودند و با هر تکان
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ا  یخودخور نبود حرف گوش کند و همان    نیکرد.  دختر قرار 

 گفت برازنده اش بود. یکه م یچموش

 

و رو    د یخانوم و دخترانش را بوس  هیگونه عط  ی با مهربان  قاصدک 

اما خانجونم   شمیمزاحم م شهیگفت: من که هم ینی به حاج حس

 ... امی تر حتما ب وقت مناسب هی  دمیل منه تنهاست... قوخو

 

تکان داد و گفت: خونه خودته بابا؛ هرموقع    یسر  ینیحس  حاج

 ... ایب یدوست داشت

 ممنون...-

 

حسان به دنبالش    یکرد و رفت اما نگاه عصب  یخداحافظ  قاصدک

 بود.

که    ی و حرص خورد ، در حال  د یکش  ش یبه موها  یدست  حسان

قاصدک خط و نشان    یاش ،برا  ی ز حرص درونخود بهت زده ا

 . دیکش یم



 

~ 337 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

رو    یرا نداشت، با شوخ  یدختر  نیهمچ دنیکه انتظار د  محسن

رفت    نجایهم ا  ییدر و دافا   نیهمچ   نیبه پدرش گفت: نگفته بود

 ...؟ ومدمیدونستم زودتر م یکنن که اگه م ی و اومد م

 

 هیچه حرف  نیخانم محکم به گونه اش زد و گفت: مادر ا  هیعط

 ؟ یزن  یبه دختر مردم م

 ال یخ یبه پسرش رفت که محسن ب یچشم غره ا ینیحس حاج

مبل لم داد و گفت: واال چشم من که مشکل نداشت!   یبه پشت

 بودم!   دهی ند ایخوشگل خارجک نیآخه تا حاال تو خونمون از ا

 

بار    نیو آخر  نیاول  یش گفت:برابا تحکم رو به پسر  ینیحس  حاج

؛کم    یل یکه هست با هر شکل و شما  یوردختر هر ط  نیا  گم،یم

! پس بهتره مواظب نگاه و رفتارت  ستیبرام ن  سنایو    یاز حسن

 اد؟ ین شیپ   یکه بعداً مشکل  یباش
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 ت یگفت: کور بشم اگه ن  یموذ  یحساب برد و با لبخند  محسن

به   یخواهر خوشگل نیداشته باشم واال منم از داشتن همچ یبد

خواهرمون و از کجا   نیا  یبود  نگفته  طونیبالم، اما ش  یخودم م

 ؟  یگرفت یزن خارجک ؟یآورد

 

زد و با اخم گفت: بچه مگه با    شی به پا  یبار حسان ضربه ا  نیا

 ه،خواهریکنن؟ قاصدک نوه خانوم سلطان  یم  یشوخ  یزیهر چ

 سهند و سروش!

 

 ست؟ین  هی!اما اصالً به اونا شب؟ی گ یم  ی با تعجب گفت: جد  محسن

 

 !امرزشهی خدا ب خانم گفت:شکل مادر هیعط

زن بال گرفته    ه یشده و رفته    طونیسهند ش  یآهان، پس بابا-

 !!! یبه تور زده! شاه ماه ی اونم المصب چ
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: بچه سرت به دیکوب  ش یحرصش گرفت و محکم تر به پا  حسان

 باشه! کار خودت 

 

 ه یرو    وونهید  نیو رو به حسان گفت: ولش کن ا  دیخند  یحسن

 ؟ی کن ی بگم از خنده غش م یزیچ

 ! ؟یچ-

 

ا  یحسن اون    یاشاره  به ساک کنار دست حسان کرد و گفت: 

 ساک رو بده تا بگم! 

 

 گرفت. یساک را از کنار مبل برداشته و سمت حسن حسان

را در آغوش ، باران    یخانم خواست دخالت کند که حسن  هیعط

گذاشت و بلند شد و ساک را گرفته و همانجا کنار حسان   سنای

 دسته مبل نشست. یرو
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 زیچ  هیشما    یلیجونن! آقا خل  یبچه ها بال  نیمرگم بده ا  داخ-

 بگو؟

 

گونه اش گذاشت و   یخانم حرص زد و دو دستش را رو  هیعط

 . دیکش  نییخجالت زده نگاهش را پا

همه خجالت و شرم زنش زد    نی از ا  نیریش  یتبسم  ینیحس  حاج

زندگ سال  چند  گذشت  از  بعد  در   یکه  عشق  آن  هم  هنوز 

 و داغ و تازه بود.وجودش نسبت به ا

ب  راهنیپ   یحسن از ساک  گفت:    دیکش  رونیرا  به حسان  رو  و 

 ده؟ یخر یه مامان چقاصدک واس دینیبب

 

که باالش   یحلقه ا   نیقرمز آست  راهنیپ   دنیو محسن با د  حسان

پا ابروها  ریاز حر  نش ییاز تور بود و  باال    شان ی، جفت  از تعجب 

 رفته بود.

 ن یفکرش را کرده بود و افکر حسان گذشت که قاصدک چه    از

 بود؟!  دهیرا خر راهنیپ 
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با آن زد و    یگرفت، چرخ  یرا از حسن  راهنیبلند شد و پ   محسن

 ن یا  ستین  خودیگفت: حاج بابا ب  ینی لبخند زنان رو به حاج حس

هست    ی قاصدکه هرچ  ن ی! ایدون   ی خوشگله رو دختر خودت م

حاج    واسه  ده یکنه! کادو خر  یالمصب بدجور به نفع شما کار م 

 خانومت اونم قرمز!

 

 تون یحاج  یجونم شما هم برا  هیخانوم گفت: عط  هیرو به عط  بعد

 !یکه هوش از سرش ببر ا یناز ب

 

و حت  یاز حرف ها  همه بود  اشان گرفته  حاج    یحسان خنده 

صلوات  ینیحس پدر  و  شده  سرخ  کرد،    یصورتش  محسن  نثار 

بلند شد و سمت آشپزخ  هیعط  چارهیب از خجالت  انه خانوم که 

 رفت... 

 

 . دندیخند یزد و آنها م یحرف م محسن
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خواست قاصدک بود تا گوشش را بابت    یر دلش م چقد  حسان

بود تا جبران کند، حاال    ادیاما فرصت ز  چاندیپ   یکادو دادنش، م

 حاال ها با او کار داشت. 

 

*** 

 

 را جا گذاشته بود. دشیطبق معمول کل قاصدک 

ا  پوف ! رمیبگ  مریکم مونده آلزاو با خود گفت:    دیکش  یکالفه 

 ره؟ یم ادم یآخه چرا همش 

 

داشت که خانه   یبود، مستأجرش اثاث کش  ریصبح تا حاال درگ  از

را    دیسرشان بود تا کل  یکرده و قاصدک تمام روز باال  هیرا تخل

 و پول رهن را پس بدهد.  ردیبگ لیتحو

با    ی بچه ها رفته بود و کم  هیزهرا و بق  شیآن طرف هم به پ   از

  د یکل  ی گذرانده بود، حال خسته و کوفته آمده بود ولها وقت  آن  

 نداشت!
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  دن یسمت صدا چرخاند و با د  یباز شدن در خانه نگاه  یصدا  با

 لبخند زد و سالم کرد.  شیحسان در لباس ورزش

 

خند  حسان کج  با  و  کرد  سالم،   ینگاهش  داد:  را  جوابش 

 د؟ ییبفرما

 

  د ینبودم خانجونم تهد   ... از صبح تا حاالشمیممنون، مزاحم نم-

 اونوقت مجبورم برم تو پارک بخوابم...  ده،یرام نم  گهید  امیکرده ن

 

شوخ  حسان وقت   دیخند  شیبه  د  یمعطل  یو  را  ،    دیقاصدک 

 ندارد.  د یحدس زد که کل

 

 ؟یندار  دیتر آمد و گفت: البد باز کل کینزد ی قدم حسان
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نما  قاصدک  دندان  ش  ییلبخند  با  و  قول  طنتیزد  به    گفت: 

 رفت! ادمیوگرنه  گهیته ام دخانجونم شلخ

 

آرا  قیو عم  رهیخ  حسان   ش ینداشت و موها   شینگاهش کرد... 

صورتش    یمقدار کج رو  ه ی  شی موها  ینبودند و تنها جلو  شانیپر

معصوم  ختهیر بود،  خوشگل  هم  باز  برق    تیبود.  با  صورتش 

بود که آن هم خود به خود در ذهنش ثبت شد    بایچشمانش ز

 دست خودش باشد.  بدون آنکه

  ش یخانم صدا  هیگفت و خواست برود که عط  یبا اجازه ا  حسان

 . کرد و او هم رفت

 

زنگ را زد اما طبق معمول در باز نشد ، صبر کرد تا خانجون   ناچار

 درش را باز کند. 

دقه خانجونش  باز شد لبخند زد تا قربان ص  شی در به رو  یوقت

 . دیلبانش ماس یبرود که لبخند رو
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 پارسال دوست امسال آشنا!  نجاست؟یا یک  نی! ببداریق دمشتا-

 نیاز ا  ای. به قد تمام دندیقاصدک خشم شد و شعله کش  وجود

  یزن با آمدنش آن هم در صورت  نیآمد و درست ا  ی زن بدش م

در وجودش نسبت به او دارد ، لبخند    ی دانست چه نفرت  ی مکه  

 کند.   یهم م  یزده و متلک پران

 

 د؟؛ یایبه او نزده تا به خانه ن یخانجونش حرف چطور

 

 اطیزن زد و او را به ح   نهیپر حرص و قلدرانه دست به س  قاصدک

 پرت کرد. 

 

  ی م   دی . اصال باردیاش بگ  ده یکرد ناد  یزن متنفر بود و سع  نیا  از

  ی داشت و به آپارتمان کوچکش م  ی را بر م  لشیرفت فقط وسا

 بود...!  رفت... دخترش بود! قطعا دخترش مهم تر از نوه اش
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را در ح   دهیترس   خانجون با د  اطیخود  صورت   دنیانداخت که 

 ... دیقاصدک لب گز یعصب

جان    ی دانست آمده تا بال  یشناخت، م  یدخترش را م  خانجون

 قاصدک شود.

 

شده بود، قدم    یو ضربه محکم قاصدک کفر  یمحل  یکه از ب  الیل

تند کرد و مچ دست قاصدک را گرفت و پر حرص گفت: تو هم 

چشم و    یو خونه خراب کنت، کثافت و ب  تیل اون ننه غربتمث

 ! ییرو

 

 را داشت جز اهانت به مادرش! یزیماند تحمل هرچ قاصدک 

 

و    دیا کشبرگشت و با تمام نفرتش دستش ر  شیالیعمه ل  سمت

 کوباند.   الیهمان دست را مشت کرد و با تمام قدرت در دهان ل
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ا جدا  ، دستش رپرت شد  نیزم  یرو ال یو ل دیکش غیج خانجون

  دیکش  غیدستش ، مدام پشت سرهم ج  یخون رو  دنیکرد و با د

 بلند به قاصدک فحش داد...  یو با صدا

رفت    الیو تحمل نداشت ، سمت ل  دیلرز  یاز حرص م  قاصدک 

ل ن  الیکه  با تمام    یو سمت موها  اوردیهم کم  قاصدک رفت و 

کش اهم  دیجانش  قاصدک  دستش    تیاما  دو  گرفتن  با  و  نداد 

 دیچیرا گرفت و آن را پ   الیدست ل  کیزد و    شی به پا  یکم لگدمح

 به هوا رفت...   الیل غیو به پشت سرش برد که ج

 

  ی که نفس نفس م  ی گذاشت و در حال الیسر در گوش ل  قاصدک 

من هنوز بچه ام؟ نه کثافت! بزرگ    یفکر کرد  التیزد، گفت: به خ

و   بگ  ادیشدم  رو  حقم  چطور  لرمیگرفتم  صد  الی...  و فقط  ات 

م  یبریم رفتار  آدم  مادرم قسم    یکن   ی و مثل  به مرگ  وگرنه 

 زارم...  یزندت نم
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پرت شد، پر نفرت نگاه قاصدک    نیزم  یرو  الیهولش داد که ل  بعد

  ن یدختر آن همه زور داشته باشد که ا  نیکرد ا  ی کرد، فکر نم

  یگونه جوابش را بدهد! هرچه بود از او کتک خورده بود! اما تالف 

 گرفت! ی تقاصش را محتما  کرد ! یم

 

خانجون و افراد پشت سرش   دنیخواست برگردد که با د  قاصدک 

 .دیخجالت کش یلحظه ا

 . ندیرا بب تشیعصبان  یداشت کسن دوست

 خانوم و حسان بودند که خانجون خواسته بود کمکش کند.   هیعط

قرار قاصدک کرد و با خود فکر کرد آن   ینگاه صورت ب  حسان

 ! د؟یآ ی همه خشم از کجا م

 

سمت قاصدک رفت و خواست بغلش کند که قاصدک    خانجون

 ؟یعقب رفت و با بغض گفت: چرا خبرم نکرد یقدم 
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او را بلند کند و    الیخانم سمت ل  هیعط رفت و کمکش کرد تا 

 تخت نشاند.  یرو

ا  نگاه  از    نیصورتش کرد، متعجب بود که  پر  صورت له شده و 

 خون کار قاصدک است؟!

م   دیگز  لب لاند  یو  نم  یالیست  تن   یمنفور  به  سر  خواهد 

 قاصدک باشد... 

 

 ... د یخجالت زده نگاهش کرد و قاصدک تلخ خند خانجون

 آپارتمان! امروز مستأجرم رفت.   رمیچشم بست و گفت: م  قاصدک 

 

خانوم طرف خانجون رفت   هیساختمان پا تند کرد که عط  سمت

 خانوم! بزار بره.. حهیو مانع شد: نرو مل

 

 مادرش نگاه کرد.ب به متعج حسان

 وضع...  نیبا ا ه؟یعطگفت: کجا بره   انی گر یبا چشمان خانجون
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 ... شهیزد: بزار بره! بمونه بدتر م ی خانم لبخند تلخ هیعط

 

هرزه مهره مار داره    نیبا پوزخند نگاه دو زن کرد و گفت: ا  الیل

 که همه دوسش دارن...! 

 

خون کند اما   اخم کرد و دوست داشت دهان زن را پر از  حسان

 کرده بود واقعا هم دستش درد نکند. قبالً قاصدک همان کار را 

 

سمتش    انیآمد که خانجون گر  رونیب  یبا چمدان بزرگ  قاصدک

آمد و خواست مانع شود اما قاصدک محکم گفت: خونه خودم  

 راحت ترم! 

 

 شده؟  یچه خبره؟مامان صورتت چ نجایا-
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 و ناله کردن... ع کرد آه زد و شرو هیگر ریپسرش ز  دنیبا د الیل

  ن یدختره مارموز کثافت! ا  نیکه مادرت و کشت ا  ای... بیعل  ایب-

 اون ننه هرزشه!!! نیع  شرفمیب

 

: حواست باشه که دیکش  غیدسته ساکش را ول کرد و ج  قاصدک

 !الیل یخور ی م یچه گوه

 

 ن یگفت: بب  انیکرد و رو به پسرش گر  هیاما باز گر  دیترس  الیل

به سر صورتم   یچ  نیدختر و بکش.. بب  نیخدا ا  یا  گه؟یم  یچ

 آورده؟

 

قاصدک زد و گفت: تو چه    نهیپر حرص جلو رفت و تخت س   ی عل

 ؟یمادر من بلند کرد یدست رو یغلط کرد ؟یخورد یگوه

 

چشم بست تا آرام شود که حسان جلو رفت و مداخله   قاصدک 

 !ندیقاصدک صدمه بب   دیترس یکرد، م 
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در    ا ی! برو با بزرگترت ,بازیته پ   ا ی  یازیپ بچه ننه به تو چه؟ سر  -

 !نیخور یضمن گوه و تو و اون ننه آشغالت م

 

 حرف دهنت و بفهم هرزه!-

 

سمت قاصدک حمله کنه که حسان وسطشان آمد و با    خواست

 پسر! ستیزن بلند کردن ، زور بازو ن یگفت: دست رو تیجد

 

داره    ی چ  د ینیب  ی ، حسان را شناخت و  پر حرص گفت: نم  ی عل

 گه؟یم

 

  شیدر هوا برا  یشده بود ، دست  ریکه از بودن حسان ش   قاصدک

واسم گردن   ا یخشکت و بخور بعد ب  ریتکان داد و گفت: برو بچه ش

 بکش! 
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برداشت که برود حسان باز هم مانع شد، قاصدک جلو   زیخ  یعل

لگد با  پا  یرفت و  را خال  یعل  یبه  ا  یحرصش  بار    نیکرد که 

دختر آنقدر    نیدانست ا  ی ک رفت، م قاصدبه    یحسان چشم غره ا

 ! دیآ ی ه نمکوتا  یتخس هست که تا آخر ولش کن

 

  نجاینحست و از ا  افهیو گفت: زودباش  ق  دیکش  غیبا خشم ج  الیل

 خوره!  ی گم کن که داره حالم بهم م

 

خفه شو! خفه شو! آبروم   الیو آرام گفت: ل  دیکوب  ش یبه پا  خانجون

 خدا! یرفت ا

 

د وجودش شکس  قاصدک  ، بود  از  ته  و  گرفت  را  سته چمدانش 

 رفت. رونیخانه ب

 ضعف کرده بود.  ینخورده بود و حساب یز یصبح چ از
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 کرد...   یدل را آب م ش یکرد و صدا هیبدتر گر خانجون

دختر  نیا نیخانوم سمت حسان رفت و گفت: مادر برو بب هیعط

 ... ام ی کجا رفت و ببرش خونه تا من ب

 ورزش دارم!   اما مامان من-

 بت یروز نرفتن ترک  هیبا    ستیگفت:قرار ن  یخانوم با ناراحت  هیعط

 !ه؟یبچه چ نیدونم درد ا ی بهم بخوره مادر... برو که من م

 

 داد.  شیخانوم سمت خانجون رفت و دلدار هیعط

  دنی چمدان قاصدک را گرفت و خواست مانع شود اما با د دسته

و  صورت سرخ و چشمان کاسه خون قاصدک بدتر متعجب شد  

 گفت:  تیوجودش را گرفت. پر حرص و با عصبان یخشم

 خونمون!   نیایمادرم خواست که ب دیببخش-

 

گفت: آقا حسان من    شیبرد و با لرزش صدا  ریسر به ز  قاصدک

 ...؟ نیمن و تا خونم برسون نیکن ی ندارم... لطف م نیماش
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 اما.... مادرم....؟ -

 ی خدا برا  لطف داره!  هیبغض قورت داد و گفت: خاله عط  قاصدک

 ... ستیشما و خانواده اتون حفظ کنه! اما حالم مساعد ن

 راهش را گرفت و رفت.  قاصدک 

 

دهد و به    یم  حیرا ترج  شییدرک کرد که قاصدک تنها   حسان

را روشن کرد و چمدان را   نشیماش  یخاطر همان هم بدون حرف

عقب گذاشت و قاصدک هم نشست و آدرس را هم آرام    یصندل

 زمزمه کرد... 

نگاهش به لرزش دستان قاصدک افتاد و ناراحت شد.   خودآگاهان

بود که در    یزیامر چ  تینبود و واقع  یکم  زیلرزش دست چ  نیا

 خانم نهفته بود. ال ینفرت ل و  نهیپر از ک یحرف ها

قاصدک با    ن یکنجکاو بود تا بداند ا  ی ادینزد اما ز  یحرف  حسان

 گذشته فرق دارد...؟!  یقاصدک روزها
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کرد، حسان  یآرام یو قاصدک خداحافظ ستادیمان اآپارت یجلو

  یشد و چمدانش را دستش داد و گفت: قاصدک خانوم کار  ادهیپ 

 هست که من بتونم بکنم؟ 

هم که    نجایو گفت: تا ا  دیسر باال آورد و با بغض خند  قاصدک

  یطیتحت هر شرا  شهی... همیازتون ممنونم ول   نیمن و رسوند

 ... نیپشت خواهراتون باش نیکه بود

 رفت...!  و

مات شده بود و چقدر دوست داشت گردن سهند و سروش    حسان

 را بشکند.

با ورزش کردن ذهنش را آزاد کند    یباشگاهش رفت تا کم  سمت

 کرد...   یم  تشیقاصدک بد اذ ییاما تنها

 

************ 
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دختر و    نیچطور ا  الیل  ینی، بب  ینبود  لیبراش! آقا خل  رمیبم-

 حهیلم  چاره یدونش و برداشت و رفت، بعذاب داد! قاصدکم چم

 خانوم!

 

گرفته    ش یرا که قاصدک برا  یشاه مقصود  حیتسب  ینیحس  حاج

جماعت مادر و پدرش   نیبود را در دست داشت ، ناراحت بود ، ا

پا    یرا گرفتند و حاال مانند بختک رو  از  او را هم  افتادند تا  او 

 . اورندیدرب

 

 قاصدک کجا رفت؟ -

 

  نکهیک کرد و گفت: مثل اشه چشمش را پاخانوم اشک گو  هیعط

 خودش خونه داره و... 

 

 ؟یواسه خوردن دار یزیسالم مامان چ -

 



 

~ 358 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

خانوم حرفش را قطع کرد و رو به حسان لبخند زد و گفت:   هیعط

 کنم... ی آره مادر... االن برات گرم م

 

 نشستند.  زیبه آشپزخانه رفتند و پشت م ینیو حاج حس حسان

 آپارتمان قاصدک کجاست؟ سرش گفت:رو به پ  ینیحس حاج

 

دوره اما    نجایاز ا  کمیداد و گفت:     ی اش و به صندل  هیتک  حسان

 جور ناراحت بود...دختره بد

 

 نگفت؟ حالش خوب بود؟ یزیگفت: چ  یخانوم با نگران هیعط

 

 بگه مثالً؟  ی متعجب نگاه مادرش کرد و گفت: نه چ حسان

 

  امرزشیمادر خدا باز دهنش درومد نثار خودش و    یهرچ  الیل-

 کرد!
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سر   یدعوا و کتک کار  نی: حاال ادیکه کنجکاو بود ، پرس  حسان

از خجالتش    یبود؟ اما قاصدک خانومم کم نذاشت و حساب  یچ

 درومد! 

 

ها   نیاز ا  شتریب  الیو گفت:   ل  دیکش  یقیخانوم نفس عم  هیعط

ا  ی میبحث قد  هیحقشه!   انگار  اما    ینم   نایکه مال گذشته اس 

 بچه!  نیبه جون ا فتنی، م شهی هر طور م مش کنن کهخوان تمو

 

غذا  هیعط جلو  یخانوم  را  حاج    شیحسان  به  رو  و  گذاشت 

و داده به بچه    ش یقاصدک خونه مادر  نکهیگفت: مثل ا  ینیحس

مل  ی ب  یها ا  حهیسرپرست!  تنش    ن یخانوم گفت؛ چقدر  دختر 

 !ستین  دیدخترم بع نی! البته از اون مادر ا رهیخ

 

دونم    یکرد و گفت: من نم  دیی با تکان سر تام  ه  ینیحس  حاج

دختر آرامش داشته باشه!   نیکنه که ا  یمن  یکار  چیچرا سامان ه

 اونقدر که عاشق قاصدکه! 
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  ی را قورت داد و گفت: چرا قاصدک با پدرش زندگ  شیغذا  حسان

 کنه؟  ینم

 

و سامان با    شهیسامان با زن و دو تا بچه عاشق مادر قاصدک م  -

  ی با ماهرخ ازدواج م  یموضوع متاهل بودنش، فورپنهون کردن  

فهمه سامان بهش دروغ گفته قاصدک    یهم که م   یکنه و زمان

 رو حامله بوده! 

 

 ! ن؟یدون ی شما از کجا م -

 

  ی زد و گفت: ماهرخ دوستم بود و من نم  هیگر  ریخانوم ز  هیعط

م  بهش  وگرنه  شدن  هم  عاشق  سامان  و  ماهرخ  که    یدونستم 

شده    رید  میدیهم که فهم  یوقت  میا تهرون نبودگفتم! اون موقع م

و داد و    ییرفتن و بعد از اون رسوا  نجایخانوم از ا  حهیبود و مل

 بود...؟!  یچه روز اخد  یراه انداخت.... وا مایکه س ی قال
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رو  ینیحس  حاج به    یدست  را  او  و  گذاشت  همسرش  دست 

 آرامش دعوت کرد. 

 

 

 خب بعدش؟ -

 

  ی وجود نداره وقت  یگفت: بعد  تیاخم کرد و با جد  ینیحس  حاج

شدن که ناموسشون    رتیغ  یسامان و اون دو تا پسراش اونقدر ب 

مال گذشته  یمیداستان کهنه قد نیو به امون خدا ول کردن... ا

ا اما  رفت  و  شد  تموم  رو  ن یاس!  دارن  که  قاصدکه   یوسط 

 کنن!  ی قمار م شیزندگ

 

ا  ی به پدرش نگاه کرد و گفت: حاال چ  حسان قدر    نیشده که 

 مهمه؟ قاصدک 
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ا  ینیحس  حاج گفت:  و  کرد  پسرش  حکا  نم ینگاه    تیهمون 

 ! ی! اگر اون نبود تو هم حاال نبودمیماهرخ  ونیگذشته اس! ما مد

 

بزند، پدرش بدجور   یتر شد اما صالح ندانست حرف  جیگ  حسان

 بود. ختهیبهم ر

بلند شد و سمت اتاق خوابشان رفت و حسان هم    ینیحس  حاج

واسه    ادیاز بچه ها سپردم ب  یکیک کرد و گفت: به  به مادرش کم

 ... شهیشر منم کم م گهیباال آشپزخونه درست کنه، اونوقت د

حرفا   نیاز ا  نمیبه پسرش رفت : نب  یخانوم چشم غره ا  هیعط

گل  زن خوشگل و تر  هیکه    شهیشرت کم م  ی وگرنه موقع  یبزن

 !یریورگل بگ

 ...؟! میعه حاج خانوم داشت-

  ی و رو  دیکه حسان در آغوشش کش  دیخند  یدخانم نخو  هیعط

 . دیسرش را بوس

 ؛؛؛؛؛ ؛؛؛؛؛
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رها گذاشت و گفت: واسه شب بچه ها رو    یپا  یسر رو  قاصدک 

  شم، یم  ی نباشه که بد شاک  دی فقط سع  میدور هم باش  ان،یبگو ب

 ... انیخواد ب یممکن اون دو تا عجوزه هم نم یتا جا یراست

 

...مگه کال چند  گهی د  د این  یبگو کس  یخوا  ی م  ی بارگ  هیخب  -

 م؟ینفر

 

 کنه...!  کاریدونه چ ی تو به کامران بگو ، خودش م-

 

زد و گفت: قاصدک    ایاما دل به در  دنیپرس  یدو دل بود برا  رها

 نجا؟یا یچرا اومد

 

اش    ییطال  یرها بلند شد که آبشار موها  یپا  یاز رو  قاصدک

  بود و تن افتاده    ش یبازو  یدور تا  دورش را گرفتند، بند تاپش رو

 کرد...  یم رهیچشم خ دشیسف
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زد و منم از خجالتش درومدم...    ییحرفها  هیاومده بود و    الیل-

جام حساب  هم   چیفقط ناراحت خانجونم وگرنه اونا رو که به ه

 .. کنم. ینم

 

  یم  ی چ نجایا گهید کهیزن نی: ا دیو غر د یکش یپوف کالفه ا  رها

 خواد؟! 

 

 کهیاومده من و دق بده ! زنشانه باال انداخت و گفت:    قاصدک 

  ی فکر نم  گهیده ، دعجوزه فکر کرده هنوز بچه ام که حرصم ب

 ! رهیتونه جونش و بگ  یروز انداخته م  نیکه به ا  یقاصدک  نیکنه ا

 

 ! دمیداد: نگو ترس نیچ ینیب رها

 

ا  شتریب  گه یپوزخند زد و گفت: د  قاصدک  اون    ی نم  نیاز  زارم 

و به خاک    شمیم  یبازم که وارد  به بعد من  نیبتازونه، از ا  کهیزن

 !!! ندازمشیم اهیس
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 تو سرته ؟!  ی و گفت: چ  دیخودش را جلو کش دهیترس رها

 

 بابام...  یو حت مایو س الیاز ل رمیخوام حقم و بگ یم  -

 

 چرا بابات؟ -

 

بود ، گفت:    دایهو  شیکه در صدا  یبغض کرد و با لرزش  قاصدک

 بابامه رها...!  ریهمش تقص

 

کرد    هیرساند و همانجا گر  ییبه دستشو  و خودش رابلند شد    بعد 

 کند.   یتا خود را خال

 بود.  نیبه قاصدک کرد که هنوز هم با او سنگ ی نگاه کامران
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 ی شعوریب یلیرفت و دست دور گردنش انداخت و گفت:  خ جلو

ا تو  که  هرچ  نیقاصدک  گوش  ی مدت  زدم  جواب   میزنگ  رو 

 . یکن ی م میبد عصب یحاالم که اومدم دار  ،ینداد

 

نگاهش کرد و با اخم گفت:  کم زر بزن و بفهم از دهنت    قاصدک 

 ! ادیم رونیب یچ

 

ا  کامران را د  نیکه  ا  دینرم شدنش  ا  یخنده  به    یکرد، ضربه 

نفهمم که بازم دارم   ی لیخ  یگیسرش زد و گفت:  واقعا راست م

 کشم!  یکنم و منتت و م  ی باهات رفاقت م

 

غره   ی هُش  قاصدک  چشم  و  کرد  بلند    نثارش  کامران  که  رفت 

!   یمن ن   قهیچشم و ابرو اومدنا راست سل  نیقهقهه زد:  نه جونم ا

 پسندم...!  یم  یمن چشم و ابرو مشک
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دست دوست دخترش را گرفت و داخل   ی تعارف  چیهم به ه  بعد

 خانه رفت.

 

هم بعد از آن وارد شدند و بساط هر و    گریدختر و دو پسر د  دو

 ن را راه انداختند.کرشا

 ی خوا  ی گذاشت و گفت:  حاال نم  نیرا زم  پسیکاسه پر چ  اهر

 ؟ یکن  یمعرف

 

   ؟ یرفت  ینگاه رها کرد و بعد داد زد:  قاصدک کدوم گور  کامران

 مراسم معارفه انجام بدم.  خوامیکه م  ایپاشو ب

 

کامران   یریبم  یگفت:  ا  یآمد و با تند  رونیهول زده ب  قاصدک 

 بود،  خودم و بسوزونم... کیکه نزد

 

 ! اینسکافه درست کن هی یخوا یخاک تو سرت م -
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و    کلتیوگرنه کل ه  گمینم  یز یجلو دوست دخترت چ  شعوریب  -

 کردم!   یم یقهوه ا

 لم داد و گفت:  زر نزن؛ الیخ یب کامران

 

با محبت گفت:     دست انداخت و  دور گردن دختر بغل دستش 

 شق من! بهاره!  ع  نیا

 

ابه چهار نفر بعد اشاره کرد و گف  بعد   کا،یهم رضوان، ن  نایت:  

 ... ایپو  اشار،ی

 

مورچه زرده قاصدکه!  اون    نیرو به آن چهار نفر ادامه داد:  ا   بعد

س ع   اههیمورچه  رهاس!   غر  نیهم  هم   بیخواهران  دل  تنگ 

 هستن!
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زرافه اس   نیع   تیخاص  یدراز ب  ریکرد و گفت:  برو بم یشیا  رها

 !زارهیما اسم م یخودش بعد رو

 

ب  کم همه  آشنا  کم  دراهم  هر  از  و  و   یشدند  کردند  صحبت 

 . دندیخند

 

را کرده بود    ش یخوشحال بود چون کامران فکر همه جا  قاصدک 

و نوش   شیرا هم آورده بود،  فقط مانده بود بساط ع   انیو تا قل

 که آن را قدغن کرده بود. 

 

 کردند.  ی م یزدند و شوخ یحرف م یهر در از

به هوا رفته   شیهه ها قهقو    دی خند  یبعد از چند روز م   قاصدک 

بود و رها چقدر خوشحال بود، حق قاصدک آن همه حرف نبود  

فرصت گوش    نیباشد و در اول  ی پشتش  خال  ا ی که بارش کنند  

 . چاندیپ   یسهند را بد م 
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طرف افتاده بودند و خسته از آن همه کل کل و   کیکدام    هر

 ند. بزن  یگری حرف د  یخسته شده بودند و نا نداشتند تا حت  یباز

 

خ- گرم  دمت  بود    یلیقاصدک  وقت  چند  گذشت!   خوش 

 ... م یایب  یحال نکرده بودم؛ حاال دفعه بعد ک ینطور یا

 

د و گوشه لبش گذاشت و گفت:  فعال  آتش ز  یگاریس  قاصدک

 کنم.  یکار دارم تا دوباره حسش که اومد خبرت م

 

  ی لیرا به طرفش پرت کرد و گفت:  خ  گارشیپاکت س  کامران

 ! یخر

 

 !یر ترتو خ-
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بلند شدند و متعاقبش دخترها هم برپا زدند...  رضوان   اشاریو    ایپو

و با    دیبلند شده بود،  بوس  شی پا  شیجلو رفت و قاصدک را که پ 

 نیا دوارمیخوشحال شدم...  ام یلیخ دنتیلبخندش گفت:  از د

 ادامه دار باشه...!  یدوست

 

حال منم خوش  زمیفشرد:  حتما عز  یدستش را به گرم  قاصدک

 شدم. 

 

خداحافظ  بیترت  به و  کرده  گفت:     یتشکر  کامران  که  کردند 

ا  هینرفته    ادمیتا    یراست به  بدجور سمج   یرسول  نیزنگ  بزن 

 شده... 

 

 پولم رو کم داد.  یاون سر شعوریدنبالم بدوئه!  ب کمیبزار -

 

داد و کامران   یکه قاصدک جا خال   ختیرا بهم ر  شی موها  کامران

 !ااایشد یمک؟! تو هم جونورآب نتو  شیگفت: پس گذاشت
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  دهیزد و گفت:  پر رو نشو!  به هرحال مفت که نم  یمشت  قاصدک 

 کنم...  یدارم واسش کار م 

 

 چارهیجنگ شده بود که رها ب دانیرفتند و خانه مانند م باالخره

زنم    یگفت:  فردا زنگ م   الی خ  ی وار نگاهش کرد و قاصدک ب

 کنه!  زیرو بفرسته تم ی کی ی خدمات

 

  نقدری:  قربون دوستم برم که ادیخوشحال گونه اش و بوس  اهر

 خوبه! 

 

 ...دندیبعد داخل اتاق رفته و خواب و

  ی ب یشوخ گریدوست داشت گردن محسن را بشکند تا د حسان

 شنگول بود.  یادی که ز ی لینکند آن هم با کم ییجا
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 خوشگل؟! نقدریدخترم ا لیکم  یعنی-

 

 یبزن بهادر  هیت:  تازه  نگاه حسان کردو گف  یچشم  ریز  لیکم

رو کشته   یفراست  م یبود  دهیرس  ریهم هست المصب که نگو،  د

 بود... 

 

ا  فی :  حاج خانوم تعردیخند  محسن از خجالت   نکهیکرد مثل 

 عمه اشم درومده! رفته خونه خودش... 

 

کرد:  جد  لیکم درشت  خونتون   ن یا   ؟یچشم  من  روز  چند 

 ونه داره؟ه؛ بعدم مگه خودش خخبرا شد یلیخ ومدمین

 

گنده تون   کلیاز ه نیشد و گفت:  عقل که ندار یعصبان حسان

 سوژه! نیکه دختر مردم و کرد نیخجالت بکش
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شدن و گفت: جون داداش   میتسل   یدست باال برد به معنا  لیکم

 خودش سوژه هس!  میندار یریما تقص

 

 خوام استراحت کنم. یم  نییپا نیگمش نیپاش-

 

 ... میاشان،  بزار خوش بکرد:  ول کن حس ینوچ محسن

گفت:  حاال    لیآنها قصد رفتن ندارند رو به کم  د ی که د  حسان

 ؟یبود یچند روز کدوم گور نیا

 

آخ...     یادآوریبا    لیکم آخ...  گفت:  حرص  با  گذشته  روز  چند 

پاره پاره شد بس که    گرمیحسان دست رو دلم نذار که خونه!  ج

 ... و برم گردوند  هیمامان من و برد حوزه علم

 

 چرا؟!-

 



 

~ 375 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

بگ  ریمحسن گ- و  حاال من  م  یه  یداده دومادم کنه،     ی فرار 

...  یخواستگار  م یروز بدجور انداختم تو تله و رفت  هی  ی کردم ول

 ! فتهیب هیدختره بدبخت کم مونده بود به گر

 

 چرا؟!-

 

از حالت دراز کش درآمد و نشست و با آب و تاب مشغول  لیکم

جون من و اغفال    یبگه فخر  کردن شد:  آقا جونم برات  فیتعر

قرار   !  منم که تو عمل انجام شدهیکرد و بردم مراسم خواستگار

و از   دیبه ذهنم رس  یفکر  هیشدم اما    یعصبان  کمیگرفتم اولش  

من   قهیبود اما تو سل  لاون حالت عبوس درومدم... دختره خوشگ

حرف ها رو زدن و من و عروس خانوم    ارمینبود،  آقا سرت و درد ن

زوم    کلم یرو ه  نیتو اتاق...  دختره از اول تا آخرش همچ  میترف

شد... دختره    یم  دیم بدبخت سرخ و سفکرد  یبود و منم نگاش م

شروع کرد صحبت کردن و از خواسته و به قول خودش آرمان  

هاش گفتن...  بعد که حرف هاش تموم شد منم نه گذاشتم و نه  

بارداره!  دختره کم    دوست دختر دارم تازه ازم  هیبرداشتم گفتم  
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نگاش کردم و    دهیترس  یجور  چارهیبعدم ب   فته؛یه بود پس بموند

و   گمینم یچیکمک خواستم که بدبخت گفت من به مامانتون ه

 !میخور ی بهم نم گمیم

 

 ی شرف را م  یب  نیخودش را کنترل کرد اما خودش ذات ا  حسان

 شناخت...

 ! یشرف ی ب یلیخ-

 

 دم یرس  جهینت  نیفت:  خودمم به ابا آداب تمام لم داد و گ  لیکم

دادم    لیحرف ها رو تحو  ن یمنم ا  یخواستگار  م یپنج جا رفت  یول

 کرد یم  فیکه تعر  ییخانم منصرف شد و از دخترا  یو کال فخر

گفت که خودمم خنده ام گرفته   یواسه من بعدش چنان بد م 

 بود... 

 

  ی لیاز خنده غش کرده بود که با همان خنده گفت:  خ  محسن

 پسر عمه...  یموزمار
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 ! ییپسر دا م یدست پرورده ا_

 

شد که حسان گفت: آخر هفته اردو   لیکم  یمحسن حواله پا  لگد

 دارم!

 

 خب؟!-

 

 !یگالر یبر دی محسن با-

 

کالفه گفت:  تو رو به قران ول کن حسان،  به بابا بگو    محسن

 بره!

 

 زر نزن برادر جان که راه نداره... -
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بب  محسن   ی دیاز حلقم کش  دمی خند  یهرچ  نیبدخلق گفت:  

 ...رونیب

 

هم باشه... من رفتم بخوابم... شب    نایحواست به دورب  یفقط رفت-

 ...ریبخ

 

باعث شد، چشمان پر از خوابش را باز کند    شیگوش  برهیو  یصدا

به آن چنگ زد و بدون    دنش ی اش بگردد...  با د  یو دنبال گوش

 دم گوشش گذاشت...  ینگاه 

 بله...؟! -

 

 ن...! سال قاصدک جا-

و بهت    دیکه برق سه فاز بهش وصل کرده بودند از جا جه  انگار

 شد...  رهیخ یزده به نقطه ا

 را نداشت...  دنشی که توقع شن ییآشنا اریبس یصدا
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 ...؟ یقاصدک جان...؟!  هست-

 

 وقت نبود...!   چیکه ه  یپدرش بود!  پدر یصدا

ز  ا یی کرد تا آوا  یشده بود و حرف زدن مشکلش بود اما سع  الل

بغض دارش بود که خارج   یکند که فقط نفس ها  ونریدهانش ب

 شد. 

 

نفس    یچشم بست و اشک در چشمانش حلقه زد.  صدا  سامان

بغض دارش به گوشش خورد و خود را لعنت کرد... تمام    یها

دخترکش محروم کرده بود آن هم به    دنیمدت خود را از د  نیا

 از حد او به عشقش...!!!  شیخاطر شباهت ب

مسخره   د یکند،  شا   هینبودنش را توج  یخواست سال ها  یم  اگر

که تمام جانش    ی اما سامان عاشق بود آن هم ماهرخ  د یای به نظر ب

 بود.
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 ؟ یحرف بزن یخوا یدخترم!  نم-

 

ها  نیا نفس  ها  یبار  اشک  شد،  بلندتر   ریسراز  شیقاصدک 

 شدند... 

 یدونم دلخور  یبگو... م   یزیچ  هیقرار گفت:  دخترم    ی ب  سامان

 اما...!! 

 

  د ی و اساس بود،  با  هیپا  ی ب  لشیدال   د،یکش  قینفس عم  سامان

 کرد.   یم یقاصدک را راض

کردم    یسال ها رو کوتاه  نیتموم ا  ی وجود نداره وقت  یی نه! اما -

 و نبودم... 

 

لرزان گفت: به نظرت...    ییاشکش را پاک کرد و با صدا  قاصدک 

 !شه؟یم... تلفن... و... دخترم... گفتن تموم هیبا... 
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از لرزش صدا  حال دخترش دلش   ینفس سامان حبس شد و 

آوار شد...  دکمه کتش را باز کرد... هوا    یصندل   یگرفت...  رو

 فشارش باال بود؟!  ا یاز حد گرم شده بود   شیب

 

خواست   ی مد...  نمآ  نییدست مشت کرد و از تخت پا   قاصدک 

بود،     ده یسامان را بشنود اما حاال که شن  یصدا  یحت  ا یکند    هیگر

بود و م  یتمام برآورده  خواست حساب    ی بغض و خشمش سر 

 ... ردیرا بگ شی تمام نبودن ها و نداشتن ها

 

 دخترم!-

 

:  من دخترت  دیکش  غیبدون آنکه دست خودش باشد ج  قاصدک 

که مادرم مرد و من و   ی همون موقع!  یستی! تو هم پدرم نستمین

که باال    ی وقت  !یبرام مرد  ،یرفت  یول کرد  یاون همه وحش  ونیم

! آخه... ماهرخ یاومد  ریسر جنازه مادرم بودم و تو مثل هربار د
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!   نهیبار عشقش رو بب  نیرآخ  یو برا  یایچشمش به در بود تا تو ب

 . ..زدمیکه داشتم براش بال بال م یتو بود نه من ش یدلش پ 

 

و او نرفته    د یکش  ی مرد و زنده شد، ماهرخش انتظار او را م  سامان

را که با دروغش هم عشقش را هم    ییمایعنت کند سبود! خدا ل

 دخترکش را از او گرفته بود... 

 

  گهی... بار... د هیدخترم... اون موقع... من تهران... نبودم... نزار...  -

 !! رهیگذشته ها... تو رو... ازم... بگ

 

که دل خودش    یپدر  یقاصدک حبس شد و دلش رفت برا  نفس

چشمان منتظر و جنازه مادرش   ادی  یخواست اما وقت   یهم او را م

 شود...  یافتد،  دلش سنگ م  یم

 ...!یوقته من و از خودت گرفت  ی لیبغض به سامان گفت: شما خ  پر
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  هی  د یبود با  ینیبه غلط کردن افتاده بود،  حق با حاج حس  سامان

  ش یکرد... قاصدک دلخور بود و داشت تمام عقده ها  ی م  یفکر

تلفنش را جبران داشت وگرنه    کرد،  پس هنوز راه  یم  یرا خال

 داد...  یوجه جواب نم چیبه ه

 

 ...  نبودم که... یطیقاصدک من تو شرا-

 

با  قاصدک گفت:   وار  جنون  و  کرد  قطع  را  سامان    د یحرف 

  د ی ... بایکرد  ی و به من و مامانم کمک م  ی ومدیم  د ی... با یومدیم

 شه یمه  یو برا  ی... مامانم رفت... تو نبودیومدیم  د ی... بایومدیم

کس! پس بازم مثل    یو من تنها شدم.... من تنها شدم و ب   یرفت

 ...! یسلطان یخودم بزار آقا لساال نباش و من و به حا  نیتموم ا

 

آغوش رها فرو  در    دیلرز  یکه م  یرا قطع کرد و در حال  یگوش

گر و  ر  هیرفت  اشک  و  ها  یبرا  ختیکرد  نداشته  رفته   ی تمام 

 اش...! 
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 انداخت...  کنارشمبل   یرا رو یگوش سامان

به خودش زد،  باخته بود... دخترکش را باخته بود و   یپوزخند

 خواست دوباره او را داشته باشد...  یم

 ب ی قرصش را از ج یقلبش،  قوط دنیکش ریو با ت دیچک اشکش

 زبانش گذاشت. ریو بالفاصله قرص را ز دیکش رونیکتش ب

 

  شان ید. پرتنش را کم کر  یکم کم حالش را خوب کرد و داغ   قرص

 به آپارتمانش رفته بود.   الیکه به خاطر ل  ی بود و دل نگران قاصدک

 

تکان    کی  دیو کار خود بودند و با   یهرکدام دنبال زندگ   شیپسرها

 داد.   یبه آنها م یاساس

 

 خبر بود.  یداشت و او ب یچه دل پر دخترکش

از او م  یماهرخش و خجالت  یزد برا  یتلخ  لبخند   د یکش  ی که 

که کرده بود و دل دخترش را آزرده کرده    یامانت ر  د  انتیخ  یبرا

 بود... 
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و رفته رفته درد هم تمام شد اما دل پر از    دیکش  یجان سوز  آه

 شد جز قاصدکش...!  یدرمان نم  یمرهم چیزخم سامان با ه

را ادا   نشیبرگرداند و د   شیدخترش را، نفسش را به زندگ  دیبا

 کند... 

 

 »قاصدک« 

 

مبل نشستم.  رها نگران نگاهم    یرورا پاک کردم و    میها  اشک

دانم   یطر جمع کنم اما نم او را خا یکردم با لبخند ی کرد و سع

 نه...؟!  ا یموفق بودم 

 

  ی از سال ها   د؟ یباور بودم،  سامان زنگ زده بود که چه بگو  نا

 نبودنش؟

 

!  بابام حق نداره من و خر فرض کنه،   شمیم  وونهی خدا دارم د  ی»ا

ا اما سامان    ادی خشک شد تا ب  شمم به در سال ها چ  نیمن تو 
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که در حد مرگ    ییمایبود...  س ما یخدا طرف س شهیو هم امد ین

گرفتم و اون    یزن م  نیازش نفرت داشتم و آخر انتقامم رو از ا

 هم با گرفتن بچه هاش...!« 

 

سرکوب   یتماس آرام بود و خوشحال... ول  نیته دلم از ا  یزیچ  اما

 کردم.

 

 ی همه خودخور   نینگران گفت: ا  نشست ودستم    یرها رو  دست

بودنت رو    یوقت نم  چیمن ه  ست،یکردن خوب ن تونم ساکت 

 ...!یریکنم االنه که بم  یهمش فکر م   نم،یبب

 

  ن یتا ا  گری زد اما نه د  یعقل م  نیریتعجب نگاهش کردم... ش  با

 حالم فکر مرگم را بکند. نیحد که با ا

 

ونوقت تو گوه بزن به  تم اگرف  یبار فاز افسردگ   هیحاال خوبه من  -

 حالم...! 
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انگار چه تحفه   یپشت چشم  رها نازک کرد و گفت: خب حاال 

ساکت بودنت    نیحاال ا  یکن  ی! از بس که دهنت بازه و زر زر م هیا

 داره...  یبرام تازگ

 

حرف    واریعار مانند آن بود که با د  ی ب  یکل کردن با رها  کل

 . یبزن

ه لغاتش هم  چون دامنخورد،     یش مبه درد خود  ش یها  حرف

 محدود به خودش بود. 

  شتریو آماده رفتن به پاساژ شدم،  در خانه ماندنم ب  دهیپوش  لباس

ب  یام م  وانهید تنها حسنش   کاریکرد. رها هم  به دنبالم آمد و 

  ی و کل  دمیکش  یرفت و آمدم عذاب م  یبرا  دیبود که نبا  نیهم

 خوب بود.

 

گرداند و    یزه را م مغا  تنه  کی گرفته بود و    ادی کارش را    نینسر

 هم به من نداشت...  یکار
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زرنگ  دخترک ا  چیبود که بدون ه  یزبر و   ی پا  یرو  یپشتوانه 

 هم دوست داشتم...   شیایحجب و ح یبود، حت ستادهیخودش ا

ام زنگ خورد،   ی کردم که گوش  ی ها را مرتب م  یروسر  قفسه

وصل کردم: بله    ی عطلم  ی نگاه شماره کردم اما ناشناس بود و ب

 د؟ ییبفرما

 

 و متعجب دوباره حرفم را تکرار کردم...   امدین ییصدا

 صدات هم مثل خودت خاص و ناز داره...!!! -

 

متنفر بودم اما مثل    تینها  یآدم ب   نیدرهم شدند، از ا  میابروها

 . ستمیدور و برش ن  یخواست بفهمد من آن زنان روسپ  یآنکه نم

 ر...!نحسه و چندش آو افتیتو درست مثل ق یاما صدا-

 

آدم نبود   ن یقهقهه بلندش هوا رفت... ا  یکرد و بعد صدا  مکث

 شد...  یمن نم  یوقت پاپ چیچون اگر بود که ه
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 آمد...  ش یقطع کنم که صدا خواستم

جرات و جسارت   نقدریتو بود ا یجا یا گهیهرکس د یدون یم-

 حرفا رو بهم بزنه...  نینداشت تا ا

 

باآ- اما وقت  دیدما خودشون  با  یمن  یبفهمند  بهشون    دیفهمند 

  یم  جادیاز حدت مزاحمت ا  ادیز  یمحترم شما دار  یفهموند! آقا

 باز بشه...!  سیو پل تیخواد پام به شکا یو اصال دلم نم یکن

 

تهد  دواریام باشد که ک  دمیبودم  خونسرد   یلیخ  ومرثیکارساز 

به    هی... چون من سایمن و پس بزن  یگفت: قاصدک حق ندار

تونم بدرمت   یو دارم که مقدر عطش وجودت دنبالتم و اون هیسا

و   زهیکه خاطرت عز  ییدنبالم اما از اونجا  یفتیکنم که ب  یو کار

 کنم...!  ی م رخوام به زور متوسل بشم، باز هم صب ینم

 

...  م یشو باهم بر  ادهیبر کن پ کوره در رفتم و با خشم گفتم: ص  از

دهنت    .. پس بفهم اززارمیدوش تو نم  یجنازم و رو  رممیمن بم
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  یصاحابم که تو هرکار  ی اونقدر ب  ی فکر کرد  ا ی  اد ی م  رونیب  یچ

روزگارت   کیاشاره کوچ  هیاشاره!  با    هی...فقط  یدلت خواست بکن

تونم    ینناز که منم همونقدر م  پولتکنم... اونقدر به    یم  اهیو س

رو    ی بگم که اسم سامان سلطان   د ی با  دی تو رو بخرم و بفروشم... شا

 نه؟  ای یدیشن

 

م  از نفس  نفس  نسر  ی خشم  و  رها  نگران  نیزدم...  و  ترس    ی با 

خواستم منفجر   یبودم که م  یکردند اما من مانند بارون   ینگاهم م 

 شوم...

 

  یو سر لج ننداز...  کار  و گفت:  قاصدک من  دینعره کش  ومرثیک

نترسون   کهینکن عفت و شرفت و به باد بدم... من و از اون مرت

 ... ی دون  یخودت متونم کله پاش کنم!  یکه م

 

 یحق ندار   اد، ی م  رونیب  یچ  فتیبفهم از دهن کث  یعوض  ی ه-

 ...! ی!  حق نداری کن نیبه بابام توه
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ها  یگوش دست  بستم،   چشم  و  کردم  قطع  رو  م یرا   ز یم  یرا 

زدم... تحمل نداشتم به    ی گذاشتم و مشت کردم، نفس نفس م 

بود    من فقط بد  یکند، سامان هرچقدر بد بود برا  یپدرم درشت

  ا ی  ومرثیدادم ک  ی م حق داشتم مالمتش کنم! اجازه نمو خود

 سوال ببرد... ریپدرم را ز تیبخواهد شخص یگری هرکس د

 بود را گرفتم و خوردم...  میرو یرا که جلو یآب وانیل

 سوخت...  یکمتر شد اما دل زخم خورده ام م  خشمم

 

 بود؟! ومرثیک-

 

م دادن تا من و  رها کردم و گفتم:  همه دست به دست ه   نگاه 

 دق بدن... 

 

 برات... رمیبم-
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چشمام ببر که   یرو از جلو  یفقط اون گوش  یریخواد بم  ینم-

تو  نیا م  وارید  یدفعه  مرتشهیخورد  نم  کهی...  کشه    ی خجالت 

فکر کرده م  یم   دیتهد نم  ی و نگاش م  نمیش   یکنه...    ی کنم،  

 ...سهیدفعه سر و کارش با پل نیدونه ا

 

 ... هیعاد   نایزنه... ا یم  ادیزر ز ثومریخب ولش کن،  ک-

 

برا- من   هیعاد  یجنابعال  یبله  م   ینه  دفعه  هر  به   نهیر  یکه 

 اعصابم...! 

 

 بودم.   ینزد اما من بد عصبان ی بار سکوت کرد و حرف نیا رها

اخطار گونه به رها،    یام بلند شد که با نگاه   ی گوش  یصدا  دوباره 

زنگ خورد و    گریدکرد... چند بار    لنت یو آن را سا  دیخودش فهم

ول کن نبود...  اگر    ومرثیرها آن را ساکت کرد اما مثل آنکه  ک
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خود   الیکردم و خ ی را خاموش م ی به خاطر خانجون نبود گوش

 کردم.  یرا راحت م

 

وحش  یگوش رها  که  زدم  چنگ  رها  دست  از  کرد...     یرا  نثارم 

  ی نه؟  م  یش   یتماس را وصل کردم و با داد گفتم:  تو آدم نم

 رو وسط بکشم...؟! سیپل یاپ  یاخو

 

 سالم قاصدک خانوم...! -

 

آشنا    شی درشت شدند... صدا  م یقاصدک خانوم...؟! چشم ها  یچ

 کرد...   ینم یاریبود اما ذهنم  

 

 شما...؟! -

 

 خنده آمد و مرد گفت:  بنده حسانم...!  یصدا
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 حسان...؟! -

 

شن  تک را  مرد  حس  دمیخنده  حسان  گفت:  حاج    ینیکه  پسر 

تو  ی خانجون همون  هیامسه  ینیحس اون تن لش   یکه  با  دعوا 

 ن یخواست  لیشدنتون با آسفالت رو گرفتم و بعدم وک  یکی  یجلو

 ...؟! نی دیفهم ا یواسه بچه ها... بازم بگم 

 

کردند    یبودند که فکر م   فتهیاطراف من آنقدر خودش  یمردها  چرا

ا م  نیبا  دلبر  ی حرف ها  اعصاب    یرو  نقدریا  ا ی کنند    یتوانند 

 د...؟! باشن

 

تا خود را آرام کنم اما نشد،  با لحن حرص   دمیکش  قیعم  نفس

و    دیشد فهم  یهم م  تونیلیفام   یگفتم:  با همون معرف  یدرار

ا  ازین چ  نیبه  مقدمه  نم  ینیهمه  شا   ی نداشت!  اصرار    د یدونم 
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تعر  نیدار خودتون    فیبا  به  ک  نیکن  یادآوریکردن   یکه 

 !... ن؟یهست

 

 ... ندازدیمرا دست ن  گریتا دحقش بود  زدم...    یآرامش بخش  لبخند

 

کنم    یادآوریندارم    اجیهستم و احت  یدونم ک   ی من خودم م  -

زنگ زده و ذهنتون رو  ی کیچون احساس کردم قبل از من  یول

 ...! دیکه اشتباه گرفت دی آشفته کرده،  خواستم متوجه بش

 

 موجودات باشند...!  نیتر یتوانند موذ یم  یطیدر هر شرا  مردها

 

ممنون   یلیگفتم: خ  یجد  یلیکل کل کردن نداشتم و خ  لهحوص

 ...؟! دییاما عرضتون رو بفرما نیکه من و مجاب کرد
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اما    یهست  یعصبان  دمیو با همان لحنش گفت:  باشه فهم  دیخند

امضا   د ی برگه و وکالت نامه هست که با یسر هیدفترم  ی ایب د یبا

 ... یکن

 

لند شد،  پاک فراموش ام گرفتم و آه از نهادم ب  یشانیبه پ   دست

نگذاشته   میرا که حواس برا   ومرثیبودم... خدا لعنت کند ککرده  

 بود... 

 

 ...؟! امیب ی ک-

 

 چطوره...؟!  گهیساعت د هیتا  -

 

  ام یم  گهیعت دسا   کیبه ساعت کردم و گفتم:  خوبه من تا    نگاه 

 دفترتون.. با اجازه..! 
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 منتظرم... خدافظ! -

 

وار نگاه رها کردم... رها هم مانند   چارهیرا قطع کردم و ب  یگوش

 بز نگاهم کرد و لبخند زد... 

برد که   ی من م  نشیگرفت...  ماندم خدا چه سود از آفر  حرصم

 کرده بود.  می رها وانهیمشت د کی انیم

 « ی»راو

 

 کجا رو امضا بزنم...؟  گهیخب د-

 

هم قرار داد...    یو آنها را رو  دیکاغذ را به طرف خود کش  حسان

اخم کرد... دخترک    دنشی قاصدک انداخت و با د  جانببه    ینگاه 

 داد.  ادش یو نجابت  ایح  ی کم د یآدم شدن را بلد نبود و با

 

 ... ستیالزم ن-
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لحن    قاصدک  و  خنده  آن  به  کرد...نه  نگاه  به حسان  زده  بهت 

ا به  نه  و  بود  بودنش  از سرخوش  نشان  من    کی  نیشادش که 

 اخمش!

 

 .رمیخب حاال که کارم تموم شده، من م-

 

بلند شد و برگه ها را درون پوشه گذاشت    زشیاز پشت م  حسان

ک به داخل  بعد  م  فشیو   ... داد  رو  زیسر  به  رو  و  زد    ی را دور 

گفتن و نگفتن    نیب   د، یبه دور لبش کش  ی ... دستستادیک اقاصد

اردو،  بابت    رمیو م  ستمین  یچند روز  هیبود که در آخر گفت: من  

  لم یبا وک  ی تون  ی م   ، یداشت  یسوالوکالت و بچه ها اگه    یکارا

 اما...  یحرف بزن

کش  یدست گردنش  پشت  نمدیبه  اما  گفتنش  بود  سخت    ی ... 

پدر و مادرش    یکه برا  ی تفاوت بگذرد انگار قاصدک  یتوانست ب

 او هم بود....!  یبود برا زیعز
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 کن...  تیرعا  کمیاما خواهشا -

 

 کنم...؟!   تیرو رعا یگفت: چ  جیمتوجه نشد که گ قاصدک 

 

 فرو برد و گفت: حجابت و...  بیدست در ج حسان

 

ب  قاصدک دخالت  از  شدت  به  کرد،   در   گرانید   یجا  یاخم 

  یو زندگ   دهیهر طور خواسته،  پوش  شهیمتنفر بود... هم  شیزندگ

حرف حسان   ن یهم جواب پس نداده که ا یاحد چ یکرده و به ه

 گران بود...  شیبرا

 

  نمیگفت: من هم  یدج  یلیدوشش مرتب کرد و خ  یرا رو  فشیک

 کنم...!  رییتغ یذره ا ستمی اصال هم حاضر ن  ،ینیجناب حس
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داشتم بهت    فهیا داشت که گفت: من وظتوقع برخوردش ر  حسان

 اش با خودت...  هیبگم،  بق

 

امر    اد یشناس!  اصال بهتون نم  فهیزد:  چه وظ  شخندین  قاصدک 

 ...؟! نیاز منکر کن یبه معروف و نه

 

  ی شناس  یشد و گفت: مگه من و م   کیبهش نزد  یقدم  حسان

 نه...؟  ای  ادیبهم م یکه بدون 

 

حسان شد... حسان   نهیبه س نهیبرداشت و س  یهم قدم قاصدک 

دخترک شد اما توانست نگاه سرکشش را    ییبایباز هم جذب ز

  ی رو  یکنترل کند... قاصدک سر بلند کرد و قد بلند حسان حساب 

نشناسمت  دیفت: شااش شد و گ  رهیاعصابش بود... حرص زده خ

 هیتو با بق  رت!  به نظیستین  یدیکه نشون م  یدونم اون  یاما م

 !؟یدار یچه فرق
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  ی نم  ه؟یگفت: من با بق  یدر نگاهش با شعف پنهان  رهیخ  حسان

 دونم تو بگو...! 

 

رفت و گفت: تو و امثال تو  یتخس و کالفه چشم غره ا  قاصدک 

  ن یزن  یم   یساز  هیو هر کدومتون هم    نیختیر  اد یدور و بر من ز

خودم و دارم و به   یچون من زندگ  نیندار  یتیاما اصال برام اهم

 ... دمینم میاجازه دخالت تو زندگ یاحد چیه

 

 عقب گذاشت و خواست برود که متوجه خشم حسان شد...   یقدم 

شد اما اصال دوست    ی قاصدک عصبان  یحرف ها  دنیبا شن  حسان

اطرافت   یر به مردابا خشم گفت:  من کا  ینداشت دخالت کند ول 

  یکه من هستم و دارم باهات همکار  ی ندارم اما تا زمان  تیو زندگ

وگرنه... اصال دوست    یحرف گوش بد  کمیکنم به نفعته که    یم

 داشته باشم...   یندارم رفتار بد
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 الیخ  نیکرد و گفت:  به هم  ی فاصله گرفت و دهن کج  قاصدک 

 نکه یپس ندادم اباش تا من حرف گوش کنم... من به بابام جواب  

ن  یا  بهیتو هفت پشت غر  گهید برام مهم  اصال هم  که    ستیو 

 ...! یبهم کمک کرد ای یقهرمان و محبوب کشور

 

از گفتن حرفش بالفاصله از آنجا خارج شد... حسان لحظه    بعد

هم    کردن دخترک  ت یبرخورد خنده اش گرفت اما اذ  نیاز ا  یا

 بد نبود... 

و  تیعصبان جالب  نظرش  در  شدن   قاصدک  گرد  بود...    بامزه 

شد،     یم  رهیبود چون ت  باتریخوش رنگش ز  یها  یچشمش و آب

 هم سرخ شده بود...  دشیصورت سف 

 

نبود که پدرش    خودیتوانست حرص بدهد هم آرام کند... ب  یم   هم

 خواند...!  یدختر را دوست داشت و دخترش م نیا
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هم    نکرده و محسن  یکار  چیرفت و ه  یبه اردو م  دیهفته با  آخر

ن برادر    امدهیهنوز  نداد...  جواب  محسن  اما  گرفت  تماس  بود... 

 دانست...  ی چموشش کجا سرگرم بود خدا م

شماره خانه لبخند   دن یزنگ خورد و سمت آن رفت و با د  تلفنش

 ن؟ یحاج خانوم؟  خوب هستزد:  احوال 

 پسرش رفت...   یو ناز و قربان قد رعنا دیخانوم خند هیعط

 ؟ چه خبر؟ برم مادر حالت خوبهقربون قد و باالت -

 

  ی آن لم داد و مچ پا  ینشست و به پشت  شیصندل  یرو  حسان

نکنه قربونت برم!    یراستش را رو زانوش گذاشت و گفت: خدا 

 و امانه...! امن  زیهمه چ   ، یحاج خانوم سالمت

 داشتم؟ یکار  هیمادر مزاحمت نشم،  راستش -

 ...؟! یچ-
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تلخ  هیعط لبخند  گفت:  ی خانوم  و  و    ی م  زد  قاصدک  خواستم 

تو اون خونه نشسته و داره   ییدعوت کنم خونمون... طفلک تنها

 خوره...  یغصه م

 

و غصه   یاز ناراحت  ینشان  چیقاصدک افتاد،  ه  ادی  یوقت  حسان

اما حرف  دهیند کار  ی بود  از من چه  و گفت: خب  نزد  بر    یهم 

 ...؟ ادیم

 

  ی کس  چیخانوم خوشحال گفت: ثواب داره مادر، دختره ه  هیعط

 یخوام بر یکجا هستن؟ م  ستیرو نداره و برادراشم که معلوم ن

 خونمون...! ش یاریناهار ب یو برا

 

جواب تلفنش را   یچشم بست و محال بود قاصدک حت  حسان

گفت:  قربون دل مهربونت برم،     متیبدهد،  رو به مادرش با مال

تازه  دوستم داره    هیمادر من اون دختر مادربزرگ داره،  پدر داره  
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دونم شما    یمن نم  یهستن منته  رتشمیخوش غ   یاشااون داد

 ...؟ یبه ثواب من و خودت دار کاریچ

 

  ی نجوریبغض دار گفت: نه مادر ا  یی خانوم ناراحت و با صدا  هیعط

ب ل  حهیمل  چاره ینگو...  خوبه...  نکنه  سکته  شده    ال یخانوم  اومده 

پ   یبال ن  رزنیجونش حسان...   بند  ستیحالش خوش  ... دلش 

باشه    شمونیکه هم پ   یاریقاصدک و ب  یگفتم بر  قاصدکه و منم

 خانوم دلش قرار بشه...!  حهیهم مل

دانستند قاصدک آنقدر که    یو اگر م  دیکش  یپوف کالفه ا  حسان

 شد...  یاما متاسفانه نم ستین چارهیگفتند ب یم

 

م  یگیم  یجور  هیمادر من  - انگار  دنبالش که  برم   ی برو  خوام 

هوا پاشم برم دنبالش بگم    یمن ب زم ی... عزمش رایدنبال نامزدم ب

وکالت    یکار کن من بابت کارا  هیمادرم ناهار دعوتت کرده... اصال  

ها بچه  مادر  ییو  خونه  وک  یکه  با  هستن  خانوم    لم یقاصدک 

قرار شده کارا انجام بده و  من    ش ینقانو  یصحبت کردم و  رو 
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اونوقت    شما بهش زنگ بزن،   رم، یگ ی م  لم یشماره اش رو از وک

 دنبالشون... رمیچشم من م  قبول کرد،

 

.. باشه اصال  هی:  آره مادر فکر خوبدی خانوم ذوق زده خند  هیعط

خ بهتره...  بگم  بهش  کنم  صحبت  پس    ینیبب  ریخودم  مادر... 

 و زنگم بزن...!  ریشماره اش و بگ

 

  نی... ادیصورتش کش  یدست رو یرا قطع کرد و با کالفگ  یگوش

پا ا  یدرسته قورتش م  فتدیب  ش یدخترک چموش  اما    نکهیداد 

 دانست...؟!  یرا نم نواستیب چارهِیچرا در نظر مادرش ب

 

را به حاج خانوم داد اما قاصدک گفته بود خودش به همراه   شماره

 ... دیکش یو حسان نفس راحت  دیآ ی دوستش م

 

***** 
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شال به پشت گوشش برد و تشکر کرد،     ریرا از ز  شیموها  قاصدک

گ تمام گذاشته و به خاطر او همه را جمع کرده  سن  نومخا  هیعط

فکر شوند...  آشنا  باهم  تا همه  که    یبود  داد  در سرش جوالن 

 کرد...  شتریلبخندش را ب

 هم بود...  لیکم یحت

 

آورد و به همه تعارف کرد و در آخر کنار شوهرش    یچا  یحسن

 نشست.

 .. به باران زد و قربان صدقه اش رفت. ینیریلبخند ش قاصدک 

بود که   یلیکم  رهیو محسن نشسته بود و خ  لیکنار کم  نحسا

 بدجور تو نخ رها رفته بود... 

نگاه    شتریمحل نداد و ب  لیزد و چشم غره رفت اما کم  شیپا  به

 کرد.

بود که تمام دار و   دهیپوش  یکوتاه با شلوار تنگ  زیشوم  قاصدک

اما بهم    شیبود و حسان با تمام خوددار  د یندارش در معرض د
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خواهد ثابت کند    یدختر م  نی بود... به نظرش آمد که ا  ختهیر

 ...! ستیکه حرفش اصال مهم ن

 

 ؟ یخبر خانجونت دار-

 

از خانجونم   شهیاز لب قاصدک رفت و با اخم گفت: مگه م  لبخند

 یآشت  یقهر باشم با خانجون آشت  ای خبر نداشته باشم! با کل دن

 ام... حالش چطوره خاله؟

 

  ی دون  یبگم مادر خودت که م  ی و گفت:  چ  دیخانوم لب گز  هیعط

ا  الیل ن  یراستش و بخوا   ه، یچه فتنه  ل  ستیدلش رضا    ال یکه 

 اومده...! 

 

خانجونش    یبرا  ی نکرده اتفاق  ییقاصدک تلخ شد و اگر خدا  اوقات

 گذاشت...  ی را زنده نم الیافتاد ل یم
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کنه که پا شده اومده تهرون وگرنه   یم  ییکارا  هیداره    کهیاون زن-

فهمم    یکنه... اما باالخره م  یمادرش تره هم خورد نم  یبرا  الیل

  یرو م شما غصه نخور من زبون اون عجوزه ی که چرا اومده؟  ول

 دونم...! 

 

ندارم اما    یقصد فضول  دیکه کنجکاو بود،  گفت:  ببخش  محسن

 ! ؟یتونم بپرسم با چه زبون یم

 

  د یهمشد و ف  رهیقاصدک باال رفت،  به صورت محسن خ  یابروها

ابرو  یم انداخت و    یی خواهد سر به سرش بگذارد که تاک  باال 

 ...یریگ   ینم اد ی گفت: نه! شما زبونش و 

 

 باالس...   یلیخ  مییرایمن گ  نیکرد:  شما بگ  یتک خنده ا  محسن
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کرد و رو به محسن با لبخند    ینیبه حاج حس  ی گذرا نگاه   قاصدک 

داشته   یهمه کنجکاو نیا ستی مرد اصال خوب ن هی یگفت:  برا

 هم بده...!  چیسه پ  ریباشه،  مخصوصا که گ

 

  لحظه بود و بعد گفت:   کیبا تعجب نگاش کرد اما تنها    محسن

نم اصال  من  ول  ی عه  چه   ی دونستم؟!  به  بگو  شما  نداره  اشکال 

دست    ی فضول  یهم تو  ونیآقا  دم یم  نیمن بعدش تضم  ؟یزبون

 از خانوما ندارن...!  یکم

 

ا  قاصدک  خاص    طنتیپسر هم شر و ش  ن یخنده اش گرفت،  

 خودش را داشت که به دلش نشسته بود... 

 ؟یدار کاریچال اله اال اهلل! پسر جان آخه تو -

 

 بود که تشر زد اما محسن از رو نرفت... ینیحس حاج
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تو- االن  من  بابا  فهم  یحاج  کردن   دنیمرحله  انکار  هستم،  

ا  تونه من و سرخورده کنه،  پس لطف  یهست که م   ی نوع  نیبدتر

 من به اکتشافاتم برسم...!  دیبزار

 

را به دنبال خود    هیقاصدک چشم حسان و بق  ی بایبلند و ز  خنده

 کشاند. 

کرد و گفت:    ینی و زاللش را سمت حاج حس  ینگاه آب  قاصدک

 هیبه شاگردم    یاستاد  گاهیمن تو جا  نیبزار  نیحاج آقا ولش کن

 بدم...!  یدرس

 

ا  گهیت: نه دلبخند زد... محسن وارفته گف  ینیحس  حاج   ن ی در 

 ...! یریبگ یحد که حس استاد

 

و با حفظ لبخندش گفت: زبون   دیخودش را جلو کش  قاصدک 

ل سرو  الهایامثال  با  فقط  م  س یرو  حال    شهیکردن  کرد!  باز 

آدما   نجوریا   کنم؛یحاال خدمتون عرض م   ه؟یکردن چ  سیسرو
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با باز کن  دیبا زور و تهد  دیرو  با زبون خوش    یدهنشون  وگرنه 

  استفادهازت سو  ی و حساب  شنی وقت سوارت هم م  هیحاله تازه  م

 کنن...  یم

 

شدند    یقاصدک نم  یمتوجه حرف ها  چیمتعجب بودن و ه  همه

دانست چه بر سر قاصدک آورده بودند    یکه م  ینیجز حاج حس

 است. نهیدختر پر از حس ک نیکه حال چشمان ا

 

نفهم  محسن من که  و گفت:  را خاراند  ام  دم یسرش    ارمودیاما 

 ... یعجوزه حرف بکش نیاز ا یبتون

 

اون   ینیحس  حاج قربون  گفت:   اما محسن   زد  را صدا  نامش 

حاج  ت یبادوم  یچشما چرخوند  ی برم  بس  از  نشه    یکه  چپ 

 من فقط دعاش کردم...  یخوبه! ول

 

 و از محسن خوشش آمده بود.  دی باز خند قاصدک 
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سن  از پدرش به مح  یهم به طرفدار  سنا یزد و    ی حرف  یهرکس

قاصدک تعجب    یقعا براو شوهرش آرام بودند و وا  ینغر زد... حس

 بود...  زیبرانگ

 

تو  لیکم برا  یداشت  م  یسرش  نقشه  ب  د یکش  ی رها  رها    ی و 

 ... دیخند یکرد و م  یفقط نگاه م  الیخ

ناز    ی بلند و لوند قاصدک را دوست نداشت حت  یخنده ها  حسان

شد و دل    یتر م  نیآهنگ  یرا که موقع حرف زدن گاه  شیصدا

 دانست فقط دوست نداشت...!  یرا نم شیبرد، چرا یم

 

و حساب  یخوب  ی هم  دور بود،     یبود  قاصدک خوش گذشته  به 

خانوم را   حهیمل  یدلش هوا  یجمع لحظه ا  دنیخانوم با د  هیعط

د آنکه  بدون  و  سمت    گرانی کرد  و  شد  بلند  کند  متوجه  را 

دعوت کند    و راو ا  ردیخانوم تماس بگ  حهیآشپزخانه رفت تا با مل

 ... ردیو دلش آرام گ  ندیکه قاصدکش را بب
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جواب نداد،  دل شوره به سراغش آمد و    یزنگ زد کس  هرچه

ه شد...  جواب    چینگران  را  تلفنش  که  بود  نداشته  سابقه  وقت 

خبرش  قاصدک  آمدن  محض  به  بود  گفته  خودش  اصال  ندهد 

 کند...!!! 

 

طر  به حس  یقیهر  حاج  آشپزخان  ی نیبود  داخل  و  را  کشاند  ه 

 گذاشت...   انیرا با او در مموضوع 

به    ی رفت اما قاصدک متوجه رفتنش شد و نگران  ینیحس  حاج

 دلش چنگ زد... 

 

اما با د  دنید   با   دنی در باز خانه نگران شد و داخل خانه رفت 

لب زمزمه   ریز  یسرش بود ذکر  یکه باال  ییالیخانوم و ل  حهیمل

 کرد و جلو رفت... 

 شده...؟  یخانوم چ-
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و با تته پته گفت:     دیچرخ  ینیوحشت زده جانب حاج حس  الیل

 دفعه... غش کرد...  هیدونم...  ی من... من... نم

 

 

با اورژانس تماس گرفت،      دیبه صورتش کش  یدست  ینیحس  حاج

 اش بابت قاصدک بود.  ی تمام نگران

 

** 

 

از   ی حرف  چ ینتوانست با حس بدش مقابله کند و بدون ه  قاصدک 

وجودش  ی زد،  دلش به تب و تاب افتاده بود و نگران رونیخانه ب

 را در بر گرفته بود.

 

را که  در با د  خانه    ی رو  ضیاورژانس و مر  نیماش  دنیباز کرد 

سمت ان  ی و با سرعت قدم ختیبرانکارد تمام وجودش در هم ر

 چشمان بسته خانجون نفسش رفت...  دنیبرداشت و با د
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بزند    یو خواست حرفقاصدک جلو رفت    دنی با د  ینیحس  حاج

   ؟ یکن  یم  یچه غلط  نجایزودتر خود را رساند و گفت: تو ا  الیکه ل

 و برو رد کارت... گمش

 

  ش یصدا یتوجه نکرد و سمت خانجونش رفت و با نگران  قاصدک

 قاصدک نشست.  یشد و در گلو  یزد...اما چشمان بسته اش خار

 جون...ماهت برم...چشات و باز کن...خان یخانجون...قربون...رو-

 

وار گفت:    طهیقاصدک را گرفت و او را هل داد و سل  یبازو  الیل

حررومزادها ر  ؟یکن  یم  کاریچ  نجاینکبت  نگفتم    ختیمگه 

که تا    ی روز انداخت  ن یو به ا  رزنی...تو اون پ نمینب  نجا ینحست و ا

پاتون تو    یشوم وقت  کهیاسم تو اومد قلبش گرفت... تو و اون زن

 ... و حاال   میشدا نابود داداشم باز شد...م  یزندگ
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چشمان قاصدک را گرفت.. به خر خر کردن   یبود که جلو خون

در    الیل  ی افتاد و گردنش کج شد... تمام آن روزها و خنده ها

بدتر   صداها  اما  کرد  مشت  دست  درآمدند...  صدا  به  گوشش 

از دست داد و با    اریکه قاصدک اخت  دیباز هوار کش  الیشدند... ل

به صورت  یمشت ل  الیل  که  د  الی زد،   در    واریبه  و حرف  خورد 

 دهانش ماند... 

 آمد...  یم رونیب  الیبود که از دماغ و دهن ل خون

 خود را نداشت.  اریبار بود قاصدک اخت نیدوم نیا

: صدات و ببر...  دی را در چنگش گرفت و غر  الیلباس ل  قاصدک 

طور خانجون  بودم  گفته  م  شیبهت  تو  چشم  از  !   نمیب  ی بشه 

 ؟یکرد کارشیهان چ که؟یزن یکرد کارشیچ

 

  ال یگوش ل یآمد... قاصدک تو یبود و صداش در نم  ده یترس  الیل

داد کش و  خانجون طوردیزد  مادرم،  ارواح خاک  به  بشه،     شی: 

  ت یتقاص تموم آزار و اذ   ال،یل  یدیکابوست! تقاص پس م شمیم

 ! ید ی رو پس م یکه کرد یی ها
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آمده بودند و متعجب    رونیهم پشت سر قاصدک ب  هیو بق  حسان

 جلو رفت...  ینیحاج حس نکهیکردند تا ا ی به قاصدک نگاه م

شا  تمام ها  اتفاق  دق  د یآن  چند  نرس  قهیدق  قهیبه  اما    دیهم 

 بود...   یقاصدک غضبناک و عصبان

ب  الیل و  داد  و  آمده  خود  همسا  داد یبه  که  ب  هیکرد   رونیها 

 ...ختندیر

  یآبرو  یکدام دخترشد وگرنه    یسرش نم  تیثیزن آبرو و ح  نیا

 برد؟!   یمادرش را م

 مهم تر بود...  زیاز هر چ شیآبرو داشت و آبرو خانجون

 

بلند کن  یدست رو  یتو چطور جرات کرد- مردم    یآ   ؟ی من 

خدا    یجونش... آ  ی رو بزرگ کرده که شده بال  ی مادرم ک  دینیبب

نفس    هیکه مادرم    یریبم  یلهدخترو بکش و راحتمون کن... ا   نیا

 ه...راحت بکش 
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که محسن   ردیرا گل بگ  الیخواست جلو برود تا دهن ل  قاصدک 

 و او را گرفت...  دیپر

 نمانده بود.   ییآبرو گرید

او را بدنام   ش یداشت با حاشا و هوارها  الیرفته بود و ل خانجونش

 کرد...  یم

اشاره حاج حس  دیخانوم به صورتش کوب  هیعط با  را   الیل  ینیو 

 داخل خانه خانجون برد... 

 آن زن نرود. یازآن آبرو شتریخانه کرد تا ب ی را هم راه ممرد

 

  اد یفر  هینشست و با گر  نیزم  یبا همان صورت پرخون رو  الیل

اله اله  یریبم  یزد:  بش  یقاصدک!   به    یجوونمرگ  مادرم  که 

!   یخراب کن و فاسد  خاطر تو دق کرد... تو هم مثل مادرت خونه

تا    دینیش  یمردا م  یپا  ریز  تونی فاحشه که به خاطر خوشگل  هی

که مادرمون و از   یشومدختر نحس و    هی... تو  دیبرس یینوا  هیبه  

 مادرت...  نیکه ع   یفیکثافت... چقدر کث یما گرفت
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 د یکش  رونی تحملش سر آمد و خود را از دست محسن ب  قاصدک

را    شیسرش خراب شد و موها  یرفت و همانجا رو  الیو طرف ل

 ... دیگرفت و کش شهیاز ر

 

به مادر من کار    ختیر  شکا  قاصدک  از مادرش دفاع کرد:   و 

 نداشته باش... گفته بودم به مامانم کار نداشته باش... 

 

نم  وانهید  قاصدک  و  بودند  متعجب  همه  بود...  دانستند    ی شده 

  ی زد و با حرف ها  یم  ادیفر  نگونهیا  الیکه ل  ستیاصال موضوع چ 

 کرد...   یقاصدک و مادرش را خراب م کشیرک

قاصدک ولش    شیگوشش زد و گفت:  کشت  یم توخانو  هیعط

 کن... 

 

و    ینیحس  حاج نتوانست  را جدا کند که  قاصدک  تا  رفت  جلو 

 برد...  رونیحسان دست دور کمرش انداخت و او را از خانه ب
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برا  ی م  هیگر  رها و  کم  یکرد  بود...  ناراحت    ی وقت  لیقاصدک 

 داد...  شیسمتش رفت و دلدار  د،یرا مناسب د تیموقع

 هم به دنبال آن ها وارد خانه شدند...  یو حسن محسن

 

همه   نیسوال بود ا  شیخشم وجودش را گرفته بود و برا  حسان

 ... ردیگ یخشم درون قاصدک از کجا سرچشمه م

نگاه    د، یفهم  ی م  دی کرده بود که با  ریذهنش را درگ  یزیچ  کی

توانست ضربه   ی م  با یو ز  فیمشت قاصدک کرد، آن دستان ظر

 ...؟! بزند  یمحکم یها

 

موها  یعصبان که  کرد  قاصدک  نگاه  برافروخته    شانیپر  ش یو 

 و شالش کجا بود؟  ختهیدورش ر

 

 سرش... یبندازه رو ریو بگ  نیا ایب-
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را سمت حسان گر  محسن از شال  زدن  داد: وسط  ادامه  و  فت 

 سرش افتاده بود... 

 

  یگفت:  اله انیجلو رفت و قاصدک را در آغوش گرفت و گر  رها

 ..برات. رمیبم

 

 ... وونهیبه پشت کمرش زد: خدا نکنه د یدست قاصدک 

 

آمد و با ذوق گفت:  دمت    رونیدفعه از بغل قاصدک ب  کی  رها

 ...! ایگرم خوب زد

 

کاپ    ه یاالن تا    ن یو رو به حسان گفت:  ا  دیکش  ی پوف   قاصدک 

 ...؟ مارستانیب  دیبر ی کنه؛  من و م  ینده دستم ول نم
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برا  حسان قاصدک  و  داد  تکان  ک  یسر  و  مانتو    فشیبرداشتن 

 داخل ساختمان رفت...

 

 

** 

 

 خانجونش خوب نبود...  حال

 بود...  کرده سکته

بود،  از    نیهم  ش یشد... زندگ  ریاز چشمان قاصدک سراز  اشک

 ماند تا از دستشان ندهد...   یدور م  دیکه دوستش داشت با   یکسان

 

 . گذاشت و تنها خدا را با تمام وجودش صدا زد.. وارید یرو سر

با د  ییقدم ها  یصدا  با و  آورد  باال  سهند و سروش و    دنیسر 

 زد..  ینیپدرش لبخند غمگ
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و سمتش آمد... خواست در   دی زودتر از همه قاصدک را د  سهند

 عقب رفت...   ی آغوشش بکشد که قاصدک قدم

حال     ؟یکن  یم  نیمتعجب نگاهش کرد و گفت:  چرا همچ  سهند

 خانجون چطوره؟

 

به سرعت   یگری حرف و نگاه د  چیو بدون هتنها نگاه کرد    قاصدک

 جا دور شد... از آن

 

 کرد؟! نیچرا همچ نیمتعجب رو به پدرش کرد و گفت: ا سهند

 

نخواستت،  کم کم    ی کس  یپوزخند زد و گفت: تو هم وقت  سامان

 ...! یشیازشون دور م

 

حرف  نیا- م  ه؟یچه  که  و    نیدون  یخودتون  بودم  کجا  من 

 ..؟ هم به تلفن نداشتم. یدسترس
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ناراحت دخترکش گفت: قبل رفتنت   ی عصبان  سامان از صورت 

بزن   هی  یتونست  ینم بهش  بگ  یزنگ  چه   یر  ی م  یدار  ی و 

 ...؟ یقبرستون

 

  هی  نیو بدتر از آن به او تشر زد: تو هم ع   دیسروش چرخ  سمت

برف و خواهر و مادربزرگت و به امان    ریز  یکبک سرت و کرد

تنم و   من پاره  شعوریخه ببه زنت... آ یدیو چسب یخدا ول کرد

بچم و    یپا  زیهمه چ  یب  یالیبه تو و اون تن لش سپردم و اون ل 

 ... دیاز اون خونه بر

 

برد و غصه خورد برا  شی موها  یدو دستش را تو  سامان  ی فرو 

برا اش...  گوشه  جگر  روز  و  د  یحال  هم    ی حرف  گری مادرش 

 نداشت... 
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ند چقدر  دانست هم خودش هم سه یبرد و م ریسر به ز سروش

 کردند...   یکوتاه در حق قاصدک 

پر  قاصدک  حال  اما  بود  با  یلیخ  سایجانشان  که  بود    د ی بد 

زنگ بزند که آن  کیتوانست   ی شد اما م یم یبستر مارستانیب

 کرده بود.  غیرا هم در

 

ماهرخش افتاده    ادی  دنش ی قرار قاصدک بود...  باد  ی دلش ب  سامان

  ی دلش عشقش را م  که وجودش را گرفت...  ینیبود و غم سنگ

 خواست. یعشقش را هم م ادگاریخواست، دلش قاصدکش را،  

 

شانه اش    ینگاه پدرش کرد و کنارش نشست، دست رو  سهند

 من مطمئنم...!  شهیگذاشت و گفت:  حال خانجون خوب م

 

پرحرف  سامان قاصدکم    ینگاه  گفت:   آرام  و  کرد  سهند  روانه 

 !شه؟یخوب م یچطور 
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دهد    یست قاصدک دردش را بروز نماند  یبغض کرد،  م   سهند

 و بدتر از همه حال اوست... 

  گار یبه دور و اطرافش کرد و قاصدک را در حال س ینگاه   حسان

بود و    زاریتر شد...به شدت از  دود ب  ظی...اخمش غلد ید  دنیکش

 ...!زارتریب یگاریاز زنان س

 

  ده یقاصدک را ند  ی بودند و او وقت  مارستانیو مادرش داخل ب  پدر

 باشد...  رونیب د یبود،حدس زد که حتما با

 

  ده یجلو رفت و کنارش نشست...نگاهش به انگشتان کش  د،یرا د  او

آن ها گرفته    انیم  یفیرا با ژست ظر  گاریکه س  یو الک خورده ا

 یلبان سرخ و برجسته اش گذاشت و پک محکم  نیب  نهیو با طمان

 به آن زد... 

 

چشمان  کیتحر  یادیز  ژستش که  بود  گرد   کننده  حسان 

برا  شدند،لبان که  انگار  اش  برجسته  و  کوچک  شده   ی غنچه 
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  ینیچن  نیاو را ا  ی آماده شده بودند! اخم کرد و اگر کس  دنیبوس

 دیکش  رونیانگشتانش ب  انیرا از م  گاریس  ی!... بدون حرفد؟ید  یم

 پرت کرد...  نیو به زم

 

گفت:     قاصدک اخم  با  و  برگشت  سمتش  چمتعجب    کاریتو 

 ؟یکرد

 

 ! یکش  ی م گاریس ادیخوشم نم صالا -

 

 به تو چه؟-

 

قاصدک کرد    کیخود را نزد  یاخمش در هم تر شد و کم   حسان

  ی وگرنه بد م  یبکش  گاریس  نمینب  گهیمحکم گفت: د  یو آرام ول

 ...! ینیب
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داره؟ بعدم تو    یقاصدک باال رفت:  آخه به تو چه ربط  یابروها

 نه من!  یخرج کن رتیهات غ  یآبج یبرا ی تون یم

 

  ی قاصدک در حال   یشد و صورتش در چند سانت  کترینزد  حسان

بار قبال    هیخورد، گفت:    ی که نگاهش دور تا دور صورتش چرخ م

نفهم به  و خودت و  بفهم  بودم پس    چینزن که ه  یبهت گفته 

 مردم مثل بدکاره ها نگاهت کنن...  ادیخوشم نم

 

ا شرورانه چشم خمار کرد و بشد و جلوتر رفت،     یاغی   قاصدک

برا   یلحن گفت:  تع  یاغواگر  بخوام   فیتکل  نییمن  من  نکن! 

اطراف   ی م  یهرکار و  تو  به  ا  ی ربط  چیه  انمیکنم و    نکهینداره... 

پسر    گاره،یس بدون  و  حدت  پس  بلدم...  هم  و  بدترش  بخوام 

 ...! یحاج

 

برد و    یقاصدک دل م   یلحن و ناز آوا  د،یپر حرص خند  حسان

 ه حرف زده...؟! چند مرد تا به حال آن گون  یاو برا
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 ی زیچانه قاصدک را گرفت و گفت: اگه االن چ  نیخشمگ  حسان

بد  به خاطر حال  دار  هینگفتم   یم  هتیتنب  یوگرنه جور  یکه 

 یپس مطمئن باش اون کار   ؟یاز کجا خورد  یکردم که نفهم

 بلدم...!  ینکردن من به خوب رتتیخوش غ  یکه داداشا

 

ماندنش چانه    شتریچون باش را ول کرد و از آنجا بلند شد،    چانه

تا بغضش را قورت   دیکش  قیکرد... نفس عم  ی قاصدک را خورد م 

  گریتا د  دیرس ی دهد... از حسان پر بود و به وقتش حسابش را م

او آزاد بود و به ه  ینه خط و نشان بکشد نه بزرگتر   چیکند... 

 ...! دهم قرار نبود جواب پس بده یاحد

م  خون را  د  یخونش  در  زبان  و  اماخورد  بود  گرفته  نگاه    هان 

 کرد.   یم ینیحسان سنگ یرو شیغضبناک و وحش

 

  هینشسته بود... عط  یسهند و سروش فاصله گرفته و تنها کنار  از

 با حسان رفتند...  یبعد از ساعت  ینیخانوم و حاج حس
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درش    ی داشت از پا  اد یز  یبود و حالش خوب نبود... خستگ  نگران

  ره یخ  ینقطه ابرود... تنها به  توانست به خانه    یآورد اما نم  یم

م   یم فکر  و  به خانجونش،  خاطرات  یشد  داشتند...    ی کرد  که 

سراز  یگاه  چشمانش  از  اشک  را    یم  ریقطرات  خودش  و  شد 

بود که داشت ج  ی کرد ول  ی م  یخال م  انش احساس خطر    ی را 

مطمئن    تشیتا از وضع  د یایبه هوش ب  دی گرفت... دکتر گفته بود با

وضع وگرنه  اتفاق لبق   تیشوند  اگر  و  نبود  خوب  اصال    ی م  یش 

 افتاد...؟! 

 

نخورده   یزیتا به حال چ  روزیرا درون دستانش گرفت، از د  سرش

شانه اش   بود و ضعف داشت... سهند کنارش نشست و دست دور

  ش یرا در پ   مارستانیب  اط یانداخت اما قاصدک بلند شد و راه ح

 گرفت... 

  کیکه مانند    یکچشم بست... بد کرده بود در حق قاصد  سهند

بود... رفتن و سراغ    یمادر در حقش خوب  یحت  ایخواهر   کرده 

  د ی خبر بود... حال با  یکه آن همه اتفاق افتاده بود و ب  ینگرفتن

 تا منت خواهرکش را بکشد...  دیپوش  یم  یکفش پوالد
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از همه سکوت   شتریدست آوردن  دل قاصدک سخت بود و ب  به

 . ردک یاعصابت را خورد م شیو خونسرد

 

کنار سهند نشست و پر حسرت گفت: دخترم به چه حال   سامان

 ! رمشیبغل بگ هیتونم  یافتاده و من نم یو روز

 

د آورد...سامان نم اشکش را با  جانسوزش دل سهند را به در  آه

و شکننده اس،   فیسهند، دخترم ظر  ششیدست گرفت: برو پ 

ش  منم شده بغلش کن و مجبور  یخوره...برو جا  یداره غصه م

 بخوره...! یزیچ هیکن 

 

 ...؟!ی کن یم  تیبابا چرا خودت و اذ-

 

  یسوزم که دخترکم زجر بکشه ول  ی کنم بابا دارم م  ی نم  تیاذ  -

  ی بچم پدر  یکنه...مادرت نذاشت برا  هینداره تا بهش تک  یشونه ا

 کنم...! 
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 یوقت آن همه شور و عشق  چی پر غصه نگاه پدرش کرد، ه  سهند

برا م  یکه  برا  یقاصدک خرج  بود...    یکرد  نکرده  او و سروش 

عج  یحت جور  را  قاصدک  هم  م  یبیخودشان    ی دوست 

ز بود و موقع درد و    یادیداشتند...خواهرکشان  غمشان مهربان 

 مرهم بود...!  شهیهم

 

و خندان گفت: چرا   دیسر پدرش را بوس  یبلند شد و رو  سهند

 ن؟ یرو تموم کن یدور ن یتا ا نیکن  ینم یکم کم کار

 

  یکردم اما وقت م   ییفکرا  هینگاهش کرد و گفت:    یالنطو  سامان

 بشه... یدختره چموش راض نیبره تا ا

 

مادرش ساده بود و    یزد و ادامه داد: هرچ  یلبخند خسته ا  بعد 

دختره به خودم و تو پدرسوخته   ن یعوضش ا  ومد یراه م  یزود تو

 رفته...
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م  دیخند  سهند راه  تو  زود  باشم  منم  واال    ن یا  یول  امیو گفت: 

 ...!!! هی شتر نهیدختره بدجور ک

 

تا جبران   ردیراه را اول بگ  یرفت و سامان فکر کرد کجا   سهند

 دنش شود... نبو  یسال ها

نداشت اما آنکه سهند داشت    یکار  شیگرفتن سهند برا  ده ید   نا

م را جلب کند،  ش  یتالش  توجهش  تا  اخالق    نیریکرد  بود... 

شود...    ده یتا بخش  مد آ  ی رفت و م  یسهند را بلد بود،  آنقدر م 

سروش نبود و از دستش دلخور بود... به محبت سهند و سروش 

ا سخت  لحظات  آن  بد    اجیحتدر  حال    ی م  خانجونداشت... 

کرد...    یدهد،  دق م  شینبود دلدار  ی ترساندش و اگر هم کس

که برادرش    دیفهم  شیکنارش گذاشت و از بو  یچیسهند ساندو 

دان است...  قط مختص خود مروارد شود که ف  یقرار است از راه

 پوزخند زد و نتوانست خوددار باشد... 
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بار قهر کرد موندم    هیزنت که اگه    چارهی!  بیکرد  دم یپاک ناام-

 ...؟! یمنت کش یبر یخوا یم یچطور 

 

 جا خورده گفت: مگه چشه؟! سهند

 

سهند خاک تو سرت با   یعنی کامل سمتش برگشت:     قاصدک

از راه شکمم   یتو هم که بخوا  مگه من هم جنس   !  یمنت کش  نیا

 ...؟ ی بش کیبهم نزد

 

 ! ؟یگیم  ی فهمم چ  یگفت:  نم جیگ سهند

 

پ   قاصدک  چ  ش یشانیبه  کنه  قهر  که  دخترت  دوست    کاریزد: 

 کنه؟  یتا باهات آشت یکنیم

کنه   یم   ی خودش آشت  ا ی  شمینم  شقدمیباال انداخت: من پ   شانه

 کنم...!  یکات م  ای
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ک  قاصدک  نه  کرد:  نگاهش  دارمبهوت  مشکل  باهات  یال  من   !

  ی و با حرفا  یو من بغل کن  ینیبش  نکهیا  یقهرم برادر من، جا

  چ یساندو  ی رفت  یاریو چهارتا غلط کردم من و تو راه ب  زیمحبت آم

 ؟ یگرفت

 

 ینخورد  یچیو ه  یمارستانیب   یتو  روزیاز د  دمیخب چشه؟ د-

مثل    یخوا  یبعدم اگه بغل م   ی رفتم برات گرفتم که غش نکن

 ! ؟یکن یم ینیچرا فلسفه چ گهید من بغلت کنم  آدم بگو

 

دونه    ی اما نم  دهیمثال دانشگاه رفته و داره واسه دکترا امتحان م-

 خواد؟!  یم یزن چ هیدختر،  هی

 

تو درسا- از خصوص   یواال  نگفته    اتیدانشگاهمون  و دختر  زن 

ب  میداشت  یدرس  هیفقطم   جلوگ  یبرا  شتریکه  و  و    یریبچه 

 راهکارهاش بود...! 
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 ... یاستفاده کن ی تون ی کال از مغزت نم-

 

ب  د یخند  سهند کش  ی و  آغوش  در  را  قاصدک  گفت:     د یهوا  و 

 ...! هیلیو بغلت کردم خ یکه االن با من حرف زد نیهم

 

  چیساندو   کیبه خاطر    دید  یمات زده نگاهش کرد و وقت  قاصدک

شده خنده اش گرفت و ضربه    دهیسهند به حرف کش  یو نابلد

 سهند...!  یوثید ی لیو گفت:  خ زد اش نهیبه س یا

 

هرچ  سهند اصال  گفت:  و  داد   فشارش  خودش  به    ی محکم 

 فقط بخند.... یاسم بزار ول یخواست

************ 

نشسته   مکتین  یرو  نیش که غمگتنها بودن پدر  یرفت برا  دلش

سراز چشمانش  از  غم  بگ  ریو  چشم  خواست  نم  ردیبود...   یاما 

شد،  حالش خوب نبود و وجود گر   یم  وانهیتوانست... داشت د
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احت داغانش  و  ول  اجیگرفته  داشت   مرهم  تا    یکس  ی به  نبود 

اش نبود    یم ...طاقت قهر نداشت اما پدرش،  حاردیدستش را بگ

  ی کی  دیراه ولش کرده بود به امان خدا و هرکس از راه رس  انهیو م

اوقات آزار   شتریکرد،  درشت گفت و ب  یو بزرگتر  د یبر سرش کوب

داند و    یجان داد!  خدا م مایو س  الیدست ل ریهم شد! ز تیذو ا

  یحرکت  ایحرف    الیکرده بود تا ل  نهی که آنقدر ک  نشیدل چرک

نام مادرش بر زبان آن    یکند اما وقت   نترلداشت ک  ی سع  کردیم

 از خود نداشت....  یاریاخت  د، یفهم یزن م

م  حالش خودش  تنها  بس!    دیفهم  یرا  خودش    یکیو  مانند 

  ی رسد تا به فرد  ی م  ییآدم چطور به جا  کیکرد که   یمدرکش  

 بزند؟! بیآس

دانست قاصدک    یخودش م  الی صدمه بزند اما ل  الیبه ل  نخواست

 ندارد و باز کار خودش را کرد...  یروان درست

 

کرده و باز داره    میروان  الیزد و با خودش گفت:  ل  یتلخ  لبخند

که    یهمان   ؛نهطایزن خود ش  نیرو نقطه ضعفم!  ا  زارهیدست م
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خ هم    زهایچ  یلیباعث  حاال  مادرش...!!!  مرگ  خصوصا  شد... 

 خانجون رو...!!!   ره،یرو که داره،  بگ یتنها کس خوادیم

 

  ختیر  ی اشک م  ش ییشدند،  حال در تنها  ریاشکش سراز  قطرات

حس تلخ رنج آورش را از   دیبا   نند،یحال بدش را نب  گرانی تا د

 کند.   یبخندد و زندگ  برد تا دوباره بتواند  یم نیب

 

*** 

 

متفکر نگاه پدرش کرد که غرق در افکار خودش به نقطه  حسان

 شده بود...  رهیخ یا

آمد    به ن  یزیچ  کینظرش  بداند    ستیدرست  بود  کنجکاو  و 

 کند...؟!  یفکر م قیآنقدر عم زیپدرش به چه چ

 

 افتاده...؟  ی حاج بابا اتفاق-
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ک  ینیحس  حاج حسان  نگاه  و  آورد  باال  چسر  با  و  که   یزیرد 

از آن   یا  جهیکرده بود، کلنجار رفته بود اما نت  ریذهنش را در گ

 حاصل نشد... 

 

 نگرانم...!  یلیدونم اما خ ی دونم پسرم!  اتفاقش رو نم ینم-

 

 ن؟ یهست  یو با اخم گفت: نگران چ  دیخودش را جلوتر کش  حسان

 

 ...! الیو گفت:  ل دیبه صورتش کش یدست ینیحس حاج

 

 کنه؟ کاریخواد چ یم  الیل خب مثال-

 

  م یدون  ی که نم  نیبه پسرش کرد: هم  ی نگاه طوالن  ینیحس  حاج

 خواد بکنه، خودش نگران کننده اس...؟!  یم یچه کار
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 ...؟! ی چ یعنی-

 

خدانکهیا  یعنی- تقص  ای ...  سر  از  پسرم...    راتمونیخودت  بگذره 

غ   ینم برا  بتیخوام  اما  ل  یکنم  نگرانم...  تونه    یم  الیقاصدک 

 بکنه...!  یرکاره

 

 فهمم...!  ی من اصال نم-

 

  ی ول   ارمیزد و گفت:  منم سر در نم  یکج خند تلخ  ینیحس  حاج

رو به سر قاصدک آورد    ییبه تمام معناس که بال  ی روان  هی  الیل

که نتونه خشمش رو کنترل کنه... حاال هم داره از نقطه ضعفش  

 کنه...   یاستفاده م

 

 آورد...  یسر در نم حسان
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اصال    نکهیا  ای  هیدختر نقطه ضعفش چ  نیا  نیتر بگضح  وا  شهیم-

  ال یل انهیوحش ی لیاما خ دیروز درآورد؟  ببخش نیرو به ا الیچرا ل

 رو زد!

 

  ار یب  شیشده آت  الیسر تکان داد و متفکر گفت: ل  ینیحس  حاج

ا اما  نداره  اومدنم  کوتاه  قصد  و  که    نیمعرکه  قاصدکه  خشم 

ه بخوره  باز هم ضرب  ستیچون قاصدک قرار ن  رهیگ ی دامنش و م

 نزنه...!  یو حرف

 

کرد    ینیریتبسم ش  دیحسان را د  یکنجکاو  یوقت  ینیحس  حاج

پ  ادامه داد: چمد سال  پ   شیو  بوده و    حهیمل  شیقاصدک بچه 

خارج از شهر   رنیم  یکار  یسامان و ماهرخ هم برا  ره،یخانوم م

 شهویگردن تن ب  یبرم  ی... اما بعد دو روز وقتانیو تا دو روز نم

م  رو  مننیب  یقاصدک  هوش   ی وقت  اما  مارستانیب   برنشی...  به 

پا م   ی م  یقرار  یاونقدر ب   ادیم زنه که مجبور    ی کنه و دست و 

دونست چه   ی کس جز ماهرخ نم  چ یکنن... ه  شیبستر  شنیم

 افتاد...  یاتفاق



 

~ 443 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 ...؟! یشوک زده گفت:  خود قاصدک چ حسان

اون  و  شد  الیل بیخشونتش نص نیا شهیوقت نگفت و هم چیه-

 خنده احمقانه...! 

 

 کنه؟!  تشیخواد اذ یم  الیپس ل-

 

درمان    د ی که با  ضهیاون مر   اد،یبر م  یبگ  یزیهرچ  یروان  هیاز  -

 ...! هیشوهرشم از دستش عاص یبشه اما حت

 

**** 

 

  الیخ  ی کرد خود را ب  ی دوستش ناراحت بود،  سع  دنیبا د  رها

. زن آرام و کم از قاصدک نداشت.. شینشان دهد اما خانجون برا

آرامش بود که    یشناخت فقط لبخند و حرف ها  یکه م   ی مهربان

 مانده بود...  ادشیبه 



 

~ 444 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  د ینصفه را از دستش قاپ   گاریقاصدک نشست...  س   مکتین  کنار

  یو کنج لبش گذاشت... قاصدک با اخم نگاهش کرد... رها شانه ا

 داد... رونیدودش را ب  یباال انداخت و با دلبر

 

 کردم...!  دایخودم پ  نیع   ی کیگشتم م و  گشت  ادیخوشم م-

 

 دونم!   هیکرد و گفت: خودت و به من نچسبون که من    یشیا  رها

 

دونه،     هیاش کرد و گفت: اره  نهیس یپایدستانش را چل قاصدک 

  ای ... خداونیلیهشتاد م  میشد  ا یخودت!  با ک  نیع   وونهیخل و د 

 توبه...! 

 

پا رو  یرو تو  گاریس  رها پا انداخت و    یپاکتش خاموش کرد و 

خ ببیشعوریب  یلیگفت:  م  نی...  زارت  حال  به  که    ینگاه  کنم 

کردم که چپ و راستت   یکتلتت م  نیوگرنه همچ  گمینم  یچیه

 ...! یرو نفهم
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را پشت گوشش زد و گفت: زر نزن رها حوصله    شیموها  قاصدک

 ندارم... 

 

حال خانجون   نیکرد... بب  شهیرو هم نم  شی !  کارگهید  یکثافت -

 ..؟چطوره.

 

هم    یرییتغ  ه،یهمونطور  یچی ناراحت نگاهش کرد:  ه  قاصدک 

 نکرده...! 

 

ا  رها از  خورد  نم  یکار  نکهیغصه  بر  برا  ی از دستش  تا   یآمد 

 ...دیهوا جلو رفت و او را در آغوشش کش  یدوستش انجام دهد... ب 

  ی دوباره م  یی ..خودت و داغون نکن کحاشهیخانجون خوب م-

 ... میبخور باهم کشک و بادمجون  میتون
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کارد بخوره به او شکمت که عقلتم دست   یلبخند زد: ا قاصدک 

 شکم واموندته...  نیا

 

 قربونت برم... هیطور  هی یهرکس  گهی: حاال دد یخند رها

 چه خوب بود که رها را داشت...!   د، یهم آرام خند قاصدک 

  ش یقاصدک اندک بودند اما همان تعداد هم برا  یزندگ  ی ها آدم

 بودند.  زیعز

در آغوش    یو دلش نفهم شد و حاشا کرد برا  د یرا دوباره د   ماناس

 گذشته...!   یسال ها... مهر و محبت بر باد رفته دنشیکش

بود    دهییسال بود نداشتش... ده سال بود که عطر تنش را نبو ده

 جان دلش...  یبرا  دیکش ی و دلش داشت پر م

  ی دلش گذاشت و چشم گرفت حت  یکرد،  باز هم پا رو  یخوددار

 نگاه سرکشش را هم کنترل کرد. 

ره  نکرد و دوبا  یتوجه   د،یو محسن د  لیرا به همراه کم  حسان

 در خودش فرو رفت.

 کردند.  یسهند و سامان احوالپرس با
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ه  ینگاه  حسان گرفت،  چشم  و  انداخت  قاصدک    ی فرق  چیبه 

 نکرده بود و همان طور دمغ بود... 

  ی چشمان ب کنار قاصدک رفت و سالم کرد،  قاصدک با    محسن

 فروغش نگاه کرد و جواب سالمش را داد.

 کرد.  یم نتیدوباره داشت نفر  دمید  روزیرو د الیل نیا نیبب-

جالب  لب موضوع  اصال  شد:  کج  برا  یقاصدک  زدن   یرو  حرف 

 ... یانتخاب نکرد

 

 . دیبه فکرم نرس یا گهید زی: چد یسرش را خاراند و خند محسن

 ...! ی به خاطر همونه که آک موند-

 ... ادیازم برم نقدریهمال وا-

 

 محسن، سهند باهات کار داره...! -
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و شلوار   راهنیدر آن پ   لشیحسان رفت،  قد و استا  ی پ   نگاهش

و ش ه  کیمردانه  اش هم د  یعضالن   کلیبود،  تکه    گری و شش 

  ی ... چشم دکتر و پرستار را درآورده بود از بس که عشوه م چیه

نبود تا نشستن   شیها  کردند و اگر اخم  یم  ینیریآمدند و خود ش

هم    شانیها  نگرفت  یرفتند،  عکس و سلف  یدر آغوشش هم م

 خود داشت...  یجا گرید

 

داد    ی گوش م  شی بود و به حرف ها  ستاده یکنار سامان ا  حسان

قاصدک بود... تنها بودنش را دوست نداشت اصال    ش یاما فکرش پ 

 مگر رها کجا بود؟

 

ند که متوجه گرم بود  و آنقدر  دیبه کار و فرش رس  شانیها  صحبت

در    ی ادی... سامان خوشش آمده بود، حسان زگذر زمان نشدند

هم در انتظارش بود... حسان    ی درخشان  ندهیکارش وارد بود و آ

سامان کرد و نگاهش که باال    یها  فیاز تعر  یلبخند خجالت آور 

 ... د یآمد قاصدک را ند
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با   ل یبه کم  ی کوتاه  نگاه    و محسن کرد که سرگرم حرف زدن 

ل بودند...  غ   د یرا د  ال یسهند  متوجه  قاصدک هم شد که    بتیو 

رفته بود...    رونیب فتد،یآن که چشمش به آن زن ن  یدخترک برا

 رفت.  اطیگفت و به طرف ح یرو به سامان با اجازه ا

 

قاصدک  یکم اما  گشت  را  ساختمان    ی اطراف  پشت  نبود،  

د  مارستانیب با  و  س  دنش ی رفت  هم  باز  بو  گاریکه  دست  د،   به 

ب نگاه  خونش  آمد.  جوش  قد    یبرزخه  و  کوتاه  شلوار  به  اش 

گفتن نداشت،  چشم بست   گری هشتادش افتاد،  مانتوش هم که د

کم ول  ی تا  شود  کاسته  سمت   یا  ده یفا   یاز خشمش  نداشت. 

نگاه    دنش ی شد... قاصدک با د  کشیقدم برداشت و نزد  خترکد

 شد...  گارشیس دنیانداخت و باز هم مشغول کش یسرد

را نداشت،  دست    یکم محل   و  یکه تحمل آن همه سرد  حسان

برد. گوشه دنج و    یقاصدک انداخته و سمت درختان م   ی در بازو

 بود. یخلوت

  یم  کاریچ  یو تخس گفت: دار  دیدستش را کش  ی عصبان  قاصدک

 ؟ یکن
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 .دیکش قیچشم بست و نفس عم حسان

 ده؟ یم یرفتارا چه معن نیا-

 

  ن یهم بدهکار شدم، مگه نگفتم ا  یزیچ  هیپوزخند زد: نه    حسان

 وامونده رو نکش؟ 

  ی داشت که دخالت م  ی اخم کرده، اصال به او چه ربط  قاصدک 

 او را باز خواست کند.  شی کرد. حق نداشت در مورد کارها 

 جواب پس بدم!  یبه کس ستیدفعه قبل هم گفتم من قرار ن-

 

ترسناک نگاه قاصدک کرد.    یلیو خ  د یاز حرص لب گز  حسان

وقت حسان را آن   چیمات شد و حساب برد، ه  دهیترس  دخترک

 بود.  دهیگونه ند

 له کرد و خواست برود که حسان مانع شد.  ش یپا ریرا ز گاریس

بکنه.    ستیقرار ن  یوضع و ظاهر اصال کمک  نیبا ا  نجا یبودنت ا-

حدس زد،   شهیرو نم  تشیوضع  ادیتا به هوش ن  یخانوم سلطان
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م   نیا هم  خودت  نم  ی دون  یرو  اصرار  یفقط  چه  به   هیدونم 

 موندن؟!

 

به من؟ بود و    یداد  ری: حاال شما چرا گدیپر حرص خند قاصدک

 یکه رو  یکنه؟  در ضمن اون  ی به حال شما م  ینبود من چه فرق

قرار   هیافتاده همه کس و کار  مارستانیتخت ب منم  که دارم و 

 برم...  ییجا ستین

 

را گرفت، س  قاصدک  برود که حسان مچش  به    هنیباز خواست 

  د،یکه پشت قاصدک به تنه درخت چسب  یاش شد جور  نهیس

زاللش گفت: چشمات   یدر نگاه براق و آب  رهیفاصله را پر کرد، خ

فر  یخستگ دار  یم   ادیرو  م  یزنه،  پا در   یرو  یلبخند  ،یای از 

 ؟ یزن ی به خودت صدمه م ینجوریا ست،یلبات ن
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  ی م  نگاهش کرد، حق با او بود از درون داشت،  ینطوال  قاصدک 

  ک یرا ناراحت نکند، خانجونش  ی زد تا کس ی دم نم یسوخت ول

 ! دیکش  ی بود و او داشت نفس م  دهیآن تخت خواب  یهفته بود رو

اگه خانجونم    ره،یگ  یم  شی: دلم داره آتدیچک  یکرد و اشک  بغض

 ! ؟ یچ ادیبه هوش ن

 

را فهم  حسان ب  یدو دو زدن چشمها  د،یترسش    انگریقاصدک 

پناه به دنبال کور    یبود. دخترک ب  شزیترس از دست دادن عز

 بود...  دیام یسو

رو  د یکش  یقیعم  نفس را  قاصدک  سر  خواست  اش   نهیس  ی و 

درهمش گفت:    یکار را نکرد و دوباره با اخم ها  نیبگذارد اما ا

 یزینها چنرفتنت ت  نیا  ،یایبرو خونه و استراحت کن فردا بازم م

 شدن خودته...!  ضیکه داره مر

 

تکون   نجایاال برد و گفت: من از اشد و سر بباز تخس    قاصدک 

 خورم... ینم
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 زور باال سرت باشه؟ د یحرص خورد و گفت: با حسان

 

 ؟یبه من دار کاریاصال تو چ-

 

طور هم    نیآشفته و بافتش کرد که هم  ی به موها  ی نگاه    حسان

نداشت پوشانده    یکه بود و نبودش فرق   ی بودند که تنها با شال  بایز

  ی زد و دلش را به باز  ی نور آفتاب برق م  ریز  ش یها  یی بود. طال

 گرفته بود.

دست قاصدک را گرفت و از   یاجازه ا  چیگرفت و بدون ه  چشم

 قاصدک محل نداد.   ادیساختمان خارج شد و اصال هم به داد و فر

 

  ی داد زد:  لعنت  تیاز عصبان  زیستند.  قاصدک لبرنش  نیماش  داخل

به حال خود بزار  بردار،  از سرم  تو چه  دست  به  اصال  باشم،   م 

 داره...؟  یربط
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را روشن کرد و راه افتاد،  خودش هم    نیتوجه ماش  یب  حسان

و    افهیفقط دوست نداشت قاصدک با آن ق  دیفهم  یحالش را نم

 در چشم بود،  آنجا باشد.  یادی که ز یسر و شکل

  ی زور م  نقدریچرا ا  یخوام برم!  لعنت  ی حسان نگه دار،  من نم-

 ...؟ یگ

بچه آدم    ن یو ع   یای :  بهتره کوتاه بدیکش  یپوف کالفه ا  حسان

 سرجات... ینیبش

 

شود،  ناچار    یهالک بغل دستش نم  فیحر  د ید  یوقت  قاصدک 

استراحت    ی و کمداد    یکاملش را به صندل  هیکند... تک  یسکوت م

ماش و  شد  کوچه  وارد  حسان  نبود...  بد  هم  نگه   نیکردن  را 

قاصدک    دنی،  با دهش کردو نگا  دیرا کش  یداشت... ترمز دست

ن از ذهنش گذشت،  زد...  لبخند  هنوز    یبوج  میغرق در خواب 

 .ستیکرد که اصال خسته ن یهم م  یقلدر
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از  ی جا به جا شد. طره ا ش یدر جا ی را باز کرد و کم کمربندش

و    د یدست سف  کیشد به صورت    رهیبلندش را گنار زد و خ  یمو

برجسته اش ،   شدند. لب کوچک و    صی! چشمانش حرشیبایز

 ی دلبر  یبرجسته و سرخش همگ  یکمندش، گونه ها  یهاابرو

  ت اذن خواست نوازشش کند که دس  ی کردند... خم شد و ب  یم

کرد    یم  ی، داشت چه غلطنثار خودش کرد  یمشت کرد... لعنت

وقت نخواست سو استفاده کند    چی... هدیفهم  ی که خودش هم نم

برخوردها  یط  یحت پسر    یهمان  حساندکشان...  و    ینیحاج 

  ش یکرد تا شرمنده خانواده و خدا  ینم  یمعتمد محل هرگز کار

گاه ا  ی م  یچاشن  طنتیش  یشود.  حد  همان  در  اما    ت یذکرد 

 کردن قاصدک بود. 

به در    هیتکان خورد که حسان عقب تر رفت و تک  ش یها  پلک

 کرد.  نیماش

و حسان بهت زده پلک   نیماش دنی چشم باز کرد و با د قاصدک 

درشت    یاش با چشم ها  یدنی د  افهیآمد. ق  ادشی  زیچزد تا همه  

 با مزه بود که لبخند زد.  یادیحسان ز یشده برا

 ساعت خواب...! -
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شد، در را    اده ی پ   ی حرف  چ یکرد و بدون ه  ی ظیاخم غل  قاصدک 

کوب بهم  خوردن   د یمحکم  از حرص  خوشحال  حسان  رفت...  و 

زد و به محض رفتن قاصدک به داخل ساختمان،    ی قاصدک بوق

 خودش هم رفت... 

 

 »قاصدک« 

 میعصبان شتریکه ب یزی خانجون چ یتمام غم و اندوهم برا انیم

قصد   دمیفهم ی که نم یحسان بود. حسان یکند،  برخوردها یم

 کند؟   یم ی و مدام امرو نه ستیو غرضش چ

 

با جواب دادن   یآورد اما حت  ی حرصم را در م  شیگفتن ها  زور

کاش در توانم   ید... اکم نشد و برعکس بدتر هم ش  شیهم رو

 رسد.  یزدم اما آن هم زورم نم یبود کتکش م 

 

را که به    روزیشدم... د  مارستانیگرفته و آماده رفتن به ب  دوش

 نبود تا انجام بدهم.  یو کار خاص دمیخانه آمدم تنها خواب
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خواست که به خانه   یحالم بود و مدام ازم م  ریگیپ   هیعط  خاله

  یگرفت بابت آن همه معرفت  شکل  لبم   یرو  یاشان بروم.  لبخند

کرد و من چقدر   ی م ت یهم پدرانه حما  ینیکه داشت. حاج حس

 دوستشان دارم.

دانست غصه کدام را بخورد اما    ی بود و نم  سایپر  ریدرگ  سروش

کرد و   ی منت کش ی بود او هم بابت قهر کردنش حساب  یهر طور

 ...! دمش یو بخش دمیمنم زحمت کش

 

  الم یا از نبود حسان مطمئن شوم، خم تکن  یبه دور و بر م   ینگاه 

ا آخر  شد...  حسا  نیراحت  صبح  باوقت  نه    دی ن  باشد  سرکار 

ام کرده   وانهیبشر رسما د  نیکه ا  دمیکش  ی...! پوف کالفه انجایا

 بود.

 

تر شده بودم... استراحت و حمام کردن باعث بهتر شدن    سرحال

و    دازندیبه حال خانجون ب  یکاش خدا نظر   یحالم شده بود و ا

 خواهم...  ینم شیجز سالمت  زیچ چیه گری که د د یایبه هوش ب
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که سامان را   گردم یبر م  دهیشانه ام ترس  یرو  یبرخورد دست  با

 و چشمان گود رفته اش دلم را به درد آورد.   ده ی. رنگ پرنمیب  یم

 کجا بود تا غمخوار دل دردمند پدرم باشد...؟!  مایس

 

 قاصدکم...! -

 

با  ختیر  دلم آنقدر  را گفت که بغضم    تیسوز و مظلوم!  اسمم 

 گرفت.

  یبودم که سامان قدم جلو گذاشت و با لحن آرام  ستادهیا  همانطور

رو    یدور  نیافتاد دخترکم... بس کن ا  یاز دهنت نم  ی گفت: باباب

چطور   زکمیعز  ی... جون و دلمییرو نداره بابا   تیدلم طاقت دور

  ی باباکن و    ی انومخ  و  ایهمه سال ازت دور بودم اما بسمه... ب  نیا

ب  نفس  ببخش...  و  عز  نفسم   یبدت  ا  زیشو  رو    یدور  نیبابا... 

 تمومش کن...! 
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 و دلم به تب و تاب افتاد.  دی از چشمانم بار اشک

 آمد اما درد نبودن پدرم از همه بدتر بود. ادمی  میها یسخت تمام

 شهیوقت بود که نداشتم و هم  ی لیاز جنس پدر خ  ی حام  نداشتن

 خواست.  ی را مدلم بودنش 

  یو مانند همان روز  رمیبگ  دهی را ناد  شیتوانم غم درون صدا  ینم

آن   یرسد بارش کنم... حرف ها  یکه زنگ زده بود،  هرچه م

بودند از نبودش... حاال که آمده بود    یده ساله ا  یروزم بغض ها

  ی زد مگر م  یخواند و صدا م   یبا نگاه و زبانش مرا م   نیچن  نیو ا

 ... رمیستم چشم بگتوان

 

 هم نبود که سامان توقع داشت...  یراحت نیا به

نگاهت    یول   ینگاه بنداز  هیرفته چقدر اومدم و رفتم تا بهم    ادت ی-

... تازه مامانم مرده بود و با وجود دم یند  تمیسا  یحت  یچیکه ه

دلخور و  روز یومدین  ی ول  یومدیم  دی با  مینبودت  اون  من   ...

ماهرخت بودم   ادگاری .. من نبودم... اون روز نفست نبودم. زتیعز

 ...؟!یکرد کاریتو چ یول یبودم که عاشقش بود یزن ادگاریبابا،  
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گذاشت: حق    میبازو  یناراحت نگاهم کرد و دستانش را رو  سامان

و ببخش... معلوم    رتیبا توئه،  من بد کردم اما تو بد نباش و پدر پ 

ت به بعدش و دوس  نیکنه اما از ا  یاری  یا کنفس ت  نیا  ستین

...  ی و همه جا باهام باش  یدخترم بش  خوامیدامه بدم... مدارم با تو ا

جبران کنم فقط بهم فرصت بده... بهت    وده سال    نیخوام ا  یم

  ی تنهات نذارم... تو رو به روح ماهرخ قسم م  گهیکه د  دمیقول م

 رو تمومش کن...  یدور نیدم ا

ترس  دستش که  رفت  قلبش  کردم:     دمیسمت  صداش  بلند  و 

 ا...؟! باب

 

خند  متعجب کم  کم  کرد...  به    د ینگاهم  آغوشم    کباره یو  در 

 ... دیکش

 

از عطر تنش را بو    ی ادیام حبس شد... حجم ز  نهیدر س  نفس

  ی... غم سالها دورختندی... قطرات اشکم راه باز کردند و ردمیکش

مرگ    ینبودنش، برا  یو هق زدم... هق زدم برا  ختمیر  رونیرا ب
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زنده بود... گذشته جز   دی رساند شا  یا مکه اگر خودش ر  یمادر

فکر نکنم و همه را   هشکردم ب  ینداشت،  سع  یزیرنج و غم چ

 ...!!! صی... چقدر دلتنگ بودم و حرزمیدور بر

 

ها  محکم نفس  و  فشرد  خودش  به  و  م  قشیعم  یمن    ی رو 

 بود و چه شد...؟!  یکه چه صبح ی... وادمیشن

 

رابرش خوب شده بود...  آرام گرفته بود،  اصال حالم چند ب  دلم

 شده بود.  داریود و آن حس گمشده درونم بپدرم کنارم ب

 

  ینگاه کرد... بوسه ا قیرا از خودش جدا کرد و صورتم را دق من

 نیام زد و با بغض گفت: دختر قشنگم، من چطور ا  ی نشایبه پ 

 !  چطور تونستم...؟!دم؟یتو نفس کش ی همه سال ب
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ده سال جز    ن یگفتم: مرور ا  نا یدهانش گذاشتم و گر  یرو  دست

  ی ! قول م یتا آخرش برام باش  دی با  ینداره، اگه اومد یزیغصه چ

 ...؟! یی... باباید

 

تا    دمیدلم... بهت قول م  زیگفتنت بشم عز  یی: قربون بابادیخند

 باشم...!!!  شتیآخرش پ 

 

اش گذاشتم و    نهیس  ی... سرم را آهسته رودم یشدم و خند  آرام

 ... دمیشراحت و آسوده نفس ک

از فرداها نداشتم... پدرم بود    یواهمه ا  گری آمده بود و من د  پدرم

  یی جدا  نیا  یبرا  لش یدال  د یچون عاشق بابام بودم... شا  دم یو بخش

  چیخواهم جز به بودنش به ه ی نم  گرید ی محکمه پسند باشد ول

 فکر کنم...  گرید زیچ

 

 

 ! د؟ییشما  یخانوم قاصدک سلطان دیببخش-
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از تعجب   می ابروها  سیپل  دنیآمدم و با د   رونیبآغوش سامان    از

 باال رفتند... 

هستم،     سیپل خودم  گفتم:  که  کرد  تکرار  هم  باز  را  سوالش 

 د؟ ییبفرما

 

 ..! دیبازداشت  یسلطان الیشما به جرم ضرب و شتم به خانوم ل-

 

 یو خشم وجودم را گرفت... تمام خوش  تیگر گرفت از عصبان  تنم

 تلخ شد...  ش یپ  ی قیدقا

 

مورچه هم    هیاشتباه شده جناب سروان؛  دختر من آزارش به  -

 که...  د یگ ی ونوقت ما دهینرس
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و    میدار  ییمحترم ما حکم قضا  یحرفش آمد: آقا  ان یبه م  مرد

 ...شهیمشخص م  سیاداره پل یاش هم تو هیبق

 

به زن همراهش کرد و زن جلو آمد    یاعصاب اشاره ا  یب   مردک

 . به دستم دستبند زد ی معطل ی و ب

نشان بدهم که در   یدانستم چه واکنش یبند آمده بود و نم  زبانم

بلند شد و پرستارها و دکتر    ی بوق دستگاه   یصدا  نیح  نیهم

 هم به اتاق خانجون هجوم بردند. 

رو به   تیکه سمت اتاق برم اما زن مانع شد. با مظلوم  برگشتم

 ... نمشیزن گفتم:  بزار برم بب

ه خانوم رد و زمخت گفت: نترسناکش نگاهم ک  یبا اخم ها  زن

 ... میبر عتریهرچه سر  دی و با میاجازه ندار

را کش  حرصم تند  دمیگرفت، دستم  با  بش  یو  تا من    نیگفتم: 

 ... امیب

 

 زنک بود...  ریکه بروم اما دستم گ دمیرا کش خودم
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دستم و باز کن، خانجونم داره    که،یزن  یداد زدم: مگه کور  بدتر

 ...! امیبشم پا یمن کدوم قبرستون ره،یمیم

 

 ... فتیرفت: حرف دهنت و بفهم و راه ب یچشم غره ترسناک زن

 

 ... نیبر ی دخترم رو کجا م  نیجلو آمد: خانوم صبر کن سامان

آمد که سامان هراسان سمت اتاق رفت     رونیبا عجله ب  یپرستار

 گذاشت...  ی. خواستم برم که زنک احمق لج کرده بود و نم

  یی خدا  ا ید  به سرش زد و بلن   ی چشمانم دو دست  یجلو  سامان

 شد...  نیخورد و پخش زم نیگفت و با زانو زم

عقب رفتم که زن مانع    یقدم    د،یکردم و تمام وجودم لرز  وحشت

نتوانستم خشمم را کنترل کنم و دست زن را گرفتم  گریشد و د

دادش به هوا رفت... مرد به کمکش آمد و    یکه صدا  چاندمیو پ 

به کتفم زد که از درد تنم   یه محکم آنکه مهارم کند ضرب  یبرا

 برد...  مراسست شد و زن از فرصت استفاده کرد و 
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عوض- کن  افتاد...  یولم  بابام  کن...  ولم  کثافط  بابام...  بابا...   ...

 خانجونم...؟! 

 

 د؟ یکش یم وونیمگه افسار ح ن؟یکن ی م کاریخانوم چ-

 

شت  بزند اما زن نگذا  یفشناخت آمد تا حر  یکه مرا م  یپرستار

که سرم   نید کشاند... بازور پرتم کرد داخل ماشو مرا دنبال خو

 خورد و دلم مالش رفت.  لهیبه م

جلوش  ی برود که عل الیشده بود و خواست سمت ل وانهید سهند

 ؟یکرد  یکار  نیرا گرفت و رو به مادرش با تاسف گفت: چرا همچ

 

زد: به خ  الیل پتس  التیپوزخند  اون دختره    اره یکوت کردم که 

 که کرد سرو کارش با قانونه!  ینگم؟ اما با کار   یچیکرد ه  یهرکار

 

تو     ، یبرآشفت و نعره زد: خاک تو سر من که تو عمم نباش  سهند

خواهرم و ناموسم و به    ی پا  ،ید   یلجن م   یکه بو  الیل  ی کثافت  هی
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به خ  یکشون  یم  یکالنتر رو  مینشست  نجایا  الت یو    یو دست 

و خواهرم    یانداخت  مارستانیب  تخت  ی نه! بابام رو  میزاریدست م

 ...! یعوض  دمیم عداهم بازداشتگاه... اما جواب تو رو ب

 

شود که حاج    نشیو خواست سوار ماش  دیخانه را محکم کوب  در

 زد: سهند...؟  شیصدا ینیحس

 

حس  سهند حاج  برگشت...  ناراحت  و  و    ینینگران  آمد  کنارش 

 حال بابات چطوره؟ ؟یریگفت: کجا م

 

 . د یآ یکنارشان م نشیارک ماشهم بعد پ  حسان

برد: بابام خوبه و خانجونم به هوش اومده و خطر    ریسر به ز  سهند

 ... یرفع شده ول 

 

 انداخت و منتظر نگاه سهند کرد.  حیتسب ینیحس حاج
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  دهیبابامم د   الم،یعمه ل  تیبازداشت شده به خاطر شکا  میآبج-

 و حالش بهم خورده... 

 

 ...ارمیپناه م  تو به ای الاله اال اهلل!!!  خدا-

 

قاصدک را به خانه اش برده بود    روزیشوکه شد... او که د  حسان

 و چطور...؟! 

 

 ییالیآنجا نبود و امان از ل  شی شد و نگران... قاصدک جا  یعصبان

 بود...  ختهیکه زهرش را ر

 شکست. ی دم دستش بود گردنش را م الیکرده بود و اگر ل داغ

قابل کنترل   ریزده اش غ   نایدر هم رفت و وجود عص  ش یها  اخم

 بود... 
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 بردنش؟  یکدوم کالنتر-

 

برم    دی ... بایو ناالن گفت: کالنتر  دیبه سرش کش  یدست  سهند

خواست خودش بره   یبه سروش خبر دادم... بابام م   مارستان،یب

وضع ن  تیاما  خوب  اصال  دق  ستیقلبش  قاصدک  واسه  داره   ...

 ...!کنهیم

 

جد   حسان گفت:    تیبا  پدرش  به  بررو  سهند  همراه    ن یشما 

  لمیمنم با وک  شهیآروم م  دنتونیبا د  یسلطان  یو آقا  مارستانیب

 ... دمی... خبرش و بهتون م یکالنتر رمیم

 

 کنم...   ی دمت گرم جبران م  ؛یمرد   یلیخسته لبخند زد: خ  سهند

 

 همراه سهند رفت. ینیحس حاج

ماش  حسان وک  نیداخل  با  فورا  و  و    لشینشست  گرفت  تماس 

 شرح داد...  شیبراماجرا را 
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وجود آتش گرفته اش از    د؟یفهم  ینداشت و نم  یخوب  احساس

نامرد و  قساوت  همه  ف  یآن  به  محکم  شد،  کوببدتر  ...  دیرمان 

  یبه کالنتر  شی قاصدک هرچه کرده بود مستحق آن نبود تا پا

 باز شود.

 

*** 

 

با ک  د یرا د   قاصدک  پل  نهیکه  افسر  نگاه  بود و    یم   س ینشسته 

دخترک را نداشته که او هم    دنیم و در افسر هم چشکرد... انگا

 کرد...!  یخصمانه نگاهش م 

 

 بره دادگاه...  د یپرونده اش با-

 

کشت نه   دیآشغال رو با  کهیبلند شد و داد زد: اون زن   قاصدک

که به من   یشرمانه ا  یب  یراست راست بگرده... حرف ها  نکهیا
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بود رو کجا بود ام داده  بب  دیو مادر مرده  به     ن،ینیکه  اونوقت 

لگد و  دوتا مشت  تشک  یخاطر  واسم  بود  پرونده    لیکه حقش 

 ن؟یداد

 

صد دفعه مراقب رفتارتون    نیگفت: خانوم ا   ی کرنگهبان ذ  افسر

 ... نیباش

 

 ! نییخواد بفهمه شما یکه نم  یمن مراقب رفتارم هستم اما اون-

 

بهتون زده رو   یزشت  یکه اون زن چه حرفها  نیاگه شاهد دار-

 پرونده کنم!  لیتشکا ت نیکن

 

 (: اکامین حانهیقاصدک و آتش و جنون)ر رقص

 

 آوردم...؟!  ی م د یاونوقت اون موقع شاهد از کجا با دیببخش -
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:  خانوم  دیو داد کش  دیکوب  زیطاقتش تمام شد و محکم به م  افسر

تو   یفتیکنم که تا آخر عمرت ب یم یبدتر کار نیاگه ساکت نش

 ...! یهلفدون 

 

با غلظت نام افسر را بلند گفت و رو به    ظش یغلبا اخم    حسان

خانوم   گفت:   تحکم  با  باش  ی سلطانقاصدک  ساکت  تا    د یلطفا 

 به کارش ادامه بده...  لمیوک

 

  ده یند  تیوقت حسان را آنطور با جد  چیحساب برد،  ه  قاصدک

 تخس و ساکت نشست... نیبود و به خاطر هم

 

وک  حسان تمام س  لشیبا  ازش خواست  و  را    شیعصحبت کرد 

 بکند... 
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که آن هم    ی شاک  تیببرد جز رضا  شیاز پ   ینتوانست کار  لیوک

شده بود از    یوجود نداشت حت  ی حسان منع  یبرا  ی محال بود ول

  انی گذاشت قاصدک شب را م ی هم استفاده کند، نم  تشیمحبوب

 ها بگذراند...  ی دزد و قاچاقچ

 

پل  ی صحبت ها  یبود،  وقت  دهیترس  قاصدک    ل یو وک  س یافسر 

م  دهیشنان  حس پس  داشت  ترس  از  از   یبود،   اشک  افتاد،  

و خود شخصا    اورد یشدند که دل حسان طاقت ن  ریچشمانش سراز

کرد تا    یم  یصبور  د یرفت...  فعال با  الیسراغ ل  لش یبه همراه وک

 کند...   یتوانست تالف یبرود،  بعدا هم م   شیکارش پ 

 

*** 

  ت یدند که رضارا مجاب کر  الیبلد بود با پدرش ل  یهر ترفند  به

 ی بیتا آس  ردیقاصدک را بگ  یبدهد،  البته سخت تر آن بود تا جلو

نرساند که دوباره مشکل ساز شود.... قاصدک آزاد شد اما    الیبه ل
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که در حق   یبا کار ال یکه بدتر شده بود ل یزیچ ی تعهد داد... ول

 خود قرار داد...  هیعلقاصدک کرد، همه را بر 

 

فرو   قاصدک  پدرش  آغوش  سامان  در  و  بو    رفت  را  تنش  عطر 

حالش خوب شد،  شاد و خوشحال    د،یرا بوس  شیشانیپ   دویکش

 و سالم در کنارش بود.  حیدخترش صح نکهیبود از ا

 

. دلش  دی کنار پدرش ماند و خانجونش را هم د  یلحظات  قاصدک 

 رفت و تشکر کرد.  ینیکه آرام گرفت کنار حاج حس

همه    ،ی تشکر کن  دینباو آرام گفت: از من    دیخند  ینیحس  حاج

 کارا رو اون شازده کرده... 

 

خجول سر تکان داد و کنار حسان رفت... حسان باز هم    قاصدک 

  گر یبازش حرص خورد،  قد کوتاه مانتوش هم د  ی موها  دن یبا د

ا  یدختر نم  ن ی!  اچیه باسن بزرگش  با آن  جور لباس   ن یداند 
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و    دنیپوش دار  که  است  چشم  د در  معرض  در  را    د یندارش 

 گذاشته..؟! 

 

تشکر کنم   یدونم چطور  یممنون،  نم  یلیخ  یلیآقا حسان خ-

 کنم...  یلطفتون رو فراموش نم نیوقت ا  چیه یول

 

که همراه   یتا خواست جوابش را بدهد با رد شدن مرد  حسان

و    دیچه بگو  دیباسن قاصدک نفهم  یبود و زوم شدنش رو  ماریب

 شد...  یعصبان

ن  - الزم  کن  یوابخ  ایتشکر    ستیشما  اگه    یجبران    کم یفقط 

و اون   نیکه چشم ا  ینباش  دید  یکه تو   یظاهرت رو درست کن

 ...!!! یواال صد بار جبران کرد  فتهیبهت ن

 چش شد...؟!  نیقاصدک باال رفت و با خود گفت: ا یابروها

 

کش  ابرو هم  وظ  قیال  د،یدر  اصال  نبود  هم  کردن    فه یتشکر 

چشم و رو بودن را    ی ادرش برا انجام داده بود!... اما م   شیسانان
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  یظاهرش را امر و نه   ی کیسخت بود    ش یبرا  ینداده بود ول   ادشی

 کند. 

 

هم    یلیخ  ی لیتو زندون بمونم ممنونم؛ خ  نینذاشت  نکهیبابت ا-

!   نمی! من همستمیممنونم اما من مقصر چشم و چال چپو مردم ن

 ...؟! رهیتونه جلو چشمش و بگ ی سر و وضعم،  هرکه م نیبا هم

 

و خوشگلش را بشکند، دست    فیدلش خواست گردن ظر  انسح

به آن ق نه  به   یموش مرده اش در کالنتر  افهیمشت کرد،   نه 

  ی ط و نشان مو خ  دیکش  یتخسش که االن گردن هم م  افهیق

 .دیکش

قاصدک    یبرا  یظیلب زمزمه کرد و اخم غل  ریز  یاال اهلل ا  الاله

ادیکش عموم  هی  نجای:  کامال  هزارا  هیمکان  کثبا  چشم  ....  فین 

 ...! نیخوبه اگه درک کن یلیخ
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کث  قاصدک  مقصر چشم  من  زد:  و    ستمین  گرونید  فیپوزخند 

 نقدریکنم... باز از کمکتون ممنونم... بهتره ا  یاصال هم درک نم

نخور باال    نیحرص  فشارخون  سن  کهولت  خاطر  به  ممکنه 

 ...! نیریبگ

 

از    یمیکند و مانند نس  ی م  طنتشیش  ی چاشن  یهم چشمک  بعد

 .شودیکنارش رد م

 

اما    یاخم ها  گره رفتند  باال  از شدت تعجب  باز شده و  حسان 

جالب بود! کال    شیت برازد و رف  طنتیکه با ش  یلحن و چشمک

 شد...!  یقاصدک داشت جالب م  تیشخص

************ 

  یهمه اتفاق افتاده و من ب   نیتو نبود من ا   ی عنی!  ؟یگیراست م-

ا  الیخ بودم؟!  هم  یریبم  یخواب  که  با  شهیقاصدک    د یمن 

 نفر بفهمم. نیآخر
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  ی: حاال نمدیکش یبا تعجب نگاهش کرد و پوف کالفه ا  قاصدک 

  ی دون ی... میاری به خودت و اون مغز فندقت فشار ب نقدریخواد ا

خ ا  یلیرها  تمام  از  جدا  آشت  نیخوشحالم  سامان  با    یاتفاقات 

 کردم،  خانجونم بهوش اومد... 

که    دیارز  ی ... مدیارز  ی اد: من داد و ادامه دبار سرش را تکا  چند

در عوضش حال بابام و خانجونم    یبهم دستبند بزنن و ببرن ول

و پسرش و خانواده اش    ینیکه بفهمم حاج حس  دیارز  ی خوبه!  م

 ...؟! یدون  ی پشت باشن... اما م یسخت یتونن تو روزا یم

 

ه  رها موشکافانه نگا  د،یشد و لب گز  کیقاصدک بار  ی ها  چشم

ا که  کرد  موذ  ن یدوستش  م  انهیحال  دق  ی را  با    قایشناخت:  

 و سرته...؟! ت یبگو چ اتیجزئ

 

خوام  ی را داخل دهان برد و با خنده گفت: م شیلپ ها قاصدک 

 ...! هیرتیغ  یادی کوچولو...  طرفم ز هیکنم اما فقط  یطونیش کمی
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 ...؟! یسر کار بزار یخوا یرو م ینگاهش کرد: باز ک رهیخ رها

 

بودم که    ر یدرگ  نقدریچند وقته ا  ن یو ا  یزیکه ت  اد یمشم  خو-

رو دارم که    یک یکنم... اما حاال    دایپ   زیسوژه تر و تم  هینتونستم  

 کنه...!  ی م ی بدجوره داره رو مخم تات

 

اد یحرص زده غر  رها بب  ی:  زر بزن  ببرن خب   نم یمرده شورتو 

 کرده؟!  ریگ ی کرمت رو ک

پ بچ  نی : حسان! همدیبلند خند  قاصدک  آزاد    ییروه  و  من  که 

داره به پوشش و   یلی!  خیواسه من شده منکراتشرف  ی کرد،  ب

و خودش هم   یپسر حاج  نکهی... آخه نه ادهیم  ریسر و وضعم گ

اعتبار   ز  هیمعتمد و  م  یادیمحله اصال کال  باز    ی روش حساب 

 کنم....  تش یاذ کمیخوام  ی کنن، م

 

 کرد: حاال چرا اون؟ کیچشم بار رها
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بود اولش انگار طلبکار بود    یجور  ه ی  میکه داشت  ییداخوربر  یط-

خودش که رفته بودم واسه   تییداخل سو  قا یبعد خونشون، دق

جلوم لخت    شهیدستمم گرفت. باورت م  یخفتم کرد! حت  یفضول

  ش یداشت! ش  ی رها المصب عجب بدن  ی... وادمیشد و بدنش و د

 ...! یو مشت مونیپر پ  نیبازو همچ که؛برویت

 

 ؟! خب...-

 

  یبچه ها که شد باهام همکار  هیبعد دوباره قض  گهید  یچیه  -

کنه   ی دوباره اخم و تخم م یکرد ول   ی م یکرد، آروم بود و شوخ

  نقدر یاصال جلو من ا  ه؟ی... دوست دارم بدونم فازش چدهیم  ریو گ

اگه    دمیکه د   ییتا اونجا  یهم هست؟ ول  هینه جلو بق  ای   لکسهیر

به من که    ی ول  هندازیم  نییاو پ   هم حرف بزنه سرش  ی با خانوم

 ...رنیرسه چشاش سو باال م یم
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ا  رها به روش  راه    یباز  هی  یخوا  ی: پس مستادیبلند شد و رو 

 ...؟ یتورش بزن  ای  یکه طرف رو کله پا کن یبنداز

 

با لب ها  قاصدک  نگاه کرد و    یغنچه شده گفت: م   یشرورانه 

اره؛  کال ندکه اش  طنتیش  کمیو محک بزنم،    مونیخوام پسر حاج 

 تازه...! 

 

که    یدون   ی...میدلبر  یاش داد: با چاشن  نهیبه شانه و س  یلرز

 هستن...!   نایکه عاشق ا ییمن همه جوره دلبرم مخصوصا مردا

 

و نقشه   دند ی بود که هر دو بلند خند  ش یها  نهیاش به س  اشاره

 .... دندیکش

 

** 
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 به ظاهرش کرد و لبخند زد. ی نگاه قاصدک 

مانتو قرمز کوتاه جلو باز و لگ   باشد و با آنبود تو چشم    قرار

 ی موها  یکه همانطور رو  یقد هشتاد و شال مشک  یچسبان مشک

قرمز بود....الک  انداخته  ناخن ها  یآزادش  پا   یبه    ش یدست و 

 داشت. یی بایتضاد ز دشیزده بود که با پوست سف

عت مالقات بود و همه حضور داشتند. شد،  سا  مارستانیب  وارد

بود    یتحت نظر م   د یص شده بود اما خانجون هنوز باسامان مرخ

 قلبش بهتر شود.  تیتا وضع

باال  سالم لبخند  یی بلند  رفت،  خانجون  تخت  کنار  و  به    یداد 

 .دیزد و خم شد و صورتش را بوس شیرو

 قربونت بره قاصدک، زودتر خوب شو که قراره شوهرت بدم...! -

 

 .دیرفت و خسته خند یچشم غره ا خانجون

قاصدک هم راحت   الیبرگشته بودند،  خ  ید و به زور علبون  الیل

 بود.

 



 

~ 483 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 ... دشیخانوم جلو رفت و قاصدک را بغل کرد و بوس هیعط

 ؟یحالت خوبه دخترم؟  بهتر شد-

 

 راحت... التیحالمم خوب خوبه!  خ  ه،یقربونت برم خاله عط -

 

حس  سمت پرس  ینیحاج  را  حالش  خندان  و  حاج  دیرفت    ...

ا داد... چشم گرداند و هرچه گشت  ن جوابش رهم مهربا  ینیحس

ند را  مدیحسان  داشت  و  کرد  اخم  حسان    مردی...  بداند  تا 

ش همه  آن  خال   کیکجاست؟  دست  تا  بود  برگردد،    ینکرده 

داد    ی م  حیدانست اما ترج  یرا نم  اقش یهمه اشت  ن یخودش هم ا

 ببرد...  شیپ   را کم کم شیازب

 

که به در    یبا تقه ا  سهند رفت و خواست از او بپرسد که  سمت

 دهانش باز ماند...!  دنشیخورد،  سرش سمت حسان رفت و با د

وارد شد و سالم کرد سپس سمت    یی بایبا دسته گل ز  حسان

 . دیخانجون رفت و حالش را پرس
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.... چشمان قاصدک  ستادیا ریو سر به ز نیکنار پدرش مت حسان

ه ردانو م  پیخوش ت  ت ینها  یحسان در رفت و آمد بود که ب   یرو

پ  بود،   ا  راهنیشده  سورمه  و  قرمز  کتان    یچهارخانه  شلوار  با 

 ... یسورمه ا

ب  ش یموها ود.... اصال متوجه گذر زمان نشد و  هم اصالح کرده 

پ  حواسش  حت  ی حسان  یتنها  که  او    ی نگاه  مین  یبود  به  هم 

 نداشت... 

ا  یخشم از  گرفت  را  دوست    دهی ناد  ن یوجودش  شدن،  گرفته 

 نثار حسان کند... داشت مشت و لگدش را 

اعصابش بود، چشم بست و    یسهند رو   یگوش  یخوردن ها  زنگ

 نشد...  یتا آرام شود ول  دیکش قینفس عم

شد   نیتمام شد و همه کم کم رفتند، حسان سوار ماش  مالقات

از    یکه قاصدک خارج شد و گوشه ا  ی حرکت نکرد تا زمان   یول

 . ستادیا ابانیخ

و صورتش  نیماش  فرمان داد  فشار  بود،   را    از خشم سرخ شده 

نداشتند تا خواهرشان   رتیبه سهند و سروش فرستاد که غ   یلعنت
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نباشد... خودش   یمنتظر تاکس  ابانیگوشه خ  افهیو ق  پیبا آن ت

م نم  مردیاگر  معطل    نیچن  نیا  یحسن  ا ی  سنا یگذاشت    ی هم 

 باشند. 

 

توقف کرد، قاصدک سرش   شی کنار پا  ی بلند  ی شاس  دیسف  نیماش

عقب رفت، راننده مرتب بوق زد و بعد لحظه    یقدم را بگرداند و  

 شد...  اده یپ  نیاز ماش یا

عقب گرد کرد و    ی با تعجب نگاه مرد کرد و بدون حرف  قاصدک 

شد...    اده یپ   نیبرود که حسان از ماش  مارستانیخواست سمت ب

 مرد دست بردار نبود... 

 

نازدار- رو گرفت  ؟یچقدر  بودن ی برف  دیسف  یبدجور چشمم   !...

 خوب باشه...؟!  ی لیخ دیت با باها
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ندش را  سمت مرد برداشت و  بل  یحسان داغ شد،  قدم ها  کله

مرد مشت  یدست برگشتن  با  و  زد  اش  صورتش    یتو  یبه شانه 

 نشست....

 کثافت...!  ارمیچشمت و در م-

 

  ی که حسان پر حرص و عصبان دیکش  ینیوحشت زده ه  قاصدک 

 شو...  نینعره زد و گفت: سوار ماش

 

زده نگاهش کرد، دست پاچه شده بود که داد دوباره    هتب  قاصدک 

 اش انداخت... هیحسان به گر

 

  دهیسوار شد اما ترس  عیحسان را شناخت و سر  نیماش  قاصدک

طرف   کیآزادش را جمع کرد و    یلرزان موها  یبود که با دستان

 ...ختیشانه اش ر
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ب  ی: ب دیمرد را گرفت و سمت خود کش  قهی  حسان   ی ناموس،  

به ناموس مردم    یدیم  ریکه گ  یهر و مادر ندارگه خواشرف م

د احمق...  افتاد  یدیالدنگ  دوباره  که  نداد  موس   یپ   یپا  اش 

 ! ؟یکن کاریموس که چ

 

قد و ه  دهیترس  مرد بود،     کل یبود و به کل ذهنش قفل کرده 

انداخته   یفدرشت حسان کجا و آن مردک کجا؟!  خو درونش 

 ود... بود که مرد به غلط کردن افتاده ب

 

 خوردم... نگاش کنم...   ی دونستم زنته!  ... وگرنه گوه... م  ی آقا نم-

 

گردنش را گرفت و محکم فشار داد:  چه زن من!  چه زن    حسان

اونقدر شعور و شرف داشته باش که هتک حرمت     گه، ید  یها

...  اما سگ شرف داره به  یو اونا رو هم ناموس خودت بدون  ینکن

 تو و امثال تو...! 
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که مرد با سرعت از جا بلند شده و سوار   نیزم  ی کرد رو  تشپر

 شد و رفت...  نیماش

 

شد... چهره کبود و سرخش آنقدر ترسناک    نیسوار ماش  حسان

که  ییکرد اما از آنجا  هیتک  نیبه در ماش   ده یک ترسبود که قاصد

 رخ حسان برنداشت...  م یپررو بود چشم از ن یادیز

فت اما  د...  قاصدک از رو نربه جانب دخترک گردان  ی تند  نگاه 

 .دیدندان برد که نگاه حسان را به دنبال خودش کش ریلبش را ز

 ؟! چه بود... گرید ت یاوج عصبان یکردنش تو یدلبر

نه اروپا...    رانهیا  نجا یاز سر قاصدک افتاد که حسان تشر زد: ا  شال

 جمع کنم...؟!  گهیجور د یکن  یاون موها رو اگه جمع نم

 

 بله...؟! -

 

نگه داشت و  سمت قاصدک برگشت    ابانیرا گوشه از خ   نیشما

ترن! چون   رتیغ   یب  یکیاز    ی کیگفت: برادرات    یجد  یلیو خ
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  ی تونه جور  ی م  گهید  یکی  میگن اگه ما خواهرمون رو نرسون  ینم

 بلندش کنه و برسوندش که.... 

 

چ  د یبه صورتش کش  یدست گارد    یزیو  قاصدک  کرد...  زمزمه 

 ...! نیون باشگرفت: مواظب حرف زدنت

 

اگه ددیپر حرص خند  حسان باشم؟!     ری:  مواظب حرف زدنم 

 بودم که بر زده بودت...! واسه من گردن نکش دختر...  دهیرس

 

  ضیآدم مر  هی  یداره،  وقت   یبه من چه ربط  هیبق  یشعور  یب-

 کنه...  ی باز هم بخواد سواستفاده م ی باشه،  هر طور که باش

 

کنه اگه مثل    ی کنه... نم  ینم   مچ دست قاصدک را گرفت:   حسان

  ی رو م  زیچ  ه یفقط    افه یو ق  ختیر  ن یکنه... ا  ی نم  یآدم بگرد

 بود...  نیهمون مرد هم هدفش هم  قایخواد بگه و دق
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را نداشت،  دست خودش   هیو کنا  ری تحمل آن همه تحق  قاصدک

حسان داشت او را به خاطر    د،ی چک  نیینبود اشک از چشمش پا

 .. کرد.  یپوششش مواخذه م

 

ب- تو  با  زدن  هم  دهیفا  ی حرف  نمنمیاس...من  چادر    ی !  تونم 

  گرون ینداره تو و د  یتیچاقچور کنم و خودم و بپوشونم...برام اهم

 کنم...   یم  یخودم زندگ یچون من برا نیکن  یم ییچه فکرا

 

من تا رخت    یذهن همجنس ها  ی کن ول  ی خودت زندگ  یتو برا-

 خوابم رفته و برگشته...!

 

  ی به دهنت م  یهرچ  دمیت اجازه نمبفهم... به  حرف دهنت و-

 ... یهم بگرسه ب

 

 نیداد زد:  ا  یقرار  ی اما در باز نشد... با ب  دیدر را کش  رهیدستگ

 خوام برم...  یصاحاب رو باز کن م  یب
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 تنها نگاهش کرد.  حسان

 درو باز کن...  نی:  ادیکش غیج قاصدک 

 

موها  حسان رو  یبه  شالش  کرد  نگاه  اش  شده  نه  شا  یپخش 

  ش ی پنهان کردن موها  یهم برا  ی تالش  چیافتاده بود و ه  ش یها

... حرص داشت دیرا گرفت و او را طرف خود کش  ش ینداشت... بازو

مانند هم را سمت    یصبور   شهیاما  برنده اش  نگاه  خرج کرد و 

کرد و    جمعرا    شی موها  یمتیمال   چیقاصدک روان کرد و بدون ه

  یی و با پررو  دیب کشخواست بافت بزند که قاصدک خودش را عق

که    یکشت  یمن و م  یداشت  ش یپ   قهیقشد تا دو د  یگفت:  چ

که    یریگ  یموهام و م   یو فالنه حاال دار  ی نامحرمه و عوض  اروی

 ...؟! شهیتو هم سرت نم  ا ی  یستی ...؟! چطور تو نامحرم نیبافت بزن

 

قاصدک    غی که ج  دیرا کش  شی حرص خورد و بدتر موها  حسان

محکم   یلیصورت دخترک برد و خ  کینزدبلند شد... صورتش را  
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ول نامحرمم  منم  ن  یگفت:   بد  من  مثل   ستینگاه  رو  تو  چون 

و اون شال  یدونم اما بهتره موهات و جمع کن یناموس خودم م

 سرت...  یکه بعدا شر نشم رو یرو هم درست کن تیکوفت

 

رو  ی ها  نفس با    یحسان  قاصدک  بود،   صورتش گرمش شده 

در   یزیحسان شد... چ  یچاله ها  اهیس  رهی چشمان افسونگرش خ

 تا قلبشان آرام گرفت... دیو لرز  دیوجود هر دو لرز

نگاه زبان و لب    صانهیحسان حر   د،یلب کش  یزبان رو  قاصدک 

 کرد.   یقاصدک داشت او را جذب م   یبایکرد،  ظرافت و ز  ش یها

کرد،  قاصدک دست    یم  دیشد  یعقب برد.  احساس گرما  سر

زد    یرا بافت نا هماهنگ  شی آورد و موهاشده اش را باال  نیسنگ

و شالش را درست کرد و مثل بچه آدم نشست اما نگاه لرزان و 

زده بود    جانیحسان هم ه  یحسان ماند... حت   شی دو دو زنش پ 

 که فرمان را آنقدر محکم گرفته تا بتواند خود را کنترل کند... 
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  ی هگا   د،یآ  یدرست از آب در نم  تیزندگ  یها  ینیب  شیپ   شهیهم

  ی داد که در چند و چون آن م  ی از خود نشان م  یی زهایچ  ی زندگ

 ...! ی مان

 

ب  حسان سرعت  م  لیتردم  یرو  یشتریبا  فکرش   یراه  رفت، 

 قاصدک بود...  ریدرگ

آرا  دنشیپوش  لباس او ربط نداشت...    ش یصورت و موها  شیبه 

بود و خودش   ی عصبان  یبه طور باور نکردن  یطور ول   نیهم هم

 دانست...   یرا نم لشیهم دل

 

رو  با عرق  پ   یحوله  و  را   شیشان یگردن  و سرعت  پاک کرد  را 

  ی ب صیبه حسان انداخت و تشخ  یگرینگاه د لیکاهش داد...کم

سخت  شیحوصلگ چندان  کنارش   یکار  و  رفت  سمتش  نبود، 

 بود... توجه مشغول ورزش کردنش  ی اما حسان ب ستادیا

 

 شد.  رفت و مشغول  یگری شد و سمت دستگاه د  الیخ  یب  لیکم
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را    قمقمه داشت!    کیآبش  عطش  هم  باز  رفت...اما  باال  نفس 

افتاده بود که گر  یعطش از آن نداشت... ذهنش    یزیبه جانش 

 قاصدک...!  دنی به ظهر زد و د یفلش بک 

 

آن طور گردن   گریتوانست گردنش را بشکند تا د  یکه اگر م  آخ

 هم بدهکار شده بود.  یزیچ  کینکشد و حرف بزند، تازه انگار 

  ک ی  دی مخ بود...با  یبود اما جلب و پررو بودنش رو  یخوب  دختر

 ف ی! آخر حدیچ  یرا تا ته م  شی لعنت  یداشت و موها  یبرم  یچیق

را بپوشاند    ش یها  ییبایآن که ز  یبه جا  ای...؟!   ستیآن همه مو ن

گذاشت... آخ    ی م  زیچشمان ناپاک و ه  دیآن ها را در معرض د

...! همان  یچینه...! اصال ه  مهاگر خواهرش بود که... نه خواهر  

 ممکن نبود...؟!   ی گونه بهتر بود... ول  نیبهتر بود که فکر نکند؛ آره ا
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بر    یبه کنارش آمد و دست  لی را در ساکش چپاند که کم  حوله

 ریداداش،  کجاها س  یو گفت: امروز اعصاب نداش  دیش کوبشانه ا

 ؟ یکرد یم

 

نگاه  حسان ب  ی تک  و  ا  الیخ  ی انداخت  کارش  داد، به    دامه 

 او را نداشت. یها یحوصله پر چونگ

 

 ...؟یریجور م نیهم یاه... حسان با توام!  کجا سرت و انداخت-

 

کش  حسان ته  اش  حوصله  و  اعصاب  کم  دهیکه   لیبود، سمت 

و زمان    لیگفت:  اصال حوصله ندارم کم  یجد  یلیبرگشت و خ

 ...!ستین یشوخ یبرا یخوب

 

  یادیحساب برد... حسان ز لی زد و کم یجد یلیحرف را خ نیا

نپرسند جواب   یکه سوال  ی زد و تا زمان  ی تودار بود،  کم حرف م
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  ای د  ش  یم   یکه عصبان  یبه حال زمان  یداد،  آرام بود اما وا  ینم

 حوصله نداشت...

 

شناخت و    یو بمش را م  ریدر کنارش بزرگ شده بود،  ز  لیکم

و    ختهیحسان را بهم ر  یهست که حساب  یدانست موضوع   یم

 شد.  یدرست نم  د،یا یکه با خودش کنار ن  یتا زمان نیا

 

حرف    ی هم کنارش نشست... ب  ل یشد و کم  نیسوار ماش  حسان

و    ش یو زور زدن ها   یگرفت... تمام آن انرژ  ش یراه خانه را در پ 

خ  نیهم و  فکر  گرسنگ  یی ها  الیطور  باعث  بود  کرده    ی که 

  قا یدقو    شد   یگرسنه بود،  بدخلق م   ی شده بود که وقت  یدیشد

 را نداشت. زیچ چیمثل االن حوصله ه

 

 به سمت خانه خانجون انداخت...  یخانه توقف کرد و نگاه  کینزد

با قاصدک افتاد،  مخصوصا آن باال رفتن از در   شیبرخوردها  اد ی

باال نرفته بود که قاصدک    یخانه ا  چیوقت از در ه  چیخانه...!  ه
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لخت نشده    ی حرمنام  چیه  یوقت جلو چیمجبورش کرده بود!  ه

  ی لیتنها دست او  بود که گرفته بود و دل  یبود جز قاصدک! حت

 شد.  ادهیپ  نیکرد و از ماش ی نداشت... پوف کالفه ا ش یهم برا

 

سرحال    ی خودش شد و بعد از دوش گرفتن و کم  تییسو  وارد

پا مادرش هم  نییشدن  م   یاضاف  یغذا  شهیرفت،   و    ی داشت 

ا ه  نیدانست  و  س  د ی با  یآنقدر   کلیقد  تا  شود...    ریبخورد 

 ر فسنجان باشد.. مخصوصا اگ

 

از حرکت    یبه گوشش خورد،  لحظه ا  یی بلند خنده آشنا  یصدا

 هم آشنا...!   یلیماند... صدا آشنا بود، خ

 

با د  منینش  وارد م  دنش یکه شد  و  اش   انیآنجا  جمع خانواده 

 متعجب شد اما اخم کرد. 

 



 

~ 498 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

به قاصدک کرد    ی کرد و کنارشان نشست. نگاه  یآهسته ا  سالم

 شد.  شیرگی که متوجه خ

 گستاخ و شرور...!  دخترک

 

کنار جا   همه را دادند و    هیپدرش نشست. عط  یخال  یجوابش 

دانست پسرش گرسنه است و برعکس تمام ورزشکاران    یخانوم م

 خورد... ی بعد از ورزش هم غذا م

 

 پاشو مادر غذات رو گرم کنم... -

رد و گفت: پاشو داداش نثار برادرش ک  یطنتینگاه پر ش  محسن

ا  نیکه ا راست و چپش    یناز من و بخره، ه  نکهیننه ما عوض 

آخ، آخ بمییتو استخون شد  رممی...  به    کمی...  یبرات پوست و 

 !زمیخودت برس عز

 

چاکاند و با ناز گفت: ماشااهلل    شی ن  ییبا لبخند دندان نما  قاصدک

 ...! دهیرس یادیز



 

~ 499 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

زد... حاج حس  ریز  لیکم نثار محسن و    یاتصلو  پدر  ینیخنده 

  ی قاصدک کرد و حسان پر حرص نگاهشان کرد و با چشم غره ا

به دور و اطراف،     یبه قاصدک بلند شد، برود که قاصدک با نگاه

که    ی داد و با لب  هیبه مبل تک  ست،یحواسش ن  ی کس  دیفهم  یوقت

د و بعد حواله حسان کر  ینامحسوس چشمک  یلیدندان برد خ  ریز

 ...! دیکشلبش   یزبانش را رو

 

رو  حسان نگاهش  ا  یماند...  ماند...  قاصدک  چه    نیلب  دختر 

بود؟! اصال آن همه عشوه چه بود؟!   یچه کار  نیداشت؟ ا  یقصد

 کرد...؟!  یم  ی و احساس داغ  دیفهم یچرا نم

 

توانست آن    یکاش م  یو دست مشت کرد... ا  دیسوت کش  سرش

 .!!! تا آنقدر دلبر نباشد.. دیکوب  یصورت خوشگلش را مشت م

 

نشست و    زیآماده بود... پشت م  شی آشپزخانه رفت و غذا  سمت

 کنه؟  یم کاریچ نجایرو به مادرش گفت:  قاصدک خانوم ا
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خب    ؟ی چ  یعنیکنه    ی م  کاری : وا مادر چدیخانوم لب گز  هیعط

 ... نجایا اد ینداره... گفتم ب ی تنهاست و کس دمید

 

 مگه برادراش کجان؟-

 

و قاصدک    دهیسامان که خونه خواب  خانوم ناراحت گفت: آقا   هیعط

زنشه و سهندم کرجه...   ریسروش درگ   ره،یبه خاطر زنش اونجا نم

بدبخت دختره تو اون خونه تک و تنهاس و واسه شام دعوتش  

 خانوم مرخص بشه... حهیباشه تا مل نجا یکردم و گفتمم ا

 

 باشد...؟!  نجایقرار بود قاصدک ا یعنی

 

که دخترک کرد، رفت...    یارنزد و فکرش سمت ک  یحرف  گرید

 ی کش روبسته شدن پل  دش،یسف  یدندان ها  ری لبان سرخش ز

موها  ی ها  یآب رنگش...  رو  یی طال  ی خوش  صورتش...    یرنگ 
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رو  دنیکش صورت  یزبان سرخش  آرام  یلبان  به  جلو    یرنگش 

غذا چه   دیگذشت... تنش داغ شد... نفهم  کیبه    کیچشمانش  

  یبیجور عج  کیدانست دارد    یخورد و چه قدر زمان برد؟  فقط م 

 که اصال دوست نداشت...!  فتدیم  یاتفاق

را رفع کند    ش یدل تنگ  یبا پدرش توانسته کم  یریتصو  تماس

از خانه   ریغ   ییپدرش بود، اگر پدرش جا  شیاما باز هم ته دلش پ 

کرد.    ی را هرگز تحمل نم  مایحضور س  ی رفت ول   ی اش بود ، م 

ه شدت از آن چون ب  باشد،  مایبرود که س  ییدوست نداشت جا

 جز رنج...!  اشتندازش    یخاطره خوش  چیکه ه  یبود. زن  زاریزن ب

 

حس  یم حاج  اما  برود  آپارتمانش  به  و    ینیخواست  شد  مانع 

 یماند و رها در هر لحظه ا  ینگذاشت تنها برود ، هرچند تنها نم

انداختن حرف   نیزم یرو یرا پر کند... ول ش ییتوانست تنها یم

 رد...! داشت و از خدا خواسته قبول کآن مرد را هم ن 

 

 حال پدرت خوب بود؟-
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کل  یندلبخ و  بهتون  رسوندن  سالم  خاله!  بله  تشکر    یزد:  هم 

 من...  یهاکردن به خاطر مزاحمت 

 

حرف و    نیا  گهید  نمیگفت: نب  یکرد و شاک  یخانوم اخم  هیعط

تر که صدات    طونیش  کم ی  یول  یدخترام هست  نی، تو هم ع   ایبزن

 ...یبخند  شهیو هم  ی زنده باش  ی داره مادر! اله  یو بر م کل خونه ر

 

فداتون بشم   ی گونه اش زد: اله  ی رو  یخم شد و بوسه ا  قاصدک 

 ...! نیمهربون نقدریکه ا

 

 حواله اش کرد. یو پدرسوخته ا دیخند یخانوم نخود هیعط

  ی سمت بنگاه   د یشده بود و طبق دستور پدرش با   داری زود ب  صبح

بخرد و چقدر    ی دیجد  نیرفت تا ماش  ی مکرده بود ،    ی که معرف

 دستور استقبال کرد...  نیاز ا
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د  حسان با  و  آشپزخانه شد  داخل  آماده  و  قاصدک    دنیحاضر 

 اخم کرد.  یکم

 

  زدیکرم بر  یمتوجه شد و زود سالم کرد... خواست کم  قاصدک 

خانوم ممکن نبود و تنها به همان لبخند شرارت    هیاما با بودن عط

 اکتفا کرد.  زیآم

 

 شه یکوتاه جواب داد و مشغول خوردن شد و مثل هم   حسان

بهش انداخت   یکامل صبحانه اش را خورد، قاصدک نگاه متعجب

که متشکل از چهار تخم   یتخم مرغ عسل  یظرف خال  دنیو با د 

بعد سر کش و  بود  از    هیعطکه    ی معجون  وانیل  دنیمرغ  خانوم 

بهم  مشبود، در چ ختهیبود داخل آن ر دهیهرچه دم دستش رس

 بود.  زیم یرو شیخال وانیل یزدن

متعجب قاصدک لبخندش را خورد، نگاهش    افهیق  دنیبا د  حسان

او    ایسمت بشقاب دست نخورده اش رفت. دخترک کم غذا بود  

 خوش خوراک..؟!
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 ان؟یو محسن همرات نم لیمادر کم-

 

و پر اخم گفت: تا بخوان از خواب    دیاش کش  قهیبه    یدست  حسان

زود برم ،    د یچندتا جلسه دارم که با  هیظهر شده!  بلند بشن ،  

 ...! یگالر  ادیب ع یسر دیشد بهش بگ ردایمحسن ب

 

 ...برو به امان خدا.گم یباشه مادر بهش م-

 

 مادرش گذاشت و یشانیبر پ  یا بوسه

هم نثار قاصدک کرد که انگار لباسش موجه تر از    یکوتاه   نگاه

شالش بسته   ریاما زکه تم  ییموها  نطوریبود و هم  گرید  یروزها

 بود.

 رفت.  یکوتاه  ی گرفت و با خداحافظ یخوب حس
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خانوم رفت و بغلش کرد و    هیهم بلند شد و سمت عط  قاصدک

 ...دشیبوس

که قراره    ستین  ،ی نفس بکش  کمیخاله منم برم که شرم کم بشه  -

 ... گمیم نیچند روز مهمونت باشم به خاطر هم هی

 

 ه کارت برس سرم رفت... و ببر  ایدختر ، ب ریزبون به دهن بگ-

 

لبانش    یکه رو  یو لبخند  دیبلندش به گوش حسان رس  هقهقه

 آمد... 

 

 .ردیرا برداشت تا اسنپ بگ شیگوش

 

سرگرم شد   شیو منتظر اسنپ بود... با گوش  ستادهیا  ابانیخ  کنار

ها    نیوقتش بگذرد اما انگار با آن سر و وضعش بوق ماش  ی تا کم

 شده بود...  شتریو ب شتریب
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که از گوشه چشمش   یزیشد و با چ  ی اصل  ابان یوارد خ  حسان

شدنش   کیتعجب کرد، ابتدا فکر کرد اشتباه کرده اما با نزد دید

 ، قاصدک را شناخت... 

 

توانست هضم کند، از نظرش اصال سر    ی ، نم  د ید   ی را که م  آنچه

و    ستادیکنارش ا  ینینبود، ماش  ابانیو شکل قاصدک مناسب خ

  ش یجلو رفت و صدا  عیر شود که حسان سرقاصدک خواست سوا 

گره کرده حسان    یابروها  دنیزد... برگشت و نگاهش کرد که با د 

 جا خورد.

 

  یی گفت: جا  ت یو با جد  دیشد و کنار قاصدک رس  اده یپ   حسان

 رسونمتون... یمن م نیبر نیبخوا
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درشت شده نگاهش کرد اما کم کم تو جلد    یبا چشم ها  قاصدک 

رفت    یطانیش فرو  گفتاش  ناز  با  مزاحمتون و  ممنون...   :

 ...! رمی...با اسنپ مشمینم

 

توجه به قاصدک سمت راننده رفت و بعد از حساب    یب  حسان

کرا بفرمائ  هیکردن  گفت:  و  کرد  دراز  دست  قاصدک  به    د، یرو 

 ... رسونم یبنده شما رو م دی بگ د یر یم  ییهرجا

 اما من... -

 

دش هم آن سمت   مهلت نداد و در جلو را باز کرد و خو  حسان

 رفت و پشت رل نشست... 

 کرد و کمربندش را بست.  ینشست و تشکر قاصدک 

اما    دیکرد و آدرس را از قاصدک پرس  یبا سرعت رانندگ  حسان

فهم م  دنیبا  دخترک  جا  یآنکه  به  کامال    یی خواست  که  برود 

 مردانه بود آن هم با آن سرو شکل را اصال دوست نداشت... 
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درهم حسان سر خم کرد و گفت:    ی اخم ها  دنی با د  قاصدک 

 افتاده...؟!  یاتفاق

 

 کرد: نه ...!  ی نگاه مین حسان

 

 ...؟ هیچ یاخم ها برا ن یا لیتونم بپرسم دل ی اونوقت م-

 

 نه...! -

 

 اعث اخمتون شده...! کنم حضور من ب  یاما من فکر م-

 

ا  حسان  یو چشم بست...نازدار بودن صدا  دیکش  یپوف کالفه 

حرف زدن و آن همه ناز درون آن ...اصال  مخش بود  یدخترک رو

 چه بود...؟ یبرا

 



 

~ 509 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 آقا حسان....! -

 

حرف   نکهیو بدتر با اخم گفت: مثل ا  دیکش یقینفس عم حسان

گرفت  یها هوا  باد  به  رو  روزم  اصال    ن ی....ا  یاون  پوشش  طرز 

 خانوم محترم...! ستین حیصح

 

  ون ا  یباال انداخت: حرف ها  ییزد و تاک ابرو  شخندین  قاصدک 

 لیکه باب م  یروزتون هرچند درست اما من عادت ندارم تا جور

هم  گرونید من  بپوشم...  لباس  شما    نمیهست  اگه  آقا حسان! 

 ... یتون یم یمشکل دار

 

را باال برد و گفت: مشکل دارم چون تو   شیپر حرص صدا  حسان

 ینامحرم وجود داره اما تو نم  گه یاز من سه تا د  ریو غ   یخونه من

  هییزنا  یپوشش برا  ن یکنه ا  ینبوده تا بهت حال   یسچون ک  یفهم

 . تا خودشون و... ستادنهیا ابونیکه کارشون کنار خ
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گشاد شده    ییادامه حرفش را خورد و قاصدک با چشم ها  حسان

 و دور از انتظار جاخورده نگاه حسان کرد.

و با لحن    اورد یطرز فکر حسان اما نخواست کم ب  نیکرد از ا  بغض

تأسفم ! فکر مسموم شما و امثال شماها  راتون مگفت: ب  یمحکم

بار حرف زور   ریکه ز  ستمین  یمن کس  ی ول  اده یجامعه ز  نیتو ا

 بشم....!  ادهیپ  خوامیجا نگهدار م نیامثال شماها برم...هم

محل نداد اما قاصدک پر بغض داد زد که نگه دارد که    حسان

 نکرد...  یحسان باز هم توجه

 

 وامونده رو...  نیر انگه دار...نگه دا یلعنت-

آنکه ساکتش کند نعره زد: حرف نزن قاصدک ، حرف    یبرا  حسان

 برو...!  یجرأت دار ه؟یچ یدون ی... اصال منیآدم بش نینزن و ع 

 

و داد زد : باز کن ...باز کن تا حرصم    دیبه در کوب  ی مشت  قاصدک 

 نکردم... آخه به تو چه؟ هان!  ی خال نتیو سر خودت و ماش
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با   د،یسمت قاصدک چرخ  یزد و به تند  یرا کنار  نیماش  حسان

  ی حرصت و خال  یچطور  نمیبب   ایخون نشسته گفت: ب  یچشمان

 به بعد به منم ربط داره...  نی...؟ از ایکن  یم

 

باعث نشد    تش یبود اما عصبان  وانهیپسر د  نیجا خورد، ا  قاصدک 

حسان بزند...حسان کامل    یبه بازومحکم    یبرود و مشت  ادشی

نگاه    ش یو متعجب به دخترک تخس رو به رو  دیسمتش چرخ

فرود آمد که دست دراز   شیبازو  یقاصدک رو  یکرد... مشت بعد

 .دیشحرکت جفت دستش را گرفت و سمت خود ک  کیکرد و با  

 

 آروم باش... -

 

تکان   قاصدک  و  آورد  باال  در    ی سر  را  او  اما حسان  داد  خود  به 

 داد...  یمآغوشش محکم گرفته بود و اجازه تکان خوردنم ن
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قطره    ی خالص  د ید  یوقت و  بغضش شکست   ، ندارد  دستش  از 

 ...دیاز چشمش چک یاشک

 

نکرده    ییبرگردم خونتون تا خدا  ستیهم قرار ن  گهیبزار برم...د-

دونم تو بغل بودن شما    ی...من نمنیفتیبه خاطر من به گناه ب

 شه...؟!  یگناه محسوب نم

 

  ش یرا پس زد تا سر جا شد و بالفاصله او    تشیمتوجه موقع  حسان

 .ندیبنش

نشان دل شکسته   شی قاصدک را ترساند اما اشک ها  ظش یغل  اخم

 بود که حسان مرتکبش بود....  یا

 

ماش  حسان شد  نیاز  نگاهش    خارج  تعجب  با  قاصدک  که 

 شد ...  ی کرد...داخل مغازه مانتو فروش
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رحمانه   یب  یلیحق نداشت آن حرف ها را بارش کند و خ  حسان

با   را  مقا  گریداو  او  سهیزنان خراب  آن سن   ییکند...  به  تا  که 

 را کج نگذاشته بود. ش یپا

گذاشت و تنها   یپا نم ینیبه خانه حاج حس گریهم د مردیم اگر

 مرخص شود....  مارستانیتا خانجون از ب ماند یدر آپارتمانش م

 

دستش    یا  سهیرا باز کرد و سوار شد.... ک  نیآمد و در ماش  حسان

 شماست...   یبرا  ن یگفت: ا  تیاصدک گرفت و با جد بود را سمت ق

 

آوردن   رونیکرد و با ب  سهیداخل ک  اتیبا بهت نگاه محتو  قاصدک

 سمت حسان برگشت...  مانتو و شال به

 ...؟! هیچ نایا -

 

  ی شد: اون که معلومه اما نم  رهیدر چشمانش خ  ت یبا جد  حسان

  خوشم   ینه چون من از رنگ آب  ای  یدونم رنگش رو دوست دار

 خانوم فروشنده بود...  قهیو البته شالش به سل  دمیخر ومدیم
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  ن یاما ا  نمیب  یدارم م  ستمیدفعه فوران کرد: کور ن  کی  قاصدک 

 ...؟ یدیمن خر یو چرا برا

 

ا  حسان دختر،   یزن  یچونه م  نقدریپر حرص چشم بست: چرا 

مردونه است و آدم    یجا  هی  یبر  یخواست  ی که م  ییجا کامال 

 کنم...  ی... خواهش مستندیرست ناونجا اصال د یها

 

 اقا حسان...من و ببر خونم...  یشکوند ی غرور من و م  دیتو نبا  -

 

 ...؟ستین تیاه دختر چرا زبون حال-

 

 : من و ببر خونم حسان... د یداد کش قاصدک 
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  یم   ی شد و بلندتر داد زد: به جهنم! برو هر غلط  ی عصبان  حسان

 بکن... یخوا

 

و درست در آپارتمان    با سرعت رفت   گاز گذاشت و   یپا رو  حسان

نگه داشت... قاصدک گر با تمام    اده یپ   انی قاصدک  را  در  شد و 

 و رفت...  دیقدرتش کوب

موها  تیعصبان  از تک  تک  داشت  اما    یدوست  بکند  را  حسان 

به آن هالک نم   فیح را بدجور   شیاما تالف  دیرس  یکه زورش 

نها  گریآورد تا د  یسرش در م جرات    کند و به خودش  یمر و 

 مانتو و شال بخرد...! بدهد تا 

داد و از محرم   ی آدم که موعظه و اندرز م  ن یا  "خود فکر کرد  با

 "شد...؟! ینامحرم حساب نم انا یگفت، اح  یم  یو نا محرم

 

 ... شیهمه حق به جانب بودن ها نیهنگ کرده بود به ا بدجور
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مبل پرت کرد، دستش    یرو  تی تنش را درآورد و با عصبان  یمانتو

جلو و  کرده  مشت  گفت:    یرا  خود  به  بلند  و  گرفت  دهانش 

به تو چه که  دهیعه...عه... رفته واسه من مانتو خر ....! آخه بگو 

  نکهیا  ده؟یم  ریگ  نقدری...! اصال چرا ایشیواسه من گشت ارشاد م

 بود که حاال...  گهیاولش جور د

 

که حسان بهش داده بود ، رفت و آن را   یا   سهی ت کسم  عیسر

آن لبش    یمانتو و بلند  دنیآورد... با د  رونیرد و مانتو را بباز ک

 کج شد... 

...! تازه هنوز از رنگشم  دهیخر  ی رو خدا نگاه رفته واسه من چ  »تو

 کنه...«  یم فیتعر

 

اتاقش رفت...دهانش    یقد  نهیآ  یمانتو را تن زد و جلو  ناخودآگاه

  بیرکرا بست و شالش را هم سر کرد...ت  شیباز ماند... دکمه ها

 اندازه به تنش نشسته بود...  ی تنش بود و ب
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  قهیلبانش نشست... سل  یکم کم رو  یلبخند  تیاز آن عصبان  بعد

 اش بد هم نبود! 

 

بود... باال تنه اش ساده بود   انیدرون مانتو نما  ییبا یبه ز اندامش

به خود گرفته بود    یامن مانتو با تور کار شده و حالت مجلساما د

محشر   یپاشنه بلند مشک  یو کفش ها  یشکساپورت م  کیو با  

مانتو    کیرفت اما قرار نبود با    ادشی   تشیشد... تمام عصبان  یم

 کرد.  یم  ی تالفو حتما حتما  د یای کوتاه ب

حسان سردرگمش    ضیضد و نق  ی ها فکر رفتارها  ن یبا تمام ا  یول

دل و  بود  برا  یمنطق  لیکرده  م  شیهم  در  سر  اما    ی نداشت، 

راه کار    نیشروع بهتر  یداشت و برا  زمانبه    اجیآورد،فقط احت

را به جان حسان   هیبود و خاله عط  ینینرفتن به خانه حاج حس

 رفت...!  لشیوبازد و سمت م یفکر لبخند  نی... با اندازدیب

 

 

****** 
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فرشم و به  ستیمحترم من قرار ن یبا اخم جواب داد: آقا حسان

ت صرف شده، از هر کدوم از اونا وق یبازار بدم و برا متینصف ق

 باارزشتره...! یلیخ یلیهمتر دست باف بودنشون خ همه م

 

 یآقا  شهیاصال باهم نم  یکه شما گفت  یمتیتعداد و اون ق  نیا-

 ...! ستیمن مقدور ن ی...براینیحس

 

خ  حسان و  کرد  کج  وقت  یجد   یلیسر  از  ممنون  که    یگفت: 

 ...! نیگذاشت

 

 کرد و رفت...  ی کوتاه  یخداحافظ یی جا خورد و با ترش رو مرد

 

تنها نگاهش کرد و پوزخند زد: مردک فکر کرده با خر    حسان

 بدم ، بره...  متیو نصف ق نمینازن یطرفه! توقع داره فرشا
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بع  یمنش قرار  تا  را متذکر شود که    یداش وارد دفتر شد  اش 

که    د یو زنگ بزن  گهیدو روز د  یبرا  نیزودتر گفت: قرار رو بزار

 کشه...   یو تا دو روز طول م ستیهنوز سفارشاتشون آماده ن

 

 کرد و رفت...  ادداشتی را  شیحرف ها  یمنش

پنجره رفت... فکر قاصدک    زیپشت م  از   ک یبلند شد و سمت 

دخترک ، لحن بغض دار و    یکرد، اشک ها   ی نم  شیلحظه رها

نه و  ها  یامر  دست  ش یکردن  اما  نداشت  باور  هم  خودش   !!!

ترک جلب شود دخ  به  گرانیخودش نبود، دوست نداشت توجه د

  یافراط به خرج م  ششیدر آرا  یادی که ز  ش یمخصوصا چشم ها

از آن به خانه خودش رفته بود و حال تک و تنها در  داد.... بدتر  

پدرش او را با زور در خانه اشان    یخواست بکند وقت  ی خانه چه م

ناهار    یکه ظهر و برا  دیفهم  یاگر مادرش م   ای نگه داشته بود...؟!  

نم بر  م  یقاصدک  تخم ها   یگردد چه  و  اخم  آن  با    ش یکرد؟! 

ب کوتاه  بود  گرفد یایمحال  وجدان  عذاب  کار...!  خواست  و    یت 

 ... دیتخس بودنش که افتاد عقب کش اد یبکند اما 
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لج کرد که    یدختر هم آن همه تخس و زبان نفهم...!!! حت  آخر

هم    دی مانتو را با خودش برده بود...! شا  سهیک  یبه بنگاه برود، ول 

ه نبوده و بدون غرض آن را برده  بود؟! هرچند هم آن مانتو متوج

 خبر بود...!  یدخترک ب  دیپل  تیمال او بود! اما حسان از شخص

نام مادرش   دنی زنگ خورد ، سرش را بلند کرد و با د  شیگوش

 تماس را وصل کرد. 

 بله حاج خانوم...؟ -

 

 ؟ یسالم پسرم خوب-

 

 شده؟! یزیچ د؟یممنون...شما خوب-

 

 ی، گفت: مادر اله  ردیاش بگ  هیخانوم که کم مانده بود گر  هیطع 

، قاصدک زنگ زد گفت     ش یواسش پ   یکار  هیفدات بشم من 

ا  رهیو م  شهیاومده، مزاحممون نم !  ادینم  نجایخونه دوستش و 
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چه    یزیچ   ای کرده    تت یاذ  یکس  دمیپرس  یهرچ اصال  گفته، 

مادر تو که   ی هم کرد، ول  فینگفت تازه تعر  یچیافتاده ه  یاتفاق

و اون دختر تک و تنها تو اون    اره یمن دلم طاقت نم  ی دون  یم

نم خوش  رو  خدا  بابات  اد یخونه،  تازه  دنبالش...  برو  حسان   !...

شده وگرنه دختره  یزیچ هی... من مطمئنم شهی بفهمه ناراحت م

 ...! دی خند یگفت و م   یکه صبح م

 

...  ماتش برده بود که چقدر دخترک تخس و زرنگ است  حسان

 ...! دیرس  یبه فکرش نم  یکه حت  یجبران کرده بود آن هم به نوع 

 

  ی دفعه م   هیبگم؟ حاج خانوم    یگفت: من برم دنبالش چ  کالفه

 اومده وگرنه که...  شیبراش پ  یکار نینیب

 

حرف    ی کار کجا بود ، وقت  ری: نه خدیحرفش پر  یخانوم تو  هیعط

و تنها    حسان اون دختر تک  دونم یبغض داشت... من نم  زدیم

 ... ارهین طاقت نمباشه دل م
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سرم    یخب به من چه که برم دنبالش؟... به خدا هزارتا کار رو-

 ...!ختهیر

 

 آقا حسان...؟!  یمهمون خونم ازم ناراحته تو فکر کار-

 

: به  دی را مال  ش یکرد و چشم ها  لب زمزمه  ریال اله اال اهلل ز  حسان

 ، بره دنبالش...  دیمحسن بگ

 

ناراحت   گهیم  یچ  هی  ینیب  یدفعه م   هی  ستیاون ننه مادر کار  -

  نم یو بب  لیبرو و نزار من اخم آقاخل  زم، یشه! کار خودته عز  یم

 قاصدک حساسه...!   یکه بد رو

 

عط  حسان ناچار قبول کرد و دل  خانوم شاد شد... دست    هیبه 

دهانش گرفت و فکر کرد به صبح با آن جر    یمشت کرد و جلو
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د با خودش چه فکر  اگر به دنبالش بروکه داشتن و حاال  یو بحث

 کند...؟  یم

 

  ن یو بعد ا  یدیکه دست من م  یچه کار  نایآخه حاج خانوم ا-

 و بهم بخنده...!  رهیدختره پررو برام بل بگ

 

گرسنه بود... اصال هم    ت ینها  ی بود و ب  تمام شده  ش یکار  زمان

به دو کردن با قاصدک را نداشت اما امر ، امر حاج    کیحوصله  

 داد...  ریمس رییومش بود...به سمت آپارتمان قاصدک تغخان

 

و کاله نقابدارش را زده بود تا چهره اش مشخص نباشد و    نکیع 

  چیبه ه  یمجاز  یای روزها دن  نی درست نشود... ا  شیبرا  یا  هیحاش

 ی آمد را با  هر خبر  یکس رحم نکرده و هرکه دم دستشان م

را به چالش م  یجنجال اکشاندند حاال ممک  یاو  بود  خبر   نین 

 دروغ باشد...!  ایراست 
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  یکه نما  یبه ساختمان کرد ،  سه طبقه کوچک و فانتز  ی نگاه 

اول است و خواست    یداشت... م   یجالب دانست قاصدک طبقه 

آمد...    رونیب  زهیم  زهی ر  یفشار دهد که در باز شد و دخترزنگ را  

 ماتش برد اما بعد با توجه  بتی حسان با ه دنی دختر به محض د

جذاب دلفر  تشیبه  ب  ب یلبخند  و  کرد...   وا  ایح  یزد  برانداز  را 

حرف خواست  داخل    یدخترک  و  زد  پس  را  او  حسان  که  بزند 

 شد.... 

 

  نکهیا  دنیدختر با د  ستاد،یدر ا  یپله ها باال رفت و روبه رو  از

 شهیداد... هم  نیچ  ی نیب  ستادهیدر خانه قاصدک ا  یحسان جلو

را هم   ومرثیکامران و ک ید حتبودناو  یها برا نیبود بهتر دهید

پسر  ده ید هم  حاال  د  یبود  قد    دهیرا  و  بود  سرتر  همه  از  که 

 بلندتر...! 

 

 کرد و رفت...  یشیا
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 ...؟! هیقاصدک بلند شد: ک یرا زد که صدا زنگ

 

 در ظاهر شد...  یدر باز شد و قاصدک جلو ینداد تا وقت جواب

 

 یت دلبرش داشنگاه  یشده بود که تو  یو مبهوت فرشته ا  مات

دورتادور بدنش را گرفته بود...    ش یموها  یی کرد... آبشار طال  یم

پا  ش یموها  یبلند م  نییتا  ز  دیرس  یباسنش  به    یی بایو حالت 

چشمها بود...  گرفته  بود...    شیآب  یبایز  یخود  کننده  محصور 

درشتش     یها  نهیس،    دهیو کش  دیآمد، گردن سف  نیینگاهش پا

 نه یچشم بود مخصوصا خط س  یتوبود    دهیکه پوش  یدرآن تاپ 

 اش...! 

باسن خوش فرمش...    نییپا  نگاهش و  کوتاه  ، شلوارک  آمد  تر 

دستش   کیو    دیت سفهم داشت... پوس  یو توپر  دهیکش  یپاها

بود که در عمرش   یدختر  نیو خوشگل تر  نیباتریدر نظرش ز

 بود...   دهید
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را   نکشیکه ع   یا  رهیکالفه از حضور حسان و نگاه خ  قاصدک

آقب از  با    رونین بل  بزند که حسان  بود ، خواست حرف  آورده 

اش انداخت   نهیپا، دست در س یو قدم ها یمرد یصدا دنیشن

 و او را به سمت خانه هل داد و خودش هم وارد شد... 

 

  نجا یاصال تو ا  ؟یبود کرد  یچه کار  ن یمتعجب گفت: ا  قاصدک 

 ؟ ی کن یم کاریچ

 

  نی! اش گرفته بودچرا دلش آت  د یفهم ی چشم بست و نم حسان

 کرد؟  یوضع در و باز م  نی تک و تنها چطور با ا نجایدختر ا

  ش یموها  یو دست البه ال  دیا از سرش کشکرده بود... کاله ر  داغ

خ و   کرد  علم  قد  قاصدک  جلو  و  زد  نفس  نفس  در   رهیبرد... 

 افهیو ق  ختیچه ر  نیگفت: ا  ت یچشمش قدم به قدم و  با جد

 ؟ ی کن یو در رو باز م  یت کردهست که واسه خودت درس یا
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نگاهش به خودش افتاد    یرفت و  لحظه ا  یعقب عقب م  قاصدک 

: خدا مرگم    د یکش  غیاز خجالت مرد...ج  ش ی لباس ها  دن یو با د

 بده...! 

 

زده نگاه حسان کرد و عقب گرد کرد و خواست سمت    خجالت

 خورد... وارید یاتاقش برود که محکم تو

 

گفت:  دل نگران سمتش رفت و  آخش بلند شد و حسان    یصدا

 شد...؟!  یچ

 

اش را گرفته    ینیکه ب  یگاهش کرد و در حالبا غضب ن  قاصدک 

 بود او را پس زد و وارد اتاق شد. 

 

از کارش اخم کرد اما بدجور هوش از سرش رفته بود که    حسان

د از  تنش  م  دنی هنوز  هم  بدتر  داشت  و  بود  داغ    ی قاصدک 

ق بدجور  اش  مردانه  م شد...احساسات  مدام    یلقلکش  دادند... 
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چشمانش    بینقض دخترک جلو چشمانش بود و عج  یب  کلیه

 کراش داشتند...!  شیها نهیس یرو

 

آمد که حسان متوجهش شد، لباسش را   رونیاز اتاق ب  قاصدک

تنش بود که باز    یرنگ  یعوض کرده بود ، بلوز شلوار ست فسفر

 آمد...  ی هم به او م

 

م- بگ  ی خب  نگاه    د یآورد  فیتشر  ی چ  یبرا  د یشه  اگر  البته   ،

 کردنتون تموم شده؟!

 

  اد یم  یهرکس  شهینگاه گرفت و پر اخم گفت:  هم  ل یم  ی ب  حسان

 ...؟! یدیو جلوش مانور م  ی کن ی در و باز م ینطوریخونت ا

 

 قاصدک از تعجب باال رفتند...  یابروها

 به شما جواب پس بدم؟   دی اونوقت من چرا با-
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اقاصدک... با سوال جوابم نده  -   ی بفهم  یخوا  ینم  نکهیتو مثل 

ن  نیا مناسب  پوشش  هرکس  ستیطرز  ممکنه  بخواد   یو 

 سواستفاده کنه...! 

 

من هر طور   گمیکالفه جواب داد: قبال گفتم االن هم م  قاصدک 

 یبرا  ینداره! شما هم اگه حرف  ی ربط  یو به کس  گردمیبخوام م

 ...؟ نیبر نیتون ی م نیگفتن ندار

 

گو  حسان رک  بلند  ن یخشمگ  شییاز  قدم  و  سمتش    یشد 

به عقب    ی قاصدک زد که قدم   نهیبرداشت... دستش را تخت س

 پرت شد اما خودش را کنترل کرد ... 

 

 ... یچه غلط یدار-
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 واریبار حرفش قطع شد و به د نیدخترک را هل داد که ا دوباره

مهم نبود    شیشد...تنش را به تن قاصدک چسباند... برا  دهیکوب

 ...! دهیترس ا یدخترک نامحرم باشد 

وحشتناک که جذبه اش را نشان    یخم کرد با اخم  یرا کم  سرش

به نظرت   ارمیسرت ب  یی بال   نجایداد ، خش دار گفت: اگه ا  یم

 تونه به دادت برسه...؟!  ی م یکس

 

سنگ  زبان شروع   نیقاصدک  تند  قلبش  و  زدن    شد  به 

 ی...چشمانش دو دو زنان روادیز  یلیبود آن هم خ  دهیکرد...ترس

 برند...  یاما نتوانست حرف دیپر اخمش چرخ رسناک وصورت ت

 

رو  ی ب  دستان و  آورد  باال  را  تا    نهیس  یرمقش  گذاشت  حسان 

با گذاشتن   جادیفاصله ا اما حسان تکان نخورد و برعکس  کند 

رفت که    لیتحل  شیدستش دو طرف صورت قاصدک ، تمام انرژ

 شده بود...  نیشک پخش زم ی اگر حسان نگرفته بودش ، ب
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 یپسر  چیه  یکن جلو  یگوشت کن و سع  زهیرو آو  یزیچ  هی-

  ک یجز شوهرت اونقدر راحت نباش... اتفاق    یپسر  چیقاصدک، ه

م هم!  فتهیبار  ضمن  م  نیدر  آماده  هرچ  یشیاالن  لوازم   یو 

خونه حاج    می ر  یم  گهیربع د  ک یتا    ی رو هم جمع کن  تیضرور

 خانوم منتظرته...!!! 

 

 »قاصدک« 

 

بزنم و از خودم دورش  ادیم سرش فرزور بغض و خشم خواست از

  د یمقابلم قد کش  یکنم اما نشد، حسان ترسناک و خشن جور 

 گرفت...  ی که حساب بردم اما ته دلم داشت آتش م

 

  دمیکش  قیو نفس عم  دمیمحض جدا شدنش هجوم هوا را بلع  به

تا بغضم را قورت دهم... حسان سمت در رفت اما قبل از رفتن 

 ! یولش ندنفعته که ط  و گفت:  به دیسمتم چرخ
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تالف  میبرا  ش یو تحکم صدا  تیجد ، من خواستم  بود    یناآشنا 

چون   امد،یام خوب از آب در ن  ینیب  شیکنم اما پ   شیحرف ها

 باشد...   ریو نفس گ عیسر نقدریکردم واکنشش ا  یکه فکر نم

 

ماش  سکوت داخل  آور  واکنش    یرو  نیعذاب  اما  بود  اعصابم 

بودم    رتیمن هنوز در بهت و ح  د و بو  نیسنگ  م یبرا  یادیحسان ز

وقت م  یو  کنارش    یفکر  در  تا  آمدم  کوتاه  آنقدر  چطور  کردم 

پا به خانه اشان بگذارم ،    نمیبنش از آن حرف ها مجددا  و بعد 

 کنم...؟!  زیدوست داشتم خودم را حلق آو

 

جواب آن   یتصنع  ی فرو رفتم و با لبخند  هیآغوش خاله عط  در

  ی نگاه کوتاه  شی نها با اخم هان تحساهمه محبتش را دادم...  

 بهم انداخت و سمت طبقه باال رفت... 

 

پره   یم  ایخواهرشم که مثل وحش ایانگار من زن  شعوریپسره ب-

کشه اون   یخجالت نم  کلشیکنه! از قد و ه   یم   یبهم و امرو نه
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دور کامل    هیداد و    یموقع که با چشماش درسته داشت قورتم م

صفا داده حاال اخم و    شیکوفت  یشاو چبه ا  کمم یاسکنم کرد و  

 کنم و اونم به وقتش...!!!   یمنه!!! اما جبران م یتخمش برا

 

کرده بود و با خودم بحث و    تیحسان به منم سرا  یریدر گ  خود

 ... دمیکش ینقشه م  شیجدل راه انداخته و برا

 

مهربان   هیعط  خاله با  و  گرفت  را  داخل   شیذات  یدستم  مرا 

  یومدیبرات ناهار کنار گذاشتم، آخه ن  نیبآشپزخانه برد و گفت: ب

آقا خل م  لیکه...  و گرفت و همش  گفت دخترم   ی هم سراغت 

 کجاست؟!

 

 زن و شوهر بودم...!  نیزدم و من عاشق ا لبخند

 

 اومد...!  شیدفعه برام کار پ  کیخاله جون گفتم که -

 



 

~ 534 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ن  هیعط  خاله بهونه  ق  اریاخم کرد:  تو مهمون   یبول نمکه  کنم 

 جا...  نیهم ی گشت یبر م  دی با ی هم داشته باش  یارهر ک  ،یی ما

 

نم   - بهتون  اصال  ا  ادیخاله  د  نیکه  و  مستبد   کتاتور یهمه 

 ...؟! نیباش

 

خاله هم بهم اشاره کرد که   زیورود حسان و نشستنش پشت م   با

 .نمیبش

بهم انداخت و منم پر اخم    یحسان نشستم که نگاه  یبه رو  رو

مشغول خوردن    یعاد  یلیو خنگاه گرفت    عینگاهش کردم اما سر

 شد... 

  ی نشان م  یشرت تنش افتاد که عضالتش را به خوب  یبه ت  نگاهم

پا کم  کم  و  ها  نییداد  رگ  از  بود  پر  دستانش  پشت    ی آمد، 

 .دیکش  ی که قدرت را به رخ م یابرجسته 

کردم! آن دستان بزرگ و پهن کجا و   سهیدستان خودم مقا  با

 و کوچکم کجا...؟!  فیدستان ظر
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  ی بود تا به گوشت بخورد و همانا پخش شدنت رو  یچک کاف   کی

 ...! نیزم

 

اولش را خورد و از خاله دوباره خواست بشقابش را پر کند    بشقاب

از آن را فقط    یکه بشقاب من نصف او بود که کم  ی، در صورت

 خورده بودم...! 

 

 ستیمتعجبم را شکار کرد و گفت: موقع غذا خوردن خوب ن  نگاه 

 باشه...! گهید یکیقاب چشمشون به بش

 

ا به االن فقط  درشت کردم و تنم گر گرفته بود، از صبح ت  چشم

ها حرف  راست  و  چپ  و  بود  داده  بود،    یرو  ش یحرصم  مخ 

با بشقاب پر    هیخواستم حرف بزنم و جوابش را بدم که خاله عط

شاخ شمشادش، نطقم کور    یاز برنج برگشت و با قربان صدقه برا 

شد و    ی بد م  یلیخ  یلیکردم خ  ینم  ی خال  شد اما اگر حرصم را

م خودم  جان  به  آخر  نگاه  افتادم.  ی در  که  شد  حالم  متوجه   ..
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از آنجا  بمیخندانش نص اما    د یخار  یکه خودش تنش م  یی شد 

که از    دمیکوب  ش یساق پا  یرا باال بردم و با تمام قدرت رو  م یپا

از دهانش    یو آخ  دیپر  شیاز جا  شیدفعه ا  کیدرد و خوردن  

 شد...  خارج

 

شد    ی کرد و نگاه پسرش کرد و گفت : چ  یبسم اهلل ا  هیعط  خاله

 مادر...؟! 

 

خصمانه و حرص زده اش به لبان خندان و صورت بشاشم   نگاه 

زدم و با اشتها مشغول خوردن    یافتاد...سر کج کردم و چشمک

 شدم... 

 

 ز یگفت: چ  هیخاله عط  ینگفت و در جواب دل نگران  زیچ  چیه

 ...! ستین یمهم
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  یخوب  زیاما برق چشمانش چ  را خورد  ش یدر کمال آرامش غذا  و

 داد....!  یرا نشان نم

 

 

*** 

سامان تنگ شده بود،    یگذشت و دلم برا  یروز از آمدنم م  دو

توانست آرامم کند و من وجود    ی نم  گرید  یریتصو  ی تماس ها

 که سال ها منتظرش بودم...   یخواستم و عطر تن ی پدرم را م

 

فردا    خانجون مهم  تاک  ی مرخص  دکتر  و  تا    دی شد  بود  کرده 

 سم بود.  شیبرا یو هر گونه استرس و ناراحت  میمراقبش باش

 

با حسان برخورد نداشتم و درست برعکس آن    ادیدو روز ز  نیا

بود و    طونیکه ش  یشده بود... پسر  شتریبا محسن ب  تمیمیصم

کرد ،    یم  دایکردن پ   تیاذ  یبرا   یو اگر سوژه ا  جانیعاشق ه

 آرام و قرار نداشت... درونش  طانیش
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او را    ش یآورد و حسان با تشرها  ی م  سنا یکه بر سر    یی کارها  مثل

م ول  یکنترل  هم    ی کرد  ظلم    چارهیب  یسنا یباز  مورد  که  بود 

 گرفت...  یبرادرش قرار م

 

 ...؟! هیدختر همسا یتو فکر-

 ... دمیعقب برگشتم و صورت خندان محسن را د به

  سنا یکه    یکیو اون مار پالستدم  کر  یفکر م  شبیداشتم به د-

داد  هیرو   سکته  قرار   یدور  بزرگه  داش  خشم  مورد  بعدم  و 

 ...! یگرفت

 

تخت نشست و گفت:    یخود را دعوت کرد و کنارم رو  محسن

که مردم و    چوندیکه حسان چنان گوشم و پ   ارین  ادم یآخ...آخ...  

 ...! دمی زندم رو د

 

 کرد...؟!  کاری: مگه چدمیخند
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دونه از   ی کرد، م  س یشدند: دهنم و سرو  زانیآو  محسن  ی ها  لب

من و فرستاده انبار و مجبورم کرد از اول تا    اد یانبار رفتن بدم م

  شیتمام فرش ها رو چک کنم و بعدم فرستادم پ   یاخر موجود 

بهترش بود    ی گرفت  ی کچل پول پرست که جونش و م  کهیمرت  هی

پولشو! ه پول و  عالفم کرد    ی دو ساعت  هی  نم یا  گهی د  یچیتا  تا 

 رو ازم گرفت...  سنایانتقام  ی عنیاله کنه... حو

 

 اهل انتقام باشه...؟!  اد ی: بهش نمدمیخند

 

ن- بشه!    زارهینم  یول  ستیاهلش  ناحق  جونشه    نیع   سنایحق 

کشه...؟! بارها بهم گوشزد    یم  زه یخاله ر  ن یاز ا  یچه ناز  ی دیند

  ینم  یانگار  نمشیب  یم  ینزارم اما وقت  سنای کرده که سر به سر  

 ملسه...!   نیکردناش همچ  تیاذ  رم،یو بگ  ختنمیکرم ر  یتونم جلو

 

 ... شییهمه پررو نیماند از ا ی باز م دهنم
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 هی  یخوبه حسان هست تا به موقعش کرمات و کنترل کنه! ول -

  کم یداداش گند دماغت و    نیهست که منم دوست دارم ا   یجور 

 کنم...  یحرص

 

کردم    یرا مرور م  میهاعجب نگاهم کرد و من داشتم نقشه  ت  با

 داشتم...  اجیجرم احت  کیشر کیکه بدجور به 

 

 ! ؟یگفت  یچ قا یشما االن دق-

 

 ... یخنگ باش ادیرا در حدقه چرخاندم: بهت نم م یها چشم

 

 نه آخه درست ملتفت نشدم!  -
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تر از    فیو ضع  یاریم  سنایکه سر    یی بالها  یتو به جا  گمیم  -

م و  با  سکیر  کم ی  ایب  یچزونیخودت  خودت  گنده    کن  از  تر 

 به بدنت برسون...!   نیآدرنال کمیو  فتیدرب

 

 نهههههه!-

 

 آره...! -

 

 ...! م یر یحسان بفهمه به گا م -

 

و استفاده    یخنده که خودش هم متوجه شد ، پسر حاج  ریز  زدم

 بود...   الیخ یو ب لکسیر یاد ینامناسب...! محسن ز اتیاز ادب

ول  هیپا   -  ، فهم  یام  تو  گم یم  دیاگر  ک  کار  اغفال  بوده  و  من  ه 

 ...! یکرد
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 قد درازت مجبورت کردم...   نیبا ا نکهینه ا ، یطفل یآخ-

 

 ...! فتمیدونه من تخمش و ندارم که باهاش درب یآخه داداشم م-

 

حسان   دنیفهم  یبه هدفم برسم قبول کردم و حت  نکهیا  یبرا

 کنم...!   یخواستم تالف ی مهم نبود چون فقط م

کرد: حاال چه نقشه    ک یم بارچشو  دیخودش را جلو کش  محسن

 ...؟یدار یا

 

  ی کرد  سنا یکه تو با    یزدم و گفتم: همون کار  یکج خند  انهیموذ

 ...! یا گهیاما جور د  ارمیخوام سرش ب یرو م

 

 ...؟ ی کن یسر داداشم تالف  دیاصال چرا تو با ؟یمثال چه جور-

 بخواهد...  لیشد تا دل یم  زیر دینبا محسن
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 ام نشست: اصال کمکت و نخواستم... ی شانیپ  یرو یفیظر اخم

 

نگ  از تا  راهم شد:  و سد  آمد  دنبالم  او هم  بلند شدم که    ی جا 

 ...یبر زارمینم

 

  ه ی!چون  گمیگفتم: نم  یام کردم و جد  نهیس  یپایرا چل  دستم

  یاگه کمکم کرد  یمن و اون داداش مغرورت ول  نیهست ب  یزیچ

 ...شمی،اگرم نه که اصال ناراحت نم چیکه ه

 

که نظرم عوض   دی د  یکنار رفت و دو دل نگاه کرد وقت  نمحس

و مثل خودم اهل    ینشد کوتاه آمد : باشه قبول! اونم چون مهمون

 وگرنه قرار نبود داداشم و بفروشم...  یحال

 

 خب...؟ -
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خ- رو  هی سواسو  یلیداداشم  و   یشخص  لیوسا  یمخصوصا 

بهت بگم چون واکنشش    زیچ  ه یحساسه...    یلیخ  شیزیتم رو 

  یجا  ی کنه ول  ی م  شیتو خونه آرا  سنایبار    هیجالب بود،    برام

 خیرو بدجور توب  چارهیب  یسنایمونه و بعدم    یم  وانیل  یرژلبش رو

 کرد... 

 

خند  شمین که محسن هم  باز شد  طور خودکار  قاصدک  دیبه   :

نگذشت اما    سنای فاتحت و بخون چون از    یکار و بکن  نیا یبخوا

از کجا    یکه خودت ندون  هاریسرت ب   ییبال  نیهمچ  گهیتو که د

 ...؟!یخورد

 

ش  هیفقط  - م  طنتهیکوشولو  قول  بهت  خوش    دمیاما  بدجور 

با خودم فقط از   شیباش بق  یفی! اصال تو فقط ناظر ک  گذرهیم

 و باال ببر...  نتیدور آدرنال
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دارم به گوه خوردن   تیطانیش  افهی ق  نیالمصب من از حاال با ا-

 ... فتمیم

 

تاسف    یو از رو  د یت و محسن هم خندخنده ام باال رف  قهقهه

  هیخاله عط  یچون قرار بود برا  م ی تکان داد و وارد خانه شد  یسر

 بود....  لیمادر کم ا یکه گو د یایمهمان ب

 

**** 

 

ام   چارهیحالم شد... برادر ب  یایبهم زنگ زده بود و جو  سروش

سخت زنش بود... به گفته خودش روزها را هم با   یباردار ریدرگ

کرد... سهند دنبال    یرفت و احساس خطر م  یکار ماسترس سر

به خودش بدهد و    یخواست تکان   ی بود و انگار م  دشیکار جد 

از دختر   عدادآن ت  یخودش باشد چون حت  بیدستش در ج  گرید

  شان یها  یبه خاطر گرفتار  دیهم کم شده بود... شا   شی ها  یباز

د  فتنگر  ی تماس از حالم خبر م   ک یاما با    م یدید   ی را نم  گر یهم د
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... چقدر  ستین  فیگرفتم قابل توص  ی که از محبتشان م  یو حس

به حضورشان دلگرم باشم هرچند که  توانستم    یخوب بود که م

 از راه دور باشد... 

 

 ی آمدم و کاش در خانه خودم بودم تا آزادانه برا  رونیحمام ب  از

  ده یپوش  یلباس ها  نجایا  یزدم تا خشک شوم ول  یخودم چرخ م

گذاشتم هرچند سبک   یسر م  یبود که رو  یآن شالبودند و بدتر  

ول بود  ز  یبرا  ی هم  البته گشاد   نیسنگ  یاد یمن گشاد  بودند، 

  ی را م  یمعن  نیا  من  یاست که برا  یمختلف  یبودن به معناها

جور   کی  گرانید  یباشد اما برا  ییایهم هرچند دن  یدهد که تنبل

که در   یاش با گشاد بودن  ییکه بار معنا  د یآ  یگشاد به حساب م 

 باشد...  یتا آسمان فرقش م  نیپسران رواج داشت زم انیم

را در   رمیرا خاله گرفت تا بشورد اما لباس ز  فمیکث  یها  لباس

  یکیبود ، رفتم... اگر    ارمیکه در اخت  یدست گرفتم و سمت اتاق

 یگفت آن دو تکه ست زرشک یکه حسان م  یاز آن سه نامحرم

! البته خودش هم نامحرم بود ...چیه  گری د  دندید  یپدر درار را م

فرصت   کیکه تا   دانست  ی نسبت به من خودش را محرم م  یول
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م  یم  ریگ خفتم  نم  ی آورد،  شناگر    ندیب  یکرد...آب  وگرنه 

 ...! ستیماهر

 

قبال اظهار لطف کرده و خواست تا هم اتاقش شوم که حاج    سنای

 حیرا ترج  ییانتخاب را به عهده خودم گذاشت و منم تنها  ینیحس

 م... ادد

 

کنار تخت انداختم    لهیم  یام را روشسته شده    نیو سوت  شورت

موها دور  از  را  حوله  شود...  سشوار   میتا خشک  با  تا  کردم  باز 

 خشکشان کنم... 

 

امان    یبهم گره خورده را باز کنم ول  یرا کج کردم تا تارها  سرم

که در    دمیکش  ینبودند... پوف کالفه ا  یکه باز شدن   یی از موها

 داخل آمد...  هیبش خاله عطده شد و متعاقاتاق ز
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را    وهی آب م  ینیو س  دیدر چشمانش جه  یبرق   میموها  دنید  با

پاتخت موها  یکنار  چه  گفت:  خندان  و  ...!  یقشنگ  یگذاشت 

 ماشااهلل هزار ماشااهلل!مثل خودت خوشگلن...

 

کردن  سیدهنم و سرو  ؟یشد: خاله چه خوشگل  زانیآو  می ها  لب

 ن...! ه خوردهم گر یچه تو نی، بب

 

شد...    میبرس را از دستم گرفت و با آرامش مشغول موها  خاله

که به من هم منتقل شد و    یآرامش  د، یکش  ینرم نرم برس را م

گرفت...حس  یحس شکل  مادر  هیشب  یدرونم  که   ینبودن 

که درون قلبم    یسال هست که ندارم... کمبود  یلیآرامشش خ

عم سرکش  جاد یا  یقیشکاف  بغض  بود...  بکرده    م یگلو  خ یم 

برا  ی... حس مضخرفدیسبچ بودن  تنگ  دل  که    یمادر  یبود، 

 که دور از من بود...!  ینبود و پدر
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  ی ها کشت  چارهیب  نیبا ا  یکه تو داشت  نقدریمادر تموم شد ، ا  ایب-

ست موهات از بس که نرم ه  ی دونم ول  یرو من نم  ی گرفت  یم

 ... خورهیهم گره م یتو

 

ب  دم یکش  قیعم  نفس را  بغضم  ا  یلبخند شاد  دم،یلعو    یزدم: 

  هیو بگم    شگاه یبرم آرا  د یقربون دستات، فدات بشم خاله! آخر با

 همه راحت بشه... الیبزنن تا تهش که خ یچیق

 

اخم کرد و گفت: اوال خدانکنه مادر... دوما چه حرفا!    هیعط  خاله

، تا    م ییرفته و من و تو تنها  ی طرف  هیکه هرکس    نم یپاش و بب

... پاشو  میبزن  ی گپ  هی  میوقت دار  ی دو ساعت  هی  ادی هم ب  یفخر

 ... میگپ دوستانه بزن هی ا یمادر... پاشو که ب

 

 نیبهترفعال شدند و    م یکه خاله گفت رادارها  ییگفتن تنها  با

تالف   یتالف   یبرا  تیموقع آن هم  اگر    یبود...  بودم  مطمئن  که 

م م  دیفهم  یحسان  فنا  به  بدجور  است،  من  اما    ی کار  رفتم... 
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 یهم تجربه تازه ا  نیخودش را داشت که ا  جاناتیه  یزیهرچ

 نکهیقبل از ا  د یکنم ؟! با  ادهیشد... حاال من کدام نقشه را پ  یم

 دادم...!   یرفتم و کارم را انجام م یخاله بروم، به باال م شیپ 

 رفتم...  اطیو به ح  چاندمیرا پ  هیبهانه تلفن زدن،  خاله عط به

 .تمام وجودم را گرفته بود استرس

 شتر یالبته ب  فتمیآمدن حسان باعث شده بود به سکسکه ب  ترس

به    یامر عاد  نیشوم و ا  یحال دچار م   ن یوقت ها از استرس به ا

 آمد.  یحساب م

 

که نه خانه حسان شدم...  واال خانه اش کم از طبقه   تییسو  وارد

معروف بود که    تیبه آن سوئ  شتر یخب انگار ب  ی نداشت ول  نییپا

 بردند...  یهم از آن نام م  شانیادر خالل صحبت ه

 

محرمانه ام را محکم گرفته بودم تا مبادا از دستم    اتیمحتو  سهیک

 ول شود.
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بودم از کجا شروع کنم و با توجه به وقت کمم سمت اتاق   مانده 

 خوابش رفتم... 

 

را باز کردم و سمت تختش رفتم...  روکش را کنار زدم و در    در

تشک پخش کردم و بعد    یاز آن را رو  نوتال را باز کرده و تکه تکه

 تا معلوم نباشد و متوجه نشود... دم یال کشروکش را کام

 

حوله کوچک و بزرگش    یرفتم و رو  یبهداشت  سیداخل سرو  بعد

مال نوتال  هم  وقت   دمیرا  بشو  یکه  دست  و    د،یخواست  دست 

 شود...!  یصورتش قهوه ا

 

تکان  و با  کرد    یی بایسرش تبسم ز  ی وجودم با دو شاخ رو  طانیش

 به ادامه کار کرد...!  بیدادن سرش مرا ترغ 

 

 ... دیارز یآن همه نوتال...! اما به حرص دادن حسان م فیح
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شود و رگ کنار    یم   اهیکه صورت پر خشمش سرخ و س  یزمان

م  یشانیپ  خون  چشمانش  از  و  شده  متورم  گردنش    یو 

ودم  هفت سوراخ خ  د یداشت و من با  دنی...آخ که چقدر ددندیبار

 ...! ندمیکردم تا نب ی م م یا قار

 

 آن هم بلند...  دمیخند

و    مانند  کردم  ذوق  چرخ  کیخر  خود  دور  جفتک    دمیدور  و 

 انداختم...! 

 

هم نوتال زدم و در آخر با انداختن تخم   گریمورد نظر د  یجا  چند

حسان بالفاصله محل    ییدستشو  ع یمرغ در شامپو سر، بدن و ما

هول بودم پام به   یادیکه ز    ییجااز آن   یجرم را ترک کردم ول

 کرد و افتادم...  ریمبل گ

 ...؟! یآروم تر مگه هول  کمیخب    شعوریگندت بزنن ب  یآخ پام...آ-

 

 ...!!! گهیهولم د خب
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 آمدم.  رونیاز آنجا ب م یشدم و بدون توجه به درد انگشت پا بلند

که شک   ینفر  نیدانستم به اول  یبودم حسان نفهمد اما م  دواریام

 رم بود...! د خود خکند خو یم

 

 را کردم...؟!  تیخر نیمن ا یبا چه عقل آخر

شک مرا    ی حساس بود و وسواس داشت ب  یزیکه به تم  یحسان

 کشت...!  یم

 

کنم اما با آمدن    زیرا تم  میها  یلحظه خواستم بروم و گندکار  کی

و صدا زدنم نشد و ناچار به دنبالش رفتم و خودم را    هیخاله عط

 دست خدا سپردم... 

 

 « ی»راو
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 حال وارد خانه شد.  یخسته و ب حسان

 خواست و خواب... ی دوش آب گرم م کی دلش

 اش وارد خانه شد...  یهمان لباس ها و ساک ورزش  با

  یخانوم گوش م   هیعط  یبه صحبت ها  یبا تمام نگران  قاصدک 

 داد و گرم حرف زدن با او بود اما دلش نه... 

 

باال گرفت    جانش یه  حسان  دنی اش تمام شده بود که با د  سکشکه

 و دوباره سکسکه اش شروع شد.

 

د  حسان که    دنی با  متعجب    ک یقاصدک  بود  شده  بلند  دفعه 

 و سال داد...  دینگاهش کرد که قاصدک دست پاچه خند

 

 ...؟! میدار ینه ام،  شام چمامان من بدجور گرس-
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رو    یو خستگ  یریدارم من!  مادر تا دوش بگ  ییچه پسر شکمو-

 کشم...  ی اومده و شام رو م تمیفخرعمه   ،یدر کن

 

شن  قاصدک  محض  پر  دنیبه  رنگش  و  افتاد  فشارش    د، یحمام 

 مرد...  یداشت از ترس م

برود   رونیزده نگاه حسان کرد و خواست از آشپزخانه ب  وحشت

 خانوم گفت: قاصدک جان...؟  هیکه عط

 

 لرزان جواب داد:  بله خاله...؟  یی با صدا قاصدک 

 

ز  هیعط تبسم  گفت:     ییبایخانوم  و  آمد  قاصدک  کنار  و  کرد 

 رفت بگم...  ادمیدخترم اونقدر حرف تو حرف اومد که 

 

 خاله؟!  یچ-

 



 

~ 556 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

و ممکنه   هیمذهب  ی ادیز  کم یتش خواهر شوهرم  راستش... راس-

وقتا!     هی  یاخم و تخم کنه!  ناراحت نش  کمیبه خاطر پوششت  

هم  یفخر جد  ینطوریکال  ول  یهست...  عبوسه  دلش    یو  تو 

 گفت تو ناراحت نشو...!  یچ هی ... خواستم بگم اگه ستین یچیه

 

کرده باشد    دایپ   یذوق کرد و انگار بال پرواز  یلحظه ا  قاصدک

  دی که خودش درست کرده بود راحت شود،  خند  یتا از مخمصه ا

تونم  تو اتاقم    ی م   شه،یم  یو گفت:  اگه حضورم باعث ناراحت 

 بمونم...؟! 

 

  یکس  ستیگفت:  قرار ن  یجد  ی لیناخودآگاه اخم کرد و خ  حسان

 خونه باشه...!  نین اکنه مخصوصا اگر مهمو  یاحترام  یب  یبه کس

 

 یباال رفته نگاه حسان کرد و آرام گفت:  حت  یبا ابروها  قاصدک

 ...؟! نیکن یهم کنه دعواش نم  یاگه مهمونتون کار بد

 



 

~ 557 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

:  مگه قراره مهمونمون  دیپرس  د یمتعجب شد اما بعد با ترد  حسان

 ...؟! میکنه که دعواش کن ی دکار ب

 

سوت  قاصدک متوجه  با    یکه  و  گرفت  گاز  را  زبانش  اش شد،  

...  یگفتم... مهمونتون...  کار بد  یمسخره گفت:  وا من ک  یلبخند

... اصال من برم... کار دارم...  یوقت   هی... اگه...  نهیکنه... منظورم... ا

 کارم داشت...!   سنای... یعنی

 

خانوم رد شد    هیعطت از کنار حسان و  گفتن حرفش به سرع   بعد

 و رفت... 

 

 افتاده...؟!  یکرد و به مادرش گفت:  اتفاق  یینگاه گذرا انحس

 

 ! ؟یپرس  یچرا م ؟ ینه مادر چه اتفاق-
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 به خاطر همون...  زدیم نیریش کمی نیآخه دختره همچ-

 

  نیکرد و گفت: وا حسان ا  یو اخم مصنوع  دیخانوم خند  هیعط

حرف م  هیچه  خان یزن  یکه  و  پدر  دلتنگ  و  نگران  طفلک   ...

 جونشه...!

 

داغون   ی لیخ  نمیب  یکج کرد و مسخره گفت: دارم م  یلب  حسان

 شده...! 

 

از آنجا خارج    هیعط  تا خانوم خواست جوابش را بدهد،  حسان 

 خودش رفت. یشده و به سمت طبقه باال

 زد.  یگرومب گرومب م قلبش

 غلط کردن افتاده بود.  به

خانوم   دیمفه  یم   یکس  اگر عمه  همان  اگر  اوست؟   که    یکار 

 !د؟یفهم ی گفت،  م  یخانوم م هیعط
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 مرد...!  یکه از خجالت م یوا یوا

 

همه نقشه حتما   نی!  آخه ایقاصدک که عقل ندار   یریبم  یا-

تونستم موهاش و با   ی کردم...!  مثال م  یکارو م  نیا ومدم یم د یبا

قرص    هینه    ا ی...  کردم  یغذاش و پر از فلفل م  ا یبزنم...    نیماش

دادم که    یقرص بهش م  هیدادم!  اصال    یروان گردان بهش م

  دم یکردم... شا  یم  طرشع   یحشره کش قاط   هی  ایبشه!    یاسهال

و    شیقهرمان  یمدال ها  ای نداختم...    یم  نشیماش  یخط رو  هی

 کردم...!!!!  ی گم و گور م

 

همان طور در حال تفکر افکار پوچ و چرت و پرتش بود    قاصدک 

تا سکته کردنش نمانده    یزیو چ  د یپر  ی م  یگری به د  یک یاز  و  

تصم که  کم  میبود  حداقل  بگ  یگرفت  را  فاجعه  پس    رد،یجلو 

 به طبقه باال رفت...  یبدون معطل 

 

 شرتش را درآورد. یساکش را کنار در گذاشت و ت حسان



 

~ 560 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 اتاقش رفت.  سمت

 شد...  یبهداشت سیوسر وارد

 سر و حال شود.  یداغش هوس آب سرد را داشت تا کم تن

سر و صورتش   یرا باال زد و آب رو  یاهرم  ریدوش رفت و ش  طرف

 .ختیر

 ی از آن را رو  یسرش را برداشت و در را باز کرد و مقدار  یشامپو

 را چنگ زد. شیو موها ختیسرش ر

 

دستانش بود،  حالش   ریکه ز ی لزج عینامطبوع و ما یحس بو با

  ده ی شست اما فا  دوش رفت و سرش را  ریراست ز  ک یبد شد و  

 نداشت...  یا

 اه حالم بهم خورد...!  ه؟یچه کثافت نیا-

 

  نیبه حال محسن اگر همچ  یتنش گر گرفته بود و وا   تیعصبان  از

 کرده باشد...؟!  یفیکث یشوخ
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 بدن رفت و از آن هم استفاده کرد.  یشامپو سمت

گند تخم مرغ گرفته بود که   ی ر شد.  تن و سرش بوبدت  اوضاع

 شد...  ی بد مداشت حالش 

 

بگ  یا- ر  یزندگ  نیا  رهیگو  ه  دهیکه  پا  سرتا  به    ی...اکلمیشد 

 دور گردنت...  ندازمیمحسن اگه دستم بهت برسه لنگت و م

 

 آمد.  رونیتنش را شست و ب یسرسر ی آب خال با

 .ختیر ی م کلشیاز نگاه و ه تیو عصبان خشم

تر و حوله کوچک  چاندیتنه اش پ   نییاش را برداشت و دور پا  حوله

 سرش... یرا برا یگرید

ا  اما کم  یلحظه  و  محسن  که  کرد  ش  لیشک  تمام   طنتیبا 

 کنند را ندارند اما...؟!  یفیکث  نیکار به ا نکهیجرات ا شانیها
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 .ردیتا آبشان را بگ د یمال  شیموها یرا رو حوله

وضع  نهیآ  یجلو تا  بب  تشیرفت  و   ندیرا  حوله  برداشتن  با  که 

رنگش ماتش برد، اما با    یقهوه ا  ی شانیو پ   دهیبهم چسب  یموها

 زده اش بدتر هنگ کرد...  رتی ح  افهی و ق  نهیداخل آ  ریتصو  دنید

 

 قاصدک حبس شد.  نهیدر س نفس

 شد...  یدرشت تر از آن نم گرید چشمانش

حسان   یت و عضالنلخ  کلیه  دنیدر دستش بود و با د  ملحفه

 ماتش برد. 

 یبا جسترفته بود که  ادشی  تش یشده بود و موقع کلش یه محو

ج زد،  حسان  پا  د یکش  یغیکه  که  رفت  در  سمت   یرو  ش یو 

 در...  یخورد که با سر رفت تو زیل یدم در رفت و جور چهیقال

 به در خورد.  یبد  یمحکم با صدا سرش

 ی کار چندش آور  یادآوریگفتنش حسان را هولزده کرد اما با    آخ

  ک یرا گرفت و با    ش یکه شک نداشت از آن قاصدک است، بازو

 دش کند. بلن ضرب
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 ... یباز ی و شروع کرد به کول فتدیکم مانده بود پس ب قاصدک 

 

چشام کور شد... آخ سرم باد کرد...    یآخ سرم... درد گرفت... وا-

 اخ مردم خدا....! 

 

نگاه قاصدک    تیتختش پرت کرد و با عصبان  یاو را رو  حسان

 آورد...  یدر م  یباز یکول نطوریکرد که هم

لحظه دهنت و ببند،  سرم    هیرش داد زد:   کوره در رفت و س  از

 رفت...! 

 

 ساکت شد و بهت زده نگاهش کرد...  قاصدک 

تا خنده اش    دی حسان کرد و لبش را گز  یهپل   یبه موها  ینگاه 

 .ردینگ
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م  افهیق خنده  برا  د یطلب  ی حسان  بود  تالش  در  قاصدک    یو 

 ! دنینخند

 

با    دهیرس  ییو کارت به جا  ینه بخند... من و مچل خودت کرد-

 ...؟! یفیکث نیبه ا یاونم شوخ یکن  یم یمن شوخ

 

برد،  کتمان نکرد،    ریو سر به ز  دیاز جذبه حسان ترس  قاصدک 

 گناهش بود.   یایچون با آنجا بودنش و ملحفه در دستش، گو

 

گرفته و   تیخب حاال که باز یل ینزد و حسان جلو آمد: خ یحرف

 ...؟! یبش می چطوره تو هم، هم باز ،ی کش یمن نقشه م یبرا

 

حرف  سر خواست  تا  آمد  باال  به ضرب  بزند،  حسان    یقاصدک 

 او را سمت حمام برد...  شی الهادستش را گرفت و با وجود تق
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 نکن... من و نبر... ولم کن... حسان....  یحسان ولم کن... وا-

 

سر و کله    یهرچه شامپو بود رو  ش یها  غیتوجه به ج  یب  حسان

 کرد...  یاش خال

 

حسان دست دور کمرش انداخت و برود که  خواست در قاصدک

 باند. اش چس  نهیتوجه به پوشش خودش و دخترک او را به س  یب

 از سر قاصدک افتاده بود.  شال

  انیاش کامال ع   نهیباز شده و س  ش یتنش هم دو دکمه باال  زیشوم

 بود.

 

 و حالت تهوع گرفت.  دیچیگند تخم مرغ در مشامش پ  یبو

 

 کن...   لمو وونهیحالم بهم خورد،  د -
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 که عوض داره گله نداره...  یزیچ-

 

 کنم...!  یتالف  کم یمن فقط خواستم -

 

 ...؟! هیتالف یکثافت کار نی !  اه؟یتالف نیاخم کرد:  ا حسان

 

 یبود که کردم!  چون م  یتالف  نیپررو جواب داد: بهتر  قاصدک

 ...! یحساس یزیدونم به شدت به تم

 

تخم مرغ    ی رد که لزجرا تا آخر باز ک  شش یحسان کرد و ن  نگاه 

  ه یو قاصدک چندش وار گفت:  تو رو خدا    ختیر  نییاز سرش پا

آخه    میستیمن و تو ن  نهیبب   ادیبده االن اون عمت ب  زیشامپو تم

 کنه...؟  یم یچه فکر

 

 ...!یبزارم بر ستیقرار ن-
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 ...؟! یچ-

 

  ت یدهان قاصدک گذاشت و با عصبان  یدست رو  دهیترس  حسان

 ؟ یشک یم غیگفت: چرا ج

 

 نکشم...  غیبزار برم که ج-

 

و موها  رهی خ  حسان کرد... صورت   فیبه شدت کث  شینگاهش 

هنوز هم برق    شیبودند اما چشمان آب  دهیچیهم پ   یشده و تو

 زد...  یم

 

 باش...  شیکنم اما منتظر تالف یاالن رو ولت م -

 رفت...  ییکنار دستشو سیآمد و به طرف سرو رونیحمام ب از

 گذاشت...   دیجد یو شامپو زیتمقاصدک حوله  یبرا
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 آمد.  رونیرا شست و ب خودش

صدا  داخل که  رفت  حسان...    یاتاقش  شد:   بلند  قاصدک 

 حسان....! 

 

 ...؟! یدار کاریرفت:  بله!  چ سیدر سرو سمت

 

گفت:    یبلند  یو با صدا  دیکش  یخفه ا  غیپر حرص ج  قاصدک

 ...؟! رونیب امیبه نظرت من االن چطور ب

 

 ه بود. نکردرا  شینجایا فکر

 

دانست چه   ی بود و نم  ستادهیلخت پشت در ا  فیبالتکل  قاصدک 

 کند...؟ 

 ... چاندیدور خود پ  شتریبه لباسش کرد و حوله را ب ینگاه 
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  ی پدر درارش را ال به ال  ریهم شسته بود و لباس ز  شیها   لباس

را... لبش را گز  یآن ها گذاشت مخصوصا شورت بند و    دیاش 

 ... دیخجالت کش

 

 جلو در بود...  فیتکلبال هم حسان

 کنم...؟!  کاریخب من االن چ-

 

 ... داخل کمده...! اریواسم لباس ب نییبرو از پا -

 

طرف   کیشد... سرش را    رهیدست به کمر مات به در خ   حسان

 ...؟! ارمیاز کجا ب ی گرفت و بهت زده گفت: چ

 

ماتش    نیچن  نیکه ا  ختهیاحساس کرد کرک و پرش ر  یا   لحظه

 ! برده بود...!!
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را باز   سیو چشم بست،  در سرو  دیکش  یپوف کالفه ا  قاصدک

 برد...  رونیکرد و سرش را ب

 

 دوباره مات شد.  حسان

 ...! شیرو به رو یبایصحنه ز مات

قاصدک    سیبلند و خ  یبرد...  موها  ادیرا از    تشیعصبان  یا  لحظه

دست بود... دور   کیو  د یش پراند... شانه لختش سفهوش از سر

بود... گونه    بایچشمانش قرمز شده بود که به نظرش ز  یتا دور آب

برجسته و سرخ رنگش... آخ که    یگل انداخته اش،  لب ها  یها

 شد...!!!  یم وانهیداشت د

 

 ...! نیاریدست لباس ب هیاز اتاق بنده  نییپا نیو ببر فتونیتشر-

 

مظلوم گفت: اقا حسان    یکرد و با نگاه   ش یصدا  یناز چاشن  یکم

 ...! شهیم  یداره طوالن یادینبودنم ز تو رو خدا...! 
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 شد. ریکمر حسان سراز  رهیخالص زده شد و عرق از ت ریت

 کشت...  یداشت، م دخترک

 داغ کرده بود و تنش کوره آتش بود...  بدجور

 آقا حسان لطفا...! -

قرارش بود که نبض    ی حسان تنها قلب بمتوجه نبود اما    قاصدک 

 سوخت... یگرفته و وجودش از حرارت م

لعنت  کنترل و  گرفت  چشم  اما  بود  سخت  خودش  به   یکردن 

 فرستاد...  طانیش

 و قلبش در جنگ و نزاع بودند...  عقل

  ی م  ده یداشت به گناه کش  یوجودش که لحظه ا  ریشر و خ  انیم

 شد... 

 

شرت و شلوار خودش را به او داد و بعد    ی کمدش رفت و ت  طرف

 ن ییقه پابه سرعت به طب  یبدون حرف  شیلباس ها  دنیاز پوش

 رفت... 
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 ناخواسته... یبود با گناه  یمساو  ماندنش

مجرد در آن بود راحت   یکه دختر  ی لباس برداشتن از اتاق  د یشا

 بود...؟!  یتر م

**** 

 ساکت بود.  حسان

آمده بود و داشت با برادرش حرف   لیکمبه همراه    یفخر  عمه

 زد.  یم

بود و گه گاه  قاصدک  آرام نشسته  نگاه  ی هم    یم   ی به حسان 

 مخش بود. یدرهم حسان بدجور رو ی انداخت و اخم ها

ها  چیه صحبت  نم  یاز  پ    د، یفهم  ی جمع  حواسش    ی تمام 

اتاق قاصدک    ی که م  ی قاصدک بود... مخصوصا زمان از  خواست 

 لباس بردارد... 

 زد...  ی افتاد قلبش تا دهنش م یکه م ادشی

 مگر دختر مجرد لباس خواب دارد؟! اصال

راحت و   یلباس ها  شهینبودند،  هم  نگونهیکه ا  یو حسن  سنای

 اما قاصدک...!  دندیپوش  یگشاد م 
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انداخت و دست    ی که داشت آتش به جانش م  ی از قاصدک  آخ

 ..! بردار نبود.

 

مادرش را دست به سر کرده بود تا وارد اتاقش شود    یسخت  به

تا بناگوش سرخ   رشیست لباس ز  دنی داخل شده بود با د  یووقت

بود. شانس آورد    دهیاشته هم خجالت کششده بود،  هم استرس د

 شد...  یکه محسن نبود چون بدجور مضحکه دستش م

 

چمدان لباس داشت که تنها    کی روز به خانه اشان آمده بود و    دو

به خانه    د یبا  هیقابل تحمل بودند که بق  ش یدو سه تا از لباس ها

 زد...  یآنها را تن م ییشد و در تنها یخانجون منتقل م

 

تخت افتاده بود، جلو چشمانش کنار    یکه رو  یفشب بنخوا  لباس

پر و    یها  نهیو س  د یرفت مخصوصا که تصورش با تن سف  ینم

 بود...!!!  یخوردن  چ،یکه ه  یدنیبرجسته قاصدک د
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 داغ شدند. ش یشد و گوش ها سرخ

 کرد...  یمردانه اش داشت خفه اش م زیغرا

لذت    ش یبرا  س یخ  یسر کج شده قاصدک با آن همه مو  یادآوری

 بخش بودند... 

 عرق شده بود....   سیکمرش خ  رهیکه ت  ریبرداشتن لباس ز  یبرا  ای

 

به    یکه از خدا عمر گرفته بود، دختر  ی و هفت سال  ی س  نیا  در

 بود...  ده یاو ند  ی دگیورپر

 

هم    شییبایو ز  کلیداشت! ه  یطور لوند  کیو رفتارش    حرکات

 برد...!!!  یهوش از سرت م یگریجور د

 

 کرد...؟! ی چه مبا او داشت  قاصدک 
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 بود. ناآرام

بود که با   دیکوتاه سف نیز با جسب زیشوم کیتن قاصدک  لباس

سرش انداخته    یست کرده و آزادانه رو  یریحر  دیشال سبز و سف

 بود.

که با لباس و شال سبزش   یآمد و رنگ چشمان  ی به او م  ت ینها  یب

 هم رنگ شده بود... 

 

 

 ...؟! یا ارومم نکن یشده؟ حس م  تیعمه امروز طور-

 

  ی آورد و خودش م  یآرام بود و قاصدک داشت پدرش را در م  نا

 که نتواند کنترل کند...؟!  یاز خود دیترس

 

ز  یفخر  عمه را  حسان  هم    ریموشکافانه  درست  و  داشت  نظر 

 یا بهیاز جانب غر ینا آرام نی کرد ا ی متوجه شده بود اما فکر م

 فاوت بود. شکل و ظاهرش با آنها مت یادیباشد که ز
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 گفت...!  یگرید زیبود اما حسان چ درست فکرش

 

اخم ها  حسان پر حرص خند  یبا همان  غ   دیدرهمش  با    ظ یو 

بدجور  یکیخسته ام. چون  کمیگفت: نه عمه خانوم خوبم فقط 

  ی وگرنه حالش و جا م  ام یرو اعصابم رفته که مجبور شدم کوتاه ب

 شه...!!  یکه نم فی! حفیآوردم! ح

 

  ای بوده    بهیغر  یای: از مشتردی پرس  یناراحتبا لحن  خانوم    هیعط

 آشنا...؟! 

 

  ده یدندانش کش  ریکرد که لبش ز  یبه قاصدک   یینگاه گذرا  حسان

 کرد.  ی نگاهش م طنتیبود و با ش

 لهیآشنا!  بدجورم پ   یایفرستاد و گفت: از مشتر  طانیبه ش  یلعنت

 بود الکردار! ... 
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ا  ینوچ  یفخر  عمه گفت:  مهربان  و  ج عم  یکرد  بخواه   یان! 

  یاعصاب برات نم  گهیکه د  یناراحت کن  یهرکس  یخودت و برا

 شو...  الشیخ یمونه، ب

 

م   حسان نشان  و  خط  چشم  برا  دیکش  ی با  قاصدک  با    ش یو 

م  ناز  آب  ختیر  ی چشمانش  ب  ش یها  ی و  دل  رخ  به  جنبه   ی را 

 ... دیکش یحسان م

 

که با آن ها فرق داشت، کرد و با    ینگاه به قاصدک  یفخر  عمه

 در هم گره خورد. ش یپوشش دخترک ابروها دنید

 

که دو پسر    یحجاب در خانه ا  یو ب  بایدختر ز  کیبود و    بایز

 کرد؟!  یعذب داشت، چه م 

 او را به خانه اش آورده بود؟! یلیبرادرش به دل اصال

  یکرد و م   یخانه رفت و آمد، م  نیپسر خودش هم در ا  یحت

 در کند... را از راه به  شیتوانست پسر سر به هوا
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آمد اما حفظ ظاهر کرد و رو به    ی گونه دختران بدش م   نیا  از

 بودم...؟!  دهی قاصدک گفت : شما رو تا حاال ند

 

آمده از شالش را    رونیب  یخورد و موها  ی تکان  ش یدر جا  قاصدک 

  یی گفت: من قاصدکم!  از آشنا  ییبا یپشت گوشش زد و با لبخند ز

 با شما خوش وقتم...! 

 

بود،    معذب فخر  شده  و    یادیز  یعمه  و خشک  داشت  جذبه 

 کرد.  یبرخورد م یرسم

سر  یفخر  عمه تنها  حرفش  جواب  نگاه    یدر  با  و  داد  تکان 

 یرو  شهیبا لبخند هم  ینیاو را برانداز کرد که حاج حس  قشیعم

نگاش نکن،  دخترم  ینجوریگفت: خواهر من ا یلبانش به شوخ

 ...! شهیمعذب م

 

 شد: دخترت...؟!  زیت یفخر عمه
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! همسر ییرو به رو  هیخانوم همسا  حهی!  ملهینوه خانوم سلطان-

 ... امرزیاسداهلل خان خداب

 

 گرد شد: اما اون که نوه هاش همه پسرن...؟!   یعمه فخر  چشمان

 

 : دختر آقا سامانه...! دیخانوم خند هیعط

 

 اقا سامان که دو تاپسر داشت...؟! -

 

ود اما چه دوست نداشت از گذشته بشن   د،یلبش را گز  قاصدک

 نبود و اجبارا تحمل کرد...! کند که دست او 

 

دواج سامان عاشق ماهرخ شد و بعدش از  ،یفخر  ستین  ادتی-

 کردن؟! قاصدک حاصل اون عشقه...! 
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 دهانش باز مانده بود...  یفخر

حسان    ی دلش بود، چون که ناج  زیشناخت و عز  ی را م  ماهرخ

 .. هم وجود نداشت.  یبود و اگر ماهرخ نبود، حسام

 

 ماهرخ کجاست...؟! -

 

 بغض کرده و آرام گفت: ده ساله ندارمش...!!!  قاصدک 

 

لحن مظلومش گرفت:    یدلش برا  تش یبا تمام جد  یفخر  عمه

 خدا صبرت بده دختر جان...! 

 

اتمام بحث رو   یمتوجه حال بد قاصدک شد و برا  ینیحس  حاج

 خانوم کرد و گفت:  حاج خانوم شام آماده اس...؟!  هیبه عط
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سر  هیطع  و  شد  متوجه  و   به  عیخانوم  رفت  آشپزخانه  سمت 

 کمک بروند...   یرا صدا زد تا برا سنا یقاصدک و 

 

 داد...  حیبودن قاصدک توض یشد برا ی هم م فردا

  ی کوتاه آمدنش کار مشکل  گری شد د   ی م  ریگیپ   یوقت  یفخر  عمه

 بود...! 

 مرخص شد و به خانه اش آمد.  خانجون

برق    چشمان از  بود  پر  خاطر    یخوشحالقاصدک  به  تماما  که 

 را در حقش تمام کرده بود.  شی بود که مادرانه ها یزیحضور عز

 

با کمک سهند همه چ   یجا را در    زیخانجون را درست کرد و 

 نقطه گذاشته بود تا دم دست باشد.  نیکترینزد

 

رفت چون زنش پا به ماه بود    یم   دی هم بود اما دوباره با  سروش

دنو   به  امکان  آن  حضور مدآ  ایهر  تنها  داشت...  وجود  بچه  ن 

 احوال بود.  ضیپدرش کم بود که آن هم خودش مر
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و چشمش به دهانش بود    دیچرخ  یپروانه دور خانجون م  مانند 

 که فقط لب تر کند تا او اوامرش را اجرا کند.

 

خانوم هم    هیآمده بودند و عط  دنشیها به د  هیتن از همسا  چند

از آن جابه کمک ق اما  از   ییاصدک رفت  که قاصدک بلد نبود 

 آمده بود...  ییرایپذ یبرا یکرده و زن  یقبل با خدمات هماهنگ

 

پشت سر خانجون را درست کرد و با لبخند گفت:  قربونت    بالشت

که   رمیواست م  یقر  هیو    زارمیآهنگ شاد م  هیاالن    زمیبرم عز

 ... یایسرحال ب

 

ل  که د  بزار  یآهنگ عرب  هیزحمت    ی :  بدیرمق خند  یب  خانجون

 منم باز بشه...! 

 

 ...زارمیخوشگلش و م هیدلت عسلم!   یجون!  فدا-
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مورد نظرش را گذاشت و شروع به رقص کرد و با تبحر و   آهنگ

 ... دیرقص ییبایز

و    دیاش کرد...  آنقدر رقص  یهم با دست زدن همراه  خانجون

 شیوردن داروهابعد از خ  یخانجون را سرگرم کرد تا از خستگ

 ... خوابش برد

 

هم آمده بود تا کمک دست قاصدک باشد... سهند هم فقط    رها

سرزده بود و برگشته بود به خانه چون پدرش هنوز در  استراحت  

 برد.  یبه سر م

 

** 

 

 رو پا بند نبود...!  یقاصدک از خوشحال  لیآقا خل یدید-
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خانوم مثل مادرشه نه    حهیگفت: مل  ییبایبا تبسم ز  ینیحس  حاج

محبتمادربزرگش...!   قدردان  رو    یقاصدک  شده  حقش  در  که 

 داره...!!! 

  امدیخانم از آن همه محبت برادرش اخم کرد،  خوشش ن  یفخر

نم را  قاصدک  پوشش  دختر    د،یپسند  یچون  که  هم  هرچند 

 ماهرخ باشد...! 

 

داره   یبخواد باشه،  به من و شما چه ربط  یدختر هرچ  نیحاال ا-

نبود!  با وجود    درست  خونه  نیا  یداداش...؟! اصال حضورش تو

پسرا تا  ا  یدو  وجود  من،  پسر  و  گناه    نیمجردت  باعث  دختر 

 ...!!! شهیم

 

 متعجب شدند...   سنایخانوم و  هیعط

کنم    یطور فکر نم  نیبا حفظ لبخندش گفت: من ا  ینیحس  حاج

  ی کن  ی قضاوت م  یدار  ل یدل  یو ب   ی شناس  یچون قاصدک رو نم

 ی که حضورش تو دم یدرو  یاما من تو وجود اون دختر فرشته ا
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اما اگه چشم پسرمم بگ از   ره یخونم موجب برکته نه گناه!  من 

 خدامه که قاصدک عروسم بشه...!!! 

 

بزند اما احساس   یخانم درجا مات شد و نتوانست حرف  یفخر

گفت: داداش شما فقط به   یشده که با دلخور  نیتوه  کرد بهش

  یکن  یکه ماهرخ برات کرد،  به دخترش محبت م  یخاطر کار

شناسم... خوشگله!  اونقدر هم به    یجور دخترا رو م  نیاما من ا

و بعدم خودش و قالب    ادیچشم ب  یرسه تا تو  یقر و فر خودش م

 گول بزنه...!!!  تموم و زیپسر همه چ  هیبهتر که  نیاز ا یکنه... چ

 

لب    ریز  یدندان گرفت و ذکر  انیرا م  شیلب ها  ینیحس  حاج

 . ..ردیزمزمه کرد تا آرام گ

ن   گرونیقضاوت کردن د- اگر پسر   ستیکار من  اما  خواهرجان 

گول بخوره چون سنش از گول خوردن   ستیمن باشه که قرار ن

 گذشته...!!! 
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اتاق خوابشان    یگفت و راه  یریبلند شد و شب بخ  ش یاز جا  بعدم

 شد. 

 گذاشت.  ز یم یمعجونش را رو وانیل حسان

او    نیکه ب  یاقبه روز گذشته داشت و اتف  یمدام فلش بک  فکرش

 و قاصدک گذشت. 

 نیریش  ییدختر بال بود که بر سرش نازل شده بود! البته بال  آن

  ی گفت و عقلش سرکوب م  یکه در دلش م   یو دوست داشتن

 کرد.

  ردیبود و هنوز نتوانسته بود سمت حمام برود تا دوش بگ  فهکال

 چرا که هنوز حس حضور دخترک در ذهنش زنده بود. 

 

  ی کرد و م  یم یادآوریرا  اتیئ ذهنش تمام جزحاال فکر و  یوقت

تنش را    یشده،  حت  کیکه خودش چقدر به دخترک نزد  دیفهم

شد... حرارت   یحس کرده بود،  داغ م  ش یها  یبا تمام برجستگ

داشت   ادیبه    اتیقاصدک با جزئ  زیتنش باال و باالتر رفت... همه چ
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ا ا  یو لحظه    ی ها تکرار م  صحنهکاش دوباره آن    یحس کرد 

 شد...؟! 

 

 دختر خود خطر بود.. نیبودن ا ی ول دیفهم  یهم نم خودش

 

 ...؟! هیچ نایا-

 

که دستش بود از جا   یزیچ  دن یبرگشت و با د   لیکم  یصدا  با

 ... دیو آن را از دستش کش دیجه

 

 ...؟ یافت یکه دور خونه راه م   یمگه تو فضول-

 

حموم   یبهت زده گفت:  به جان خودت من نگشتم و تو  لیکم

 گوش حاج بابات...؟!  ریاونم ز  یطونیش...  آخه بود
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اضاف- زندگ  یزز  خونه  تو  مگه  ا  یندار  ی نزن!     نجا یکه همش 

 ...؟ یپالس

 

پالسم    نجا یمبل نشست:  من روز و شبش ا  ی رو  الیخ  ی ب  لیکم

 من کجا برم...؟  نجاستیننمم ا  گهیحاال د

 

 سرت به کار خودت باشه...!  -

 

   دم، ید  نجایو ا  نیخودمه فقط اجون داداش من سرم به کار    -

 ! ؟یاریگوش حاج بابات دختر ب  ریز  نجایا  یگفتم چطور تخم کرد

 

 تا دهنت و گل نگرفتم...  لیخفه شو کم-

 

.  چطور آنها را  دیقاصدک را د   یحمام رفت و لباس ها  سمت

 جمع نکرده بود...؟! 
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  یناخودآگاه رو  یلبخند   د،یرا د  قشیدق  زیکرد و سا  نیسوت  نگاه

 شست... نش نلبا

 

 ...؟! « رهیگ  یم آخه کجاش و نی»ا

 

  ی بند ها  دنیرا هم با آن دستش گرفت و باال آورد و با د  شورتش

  ی مربوط م شینگاه کرد که کجا به کجا جیگ یکنارش،  لحظه ا

 شد...؟! 

 

لب زمزمه کرد و آن ها را در مشت گرفت که    ریز  یاله اال اهلل ا  ال

 کامل در مشتش بودند... 

که لباس ها را برداشت و سمت کمد رفت و    ختیبهم ر  اعصابش

 آن ها را در کشو گذاشت... 

!  اصال هم مهم  یدیند   یدیبرگشت و گفت:  شتر د  لیکم  سمت

چ  ستین م  یبرام  بدون  گم یم  یول   یکن  یفکر  آدم   ی که    ی من 



 

~ 590 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

انجام بدم... به موقعش اونا رو هم    یستیکار ناشا  که بخوام  ستمین

 ... دمیبه صاحبش پس م

 

نقشش    دیاز ذهنش گذشت:  دختره چشم سف  دعب با  و  دهنم 

سرم گذاشت و رفت... به وقتش    یبد نام   هیکرد حاال هم    سیسرو

 ... رمیگ  یحالش و م

 

درگ  دوباره ها  ریذهنش  پلک  پشت  از  قاصدک  چهره  و    ی شد 

رفت انگار که بخواهد حضور پر رنگش را    یبسته اش هم کنار نم

 نشان بدهد... 

 صدک خواسته بود به مغازه برود. ود و از قازنگ زده ب نینسر

 

رها او را مجبور    یتوانست خانجون را تنها بگذارد اما اصرارها  ینم

 را به او داد.  نشیاش م چییبه رفتن کرد و در آخر سو
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اما با    دیهم پوش  یکرد و لباس ساده ا  یساده ا  شیآرا  قاصدک

 دو چندان بود. شییبا یهم ز  یهمان سادگ 

 

  ی بوق   یشود اما با صدا  نیزد و خواست سوار ماش  نرویخانه ب  از

 به عقب برگشت...  دیکه شن

 ... دیاخم در هم کش یی رنگ آشنا اهیس نیماش دنی د با

  ی رو به رو  یشد و با غرور و خودخواه  ادهیپ   نیاز ماش  ومرثیک

 . ستادیقاصدک ا

 

  شیاز کجا محل زندگ  ومرثیاصال ک  امد،یخوشش ن  چیه  قاصدک

 آب خورد بود... یاو به راحت یکه برا  ؟!  هرچندکرده بود دایرا پ 

 

 ! ؟ی! خوبزمیسالم عز-
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 ومرث یک  بیجلو برداشت و نگاه برنده اش را نص  یقدم  طلبکارانه

 ؟ ی کن یم  کاریچ نجایکرد: تو ا

 

 زد: جواب سالم واجبه خانوم خانوما...!  شخندین ومرثیک

 

آنجا  نفرت داشت...    ومرثیآماده به حمله بود چون از ک  قاصدک 

 ست یپشتش ن  یخوب  تیدانست ن  یکرد اما م  یدرک نمبودنش را  

آخر از  د   یبار  نیچون  را  او  ه  ده یکه  خوش  چیبود    ی خاطره 

 نداشت... 

 

 ...؟! شی فرما-

 

شلوارش کرده و   بیدست در ج  یو مجلس  کیش  یلیخ  ومرثیک

طرز صحبت از  ن یبم گفت: نوچ...نوچ... ا ییسر کج کرد و با صدا

 ...! زمیعز  دهی بعتو  مثل یخانوم محترم
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ب  ی آقا-   ی تا به چرت و پرت ها  ستمی ن  کاریمحراب من اونقدر 

 ...؟ رمیمن م ا ی نیحرف بزن ایشما گوش بدم  

 

خوددار  ومرثیک بازو  شیتمام  و  داد  دست  از  را    یرا  قاصدک 

و آنقدر حرکتش تند بود   دیچنگ زد و او را به  سمت خود کش

 که شال از سرش افتاد... 

 

 چته؟! ؟یدکر رم کهیمرت-

 

ال  ومرثیک از  حرص  ها  ی با  گفت:     د یکل  یدندان  اش  شده 

لعنت بزن...  حرف  درست  نکن...  سگم  پا    یعوض  یقاصدک  چرا 

 ... ؟یدینم

 

اش کوباند و صدا    نهیس  یدستان مشت شده اش را رو  قاصدک

م حرف  بخوام  هرطور  من  کثافت...  کن  ولم  کرد:  زنم،     یبلند 

راه به راه من و  وت نفرستادم که  !  برات کارت دع یهر  یناراحت
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 ی کالنتر  رمیراست م  هی  یکن  تمیاذ  یبخوا  نباری... ایکن  یخفت م

 کنم...  ی م تیو ازت شکا

 

نکن که به زور تو رو مال خودم کنم و بعدش    یقاصدک کار-

 خوامت...؟!  یم  یفهم ی دنبالم... چرا نم یفتیسگ ب نیع 

 

محراب!    یآقا  خوامت  ی نم  ستیخوامت!  زور که ن  ی اما من نم-

 برو گمش....  نمت،ی مزاحمم نشو چون خوش ندارم بب

 

 در دهانش ماند...  گوشش خورد حرف یکه تو ی لیس با

 صورتش گذاشت...  یزده دست رو مات

 ...؟! یعوض یکرد کاریتو چ-

 

هجوم    ومرثیبرافروخته سمت ک   یبا غضب و چهره ا  قاصدک

 یکه سوزش  دیرا در صورتش کش  شیبرد و با تمام قدرت ناخن ها 
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دفاعش قاصدک را هول داد    یدر آن احساس کرد و برا  قیعم

 خورد... نیکه با کمر محکم به ماش

 

 ...؟! ی کن یم  کاریچ یدار یعوض کهیمرت ی ه-

 

بود و با ضربه    دهیآمدن،  آن دو را د  رونی ب  نیبود که ح  حسان

 به قاصدک زده بود،  خونش به جوش آمد...!  ومرثیکه ک یا

 

  و   دی حسان رفتن را مناسب د  یصدا  دنیشنمحض  به    ومرثیک

به قاصدک تهد  نیبه سرعت سوار ماش اما رو  وار گفت:     دی شد 

 جا ختم بشه... نیبه هم ستیقرار ن دارمونید

 

 رفت...  و

 

 ... ندیبنش نیو کمک کرد تا در ماش ستادیکنار قاصدک ا حسان
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 بود...؟! حالتون خوبه...؟  ی ک نیا-

که داشت ابرو در هم    یفیاز درد خفنگاه حسان کرد و    قاصدک 

 ... دیکش

 درد گرفته...! ی خوبم... فقط کمرم کم-

 

 بود..؟!  ینگاهش کرد:  اون مرد ک   تیبا جد حسان

 

 کنه مزاحم...!  هی-

 

 خواست...؟!  یازت م یچ-

 

هوس باز که فکر کرده منم مثل    یا  لهیپدرسگ پ   هی   ه؟ییبازجو-

 م... احمق...!!! دور و برش یاون زنا
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حسان بد در هم گره خوردو غضبناک گفت: خب شما    یابروها

 بدتر نرسه...   یتا کار به جاها  نیذاشتیم  ونیبزرگتر در م  هیبا    د یبا

 

م   قاصدک  عقلم  اونقدر  زد:  چ  یپوزخند  که  کنم    کاریرسه 

ول  یاجیاحت به  چ  یهم  قراره  مگه  بعدم  با   یندارم...  که  بشه 

 بزارم...؟!  ونیبزرگترم در م

 

 نقدر یا  یتون  یبزنه!  چطور م  بیبود بهت آس  کینزد  اون مرد-

 ...؟! یساده از کنارش رد بش

 

و با خود فکر کرد: حسان سمج تر    دیکش  یپوف کالفه ا قاصدک

 مردان دور و اطرافش بود...  گری و بدتر از د

 

 م... که وقتتون رو گرفت دیبرم،  ببخش د یمن با-
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او را د از خواه ی حس کرد که قاصدک م  امد، یخوشش ن حسان

 ... دیا ینبود که کوتاه ب یاز سرش رفع کند اما کس

 ...؟ شیشناس یبود؟ از کجا م  ی اون مرد ک-

 

  د یسر کج کرد و با تعجب گفت:  جانم...؟!  حتما هم با   قاصدک 

 جواب بدم...؟! 

 

رو  هیکه    یدر حال  حسان و دست د  یدستش    یرو  گرشیدر 

ب رو گفت: جواو آرام    دیبود،  خود را جلو تر کش  نیسقف ماش

 فهمم...!  ی من م یچونیبپ یاما اگه بخوا یدیکه حتماً م

 

انگار   یاول صبح نی: تو رو خدا ببدی حرص خند یاز رو قاصدک 

 کنه اس سهم من شده...!  یهرچ
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چون   ی نیوقت هم نب  چیه  دوارمیو ام  ی دیهنوز کنه بودن رو ند-

 ...!!! رمیگیمن... بدجور... پ 

  ریگیپ   یخوا  ی االن م  یعنی داد:    هیتک  ی صندل  ی به پشت  قاصدک 

 ...؟ یبش

کردنش را   ت یقاصدک قصد اذ د یتنها نگاهش کرد و فهم حسان

 لب زمزمه کرد...  ریز  یتکان داد و باشه ا یدارد...  سر

 هات و ببر...  ینت اما ا یکنم اما ب کاریدونم چ ی باشه خودم م-

 زد...  شیشانیافتاد و دست در پ  شی لباس ها اد ی قاصدک 

م ود  نب  ادمی- بفرست  یبزار   سهیک  هیتو    یتونست  یاما  دم   یو 

 خونمون...!

 

 بره...!  ی هرکه خودش جا گذاشته،  خودشم م ست،یکار من ن-

 زد...  یچشمک ناز قاصدک 

 ... یبا یببرمش... فعال با ام ینگه دار تا ب یادگاری باشه فعال -

 را بست و قاصدک هم حرکت کرد...  نیدر ماش حسان



 

~ 600 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 !! دختره سرتق تخس...!-

 

 »قاصدک« 

بود کار    نیاومدم،  اونوقت ا  یهمه راه من و کشوند  نیاالن ا-

 واجبت...؟!

 

 کند...  هیکم مانده بود گر نینسر

سرو صدا کرد و رفت،    کم ینه به خدا قاصدک خانوم مرده اومد -

 هم از دهنش درومد نثار شما و من کرد...  یهر چ

 

ه داده بود  چطور به خودش اجاز  یدرشت شدند،  رسول  چشمانم

  ایمرا ببرد؟!  مگر پولش را خورده بودم    یو آبرو  دیا یه ام بتا مغاز

 دستش بودم...؟!  ریز
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 ومرثی... اول کدیبار  یم   میو زمان داشت برا  نیزم  امروز انگار از  نه

 ...! تیخاص یکچل ب   نیدوم حسان،  حاال هم ا

 ...! شعوریمردک ب ش ینشاندمش سر جا ی م د یبا

 

رو با چاله   نجا یاومد و ا ی کی گهیبار د  هیفقط  ! اگهنینسر نیبب-

  نجای... اصال اسیبه پل  ی زن  یزنگ م  یاشتباه گرفت،  فور  دونیم

 مگه نگهبان نداره؟

 

 کرد...  رونش ینگهبان اومد ب-

 

رو    نجایگفتم: ا  یشانه ام انداختم و با لبخند حرص  یرا رو  فمیک

پا که کل زندگ  یچهار چشم ن  م اودون   یدستته!  منم م  میبه 

 بشونمش سرجاش...!  یکچل و چطور

 

ب  از پاساژ  بعد چند بوق    رونیدر  به کامران زنگ زدم...   زده و 

 برداشت...را  یگوش
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 جونم قاصدک...؟! -

 

ا  تیبا عصبان  هوی پا    ی م  یچ  کهیمرت   ن یداد زدم:  ازم که  خواد 

تا دم مغازم و هرچ اومده  بار نسر  یشده    نیاز دهنش درومده 

 کرده...؟! 

 

 ...؟! یگیرو م  ی ک  ؟یجاخورده گفت: چ نکامرا

 

 ...! گمیحروم زاده رو م یاون رسول-

 

شده   یپاپ شینداشتم فقط چند روز پ به جون خودت من خبر -

  نیعکس و لباس پرو کردن و ا  یبرا  ادیبود که چرا قاصدک نم

 نبود...  یحرفها وگرنه صحبت
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اونم    از دهنش درومده بارم کرده و رفته...   ی اما اومده و هرچ-

 کرده باشم آبروم و کرده تو کون خر...!  یکار نکهیبدون ا

 

 زنم...!  یحاال آروم باش! من باهاش حرف م-

 

تا حاال    یسر از صبح  با لذت گفتم:  اما  پر حرص  تکان دادم و 

ا رفته،  خودم   یعوض  کهیمرت  نیحالم خرابه،   رو مخم  بدجور 

  ادش یه م ککن یکار هیچه مرگشه؟  اما قبلش  نمیبب رمیدارم م

 ...؟! هینره قاصدک ک

 

 ...؟! یبکن یخوا یم کاریچ-

 

 جونم...!  فعال...!  یفهم ی م-

 



 

~ 604 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  یمن یرفتم...  آدم شده بود برا یکردم و سمت دفتر رسول قطع

داشت و   یکه با او بودم و فروش فوق العاده ا  ییکارها یلیکه خ

  شدند و   ی هار م  ادیز  یزد... آدم ها از خوب  ی م  بیکه به ج  یپول

به   یکنم... زنگ  یچیهم همان بود اما بلد بودم دمش را ق یرسول

دفترش بود و جلسه داشت و   ی وضزدم و آمار گرفتم... ع  شیمش

برا  یکه م   یتیموقع  نیبهتر انجام    یتوانست  خوب شدن حالم 

 ...!!! یگرد و خاک درست و حساب  کیبدهم 

 طماع نفهم...!!!  مردک

 

 لبم نشست. یرو لبخند

 شد.  یها رسوا م نیزودتر از ا  دیآدم با  نیبود،  ا حقش

با من    ی گاه  یو حت  دمید   یبا دختران و زنان م شیزدن ها  الس

  ی او را عقب م  میخواست جور شود که هر بار سد دفاع   یهم م

 کشاند. 
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افکار و    ریوقت نخواستم خودم را درگ  چ یکوتاه آمدم و ه  بارها 

  یکرد به کار  بم یکه با من کرد،  ترغ   یکنم اما با کار  ش یرفتارها

 کردم چه برسد به عمل کردنش....  ی که فقط بهش فکر م

 

با د  وارد پر    یطانیلبخند ش  یزن رسول  دنی دفترش شدم و  ام 

 رنگ شد.

 بهم چشمک زد. یمنش

 ...؟! یبه حال رسول یآتش بود و وا یمانند اسفند رو یرسول زن

 

گرفت    ... صدا ها باالدیداخل اتاق شوهرش شد و در را بهم کوب  زن

 آمد...  رونیب یو دختر

 باز ماند.  دهنم

از آن ها  یرا م  دختر از   لهیبود که مکر و ح  ییشناختم،   اش 

 هم بود...!!!  بایچشمانش معلوم بود، اما لوند و ز
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رو  یجا  اما خراش  زن   یچند  خود  کار  کار،  که  بود  صورتش 

 .بود یرسول

از    دخترک بلند کند  آنکه سر  و بدون  را مرتب کرد  در  شالش 

 رفت...  رونیدفتر ب

 زدم و او هم لبخند زد. یچشمک یمنش به

 ... یانداختن رسول ریگ  یکرده بود برا یی به جا یهمکار

شد... بدون    یبد م  د ید  یمرا م  یبس بود و اگر رسول  گرید   ماندنم

 زدم...  رون یتوجه به مشاجره اشان از در ب

 بسته شد... شهیهم یبرا  ی! نسخه رسولیمساو کی کی

***** 

 

 کنم.   یم یبه گوش یکشم و نگاه  ی به سرم م یدست

اما باز شل   زمیر یآرد م گرید  یا مانهیآوردم! پ  یسر در نم اصال

 بود...!   یو آبک

 روم...  یوا م یصندل یرو زانیآو  یبا لب کالفه
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شده؟    یشکل  نیکه گفته بود رو اضافه کردم چرا ا  یمن که هرچ-

 شل باشه...؟!  نطوریهم دی با  دیشا

 

ر  کیک  عیما فر  دما  ختمیرا در ظرف مخصوص  و    ی و در  صد 

 کردم که زنگ خانه زده شد.  میهشتاد درجه تنظ

ام انداختم    یپر از آرد و تاپ و دامن کوتاه مشک  افهیبه ق  ینگاه 

هم    ی رفتم... طبق معمول جواب نداد و تنها کس  فونیو سمت آ

 . رها بود... در را زدم تا باز شود  زد، یر یطور کرم م نیکه ا

 

اندازم و سمت در خانه رفتم و در   یبازم را پشت شانه م  یموها

 را باز کردم... 

  یعوض  یکشون  یمن و م   نجایتوله سگ که تا ا  یرها  یریبم  یا-

 ... کرمت گر.... شعوریب

 

 دهنم ماند.  یحسان پشت در حرف تو  دنی د با

 کرد.  یهم مسخ شده نگاهم م حسان
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  ن یدیدم من و دن فکر کرگفت:  م  یبرد و با لحن جد  ریبه ز  سر

 ...! ومدمینم  ااهللی  یوگرنه ب

 

 د...! بو دهی و کامل باز کردم،  او که مرا د در

 ... دییاشکال نداره،  بفرما -

 

با د  سر آورد و    ی اخم کرد:  قاصدک خانوم وقت خوب  دنمی باال 

پ   ستین  یشوخ  یبرا االن  خانوم  حاج  که   داشونیمخصوصا 

 ...!شهیم

دادم و    یناز لوندبه موهام  تا حاج خانوم    یبا  گفتم:  حاال کو 

 ...؟! انیب

 

لب زمزمه کرد... کم مانده    ریز  یطرف گرفت و ذکر  کیرا    سرش

 بود قهقهه بزنم...! 
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دوست    دم ید   یحسان رو م   یبود که  وقت   ی دانم چه کرم  ینم

 داشتم سر به سرش بگذارم... 

 

خوش- صورت  خانوم  ا  یقاصدک  و  موقع  نکهینداره   تیاصال 

 ...! ستین یشوخ یبرا یمناسب

 

 

 ...؟! یدر یمادر حسان چرا جلو-

 خاک به سرم...!!!« ی»وا

 

سمت   عیهول کردم و سر  هیخاله عط  یصدا  دنیمحض شن  به

 کرد...  یسالن رفتم که خانجون با تعجب نگاهم م 
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را شکر که خاله ند  ینفس م   نفس اما خدا  وگرنه چه   دمیزدم 

 کرد...؟!  یبا خود م  یفکر

 

لباسم سرم  دنیافتاد و با د نهیبه خودم داخل آ اهمنگ یا لحظه

 ...دیسوت کش

 

موها  لباس و  آرد  از  کن  ی پر  دست  که  ام  لباسم    ی آشفته  از 

شده بود،  با چه اعتماد به    دهیماس   شمیکه آرا  ینداشت... با صورت

 دانم...؟  یرا نم ختمیر یروش کرم م یداشتم جلو یسقف

 

  رونیکردم و برا عوض  لباسم    عیدوش گرفتن نبود و سر  وقت

 رفتم... 

 

 و حسان کنار خانجون بودند.  هیعط خاله



 

~ 611 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

را هم آوردم   ییرایپذ  ل یرفتم و خوش آمد گفتم و وسا کنارشان

به حسان کرد و بهم گفت:  مادر حسان   یاشاره ا هیکه خاله عط

 رو ببره آشپزخونه...! سهیک نیکن که ا ییرو راهنما

 

 ... برم یخودم م نیدیا چرا زحمت کش-

 

 ر یرا بردارم که حسان کنار رفت... متعجب ز  سهیشدم تا ک  خم

 اش شدم...  انهینگاهش کردم و متوجه لبخند موذ یچشم

 

سنگ  سهیک از  که  برداشتم  درد    شی ن یرا  کمرم  و  رفت  نفسم 

 گرفت... 

 م یحرکت آن را برداشت و برا  ک یبغل گوشم خم شد و با    حسان

 باال انداخت...  ییابرو

! حاالم من و به آشپزخونه  دهیحرف گوش م   ، ی ه بگبار به بچ  هی-

 کن...  ییراهنما
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و خانجون متوجه نشدند اما    هیکه خاله عط  یگفت به طور  آرام

 کرد...  عیمرا بدجور ضا

 

 نازک کردم و سمت آشپزخانه رفتم. شیبرا یچشم پشت

اش   نهیبه س  نهیگذاشت و خواست برود که س  زیم  یرا رو  سهیک

 سد راهش شدم...  من همرفت  یشدم و هر طرف

 

 اش گرفته بود...  خنده

 بچه بزار برم...! -

 

اما از سنت خجالت بکش    ستی ن  ی تو پدربزرگ بودن شما شک-

 ...؟! یفتیبچه سر لج ن  هیکه به قول خودت با 

 

خوب- ب  ستین  یتالف  یبرا  یوقت  من  بلدم    شتریوگرنه  تو  از 

 کنم...!  یلجباز
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 گذشته...؟!  تیزاز سن لجبا ی کن ی آقاهه فکر نم ی ه-

 

بچه   هیصورتم خم شد و با لحن آرام و بمش گفت: آخه    طرف

آدم   نیدونه ا ی کنه و نم  ی پررو هست که بدجور داره انگولکم م

 تونه خطرناک باشه...!  یچقدر م یتو لجباز

 

 سمج مرا کنار زده و رفت.  یمانند پشه ا بعدم

 دانستم چه کنم....؟!  یو مبهوت جمله اش شدم و نم مات

  د یشا  ا ی کنند    رییتوانستند تغ  ی م   ی و مکان  طیها در هر شرا  آدم

 ... دیاز ذات و اخالق آنها را فهم  ی شد کم  ی باعث م  طیهم آن شرا

 بود،  حسان شگفت زده ام کرده بود.  یطور هر

 

م  یزیچ  برخالف نشان  ظاهرش  در  م  ی که  باطنش    ی داد،  

 باشد.  طنتیتوانست شوخ،  لجباز و پر از ش
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خجالت    کلش یاز قد و ه  میا هم که نکنسالش رسن و    حساب

من  دیکش  ینم با  صدا  یو  بچه  خودش  قول  به  زد،     یم  میکه 

 کرد.  یم یشوخ

 

 کن...! « یبرو با هم قد خودت شوخ »آخه

 

که دوست    د یفهم  ی و م  ش یگرفت از بچه گفتن ها  ی م  حرصم

 برد...  یازم اسم م  شتریو ب شتریندارم و ب

 

سع  هرچه خا  ی م  ی قدر  و کردم  برسم    نومانه  نظر  به  متشخص 

اتفاق ثابت شود،     ی م  یدرست  بر عکسش به خودم هم  تا  افتاد 

 من معنا ندارد...!!!  یدانستم که خانوم بودن برا یآخر خودم م

 

بردم،  کدبانو    یسوخته و وا رفته ام را از فر درآوردم پ   کیک  یوقت

 اگر بار ها تالش کنم...!!!  یمحال است حت میشدن برا
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از آن برق چشم ها  م یآبرو  هیخاله عط  جلو پراز   یرفت و بدتر 

حسان بود که همان جا دعا کردم اگر زن گرفت،  زنش    طنتیش

نداشته باشد تا روزها    یو کدبانوگر  یاز خانوم  یسررشته ا  چیه

کرد    یشک حسان دق م  یبدهد...  ب  یبه حسان شکمو،  گرسنگ

 داشت...!!!  تیاهم شیغذا برا  تینها یچون ب

 

 ...؟یریگ  یم  ادی ال نداره مادر شکا-

 

 یبعد حسان دوختم که چشمک  هیعطمغمومم را به خاله    نگاه 

 حواله ام کرد... 

خدا بزنه چش و چالت و کور کنه که    یدلم زمزمه کردم:  ا  تو

 پسره سه نقطه...!!!  یو مسخرم کن یایبرام چشم و ابرو ن

 

 ی ادیسر درست کردن حسان ز  ایگو  هیو خاله عط  ینیحس  حاج

نزده    نیچن  نیپنهان داشتند که شازده اشان ا  یشاد و خوشحال

 رقصد...!  یم
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دختر   نیجان ا هیکرد و گفت:  نه عط هیرو به خاله عط خانجون

گرفت... بچم کال    ی م  اد یگرفتنش بود که تا حاال    ادیاگر قرار به  

 استعداده...!  یب

 

 کرد و من فقط لبم را کج کردم...!  میکیخاک کوچه  با

 

 هم هنوز سرجاشه...!!! اشیتمام گفت: بقا یگر یبا موذ حسان

 

 ...؟! یچ یای متعجب گفت:  بقا خانجون

 

 ...!!! کیک-

 

  دهیبهم رفت که ترس  یام چنان چشم غره ا  یوسواس  خانجون

 ن یو با من من گفتم:  خانجون... چرا... همچ دهیخود را جلو کش



 

~ 617 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

بعدا    ه اومد وگرنهکردم که خال  یم  زی... به خدا داشتم... تمیکنیم

 کردم...  یم زیتم

 

 . دمیدندان کش ریلبم را ز گوشه

 

کنم...  دخترم تو هم اگه    زیتونم پاشم و تم  یخدا من نم  یا-

 توقع نداره ازت...!!!  یواال کس یدرست نکن کیک

 

 خانجون...؟! -

 

 ...!یریبگ   ادی  یکن  یخواد سع یاصال نم-

 

 خانجون...؟! -
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بود   کینرفته نزد  ادمی  یهنوز اون سر  گهیگم د  یراست مبله؟!   -

 هوا...! یمن و خودت و خونه رو بفرست

 

 خانجون...؟! -

 

بدبخت    گم،یمگه دروغ م  ؟یکن  یخانجون خانجون م  ی ه   ه؟یچ-

 ...! رهیکه بخواد تو رو بگ یاون

 

 شدند و از خجالت مردم...  زانیآو می ها لب

تعر- م  یچ یه  یکن  ینم  فیخانجون  فحشم    کمتر  یداد  یاما 

 شدم...  یحت منارا

 

 تو بودم چهار تا بچه داشتم...!  ینداره که من جا یناراحت-
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نخورنیضیمر  ی ناسالمت- گفته حرص  دکتر  اون نی!   بعدم    !...

ز البته منم    ادیموقع ها شوهر  مثل    ی کیبود االن شوهر کمه!  

   ومد،یباشه بدم نم  پیشد که عاشق و خوش ت  یم  دایآقاجون پ 

آوردم...! تازه خود آقاجون    یرو مپنج تا    من قشنگ  نیباور کن

غذا  یم م  یگفت چقدر  و شور  پا    هیتا شما    دهخور  یسوخته 

 ...! نیکدبانو شد

 

 به یجلو غر  گریخانجون باز ماند... خوب کردم تا او باشد د  دهن

 نکند...  یتیشخص بیها مرا تخر

خورند!  من هم فقط    ی حقت را م  یگفتند پررو نباش  م یاز قد  واال

استم چشم حسان را کور کنم اما  ود دفاع کردم اصال هم خواز خ

 به او نداشت...   یدانم ربط یم
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پشت دستش زد وبا خجالت گفت:  خاک به سرم،  ما    خانجون

تازه اگرم بود از خجالت اونقدر    میزبون نداشت  نقدر یا  مایکه قد 

 که نگو...!  م یشد یم دیفسرخ و س

 

کنم؟ خجالت بکشم   کاریمن و معلوم کن من چ  فیخانجون تکل-

 نه...؟!  ای

 

 

 ... دیشود،  خند یزبانم نم  فیحر دید  یوقت

رفت    یم  برهیو  یتپلش رو  کلیو ه  دی خند  یهم م  هیعط  خاله

بود که   یپر از برق و حس مرموز  یجور  کیحسان    یاما نگاه ها

 نداشتم...!  دنیهم به فهم یو عالقه ا دمیفهم ینم

 

 « ی»راو
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 آغوش سامان فرو رفت.  در

محکم پدرش را دو    نیچن  نیبود که ا  دهیامانش را بر  ی تنگ  دل

 بود.  دهیچسب یدست

 با نفرت و حرص نگاه قاصدک کرد.  مایس

 

ا  ی نم  ادشی وقت    چیه هوو  نیرود  همان  که    یی دختر  است 

که به مادرش    یبیبود،  مخصوصا شباهت عج  ده یسامانش را دزد

 داشت...! 

 

  نکهیم به خاطر اآن هشد  ایجو یحال خانجون را به سرد مایس

اش را به جا آورده باشد که اگر به خودش بود هرگز به   فهیوظ

 گذاشت.   یآنجا پا نم

 

شوهر و پسرانش حاضر    نیچن ن یدختر مهره مار داشت که ا  نیا

 او جان دهند...!  یبودند برا
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 شد و بعد کنار دخترکش نشست. ایحال مادرش را جو سامان

   اورد، یرا در ب مایآنکه حرص س یبرا  یگر یبا تمام موذ قاصدک 

 .ختیر ی کرد و ناز م یپدرش لوس م یخودش را برا 

وقت حاضر نبود    چیه ی دوست داشت از حسادت بترکد ول مایس

 ...! اوردیب شیوتو ر

 

 ن یا  یبا عشق و محبتش نگاه دخترکش کرد و گفت: تو  سامان

 ...؟! یکرد ی م کاریمدت چ

 

واال   دشیبه گردن سف  یتاب  قاصدک  باشه،     ی کارداد:   کار  که 

نبود اما اگر بخوام راستش و بگم دلم بدجور براتون تنگ شده 

جفت چشام  ی...! خانجون هم که رویچیشما ه یبود و جز دور

 ذارمش...  یم

 

 بود...!  نیمادر و دختر هم استیس
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کرد و با    یاشان بود که طرف را جذب م  ی ناز و غمزه ذات  نیهم

 بردند...!  ی مدل   شانیها ختنیهمان زبان ر

 

  ی ادیشناخت و دل کوچکش ز  ی محبت دخترکش را م  سامان

 مهربان بود درست مانند ماهرخش...!!! 

 

لذت نگاه قاصدک کرد و دل تنگ ماهرخ شد اما با دخترکش    با

 کند...   یتوانست رفع دل تنگ  یهم م

 

 ...؟ ی مگه پاساژ نرفت-

 

 و خودم و باز نشسته کردم...!  نینه سپردم دست نسر-

 

 !؟یدار نانیبهش اطم-
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 دستشه...!  ریز م یاونقدر که کل زندگ-

 

  ی ندونه فکر م  ی که کس  میکل زندگ  گهیم  ی:  جوردی خند  نساما

 کارخونه رو داده بهش...!  هیکنه 

 

لودگ   قاصدک  پولدار   یبا  گفت: سامان خان همه که مثل شما 

 ...!ستنین

 

 خودم کار کن...!  شیپ   ایب-

 

 

 رش کرد. بهت نگاه پدماند و با   یلحظه ا قاصدک 

شد که نتوانست خوددار باشد    یعصبان   ی جا خورد و به قدر  مایس

 ...؟ یگی م یچ یفهم  ی م چیگفت:  سامان ه  یو به تند
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 ... امدیکوتاه ن مایکرد.  اما س مایحواله س ینگاه تند سامان

 

گفت:  قاصدک پاش و     د، یاوضاع را نامناسب د  یوقت  خانجون

 ...! اریب وهیم

 

 وهیتمام گفت: م  تیبلند شود که سامان با جد   استخو  قاصدک 

 خوام باهات صحبت کنم...!  ی م اریرو ب

 

ا  یلیادامه داد: خ  مایرو به س  بعد  رو گرفتم و    م یتصم  نیوقته 

 ... دمیکس هم نم  چیاجازه دخالت به ه

 

 سامان...؟! -

 

 بس کن...!  مایس-
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 . دیعقب کش   د،یتشر سامان را شن یوقت مایس

 کرد. بغض نگاهش   پر

 سامان بود اما...  عاشق

 

که قاصدک    یو نفرت سمت قاصدک نگاه کرد تا لحظه ا  نهیک  پر

 از نظرش دور شد.

 

 آمد. فونیآ یگذاشت که صدا  زیم یرا رو وهیم

 

 سهند در را باز کرد.  دنی د با

 .دیو سرش را بوس دیدر آغوشش کش سهند

 

د  سامان خند  دنیبا  خندانش،   چ  دیپسر  گفت:  کبکت    هیو 

 خونه...؟!  یوس مخر
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 را سمت پدرش گرفت. یجعبه ا سهند

 و آن را گرفت.  د یخند سامان

آن ها رد و    نیب  یدر چشمانش نشست که قاصدک نگاه  یبرق

 ...؟! هیبدل کرد و گفت:  موضوع چ

 

با حفظ لبخندش،  جعبه را سمت قاصدک گرفت و گفت:     سامان

 ...؟! هی چ نیخودت بب

 

 گرفت.  ند کرد و جعبه رابه سامان بعد سه ی نگاه قاصدک 

متعجب سر بلند کرد و    نیماش  چییسو  دنی را باز کرد و با د  آن

 گفت:  نه...؟! 

 

 ...! نیآره بابا جان پاش و برو خودت بب -
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رفت و در را    اط یو سمت ح  دی از جا جه  ریشصت ت  نیع  قاصدک 

 باز کرد. 

و    دیکش  غیبا روبان قرمز ج  ییمدل باال   دیسف  نیماش  دنید  با

 سمتش رفت. نطوریهم

 و بپر بپر کرد...  دیکش غیج یخوشحال از

 سهند بلند شد.  قهقهه

شود که سهند دستش را گرفت و   نیخواست سوار ماش قاصدک 

 به داخل خانه برد... 

 بشم...!  نمیبرم سوار ماش یذار ی عه!  چرا نم-

الس وگاس    نجا ی!  بعدم ارتتی گ  ی م  سیپل  افهیو ق  ختیر  ن یبا ا-

 ...!رونیب یریافشون م یباز و موهاشما با سر  ستیکه ن

 

  د ی و سمت خانه دو  دی از ذوق خند  ختشیسر و ر  دنیبا د   قاصدک 

پشت سر همش    ی و خود را در آغوش سامان انداخت و با بوسه ها

 از او تشکر کرد... 
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قاصدک و  گفتن خانجون و فرو کش کردن ذوق    کیاز تبر  بعد

  اصدک کرد رو به ق  تشیآرام شدنش،  سامان با حفظ همان جد

 نکهیکنم که مثل ا  زتیو گفت: خواستم به قول شما جوونا سوپرا

!  اون دم  یو با خودم کار کن   یا یخوام ب  یموفق هم شدم!  ازت م

رو سر و سامون  ارهاخواد که بعد از من ک ی رو م ی کیو دستگاه 

 بده...! 

 

 اما من... -

 

ن با من کار کن!  چو  ایب  گمیم   یوسط حرفم نپر دخترم... وقت-

 چی...  نه سروش نه سهند هگمیدونم که بهت م  یم  یز یچ  هی

رو ندارن،    انشی دونن،  فن ب  یچون راهش و نم   ستنیکدوم بلد ن

م خوا  یرو انجام بدن رو دارن... نم   یترس از اون که نتونن کار

باشه که راه    دی با  یک یحاصل سالها تالش و زحمتم بر باد بره و  

 من و ادامه بده... 

 بود ریو سخت فکرش درگ رده بودسکوت ک قاصدک 
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کشت که  گفت:    یاز زور حرص و طمع داشت خودش را م  مایس

  م یرو وارد زندگ  کهیدختر اون زن  یسامان بس کن؛ تو حق ندار

 ...! یکن

بزند که سامان با    یبا اخم نگاهش کرد و خواست حرف  قاصدک

  ی! بعدم تو کارمایحرف دهنت و بفهم س نکهیگفت: اول ا یتند

  ی تون  ی نم  ی نیب  ی دخالت نکن... اگرم م   ستیط نت مربوکه به

 ...! یبر ی تون ی!  م یبمون یستیمجبور ن  ،یتحمل کن

ال با  کرد که عاشقانه دوستش داشت و ح یناباور نگاه مرد  مایس

 کرد...  یقاصدک احساس شکست م یحرف ها جلو نیا

  ی رو به قاصدک گفت:  تو عوض  نهیو با ک  دیاز چشمانش چک  اشک

 ...! ینیب ی مباش بد مطمئن 

 

 ما یسمت در رفت و سهند خواست برود که س  یحرف  چیه  بدون

 پروراند.   یدر سر م یگریچون فکر د د یای مانع شد و نگذاشت ب

 

 رفت و سهند به داخل خانه برگشت... مایس
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خوام به   یناراحت نشو و م   مایطولش نداد و گفت:  از س  سامان

 ..  !شمیپ  یایو ب یبد تینظرم اهم

 

 تونم...؟!  ی من م  دیدون یاز کجا م -

 تکان داد یو نگاه سهند کرد و سر د یخند سامان

و    هم مغازه   ی...! هم خونه داریدوتا شازده جلوتر  نیچون از ا-

دو تا پخمه   ن ی!  کال با ایهم هست  ریدرآمد،  تازه دست به خ

 ...! یفرق دار

 گفت:  بابا...؟!  ی شاک سهند

 

مرت- مکهیمرض  دروغ  مگه  دارم  گ  ی !     هیتازه    یقد خر سن 

فکستن کرد  یزد  یشرکت  ول  بارش  و  کار  که  سروشم    !...

 خواد بزاوونه...!!!  ی به زنش!  انگار اون م دهیچسب

 نشست...   ش یخنده زد و طرف پدرش رفت و کنار پا  ریز  قاصدک 
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 بابا...؟!  د یبا تمام محبت نگاهش کرد:  راستش و بگ قاصدک 

 

داره توکنارش گفت: چون دوست  حرفشان امد و    انیبه م  خانجون

دوزار با اون   یسال ها!  در ضمن تومن  نیبه جبران تموم ا  یباش

 سکمیو دل نترس!  اهل ر  یدار  یفکر اقتصاد  ،یدارنره غوال فرق  

 ...! یهست

 

سهند باال    یبرا  یی صورت زد و ابرو  ی به پهنا  یلبخند  قاصدک 

 انداخت...

ردن شروع به خوبرداشت و    یموز  ال یخ  یعار و ب   ی هم ب  سهند

 کرد.... 

 ناراحت نشد.  مایرفتن س یبرا یکس یحت

 

 شده...؟!  یچ-
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  یاومده برا شیپ  یمشکل هیبه حسان کرد و گفت:  ینگاه لیوک

 از بچه ها...؟  یکی

 

 ...؟! یچ-

 

شدن    سیپل- گم  که   ی کیگزارش  بود  داده  رو  دخترا  از 

 از بچه ها مطابقت داره...!  یکیمشخصاتش با مشخصات 

 

کردم که    یریگیادامه داد:  پ   ل یکرد که وک  ک یچشم بار  حسان

پل و  داده  و  بچش  گمشدن  گزارش  دختر،  همون  هم    سی پدر 

اصل   ینزدم و خواستم اول از خانوم سلطان  یمن حرف  یول  رهیگیپ 

 بشم بعد اقدام کنم...!  ایماجرا رو جو

 

 

کنم و بهت    ی هماهنگ م  ی من با خانوم سلطان  ی کرد  یکار خوب-

 . ..دمیخبر م
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ذاشتن مدارک مربوط  تکان داد و بعد از گ  دیی به تا  یسر  لیوک

 به دخترک رفت.

 

کرد   هیتک ش یو به صندل دیبه صورتش کش یخسته دست حسان

 . دیو ذهنش سمت قاصدک پر کش

 

 افتاد.  دارشانید نیآخر ادی

 لبش شکل گرفت.  یرو یلبخند

موقع   دوست آن  در  دوباره  م  تیداشت  ب  ی قرار  و   شتر یگرفت 

 گرفت.  ی را م حالش

 جالب بود. شیکل کردن با او برا کل

 در تضاد بود.  شیخوردنش با زبان دراز حرص

جذاب بودند اما خودش هم حس    شیدخترک برا  یها  یلجباز

 کرد.   یو حالش را درک نم
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و وضع آشفته و پر از آردش که با اعتماد به نفس هنوز نطق  سر

م هست اما  خواست نشان دهد که کدبانو ه   ی کرد و م  یهم م 

 ...!یبلد نبود جز زبان دراز زیچ چیه دخترک

 

 چنگ زد و به قاصدک زنگ زد.  زیم یرا از رو شیگوش

 وجودش را در بر گرفت. یمبهم جانیه

ا  بعد وپر ناز    فیظر  یتماس وصل شد و صدا  یاز چند لحظه 

 . دیچیپ   یقاصدک در گوش

 سالم آقا حسان...! -

 

 در دلش به نوازش درآمد.  یخنک مینس

 را جمع کرد. خودش

 ...؟!نیسالم خانوم خوب هست -
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و حسان متوجه شد که قصد    دیچیپ   یقاصدک در گوش  خنده

 دارد.  طنتیش

 ...؟! نیشما دکتر-

 

 در دل نثارش کرد.  یزد و پدر سوخته ا لبخند

خ- ن  رینه  دکتر  که    ستمیبنده  زدم  زنگ  بهتون   یخبر  هیاما 

 بدم...؟! 

 

 ...؟! نیریاز حالم خبر بگ نیخوا ی پس من فکر کردم م  عه!-

 

خانوم! زنگ زدم    یبه نظرم بهتره فکرات و واسه خودت نگه دار-

 از بچه ها بهت بگم...!  یک یتا بابت 

 

 شده...؟!  یشد: چ یجد قاصدک 
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از دخترا مشکل    یکی  یبرا  نکهیبود و گفت مثل ا  نجایا  لمیوک-

 اومده...!  شیپ 

 

 چطور...؟!-

 

پرونده داره    یکالنتر  یدختره تو  م یدیو فهم  میاستعالم گرفت  هی-

 ...! رهیگیپ  سیهم گزارش شده و پل شیو اعالم مفقود

 

 کدومشون...؟! -

 

 ...! یزدانیبه مدارک دخترک کرد و گفت: سحر  ی نگاه حسان

 

  ی بلند  یبلند شد و با صدا  یپر حرص و با شتاب از صندل  قاصدک 

مرت اون  دست  واز  دختر  اون  من  کردن!  غلط   وز یپف  کهیگفت: 
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دخترش   ی! حاالرفته واسه من اعالم مفقوددمیت دادم و خرجان

 گزارش داده...!  س یو به پل

صحبت   لم یبا وک  نجایا  ایفردا ب   ،یاریخواد جوش ب  ی حاال نم-

 کن... 

 

 

برام   گهیرسم تا د  یرو به حسابش م   کهیاون که حتما! اما مرت-

 ...! رمیازش بگ ی حال هی... اره یدرن یباز اهیس

 

 و کرده...؟! ارک  نیچرا ا  -

 

 

  ی ادیدنبال پوله! اون موقع که سحر و ازش گرفتم پول ز  کهیمرت-

بدم و منم    شتریهم دادم چون برام دبه درآورد و مجبورم کرد ب

د  هیازش   که  گرفتم  امضا  و  بهش   یحق  چیه  گهیکاغذ  نسبت 
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  ی که بزاره رو  ارمیم  لتینداره... برگه رو هم دارم و فردا واسه وک

 که...  رمی گازش ب یحال هیلش  پرونده اما قب

 

دانست سر نترس قاصدک تا کجاها باد    یاخم کرد و م   حسان

 واهمه ندارد.  یکار چیدارد و از ه

انجام   لیالزم باشه وک  یو هر کار  یبکن  یکار  ستیشما قرار ن  -

 ...! نمتیبب دی قبلش با  یمنته  ه، دیم

 

 متعجب شد.  قاصدک 

 ...؟! نیدار کارمیچ-

 

نم  حسان ب  یخودش هم  از دهانش  اما    دیپر  رونیدانست چرا 

 بود که شده...  یکار  گریحاال د

 

 ...! یفهم ی م-
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 اما خانجون تنهاست...! -

 

 اون جا...!  اد یزنم ب یبه حاج خانوم زنگ م -

 

 ...؟! ام یکارتون واجبه که من ب نقدریا -

 

 ...! یا یگفتم ب  یاگه واجب نبود که نم-

 

 .. .یگالر ام یم  گهیساعت د کیباشه من تا  -

 

 کنم...   یم  امکیکه بهت پ   یآدرس نیبه ا ای نه ب یگالر-

 

 

 کرد و قطع کرد. ی خداحافظ قاصدک 
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او    دیبا  یحرص چشم بست،  از خودش ناراحت بود ول  ای  حسان

 هم نداشت...!!!  یاما بهانه ا دی د یرا م

 

******* 

 

 به آدرس کرد.   یسرش گذاشت و نگاه یرا رو نکشیع  قاصدک 

ا  درست اما  برا  نکهیبود  بود  آنجا کشانده  را  او  چرا    شیحسان 

 سوال بود...؟! 

 

 را زد و وارد رستوران شد. ریدزدگ

 بود البته خلوت...!  یی بایدنج و ز یجا

 

 .دیشماره تخت را پرس ریمس یمتصد از
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لحظه   یکرد و برا  یباغ روحش را نواز م  یبایسرسبز و ز  یفضا

 محو آنجا شده بود.  یا

 

 ...! هیقشنگ یجا-

 

 . دیسمت صدا برگشت و حسان را د قاصدک 

د  حسان با  هم  باز  و  کرد  اخم   دنیبراندازش  شلوارش  و  مانتو 

 درهم شد.  ش یها

 خدا با هم در جنگ بودند...!  شهیو شالش هم که هم موها

 

 اما...!  هیخوشگل ی سالم! بله جا-

 

به نرم  دیبا ناز خند  قاصدک  ی آورد و رو  رونیکفشش را ب  یو 

 تخت نشست. 

 ...؟! یچ شد:  اما  رهیو منتظر بهش خ رش نشستهم کنا حسان



 

~ 643 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 شتر یسر کشش را پشت گوش برد و لم داد:  اما ب  یمو  قاصدک 

 واسه عشاق...!  هیکیرمانت یجا

 

ش  ی پ   حسان ول  طنتشیبه  برد  آمدن    ی کالمش  با  نداد.  محل 

 برقرار شد. یگارسون و سفارشاتشان سکوت

 

ند نشد...  از سمت حسان بل  یحرف   د، یهرچه انتظار کش  قاصدک 

اغواگرانه گفت:  خب   یرا در حدقه چرخاند و با لحن  شیاچشم ه

 من منتظرم...؟! 

 

 هم حسان تنها نگاهش کرد...  باز

 

فقط من و    میشالش را آزاد کرد و با خنده گفت: اومد   قاصدک

 ...؟!نینیبب
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 گرمش بود و تنها دوست داشت قاصدک را نگاه کند.  حسان

رفت و او   ی م  یطرف  کیباد  سرکش دخترک با هر وزش یموها

 کرد.  یبا چشم دنبال م 

 چه زبان به دهان نگرفت...؟!  یبرا اصال

 مرگش بود؟!  چه

م   قاصدک  خود  سمت  به  را  او  جاذبه  مانند  که  داشت    یچه 

 کشاند...؟! 

ر مشغله و پر تنش بود که دوست  پ   یاز همان روزها  یکی  امروزش

که به  یزیچ در کند!  اما تنها  یخستگ یجور متفاوت کیداشت 

 قاصدک بود!  دیذهنش رس

  ی کرد؟  آن هم در مکان   ی قاصدک را دعوت م  د یچرا با  یراست  به

که محل رفت و آمد دختران و پسران عاشق بود و به رستوران  

 عشاق هم معروف...! 

 شد...  ی م یمجاز یشک سوژه فضا یب   د،ید  یاو را م یفرد اگر

 فه شد...! چه کند که دلش خواست و عقلش هم درجا خ اما
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که دعوتت کردم به    ینگاهش کرد: حاال ناراحت  تیبا جد  حسام

 ! ...؟ییجا نیهمچ

 

 ماتش برد.  قاصدک 

 حرف را از حسان نداشت. نیا توقع

 تا آسمان با او فرقش بود!  نیکه زم یحسان

با زن جماعت دمخور    ش یدانست مرد رو به رو  ی بدتر از آن م   و

 شود.  ینم

 

کشاند  قاصدک جلوتر  را  گف  خود  لبخندش  حفظ  با  قرار    و  ت: 

 آقا حسان...؟!  نی نبود سوالم رو با سوال،  جواب بد

 

 دخترک حالش را بدتر کرد.  یو خوشبو نیریش عطر

و    ختیر  ی هم که م  یبه حال ادا و اطوار  ی وا  دیرقص  ی م    نزده،

 .ختیر ی بهم م شیاز پ  شیحسان را ب
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 .ستیرست نوسط د نیا یزیحس کرد چ قاصدک 

برانگآن هم  دعوت    نیا برا  زیاز جانب حسان شک  اما    شیبود 

خرج    طنتیش  یکه کم  نیشود،  هم  اتیمهم نبود تا وارد جزئ

ماندن در خانه،     یکند و بعد از چند روز  یکند و روزش را سپر

 هم بکند...  حیتفر یتوانست کم  یحال م

 

بمش دل    یمردانه،  چشم به چشم با صدا  ی هم با لبخند  حسان

دوست    کیناهار دوستانه با    هی خواستم    ی ر کن مبه دلش داد: فک

 قرعه به نام تو افتاد...!  نیبخورم که ا

 

نگاهش کرد و گوشه   رهیافسونگرش خ  یبا چشمان آب  قاصدک

 سیکمرش خ  رهیان حرکاتش ت  دنی که حسان با د  دیلبش را گز

 ی.. قاصدک سرکج کرد و با لحن نازدارکرد  یعرق شد اما خوددار

 آقا حسان...؟!  هیشام مخملگفت: منم پشت گو
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که حسان کپ کرد، نگاهش به لبان   دیکش شتریحسانش را ب آقا

 سرخ دخترک رفت...

 از کف ندهد.  اریتا اخت دیمشت کرد و با تمام قدرت جنگ دست

باز  دل به  گ  یدادن  نفس  و  سخت  دلش    ریقاصدک  اما  بود 

 دهد...  ش یخواست که دل به باز

 

 

 کج کرد.  یلب به جانب مخالف چرخاند و  یسر

با صدا  دوباره گفت: شما    یبم  یسمت قاصدک سر کج کرد و 

 خانوم خانوما...!  یبرداشت کن یهرجور که دوست دار یمختار

 قاصدک مات شد.  نباریا

 را چند بار باز و بسته کرد. چشمانش

 بلد بود...؟!  یرمرد هم دلب مگر

 بم حسان خوشش آمد که لبخند زد. یصدا از
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را گرفت و مانع    شیبازو  بکشد که حسان  را خواست عقب  خود

 شد. 

 دست خودش نبود و ناخودآگاه آن را انجام داده بود.  حسان

شال افتاده قاصدک گذاشت و آن را    یرا باال آورد و رو  دستش

 را به داخل برد.  شی سرش،  موها یبرداشت و با انداختن رو

خوب  ش یموها  ینرم ز  یحس  به  که    ریرا  انگار  داد،   دستانش 

 لمس کند.  اهد ساعت ها آن تار موها رابخو

 قاصدک داغ شد.  تن

 هوا ماند.  یکه دست حسان رو دیخودش را عقب کش یآن به

 لبش بود.  یرو ینگاه حسان کرد که لبخند کج یچشم ریز

 نقضش را از نظر گذراند.  ی ب کلیه

شدند،  از بس که گنده بود نصف    ی بلندش کامل جمع نم  یپاها

 ود.کامل تخت را گرفته ب

آن ه  ینم  ادشیوقت    چیه با  که چطور  در    کلیرفت  بزرگش 

 کرد.  یم  ی نشسته و با زور رانندگ دشیپرا
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 را خوردند. شانیغذا

 هنوز قانع نشده بود.  قاصدک 

 

 ...؟! نیچرا من و دعوت کرد نیآخرش هم نگفت-

 

 ...؟! یریگیپ  نقدریهمه مسائل ا یتو شهیلبخند زد:  هم حسان

  یمحترم  یآقا  هیاز طرف    یرت اما وقتکه نه به اون صو  ریگیپ -

م م  یشیدعوت  فعال  آخه هرچشنیناخودآگاه حسگرهات    ی ... 

 ... شمیکنم قانع نم ی فکرش و م

 

  دی رو با  ییزایچ  هیوقت ها    ی!  بعض یبهش فکر نکن  ادیبهتره ز-

 جور که هست بزارن به حال خودش...! نیهم

 

نم  یپشت چشم  قاصدک  بگو  کرد:  د  خوامینازک   را چ  گهی بگم 

 ...! یکن  یم شیفلسف
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 . دیبلند خند حسان

 بود...  یو دوست داشتن با یهم ز شیدختر نوبرانه ها نیا

************ 

 

 ...شمیهست مزاحمتون نم لهیممنون وس-

 

قاصدک    یمدل باال  دیسف  نیرا زد و حسان به سمت ماش  ریدزدگ

 نگاه کرد... 

 ...؟ ن یدیتازه خر-

 

 سامانه! لبخند زد:  بله!  کادو آقا   قاصدک 

 

 باباها!  مبارک باشه...!  نیعه!  خدا بده از ا-
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! آخ که من عاشق  نیباباها دار  نیممنون... شما که از ا  یلیخ-

 باباتونم...! 

 

:  حاج خانوم بفهمه کارت تمومه!  چون بدجور رو  دیخند حسان

 آقاشون حساسن...

 

 وا...؟! -

 واال...! -

 

خند  هر با    دند یدو  صاصدک  آها    یزیچ  یادآوریکه    هیگفت: 

 خواستم بگم...  یم یزیچ

 

 بگو...! -

 

 که...  رمیازش بگ یحال  هیبابت پدر سحر،  دوست دارم -
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 لیموضوع وک نیپر اخم حرفش را قطع کرد و گفت:  به ا  حسان

الت و    یسر  هیکنه!  دوست ندارم دهن به دهن    ی م  یدگیرس

 ... یاوباش بش

 

 :  اما من... دیلب برچ قاصدک 

 

  یلیبه او خ  دهیاصدک برداشت و کامال چسبت ق سم  یقدم  حسان

و    یانجام بد  یسرخود کار  دمیوقت اجازه نم  چیگفت: ه  یجد

من   یرو  یتون  یم  یبه کمک دار  اجیاحت  یهر وقت احساس کرد

 ! یحساب کن

 

 ...؟ یابرو باال انداخت:اون وقت با چه نسبت قاصدک 

 

  اده استف  تیتنها در سکوت نگاهش کرد و از فرصتش نها  حسان

 برد. را
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 اصال من دوستتم...! -

 

 دوست شد...؟!  شهیهم م یوا!  مگه زور-

 

 ...! هیشدن یزیبا زور هرچ فتهیپاش ب-

 

 ...! میدیزور رو هم فهم یو معن  میخوبه نمرد-

نزد  سر آرام  و  به سمتش خم شد  عمد    کیحسان  به  گوشش 

 ...! یها رو بفهم زیچ ی لیگفت: هنوز مونده تا خ

 کرد. بهت زده نگاهش   قاصدک 

ا  شخندین  حسان کرد که قاصدک    نشیبه ماش  یزد و با اشاره 

شد و رفت...اما    نشیسوار ماش  یکوتاه   یکرد و با خداحافظ  یشیا

بود، تنها نگاهش کرد    دشیدر د  نشیکه ماش  یحسان تا لحظه ا

 ...دیکش ی نقشه م شیو در ذهن برا
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ه به حال سابقش بازگشت  بایربود و تق  یخانجون رو به بهبود  حال

 بود.

 . ردیرا جشن بگ شیخوشحال بود و دوست داشت شاد قاصدک 

جشن کوچک بود با    هی  دیکه به ذهنش رس  یزیچ  نیبهتر  پس

 داشت.  یکه دوست م   یکسان

 

 ی خانوم زد و بعد از احوالپرس  هیبه عط  ی را برداشت و زنگ  یگوش

 شام دعوت کرد.  یآن ها را برا

 

آمد   یخوشش نم  مایاز حضور س  نکهیسامان هم زنگ زد!  با ا  به

برا ها  بزرگتر  احترام  اولو  شیاما  چ  تیدر  مامان   یزیبود،   که 

 داشت. دیبه آن تاک شهیماهرخش هم

 

 رفت. رونیب دیخر یرا برداشت و برا نشیماش چییسو

 بود. عصر
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 که تازه از سرکار برگشته بود. د یرا هم د حسان

 باال انداخت و سالم کرد.   ییرفت و تاک ابرو جلو

 

سالم برگشت و قاصدک را    دنی که پشتش به او بود با شن  حسان

 او را شناخت...!  ش یهرچند که از صدا د، ید

 

دخترک حالش بهتر شده    دنی بود و گرسنه اما انگار با د  خسته

هم که  خندانش  و  بشاش  چهره  مخصوصا  با    شهیبود،  خدا 

 بود. نیلبخندش مز

 

 ...؟! یسالم خانوم خوب-

 

شده  یلیخ مفرد  که  بود  صم  وقت  و  روز   تشانیمیبود  به  روز 

 شد.  یتر م قیعم
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موها  ی دست  قاصدک  آزادش کش  یبه  ممنون،   دیبلند  گفت:  و 

 ! نیخسته نباش

 

 ... یمرس-

 

 کنم...  ی ش مخواه-

 

 لبش کش آمد.  حسان

  ن یخواست بداند ا  یبود و دلش م  اد یناز و غمزه اش ز  دخترک

 رود...؟!  یوقت از روز کجا م 

 

 ...؟! یریم یی جا-

 

 بروز نداد: بله...!  یزیتعجب کرد اما چ ک قاصد
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 ! ؟یریتنها م-

 

  یی گفت: نه با خودم دوتا  طنتیبا حفظ لبخندش با ش  قاصدک 

 ...! میریم

 

 اما رها خانوم که...!!! -

 

دفعه متوجه   کیکرد که    شتری بلند قاصدک تعجبش را ب  خنده

 کردنش را داشته...!  تیدخترک قصداذ دیحرفش شد و فهم

 

 ...؟! یکن  یسمتش برداشت: من و مسخره م یم کرد و قد اخم

 

جلو دهانش گرفت تا لبخندش را پنهان کند: نه    یدست  قاصدک 

که اون    دیاز اون خسته ا  شتری که نه ب  کم یبه خدا! فقط معلومه  

 ...! لهیباال هم تعط
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شد   ریکوچه ش  یخلوت  دنیبه اطرافش کرد و با د  ی نگاه  حسان

عقب   دهیدخترک ترسسمت قاصدک برداشت که    یو قدم بلند

 رفت.

 نگاه حسان کرد.  متعجب

 که خاص خودش بود بهش نگاه کرد.  ین با جذبه احسا اما

 .دیچسب واریو به د دیکار دستش آمده بود که لب گز حساب

 

گفت:    یتر کرد و با تن آرام اما جد  کیصورتش را نزذ  حسان

  چیهم رها شده ه  شیمرد خسته و تازه از مشغله کار  هی  یوقت

 مورد...!  یب  یها یداره چه برسه به شوخله نحوص

 

 : اما من فقط... د یلب گز قاصدک 

  ی منم به شوخ  ی دون  ی م  چیخانوم خانوما و ه  یکرد  یشوخ  -

موردش و برات اجرا   هی  هیکه فقط کاف  اد یکارها ازم بر م  یلیخ

 کنم...! 
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حسان باال آورد و لرزان   نهیس  یدستش را رو  دهیترس  قاصدک

 حرف زد...!  شهیم گفت: با فاصله هم 

بمبه    دهیچسب  بایتقر  حسان با  نواز   ش یصدا  ی قاصدک  گوش 

! مهم نبودن نظر  یکه وجود داره تو شوخ  یا  گه ید  زیگفت: و چ

 طرف مقابلته...! 

 

 :  آقا حسان...! دی نال قاصدک 

 

 

دختر   نیا  د،ینامش چشم بست، حالش را نفهم  دنیاز شن  حسان

 کردن او بود...  وانهیقطعا قصدش د

 حرف زدنتم رو مخه قاصدک...!  نیا -

 

 تنها نگران نگاهش کرد.  قاصدک 

 کل صورتش را از نظر گذراند.  حسان
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 از حد جذاب بودند که محو آنها شد.  شیب شیآب چشمان

 تکان خورد. یزیدلش چ ته

 دهانش را قورت داد.  آب

ا  دیکه وز  یمینس  با و   ختیصورتش ر  یرو  شیاز موها  یتکه 

 کرد.  یحسان را عصب

 به جوش آمد.  شتریغ 

  دی! دلش آتش گرفت و نفهمد؟ی د  یوضع م   نیاو را با ا  یکس  اگر

 ! ست؟یاز چ

 

شالش فرستاد    ریدخترک را ز  ی از دستش رها شد و موها  فشیک

به جا زد:  تشر  با من    یو  و وضعت    کمیکل کل کردن  به سر 

ن  یبرس استیبد  دختر  نی...  مناسب  ن  یپوشش  تو    ست یمثل 

 م...! ت گوشزد کردو بارها به نیقاصدک! ا

 وا رفت...  قاصدک 
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نم  حسان را  بود  مرگش  ه  دیفهم  یچه  ن  چیاما     امد، یخوشش 

و زبان به    دیترس  شیاخم ها  دن یخواست جوابش بدهد که با د

 دهان گرفت... 

 

ز  دیکش  ی قیعم  نفس حجم  خوشبو  یادیکه  و  تلخ  عطر    ی از 

 .دییحسان را بو

بو  یآمد عطر  خوشش با  را  ی کیتنش    یکه  بود  نفس    شده  با 

 کرد.   شیها هیوارد ر یتر قیعم

 

بود که هرم نفس    حسان داغ شد چون سر قاصدک جلو آمده 

 گردنش نشست. یدخترک رو

 شدند.  داریمردانه اش ب  یشد و حس ها وانهید

 انجام ندهد...!  یا به گناه کارلب زمزمه کرد ت ریخدا را ز ذکر

 . دیب کشخودش را عق  کبارهیداد که به    یاز کف م  اریاخت  داشت

 .د یصورتش کش یرو یتوان دست نا
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ب  قاصدک تا حلقش    یاحساس خطر کرد و کوبش  امان قلبش 

 زد.  یم

 از او نداشت اما خود را کنترل کرد.  ی هم دست کم حسان

با همان گام ها  د یلرز  یم   قاصدک  تو  د یلرزان کل  یو  در    یرا 

حسان را    یبه کار حسان بدهد اما وقت  یانداخت و خواست جواب

 منصرف شد.  دیذبه دطور اخمو و پرجهمان 

 

 رفت.  ادشیاز  یتنها نگاهش کرد و خستگ  حسان

 بدتر را تجربه کرد.  زیچ کی اما

 شد...!  یم نیداشت خطر آفر قاصدک 

در سرکوبش را   ی که سع یخفته ا یاشد تا حس ه  ی باعث م او

 شوند.  داریداشت، ب

  ی م  وانهیداشت حسان را د  شیبایناز و صورت ز  یباصدا  دخترک

 کرد.
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 (: اکامین حانهیقاصدک و آتش و جنون)ر رقص

 

کنار خانجون را پر    یخال  یگذاشت و جا  زی م  یرا رو  یخال  ینیس

 کرد.

 مانند صبح ذوق و شوق نداشت. گرید

 هیعط  ینتوانست کنسل کند، وقت  یخواست منصرف شود ول  یحت

 بود. رفتهیباز دعوتش را پذ   یخانوم با رو

 

 .ردیاز خجالت بموست دارد افتد،  د یصبح که م ادی

  بیو غر بیعج  ش یچه مرگش بود که حرف ها و رفتارها  حسان

 شده بود...؟! 

 

 کرد.  یعطر حسان هنوز شامه اش را نوازش م یبو

که دوست    یو مدهوش شدنش را باور نداشت!  به طور  مست

 .دیداشت در آغوشش باشد و عطرش را ببو
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  ی اشتدوست د  بود که  نیخاص و آهنگ  ش یطور که صدا  همان

 حرف بزند...!  ت یو او فقط برا ینیگوشه بنش کی

 

 حمت...!تو ز یافتاد یمادر دستت درد نکنه حساب-

 

حرفا رو    ن یزد و گفت: خاله جان ا  یلبخند خانومانه ا  قاصدک 

چند وقته مزاحمتون    نیا  نقدری !  انیتو رو خدا!  شما رحمت   نینزن

 ...!شهی که بخوامم جبران کنم نم میبود

 

  ی مونیم یو حسن سنا یتو هم مثل    ه؟یحرفا چ ن یدخترم،  اا و-

 واسم... 

 

 ممنون...-
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ش  ینیحس  حاج تبسم    فتهینگاهش  و  دوخت  قاصدک  به  وار 

 مهربانش را نثار دخترک کرد. 

 

 بود.   امدهین ما یو سهند هم بودند، س سامان

از دورهم  خانجون ترت  ی لبخند به لب داشت و   بیکه قاصدک 

 ناراحت نبود...  مایس  امدنیز نبود... اصال هم ا   داده بود، خوشحال

 

که ظاهراً هم    یکنار سهند نشسته بود و در مورد موضوع   محسن

 زدند.  ی داشت،  حرف م شانیبرا یادیز جانیه

 

کرد...    ینظر داشت که اصال نگاهش نم  ریقاصدک را ز  یول  حسان

 داده بود.  یجواب سالمش را هم با زور و به سرد یحت

 و دلش آشوب بود. ه بودگرفت حرصش

  ی که کاردش م  یبا همه بود جز حسان  شی زدن و خنده ها  حرف

 آمد...  ی اما خونش در نم یزد
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 چه شده بود...؟!  دیزده بود که خودش هم نفهم یگند بد

 

  ی هر چه که م  یدستش هم برا  یتمام شده بود ول  شیخوددار

 خواست انجام دهد،  بسته بود.. 

 

  یخم هاتاد که متوجه ابه حسان اف  نگاه قاصدک یلحظه ا یبرا

 درهمش شد. 

بگ  خواست با همان    ردینگاه  را شکار کرد و  که حسان نگاهش 

نازک    یپشت چشم  شیکه قاصدک برا  د یخط و نشان کش  شیبرا

 کرد و از او چشم گرفت. 

 

را دوست داشت وخصوصا آن نگاه خصمانه    شیچشمان آب  حسان

 که با ناز همراه بود.  یا

  ی اصدک و نگاه هاداغش از حضور قبود و وجود عرق نشسته  به

 به شعف آمده بود.  شیرکیز ریز
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را حس    یگری در آنجا جز خودش و قاصدک،  حضور کس د  اصال

 کرد.  ینم

برا  االتیخ  در م  یخودش  نشان  و  خط  اما    دیکش  ی دخترک 

 متوجه آن همه تنش در وجودش نشوند...   گرانیحواسش بود تا د

 

 جوون...؟!  ی اکتخب آقا حسان چه خبر؟  س-

 

 جدا شده بود نگاه سامان کرد.  ش یایکه انگار از دن حسان

سالمت  یلبخند گفت:   و  زد  چ  یمردانه  سامان!  از    ی آقا  بگم 

 ... میبر  یم  ضیشما ف یصحبت ها

 

بهش زل زد و در دل گفت: آره ارواح عمت!    یبا اخم ناز  قاصدک 

آره  م!  بر  یم  ضیدارم ف  گهیحاال م  دهیداره درسته من و قورت م

 از من...!!!  یمنته یبر ی م ضیف
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از بچه ها نتونستن کارهاشون   یسر  کیبازار فرش راکد شده؟  -

 رو از گمرک رد کنن...! 

 

که   نهیکار ما ا  یخوب ی ! ولدمی پا انداخت: منم شن یپا رو حسان

م  صادر  ک  میکن  یما  وارد...!  خودمون   تیف ینه  برند  با  کارمون 

 ...! ستیبه وارداتش ن یاز یداره که ن یاونقدر شهرت جهان

 

پول   یبرا  یتکان داد و با حض گفت: منم موافقم ول  یسر  سامان

 کنن...   یکارها م یلیخ شتریب

 

 رو هم داره...!  ایبدبخت نیپول شدن هم ا صیحر-

 

 یگفت: حق با حسانه! راست  ین یو رو به حاج حس  دیخند  سامان

 ..؟! ها. شهیم ریداره پ  ،یدستش و بند کن یخوا ینم یحاج
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  ش یبا همان تبسمش گفت: من که از خدامه داماد ینیحس حاج

 ...!شهیبخواد، با زور که نم د یاما خودش با نمیو بب

 

و گفت:  سامان خان خدا از دهنت    دیکش  ی ظیآه غل  هیعط  خاله

روز م  یبشنوه!   نشون  بهش  به خرجش    یول  دمیچندتا دختر 

 ... رهینم

 

 ...! رهیخرجشون هم م!  اما وقتش که برسه به گهیجوونن د-

 

راحت  خانجون اما قاصدک    دیکش  یمداخله کرد و حسان نفس 

 حسان باال انداخت...  یبرا ییابرو

 

رفتن   حسان غره  آن همه خجالت و چشم  به  نه  تعجب کرد.  

  ن یابرو باال انداختن...! اما خوشش آمده بود... ا  ن ینه به ا  ش یها

  ش یچشمان آب در که  یکرد مخصوصا برق   ی گونه او را بامزه تر م

 .... ندینش یم
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 شام را هم سفارش داد و در سکوت صرف شد...  قاصدک 

لبخند رو  یخوب  یدورهم از رضالب ه  ی بود و    تشان یمه نشان 

 بود.

  ی م ف یرا با آب و تاب تعر شی از سرباز یداشت خاطره ا محسن

 کرد.

خنده همه بلند    یگفت که صدا  یبا تسلط و خنده دار م  آنقدر

 شده بود. 

عز  تیبا رضا  وننجخا را   زینگاه همه کرد و در دل  دردانه اش 

 کرد. نیتحس

 داشت...!  یخوب تیریمد ینبود ول یاگرچه کدبانو خوب قاصدک 

 

 

را    یچا  نیآخر آن  تلفنش  زنگ  با  حسان  که  شد  خورده  هم 

 برداشت.
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دنبالش    ناشناس به  و  قطع شد  بدهد،  جواب  خواست  تا  و  بود 

 کرد.  افتیدر ی امکیپ 

 ارد تلگرام شد. د و ورا ز رمز

 عکس بود از همان شماره ناشناس...  یسر کی

کپ    یعکس ها لحظه ا  دنیآن ها را باز کرد و با د   یک ی  یکی

 کرد.

 خودش بود با قاصدک...!  ریتصاو

که قاصدک    یمختلف گرفته شده بود، جور  یها از نماها  عکس

 در کنارش بود...!  یادیز

 ت ممکن...! الح نیتر کی در کنارش درست در نزد یادیز

 

 

و وجودش داغ شد که به ضرب   د یخشمش چنان شعله کش  آتش

 بلند شد.  شیاز جا

 توانست تحمل کند.  ینم  گریماندن را د آنجا
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رفت تا خشمش را سرکوب کند اما چگونه؟ آن را هم    ی م  د یبا

 دانست...؟!  ینم

 

با تعجب نگاهش کردند اما او نگاهش به قاصدک افتاد که    همه

 اش بود. رهیخ هیبق متعجب مانند 

 

 کجا پسرم...؟! -

 

تلفن مهم  هی دیجواب داد:  ببخش یخانجون کرد و به سخت اهنگ

 ...! ییرایبود! ممنون از پذ یبرم... شب خوب د یدارم با

 

 اما...؟! -

 

 کرد و رفت.   یاز جمع خداحافظ ینداد و با اجازه ا مجال
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وجود ز  ا  یکس  یبا پدرش رد و بدل کردند ول  ینگاه کوتاه  محسن

 داغ کرده حسان خبر نداشت.

 شود...؟!  رشیبانگیقرار بود گر ینداشتند که چه شر بزرگ خبر

 

اعضا هم بلند شده و بعد از  تشکر    هیبق  ینیبلند شدن حاج حس  با

 پاره کردن، رفتند...  کهیکردن و تعارف ت

 

 شد.  یداشت منفجر م حسان

 نداشت.  یا  هدی اما فا  دیکش  قیلباسش را باز کرد و نفس عم   دکمه

 سوخت. ی م   اد،یز یپوستش از داغ  ریز

 تک به تک عکس ها نگاه کرد. دوباره

 کمرش روان شد. رهیشرم از ت عرق 

انگار که    یخوب  تیکدام وضع   چیآن عکس ها ه  یتو نداشتند! 

 قاصدک دوست دخترش باشد...! 
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بار و خوشحال،    طنتیش  یبغل کردن، لبخند زدن، نگاه ها  حالت

ها  ... طرز قرار  شانیصورت ها   ادیز  ی ک ی...نزدناشیدست گرفتن 

ها  یریگ طور  یاندام  به  هم  کنار  در  جا   یبدنشان  همه  که 

 قاصدک در آغوشش هست...! 

 نبود. یوبخ  زیبود مطمئنا هدفش چ یهرکس

 

 خودش و قاصدک بود.  یعکس ها برخورد ها همه

 گرفته شده بود.  یحرفه ا یلینظر شکار لحظه ها بود که خ به

 

آغوشش بود!  انگار که بخواهد او را در حصار خودش  ر  د  قاصدک 

 داشته باشد. 

  ا یکه هرکدام    بشیغر  بیعج  یرها شده اش و لباس ها  یموها

 گشاد...!  ا ی تنگ بود  ا یبلند!   ای کوتاه بودند 

 

  ی نوع نگاهشان در عکس،  جور  ایشکار شده اشان    یلبخندها

 . کردند   یرا نگاه م گرید کیبود که انگار عاشقانه  
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 بدتر بود.  یبعد و بعد یها  عکس

رو  حسان جور  یخم شده  قاصدک  را    یصورت  او  بخواهد  که 

 ببوسد...! 

بود  که کنار گوش قاصدک بود و سر قاصدک خم شده    یسر  ای

ناز   یخواست جواب صدا ی که دلش م یآمد به لحظه ا ادشی و 

 بدهد...!  دی دخترک را با تهد

 

 کتمان کردن نبود..   یگرفته شده بود که جا  یعکس ها طور  همه

ادعا  یکدام سند  چیبزند، ه  رشیخواست ز  یهم م   اگر   ش یبر 

 نبود...! 

 خط قرمزش بود! مش،یاز همه درد آنرا داشت که حر شتریب

باز  یم  یکس  چه او  با  ا  ی خواست  نم  یفیکث  نیبه   یرا کند،  

 دانست...؟! 

دختر به   کیانقدرها مهم نبود اما دوست نداشت شرافت    خودش

 رود. تاراج ب
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خودش هم دردسر ساز بود که اگر حاج   یعکس ها برا  نیا  یول

 شد....؟!   یپخش م   یمجاز  یبدتر از آن در فضا  ای   د ید  ی م  شیبابا 

 

 نثار خودش کرد. یو لعنت دیبه گردنش کش یدست

هم    ی داد، با کس  ی قد نم  یی کرد فکرش به جا  ی فکر م  هرچقدر

 بگذارد...!  انیتوانست در م ینم

 شد...!  یم وانهید داشت

 

 افتاد.  یدی به عکس جد چشمش

تصو  بازش و  ز  ریکرد  لبخند  ی بایصورت  با  مستانه    یقاصدک 

 کرد.  خکوبشیم

 بود.  یگریخوش رنگ تر از هر زمان د شیآب چشمان

 سرخش! لبان

 ...! دیکش  یکه قدرت خالقش را به رخ م سوانشیگ ییطال آبشار
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جوش  یحس درونش  ا  دیاز  فرستنده  اگر  مرد  نیکه  ها    عکس 

 باشد...؟! 

 را گرفت....  رشیبانگیبدتر از حس قبل گر یحس

 

 به جوش آمده بود.  رتشیغ 

کند،  آن وقت بود که دمار از    دایبه حال آنکه مسببش را پ   یوا

 آورد.  یروزگارش در م

 

 رفت.  یچشمانش نم یاز جلو چیها ه  عکس

ها  دانه حالت  دانه  شا  ییبه  کرد،   مرور  را  ها  آن  بودند     د یکه 

 وقت خطا نرفت...  چیکرده بود اما ه طنتیش ییجاها

 

 سمت عصر رفت.  ذهنش
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گالر  یموقع از  آشفته حال  و  و ش  یکه خسته  بود   طنت یآمده 

از    یها م   ی نم  ادشیقاصدک  کرم  عمد  به  دخترک    ی رفت،  

 فاجعه به بار آورده بود.  شیکرم ربختن ها نیو آخر هم ختیر

 

 آش نخورده و دهن سوخته بود...! تیحکا تشیحکا

 

به دوش بکشد،  قاصدک هم    یی بار را به تنها  نیقرار نبود ا  اما

م  دیبا با  یخبردار  هم  او  تا  م  دی شد  حرص  اندازه  همان    ی به 

 خورد...

 

شماره پدرش تماس را وصل    دنی بلند شد و با د  شیگوش  یصدا

 کرد... 

 بله حاج بابا...؟! -

 

 ...؟! یدفعه رفت هیافتاده که  ی اتفاق  ؟یبابا خوبسالم -
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از آن خبر دار   گرانینبود که د  یزیافتاده بود اما چ  ادیکه ز  اتفاق 

 شوند... 

داشت،    یاز بچه ها بهم زنگ زد به کار ضرور  ی کیممنون خوبم!    -

 ... ششیاومدم پ 

 

راحت  ینیحس  حاج بابا...    المی: خب خدیکش  ینفس  شد  راحت 

 پس مواظب خودت باش... 

 

 چشم ممنون... فعال! -

 

 . دیکش یکالفه ا پوف

 نداشت...  شیهم برا یافتاده بود که راه چاره ا ریگ یطیشرا بد

 ...ردیبگ  میتوانست تصم ی نم ییتنها اما
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 ... دیرا شن شیبه قاصدک زد که بعد از چند بوق صدا یزنگ

 موفق جوانان کشور...  ی،  الگوقهرمان کشور  ینیحس  ی به به آقا-

 

سر   راست  کیو    دیرا نداشت و وسط حرفش پر  فشیاراج  حوصله

 صل مطلب رفت... ا

 افتاده...؟!  ی بد یلیاتفاق خ هی-

 

 شده...؟!  یلبش خشک شد: چ یقاصدک رو یحرص خنده

 

 قاصدک...!  ستین یخوب زیکرده که اصال چ  یکار بد هی  یکی-

 

وجودش را    یکوبش قلبش بلند شد،  ترس نامحسوس  قاصدک 

 شده...؟!  یگرفت: حسان چ

 

 فرستم برات...  ی عکس م یسر هی -
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 ...؟! یعکسه چ-

 

 فعال...!  یفهمیم-

 

 قاصدک فرستاد.  یها را برا  عکس

 و کپ کرد اما نه به اندازه حسان...  د یهم د او

  ندیاش را در خطر بب  نده یمهم بود نه آنقدر که بخواهد آ  شیبرا

تجاوز کرده    مشیبه حر  یکیبد سوخته بود،     یزیچ  کیاز    یول

افتاد بد    یم   شیپامورد با حسان تفاهم داشت و    نیا  یبود و تو

 گرفت...!!!   یحال م

 

کرد    یم  یرا تداع   دنیدوتا که صحنه بوس  یکیها به جز    عکس

 ... دیرا مشکل دار ند هیبق
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 حسان را گرفت. شماره

 عکس ها رو...؟!   یدی منتظر تماسش بود جواب داد:  د  که  حسان

 

 ... دمی گفت:  اره د لکسیو ر  دیتخت دراز کش یرو قاصدک 

 

 :  خب... دیمتعجب پرس حسان

 

 خب به جمالت...! -

 

 ...؟ یندار ینظر چیه  گمیدارم م-

 

پشت    یکاریدونم کدوم احمق ب  یمن نم  ی... منتهادهینظر که ز-

 سر من و تو راه افتاده فت و فت ازمون عکس گرفته...؟! 

 

 کرد آرام باشد اما نتوانست...  یسع حسان
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ا- دارم  م  نجایمن  م   یجز  تذ  واسه من  تو    ی نم  ...؟  ید  یزنم 

در موردمون فکر    ی چ  نهیبب  یک یکه اون عکس ها رو اگر    یفهم

 کنه...؟!  یم

 

  ی چ  ننیچشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: مثال بب  قاصدک 

 خواد بشه...؟!  یم

 ...! یپرت م یمن و زندگ تیتو از موقع نکهینه مثل ا-

 

 داره...؟!  یتو به من چه ربط یزندگ  تیموقع-

 

  تیموقع  گم یدارم م  یو داد زد: روان   نتوانست خوددار باشد   حسان

رو    میت  یسر مرب  گهیعکسا رو د  نیا  نهیبب  یکیتو خطره    میکار

نم مدنیبهم  باد  به  ام  ساله  چند  زحمات  تمام  حاال  رهی...   ...

 ...؟! یدیفهم

 

 فکر نکرده بود.   شینجایبه ا  د،یلب گز قاصدک 
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  ی م  دیحساس تر بود اما چه با   طشیگفت! شرا  یدرست م  حسان

 .؟! ند.. کرد

 

 ...؟! یکن کاریچ یخوا یدونستم!  االن م   یحسان من نم-

 

 کرد خوددار باشد...  ی تازه کرد و سع ینفس حسان

 ... گمیاونجا بهت م یگالر ا یفردا ب-

 

****** 

 

امرتون رو    قاصدک  موشکافانه نگاهش کرد و گفت:  خب حاال 

 ...؟! نییبفرما

 

 کالفه بود.  حسان

 د.اشته بوهم نگذ یتا صبح پلک رو شبید
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 توانست از خود دور کند.   یبه سراغش آمده بود که نم  ی بد  حس

 بود.  انیاش در م نده یآبرو و آ یپا

 

برادرات   ایپدر    ستیبرات مهم ن  یعن ی   ؟یتفاوت  یب  نقدریچرا ا-

 بفهمن...؟

 

!  واال پشت تلفنم  ؟ یبهم بگ  نارو یکه ا  یکشوند  نجا یمن و تا ا-

 ...! یبگ یتونست یم

 

  ی زنم تو ب  یرو اعصاب نباش!  من دارم جز م  نقدریا  قاصدک...!  -

 ...! رهیتو هم گ ی!  آخه نفهم پا یکن  یم  یط یالیخ

 

  ی! پانیباال انداخت:مواظب حرف زدنتون باش  یشانه ا  قاصدک 

گ کجا  م    ره؟یمن  بود  یفوقش  پسرم  دوست  سهندو نیگم   !

م  کمیسروش   جر  که   یول  دن یخودشون  دارن  دوستم  اونقدر 

ا  یا   گهیجرات کار د   یبه تازگ  نکهیندارن!  بعدش بابامم واسه 



 

~ 686 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ولم   ستیقرار ن یول رهیبگ دیخودش و شا کمیکرده  یباهام آشت

 کنه...! 

 

 

 بکوبد..  واریدوست داشت سر به د حسان

 شد.  یاش م یبود حسود  الیخ یکه دخترک ب آنقدر

 

زنم تو فکر بعدش رو   ی م شیت !  من دارم به آب و آیواقعا نوبر-

! گفتم رهیپام گ  ؟ی...! آخه دوست پسر و کجا از آوردیهم کرد

 ...! یاریمسخره ب یها لیدل نکهینه ا م یکن یفکر هیکه  یایب

 

 

صندل  قاصدک کنار  و  شد  رو  ی بلند  و  رفت   زش یم  یحسان 

 کنن...؟!  یریگیپ  ی دینشست: خب چرا شماره رو نم
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... دادم  دهیبه عقلم نرس  یفکر کرد  یعنی:  دیپر حرص خند  حسان

 نداره...!  یمکان مشخص ینتهم

 

 خب من چه کار کنم...؟!  -

 

 

  ی و درمانده گفت:  به خدا نم  د یکش  شی به موها  یدست  حسان

 دونم...!  یدونم... نم

 

 

که حسان   دیاز جا جه  یو ناگهان   دیبه ذهنش رس  یفکر قاصدک

 با تعجب نگاهش کرد... 

 

 ۱٠۶پست#
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 ...؟! ینزد یحرف اروی بابت عکسا که به  نیبب-

 

 مگه مغز خر خوردم...؟! -

 

   گهیگفت:  آدمه د  یزد و با زدن چشمک  ییبایلبخند ز  قاصدک

 ...؟! دهیبه خورد خودش م دی وقتها شا یبعض

 

رفت که قاصدک دست به دهانش گرفت تا    ی چشم غره ا  حسان

 ش را پنهان کند. لبخند

 

شوخ  دیببخش- من    یخواستم  اگه   یفکر  هیکنم...  البته  دارم 

 بشه...! 

 

ا  یبرا  حسان درخش  یلحظه  قاصدک    دیچشمانش  لبخند  که 

 وسعت گرفت... 
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 ...؟! یچ-

 

 یشالش را باز کرد که نگاه حسان سمت گردن و موها  قاصدک 

توانست برخالف   ی هم نم  تی شد،  درآن وضع  دهیدخترک کش

 ...! ردی اش از آنها چشم بگ یفکر مشغول

 

  ه ین عکسا پاک بشن! م یهک کرد تا از منبع اصل  دیرو با اروی -

کمک   تونهیکارا،  م  نیا  یکنه برا  یدوست دارم که سرش درد م

 کنه فقط...؟! 

 

 ...؟! یفقط چ-

 

که   شتونهیدو آت  یگفت:  فقط از اون طرفدارا  طنتیبا ش  قاصدک 

دختر خوشگل و    هیبا    دنی ...! اونم پرشهینس جلبتون ممتوجه ج

 دلبره...! 
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 قاصدک خانوم....! -

 

 قهقهه اش بلند شد. تشر نامش را صدا زد که  با

 کرد.  ی با حرص نگاهش م حسان

 کرد.  یم یافسونگر شیدخترک با چشمان آب اما

 داشتند.  ی کینزد فاصله

زد...     ی برق م... چشمان زاللش  ختیدر دل حسان فرو ر  یزیچ

اش    یی طال  یدرون آن چشم ها مجذوبش کرد...  موها  طنتیش

ل قرمز  بودند، مخصوصا با آن شا  دشیحصار صورت و گردن سف

که داشت دورتا    ی ن  به پا کرده بود، طوفانو رژ همرنگش طوفا

 . دیکش ی دور حسان را به آتش م

ه  نگاه مرد را بند خودش کرد  نی چن  نیدختر ساحره بود که ا  نیا

خورد،  حضور   ی که داشت خون خونش را م  یتیبود، در موقع

دلبر و چشمان افسونگرش وجودش را گرم   یدخترک و خنده ها

 کرد...  یم مو آرا
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 آرامش گرفت.  ناخوداگاه

آن   ریبه آرام بودنش کرد و او هم تحت تاث  بیدرونش ترغ   یزیچ

 حس لبخند زد.

که ملت خبر دار    نهینفر بدونه بهتر از ا  ک یگفت:    ی اما جد  آرام

 بشن...! 

 

 ...! هیحرف نمیا-

 

 کرد.  یتر قینگاه عم حسان

  دایپ   ینست راهوات  ی کند و باالخره م  یآنقدر خودخور  دی نبا  د یشا

 کند تا از آن مخمصه خالص شود... 

 به دل قاصدک داد و او را وارد گود کرد...  دل
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 . دی قاصدک خند دنیدر را باز کرد و به محض د  کامران

 

 چه عجب چشم ما به جمال شما روشن شد...! -

 

 طنت یزد و دستش را دراز کرد و با ش  ینیلبخند نمک  قاصدک 

 شده...!  بتیصن ییبایگفت: چه افتخار ز

 

 دستش را در دست گرفت و فشرد.  کامران

 دستانشان قفل شد.  یحسان اخم آلود رو نگاه 

وقت  یا  لحظه مخصوصا  گرفته!   گر  درونش  کرد  که   ی حس 

را جلو کش را در آغوش    دیکامران، خودش  و خواست قاصدک 

قدم  ناخوداگاه حسان  که  م  ی بکشد  در    انشانیبه  دست  و  آمد 

کردن    ی دنی گفت: واسه د  یجد  ی لیو خکامران گذاشت    نهیس

 ...! میومدین
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 . دیمتعجب کامران باال آمد و حسان را د نگاه 

 رش نشده بود. حضو متوجه

 شناختش...! چشمانش گرد شدند...  عیسر

 

 ...؟! ینیحسان حس دیس-

 

 نزد و با اخم تنها نگاهش کرد.  یحرف حسان

 

 :  خود خودشه...! دیجلو آمد و بلند خند قاصدک 

 

و حسان را در آغوش   دیکش  غیاز شوک خارج شد،  ج  نکامرا

 گرفت... 

 کجا...؟!  نجای!  شما کجا؟  اشهیمن باورم نم ینیحس یآقا-

 

 حوصله کامران را کنار زد و وارد خانه شد...  ی ب قاصدک 
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بپرس  یتون  یکامران بعدا هم م -   ه یکه    ای! فعال بیسواالتت رو 

 باهات داشتم...!  یکار

 

 وارد خانه شد و کنار قاصدک نشست. یبا بااجازه ا حسان

 کرد.  فی کامران تعر یماجرا را برا قاصدک 

ب  کامران تا آخر که فهم  یت زده مبه  شتریهر لحظه    دیشد و 

  داشیسخت در هم رفت و گفت:  پ   شی اخم ها  ست؟یماجرا چ

 کنم برات...  یم

 

م  بعد دوستم صحبت  با  من  داد:  ادامه  حسان  به  و    ی رو  کنم 

 ...دمیخبرش و بهتون م

 

 ...؟ نیکن داشیحتما پ   نیتون ی گفت:  م ی با نگران حسان
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زد و گفت: دوستم کارش درسته    یبخش  نانیلخند اطم  کامران

 شد...!  ریگیکه نشه پ  ستین یزیبعدم چ

 

و به قاصدک نگاه کرد که لبخند بر لب    دیحسان درخش  چشمان

 داشت.

 ممنون...-

...  میکن  ی رستش مشانه باال انداخت و گفت:  گفتم که د  قاصدک 

 کنه...  داشیبتونه پ  دوارمیفقط ام

 

 ...! دوارمیام-

 موشکافانه نگاه آن دو کرد.  کامران

 . دید  یبود که داشت با چشمانش م یزیسخت بود اما چ باورش

 ...! یکه قهرمان کشت ی بود و حسان قشیکه رف  یقاصدک 

 باور بود.   رقابلیغ 
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ا  قاصدک  و  بود  نگفته  حسان  از  حال  به   یمیصم  بطهرا  ن یتا 

 بود.  زیشک برانگ یکم نشانیب

 

 خوشحال بود. حسان

  ی شدند،  ب  ی عکس ها پخش م  نیمسابقات بود و اگر ا  کینزد

 آمد.  ی م ش یپ  یادیشک مشکالت ز

 

  ی و فراغ بال کنار قاصدک نشسته و با لذت نگاهش م   آسوده

 بود. شهیاز هم باتریکرد، در نظرش ز

 را دوست داشت. کرانشیب یآب چشمان

 مشغول حرف زدن با کامران بود. صدک اق

 یتوانست حرف  ینداشت اما نم  تیمیصم  نیاز ا  یحس خوب  چیه

 بزند. 

 

 اومده...؟!  یبه سر رسول ی چ یدون  ی قاصدک نم یوا-
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پا انداخت و گفت:    یمبل پا رو  یکه لم داده رو  یدر حال  قاصدک 

 به سرش اومد...؟!  یخب چ

 

 یز دخترا الس ما یکیهمراه  دهیرفته شرکتش و د  یزن رسول-

خوردن   زیبه چ  یکرده که رسول  یگرد و خاک اساس  هیزده، اونجا  

 افتاده...! 

 

 

 دونم خودم اونجا بودم...!   یبه گردنش داد و گفت: م  یقر  قاصدک

 

 ...؟! یچ-

 

کرده بود،  منم دمش   یخور  ز ی به قول تو چ یرسول نیا یچیه-

 آشغال...!  کهیکردم،  مرت  یچیو ق
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 نه...؟! -

 

 کرد...  نییباز سرش را باال و پا  یشیبا ن ک صدقا

 

 ...؟! یهست یچه جونور گهیتو د-

 

 شد.  شتریقاصدک بلند شد که اخم حسان هم ب قهقهه

 

نم  چیآن ها ه  نیب  تیمی صم  از به    یخوشش  و  از   کبارهیآمد 

 ... میبلند شد و رو به قاصدک گفت:  من کار دارم،  بر شیجا

 

 ...؟! می!  شام در خدمت باش؟ ینیحس یآقا هیحاال چه عجله ا-

 

 تشکر کرد و قاصدک بلند شد...  حسان
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بزار- الاقل  بگ  هی  نیخب  عکس  چندتا  و  سرمیامضا  آخه    دی... 

 به خونم اومده...!!!  ینیحسان حس

 

خند  حسان برا  یکج  و  به    یزد  تن  برود،  آنجا  از  زودتر  آنکه 

 خواسته اش داد....

 اعصابش بود.  یقاصدک رو خنده

 داخته بود.ش اندست دخترک

 اخم نگاهش کرد.  پر

 

عکس    هیآخه...!    نیبود  عیضا  یلیزد و گفت: خ  یچشمک  قاصدک 

 ...!نیانداختن بود،  قرار که نبود آدم بکش

 

صم  دیبگو  خواست نبود،  کشتن  به   ادشیز  تیمیبحث  آن  با 

 اصطالح دوست را اصال نتوانست هضم کند... 
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 ...! تونن درک کنن ی رو بچه ها نم زها یچ یبعض-

 

 نگاهش کرد.  طنتیزد و با ش یبار حسان کج خند نیا

 بود.  دنیدر مرز ترک قاصدک 

 

تا مشکلتون رو   نیبچه هم فکر و همراه شد  نیچطور پس با ا-

 ...؟! نیحل کن

 

 د.گوشه لبش را خاران حسان

  اد ی رو    یریپذ  تیمسئول  دی ! بچه ها بایمشکل تو بود  ن یسر ا  هی-

 ...! رنیبگ

 

جواب داد:  آخ آخ    ییه کمر با ترش روست بو د  ستادیا  قاصدک

 هم سن خودت...! ی کیبا  ی رفت یبابا بزرگ م 
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 . دیبلند خند حسان

راحت باهم    الیکند و بعد هم با خ  ی بود قاصدک را حرص  توانسته

دخترک    ی به اخم و تشرها  یبرگشتند و اصال هم توجه  یبه گالر

 نداشت.

 

******** 

 

 

 شده بود.  دهیچیاوضاع پ  یکم

کاربلد  گارنا آدم  با  نم  یکه  که  بودند  بهش    یطرف  توانستند 

 کنند.  دایپ  یدسترس

 آشفته بود. حسان

 حسان ناراحت بود.  یاما برا شیالیخ ی با وجود ب قاصدک 
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 تیدر امن  زیهمه چ  ی هکر بود ول   ی ها  نیکامران از بهتر  دوست

قرار گرفته که ه ا  چیباال  روزنه  کردن وجود    دایپ   یبرا  یگونه 

 . نداشت..

 

 شد.  یتر م  یروز گذشته بود و حسان عصب  چند

  نیدارد که ا  یبودند حسان مشکل  ده یخانواده اش هم فهم  یحت

 گونه عبوس و اخم آلود است...! 

حسان ذره    ی بارها خواست سر صحبت را باز کند ول  ینیحس  حاج

 بروز نداد.  یا

 کرد.  یمشکالتش را خودش حل م شهیهم

 بود.  یدار شتنیتودار و خو آدم

که    یزیبه دوش خودش بود،  چ  ش یکارها  تیبر آن مسئول  عالوه 

 با آن خو گرفته بود. یاز بچگ
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 نگذاشت. شیتنها یلحظه ا قاصدک 

پا  نیا پا به  اما ب  ش یچند وقت  در    شانیدارها ید  شتریرفته بود 

مادر  ا ی  یگالر خانه  ناشناس    یدر  مرد  طعمه  تا  بود  قاصدک 

 نشوند.

 

کند،    دیتهد  ایست نکرده بود  خوادر  یزیبود که مرد هم چ  بیعج

 حسان...!  یدیفرستاد آن هم به آ ی فقط عکس ها را م

 

 بود. نیخوش ب اصدک ق

شده بود و مدام دلشوره داشت،  آن  هم    دی حسان کامال ناام  اما

 بود.  شیکار طیبه خاطر شرا

 

 یپسرش بود به گالر  ی و روان  یکه نگران اوضاع روح  ینیحس  حاج

  ر ی د و مردانه صحبت کنند و از زحسان مر  آنجا با  دیرفت تا شا

 شود. ایرا جو شیزبانش علت ناراحت

 



 

~ 704 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

راست سمت طبقه دوم رفت که دفتر    کیکه شد    یگالر  وارد

 حسان بود.

 زد و متعاقبا وارد شد.  در

  ده ی که هرگز تا به حال ند  یقاصدک آن هم به راحت  دن یبا د  اما

 بود.

 دلبرانه اش...  یافتاده و خنده ها شال

 حسان با قاصدک...!  کینزد هصلفا

 

پا به داخل   ینزد و با سالم دادن   یرا به فکر فرو برد، اما حرف  او

 گذاشت... 

 

 کرد.  یرفت و سالم بلند کیبلند شد و نزد قاصدک 

داد و گفت:     شیشگیجواب لبخندش را با تبسم هم  ینیحس  حاج

 کجا دخترم...؟!  نجایشما کجا، ا
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باز هم    یچیبه حسان گفت: ه  یعاد  ی و با نگاه  د یخند  قاصدک 

آقا دادگاه    ینیحس  یمزاحم  هنوز  آخه  ها...   بچه  بابت  شدم 

 هی  لشونیو معلوم نکرده...! منم اومدم تا بخوام از وک  فشونیتکل

از بابت بچه ها هرچه زودتر   الم یتا بنده خ  رنیوقت مالقات بگ

 راحت بشه...

 

 تکان داد. یسر ینیحس حاج

 باباجان...  یخوب کرد-

 

 نشست.  یصندل ید و روحسان آم زیکنار م هب

 قاصدک هم کرد.  تعارف

لبخند  اما با  نه ممنون   یقاصدک  را رد کرد و گفت:   تعارفش 

 برم خانجونم منتظرمه...  د یحاج بابا من کارم تموم شد با 

 

خانومانه گفت:  از شما هم ممنونم،     ی لیبه حسان کرد و خ  رو

 م...! بتونم جبران کن دوارمیام ن،یلطف کرد
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هم   یاجی!  احتفسینکردم وظ یسکوتش را شکست: کار حسان

 ...ستیبه جبران ن

 

  لیشد! مالقات با وک  ریدرگ  ینیرفت و ذهن حاج حس  قاصدک 

 بود بدون حضور حسان اما...!!!  ی تلفن هم شدن کیحسان با 

 

چ  مطمئن همه  زمان  که  م  زیبود  معلوم  کم  ی را  فقط    ی کند 

 است.خو یم یصبور 

 

 اوضاع چطوره؟ ؟یان خوبخب باباج-

 

خدا را شکر    ؛یحاج  زی: خوبه همه چدیکش  یقینفس عم  حسان

 ... میگذرون یم
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  ی حال  هی  ام یگفتم ب   ست،یحالت خوش ن  دمید   یچند وقت  هی-

 ...! میمردونه هست باهم بزن یبپرسم و اگه حرف

 

 بود اما قابل گفتن نبود...!  ادی حرف که ز  د،یلبش را جو حسان

 

که خودم از پسش بر    یکیگره کوچ  هیجز    ستین  یخاص  زیچ-

 سراغ خودتون... امیاول م نیکه اگر نشد مطمئن باش امیم

 

دانست پسرش اگر نخواهد    ینا آرامتر شد اما م   ینیحاج حس  دل

 زند.  یبزند نم یحرف

 

 راحت باشه...؟!  المیخ-

 

 راحت... التونیخ-
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***** 

 

 قاصدک زنگ خورد. یگوش

  دا یگشت اما هرچه کرد، نتوانست پ   شیآلود دنبال گوش  خواب

 کند. 

 بلند شد.   شیقطع شد و خواست دوباره بخوابد که صدا صدا

ح  سرگردان د   زیخ  مین  رانیو  با  و  رو  شیگوش  دنیشد    ی که 

لب به فرد سمج پشت خط داد و باالخره   ریز ی بود، فحش یعسل

 آن را برداشت...

 

 کامران نگذاشت...  یحرف بزند اما صدا خواست

 

ق قاصد- اک!   تو    نیاصدک  و  افتاده  بد  و  خوب  اتفاق  همه 

 ...؟! یخواب
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 رادار شدند...  شیاز چشمانش رفت و گوش ها خواب

 شده...؟!  یچ-

 

 

 ...! م یکرد دای آدمش رو پ  -

 

 خوبه...! نکهیلبخند زد:  ا قاصدک 

 

عکس ها هم تو کل    یکالفه گفت:  آره خوب هست ول  کامران

 پخش شده...؟!  یمجاز

 

 ! ؟یگفت  ی:  هان؟  چستادیتخت ا  یرو کبارهیبه  قاصدک 

 

پخش شده و همه ملت    ریگ  ی کشت  یتو و اون آقا  یعکس ها-

 ...! ننیب  یدارن م ای همه دن یچیکه ه
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شد: گاگول پس تو و اون دوست احمق تر از    ی عصبان  قاصدک 

 ...؟! نیخورد یم یچه گوهخودت 

 

  کل  به ش ی!  شرفش را وسط گذاشته بود و آبرود یلب گز کامران

 رفت... 

 مگه دست من بود...؟! -

 

!  به شتیخوردم اومدم پ   یادیدست من بود که گوه ز  رینه خ-

 یبگم؟ ا  یکامران...  حاال من به حسان چ  یکل آبروم رو برد

 ماه مسابقه دارن! نیکامران آخر ا  یوا  م؟ یکن یخدا چه غلط

برنم  یادیمتأسفم قاصدک کار ز- از اول    اد،یازم  طرف قصدش 

 کرده...!  یباهاتون باز کم یوده فقط مشخص ب

 

گرفته!    یو به باز  مونیکرده...؟! طرف کال زندگ  یباهامون باز-

 کامران؟! ی گ ی م یتو چ
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 بکنم؟!  ی چه غلط یگیکرد: خب م ینوچ کامران

 

 ...! نیشور خودت و دوستت و ببرن که عرضه نداشتمرده -

 

 حاضر شد. مهیرا قطع کرد و سراس یگوش

 کرد! به ساعت   ینگاه 

کس   ده تنها  االن  تا  و  بود  نفهم  یصبح  حافظ    دهیکه  خواجه 

 رفته بوده...!  یبوده که طفلک اونم به خواب ابد یرازیش

 

 به حسان زد که کال خاموش بود.  یزنگ

 ...! ینیکرد جز رفتن به خانه حاج حس ی م ی چه غلط حاال

 

  چاند یرا دور دست پ   شیبرداشت و تن زد، موها  یدم دست  مانتو

 سرش انداخت و رفت.  یشال را روبست و  و باال
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با تعجب نگاه حرکات و رفتار عجوالنه اش کرد و گفت:   خانجون

 لت کردن...؟! شده؟ مگه دنبا یمادر چ

 

گونه اش کاشت:  خانجون   یرو   یجلو رفت  و بوسه ا  قاصدک

 نفر محتاج دعاته...!!  هیدعام کن که بدجور 

 

 ...؟! یک-

 

اصول    یکیحاال  - خواستم    ن یدخانجونم!   فقط  دعا   هینپرس 

 نداره... فعال با اجازه...!  یکبر   ،یصغر گهید یبخون

*** 

 

 آقا حسان هستن...؟!  هیخاله عط-
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از حال بد حسان گرفته بود،  گفت:     یخانوم با نگران  هیعط که 

 که سرکار نرفت...  هی آره مادر هست،  اونقدر هم عصبان

 

کار    هیباال باهاش  دست پاچه شد: خاله جون من برم    قاصدک 

 دارم...؟! کیکوچ

 

  ی چ  هی  تشیعصبان  نیترسم با ا  یدونم، فقط م   ی مادر من نم-

 بگه و ناراحتت کنه...؟! بهت 

 

 شدم...  ی نه خاله اشکال نداره! اگه مهم نبود، مزاحم نم-

 

 ... یدون یدونم دخترم هرجور م ی نم -

 

 سمت طبقه باال رفت.  عیبا کسب اجازه سر قاصدک 
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 جواب نداد، خودش داخل شد. یکس  یا وقتزد ام در

 . دیسالن لب گز ختهیوضع بهم ر دنی د با

 تر بود.  یکرد بحران  یاز آنچه که فکر م اوضاع

 شده بود...!  وانهید حسان

 پا برجا بود. ش یها یباز وانهیآثار د و

 

  ش یرو به رو  ی آن ها گذشت و تا به مرد عصبان  نیآرام از ب   آرام

 .دیرس

 

 ! ؟یکن ی م راکیچ نجایتو ا-

 

 گرفته بود.  یادیحسان ز یصدا

 گرفته بود.  یدیرا نا ام  شیرفته و جا  یدل گرم آن

به سرش   دیترس  یکه از آن م  یبود باور کردنش اما اتفاق  سخت

 امد. 
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 جلوتر آمد.  ی قدم قاصدک 

 

 بشه... ینجوریکردم ا  ی حسان!  واقعا متاسفم!  فکر نم-

 

تو   اصدک دوخت: تاسفزده اش را به ق خیو  ینگاه حرص حسان

 نداره...!  یا ده یفا  چیه ی خوره وقت یبه چه دردم م

 

 

کنم اما کامران زنگ زد و گفت، رد  یحسان من درکت م نیبب-

  ی تون  ی... م ی کن  تیازش شکا  یتون  یاون ناشناس رو زدن! تو م 

که    یبوده؟! اصال هرچ  ی واقعا هدفش چ  یو از خودش بپرس  یبر

 نباش...   یعصبان نقدریرو خدا ابپرس اما تو  یخوا یخودت م
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! دارم  وانه؟یتو د  یگیم  یو بعد نعره زد: چ  دیبا حرص خند  حسان

تو    ی رفت! مسابقات آخر هفته رفت! وقت  م یکار  نده یتمام آ  گمیم

عکس تو به عنوان دوست دخترم در کنارم پخش شده   رانیکل ا

ا کشور  تو  ا  رانیاونم  عصبان  زا یچ  نیکه  چطور  من    ی ممنوعه، 

 ! م...؟نباش

 

 ق با حسان بود. نداشت و کامال ح یحرف قاصدک 

 

  امی ... من هر کجا که باشه حاضرم بمی بد  حیتوض میتون  ی اصال م -

 باهم...!  میندار یبدم حسان که ما رابطه ا حیو توض

 

 حیتوض  هیبا    یقاصدک شد: فک کرد  کیپوزخند زد و نزد  حسان

چ م  زیهمه  م  نکهیا  ا ی  شه؟یدرست  اون    یکن  ی فکر  عکسا  با 

 ...! ی گیکنن که بله خانوم شما درست م ی ات و باور محرف

 

 و کل صورتش را با دقت نگاه کرد.  ستادیقاصدک ا یبه رو رو
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  یناموس  ی کنن! تازه من و به ب   ی باور نم  ریدفعه داد زد : نه خ  کی

اعصابم    ینرو رو  گهیکنن! قاصدک تو د  یو فاسد بودن هم متهم م 

بشه    دایپ   یکیوست دارم  ن فقط د... االمریگ  یکه بد حالت و م

 کنم...  یتموم حرصم و سرش خال

 

 تنها نگاهش کرد و بغض داشت... قاصدک 

 

  کیرا گرفت و به خود نزد  شیبا همان غضب دو طرف بازو   حسان

دفعه تو    هینگو! اصال   ی چی. اصال هینزن که داغم کن  ی کرد: حرف

 ... یشد هان؟!  اصال هرچ داتیاز کجا پ 

 

 شد.  ساکت

 کرد.  ریذهنش را درگ یفکر

 شد.  یبهتر از آن نم یداشت ول شک

 آتش بود.  یبود که افتاده بود اما همان فکر آب رو یاتفاق
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و    ی دوئل  انیم آب  پر  داشت چشمان  قلبش  و  عقل  توسط  که 

 خوش رنگ قاصدک معجزه کرد... 

 

 چه خبره...؟!  نجایا-

 

حس  نگاه  حاج  سمت  دو  کم  ی نیهر  و    لیو  گشت  محسن  و 

 ... دیخود را عقب کش کبارهیه قاصدک ب

 

 سرش انداخت.  یمعذب شال افتاده اش را رو قاصدک 

 با همان نگاه اخم آلودش به آنها نگاه کرد.  حسان

 بودند.  دهیو محسن ترس لیکم

 با اخم و جذبه نگاهشان کرد...  ینیحس حاج

 

 چه خبره؟! نجا یا گمیم ن؟یزبون ندار-
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و عصبان  یاز صدا  قاصدک  لب    دیترس  ینیحاج حس  تی بلند  و 

 ... دیگز

 

 ی زینه اون چ  هیخسته چشم بست و گفت: به خدا نه خبر  حسان

 ...؟! نیدیکه فهم

 

که دست    یی فوران کرد: پس اون عکسا  کبارهیبه    ینیحس  حاج

کنن و حرف و    یقمار م  تیتو و زندگ  یملت افتاده و دارن رو

 و کارت، دروغه...؟!  تیانداختن تو زندگ ثیحد

 

آتش  بعد نداشتم   نشینگاه  انتظار  ازت  دوخت:  قاصدک  به  را 

 دخترم...!

 

که در صداش بود گفت: حاج   ی و با لرزش د یاشکش چک قاصدک 

 ح خاک مامان ماهرخم دروغه...! بابا به اروا
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 ... میپس راستش و بگو ما هم بشنو -

 

 جلو رفت: ما فقط ش...  ی قدم قاصدک 

 

م ازدواج  اه ب   میخوا  ی و م  میو دوست دار  گریمن و قاصدک هم د   -

 ....! میکن

 ناباورانه نگاه حسان کرد.  قاصدک 

بود که از زبانش    یشد اما حرف  یخودش هم باورش نم   حسان،

 در رفت... 

 

هم    یباز شد اما اگر تعلق خاطر  یکم  شیاخم ها  ینیحس  حاج

  یگریشد و مانند هر کار د  یدر حضور بزرگترها عنوان م  د یبود با

 د. کردن  یرسم و رسوماتش را اجرا م
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کم  لیکم دست  هم  محسن  مخصوصا   ی و  نداشتند  ها  آن  از 

تور کرده    ی باز شد... برادرش شاه ماه  ششین  ی محسن کت به آن

 ه یحور  ک ی  یبود.. المصب ازدواج نکرد و نکرد تا آخر دست رو

 گذاشته بود....! 

 

 پارچه آتش بود. کیقاصدک  وجود

اما ح  دوست بشکند  را  به    فیداشت گردن حسان  که دستش 

 بسته بود... ینیاطر حاج حسخ

 

به قاصدک انداخت و تا خواست حرف بزند،     ینگاه   ینیحس  حاج

   دم، یم  حیمن کامل توض  نیحسان زودتر گفت: حاج بابا اجازه بد

 ...! نیقاصدک رو معذب نکن

 

 

بود ج  قاصدک  نه رو  غیکم مانده  و هوار بکشد...  را    یبزند  آن 

د را در نگاه  ست خوتوان  یحرف حسان بزند نه م  ریداشت که ز
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بند و بار جلوه دهد و ناچار سکوت کرد تا بعدا    یب  ینیحاج حس

 به خدمت حسان برسد... 

 

را انداخت و با همان نگاه پر    حش یاز تسب  یدانه ا   ینیحس  حاج

وقت مرد  گفت:   م  یدختر  هیخاطر    ی نفوذش  با   ی رو    د یخواد 

 ...! بزاره ونیاونقدر جنم داشته باشه تا با بزرگتر دختر درم

 

 . اوردی به زبان ن یاش را گرفت اما کالم  کهیت حسان

 

و تعصب و شرع قرار   رتیدور و زمونه عوض شده اما غ   د یشا-

و زن هم    ی وقت عوض بشه... مرد معروفه به مردونگ  چیه  ستین

 ...! اشیحجب و ح

 

برا  د یلب گز  قاصدک  بزند و    یی تمام حرف ها  یو  که خواست 

 کرد...   ینیخودش را مبرا کند،  عقب نش
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که با    ستمیانداخت: اونقدر نامرد ن  ش یابروها   ن یب  یگره ا  حسان

بوده،  خواستم با قاصدک    یکنم! هرچ  یدختر مردم باز  یآبرو

 بزارم...!  ش یآشنا بشم و بعد پا پ 

 حرص خورد... قاصدک 

 حق به جانب بود.  یادیز حسان

 الش که بعدا قرار بود حساب پس بدهد...! به ح یوا اما

 به پسرش کرد: پس بسم اهلل...!  ینگاه تند ینیحس حاج

 

 کرد و رفت.  ی با خجالت خداحافظ قاصدک 

 ثواب کند اما کباب شد...!  خواست

****** 

 

!  ؟یواسه چ  یدم پر دختره بود  نقدر یپسره جلب بگو ا  یآ  یآ-

 کنه...!  ریکثافت تو حلق و گلوت گ
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 ...لیخفه شو کم-

 

  یینوا  هیسر من...    یچکاند: داداش دست راستت رو  شین  محسن

 بده...!  نوامیبه دل ب

 

 ...! ی:  داداش من و هم جا انداختدی هم خند لیکم

 

انگلکم    گهیکالفه گفت:  خودم اعصابم خورد هست بدتر د  حسان

 ...نینکن

 

واسه عمه   یبهتره اعصابت و بزار  نیگفت: بب  الیخ  یب  محسن

 کنه...!  یخالدونت فرو م هایکه بد تا ف یفخر

 

 م بست...ه چشخست  حسان
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بود،  تعجبش از آن بود که قاصدک هم سکوت کرده   یگند روز

 ...! ستیدانست که دخترک اهل ساکت ماندن ن یبود اما م

پر  یحرف دهانش  از  که  ه  ده یبود  به  از   چیو  نبود  قرار  عنوان 

 . دی ایب نییموضعش پا 

کند و از آن مرد    ی توانست قاصدک را نامزدش معرف  یم  یحت

 شد...!  یم  یقاصدک راض دی کند،  فقط با  ت یناشناس هم شکا

 

جواب نداده    یرا روشن کرد که با هجوم تعداد تماسها  شیگوش

 خوانده نشده رو به رو شد.  یها ام یو پ 

 

ر  یب قاصدک  آنتوجه شماره  به  که  گرفت  انگار    ی ا  شد،  وصل 

 دخترک منتظر بوده...! 

 

 ...؟! یاون حرف و به بابات زد یتو به چه حق-
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 لیآنکه کم  یانقدر بلند بود که مجبور شد برا  قاصدک داد    یصدا

 و محسن متوجه نشوند به اتاقش برود... 

 

 ...! دمیم حیاروم باش قاصدک!  توض-

 

  ی من و انداخت  ی دست  ی ! دست؟یحیهان؟!  چه توض  یحیچه توض-

 زن تو بشم...!  ستیقرار ن رمم یتو هچل...! من بم

 

بود که زده شد،     ی !  حرفگمیم   ی چ  نیحسان تمام شد:  بب  صبر

چون   ی کن  یباهام همکار  یتو هم مجبور  ام یکوتاه ب  ستیقرار ن

 ..! هم دلت بخواد.  یلی...! بعدم مگه من چمه؟ خ یندار  یا  گهیراه د

 

 ن یدست به کمر شد و با تمسخر گفت: آخ آخ دلم همچ  قاصدک 

نداره    یو زور معن  د یزنه! حسان واسه من با  یداره برات له له م

قرار   یطیمن و تو شرا ی!  اما اگه بخوارمیبارش نم ریمن ز یعنی

 جونت...!  یبال شمیبشم،  م  تیکه اذ یبد



 

~ 727 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 

 حرص خورد و چشم بست... حسان

 ... دیبر یبا پنبه سر م د یجنگ و جدل نبود،  با وقت

 

واسم نذاشته!    یا  گهیکنم هان؟! اون مرد راه د  کاریتو بگو من چ-

 ک کن قاصدک...! دارم،  لطفا بهم کم اجیمن بهت احت

 

  ی ول  یکن کاریدونم چ یآمد: نم نییاز موضعش پا یکم  قاصدک

دوست، پشتت   هیکنم و مثل    ی کمکت مزنت بشم اما    ستیقرار ن

 هستم وگرنه...! 

 

شکست چه   ی شک اگر قاصدک دم دستش بود،  گردنش را م  یب

 رسد به آنکه منتش را بکشد...! 
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 کامران رد اون مرد رو زده...؟!  یگفت-

 

 ...! یبش ریگیپ   یتون ی کرده،  م دا یجاش رو هم پ  یآره!  حت-

 

 خب آدرس...؟!  یلیخ-

***** 

 

با    نیتون  یتمام گفت:  م  تیکنار پدرش نشست و با جد  حسان

 خوام...!  یوقته قاصدک رو م   یلی! من خنیآقا سامان حرف بزن

 

  ی خانوم بهت زده نگاه پسرش کرد اما کم کم آثار خوشحال  هیعط

 شد...  دایهودر صورتش 

 مادر؟!  ی گفت یتو چ-
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خوام شما رو به آرزوتون   ی:  مد یمادرش خند  یاز خوشحال  حسان

 برسونم... 

 

 من قربون تو و عروست بشم...!  یاله-

 

 جان...!  هیبه همسرش زد:  خدا نکنه عط یتشر ینیحس حاج

 

پسرش دود    یبرا  یو رفت تا اسپند  دیخند  زیر  زیخانوم ر  هیعط

 کند. 

 

مطمئن- حرف    یتو  انتخابت؟!   زندگ  هیاز  اهیعمر  دختر    ن ی... 

با ما ز از حسن    ریاما ش  اده یتفاوتش  پاک خورده اس! ماشااهلل 

خودم دوسش دارم...    یکم نداره و قد دخترا  یزیجمال هم چ

دختر  نه مادر داره نه پدرش    نیبابا؟  ا  یخوشبختش کن  ی تون  یم

شرمندش   یوقت  هی  امخو  یباال سرش بوده، نم  یدرست و حساب

 ...؟! ی بشم که تو هم براش نباش
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گذشته!  من فقط    زایچ  ن یبابا سن من از ا:  حاج  د یلب گز  حسان

رو    شیوگرنه بق  رمیگ  یدختر م  نیخوام که اونم از ا  یآرامش م

کنم که شما برام   فیدونم...! بعدم خواستم کسب تکل  یخودم م

پ  م  شیبق  ،یبزار  شیپا  خودم  م  رمیرو  قول  هم  بهتون    دم یو 

 خوشبختش کنم...! 

 

عم  ینیحس  حاج تبسم  یقینگاه  با  و  کرد  پسرش   بایز  یبه 

 ...!!! رهیموافقتش را اعالم کرد:  انشااهلل که خ

 

 وارد خانه شد.  ی عصبان سهند

 را صدا زد.  قاصدک 

راست سمت اتاقش رفت و آن  را باز    کی   د،ینشن  یجواب  یوقت

 کرد.

 . دی ،  دتختش نشسته بود یکه رو  یرا در حال قاصدک 
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 ! ؟یکر  ؟یدیچرا جوابم و نم-

 

جواب پس  دیچشم بست و بغضش را قورت داد. حال با قاصدک

 دانست...؟!  یکه خودش هم نم  یداد اما چه جواب یم

 

 قاصدک با توام...؟! -

 

 بهش چشم دوخت...  یسر بلند کرد و با چشمان اشک قاصدک 

 !؟یخوا یم  یچ-

  ث یحرف و حد نی:  اباد کرده، گفت یدست به کمر با رگ  سهند

تو و حسان دست ملت پخش شده    نیکه ب  یین عکسا ها با او

 ....؟!هیاش چ هیقض

 

طوفان   یانگار   دونم،یزد: باور کن خودمم نم  یپوزخند  قاصدک

 ! م یزده به زندگ
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 ...؟! ی چ یعنی-

 

نم  یزیچ  یوقت  نکهیا  یعنی- تو هم چ  یخودم  به   یزیدونم،  

 ندارم تا بگم...! 

 

 بزن منم بفهمم! درست حرف جاخورد:  سهند

 

شد و با پرخاش گفت:  اه!... سر جدت دست از   یعصبان قاصدک 

 سوهان روحم...!   ی تو هم شد  ستیسرم بردار،  خودم حالم خوب ن

 

همه جا به عنوان دوست   اروی  ن یعکست باا  ؟ یگ  ی م یبفهم چ-

 گزه...؟!  یدخترش هست،  اونوقت تو ککتم نم
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خند  قاصدک  نگاه    د یمتعجب  پرحو  برافروخته صورت  و  رص 

 ...؟!یشد ی رتیغ   ه؟یسهند کرد: چ

 

شدم چون ناموسم پا گذاشته رو رگ   یرتینعره زد: آره غ   سهند

 ...! رتمیغ 

 

 ماند.  ی م قاصدک 

 ...؟! دیکش  ینعره م هنگونیچکار کرده بود که سهند ا مگر

 از از عمد خودش را به او چسبانده...؟!  ا یبوده  دهیبا او خواب مگر

  ی طور  نیاست که ا  ی خود سهند مگر پسر سر به راه و پاک  اصال

 کند...؟!  ی رگ باد م

او را   کباریرا داشت و    ش یها  ی دوست دختران و هم خوابگ  آمار

و داد    اورد یرا تاب ن  یاحترام  ی ب   نیباز خواست نکرد... اما حاال ا

  گم یدارم م  ی روان   ؟یچه کشک   ؟ یچه ناموس   ؟ یرتیزد: چه غ 

نم ق  یخودمم  اومد  هیچ  هیضدونم  تو  غ   یاونوقت    رتیواسم 

 ...؟! ی کش ینداشتت و به رخم م 
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 تخس و تند قاصدک از تحملش خارج بود...  نگاه 

 

 .؟! ..یخورد  یحرف دهنت و بفهم و مث آدم جواب بده!  چه گوه-

 

 ی احترام  یبهم ب  یسهند!  دار  رونیافسار پاره کرد:  برو ب  قاصدک

 ..! رونی!  گمشو برو بیکن  یم

 

 

 قاصدک؟! دک؟  قاص -

 

 سروش بود. یصدا

 به سبزه آراسته شد. زین گل

 کرده بود...!  دایبزرگتر پ  حاال

 بودند...!  نجا یسال تا ماهش نبودند اما االن هر دو باهم ا  برادرانش
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 تا آرام باشد..  دیکش قینفس عم قاصدک 

 

خانومت و بچت خوب   ی!  به سالمت؟یواسه چ  یاومد  نجایتو ا-

 ...؟! یو اومد یکندهستن که ازشون دل 

به   یمحکم  ی لینتوانست تحمل کند و با تمام قدرتش س سروش

 طرف برگشت. کی د که سرش به گوش قاصدک ز

 

 شد.  رهیبهت زده به آن دو خ سهند

 

گونه اش بود،  نگاه    یدستش رو  کهیهم مبهوت در حال  قاصدک

 سروش کرد.

 

نفهم  سروش برا  دیهم  ا  یو  خواهرکش   یاز حرف ها  یلحظه 

 زد...  یلیشد و س یانعصب
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 من... من... -

 

 

 چه خبره...؟! قاصدک...؟!  نجایا -

 

و نگاهش را    ودیهمان جا خشکش زده    ی چا  ینیبا س  خانجون

 آن ها چرخاند.  نیب

 

 . دندیقاصدک چک یها اشک

 شد.  نییاش از زور بغض و خشم باال و پا  نهیس

 

بدتر بهم    ...نیبهم کمک کن  نکهیدستتون... درد... نکنه... عوض ا-

!... ناز شستت!... آقا  زادیدست مر!... آقا سروش  ن؟یکن  یحمله... م
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کلفتت!  ...  خوب به وقتش ولومش    یسهند شما هم ناز صدا

واسه دوست دخترات هم هم ناموس یطور  نیباالس!   اونا  ...؟ 

شما آقا سروش االن   ای...؟!   شونیبر  یندارن که تو تا رختخواب م

چطور از زن و بچت    ،یدینشونم مستت و  ناز ش  یدار  یکه اومد

خونه مادرزنت    ی!  چطور شد نرفت؟یدی و خواهرت و د  یدل کند

  ی !  چطور وقتتیخرک  رتیغ   ا ی من مهم بودم     نجا؟یا  ی و اومد

خواست  سایپر نخواب  یرو  باهاش  مگه  بود،  مخالف  بابا  تا    یدیو 

  یدیشن  ا ی  ی دی...؟!  حاال دیبده ازدواج کن   تیمجبور شد رضا

 ...! ایبخوابم   یبا کسن م

 

 خفه شو قاصدک...! -

 

 

:  تو خفه دیکش  غیکه در تنش نشسته بود،  ج  یبا لرز  قاصدک 

 ...!نی... ولم کندیشو!  دست از سرم بردار
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نگاه دخترک    ده یدستانش آنقدر مشهود بود که هر سه ترس  لرزش

 کردند.  یم

 

قاصدک    کیگذاشت و خواست نزد  یعسل  یرا رو  ینیس  خانجون

نا   برود که  از در خارج    یو چنگ   ستادیدخترک  و  به شالش زد 

 شد... 

 

 

بازو  سهند و  رفت  ج  شیدنبالش  باز  قاصدک  که  گرفت    غیرا 

 ...! ی: ولم کن.... ولم کن لعنتدیکش

 

 را برداشت و رفت...  نشیماش چییسو
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انداخت و سر  خانجون نگاه پسرها  به تاسف تکان    یبا شماتت 

 داد... 

روزدختر    نیا- ناخوشچند  به  گفتم  زدم،  زنگ  بهتون    ن یایه، 

واسم گرد و خاک    ن یطفلک چشه...؟! بعد دو روز اومد  نیا  نینیبب

به توجه و محبت شما داره نه زور  ازیدختر ن نی...! انیراه انداخت

 بازو و صداتون...! 

 

 افتاده...؟  یچه اتفاق  یدون یآخه شما که نم-

 

 ...؟! یچه اتفاق-

 

پخش شده اونم به    یمجاز  ین تو قاصدک با حسا  ی عکس ها-

 خوبه...؟!  نیعنوان دوست دخترش! به نظر شما ا

 

  ا ی  د یشناس  ی رفت: شما خواهرتون و نم  ی چشم غره بد  خانجون

 حسان و...؟! 
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 خانجون...! -

 

دست    شهینم  لیدل  نیدستش را باال آورد: نه صبر کن! ا  خانجون

ترب  یبلند کن  یرو دختر م  ک   یزیچ  چیاز ه  تشیکه من واسه 

پاک   یرو  یسروش، حق نداشت  ینذاشتم! تو حق نداشت دختر 

  ق یپاک خورده اس! جوون ال  ری...! حسان شیمن دست بلند کن 

  یها کیال ااونم ب  ادهیز نستایقاصدک تو ا ی! عکس هاهیفیو شر

 ی ظاهرش هر طور  یچون هم خوشگله هم مدل بوده! ول   اد،یز

مهربونه!   ست،ین  اراک یحجابه اما باطنش پاکه! ر  یکه هست؛ باز و ب

 حیتوض  نکهیا  یجونش رفته! شما هم جا  یواسه هر دوتون تا پا

تو سرتون   نیتا دختره دردش و بگه  ، صداتون و انداخت  نیبخوا

 ...! رتتونین...! خوشا به غ یکن ی و دست روش بلند م

 و رفت.  ستادینا  گرید

گفت: حاال کجا رفت با اون    یپشت دستش زد و با نگران  ناراحت

 ت سرخ و حال بدش...؟! صور
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قاصدک با آن   دنیعکس ها را رد کرد و با د   یکی  یکی  حسان

 و لباس ها خون در رگش منجمد شد. شیآرا

 

 مدل است...؟!  کیبود که قاصدک  دهیزودتر نفهم چرا

 

 د،یصورتش کش یرو دست

چانه اش قالب کرد...    ریمبل نشست و دستانش را ز  یحال رو  یب

راستش از حرص و    یگذاشت و پا  شیزانو  یرا رو  شیآرنج ها

 استرس تکان داد.

ا  قاصدک  و  شود  نامزدش  بود  کجا  نیقرار  را  دلش    یعکسها 

 بگذارد...! 

 

 نمانده بود.  شیوانگی به د یزیچ د،یکش یکالفه ا پوف

 قاصدک کرد و خون دل خورد. چیپ   یبه عکس ها یگرید نگاه 



 

~ 742 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ده را خمار کر  شیماند که چشمان آب  رهیخ  یعکس  یرو  نگاهش

اش هم افشان    ییطال  یدندان برده بود، موها  ریرا ز  نش ییو لب پا

 بود... ختهیدورش ر

 

 ز ی از عکس بفهمد که دخترک چه چ  یزیکرد، نتوانست چ   هرچه

 کرد...؟!  یم غیبلرا ت

نقضش نوشته   یو تندام ب   ییبایدر مورد ز  رشیکه ز  ییها   کامنت

که داشت    یکه قربان صدقه اش رفته بودند...وا  یپسران  ای شده  

 شد...  یم وانهید

 زد. ی ته قلبش داشت آتشش م یزیچ

 

رسد،    یبه قاصدک بزند و هرچه به دهانش م   یداشت زنگ  دوست

 نثارش کند اما...! 

 

 شکست...!  یآنکه دم دستش باشد و گردنش را م ای
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اسمش کامل    یکه به طور رسم  ی نبود نه تا وقت  یکدام شدن   چیه

 شد...!   یم  بشیدخترک نص  یها   یگرفت، سرکش  یکنار او قرار نم

 

ا  یآدم بتواند  که  بود    ط یشرا  نینبود  قرار  اگر  و  کند  هضم  را 

 به مدل شدن فکر کند...!  یحت دی نبا گری قاصدک زنش شود،  د

 

 س یپل  لیانداخت و تحو  ریکمک کامران آن مردک هکر را گ  با

دانست هدف    ینم  قایکرد اما دق  میمرد تنظ  هیعل  یتیداد و شکا

 وده...؟! مرد چه ب

 

 قاصدک بود.  ریدرگ فکرش

مهمتر   یزیکارش از هرچ  ندهیو غلط کارش مهم نبود اما آ   درست

باشد    ی اگر دروغ   یبود حت خودش و    ی بخواهد زندگ   ا یدر کار 

 قاصدک را فدا کند. 

بد    شیو بودن قاصدک هم برا  ییبا یخودخواهانه بود اما ز  دیشا

 ! شدند...  یم با یز ش یشد...! حداقل بچه ها ینم
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پ دیخند کجاها  تا  فکرش  که    ش ی!  هارفته  بچه  هم    شینام  را 

 انتخاب کرده بود...! 

 گرفت...  ی که اگر بود قطعا حالش را م ی قاصدک خال یجا

 

 

****** 

 بود. ریبا خودش درگ قاصدک 

 حق نداشتند او را سرزنش کنند...  برادرانش

را    غشیدر  یب  یکه خواهرانه ها  یبود از سروش و سهند  ناراحت

شر  در پا  یطیاهر  جا  ختهیر  شانیبه  به  ها  آن   ح یتوض  یو 

 خواستن، قضاوتش کردند...! 

 

 اش کمرش را خم کرده بود.  ینیکه سنگ نیسنگ ی قضاوت
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 آپارتمانش خودش را حبس کرد. یتو

 در رها را هم باز نکرد.  یحت

  ی برادرانش هم جواب نداد جز خانجون  یکدام تماس ها  چیه  به

 خواهد تنها باشد...!  ی که م  یکه با جمله کوتاه

 

نگرفته بود و کار خودش را کرده و آن هم    یتماس  چیه  حسان

 در هچل انداختنش بود...! 

 

 خورد. ی و تنها در خانه اش نشسته بود و حرص م تک

 .ردیآرام گ دی تا شا دیکش  یم گاریس

خواست به سراغ حسان برود تا از خجالتش    یم   چ، یکه نشد ه  آرام

نم  فیاماح  دیایب  رونیب محافل شده    یکه  نقل  جا  و همه  شد 

 بودند. 

 

 زنگ خورد.  شیگوش
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 نام پدرش درجا سکته کرد...  دنیو با د  دیآن پر سمت

 شد...!  ی هم بود در مقابل پدرش خجالت زده م یچ هر

 

مردانه و آرامش بخش پدرش به    یرا وصل کرد که صدا  تماس

 دلش نشست... 

 

 ...؟! زمیسالم دخمل بابا!  حالت چطوره عز-

 

ا  شک که  نم   یصدا  نیکرد  بهش  ماجرا  یخوشحال  تا   ی آمد 

 باشد، وگرنه...!!!  دهیخودش و حسان را فهم

 

 ! د؟یسالم بابا، ممنون خوبم شما خوب-

 

 تو خوبم بابا...!  یلبخند زد:  من با وجود شاد سامان
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 ...! نیبود شمیکاش پ  ی: اد یهم خند قاصدک 

 

 کرد.   شیدل سامان را ر بغضش

 

 ... ختندیر یم یگری پس از د  یکیک  قاصد یها اشک

 

 شده قاصدکم...؟!  یچ-

 

 بابا...؟! -

 

 شده...؟!  یچ زمیآشفته گفت:  د، حرف بزن عز سامان

 

منم    یمن نبود اما پا  ریکه تقص  ی افتاده؟  اتفاق  یاتفاق  هیبابا    -

بخوان   حیازم توض  نکهیا  ی!  سهند و سروش به جاییبابا   رهیگ
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  یکنم که آبرو  یم   ینه کار  می ختر بدقضاوتم کردن!  بابا من نه د

 خودم و شما رو ببرم...! 

 

 دانست.  یماجرا را م سامان

با پسرانش به شدت برخورد    یو حت   دهیاز زبان خانجون فهم  خود

 کرده بود. 

شدت   ییرسوا  کیخبر    آن اشن  به  نه  اما  پسرانش    یبود  که 

 بدهند.  بخواهند نازدانه اش را رنج

 

ران جوان امروزض باب بود و ن و پسدخترا انیم زهای جور چ نیا

  رتیبرخورد کند هرچند غ   یکرده بود تا بتواند منطق  یاو هم سع 

بخواهد نازدانه اش را از او   یپدرانه اش درد گرفته بود که پسر

 اما طرف مقابلشان حسان بود...!  ردیبگ

نظرش   یحسان ودر  بود  داده  پس  را  امتحانش  جور  همه  که 

 خت...!!! ناش ی بود که م یمرد نیبهتر
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ن  یم- بابا...!   اذ  ستین  یازیدونم  و  ... خانجون یکن  تیخودت 

  دم یکرد،  اون دوتا گردن کلفتم خودم دمشون و چ  فیبرام تعر

کس بفهمن  اذ  یتا  و  من  دختر  نداره  حت  تیحق  اگه    یکنه 

 برادراش باشن...! 

 

 بهت زده ماند...  قاصدک 

 بود حرف زدن پر عشق پدرش!  بایز چقدر

 ! دیبخش امیروح زخم خورده اش را الت ش یاه یطرفدار

 کرد...  ینبودش را جبران م یداشت سال ها پدرش

 بود. ییبایلحظه ز چه

 اش زد. ختهیر یاشک ها انیم یلبخند

 

چطور    یوا  ی... اد یدون  یبابا من و حسان... من و حسان...  آخه م-

 بگم...؟! 
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 ... د یخند سامان

 آمد جز خجالت...!  یم یزیقاصدک هرچ به

 بود...  یبیعج زیتخسش و خجالت!  واقعا که چ دخترک

 دختر نه به خودش رفته نه به ماهرخش...!  ن یبود ا مانده

 بود...!  ینوبر زیپدرسوخته اش چ  ذات

 

 حسان...!  چارهیب

 

مدت    هیدونم که    ی من خودم م   ،ی بگ  یزیخواد چ  یگل بابا نم-

بهم زنگ    ینی...!  حاج حسادیتا اخالق هم دستتون ب  ن یباهم بود

...  یرسم  یخواستن واسه آخر هفته و خواستگار  یوقت  هیزد و  

 منم قبول کردم...! 

 

 شک کرد.  ش یبه گوش ها قاصدک 

 کرد...؟!   یکار را با او نم نیا حسان
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 کرد...؟!  ینم یغلط نیهمچ حسان

 

 !  اونم اخر هفته...؟! ؟یخواستگار  ن؟یگفت ی چبابا -

 

شده    جانیترکش دچار هزد و فکر کرد دخ  یگریلبخند د   سامان

 به خون حسان تشنه است...!   گریدانست که د ی اما نم

 

بابا...!  تو هم بهتره برگرد- خونه خانجون،  چون تا آخر    یآره 

باش... خدافظ  ... مواظب خودت  ستین  شتریب  گهیهفته دو روز د

 قاصدکم...! 

 

 قطع کرد.  سامان

 شد.  رهیخ یاز قال  یمبهوت به نقطه ا قاصدک 
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  ز یداخل دستش را محکم به م  لیآمد،  موبا  رونیک بشو  از  یوقت

...!  ی!  قبر خودت و کندسهیو داد زد:  حسان دهنت سرو  دیکوب

 ...! شمیزن تو نم رمیمن بم

 را لغو کند.  یخواستگار تا امدیاز دستش بر ن یکار چیه

و مغموم مجبور شد به خانه خانجون برگردد اما کوتاه    ناراحت

 زد.  یرا بهم م  یواستگارآمد و همان جا خ ینم

 لبش شکل گرفت.  ینم نمک رو یلبخند

 کرد...!  یم چارهیرا ب حسان

 

 

خوشحال از آمدن دخترکش،  مدام مثل پروانه به دورش   خانجون

 .دیچرخ یم

 داشت. یبیبرق عج چشمانش

 ...! دیایدردانه اش ب یباشد حسان قرار بود به خواستگار هرچه
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زد تا    ی بخند مو با تمام حرصش لاستفاده را برد    تینها  قاصدک 

 خانجونش دلش خوش باشد... 

 .دیکش یحسان نقشه م یداشت برا اما

 برود.  نییپا شینبود امشب آب خوش از گلو ارقر

 گرفت.  یبود را م  دهیسه روز کش نیا یکه تو یزجر تقاص

 

  بشیخواهرکش نص  ی تنها چشم غره ها  د،یهرچه منت کش  سهند

 شده بود. 

به غلط کردن    یبینداشت،  به طرز عجتن  گف  گریهم د  سروش

  چانده یگوشش را پ   یافتاده بود آن هم از جانب سامان که حساب

 بود.

 

  دیفهم  ینم  ادیو از استرس ز  دیچرخ  یدور خودش م  خانجون

 چه کند؟

از آن    التریخ  یجان قاصدک غر زد که زود آماده شود اما او ب   به

 بود که گوش بسپارد. 
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کرد که   یم  چارهیحسان را ب  یفقط جور  فتدیقرار نبود،  ب  یاتفاق

 که آمده، برگردد...!  یاز همان راه

 

خودش تنش کند که با غضب    یداشت همان لباس ها  دوست

مخالفت کردن را نداشت و   شتری خانجون رو به رو شد و جرات ب

 کرد.  ضیرا تعو شی لباس ها

 

 کرد...  ی شال هم سر نم  د،یکش یخجالت نم  ینیاز حاج حس  اگر

کچل    ی!  الهمیتو عذاب ال  یحسان که من و انداخت  یکور ش  ی»ا

ندارم!    ییکه به خاطرت مجبورم کارا  یبش رو بکنم که دوست 

 کشم...! «  یدمار از روزگارت م یول

 

 

 شد.  یم شتریشد،  استرسش هم ب ی م کتریبه ساعت نزد هرچه

واقعا زن حسان   هیثان  انگار تا  به دست هم دادند  ها هم دست 

 شود.
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 شد؟!  یخوش به حالش نم ادیوقت حسان ز آن

آمد اما از لحاظ    ی م  رشیگ  یکل یخوش ه   ، یخوشگل  نیبه ا  زن

 صفر بود چرا که علنا به حسان انداخته بودنش..! ییکدبانو

 بود،  پسرک شکم پرست! حقش

دربند شکمش بود و او    یادیلحاظ خوب بود،  حسان ز  ک یاز    اما

 بلد نبود...!  یاصال آشپز

 

 

استرس م   ؟ یزن  ی لبخند م  یسادیوا  هیچ- از  دارم    رم، یمیمن 

 کرده...!  فیخر ک نیخانوم ع 

 

 پر بهت گفت:  خانجون...؟! قاصدک 

 

 یبنداز رو سرت، من نم  یچ  هیخانجون و زهرمار! پاش و برو  -

 و تو...!  نیآخه اونا مذهب ده؟ید  یو چت یدونم حسان تو
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 ...! گهی د دهید یچ هیخب البد   ستم، یوا مگه من آدم ن-

 

 ...! رمیرو بگ دهیترش یتو ومدمیاون بودم، نم یواال اگه من جا-

 

بب  قاصدک  کرد:  کج  ا  نیلب  عوض  رو  ما  ننه  خدا  رو   نکهیتو 

 ی کنه! بعد جور  یم  تیها رو حما  بهیمن و بکنه غر  یطرفدار

سالشه! خب حشرش زده باال    ستیانگار حسان ب  دهیترش  گهیم

 ! بوق...  کهیهوس زن خوشگل کرده مرت

 

  ا یبزنه باال    دم یبا  یطفل  یموافقم! آخ نیزد و گفت: با ا  یسوت  رها

خسته اس   ادیکنه، شبم م  ینم  گهیباشگاه، وقت د  ای سر کاره  

اما    یم  رهیم  یطفل برسه...!  جقم  به  نکنم  فکر  بدبخت  خوابه 

از من م ا  یشنو  یقاصدک   یدو دست  یشوهر  یاوضاع ب  ن یتو 

 ..یا یدرب ی دگیبچسبش تا بلکه از ترش
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پاره    شیآت  یگفت: ا   اورد،یسر در ن  شانیکه از حرف ها  خانجون

حشر و جق    نی...؟! اما انیبه روز و شب بچه مردم دار  کاریها،  چ

 ...؟! دمیمن نفهم هیچ

 رفت.  سهیاز خنده ر رها

به رها زد:    یهم خنده اش گرفته بود اما برگشت و لگد  قاصدک

 . حسابت و برسم..  ام یپاشو گمشو تو اتاقم تا ب

بهم    حیتوض  ه ینره    ادتی  یرفتن گفت: راست  نیبلند شد و ح رها

 ..! یبدهکار

 کنم...  یم  یزر نزن که حرصم و تو سر تو خال گهیتو د-

 

زد و لب غنچه کرد: جون...! تو حرص کن خوشگله    یچشمک  رها

 ...! یبد حیتوض د یکه با رهینم ادم یاما من  

من و بزن    ای نگاهشان کرد که قاصدک گفت: ب  یچپ چپ  خانجون

 خودت رو راحت کن...  الیو خ

ا  - استغفراهلل!  مون  نقدریوا  خونه  تو  مثل خودت   یدکه  عقلتم 

 جوون مردم...!  چارهی...! بدیترش
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 به بخت بدش فرستاد...   یسرش زد و لعنت  یتو  یدو دست  قاصدک 

**** 

 آمده بودند.  همه

 رفت.  یلبانشان کنار نم یاز رو لبخند

 

ا  یفخر  عمه بود  آمده  و  هم  بود  مخالف صد در صد  ما ساکت 

 ازدواج آنها... 

راه   یدارد، چنان الم شنگه ا یحسان چه قصد دیکه فهم  یزمان

انداخت که او را منصرف کند اما حسان تنها لبخند زد و کوتاه  

 ... امدین

حربه اش نگرفته طرف برادرش رفت و    د ید  یخانم وقت  یفخر

 گرفت...  دهیناد او را یبا تبسمهم  ینیحاشا کرد اما حاج حس

هم که    یو از فضول  اوردیاما نتوانست طاقت ب  دیایخواست ب  ینم

 بود...! یخواستگار ش یشده دلش پ 
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به    رد؛ یحسانش بگ  یزن محجبه برا  کیدوست داشت    شهیهم

  ی دختر   ی! اما حسان درست دست رویدختر حوزه ا  لیقول کم

 بود...!   ینظر عمه فخر  نینداشت و ا  وودیگذاشته بود که کم از هال

 قرار نداد...!  نشیکس مت چیکه ه ینظر

 

 

و هرکس  یگرم  مجلس پ   یبرا  یجفت   یبود  و   دایصحبت  کرده 

 کردند.  یگفتگو م

ها  حسان به صحبت  و  بود  م  هیبق  ی خونسرد  اما    یتوجه  کرد 

 قاصدک بود.  ریذهنش درگ

 

اپن نشسته   ریقاصدک بود که کنج آشپزخانه ز  ب یجمع غا  تنها

 خورد.  یبود و خون خونش م

 باال بود.  استرسش

که تا ساعات    ییکرده بود که تمام نقشه ها  ریخر تو گل گ  نیع 

 رفته...!!!  ادشی بود،  حال  ده یکش شیپ 
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کرد   ی را با استرس چفت هم کرده بود و داشت مرور م  دستانش

 ها شده...!  یمریانگار مثل آلزا یول

 

:   قاصدک رو به خانجون گفت  ی خال  یجا  دن یخانوم با د  هیعط

 ...! ارنینم فیعروس خانوم تشر

 

 هزار رفت...  یشد و تپش قلبش رو زیقاصدک ت یها گوش

 

  ی ش با صداهولزده بلند شد که سر  ییقدم ها  یصدا  دنیباشن

 شد...  واریمحکم به اپن خورد و همان جا دوباره پخش د یبلند

 

  یریاز هول شوهر نم  ؟ی کن  یم   کاری: چدیچهره در هم کش  رها

 دختر...!
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چشمان پرخشم و اشکش را به رها دوخته   کهیدر حال  دک قاص

گفت: خفه   یی سرش گذاشت و با ترش رو  یبود، دستش را رو

سرو صدا    یب  نقدریکنم... چرا ا  سی شو رها تا نزدم دهنت و سرو

 ...؟! یاومد

 

ا  رها غره  شوهر  یچشم  هول  تو  واال  مثل    یرفت:  من  وگرنه 

فرمودن عروسشون هستم... درضمن مادر شوهر گرامتون    شهیهم

 کجا هستن...؟! 

 

 رها...  ی وثید یلیخ-

 

 ...! یببر ی اومدم کمکت تا چا شعوریب -

 

 ...! شعوریب یحرصم ند نقدریا گهی کشم تا د  یمن تو رو م-
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و خواست سمت رها حمله ور شود    د یبا حرص از جاپر  قاصدک 

 در... یراست رفت تو کیکرد و   ریگ  یکه پاش به صندل

 

 بزند. هیگر ریزخواست به  یم  دلش

خند زد    ریصحنه مقابلش اول با تعجب بعد چنان ز  دنی با د  رها

 هم رفت...  رونیتا ب شیکه صدا

 

 توان بلند شدن نداشت و با غضب نگاه رها کرد.  قاصدک 

و اشک از چشمانش    د یخند  ی داشت م  نیزم  یوا رفته رو  رها

 شد... ریسراز

 

 چه خبره...؟!  نجایا-

 

ن  سهند با تعجب  کرد که    شیروبه رو  وانهیگاه آن دو دبود که 

 آشفته...! یگریو د د یخند یم  یکی



 

~ 763 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 بود که نگو...!  یسوژه ا کیسهند  ی جات خال-

 

عجوزه رو    نیچفت شده اش گفت: ا  یدندانها  انیاز م  قاصدک

 ...! شمیببر وگرنه قاتلم م

 

لب بهم فشرد تا نخندد و کمک کرد رها بلند شود و باهم   سهند

 رفتند...  رونیب

 

 بلند شد.  اطیبا احت قیبعد از چندتا نفس عم قاصدک 

راحت شد، قدم    الشیبه دور و اطراف کرد و بعد از آنکه خ  ینگاه 

 سماور رفت...  یبرداشت و تا پا

 

رسد و آن   یدانست اگر عجله نکند، خانجون به حسابش م  یم

 به حالش...!  یقت واو
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چا  با تمام  ر  ی دقت  نم  ختیها  دستانش  لرزش   اشتگذ  ی اما 

 تمرکز کند. 

  یکرد و دستمال را با تند  ینوچ   خت،یر  ینیداخل س  یچا  یکم

 ... دیداخل آن کش

 

 سیخواستم دهنت و سرو  یبه خودش زد:  خوبه م   یپوزخند

شدم... عه عه،  پسره سه نقطه رو   س یکنم حسان اما خودم سرو

ببرم!  ش  یخواستگار  یحاال مجبورم چا  نیبب  گه یم  طونهیهم 

  نا یبشه!  اما نه،  ا  زیروش تا همه جاش ج  زمیبر  لما یف  نیمثل ا

م  یادیز اصال  شده...!   قصد    گمیم   رمیخز  ندارم،     ازدواجمن 

پسرتون من و مجبور کرده...!  آخه خنگ اونا هم قبول کردن و  

 منه...!   یاون عکس ها سند بدبخت ی ... ولیگیتو راست م گنیم

 

تو  یچا حواسش  و  هوش  کامل  با حفظ  و  آرام  را  دست   یها 

 رفت.  ییرایگرفت و سمت پذ
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 کرد که همه نگاه ها به سمتش برگشت...  سالم

 ... دیشد و ترس هول

را کم کند که دوباره    یژوکوند  لبخند استرسش  زد و خواست 

 بلندتر سالم کرد و محسن بلندتر از او جوابش را داد... 

 سالم....!!! -

 

 ...؟یدیماهت عروس گلم... چرا زحمت کش یسالم به رو-

 

  یی چا  نیهم  یلبش کج شد و در دل گفت:  مگه برا  قاصدک 

 ...! نیکن  یکه حاال تعارفم م  نیومدین

 

 انداخت  که پوزخندش معلوم نشود... نییسرش را پا تنها
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ناز و خانوم وارانه رفتار کند که پاشنه   یقدم برداشت تا کم  یجور 

و خودش هر دو    یچا  ینیکرد و س  ریگ  ی قال  شهیصندلش به ر

 پرتاب شدند...  به جلو

 

  یبا صدا  کیسرام  یها رو  وانی افتاد و ل  یبد  یبا صدا  یچا  ینیس

 شکستند...  یبد

زانو  قاصدک  ناد  شیدرد  نگاه س  دهیرا  با شوک  و  و    ینیگرفت 

 شکسته کرد...! یها وانیل

 

 شد؟ آبروم رفت...!  نیچرا همچ-

 

 ... دندیهم خند هیبق  لیخنده محسن و کم کیشل با

 کند...  هیردوست داشت گ قاصدک 

که در حق حسان کرده بود،  سر خودش آمده    ییها نینفر همه

 بود...! 
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 آنها کردند..  یو سهند و سروش هم علنا همراه رها

 کرد.  شیهم ناباور نگاه دختر رو به رو حسان

را بسته بود    شیکه بند سرش نبود اما باز خوب بود موها  شالش

 د... کامال معلوم بو  شیو بلند  ادیباز حجم ز یول

 ...! چیو شلوار تنگ قد نودش هم که ه زیشوم

پاشنه مشکل    ی مگر واجب بود صندل پاشنه دار بپوشد،  ب  آخر

 داشت...؟! 

 

 بر فنا رفت...  شیافتاد که آبرو یچنان اتفاق قهیدق کیعرض  در

 

 تشر زد  که ساکت شدند...  ینیحس حاج

بلند شد و پشت سرش هم حسان رفت تا کمک کند اما    سامان

  خانوم با اخم  یصدک بغض کرده خواست مانع شود که فخرقا
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خودت و    ینزد  نیاز ا  شتریدرهمش گفت: پاشو دختر تا ب  یها

 کنن...  یاونا خودشون جمع م  ، یناقص کن

 

ز  بعد زد:  گشته گشته    ریهم  غر  پا چلفت  هیلب    دایپ   یدست 

 کرده...! 

 

 خانوم مگه چمه...؟! یناله کرد:  فخر قاصدک 

 

از بس که    یری میکه م  یدوتا شکم بزا  یواروز بخفردا    یچیه-

 ...! یالغر

 

 خواد...؟!  یمن کجام الغره...؟  مگه بچه هم م-

 

 بزاره سر طاقچه فقط نگات کنه...!  رتتیبگ خوادینه م-
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 ...! یعمه فخر-

 خانوم لطفا...!  یفخر-

 

خانوم را صدا زدند    یهم زمان اسم فخر  ینیو حاج حس   حسان

 شد....  بشانینص یزک کردن که تنها پشت چشم نا

 

ند هم به کمک رفتند و سامان به دخترکش کمک کرد  و سه  رها

 ... ندیمبل در کنارش بنش یتا رو

 

چنان حرص کرده و حرص خورده بود که خون خونش  خانجون

 خورد...  یرا م

 کردنش...!  تیدختر ترب نیرفته بود با ا شیآبرو

 داد حرف نزند.  حیسکوت کرد و ترج چارهیب
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نگاه قاصدک مغموم کرد... دوست داشت قهقهه بزند اما    انسح

 مراعات کرده بود. 

 دختر قرار بود چه شود، خدا داند...؟!  نیاش با ا ندهیآ

 از لطف نباشد...  ی کرد خال  یاحساس م اما

  یدست پا چلفت  ش،ییو اغوا  ییبایعالوه بر ز  شیرو به رو  دخترک

 هم بود...! 

 

 جمع و جور شدند.  یکم  یوقت

 و اصل مطلب را عنوان کرد.  دیکش شیبحث را پ  ینیسح جحا

 گرفت...   ی قاصدک با هر مطلبش گر م تن

 شد...  یبود تا از آنجا خالص م یکاش راه فرار یا

 

 صحبت کردند...  زیمورد همه چ در

 اما قاصدک احنجا نبود...  یعقد و عروس   یبها حت ریش  ه،یمهر
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ا  تانه ازدواج ام شد و او در آس  شیمجلس خواستگار  ی الک  یالک

 کند...!  ینبود تا مادر یماهرخ

 

ا- اجازت  با  سامان  جوون    نیآقا  تا  گفت  هیدو  و  باهم    یگپ 

 بزنن...؟! 

 

گفت:  اگه    ه یبا کنا  یاز آنکه سامان حرف بزند،  عمه فخر  قبل

 گذاشته باشن...!   یباق یحرف

 

 خانوم با حرص نگاهش کرد.  هیعط

ب  قاصدک  تا  بست  حسنکند    یاحترام  ی چشم  متانت  اما  با  ان 

هست عمه خانوم که اگه نبود،  به    ییحرفا  هیجواب داد: مطمئنا  

 ...! میداد یخودمون زحمت نم

 

 خانوم کپ کرد...  یفخر
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هم    ینشود اما چنان جواب  یاحترام  یحرف زد که ب  یجور  حسان

بگ  یداد که فخر اگر شل  نکند که  از گزند    گرید   رد،یدخالت 

 زبانش در امان نبودند... 

 

 

 که وارد اتاق شدند، قاصدک در را بست. نیهم

  یمسخره باز نیا  یکن یو با غضب گفت: حسان تموم م  دیچرخ

 ...! میتفاهم نداشت یگ یم رونیب میرفت یو! وقت 

 

 بود.  وارید  یرو  ینداشت،  چون مبهوت عکس ها  یتوجه  حسان

ها  قاصدک مدل  ها  یدر  ژست  با  ز  ییمختلف   رهیخ  یادیکه 

 وجب پارچه...!  میکوتاه با ن  یس هاکننده بود در لبا

 

 محو آن ها بود.  رهیخ رهیخ
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از آنها چاک    یک یکننده بودند،  در    کیتحر  یادیز  شیها  عکس

جور  نهیس فرمش  خوش  و  گرد  باسن  که    یتو  یو  بود  چشم 

 دوست داشت آن ها را لمس کند. 

 

اند؟ جز سهند و سروش که محرمش    ده یرا چند نفر د ها    نیا

که اگر بوده چند نفر بوده    ند؟یبوده که آنها را بب  یبودند، نامحرم

 اند...؟! 

 

غ   خونش آمد.  جوش  ناموسش    رتش یبه  بود  قرار  گرفت...  درد 

 شود...! 

 

را باال    شی کند،  صدا  یکه متوجه شد حسان گوش نم  قاصدک 

 برد:  گوشت با منه حسان...؟! 

 

 غضبناک برگشت و نگاهش کرد...  حسان

 ورد... برداشت که قاصدک جا خ یقدم 
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نم- ا  ی کش  یتو خجالت  آخه دختر هم  ...؟!  ایح  ی ب  نقدرینه..؟ 

 وار یرو در و د   هیچ  یلخت  یعکس ها  ن یا   ،یستیمگه تو مجرد ن

 ...؟! هان.  دنیرو د  نایخونه... چندتا نامحرم ا نیا

 

... نه به می شو باهم بر  ادهیپ   یه   یدست به کمر شد: ه   قاصدک

... اول  یریم  یرو ترمز دار  یپات و گذاشت  نیداره نه به باره همچ

 ...! ریبعد سراغ خونه کدخدا رو بگ دنیده رات م نیبزار بب

 

حسان نبض زد، صورتش سرخ شد: هم به باره هم    ی شانیپ   رگ

و هر    ی! قراره زنم بشگم یم  یچ  نیبب  ر،یبه داره! خوب گوش بگ

 دنتیکنار... از پر یزار یرو م یکرد یم نیکه تا قبل از ا یغلط

کنار قاصدک!  قراره زن حسان   یزاریت رو ما مدل بودنبا پسرا ت

 ...! یبکنرو  زهایچ یلیمراعات خ دی و با یبش
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خورد، داغ کرده بود    یدماغش تکان م  یاز خشم پره ها  قاصدک

حسان گرفت و    نهی... انگشتش را به سدی اینبود کوتاه ب  ی اما آدم 

کار هر  من  گفت:  پوزخند  م  یبا  مربوط   یبخوام  تو  به  و    کنم 

نه و    گمیو م  رمی!  االن هم مینی حسان حس  دیس  یآقا  ستین

 کنم...  یخودم و راحت م

 

گرد کرد تا برود که حسان دست دور کمرش انداخت و او    عقب

اما جد  نهیرا تخت س آرام  آرام  و  چشمان   یتو  ی اش چسباند 

نکن به زور متوسل بشم  قاصدک!    یزل زد و گفت: کار  شیآب

 ...! ید یجواب مثبت م نرویپس مثل بچه آدم اون ب

 

 هم ولش کرد و عقب رفت...   بعد

 رفت...  رونیرا باز کرد و ب در

 بغضش را قورت داد و رفت...  یقیبا نفس عم قاصدک 

 

 خب مادر مبارکتون باشه...! -



 

~ 776 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

که قاصدک محکم گفت:    دیرا گفت و کل کش  نیخانوم ا  هیعط

 خاله من... 

 

و من حرفامون    نگذاشت حرف بزند و زودتر گفت: قاصدک  حسان

ساده    تیمحرم  هی  دنیاگه آقا سامان اجازه م  میخوا  یو م   میرو زد

 ...!!! رهیتا قبل از عقد شکل بگ

 

 «  »قاصدک

 

 

 ام رفته بود.  یلحظه انگار تمام زندگ  کیخوب نبود. در  حالم

 بود...!   ایکه آخر دن انگار

 بودم! باخته

 را باخته و حسان من را از خودم گرفت. یزندگ
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  ییخودم بودم و دوست داشتم در تنهادو روز را در خانه    نیا  تمام

 بود.  ی خال ی فکر کنم اما ذهن خال

 

و خواستم مخالفتم را    م یآمد  رونیشب بعد از آن که از اتاق ب  آن

کرد تا زنش    یتمام کار  یرحم  یاما حسان نگذاشت و با ب   میبگو

 شوم...!

ه  نمانیب  یا  غهیص اش  و خانواده  م شام  خوانده شد و حسان 

 دعا کردند و رفتند.  مانیخوشبخت یماندند و بعد برا

 

 شناخت. ی سراز پا نم خانجون

 ازدواج کنم...!!!  دهیشد من ترش یقول خودش باورش نم به

 

و    اوردیکرد،  اما آخر طاقت ن م ی و دعا دیبا مهر سرم را بوس پدرم

 و رفت.  دیش را به رخ کشماهرخ  یخال یجگر سوز جا یبا آه 
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 ندادم.  یحسان پاسخ یم تماس هاداک چیه به

 شود...!  تیاو هم مانند من حرص بخورد و اذ بگذار

 

 از آن را خوردم... ی قهوه ام را باال آورده و کم  ماگ

 ام سر رفته بود. حوصله

 ... یایتا با خودت کنار ب ینیبنش ییسخت بود در تنها چقدر

  خواهمکه ب  ضمیبکوبم، آخر مگر مر  واریداشتم سرم را به د  دوست

 کار را بکنم...  نیبا خودم ا

 ام کرد. وانهیحسان بود که د ریاش تقص همه

پشت    ا یدر خود فرو برم    ا یبردارم    یی خورد فاز تنها  ی من نم  به

 سرهم آه بکشم...! 

 

شدم و کاسه کوزه ام را جمع کردم و آماده شدم تا بروم    بلند

 آن هم از حسان...!  رمیرا بگ حقم
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که دو    اورمیبه سرش ب  یی حت شد! بالزن گرفت را  الشیخ  به

 بابام بدهد.  لیمن را تحو یدست

 

 کردم.  نهیبه خودم در آ ینگاه 

  دیتاپ سف  کیبا    یآسمان  یقد هشتاد آب  نیج  د،یبلند سف  مانتو

 ... یوشال آب

  یدلبر  بایز  ی لیشالم خ  ریباز گذاشتم تا ز  ی را لخت شالق  م یموها

 کند... 

به    یلیلحظه م  نیگر تا اخودم را داشتم و ا   یهم شگردها  من

 ...! دیکش  ی هم م  لم یپدرم نداشتم از فردا حتما م  ش یکار کردن پ 

 

افتاد...    میکردم که چشمانم به لب ها   کسیسرم ف  یرا رو  شالم

 ...!نیسرخ و آتش

 ...! پدر درار بود  یادیز المصب
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 خواستم کفش بپوشم درب خانه زده شد.  تا

 ...؟! هیک-

 

درهم    میحسان اخم ها  دنیردم و با دنداد،  در را باز ک  یجواب

 شد. 

 ... دیایب نجاینبود ا قرار

 

بود، در را تا انتها هل داد و وارد شد و در را هم پشت    یعصبان

 سرش بست...

 

 نگاهم کرد.  غضبناک

 

 تو...؟!  یایدعوتت کردم ب-

 

 ...! م یپاها   م، ی لب ها  م، یرا اسکن کرد،  موها نمییباال تا پا از
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 ...ختیس و اضطراب را به دلم ران سرخش ترشدم،  چشم  معذب

 شد.  کیکامال بهم نزد نکهیآرام سمتم قدم برداشت تا ا آرام

 

ا  - وقت؟ یکن  ی م  کاریچ  نجایتو  تلفن هات و    ی !  هان!   جواب 

 .... ینم نکهیا  یعنی دمینم

 

 لبم نشست...  یاشاره اش رو انگشتش

 شدم.  ساکت

 

  ی رفرد نکردم...! حجا گردنت و خو نینگو تا هم ی چی!  هشیه-

 ...! ینینکن تا خشمم و بب ی...؟!  کاریکن ی نزن که من و عصبان

 

که دستش هم از لبم جدا    دمی زده شدم، خود را عقب کش  بهت

 شد. 
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و    یعصب گرقتم  طرفش  را  ام  اشاره  انگشت  پرخاش  با  و  شدم 

 نداره...  ی ربط چیمن به تو ه یگفتم: حدت و بدون حسان!  کارا

 

رفته    ادتی!  اگه  یچرت نگو دختر!  زن من  د:ز  شخندین  حسان

 کنم...  یادآوریبزار 

 

ب  یآور  ادی   با او ص  میگلو  خیآن شب بغض  رو    غهینشست: من 

 ...! یلعنت یقبول ندارم چون تو زور کرد

 

دست  نیخشمگ  حسان کش  یرو  ی بود،   زنمدیصورتش    ی: 

 ...! اما... ی قاصدک!  زنم

 

  شی پا  یا هم روست و مرمبل نش  یو رو  دیدستم را کش  کبارهی  به

 نشاند... 
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 بلند شوم که مانع شد...  خواستم

 حسان...؟!  یکن  یم کاریچ-

 

 ...! شونمیپام م ی: زنم رو رودیخند

 

 ...! ستمیمن زنت ن-

 

 ...! ییجوجه طال یزنم-

 

 ...!!! ییباز ماند. جوجه طال دهانم

 

 و شال را از دور سرم باز کرد و گوشه مبل انداخت.  دیهم خند   باز

 ... دییبو قیو عم دیلختم کش یموها یرو یتدس

 

 بود که باعث شد اعتراض نکنم.  بایدرون چشمانش ز حس
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 باالتر از من بود.  یکم

 بلند تر بود!  یلیوجود قد بلندم اما باز هم او از من خ با

 

 ه رو شدم... درهمش رو ب یچشمانش شدم که با اخم ها  رهیخ

را رو  پشت نوازش وار کش  یانگشتش  ام  و گفت: کجا    دیگونه 

 وضع...؟!  نیاونم با ا ی رفت یم یداشت

 

ام با    یکینزد  نیا   دم،یفهم  ینه را حالم نم  ایگر گرفته بود    تنم

 حسان را دوست نداشتم چون باعث شد کامال رامش شوم... 

 

 نگاهش کردم.  تنها

 گوشم برد.   کیسرش را نزد  نباریگونه ام را نوازش کرد و ا  دوباره 

 ...؟! یرفت  یکجا م  جواب بده قاصدک! -

 

 منگم کرد و تن گر گرفته ام را سوزاند.  شی هرم نفس ها  برخورد
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 شناختم چون تا به حال تجربه اش نکرده بودم..  یحس را نم  نیا

کردم و من با تمام غد و    یباختم!  حسش م  یخود را م  داشتم

 گرفتنش بودم...  ده یام خواستار ناد یلجباز

 

رفت و    یواب دادم:  من برا،  جبود  جان یکه از ه  یی لرز صدا  با 

 ... دمی جواب نم یاحد چیه هآمد هام ب

 

  دن یو با د  دیکه با خشونت مانتو را از تنم کش  دیحرص خند  با

ز  قهیکه    ی تاپ  ب  ی ادیاش  اونقدر  پوزخند زد: حسان  بود،    ی باز 

 قاصدک...!  ستین رتیغ 

 

ادیکش  میها  نهیس  یرو  یدست با  که  بره   نی:  زنش  بزاره  وضع 

 رتا چشم ناپاک...! زاه یجلو

 

رو  دستش از  رو  نهیس  یرا  از  و  زدم  بلند    ش یپا  یام پس  هم 

 شدم... 
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 حسان...!  ی دخالت کن میحد تو زندگ نیتا ا دمیبهت اجازه نم-

 

  زمیعز  ستیبا آرامش جلو آمد و مرا در بر گرفت: دخالت ن  حسان

من مال  دیتو  ندارم  دوست  من  داشته   گرانی!  چشم  مالم  به 

 باشن...! 

 

  ی: عه زنت! من مال توام آره...؟! نه جونم اون مالدمیحرص خند  اب

نم ن  نن،یبب  گرانید  یخوا  یکه  دق  ستمیمن   ون یم  ییجا   قایو 

 شورت و شلوارته! 

 

 ماند.  حسان

مسخره اش مرا    تیبود، تا او باشد با آن مالک  یدندان شکن  جواب

ا  یجر تا  جوا   نینکند  هم  کارگونه  خوب  اصال  بخورد..!    ی ب 

 ..! کردم.
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! اما نه خوشم اومد،  یتیترب  یب  یلیو گفت: خ  د یناباور خند  حسان

تو مال من، مال منم    میبه کار کن  ای... اصال بیکارم رو راحت کرد

 زارم...!  یم  ارتیچه سخاوتمندانه در اخت   نیمال تو...؟! خوبه نه بب

 

تبد  دمیکش  یناباور  نیه قهقهه  به  حسان  خنده  و    لیکه  شد 

و او مرا محکم به    دمیکوب  یاش که با مشت م  نهیهجوم من به س

 خودش فشار داد تادادم درآمد... 

 

که صبح    ییمانتو  دنیپوش  یاز بحث کردن با حسان برا   خسته

برداشتم و بعد مجبورم کرد   یکوتاه   یخواستم بپوشم، مانتو  یم

  یی کنم و بعد هم در کمال پررو سی گ ایرا باال ببندم  میکه موها

بود که مادر و پدرش من و   نی رد و بهانه اش امرا به خانه اشان ب

 خانواده ام را دعوت کرده بودند... 

 

کرد    ی نبودند، حسان با زور مجبورم م  فمیحر  ا یدن  کیکه    یمن

 کردم...!  ینبودم اما جبران م یخواستم و راض ی که نم یبه کار



 

~ 788 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 .دیام را بوس یشانیو پ  دیدر آغوشم کش هیعط خاله

 آمد گفت. پر محبت خوش هم همان طور ینیحس حاج

 زدم و وجودم پر از حس خوب آرامش شد. لبخند

 

  ش یاما طبق معمول سروش نبود و پ و سهند هم بودند    سامان

قرار  یچه جانور د یایب  ای بچه به دن ن یدانم ا یبود... من نم  سایپر

 کرده بود...!  سیکه دهن پدر و مادرش را سرو  نقدریاست بشود،  ا

 ه بهتر...! هم که نبود و چ مایس

 

 در دست حسان بود که متوجه نبود حلقه ام شدم... دستم

 درهم رفت.  ش یاخم ها یهم متوجه شد و به آن حسان

 

دستش  نجوریکه گم بشه ا ستیزنته!  حاال قرار ن م یدیبابا فهم-

 ...! یدیو چسب
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ها   محسن نگاه  وسط  پا  جفت  که  بس  دهیپر  مانیبود    اریو 

 ان نجات داد...! نگاه خصمانه حس  ریسپاسگذارش بودم که مرا از ز

 

کردم و با    کیبه حسان نزد  شتریپاس نجات دادنش خودم را ب  به

!  آخه جامعه هم پر از  دنم یدزد  یدی دفعه د  هیناز گفتم:  خب  

 مالش و سفت بچسبه...!  دیدزده؛  آدم با 

 

و رو به حسان با افسوس گفت:  برادرم از   دیکش  یسوت  محسن

م  بونیتر  نیهم ن  م ی نما  ی اعالم  زن که  بده؛   ستیخدا صبرت 

 ...! ده یهم درس م طونیکه ش هییبال

 

اما من قهقهه ام باال رفت که    دند یمحجوبانه خند  یو حسن  سنای

 حسان نگاهش پرت لبخندم شد... 

 

 گوشه چشمم را پاک کردم و نگاه حسان کردم...  اشک
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 بود اما خواندنش را بلد نبودم...  با یبرق داشت و ز نگاهش

 

ا  وم،  اوه- داداش  مجردم    نجایاوهوم...!  تازه  نشسته  بچه  و  زن 

 ...! میدار

 

ا  حسان غره  که حاج حس  یچشم  رفت  غصه    ینیبهش  گفت: 

 ... یکنم که عذب نمون ینخور بابا بعد حسان،  تو رو هم دوماد م 

 

من    خودش را جمع و جور کرد:  حاج بابا دورت بگردم  محسن

از ا جونم... تو رو خدا    یبال  بالها بخوام که بشن  نیغلط بکنم 

داشت اما   یچرخش  هینبود نگاهش    ی نجوریداداشم و نگاه قبال ا

 کنه...!   یم  ریجا گ هیاالن فقط 

 

 



 

~ 791 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

:  خب مادر نگاهش به زنش نباشه به  دیخند  ینخود  هیعط  خاله

که هم نگاهت هم زبونت به   رمیگ  یباشه...؟واسه تو هم زن م  یک

 زنت باشه...؟! 

 

 من غلط کردم...!  شما برم :  قربوندیخند محسن

 

دست راستت و از سر من   نینگاهش و به حسان داد:  ا  محسن

 کنم...!   یتشکر م ایدن هی یبردار

 

 

 . د یهم با ما خند خودش

 هم آمدند.  یو عمه فخر لیکم

  ضیتم لباس تعوخواس  ینداشتم و م   یآن مانتو احساس راحت  در

 کنم که حسان متوجه شد... 
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 ؟ ینلباس عوض ک یخوا ی م-

 

 اوهوم... -

 

 .میطبقه باال رفت  تییبه سمت سو  یو با بااجازه ا  م یهم بلند شد  با

 تخت گذاشتم.  یآوردم و رو رونیب لونیرا از نا لباسم

  ی بازو  یرو  یمانتو را باز و از تنم  خارج کردم که دست  یها  دکمه

 لختم نشست.

بود    می موها  یدانستم حسان هست،  سرش رو  ی هم م  برنگشته

 یام مانند آبشار  ییطال  یآن را باز کرد و حجم موها  رهیکه گ

 شد. ختهیدورم ر

 داغش،  داغتر شد.  دست

 را نوازش کرد. م یبازو ینرم رو نرم

 . دیکش یم قیو نفس عم دییبو  یرا م م یموها
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اش   نهیشکمم گذاشت و مرا از پشت به س  یرا رو  گرشید  دست

 داد. هیتک

 

 ...ختیچپم ر را به سمت م یچپش باال آمد و موها دست

 شانه ام گذاشت. یرا رو سرش

 

 عطر موهات رو دوست دارم قاصدک... -

 

 .ختیدر دلم فرو ر یزیچ

  ی داشتم، حت ادی پسر ز  ی شدم و من دوست ها  ی م  وانهید  داشتم

  نیکدام همچ  چیدر آغوششان هم رفته بودم، مثل کامران! اما ه

 نکرده بود.  جادیرا در من ا یحس

 

 سوزاند و کوبش قلبم را باال برده بود.   یمکه داشت تنم را    یحس

 داشتم از حسان جدا شوم اما محکم مرا گرفته بود.  دوست
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آن باعث   یرو یشانه ام و در آخر بوسه ا یداغش رو  یها نفس

 لرزم شد... 

گوشم   یاما نگذاشت و با نشستن لبش رو  دمیرا جلو کش  خودم

 وا رفتم... 

 نداشت...؟!  یا ربهتج چیکه ه یکرد با من و تن  یچه م داشت

 

 

کم  ی فیضع  یصدا  با ولم    د، یلرز  یم هم    ی که  حسان...  گفتم: 

 کن... 

 

 کنم...   ی...! دارم زنم و بغل مشیه-

 

 ...! ی کن ی...  م تمیاذ یدار-

 

 قاصدک...! -
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 زمزمه کرد که روحم را به پرواز درآورد. یرا جور خاص نامم 

 آمد...  خوشم

 داغ بود و سوزان...  نفسش

 کنند بود...  وانهیگوشم د یرو ش ینفس ها حجم

 گوشم حس کردم که روح از تنم رفت...  یرو یسیخ

 

 دختر...!  یکن  یم کاریبا من و دلم چ یآخ... آخ! دار-

 

 زد، یسیزبانش را داخل گوشم برد و ل  نوک

 ... دیگوشم را به دندان گرفت و بعد بوس الله

 

آنجا تا    و سر را به جانب مخالف بردم که زبانش از  دیلرز  وجودم

زد،  چنگ زدم    شیکه رو  یکرد و بوسه مرطوب  سیگردنم را خ

 به دستش و ناله وار اسمش را زمزمه کردم... 
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  م یتن داغم را رها کرد و هجوم نس  کباریزد و به    گرید  یا  بوسه

 را حس کردم...  یخنک

 

 تخت فرود آمد.  یلرزان و شل رو تنم

که آمد تا آخرش   یآب  ریش  یحسان کردم که نبود و بعد صدا  نگاه

 رفتم...! 

 

 که بخواهد با من رفع کند.  یازیتن بدهم به حس ن ستین قرار

 خواستم...  یهم نم یبه شوهر  چیکه ه یاو را به نامزد من

که درونم با او بوجود آمده    یخوشم آمده بود،  حس خاص  یول

 بود را خوشم آمد...! 

 

و موها  عیسر با صورت  را عوض کردم که حسان هم    یلباسم 

 آمد...  رونیب سیاز سرو سیخ
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را   ش یاو بودم تا عکس العمل ها رهیبود اما من خ یفرار نگاهش

 شکار کنم... 

 برداشت. ی کمدش رفت و لباس سمت

مقابل چشمان ه  لباس و  را درآورد  ت   زیتنش  را   یمن  شرتش 

 ... دیپوش

 و پر رو پر رو نگاهش کردم.  دم یعقب برگشت،  چشم ندزد به

 زد...  یو کج خندباال رفت   شیابروها

دادم    میبه صورت و موها  یرا باز کردم و ناز  شمیهم متقابال ن  من

 ... دیکش نییشلوارش را باز کرد و آن را پا کدفعهیکه 

 چشمانم گذاشتم.  یو دستم را رو دمیکش ینیه

 خنده اش بلند شد.  یصدا

م  کنجکاو انگشت  انیاز  با د  دشیم ددو  و    ی عضله ها  دنی زدم 

 زدم...  یداشتم و سوتدستم را بر ش یپا

 کارم نبود. یخجالت تو کال

 هم به قول خودش محرمش بودم...  هرچند
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 ...؟! یساخت یالمصب چ-

 

 کمیو لبخند زنان نزد  دینگاه بهت زده ام شلوار ستش را پوش  انیم

رو ساختم فقط لب    یادیز  یخم شد و گفت:  جاها   م یشد.  رو

 تر کن تا نشونت بدم...! 

 

 بر سرم!  خاک

 ...؟! گرید ی کی ا یبود  ینیحاج حس  یایباحجب و ح سرپ  نیا

 باز شده بود و اپن...!  شیرو تیبا آن محرم چه

 

تما   پررو لبم خشک شده شکر خدا،  دادم:  د   ی لیجواب    دنیبه 

 ندارم...! 

 

 ...! یکش  یکه خجالت هم نم ادی: خوشم مدیخند
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کشه که بخواد نه من آقا    یم   یبه گردنم دادم: خجالت و اون   یقر

 ...! دیس

 

 ...! برهیالمصب صداتم هوش م-

 

خجالت    دی آقا!  شما با  نهیا  نی گفتم: آفر  ا یح  ی زدم و ب  یبشکن

 ...! یخوا ی که م یبکش

 

 

 به تاسف تکان داد و کنارم نشست.  یسر

 را به پشت جمع کرد و آنها را با دقت بافت.  م یموها

و بغل گوشم گفت:    دیاعتراض کنم که در آغوشم کش  خواستم

  یبره فقط برا  یدل م  ییبایکه هر تارش به ز  ییر طالآبشا  نیا
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برا منم  م  یمنه قاصدک...! پس  تا    ی داشته هام همه کار  کنم 

 محفوظ بمونن دختر...!

 

 زد و کنار رفت...  یهم بوسه ا  بعد

گوش به فرمان نشستم و او مانند   یمسخ شده مانند عروسک من

 د... مشغول ش م یدر دست دارد، با موها یمتیق ی که ش یکس

 

 اعصابم بود. یرو یعمه فخر یها نگاه 

 کرد.   یبهم نگاه م نهیکه با ک انگار

 را دوست نداشتم.   نشیسنگ  یگرفتنش اما نگاه ها   ده ید تمام نا  با

و خورد اما من هنوز همان    دیبشقابش را هم کش  نیدوم  حسان

 بودم را تمام نکردم...  دهیکه کش یمقدار کم

 

ها  یتگاه  بشقاب  آن ها هم  ن هم کو محس  لیکم  یبه  ردم،  

 ماشااهلل خوش اشتها بودند. 
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خانواده    نیبردم ا  ی بود،  مخصوصا که پ   اد یشکمشان هم ز  نهیهز

 به گوشت دارند.   یبیعالقه عج

 

  هیور،  اون ور باشه غذات و بخور تا  نیچشمت ا نکهیا یبه جا-

 ...! ادیپرده گوشت به تنت ب

 

 دهان باز نگاهش کردم.  با

 کردند.  ی نگاهم م دم یاختم که دندا هیبه بق ینگاه 

 

ا  با بودم  کرده  توافق  خان  نیخودم  نادعمه  را  اما    رمیبگ  دهیوم 

 گذاشت...  یخودش نم

نگاه    ایخورم    یچقدر م  نینیچشم شما هم انگار به منه که بب -

 کنم...؟!  ی م یکس

 

 چشم درشت کرد. یفخر عمه
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 ماشاهلل زبونشم مث حجابشه...! -

 

 کرد.زمزمه  یذکر ینیحس حاج

 دستم نشست. یبزنم که دست حسان رو یحرف خواستم

 . د یکش یخط و نشان م ش یبا چشم ها یفخر عمه

 یبا چشم غره ا  ینیکند که حاج حس یخواست مزه پران  محسن

 او را به کل الل کرد. 

 ... م یحساب بردند و مشغول شد همه

ه  تا نامربوط  یکس  چیآخر شب  به   یجرات حرف  و  نداشت  را 

 ... میدهان گرفتانه هم که شده بود،  زبان در احترام صاحب خ

 

 را به دستم داد.  یکوچک ین دو جعبه کادو رفتن حسا موقع

از طرف منه    شیکیگفت:    ینگاهش کردم که با لبخند  متعجب

 هم حاج خانوم...!  شیکی
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 کردم.  اخم

ه  من نم  چیبه  رسوم  از  انگار    یکدام  اما  دهم  در  تن  خواستم 

 مجبور بودم...!

 ل نکنم که متوجه شد... بوق خواستم

 ...! ی بهتره با لبخند بازش کن نجاستیچشم حاج خانوم ا-

 

 . دیخوردم و چشم بستم که باز هم خند حرص

 خوش خنده شده بود. یادیز امشب

 ها را باز کردم...  جعبه

 بود.  بایو ز  فیدستبند ظر کیحسان  یکادو

داده    خانوم از همان دستبند، گوشواره و گردنبندش را  هیعط  اما

 بود.

 

کردم و بلند    ینیحاج حسو    هیبه خاله عط  یقدرشناسانه ا  نگاه 

 شدم و سمتشان رفتم. 
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 . دمشیتشکر کردم و بوس دم،یرا در آغوش کش هیعط خاله

گونه اش   یهم رو یهم در آغوش گرفتم و بوسه ا ینیحس حاج

 گفت...  یاستغفراهلل ا  یکاشتم که عمه فخر

 

 . نور باران شد ینیحاج حس چشمان

 برگشتم و گفتم: عمه خانوم من محرمشونم...!   یعمه فخر  سمت

 

  ایح  کم ی  می قد  ی: عروسم عروسادیاخم در هم کش  یفخر  عمه

 داشتن...

 

 . دیام را بوس ی شانیتکان داد و پ  یو سر دیخند ینیحس حاج

 خواهر جان عروسم مثل دختر آدمه! چه اشکال داره...؟! -

 . دند یخند زیر زیو ر بهم کردند  یو خانجون نگاه هیعط خاله

***** 
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  ی را فاکتور م  یبود البته اگر عمه فخر یهم رفته شب خوب یرو

 گرفتم. 

  ی اجازه نم  دشی معلوم بود که مرا دوست ندارد، چرا که عقا  کامال 

 داد تا من در کنار حسان باشم. 

با تمام مخالفت   حس ا  یلجباز درونم  با  ازدواج دارم، مرا    نیکه 

خود را نشانش   یطیرشراار حسان تحت هکرد تا در کن  یوادار م

 دهم... 

 یمخصوص خودم و نقطه مقابل عمه فخر  د یبود با عقا   یآدم   منم

 . د ید  یبند و بار م  یکه مرا ب

آمد که با وجود   یخوشم م  ینیو حاج حس  هیاز خاله عط  یول

در رابطه با ظاهرم    یحرف  چوقتیه   دشان، ی بودن و عقا  ی مذهب

ا و  مه  نینزدند  خاطر  به  محبتخود  و  به   یر  و  داشتند  که 

 ظاهرم را داشتم.  تیحرمتشان من هم رعا

کرد و با    ی بود که داشت مرا عوض م   ی ام بابت حسان   یریدلگ  اما

خواست در دهانم را  یبه من م تشیاحساس مالک دنیوسط کش

 ببندد...! 
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***** 

 

ر  دمیپوش  یمناسب  مانتو رو  یوسرو  را هم  بزرگ  سرم   یقواره 

 انداختم.

 سامان بروم.  شیپ  بود قرار

 . میخواستم هم به او بگو ینبود و نم انیدر جر حسان

ا  زیچ  چیه نبود، چون من  مربوط  او  به  را قبول   نیمن  ازدواج 

 نداشتم... 

 . دی پوستم دو ریز ی جانیه حس

ا  حتم با  زن  یم  وانهیکارم حسان د  نیداشتم که  اما من    ی شد 

 نبودم که تنها محدود به خانه باشم...! 

دانم اما هرچه که بود،    ی کردم را نم  ی م  یلجباز  ا ی  داشتم  کرم

 .... ستمیمن سهل الوصل ن دیفهم ی م  دیحسان با

رو  دیفهم  ی م  حاال قاصدک  آنقدر  چرا  حساب   یکه  کامران 

 و رفاقت باز کرده بود....؟!  یدوست
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 بود البته چشم پاک...  یبامعرفت و خوش مرام قیرف

بهش    ی ادیکمک ز  که دنبال مرد ناشناس بود، پسرک  ی مدت  یتو

بهش زنگ زده بودند که فرد    یکه حال از کالنتر  ییکرد تا جا

 مذکور را گرفته اند. 

 

 بود. خوشحال

 روزها حال دلش هم خوب بود. نیا

که    یبود،  مرد  ده یاو را به چالش کش  ش یقاصدک در زندگ  بودن

 هم دو برابر...!   شیزندگ تیمتعهد و متاهل شده و مسئول

 سر...!  رهیگستاخ و خ یر دخترکدر براب ادشیز صبر

 کند.  رشیکه خدا صبرش بدهد که قاصدک قرار بود پ  آخ

 

  ی حاضر نم  رتشیعنوان غ   چیکه به ه  یسر پوشش  ش یها  یلجباز

 هزاران چشم آن طور عرض اندام کند.  انیشد تا دلبرکش م
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ب  یم  یسر  رهیخ  قاصدک کوتاه  نبود  حاضر  و    ی م   د،ی ایکرد 

زنش    یها  ییبا یصدک کار دارد اما تمام زدانست حاال حاالها با قا

 مال خودش بود و بس...! 

 

 نداشت.  ی هم تمام یو درشت عمه فخر  زیر یها هیکنا

 ینبود،  عمه فخر  ینیو محکم حاج حس  یاگر برخورد جد  دیشا

زدن    شینزند...  ن  شیتوانست ن  یشد اما او هم نم  یساکت نم

از جواب دادن به قاصدک به راه بوده و الحق دخترکش هم    ش یها

 کم نذاشته...! 

 

 لبش شکل گرفت.  یرو یلبخند

 ی وژه اآوردن قاصدک تا آخر عمرش س  یو چا  یخواستگار  ادی

 ...! دنیخند یبود برا

را بلد   یچا  ینیس  کیداشت که    یکه بنده شکمش بود،  زن  او

 ...! ینبود حمل کند چه برسد به آشپز
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کم  چقدر و  ول   لیکه محسن  انداختند  را دست  با  و  ا  یاو  تنها 

 از آن ها رد شده بود.  یلبخند

 

***** 

 

 را گرفته بود.  ش یسرتاپا خشم

  یگرفتند،  قطعا استخوان ها  ی را نم  شیسرباز و کامران جلو  اگر

 کرد.  یرا خورد م یفراست

انداخته   نییداد که مردک سر پا  یخصمانه اش را به فراست  نگاه 

 بود... 

  یکار ندهیکه با آمردک بوده    نیرفت ا  یجوره در کتش نم  چیه

قرار داده بود که   یطیکرده و آن ها در شرا  یاو و قاصدک باز

جز ازدواج نداشته باشند هرچند که خود حسان مصر    یچاره ا

 هم نبود.   الشیخ نیبود وگرنه قاصدک ع 
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مرت- چطور   که یآخه  افتاد  یتو  راه  زنم  و  من  از   یدنبال  و 

 ...؟! یلحظه هامون عکس گرفت نیتر یخصوص

 

  ی زد: دوست داشتم همه بفهمن که پسر حاج  شخندین  یتفراس

 هم بلده بره...!   یآب ریمحل زو معتمد  

 

 گفت.  یو ذکر دیصورتش کش یرو ینشست و دست حسان

 

نامه    تیاش شکا  هیرا ساکت کرد و عل  یفراست  یبا تند  سروان

 کرد و به بازداشتگاه فرستادند.   میهم تنظ یا

 

 کسته بود.نبود مطمئنن گردنش را ش یکس اگر

 

حرف زد و او را آرام کرد و بعد از اتمام کارشان از    ی کم  کامران

 آنجا رفتند. 
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 کرد و رفت.   یخداحافظ کامران

 به ساعتش کرد.  ی نگاه حسان

نم  وقت کار  مغزش هم  گرسنه،   و  بود  چ  یناهار  اما   ی زیکرد 

افتد    ی در دلش م  یو لرز  فتدی قاصدک ب  اد ی کرد تا    یوادارش م

 شود. یبارویآن ز دنیکه خواستار د

 

همسا  زنگ مرد  که  زد  خارج   هیرا  خانه  از  همسرش  همراه  به 

کرده و ازدواجش را   یگرم با حسان احوالپرس  یشدند و با تبسم

 گفتند. کیتبر

 

 تشکر کرد. ریسر به ز حسان

تبر  زن خود  نوبه  به  زم  کیهم  از  چشم  حسان  که    ن ی گفت 

 برنداشت... 

من  باز شد و قاصدک با تاپ و دا  دو رفتند که در خانه خانجون  آن

 در ظاهر شد...  یجلو ی کوتاه
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چشمان  حسان و  تعجب  ه  یبا  تمام  نظر    کلشیسرکش  از  را 

 گذراند. 

 بر بود،  بدتر هم شده بود.  نفس

 بود.  ایح یدختر ب نیا

 ...؟! نجاستیا ی ک نیبب یوا-

 

 . ختیر یداشت و عشوه م ناز

 . اوردی مرد را به راه ب کیبود  بلد

 

 آرنجش را گرفت و داخل خانه رفت.  یانصبع  حسان

 نشاند.  شیتخت بردش و او را رو سمت

 اخم کرد و بلند شد...  قاصدک 

 چته حسان...؟!-
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 بدنش مواجهه شد.  یدست دور کمرش برد که با لخت حسان

  د یفهم  ی به حال االنش که خودش هم نم  یوا  د یرقص  یم   نزده

 چه مرگش هست...؟! 

 

صاحاب    یب  نیدر و باز کنن...؟  مگه ا  انیب  دیلباس با  نیآخه با ا-

 ...؟! ی ایدر بازکن نداره که تو م

 

 . دیخند قاصدک 

  یکه نم   ی من و بغلت گرفت  نی !  همچیی پرو  یلیحسان خ  یوا-

 ...! نهیزم ینگاهت رو  ینیب یم  هیتونم تکون بخورم اما زن همسا

 

 ...! هیهمسا اما اون زن یتو زنم-

 

ا  قاصدک  از آغ و خواس   دیکش  یپوف کالفه   رو یوش حسان بت 

 برود که حسان نگذاشت.
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 ... دیو بوس دییگردنش رفت... بو ریحسان ز سر

چشمان    آنقدر به  را  خمارش  چشمان  که  بود  پرعطش  و  داغ 

پا نگاهش  دوخت،   رو  نییقاصدک  و  ها  یآمد  سرخش   یلب 

 نشست.

 آنها به سرش زده بود که قاصدک اخم کرد.  هوس

ر  حسان لبش  و خواست  برد  ببوسد که سر دخترک  سر جلو  ا 

 گردنش نشست.  یخالف رفت و لبان حسان باز روجهت م

برا  حسان  یرا رو  شی اش دندان ها  یتالف  یحرصش گرفت و 

از گردنش گذاشت و فشار محکم  ی داد که صدا  یهمان نقطه 

 دخترک بلند شد. 

ه  زد، بعد ب  یو مک محکم  دیدندانش کش  یجا  یرو  یزبان  حسان

 شاهکارش نگاه کرد. 

   دش،یگردن سف یرو شیدندانها یقرمز و خون مرده و جا نقطه

 لبش آورد. یلبخند رو

 

 ... دی اش زد که حسان بلند خند نهیبه س یمشت یحرص قاصدک 
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 سوزه...  ی!  گردنم داره م یزهرمار وحش-

 

 .د یخم شد و گردنش را بوس حسان

 فاصله گرفت.  ازش

 بود...!  نیریچقدر ش شهیباورت نم-

 

 بود...؟!  نیریش ی گ ی م حاال  یگردنم و کند-

 

  ی ادیآقاتون ز  شی!  آتیعادت کن  د ینباش با  ینازک نارنج  نقدریا-

 تنده...! 

 

 نه بابا!  بزار سندم شش دونگ به نامت بخوره بعد حرف بزن...! -

 

  ی تونم برات درست کنم منته  ی م  ی ن  ی ن  هیمن اگه االنشم بخوام  -

 منتظر همون شش دونگ سندتم...! 
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 به حسان داد. یو فحش  دیکش یغیج قاصدک 

و از رو نرفت،  دست دخترک را گرفت و داخل    دیهم خند  حسان

 ساختمان رفتند.

 

چند تا سفارشات هست    هی  نیبرگه ها رو نگاه کن دخترم بب   نیا-

 بشه...  ستیل دی که با

 

 زد...  کیت  شانیکدها را از نظر گذراند و جلو  کیبه    کی  قاصدک 

 شد.  یم یر یامروز بارگ دی سفارش که با چند

از صحت و سقم ان ها مطمئن شد،  به دست سامان داد و    یوقت

 انبار دار....  لیسامان هم تحو

 

 به دخترک غرق کارش کرد. ینگاه 
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که در وجود دخترش بود،  در پسرانش نبود البته هوش   یجنم

 نبود...  ریتاث ی باال و فوق العاده قاصدک هم ب

 

رفت و حال با    یم   شیپ   یدست راستش بود اما به کند  سروش

 ی از رو  یهم نفس بکشد و بار  یتوانست کم  ی آمدن قاصدک م

 دوشش بردارد... 

 

  یاه مو دخترکش را نگ  ندینش  یم  یصندل  یرو  یخستگ  یبرا

 کند. 

شئوناتش را کند اما    تیرعا  یشد تا کم  یقاصدکش نم  فیحر

اش   یمتر  م ین  یها  یکوتاه و روسر  یکه از آن مانتوها  نیهم

 داشت.  کرش ینبود، جا یخبر

مهم بود،  دخترکش آزادانه   شی ماهرخ که حجابش برا  برخالف

حافظ    شهیهم  یکرد ول   ی خواست، گشت و گذار م  ی هرجور که م

 بود. مشیحر
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مستقل و با اراده و خدا   یشده ماهرخش بود، زن  تیترب دخترش

دلش به    شیادآوری دوست که هنوز هم بعد از گذشت ده سال، با  

 افتد.  یشور و عشق م

 

 

پوشه ها    نم یا  ایب  ؟یهات و لنگر انداخت  یسامان خان! کجا کشت-

س ثبت  و    ستمیرو  زبون    یسر   هیکردم  هست  هم  سفارشات 

بد  یخارجک حوصلم داره  من  کنه  ترجمه  سروش  اون  ه 

کارشهینم تمومه!  کارم  ماهرخ   نیندار  ی...وگرنه  خونه  برم  من 

 بچه ها...!  شیپ 

 

 زد. لبخند

توانست   ی که قاصدک م  یم پولرغ  یخوشحال بود که عل  چقدر

سرپرست   ی ب  یوقف بچه ها  یاز فروش آن خانه به دست آورد، ول

 کرده بود...! 

 داشت...!  ی روح بزرگ قاصدکش
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فردا    ستین  یکار- با  هیفقط  که  هست  مهم  حتما    دی جلسه 

 ...! یشرکت کن

 

م- به منش  امیصبح  فقط  بهم    تیسامان خان،  رو  بگو ساعتش 

 کنه...  امکیپ 

 

 رت چه خبر...؟از شوه-

 

 خوبه...! -

 

م   سامان آمد:  کنارش  و  ا  یبلند شد  کار    نجایدونه  به  مشغول 

 ...؟! یشد
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رو  فشیک  قاصدک مگه   یرا  گفت:  اخم  پر  و  انداخت  دوشش 

 بدونه...؟!   دیهست با  یهرچ

 

 درست نبود... یزیچ کیاش شد،  رهیخ سامان

 ...؟! یدوست نداشته باشه تو کار کن  دیشوهرته! شا-

 

 داره...؟  یبه اون چه ربط د،خویب-

 

 قراره شوهرت بشه...!-

 

بر گونه پدرش زد: شما غصه نخور    یخم شد و بوسه ا  قاصدک

باالسر پ   یکنه، م  یاگر قراره شوهر بشه که آقا   شیفرستمش 

  ش یامرو نه  نکهیکرد نه ا  تیحما   دی جون... واال زن رو با  یفخر

 ... یکن

 حسان...!  چاره ی: بد یخند سامان



 

~ 821 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

  چارهیبه دماغش داد: ب  ینیرفت، چ  ی م  رونیکه ب  ینیح  قاصدک 

 هم عمه اش و...! من که هم حسان رو دارم 

 

 بود.  یعصبان حسان

  ی نشده بود که از زبان سروش م   یخال   یحرصش از فراست  هنوز

است،  مشغول به کار   یپدرش چند روز  شیفهمد،  قاصدک پ 

 شده...! 

 

 داشت گردن قاصدک را بشکند. دوست

 . دی د یش اگر او را م به حال یوا

و پوشش دخترک آن هم در   یی بایکار کردنش نبود اما ز مخالف

 هست...  شیرو یاد یچشمان ناپاک ز  ،یکار طهیح

 

 به جوش آمد.  رتشیغ 
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 نبود اما زنش،  محرمش خط قرمزش بود...!  متعصب

 

شخص  عادت مسائل  از  زدن  حرف  با  شیبه  اول  اما    دینداشت 

 گذاشت.  یم یفراست انیپدرش را در جر

 

 را گوش کرد.  ش یحرف ها با دقت ینیحس حاج

 انداخت و ذکر گفت. حیتسب یا دانه

 هم نزد.   ینکرد و حرف قضاوت

 

 ... رهی گیپ  لم یکردم و وک تیازش شکا-

 

در گذره...فقط حواست به زن و بچه هاش   راتشیخدا از سر تقص-

 ... یخانباج  یسر  هینقل مجلس    شهیباشه که اهل محل بفهمن، م
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 کنه یم  انتیشوهرش داره بهش خ  دهیزنش هم فهم  نکهیل امث-

 طالق کرده و برگشته شهرشون... یکه تقاضا

 

 ...؟! ی بچه هاش چ-

 

 دو تاشون رو همراه خودش برده...-

 

عم  دیرتش کشبه صو  یدست  ینیحس  حاج نفس  :  دیکش  یقیو 

 ...! ستین ریخود کرده را تدب

 

 ...؟! دیخوا یسالم اهل منزل! مهمون نم-

 

 قاصدک بود.  زیآم طنتیش یصدا

  ن یقاصدک که ا  یبرا  شیبایو تبسم ز  ینیچشمان حاج حس  برق 

 کرد، باعث تعجب حسان شد...  یپر مشتاق به او نگاه م  نیچن
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 دخترم...!   ایتو بابا جان! ب ایب-

 

رفت و در آغوشش    ینیراست به طرف حاج حس  ک ی  قاصدک 

  زه یر  هیات  دلم بر  ی: آخ آخ حاجدیو بعد گونه اش را بوس  دیخز

 شده بود...! 

 

 نثارش کرد...  یو پدر صلوات د یبلند خند ینیحس حاج

 

 پر اخم نگاه قاصدک کرد.  نهیدست به س حسان

فاصله گرفت: حاج   ینیمتوجه حسان شد و از حاج حس  قاصدک

 شده...!  شیآقا، آقامون حسود

 

 شما؟ احواالت خوبن الحمدهلل؟! نیسالم شوهر جان خوب-
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 رفت.  یکرد و چشم غره ا یسالم آرام حسان

وا  قاصدک ناز گفت:  با  و  زد  اش  به سرم چرا   یبه گونه  خاک 

 ...؟! یکن  ینگام م  نیهمچ

 

 د. خند یم ینیحس حاج

دستش را گرفت و بدون توجه به حسان داخل ساختمان    قاصدک 

 رفتند... 

 

 چشم بست. حسان

قاصدک را داشت مخصوصا با آن    یبود هم دلش هوا  یعصبان   هم 

 ...! عشوه ها

 آمد...   ی که پدرش هم بدش نم  دی د یم

  یدانست اما هرچه بود برا یرا نم نیریش ای مهربان بود  قاصدک 

هم که  سنگ  شهیآنان  و  احترام  بودند،     نیبا  کرده  برخورد 

 بود.  یدیجد زیشوخ و پر مهر قاصدک چ یرفتارها
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هم    طنتیشد، ش  یقاصدک م  یمادرش هم که هم پا  دی د  یم

 کرد...  یم

 

بود که    یده بود همه دوستش داشتند،  تنها عمه فخرکر  یکار

 آورد...  ی مطمئنا او هم را به راه م

 

 .ختینشسته بود و زبان ر ینیکنار حاج حس قاصدک 

 مزه هم پراند.  کیکه قاصدک زد  ی هم از هر حرف محسن

 آرام کنارشان بود و تنها لبخند زد.  سنای

 گونه آرام  و مظلوم بود. نیهم شهیهم

هم  یادیز  خواهرکش از  که  بود  م  نیساده  هم  بودن    ی ساده 

 .دیترس

 ساکت و خموش به قاصدک نگاه کرد.  حسان

  ی را م  هیکرد و بق  ی م فیرا تعر  یخنده دار  یآب و تاب ماجرا  با

 خنداند. 
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 ن یبود که مهم تر  یاتفاقات افتاده ا  انیم  ییذهن حسان جا  اما

 بخشش کار کردن قاصدک بود. 

 داد.   یجواب پس م   دینگذاشته بود با  شانیدر جر  نکهیاز ا  دلخور

پر بود از برنامه    ش یزندگ  ی که تمام  ی شیحسابگر و دور اند  مرد

 . دی این  شیاش پ  ندهیدر آ یحساب شده تا خلل  یها یزیر

داشت   شیزندگ  سکیر  تنها دوست  هم  آن  که  بود  قاصدک 

  ینیب  شیپ   رقابلیو غ  یاغی یاد یکنترل شده باشد اما دخترک ز

 بود.

 

نم  حاج  یوا- د  ی دون  یبابا  تا  گرفتم  و  حالش  حق    گهیچطور 

 نکنه...!  یخور 

 

 ...؟ یحالش و گرفت  ی: اون وقت چطوردیوسط حرفش پر  محسن

 

کش  قاصدک  جلو  را  قر   دیخود  قفل    یبا  با  گفت:  گردنش  به 

 فرمون...! 
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 نه...؟! -

 

اومد، از    س یو دست جلو دهان گرفت: بعدش پل  د یخند  ینخود

ببرن   یکالنتر  نیده بودن من و با ماشاون طرفم منکرات... مون

دارم و همه هم من و    ادیبا ون منکرات...  تو منکرات آشنا ز  ای

 کاریدونن چ  ی نم  گهید  ننیب  یمن و م   ی وقت  یشناسن، منته  یم

 کنن...؟! 

 

راه به راه بهت   ، یکن  ی م  تیرو رعا  یاز بس که شئونات اسالم-

 کنن...!  یلطف م

 

ادام  دخترک محسن  که  کرد  اماخم  داد:    ر یدرگ  گهید  دوارمیه 

زنن، داداش    ی به بابات زنگ نم  گیدفعه د  نیچون ا  یمنکرات نش

 چادر بزنه...!  ادیب د یما با
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**** 

 

 هم صرف شد.  شام

قاصدک عزم رفتن کرد، بلند    ینگفت و وقت   چ یباز هم ه  حسان

 شد و دستش را گرفت و به طبقه باال برد.... 

 

 .هاج و واج نگاه حسان کرد قاصدک 

 سالن بودند.  وسط

 بود. یجد حسان

 

 شده...؟!  یچ-

 

 شده...؟!  ی چ یبگ دی بگم تو با د یگفت:  من نبا  یاما جد آرام

 

 ...؟! یبابت چ-



 

~ 830 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 شرکت بابات...!  یکار کردنت تو-

 

 

 گفت:  اونوقت ربطش...؟!  یاخم کرد و حرص قاصدک 

 

 چشم بست. حسان

 بحث و جدل را نداشت... حوصله

 قاصدک حرف بزن...! -

 

 ...؟! هیگم ربطش به تو چ ی زنم و م یدارم حرف م-

 

 نهیتمام گفت:  ربطش ا  تیرفت و با جد  کش ینزد  یقدم   حسان

 ...! یکه زن من
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به جانب  قاصدک از حق  پر حرص  حسان، گفت:    یبرافروخته و 

رو علم نکن بزن تو سرم که زنتم حسان...! من   غهیاون ص نقدریا

 دارم...! رو قبول ن غهیچون اون ص ستمیزنت ن

 شد و از کوره در رفت.  یعصبان حسان

از    یکه نفهم  زنمتی م  ی: جورد یدخترک را گرفت و غر  یبازوها

نکن بچه... مثل آدم جوابم و    ی...  اعصاب من و گوه یکجا خورد

 بده تا سگ نشدم و زن بودن و نشونت بدم...! 

 

 . دیکپ کرد و ترس قاصدک 

 ....؟! ترسناک شده بود ا یواقعا ترسناک بود  حسان

ول  آب را قورت داد  باز تخس    یدهانش  بود که  آنقدر کله شق 

 شد... 

با    شهی! اعصابت خراب هست،  تازه همیو بزنمن    یغلط کرد-

 بگو...!  د یجد زیچ هی  ،یاون اخم هات سگ بود

 

 چشم بست. حسان



 

~ 832 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 سرخ شده بود. صورتش

 زده بود...؟!  یخودش را به نفهم ایکرد   یدختر درک نم نیا

 م باز کرد،  چشمان کاسه خونش دخترک را ترساند.چش یوقت

 ...! نکن زی حرف بزن قاصدک... صبرم و لبر-

 

 بدم...؟!  ح یرو توض زیهمه چ  دی مگه من با-

 

 خورد. واریهولش داد تا کمرش به د حسان

 جدا کرد و دو طرف سرش گذاشت.  ش یرا از بازو شی ها دست

 . دیو کش  شیزد به موها چنگ

 دخترک عقب رفت. سر

 سرش خم شد. یرو سانح

اذن شوهرش و داشته باشه...    دی با  یهرکار  یمن شوهرتم! زن برا-

زن مربوط به    زیکنه و همه چ  یم  یشوهرش زندگ  هیسا  ریزن ز

 شوهرشه...!
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 ... امدیکوتاه ن قاصدک 

 شه...؟!  یخوش به حالش نم یادیاونوقت اون شوهر ز-

 

 جسور دخترک مسخش کرده بود.  چشمان

 جانش بود.  یدختر بال نیا

 داد...!  یو نفس م  د یبر ی م نفس

 نشود،  خوب است...! وانهیکه د آخ

 

 ...؟! یچرا بهم نگفت-

 

 .زدیدر کنار ترسش، دوست داشت کرم بر قاصدک 

اغواگر گفت: فکر کن    یحسان گذاشت و با لحن  نهیس  یرو  دست

 بهت گفتم...! 
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 بار حسان بود که آب دهانش را قورت داد. نیا

 

د  قاصدک  بو  یاز حرص دادن ها  ای داغش کرده بود    یکینزد  نیا

  د یکش  ی م  ییداشت به جا  طنتشیدختر ش  نیدانست، اما ا  یرا نم

 به مزاق دخترک نباشد...!  د یکه شا

 

 بگو قاصدک...! -

 

رفتم چون سامان گفت،  بعدم من کار کردن رو دوست دارم،   -

 ...! ستمیزدنم ن د یو سف اهیاهل تو خونه نشستن و دست به س

 

 زد. شخندین

 . دیکش یخط و نشان م  میمستق ریداشت غ  دخترک
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خواست تا در خانه اش   یحرف زد اما او که زن نم  یپوست  ریز

که قاصدک هم آرامش    رد یخواست تا آرامش بگ  ی کار کند،  زن م 

 جان...!  یبود هم بال

 

 ...؟! یچرا نگفت-

 

  یباال انداخت:  حاال گفتم کار  ییو تاک ابرو  دیلب گز  قاصدک

 رو حاال بکن...!  یخواست یکه م

 

ر  زمیه حسان  وجود  با    ختیبه  را  اش  شده  خاکستر  وجود  و 

 به آتش کشاند.  شیاغواگر

 .دیصورت مثل ماهش چرخ یحسان دو دو زنان رو چشمان

م  چشمان گرش،  فتنه  برق  بدتر    ی پر  سرخش  لبان  و  سوزاند 

 کرد.   یمست م
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 حسان بگو او.... -

 

 لبان حسان شد.  ریش اسدر دهانش ماند و لبان  زبان

 

 داغ و خشونت بارش دخترک را خشک کرد. یها بوسه

 و همراه خود سوزاند. دیاو را هم به آتش کش وجود

 

فرصت فکر کردن به دخترک   نش ییلب پا  یرو  قشیعم  ی ها  مک

 داد.  یرا نم

برده برده   اد یهم از   دنیخط صاف بود که نفس کش ک ی ذهنش

 بود.

که به دخترک داد تا بفهمد شوهرش   بود  یجواب نیبهتر قا یقد  و

 را دارد...!  زیحق همه چ

وا رفته دخترک را در آغوشش چالند اما لبانش را ول نکرد    تن

 که خود نفس کم آورد...   یتا زمان
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لبخند  یها  نفس قاصدک،  سر هم  پشت  و  لبانش    یرو  یتند 

 نشاند. 

 نفس ها ارزش داشتند. نیا

افتاده   ینفس  یه ها به ببود که از آن بوس لومتریصفر ک دلبرکش

 بود.

 چسباند و تن لرزانش را به خود چسباند. شیشانیبه پ   یشانیپ 

 

ب  قاصدک و  را عقب کش  یتن کرخت  پر   دیحسش  اما دستان 

 جدا شود. یی قدرت حسان نگذاشت تا تار مو

 

نداشت- حق...  تو...  تو....  حسان...!  کن...  منو...  یولم...  منو...   ...

 ...! یببوس

 

آدم به تو، منم...! من فقط زنم   نی: محق تردیگلو خندتو  حسان

 ...! دمیو بوس
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ز  سر نال  ریحسان  قاصدک  که  رفت  دخترک  نکن  دی گردن    :

 حسان... نکن...! 

 

 . دشیبوس حسان

 قاصدک داغ شد.  تن

 دست بردار نبود. حسان

 شود.  رابی داشت از وجود دخترک س دوست

  نییطرف پا اش به    ییطال  یقاصدک کج شد و آبشار موها   سر

کرد و دست    شیدستش را چنگ موها  کی... حسان دوباره  ختیر

 ...! شیپهلورا چنگ  گرشید

 را به خود چسباند. او

 شده بودند.  داریمردانه اش ب زیو غرا سوخت

 . دیرا بوس شی ها لب
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  یپر احساس حسان راه ینخواست وا بدهد اما بوسه ها قاصدک

 تقال نگذاشت.  یبرا

 خترک برد و زبانش را لمس کرد. را داخل دهان د زبانش

 شد و نفس دوباره کم آورد.  وانهید

 . دیکش رونیب یشرتش را به آن یشد و ت جدا

 کند.  یرو شیداشت پ  دوست

قاصدک زد که دخترک وحشت کرد و خود را   یبه مانتو  یچنگ

 . دیعقب کش

 حسان...؟! -

 

که خون نشسته بود را   یبا چشمان ازشیصورت سرخ از ن حسان

 ک دوخت.به دختر

 از کف داده بود. اریاخت

خودش هم   نکهیخواست محق بودنش را نشان دهد نه ا  یم  فقط

 از کف دهد...!  اریاخت
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 دخترک آنقدر دلبر بود که تشنه ترش کرده بود.  اما

 بدتر از او به زانو درآمده بود. خودش

داشت تا آخرش برود اما نگاه ترسان قاصدک او را به خود    دوست

 رفت.  سیجدا شد و سمت سرو بارهکیاورد و به 

 

 وا رفت.  نیزم یرو قاصدک 

 لبش گذاشت.  یرا رو دستش

 بودش...!  دهیبوس حسان

 کرد.  یهنوز در تن و قلبش حس م   جانشیو ه شور

 داشت تجربه کند اما....  دوست

 

در هم رو به قاصدک گفت: پاش    ییآمد و با اخم ها   رونیب  حسان

 خونه خانجون.... رسونمتیو م

 

 جا خورد. شیاز اخم ها  ک قاصد
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 گرفت و بلند شد.  حرصش

حرص  شالش با  و  زد  چنگ  نکش    یرا  زحمت  شما  گفت:  وافر 

 خودم راه رو بلدم... 

کنه، لب و    ی و حالش و م  فیلب غر زد: ک   ر یدر رفت و ز  سمت

بره حاال اخم و    یآدم و تا فضا م  اره،یجاش در ملوچه من و از  

 دونم...؟! یمن نم هیچ یتخمش برا

که حسان کرده    یکار  یآور  ادی شده بود که با    دار یاز خواب ب  زهتا

 بود،  هجوم خون به صورتش را حس کرد. 

 به حسان داد و بلند شد.  یلب فحش ریز

 

 .دید نهیرا در آ خود

 ورم کرده اش دهانش باز ماند.  یلب ها از

 سر لبم آورده...!  ییچه بال وانهید نیبب-
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آن از حرص چشم   یمردگ  کج کرد که با خون  یرا کم  گردنش

 بست.

 آورد...!  یرا در م  شیتالف

 

*** 

 

 شد تا به شرکت پدرش برود. آماده

 رفت. رونیاز خانجون ب یخداحافظ  با

اش   رهیآورد که حسان اخم کرده خ  رونیب  فشیرا از ک  چشییسو

 شد. 

 

خواست برود که حسان مچ   یبا پشت چشم نازک کردن   قاصدک

 دستش را گرفت. 

 

 عجله...؟!   نیکجا با ا-
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 نداره...!  ا یبه بعض یربط-

 

 

 شد. کترینزد حسان

نداشت اما لبانش پر    یادیز  شیبه صورتش انداخت،  آرا  ی نگاه 

 رنگ بود... 

  ش یموها ییسرش بود که تنها قسمت جلو یساتن بلند یروسر

 بود. ختهیرا کج ر

ها  بایتقر  یکت  یمانتو کفش  و  نود  قد  راسته  شلوار  با    یبلند 

 دار...پاشنه  یمشک

 چشم بود. یتو شییبا خلخال طال دشیسف ی پاها مچ

 

 ... پیو خوش ت بایز

 بود.  بایمعقول باشد اما دلبرکش ز پش یت دیشا
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 به جانش افتاد...  هراس

 گفت،  گوش قاصدک بدهکار نبود...  ی هم م هرچه

 ناچار کوتاه آمد...  به

 ؟! ... اصال اگر بخواهد کار کند، خودش مگر مرده بود... واشی  واشی

 

 ...؟! یرو فراموش کرد شبید نکهیمثل ا -

 

 

باش    شیمونده و منتظر تالف  ادمیشد:  نه خوب    یعصبان   قاصدک

 شوهر...!  یآقا

 

 ...؟!هیواسه چ تتیعصبان  نی:  حاال ادیخند حسان

 

 ...! ییهم پررو  یادیکه ز  یواسه جنابعال-
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خ  یانگشت  حسان که  من  اما  زد:   دماغش  کردم    فیک  یلیبه 

 بغلت وا بره...!  یه زنتم تومخصوصا ک

 

 شد و رفت.  نشی و سوار ماش دیکش  ینیه قاصدک 

 

 حسان هم بلند شد و چشمانش ستاره باران...  قهقهه

 کردن قاصدک هم ملس بود...  تیاذ

 ... دنشیمانند بوس درست

 کرد.  ی را داغ م تنش

به    یشده بود؟!  هرچه که هست حس خوب  ای دختر مهم بود    نیا

 او داشت... 

 بود....  نیریو داشتنش ش نخواست

 

 

***** 
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 را به عقب برگرداند.  لمیف

 مرد از حد توانش خارج بود.  نیدختر در کنار ا بودن

 بخورد... زیاز دستش ل ش یگذاشت شاه ماه ی م  دینبا

 بار طعمش را بچشد...!  کیکه   یتا وقت نه

  یگریزن د  د ید  ی دخترک جان به لبش کرده بود و حال م  نیا

 شده... 

 مهم نبود. شیبرا

 گذشت...  ینداشت اما او نم اقتیل

 کرده بود.  صیدر کنارش او را حر دنیبار خواب کی

م   د یبا کار  به  فقط    یدست  م  کیشد،  شده  حساب    ی نقشه 

 خواست...
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اش را باز کرد    یداد و گره روسر  ش یبه صندل  ی ا  هیتک  قاصدک 

 گردن عرق کرده اش هوا بخورد.  ی تا کم

 نباشد.  ریتا دست و پاگ را باال بسته بود ش یموها

اجبارا   پدرش و  باشد  شئوناتش  مواظب  که  بود  کرده  گوشزد 

 کرد.  یم  تیرعا

 

 پوشه را باز کرده و شروع به خواندن کرد. یال

 کامل کاغذ را خواند اما متوجه نشد. نصفه

 زد.  یپرسه م شبید یحوال ییجا ذهنش

 حسان جلو چشمانش آمدند.  اه یس یها چشم

چشم ها به تنش آمد را دوست داشت و    که از آن  ی داغ   حس

 نداشت...! 

 

 برزخ مانده بود.  انیم
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  ی به شب گذشته م   یخواست فکر نکند اما ذهنش فلش بک   یم

 زد.

 را در دلش تکان داد.  یزیداغ و حصار تن سوزانش چ  یها  بوسه

 

که اسم شوهر را به    یبرابر مرددر    ازشی هم آدم بود و حس ن  او

زد که    ی م  بیبود اما عقلش نه  بیعج  ی کم  د، یکش  ی م  دکش ی

 . ردیفاصله بگ

نگفته بود تازه    چیو او ه  دیمانده بود چطور حسان او را بوس  هنوز

 خوشش هم آمده بود...؟! 

وقت  آدم اما  بود  چش  ی که  را  لبانش  نرم  دیطعم  و    ی مخصوصا 

به    خونیبه دلش شب   یآنها، طوفان   یسیخ آن ها  و هوس  کرد 

 سرش زد.

 کاش حسان بود...!  یا

 بر سر سست عنصرش کند که وا داده بود...  کخا

 

 شد. شتریاش ب یکال سردرگم چیکه ه جهینت به
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بود که با دو دوتا چهارتا،    شیحساب زندگ  نیمجهول تر  حسان

 حاصل شود... یا جهیقرار نبود نت

 

 بست و بلند شد.  از فکر کردن پوشه را خسته

ب  سمت که  رفت  پ   یپنجره  قامت سهند  و  باز شد  در    ش یهوا 

 چشمانش ظاهر شد. 

 زده نگاهش کرد.  رتیو ح متعجب

 زد و جلو رفت.  یلبخند مسخره ا سهند

 

 کجا...؟!  نجایسالم عشق داداش...! شما کجا ا-

 

 .دیرا در آغوش کش خواهرکش

 شد؟!  داتیسالم تو از کجا پ -

 

 تر...!  نییپا  یمامانم البته کماز شکم -
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 مرض...! -

 

 ...! ی پرس یخب سواال م-

 

بنش  یپشت چشم  قاصدک و خواست  که سهند   ندینازک کرد 

 مانع شد. 

 و خوشگله...!  نیریش نقدریقربون خواهر گلم برم که ا یا-

 

 کم مانده بود چشمانش از تعجب در بزند...  قاصدک 

 

 ...؟! یدیدوباره من و چسبناز و قربونم نرو، چه مرگته که -

 

 دلخور نگاهش کرد.  یمصنوع  یلیخ سهند

 ...؟! یشناخت ینجوریامن و   ؟یگ  یم  یچ-
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  ی اش کرد: مارمولک جان اون  نهیس  یپایدستش را چل  قاصدک 

 ...حرفت و بزن که شرت کم بشه..! یمنم، خودت یکن   ی که فکر م

 

 کار دارم...!  یلیبه اطرافش تکان داد: که خ  یدست

 

 سهند کج شد.  سر

 آمد...  ی م  لمیشناختش و باز هم ف یم خواهرکش

حرف  ترس از  م  یداشت  با  یکه  خب  اما  بزند    ی م  دیخواست 

 گفت...! 

بگ  خدا را  پشتش  او  اگر  که     رد،یکند که خواهرش کمک کند 

 ست. ا یقطعا شدن

دردانه پشتش بوده و به طور حتم   نیکه ا  شهیزد،  هم  شخندین

 االن هم هست... 



 

~ 852 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 

 حوصله اش سر رفت... قاصدک 

 نه...؟  ا ی ی زن یسهند حرف م  -

 

را داخل دهان    نشیریز  و لب  دیکش  شیبه موها  یدست  سهند

 برد.

 

و    نندیتا بنش  ز یمبل کنار م  یقاصدک را گرفت و برد رو   دست

 راحت تر حرفش را بزند.

 

 منتظر نگاهش کرد.  قاصدک 

 

 را داشته باشد.  ش یچشم بست تا تمرکز حرف ها سهند
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م  یکار  هی  نیبب- حل  تو  دست  به  فقط  که  البته  شهیدارم   ...

 ه...! کن  یکمکت کار من رو راحت تر م

 

 ... اوردیسر در ن خواهرکش

 ...؟ یگی م یحرف بزن تا من بفهمم چ یجور هیسهند -

 

 من... من... عاشق شدم...! -

 

 وا...؟! -

 

 کرده...!  سیکه دهنم و سرو ادیوااهلل! اونم اونقدر ز-

 

 قهقهه زد. قاصدک 

 عاشق شدن...!   یآمد ال یم زیبرادرش همه چ به

 بود.... باور  رقابلی...!  غ یو عاشق سهند
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ا   اصال به  صبح  که  سرش  به  عشقش    د یایب  یزود  نیزده  از  و 

 ...! دیبگو

 گوشه چشمش را پاک کرد.  اشک

 

 ...؟!هیدختر خوشبخت ک  نیحاال ا-

 

 ...! یشناس یکه تو هم م   یکی-

 

 ...؟! یک-

 

 

 ...! سنای برد و آرام گفت:  ریسر به ز سهند

 

 

 بهت زده گفت: هن...؟!  قاصدک 
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 خوامش...!  یخواهرکش گفت: م ی م هاناله وار از اخ سهند

 

  ی چ  یفهم  ی م  چیاز آن نتوانست خوددار باشد:  ه  شتریب  قاصدک

  چ یتو و اون دختر ه  ؟یمگه عقلت و از دست داد  ؟یگیم  یدار

 ...! نیخور یجوره بهم نم

 

  ی جبهه گرفت: مگه چمه؟  بعدم مگه تو و حسان بهم م  سهند

 ...نیو در شرف ازدواج ن یاما عاشق شد نیخورد

 

ا!  سرستیرا باال برد: چت که ن  ش یصدا  قاصدک  پات     راده، یتا 

  ی !  اندازه موهایکرد  یی تهرون و کرج رو رونما  ینصف دخترا

حاال     ،یدلت خواسته کرد  ی!  هرغلطیسرت دوست دختر داشت

 ...؟! یگذاشت ینیدست رو دردونه حاج حس یاومد

 

 از کنارش بلند شد.  یعصبان  قاصدک 
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 پشت سر خواهرش رفت.  ،اوردی طاقت ن سهند

 بردار نبود. دست

 

نکن قاصدک، به جان خودت خاطرش و   ی تو دلم و خال نجوریا-

نتونستم برم    ی عنینرفتم!    یدختر  چیماهه طرف ه  کیخوام...  ی م

 ذاشت که برم...   ینم سنای الیچون فکر و خ

 

خوامش! آخه   ی م  شم، یم  وونهی تابانه ادامه داد: قاصدک دارم د   یب

دلم   االمصب  رفته،  جرم   یعصبان  نجوریبراش  مگه  نکن  نگام 

 کردم...؟! 

 

کرد  قاصدک  جرم  آره  کرد:  پاره  جرمت  یافسار  اونقدر  اونم   !

  ی رو  یشه... چون دست گذاشت یسبک نم یچیکه با ه نهیسنگ

 ...! یستین قش یکه تو ال اده یاونقدر ز اشیکه حجب و ح یدختر

 

 ستم؟ ین قشیمن ال یکن  یم من داداشتم! چرا فکر -
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با - اشتباست!  عاشق شدنت  که مثل    ی بش  ی کیعاشق    دیچون 

 باشه...!  دهیخودت با صد نفر خواب

 

  یگفت: مگه زن فاحشه م   یحرفش امد و عصبان  انیبه م  سهند

 و اون و بردارم...!   نیخواستم که برم دست خورده ا

 

ن  قاصدک  حرص  ن  شخندیپر  زن  فقط  خاطر   ستیزد:  به  که 

  ی ! مردهاشهیبا چند نفر فاخشه م  دنشیخواب  اینداشتن بکارت  

... بعد عاشق دختر  نیمثل تو هم کم از فاحشه ندار  یتنوع طلب

حسان خواهرش    ی...؟! فکر کردیشد  ینیحاج حس  بیپاک و نج

 ...؟! دهیو بهت م

 

 بود.  دهیترس سهند

 تاب...  یقرار و ب یب
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جونم...خواب   ی ن دختر شده بالاو  شم، یم  وونه یقاصدک دارم د-

ندار مراحت  آدم  به خدا  فقط کمکم کن...    دمی...قول مشمیم... 

 کنم...   یقاصدک التماست م

 

 وا رفته نگاه چشمان به اشک نشسته برادرش کرد. قاصدک 

 سوخت. دلش

عاشق شده    نیچن  نیا  ال،یخ  ی بود که سهند ب  سنایچه در    مگر

 ...؟! فتدیکه به التماس ب

 

  یرو  ینی! دلت و خوش نکن...حاج حسهیکار نشدن  نیسهند ا-

ز دردونه  نفر    یادیاون  ده  با  حسان  کن  فکر  اصال  حساسه... 

 من زنش بشم...؟!  یذاشت  یاونوقت تو م دهیخواب

 

 چشم بست. سهند

 بود...!  ریداشت اما دلش گ ی بر نم رتش یبود که غ  معلوم
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 کرد...؟!  یدلش را چه م ی اصدک بود ولبا ق  حق

 

خود اون   خاله     کنم... آخه  ی... توبه مشمیقاصدک به خدا آدم م-

ب رو، خنده    دی... سرخ و سفستین  ل یم  یسوسکه هم  شدناش 

وقت که  م  یم  یشوخ  یهاش  سرش  به  سر  و  ذاشتم،     یکردم 

  هیگفت پدر من و درآورد...    یکه م   یی المصب با آقا سهندا  دم، ید

حاضرم    یدون   ی نموجبه اما من و بنده خودش کرده... قاصدک  

برام مهم نبود، چشم و    یخترد   چیکه ه  ی جونمم براش بدم...من

 کرد...  چارمیابرو اومدناشه که ب

 

 . د یسهند، قاصدک بلند خند یآن همه دل دل کردنا انیم

 دش. بو ده یو آشفته ند چارهیگونه ب  نیوقت ا چیه

شد    ینباشد و سهند هم آدم شود، م  لیم  یب  سنایبود، اگر    خوب

 ... اوردیاصال به رو ن یکرد ول  یکار
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رو ثابت کن،    تتیکنم اما اول آدم شو، حسن ن  یباشه کمکت م-

 ... دهیاون خاله سوسکه اگه قسمتت باشه، خدا جواب دلت رو م

 

 !... به خدا نوکرتم...! ؟ی عنی: د یناباور خند سهند

 

 .ربودیدلگ قاصدکش

 اش را نداشت. یناراحت تحمل

 صبور باشد.  شیدر مقابل قاصدک و خواسته ها د یدانست با یم

ا  یمذهنش گذاشت    از با شاخه  را  او  به    ایگل    یتواند  دعوت 

 کند.  ییناهار از او دلجو

 

 شرکت سامان نگه داشت.  یجلو

 آمد...  شیبه قاصدک زد که بعد از چند بوق صدا یزنگ

 بله...؟! _
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 معلوم بود که دلخور است. شیصدا از

 

 ؟ یسالم، خوب-

 

 ...؟ دیی بله خوبم... بفرما-

 

 را از رو بسته بود. ریشمش قاصدک 

 لبش گرفت تا خنده اش بلند نشود.  یانگشتش را جلو حسان

 کرد؟!  یاو حس م  ایبود  نیریدختر ش نیا

 

اومدم دنبالت     نم، ییحاج خانوم... من پا  یخب خدا را شکر خوب-

 ...! یناهار بخور تیکه با حاج

 

 متعجب گفت: جان...؟!  قاصدک 
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 .! منتظره.. تیکه حاج نییجانت سالمت حاج خانوم...! بپر پا-

 

پراز حرص چشم بست:  بنده هنوز مکه نرفتم که بشم    قاصدک 

 ...! ممیبه ناهار ندارم،  رژ  یلیحاج خانوم...! بعدم من م

 

 شد.  ادهیپ  نیاز ماش حسان

 دختر کار داشت. ن یحاالها با ا حاال

 

باال اونوقته  که   امیمن م  یومدین   چ،یکه ه  نییپا  یاومد  نیبب-

 ...؟ یایحاال مبرمت...!   یبه زور هم شده م 

 

 ... امیحسان من نم-

 

 که بلند شد.  ریدزدگ یصدا

 من اومدم قاصدک... خداحافظ... -
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 .... اومدم... ای... نسای... واسایوا-

 

 ... زمیمنتظرم عز-

 

 

 کرد. هیتک نیرا قطع کرد و بالبخند به ماش یگوش

 آمد.  رونیبا حرص و صورت سرخ شده ب قاصدک 

  ی خجالت زود قرمز م  ای  یراحتصورتش به هنگام نا  دیسف  پوست

 از حد جالب بود...  شیب  شیشد که برا

 

 حسان...  یومدیم دی نبا-

 

 سالم حاج خانوم...! -
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 کرد.  مشیبود را تقد  دهیرا که خر یهم شاخه گل رز  بعد

 با تعجب نگاهش کرد.  قاصدک 

 و ابهت...  بتیگل دادن حسان را نداشت آن هم با آن ه توقع

 قاصدک برق زد.  یها چشم

 رفت.  ادشی  تشیعصبان

 ممنون... یوا-

 

 شدند.  نیسوار ماش هردو

 دنبال نامزدم...؟! ومدمیم  دیچرا نبا-

 

 گفت. یجد یلیخ حسان

 محو گل رز بود.  قاصدک 

داشته   یدوست داشت شوهر  شهیگل بود آن هم رز!  هم  عاشق

 وقت...!   یبخرد،  وقت و ب شیباشد که گل برا
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همان شاخه گل فراموش کرده   را با  تشیهم انگار عصبان  قاصدک

 نداشتم...  یولش کن، منظور یچیبود، گفت: ه

 

 مات ماند.  حسان

 .ستین  یبود خوشحال کردن دخترک کار سخت دهیفهم

 رفت.  ینم  ادشیگل را گرفت،   ی برق آن چشم ها وقت اصال

 

  ی من گل رز دوست دارم؟  اما فکر نکن  یدونست  یتو از کجا م-

 زنت بشم...!  یالک یکه الک ی خرم کن یتون  یبا گل رز م

 

 گذاشت. ش یران پا یدستش را گرفت و رو حسان

 مات شد.  قاصدک 

 انگشتانش قفل کرد.  یانگشتان دستش را ال به ال  حسان

  ی زن من  یکه زنده ام و زنده ا  ی!  تا روزی!  زن حسان یتو زنم-

 قاصدک...! 
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 کرد که قاصدک الل شد.  انیب ی محکم و جد آنقدر

 چه کار کند؟  دیفهم ینم اصال

 بود. ریعقل و احساسش درگ نیب

 راه کدام است...؟!  نیدانست درست تر ی که نم ی دو راه کی

او را به سمت   یجور  ی زندگ  انیهم نتوانست بزند،  جر  ی حرف  اما

 . شدیم تشیمالک یحسان هول داده بود که حال حسان ادعا

 دستش را بکشد اما حسان اجازه نداد.  خواست

 

  ی م  تیاز آن تماس و لمس ها اذ  یکم  تیمحرماز قبل از    دیشا

و   تمام  اما حاال  براشد  ناراحت شدن که    یکمال  بود،  خودش 

بگ  چ،یه آغوش  در  را  دخترک  راه  به  راه  داشت    ا ی  ردیدوست 

 .ردیدستش را بگ
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 را در کنار هم خوردند.  ناهار

 ته ظرفش را درآورده بود. حسان

ان هرچه کرد،   مانده بود که حس  شترشیقاصدک نصف ب  بشقاب

 .دیلب نزد و خودش جور او را کش گریقاصدک د

 از ناهار قاصدک را به شرکت خودش برد. بعد

 .دیمخالفت کرد اما زورش به حسان نرس قاصدک 

 

 بابا...  ش یرفتم پ  یم د یمن با ،یزور  نقدریحسان چرا ا-

 

 سمت در رفت و آن را قفل کرد.  حسان

 ... ستین د،یس آمد، بگوسپرده بود که هرک یقبل هم به منش از

 

 ... ارمیربخواستم با زنم خلوت کنم تا از دلش د-

 

 کش...!  ش یدرآوردنش پ  ،یپوزخند زد: کار دستم ند  قاصدک 
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 .دیخند حسان

 انداخت. ی صندل یرا درآورد و رو کتش

مبل    یو کنار خود رو  دیقاصدک رفت و دستش را کش  سمت

 نشاند. 

 

 عه حسان....! -

 

 به بعد عادت کن...  نیشوهرشه!  از ا شیپ زن  یجا م یعه ندار-

 

 نکش...  شیرو پ  یبحث تکرار نیکنم ا  یحسان خواهش م-

 

  کیو با تامل نگاهش را به چشمانش دوخت:    یجد  یلیخ  حسان

قاصدک...  دوست    م یکن  ی بحث رو تموم م  نیا  شهیهم  یبار برا

 ... یبکش شیبحث رو پ  نیا یزیهرچ یندارم برا
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 .دیاش را کش یروسر

 . دیداخل آن ها کش یرا هم باز کرد و دست شیموها  پسیکل

 

 دوست دارم موهات باز باشن...  یشمیپ  یوقت شهیهم-

 

 قاصدک باال رفت.  یابروها

 تر کرد. کیاو را به خود نزد  حسان

 

.... عقد و جشن  میکن  یخوام هرچه زودتر عقدمون رو محضر  یم-

زنم کنار خودم خونه خودمون... دوست دارم    میو بر  رمیرو باهم بگ

 باشه...! 

 

 . د یرا در خطر د تشیموقع قاصدک 

 وجودش را گرفت.  یندیناخوشا یحس
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به قول خودش مسخره  رها    ینامزد   نیبود تا از ا  یدنبال راه  او

 بود...!  یشود،  حال حسان به فکر عقد و عروس

 

 .دیکش  رونیرا از آغوش حسان ب خودش

 مبل بلند شد.  یرو از

 داشت. استرس

 طیشرا  نیتموم ا  یدون  ی... خودت خوب میگیرا زور محسان چ-

  دمیهرگز اجازه نم امیاگه به عقدتم درب  ی!  حتهیباز  هی ناخواسته  

 ... ی بش کیبهم نزد

 

 اخم کرد. حسان

 نگاهش کرد.  ی مبل بلند شد و با کالفگ یهم از رو او

  ی م  شهیهم  یبار برا  کیرا نداشت اما    یتکرار  یحرف ها  حوصله

 کرد...   یگفت و تمامش م
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 یقاصدک را گرفت و به آرام  یدو طرف بازو  تیرفت و با جد  جلو

 کرد.  تش یبه سمت مبل هدا

 کرد.   یگرفتن در مقابل قاصدک تنها کار را خرابتر م جبهه

 ! یاغیرا شناخته بود،  لجباز و   ذاتش

 رفت.  ی م شیپ  شتریب ش یحرف ها متیصبر و مال با

 

 را کنار زد.  ش یموها

 نگاه کرد.   شیبه چشم ها  مهربان

 کند.   شتریب  یآب  یها  لهیرا درون آن ت  رشیو پر محبت تا تاث  آرام

 م یناخواسته شد یباز هیقاصدک خانوم حق با شماست ما وارد -

اگه    یحت  ی که هست اسمت کنار من اومده! زن من  یاما هرچ

   اردارتم، یاخت نیو شرع باشه... من طبق قانون و د  غهیص هیفقط 

دارم   فهیو من وظ  یوابسته به من  یعاطف  و  یاز لحاظ مال  یحت

 کنم...  نتیکه تام
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 .. ندیرا بب شیحرف ها  ریکرد و نگاهش را برنداشت تا تاث سکوت

  م یکه االن بگ  ستین  یباز  یرا گرفت و ادامه داد: زندگ  دستانش

که حرفمون  ستنینه!  مردم هم هالو و احمق ن م یآره  و فردا بگ

  ی من نم  یچسبونن،  ول   یون م بهم  ی انگ   هیآخر  رو باور کنن و  

زندگ حرف   میخصوص  یخوام  سرم  پشت  و  باشه  مردم  دست 

رو به   ینامزد  نیا  کهبزنن... مهم تر از همه خانواده هامون هست  

 شناسن...  یم تیرسم

 ...! میتفاهم نداشت م یبگ میتون  یوسط حرفش آمد: م قاصدک 

  گر یبکشد تا د  رونیدوست داشت زبانش را از ته حلقش ب  حسان

 نزند.  امفتیآنقدر حرف 

 

 یبرا  میتون  یو خدا رو شکر م  میمن، من و تو هر دو بالغ  زیعز-

زندگ میریبگ  میتصم  مونیزندگ ا  یکار  ی...  به  وابسته   نیمن 

مشکل کوچک   هیکه االن با    دمیازدواجه، من سال ها زحمت نکش

ا  زمویهمه چ از تموم  اما جدا  باد بدم...  خوام   یها من م  ن یبر 

  نیا  گه یو د  ا یتو هم کوتاه ب  شابا تو ادامه بدم و خواه  رو   میزندگ



 

~ 873 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

که چقدر با    یفکر کن   یی بحث رو راه ننداز... اصال بهتره به کسا

 ازدواج خوشحالن....!  نیا

 

 تمام حرفش را زد. ت یجد با

 ...؟! دینخواست که بگو دی ا هم نگفت و شار زهایچ یلیخ اما

 ...! یکردکه من و جذب خودت  ی هست یزن نیتو اول نگفت

که دوست دارم هرچه زودتر کنار خودم   یآنقدر لوند و خوشگل  ای

 داشته باشمت...! 

 زد.  یو خوش رنگ دخترک در نگاهش دودو م  یآب چشمان

ترد  یدل  دو لبخند  دشی و  و  کرد  م  یرا حس  رو  یکه    یآمد 

  یگفت: چشم ها  شتریب  ریتاث  یرا کنار زد و برا  ندیلبانش بنش

به گردنت    یکه حق بزرگ  یه؟!  زنرفت  ادتیخوشحال خانجون  

پا بند نبود تا عروس شدن دخترش رو    یبابات که رو  ایداره!   

 ...!نهیبب
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ر  فکر جورقاصدک  و  بود  گرفته  کار  به  را   یا  احساساتش 

 بود که دخترک تنها نگاهش به دهان حسان بود.  ختهیبرانگ

 

 به کار گرفت. یخوب استیس حسان

ا  هم  نداد هم  بروز  را  را تشو  نکهیحسش  به    قیقاصدک  به آن 

 کرد...  یاصطالح ازدواح مصلحت

 

  ش یپا  یر کمر قاصدک انداخت و او را بلند کرد و روود  دست

 نشاند. 

 خواست بلند شود که حسان مانع شد.  دخترک

  یبم تر  یو با صدا  دیشده اش کش  ختهیبهم ر  یبه موها  یدست

که    نفر هست  ه ی   ، یها هم فکر نکن   ن یکدوم از ا  چیگفت: به ه

نم  دو   یکه من نم  ی... اوننهیخوردن تو رو بب  نیدوست داره زم

!  با  یباهات کرده که تو اونقدر ازش متنفر  کاریچ  تیبچگ  یتو

 ...! التهیل هعم شهیکه خوشحال م  یکس نیما اول ییجدا
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 خالص را زد. ریت

 ممکن را نشانه گرفته بود. یجا نیدرست تر و

ب  خوب تا  کرد  صورتش    شی هاحرف    ری تاث  شترینگاهش  از  را 

 بخواند.

 

 نشان داد. یقاصدک واکنش بدتر اما

 آشفته شد.  شیالیاسم عمه ل دنیشن با

 .ختیر بهم

  ن یا دیچشمان حسان نگاه کرد و با نفرت گفت: نبا یخشم تو با

نبا؟یکرد  یکارو م اول  از   دیدادم س  یبه حرفت گوش م  دی!  

لعنت س  یحسان...!  کشت  یستین  دیمگه  جوون    به  رایگ  یمگه 

پهلوون  یمرد ن  یو  داغ   ستنیمعروف  با حرفات  تو    ی شیم  ی که 

!  فکر نکن خرم که یرو شروع کرد  یدلم...!  حسان بد باز  یرو

گذاشت لعنت  ی رو  یدست  ضعفم...  ل  ی نقطه  پ   الیچرا    ش یرو 

 جه مربوطه؟  هان...!  ی روان کهی... اصال به اون زنیدیکش
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 ش فشرد.ا نهیو حسان او را به س دیقاصدک لرز تن

 نبود مانیپش چیکرده اش ه از

  ال یخ  ی گذاشت ب  ی نم  یتند رفته بود اما حس مبهم  ی کم  د یشا

 قاصدک شود.

 کرد...  یجبران م اما

 

 یو با بغض گفت:  چرا دار  دی اش کوب  نهیبه س  یمشت  قاصدک 

رسم   نهی...!  استین  یکه دلم راض  یکن  یرو م  یباهام معامله ا

 ...؟! ی مرام و مسلک پهلوون

 

 . دیدستان مشت شده اش را گرفت و بوس سانح

 را پشت گوشش برد.  ش یموها

وقت ها    ی آرام زمزمه کرد:  بعض  ی لیصورتش را گرفت و خ  قاب

جوجه    یخوام دشمن شاد بش  یبه نفعته! نم  زهایچ  نیسخت تر
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ذارم خار    ی نم   نم،ی! اونقدر مرام دارم که خودم صدمه ببییطال

اما    میستین  ی کامل  یهم انسان هاها  به پات بره خانوم خانوما...! ما 

 ...! مخانو مینامرد نباش  میکن ی م یسع

 

 مسخ شده چشمان حسان بود.  قاصدک 

  ی چشم ها  یاش برق داشتند و دودو زنان تو  رهیت  ی ها یا  قهوه

 دخترک در رفت و آمد بود.  یآب

اش نشست،  آخ که    یگوشت  ی لب ها  یآمد و رو  ن ییپا  نگاهش

 و خوردن دوباره اشان...!  دنی بوس یکرد برا ی داشت دل دل م

 

 قاصدک مشغول شد.  فکر

جز قبول آن   یافتاده بود و چاره ا  یتند زندگ  انیکه در جر  حال

 زد.  ی را م ش یحرف ها دی نداشت با

 

 . دیخمار شده حسان فهم یداغ خواستن را از چشم ها حس
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 کند اما منصرف شد...  یتند خواست

 اش گرفت.  خنده

باال    به حشرش  رها  شده قول  مخمور  چشمانش  که  بود  زده 

م او  از طر  ی بودند...  پس  غلط   قیتوانست  به  را  او  اش  جاذبه 

 ... ندازدیکردن ب

 

اما منم شرط و شروط خودم رو    میازدواج کن  کنم یباشه قبول م-

 ...دارم

 

 نگاهش کرد...  حسان

م  قاصدک زنت  فاصله گرفتن گفت:  ندار  شمیبا  بهم   یاما حق 

خود   یجا  گهی... رابطه هم که دیاه بغلم کنراه به ر  ای  یدست بزن

 ... میخواب یتخت نم هی یوجه رو چیداره،  به ه
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 خورده نگاهش کرد.  کهی حسان

 کرد.  اخم

زن    هیمشکل داره...؟!     میمردونگ  ا ینامردم    ینه بابا... فکر کرد-

   اوردم، یعروسک که ن  ؟یباشه فقط نگاش کن  شتیترگل برگل پ 

 ه یعیو طب  ی عاد  یلیخ  زیکه چ  ازمیاز ن  تسیزن آوردم!  قرارم ن

که فقط نگاش    رمیسن عذب نموندم که زن بگ  نیبگذرم...!  تا ا

 ! و گرم کنه و حال بهم بده... ودم کنم... زن گرفتم که تختم و خ

 

  غ ی و ج  دیمحکم تر به شانه حسان کوب  یمشت  یحرص  قاصدک

 ...! ی بهم دست بزن یکه گفتم حق ندار نیزد: هم

 

بلند شود که حسان اجازه نداد و دست    شیپا  یواز ر  خواست

  ش یمبل خواباندش و خودش هم رو  یدور کمرش انداخت و رو

 زد... مهیخ

 نگاهش کرد و آب دهانش را قورت داد.  دهیترس قاصدک 

 



 

~ 880 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

م   شخندین  حسان عمل  یتئور  یجور  نجایا  یخوا  یزد:     ی و 

 ...؟! یبرام خط و نشون نکش گهی نشونت بدم که د

 

 ...! یبهم دست بزن یتو حق ندار-

 

 جمله رو تکرار نکن. نیا ی کاسکو ه نیع -

 

 را باز کرد. شیمانتو یدکمه ها حسان

 تنها ترساندن قاصدک بود.  قصدش

رنگ  تاپ س  یسرخ  که  بود  به    شیها  نهی تنش  را سخاوتمندانه 

 گذاشته بود.  شینما

 حسان چلچراغ شدند. چشمان

  ی :  چطور ماش انداخت و گفت  نهیبه قاصدک بعد خط س  ینگاه 

 هلوها بگذرم!  المصب خود بهشتن... نیمن از ا یخوا
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 بود هم خنده اش گرفت...   دهیهم ترس قاصدک 

 حسان.... آخ...!  یحق ندار-

 

 اش آورد حرف در دهانش ماند...  نهیکه به س یفشار  با

 

 گذرم...  ینکن من از حقم نم   یبهم امرو نه-

 

 که.... آخ...!  دم یبهت اجازه نم -

 

 آخش به هوا رفت...  یوارد کرد که صدا یفشار محکمتر  دوباره

 

  یی قاصدک دوخته شد و با صدامخمور حسان به نگاه    چشمان

 طنت یش  ه یبم شده که نشان از حال خرابش داشت،  گفت: فعال  

 بدم...   ادتیتا بعدش کاملتر  دمیو بهت نشون م کشیکوچ
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 نه... حسان... آخ... -

 

 ی که رو  یسی و بوسه خ  اش نشست  نهیس  یحسان رو  یها  لب

 قاصدک حبس کرد.  نهیآن زد را نفس در س

 

 به نفس نفس افتاده بود.  دخترک

 نبود. الیخ  یداد اما حسان ب  یجان م داشت

قاصدک هر دو را داغ و    نهیس  ی رو  قشیعم  ی و مک ها  دیبوس

 پر از خواستن کرده بود. 

 

 شده به لباس حسان...  یگردنش،  چنگ  ریتا ز  شیبوسه ها  امتداد

 اتاق کار حسان را پر کرده بود.  یبلند قاصدک فضا یها نفس

 سوزاند.  یو مرطوبش، م  سیخ یها بوسه

 

 حسان... نکن... -
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 .دیلبان قاصدک کش یرو یزبان حسان

 

 فقط لذت ببر...   شیه-

 

 ... دیو دل تنگ بوس قیلبانش گذاشت و عم یرو لب

 

 د.کر شیهم انقدر غرق لذت شد که از ته قلبش همراه  قاصدک

 ...! دیحسان زد و او هم بوس یبه موها یچنگ

 ...؟! دیبوس یبود،  چه اشکال داشت م  شوهرش

 

 بود....  یدرون هر آدم  یعیبود که کامال طب یازیحس ن اصال

 

 اتاق را پر کرده بود.  شانیها دنیبوس یصدا

 . دندیبوس ی دو غرق لذت و شهوت م هر
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کم اورده    اش آورد هر دو نفس  نهیکه قاصدک به س  یفشار  با

 بودند که حسان عقب رفت. 

 

سرخش را به قاصدک دوخت و آرام زمزمه کرد: لذت    چشمان

 ...؟! یبرد

 

اغواگر گفت:   یچشمک  د، یلبانش کش  یرو  یزبان  قاصدک و  زد 

 داره نه...؟!  یازین هی  یباالخره هر آدم

 

عم  دیمردانه خند  حسان دوباره خم شد،  کام  از   یگری د  قیو 

 لبانش گرفت. 

 

 

**** 
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به دلبرک کنار دستش انداخت و حض برد    یا  فتهینگاه ش  حسان

 دخترک چموشش بود. یکه در رفتار و حرف ها  یطنتیاز ش

 

 جلو دارش نبود.  زیچ  چیبود که ه ینبود که سونام  بال

آن    نه به  نه  گذاشتن،  باال  طاقچه  و  نخواستنش  همه  آن  به 

 شدنش...!  صیو حر یهمراه

 

 بهش انداخت. یی گذرا نگاه 

 خواب بود. دخترک

 را درب خانه اشان نگه داشت.  نیکوچه شد و ماش وارد

 

  یاش را به در داد و با چشمان  هیسمت قاصدک برگشت، تک  به

 دلبرکش شد.  رهیبرق زده خ
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 ه نه فوق العاده بود...! ک یروز خوب امروز

 

قابل    ریبعد به طور غ   ، ییبعد از آن همه اخم و ترش رو  قاصدک 

 کرده بود.  شیهمراه  ینیب شیپ 

نه نگفته بود و برعکس    دشیبه درخواست خر  طنت،یاز آن ش  بعد

 استقبال هم کرده بود. 

 

کرده بود که به قول خودش کل پاساژ را با خودش    دیخر  آنقدر

 برد.  ی به خانه م

 کدام مهم نبود جز بودنش...!   چیه اما

به پا کرده بود تا    ی که شعف و شورش در وجودش طوفان  یبودن

  ی بغل زند و شب هم تا صبح در کنارش باشد اما مدخترک را  

 عنوان کند و  قاصدک تو برجکش زند...  دیترس

 

 .بردیبه سر م خواب ناز در
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صورتش را کنار    یرها شده رو  یخم شد و موها  شیرو  حسان

قراره وجب به وجب صورتش را از نظر گذراند   یب  یزد و با چشمان

 به لبان خون مرده اش...  دیتا رس

 گردنش رفت.  یآمدند و رو  نییاز لبانش پا نگاهش

 بودند.  شی هم مهر بوسه ها آنجا

 

 شد.  جادیدرونش ا یخاص حس

 او بود، مال خود خودش...!  یبرا قاصدک 

 

 قاصدک باز شد.  چشمان

 گرفته بودند.  یخوش رنگش رنگ خاص  یها یآب

 

 ...! میدیرس-
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د  و با چشمان مخمور نگاه حسان کر  د یخود را باالتر کش  قاصدک 

 ... دیکش ی و هوم

 

 ...؟! میبش اده یپ  یخوا ینم-

 

خواب آلود قاصدک، درشت شد و آنقدر در نظر حسان   چشمان

ا  نیریش بوسه  و  شد  خم  ناغافل  که  دخترک    یآمد  لب  کنج 

 نشاند... 

 

نکنه امروز    ریقاصدک که باال آمد، اخم کرد: تو گلوت گ  ندوزیو

 ...! یلب و لوچه من ریفقط انگار گ گهید

 

 هست...؟!  نامیو آرام کفت: مگه خوشمزه تر از ا دیخند حسان

 

 بخواب...  شمیپ  ا یب یگیبه خدا که رو بهت بدن، امشبم م -
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دق  قهقهه جان خودت  به  رفت:  باال  فکر   نیهم  یتو  قایحسان 

 بودم... 

 

 شد.  ادهیپ  نینثارش کرد و از ماش  ییپررو قاصدک 

ت نگذاش  یرا برداشت و حت  دشیخر  یکمک حسان ساک ها  با

 خانه خانجون رفت... یحسان ببوسدش و به تند

 

 

 «  »قاصدک

 

 

 ؟یخوا یاز جونم م یچ ؟یدار یچرا دست از سرم بر نم-

 

 . دیلرز یم وجودم
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دانم؟ اما وجود منفور و   ی خواست را نم ی مرد از جانم چه م نیا

 کرد.  ی م تمیبود که بدجور اذ یمنفورترش دو روز یصدا

 

حداقل     ،یرم قاصدک!  تو مال مندست از سرت بردا  ستیقرار ن-

 ...! یشب و با من باش هی د یبا

 

 . دیکش  یآرام و بدخراش بود که روحم را سوهان م شیصدا

ادند و  د  ی م  تیو نوششان اهم  شیو امثالش تنها به ع   ومرثیک

 شب تختشان را گرم کنند.  کیکه  یدختران

 

 زارمینم  رممیمن با تو باشم! بم  ینیتو خواب بب  نیزدم: بب  پوزخند

  ی م   یکار  ی کن  جادیمزاحمت ا  ی! اما بخوایدست به جنازم بزن 

لب   هی!  آمارت و دارم فقط کافیبش  مونیکنم که مثل سگ پش

 تر کنم...! 
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  د ی تهد  یبا حرص بود: لعنت  شیداشت که صدا  ریحرفم تاث  انگار

 ...؟! یکن  یم

 

رو بهت   ییزایچ هیخوام  ی من م ی کنه ول  یم  د یآدم ترسو تهد-

نکنبفهمونم   فکر  طرف  هیبا    یکه  تو    ومرثیک  یهالو  محراب!  

من   ی شدم منته ی اونقدر از تو و امثال تو خوردم که افع م یزندگ

رسم  ییخدا  هی به  باالسرم  م   ی م  ت یرو  که  از   یشناسم  ترسم 

نه زنگ بزن نه    م کنم، به  یم  شنهادیخشم و غضبش...! بهت پ 

ش برسونه  من و بخواه... شوهرمم دوست دارم و اگر باد به گوش

 فاتحت و بخون...!   یکه تو دنبالم

 

اما    ستیبد ن  یرینفسم بگ  هیگفت:    لکسیو ر  دیکش  یبلند  نفس

 ... ستیاون شوهرتم اصال برام مهم ن م،ستیمن دست بردار ن

 

 باشه پس منتظر باش که قراره دستت تا کتف قطع بشه...! -
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 را قطع کردم.  یگوش

 کرد.   یدرد م سرم

 هم اضافه شده بود.  نی اکم نبودند حاال  مشکالت

 

 بود...!   ومرثیکردم که تاوانش ک  یدانم در درگاه خدا چه بد  ینم

 شد.  یله له بزنند اما من حالم بد م  شیهمه دخترها برا  دیشا

 

 شرکت نرفتم. امروز

توانستم   یکجا نم  چیکاشته بود،  ه  شبیکه حسان د  یی گل ها   با

 بروم... 

 کنم...   هیست دارم خون گرکنم و به حال زارم دو یخودم م   نگاه 

 یجور در نم  یاسک  قهیبلند با    نیلباس آست  دنیمن و پوش  آخر

 آمد....! 

پا  قهی را  با د   دمیکش  ن ییلباس    ی ها فحش  یخون مردگ  دنیو 

 بهش دادم... 
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 ...؟! چیه گریکه د  می ها لب

شد اما بعد لبخند   ی م رهیجالب بود،  خ میخانجون برا یها نگاه 

 زد.  ی م یقیعم

 در اتاقم ماندم...  حاینتوانستم سر بلند کنم و ترج خجالت از

 

بود که    یی دهایدوباره خر  دنیسرگرم شدن،  د   یکار برا  نیبهتر

با جان و دل از کارت حسان خرج کردم و او هم برخالف سهند  

نگفت، تازه    یچیکردند،  اصال ه  یغر غر م  شهیو سروش که هم

 کرد...!  ی انتخاب هم م  میو برا دی خند یم

 ... ختمیر رونیرا ب اتشیدم دستم را باز کردم و محتو ساک

 تنه، تاپ و دامن...  م یو شلوارک، ن تاپ

 بودم...  دهیخر زیچ همه

 

 ... گری د ساک
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که نا    گرید  یمانتو جلو باز و بلند بود که در کنارش دو مانتو  دو

 آشنا هم بودند. 

خواسته با   یباال زده بود و م  ش یداشتم حسان رگ منکرات  حتم

 ارشادم کند...  میمستق ریکار غ  نیا

 

 ... دمیخند

 ...! «هیرتیغ  یادیکه نه ز  یکمآقامون  »حاج

 

 . دمی آن ها را د کی به  کیگذشت و   یساعت مین کی

 بودم...  ده ی بود که قبال ند  گریساک د دو

 

 آوردم. رونیکردم و در کمال تعجب آن ها ب باز

 خودم...!  زیبود،  درست سا  ریز لباس

 ...! ستیاما شناگر ماهر ندیب ی من یمان آب  یحاج
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نه   دمیهم داشت... واال نه خجالت کش  ییبایز  یها  یبند  رنگ

 خوشم آمد.  شتریسرخ شدم،  ب

 « ...!هیکه به فکر شب خودش باشه،  مرد زندگ  یقول رها مرد  »به

 

 جالب بود.  میبرا

 در کارش نبود.  یخجالت حسان

شوهرم بود که شوهر االن انگار واقعا    یخبر ها نبود ول  نیاز ا  قبال

 کرد....!   یوار هم رفتار م

 

 ... شی لباس خواب و ربدوشامبر رو چند

 بود....!   یو اسپورتش هم عال یتور یو شورت ها نیسوت ست

 

 چه مرگم هست...؟!   دمیفهم ی داشتم و نم یبد حس

 

 مهم بود هم نبود...؟!   میکه هم حسان برا انگار
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با او    یم ته دلم راضرا بهم بزنم ه  غهیص  نیدوست داشتم ا  هم

 بودن، بود...!!! 

 

زل   یکنم به چ یدو ساعته دارم نگاهت م  ؟یمادر تو فکر هیچ-

 ...؟! یزد

 

 باال آوردم.  سر

  ی باال رفته نگاهم م   ییابرو  یبا تا  نهیبود که دست به س  خانجون

 کرد... 

 

 شده خانجون...؟!  یچ-

 

به   شه؟ینگاهت کنده نم  هیثان  هیکه    هیتو اون شورت بند  یچ-

 ...؟! یکرد ی فکر م یچ
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 هم نازک کردم...  یگفتم و پشت چشم یشیا

 ...؟!ستین یزیچ گهید نکهیا ده یلختم و د -

 

پت  چشمان شد:  درشت  هم  ارهیخانجون    ی داد  یزود  نیبه 

 رفت...؟! 

 

 خنده زدم...  ریمتوجه حرفش نشدم اما بعد بلند ز اول

 بود...  اما حرفش خنده دار دمیفازش چه بود را نفهم خانجونم

 

 ...! هی زیهم خوب چ ایو ببند، ح شتیمرگ...! ن-

 

 تخت نشست. یسمت خودم و رو  دمش یرا گرفتم و کش  دستش

روح و روان خودش دست به    یسالمت  یبرا  مونیخانجون حاج-

 زده شما باور نکن...!  یحرکت نیهمچ
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 ...؟!یهنوز دختر  یعنی-

 

باره خودم و ک- به  نه  به داره  نه    یه دو دستوا خانجون! هنوز 

به   یالک  یزیهستم که چ  ییکنم...تازه من از اونا  ینم  مشیتقد

 ...! دمینم یکس

 

 تو افتاده...!  ریحسان که گ چارهیبه پشت دستش زد: ب خانجون

 

 اون افتادما...؟!  ریترم که گ چارهیواال من ب-

 

د  خانجون ا  دنیبا  اشاره  لبخند گفت: س  یلبانم،  با  و    ده یکرد 

 ...!!! تنده  ششمیمادر، آت

که خودش را جر داده    ی مسابقات  یبود که حسان برا  یروز  چند

 کرد،  رفته بود.   سیو من را سرو
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که دوست داشتم    ی پیت  روز اول از نبودش خودم شدم و با   چقدر

  ی بار هم نم  کی  یکه سال   ی رفتم و با رها و دوستان  رونیاز خانه ب

 . میرفت رونیب دمشانید

 و گذار کردم.  گشت

 

 گذشت. خوش

آمد  انقدر اطوار  و  ها  م یادا  حرص  تمام  را   ییکه  از حسان  که 

 جا جبران کردم. کیداشتم 

 

 کشت....!   یشک مرا م یبود ب اگر

 

رفت و کم مانده    یچنان چشم غره ا  دنیکش  گاریس  کی  یبرا

  دی د  ی حاال اگر م  ینبود ول   یبود مرا بزند!  آن موقع هنوز نسبت

زنم قطعا دستم و بعد    یبه دست دارم قدم م   گاریدر مالعام س

 کرد...!  یخودم را از وسط نصف م
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هم    تازه منکرات  خواهران  و  در    کیبرادران  بار  دو  نه  که  بار 

 دند و بعد به همراه سامان به خانه برگشتم...! جوارشان ارشادم کر

 

د  مرد مردان  برخالف  پسران  دیشا  ای  گریمن  اطرافم    یهم  که 

 فرق داشت...!   یادیبودند،  ز

 

است   یمعمول  زیچ  کی  شانیمن برا  یاطرافم تمام کارها  پسران

  نیگزی جا  گری د  ی کیزود    یلیهم دلش را زد خ   یکه اگر دختر

 شد.  یم

 

و بدبخت دو دل قبول   میبرو  یرها اصرار کردم که به مهمان   به

سرو کله     م،ی رفتن آماده بود  ی که برا  یکرد اما درست لحظه ا

  د ی و من و رها را تهد  دیکش  یشد و چنان خط و نشان   دایکامران پ 

 ... میکرد و رفت که به غلط کردن افتاد 
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و بروم   دانم اما دوست داشتم لج کنم  یبود را نم ده یکجا فهم از

 تمام مانع شد.  تیکه باز هم کامران بود که با جد 

 

شده   جادیکامران و حسان ا  انی م  یتیم ینبود اما چنان صم  حسان

 کرد.  یبود که در نبودش مرا کنترل م

 و رفت.  دی فحش بلد بودم و نثارش کردم که تنها خند رچهه

 

 گذرد که شرکت بابا هم نرفتم اما دلم گرفته بود...   یم یروز دو

رفتن را هم نداشتم و هرچه بچه ها اصرار   رونیدل و دماغ ب  گرید

 کردند، نه حوصله داشتم نه دوست داشتم که بروم... 

 

 مرگم هست...؟!  چه دمیفهم  ی تو وجودم بود که نم یبیعح  غم

لم به راه  عقل و د  انیم  یدر درونم بود که داشت طوفان  زیچ  هی

  م یانداخت و من هر لحظه ناتوان تر از لحظه قبل تمام انرژ  یم

 رفت.  یم لیتحل
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 . د یطلب یحس خفته درونم بود که مرا به مبارزه م کی

دل و عقلم بود را دوست نداشتم اما    نیکه ب  یمبارزه ا  نیا  من

 ...! یهم شو  الیخ یبشد   ینم

 

 عنوان کنم...!   دمیترس یبود م هرچه

 بودم...   گانهیدرونم برپا بود که من با آن ب یجدال

 

 . دیکش ریتا مچ دستم ت کتفم

ا  دستم مرا م  نیرا مشت کردم و چشم بستم... تمام    ی حاالت 

 ترساند... 

  م یها ی و خوش گذران افهیو ق پ یکه فقط به فکر ت ال یخ ی ب من

 ترساند...  یها مرا م  حس نیبود ا

شده بودم که داشتم    یواهمه داشتم اما طور  از مرورشان هم  یحت

 کردم...   یمرور م



 

~ 903 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 و قلبم مچاله شد.   دیکش ریهم ت سرم

 ...ختیاز چشمم ر یاشک قطره

برزخ برهوت   نیکه ناعادالنه در ا  ی گشت به کس  یها برم   نیا  همه

 کرده بود...!   میرها

 

 روز بود که نبود.  ده

 ...! دمیازش د یرینه تصو دمیداش و شنص نه

و   شتریوجودم بود رها شوم اما ب  یکه تو  یمرگ  نیاز ا  خواستم

 شدم...  یغرق م شتریب

 

غر  بیعج  یاز فکرا  خسته با د  بم یو    دنی سمت هال رفتم که 

 شدم. خکوبیصحنه رو به روم م

 از حسان بود. یریتصو

 تنها صورتش بود.  یو ی ت کل
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 مام قد نشانش داد. عقب تر رفت و ت نیدورب

 کجا...؟!  دمیو من نفهم ختینفهمم ر دل

که درون   ی نقض  ی چهارشانه و ب  کل یقد بلند و ه  یرفت برا  دلم

 ... دی درخش  یم بایز یآن لباس ورزش

 

 او شوهرم بود...؟!  یراست به

 

 خوشحال خانجون مرا به خود آورد. ولیا یصدا

 

 .. تاقم پناه بردم. و دوباره به ا نمیتا بب  نماندم

 

امان قلبم    یشد، حسان همه جا بود، ضربان ب   الیخ  ی شد ب  ینم

 باال رفته بود... 

تعو  یتو  نتوانستم با  بمانم  ورزش  ضی خانه  و شلوار  از    یلباس 

 رفتم. رونیخانه ب
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 دهانم گذاشتم.  یآب را رو قمقمه

 درد گرفته بود.   میرکاب زده بودم که پاها  آنقدر

 گشتم.   دیبال کلوقت بود که به خانه آمدم و دن  رید

 رفته بود...  ادمی هم  باز

 

 آن روز حسان افتادم. ادی از در باال بروم که  خواستم

قدم بلندش و آن قد درازش باال رفت و در را باز   کیشرف با   یب

 کرد... 

 

 زدم...  لبخند

 بزند...!  رونیب  شیکم مانده بود از جا ...آخ که قلبم آخ

 

 . دمیرپ   نییو  پا دمیرا از در باال کش خود

 را باز کردم و دوچرخه ام را داخل آوردم...  در
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 اتاقم پناه بردم.  به

 سر و صدا رفته بود..  یدرونم هم ب  طنتیش یچند روز حت نیا

 .دمیتخت دراز کش یرو ی گرفتم و با وجود گرسنگ دوش

 ام را برداشتم و نتم را روشن کردم.  یگوش

 ...! رمیاو تماس بگتا حاال طرفش نرفتم تا از دستم در نرود با    صبح

 

 وات ساپ پشت سر هم آمدند.  یها امیپ 

عدد سبز رنگ کنار اسمش دلم به تب و    دنیکردم و با د  بازش

 تاب افتاد... 

 زد.  یم بیخواست باز کنم اما عقلم نه دلم

 شد و باز کردم.  روزیدلم پ  باالخره

 ... لمیف کی قلب و گل بود و  یکرایاست تماما

 نتظر شدم. را دانلود کردم و م لمیف
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شد، تنم گر گرفت    لم یف  خیچشمان درشت و بهت زده نگاهم م  با 

 و داغ شد. 

 باز ماند.  دهانم

 افتادم و تب تند حسان...!  دارمانید نیآخر ادی

 رستاده بود... شاهکارش را ف  لم یف م یشرف برا یب

تنم ردش   یجا  یکه بعد از گذشت ده روز هنوز جا  یشاهکار

 مانده بود...! 

 

  ی تمام صحنه ها را تداع   لمیف  دنیداغش افتادم و د  یابوسه ه  ادی

 ...! می خودم و خنده ها یهمراه یکرد حت یم

 دانستم...!  یبود و نم نیاتاقش دورب یتو

 

  دنش ی : با هر بارددیرس  امش یبود که پ   پ یشد و در حال تا  نیال  آن

 شم ی دارم خفه م  تیکه از دور یکرد  کاریباهام چ  شه،یتنم داغ م

 قاصدک...؟! 
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د  کی ناش  ک یو    گر یحس  که  کتفم  در  بدتر  اعصاب    ی درد  از 

 خوردم بود...

 کند...؟!   یدارد با من چه م دیفهم  ینم  ای  دیفهم یم حسان

 گرفته بود...؟!   شیباز ای

 

 جواب بدم اما نتونستم...  خواستم

  د یکه با میدار  ی ادیز  ی آمد: به محض اومدنم، کارها  یگرید امیپ 

 ...! می انجام بد

 

 ...؟! ستی ظورش چدانستم من یم

 از واتساپ خارج شدم و نت را هم خاموش کردم...   عیو سر  نماندم 

 کردم...  فرار

 نداشتم بهش فکر کنم...  دوست

 که ده روز است خواب و خوراکم را گرفته بود... ییاو به
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 ... دمی کردم و د ی را پل لم یو سه باره ف  دوباره

 با احساسش دلم را کند.  دنیبوس

عطرش  یشد و دلم هوا یکه داشت تند م یتند شد از تب نفسم

 را کرد.

تا آسمان فرق   نینبودم که زم  یآدم  نیآدم ماندن با همچ  من

 اما دلم...!  میداشت

 ... می ایخواستم هضمش کنم و کنار ب  یمرگش بود که نم  کی  دلم

 بودم...  ده یرا جنگ میتمام زندگ من

 خودم را داشتم اما حسان...!  یها اری آزاد بودم و مع من

 

 فرق داشت...  حسان

 و مغرور بود...  یرتیغ  حسان

 بود...  ی و مذهب مهربان

نم  مدل را  م  دی پسند  ی من  خواست مرا محدود کند    ی و مدام 

 ... یول
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 بود.  دهیدر رفت اما حسان مانند کنه بهم چسب جانم

ده روز فقط جهنم بود که    نینبودم و ا   ییو تنها  یآدم منزو  من

 بود...   شیباعث و بان دهیند ریحسان خ

افکار    گریآورم تا د  ی ده روز را سرش در م  یجان خودم تالف   به

 خود قرار ندهد....  ریمرا تحت تاث

 

 ... نم یب یرا م  لمیف  دوباره

 بودم و خودم خبر نداشتم...  ایح یبر سرم کند، ب  خاک

 هم خوب بود...!   یلیآغوش حسان خوب بود، خ  میاز حق نگذر  اما

 که شاخ و دم نداشت.  یوانگید

 کرد.  یم  میبود که داشت روانتو وجودم به خوره افتاده  یزیچ

  ی اما م  دیطلب  یدلم حضور حسان را م   م،یاز حال روح  متعجب

 او باشد...!  یتب و تاب برا نیاعتراف کنم که ا دمیترس

 

 بود.  یبد حس
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 را رفع کنم.  میدادم تا دل تنگ ی انجام م یکار د یبا اما

 

  ی از خانجون خداحافظ  یمیمال  شیبعد آماده شده و با آرا  یکم

 کردم و به خانه حسان رفتم...! 

 

  یرا م  زیچ  کی  میاما دل دل کردن ها  دمیفهم  یهم نم  خودم

 که کالفه ام کرده بود.  یو حال و حس دیطلب

 

 خوشحال شد. هیعط خاله

کش  من آغوشش  در  شدنم  وارد  محض  به  عم  دمیهم    قیو 

 ست،  نبود... خوا ی که دلم م  ییاما باز هم آن بو دمشییبو

 نشدم...  آرام

 حالم کرده بود...؟!  شانیبود که پر یچه حس مضخرف نیا

 

 ...! یچه عجب دخترم...؟! راه گم کرد-
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حسان رفته بود، آنجا نرفته بودم چون دوست نداشتم   یوقت  از

 ... فتمیحسان ب ادی

 حاال...!!!  اما

 

 ...! امی! راستش نتونستم بهیچه حرف نیخاله ا-

 

 و واقعا نتوانسته بودم...! گفتم  راست

 

 براق گفت: دلت تنگ شده...؟!  یو با چشمان دیخند خاله

 

 برد.  ماتم 

 ام...!  افهیبود ق عیضا نقدریا

 

 من...   نیدون ی نه خاله م-
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! برق یخواد کتمان کن  ی: مادر نمدیوسط حرفم پر  هیعط  خاله

 چشمات رسوات کرده...! 

 

 واقعا...؟! -

 

 در هم شد...  م یهاداد که اخم  لمیتحو یچشمک

 که به سراغم آمد را باور نداشتم...  یپاچه شدم و خجالت دست

 

 دخترا...کجان؟ حاج بابا و محسن...؟!  گمیعه...خاله...م-

 

خودشه...  یحسن- خونه  حاج   سنامیکه  دانشگاهه...  هم    یکه 

  ی ...بچم وقتیپاش گالر  هیپاش حجره    هیحجره اس و محسن هم  

 ...! نا نداره گهیخونه د ادیم
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بگو  یزور  لبخند حسان  از  خواست  دلم  و  ترس  دیزدم   دم یاما 

 بزنم...  یحرف

راجع به حسان بشنوم و دلم آرام   یزیتا چ  م یبودم چه بگو  مانده 

 .ردیبگ

 شدم...  یرسوا م چیکه ه  عیزدم، ضا یم حرف

 

 طفلک...!  شهیخب خسته م-

 

ب- م  ادیحاال حسان  مادر  شهیخوب  د...تازه  باشه،    ی دیمبارکت 

 هرمان شدن... بچم افتخار خانواده و کشورشه...!ق

 

 شد...  زیت م یها گوش

 ...! گهیزدم: حسانه د یالک لبخند

 مبل کنارش نشاند.   یدستم را گرفت و رو هیعط خاله
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  ی را گرفت و مهربان نگاهم کرد: ازت ممنونم  که وارد زندگ  دستم

...  شدم که بخواد داماد بشه اما شد  ی م  د یداشتم ناام  ،یپسرم شد

راه دوره،    نکهیروزا خوشحاله، چشماش برق دارن...با ا  نیحسانم ا

و بعد ازمون   رهیگیزنه اول سراغ تو رو م  یکه زنگ م  یهر روز

از خانجونت مخواد که حواسمون بهت باش  یم  یه... احوالت و 

م   دمیپرس تنگش  یکه  دل  هم  تو  ب   یگفت،  خونه  از   رونیو 

 ... یم اما هر دفعه تو اتاقت بود... چند بار به خونتون سر زد یرینم

 

 کردم...  هیتعجب نگاه خاله عط با

 آمده بود که من متوجه نشدم...!  یک

 

 !یبود گهید  یمن اومدم اما تو جا-

 

چانه ام برد و گفت: خوبه که    ر یبردم که خاله دست ز  نییپا  سر

 ...! نیبش ریهم پ   یکه به پا یاله ن؛یجور باش نیهم شهیهم
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 ... اوردیرا ب ییرایپذ ل یو رفت تا وساهم بلند شد   بعد

 را آرام کند...  میقرار ی خواستم تا ب یرا م یزیمن چ اما

 

 تم... بلند شده و به طبقه باال رف کباره ینگفتم و به  چیه

 

 . د یبلع ی همه جا را م چشمانم

ناشناخته بود، متعجب   میکه برا  یو حس  جانیهمه ه  نیاز ا  خودم

 بودم... آرام تر  ی بودم اما انگار کم

 اتاق حسان شدم...  وارد

 ... ختیتختش دلم ر دنی د با

 کمدش رفتم و در را باز کردم...  سمت

 و عطرش را استشمام کردم...  دمیکش  شی به رگال لباس ها  یدست

  ش یداشت که دماغم را به لباس ها  یشتریحاال شدت ب  عطرش

 ... دمیبو کش قیکردم و عم کینزد

 داشتم...  اری که و انگار
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 شد...  آرام تنم

 دماغم گرفتم و سمت تخت رفتم...   یبه لباسش زدم و جلو  یچنک

 به صورتم چشباندم...   ی متیق  یو لباسش همچون ش   دمیکش  دراز

که چشمانم و دلم به    دمیو نفس به نفس دم  دمیبو کش  آنقدر

 گرم شدند....  یآرام

 

 . دم یجا بلع کیبودم را   دنشییکه تشنه بو یعطر

 ر بود. پررنگ و نفس ب یلیخ یلیخ

 و چشمانم را باز کردم.  دمیکش قیعم دم

 

 خواب بود...!  دی شد،  شا ی نم باورم

کوتاه   شیالخصوص ر  ی عل  کش، یچشمان خمار و صورت نزد  اما

 تر بود.  کیبه من نزد یز یبلندترش از هرچ  یها لیو سب

 

 سالم خانوم خانوما...! -
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 درشت شد.  چشمانم

 ...!ینیریخواب ش چه

 

 گونه اش گذاشتم...   یه و رورا باال آورد دستم

 .دیاش را چرخاند و کف دستم را بوس گونه

 شد.  جادیدر تنم ا یلرز

 

 حسان...؟! -

 

خم    میو با همان چشمان مخمورش رو  دیرا جلوتر کش  خودش

 شد. 

 . دیانداخت و در آغوشم کش می دور بازو دست

به    شتریو ب  شتریو مرا ب  دیبو کش  قیکرد،  عم  م یدرون موها  سر

 د...! خود فشر
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استفاده را بردم و سر    ت ینها  نم یب  ی دارم خواب م  نکهیفکر ا  با

 ... دمیدرون گردنش بردم و عطرش را بلع 

 

 شد.  رمیبانگیکه بدتر گر یقرار  یشدن در کنار ب آرام

 

  ی که داشت م  یعطر تن داغ   دنییآغوش و بو  نیحس خوب ا  من

جا    بود تا آخر عمرم همان   میسوزاندم را دوست داشتم و از خدا

 بمانم...! 

 

  یکار کرد ی ...؟  چییجوجه طال یکرد کاریتو با من و قلبم چ-

قاتل جونم...!     یده روز؟  شد  ن یکه نفسم و تنگ کرده بود تو ا

  وونم ی...! درفتیلحظه از سرم در نم  هیو چشمات    ادت یالمصب  

د  یکرد کرد  وانهیقاصدک...  شد  ی ام  نفس    هی  ی و  واسه  هوا 

 ...! اصدکوز نفس نداشتم قچند ر نی...!  ادنمیکش
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 مسخم کرد.  ش یها زمزمه

 خونم باال رفت.  ن یشد و آدرنال ریو قلبم درگ روحم

 ...! یفتین جانیو به ه دیهمه احساس را د  نیشد ا ی م مگر

 

را کامل حس    یکیشود    یم  ی واقع  نقدریمگر تو خواب هم ا  اما

 کرد...؟! 

 

 عقب رفت و بهت زده نگاهش کردم...  حسان

 

 دم!نبو خواب

را به حد اعال رسانده بودم    ی من اسگل  ی بود منته  ی واقع  زیچ  همه

 و خود را رسوا کردم...!

 

 ...؟! ی تو واقع-
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 ام شد.  رهیبار حسان چشمانش درشت شد و خ نیا

 بود وسط ابراز احساساتش...!   میو بهتش به اخم ها  تعجب

 ... دیبعد قهقهه اش به هوا رفت و مرا در آغوش کش یکم

 

من    وانهیکارات تنگ شده بود... آخه د  ن یهم  یلمم براکه د  یوا-

م احساسم  از  بهت  واقع  یدارم  و  خواب  از  تو  و  بودن    یگم 

 ...؟! یگیم

 

 را باز کرد.  میو کش موها  دیکش رونیرا از تنم ب میمانتو

 تخت خواباند. یو مرا کنار خودش رو دیرا کش دستم

 

 حسان....؟!  یکن  یم کاریچ یدار -

 

 ... شیه-

 ...دیکش رونیرا از تنش ب نشراهیپ 
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رو  من را  دستش  و  کرد  حبس  آغوشش  در  لختم   یبازو  یرا 

 .دیکش

 

 حسان...؟ -

 

 شدم.  یتنش زندان  انیم

انداخت و چنان تنگ فشردم که انگار قصد    میپا  یرا رو  شیپا

 فرار داشتم...

 بود.  میعطر تن حسان هوا ینفس  یب نیا یانگار تو اما

 کرد.  میدرون موها سرش

 ... دمیجون م  یخواب  ین حسان؟! بخواب خانومم که دارم از بجا-

 سوزاند.  یکوره آتش بود و م  تنش

 کرد. شتریوجودم را ب تیدستانش امن حصار

 خوب بود.  میجا
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 ی قرار   یچند روز ب  نیکه دلم در ا  ییخواستم جز او  یچه م  مگر

 زد.  یکرد و حال آرام نبض م یم

ب  خود بوسه خ  شتریرا  روو    سیچسباندم که  الله    یمرطوبش 

 گوشم، تنم را لرزاند... 

 تن حسان سپردم...  یگرم شد و خود را به گرم  چشمانم

 « یراو»

 

سمت اتاق    دینشن  ی جواب  یخانوم حسان را صدا زد اما وقت  هیعط

 خوابش رفت.

در آغوش هم چشمانش ستاره    دهیحسان و قاصدک خواب  دنی د  با

 باران شد.

داماد  چقدر داشت  ب  یدوست  را  جور  ندیبپسرش  حال    ی و 

 شود.  یکیخواست با او   یدخترک در آغوشش بود که انگار م

 

 برگشت.  نییپا به
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 ...؟! انینم-

 

زنش و بغل   یجور   ل،ی:  نه آقا خلدیخند  طنتیخانوم با ش  هیعط

 که انگار قراره قاصدک فرار کنه...!   دهیکرده و خواب

 

 زیو آرام گفت: عز  دیچیدست دور شانه همسرش پ   ینیحس  حاج

و   کن   غالف  و  چشمات  هم  شما  بوده...  زنش  تنگ  دل  دلم 

 نشو...! طونیش

 

رفت و    شیبرا  ینیکه دل حاج حس  د یخند  یخانوم نخود  هیعط

 سرش نشاند...  یرو ینتوانست خوددار باشد و بوسه ا

 

کرد- خلوت  خوب  جان...  د  نی جان...  دور  رو  ما  چشم    ن یدی و 

 ...؟! یحاج
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 کرد.  ی باز نگاهشان م ش ی نباال رفته و  ی با ابروها محسن

 

 لب گفت. ریز  یچشم بست و ذکر ینیحس حاج

 

 مزاحم من و خانومم نشو...!  یر صلواتبرو پد-

 

 کنارشان رفت. محسن

 ... میخوا یحاج بابا... بگو سر خر نم هیمزاحم چ-

 

 ... یکه گفت یهمون  قایدق-

 

 خوام...!  یشرمنده هم گشنمه هم هوس کردم زن م -

 

 وا مادر...! -
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 خواد...!  یدلم م نمیب یواال حاج خانوم!  منم جوونم،  م -

 

 و نگاه شوهرش کرد...   دیخانوم لب گز هیعط

 

به محسن زد و گفت:  برو    یو پس گردن   د یخند  ینیحس  حاح

 ...! دهیم ریش یکن هنوز دهنت بو ایح

 

 ...؟! نیدو تا بچه داشت دیکه هم سن من بود نهیاز ا ریمگه غ -

 

 کن...  یو با هم قد خودت شوخبر یبرو پدر صلوات-

 

 قهقهه زد و سمت اتاقش رفت.  محسن

 خانوم هم خجالت زده به آشپزخانه رفت. هیعط
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*********** 

 

 باز کرد.  چشم

 خواب رفته بود.  دستش

 .دیرا فهم تشیاش،  موقع یاریهوش  با

 و بودنش...!  قاصدک 

 که در کمال آرامش کرده بود.  یهمه مهم تر خواب از

 

 بلند کرد.  یرا کم سرش

 به لبانش آورد.  یغرق در خواب دخترک لبخند صورت

  ش یآن چند روز خواب راحت نداشت،  دلش مدام بهانه شاه پر  در

 گرفت.  یرا م

 و گونه...!  ی نی. بدیرا دست کش چشمانش

 سرخ و برجسته اش...! لبان
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  ی را نم  دیکش  یدر وجودش بود که او را سمت خود م  زیچ  چه

ا   د؟یفهم نفس  دخ  نیاما  او  بدون  که  بود  مهم شده  آنقدر  تر 

 دشوار بود...! دنیکش

 

 بلندش را از نظر گذراند.  گردن

 کرد.  یکه نفسش را تند م   ی بزرگ یها نهیباز تاپش و س قهی

 زد.  یبرق م  دشیسف تن

ا   دستش بوسه  شد  خم  و  برد  دخترک  گردن  پشت    ی رو  یرا 

 زد.  شیگلو

 د.را تا لبانش باال آور ش یبوسه ها امتداد

 تر شد.  صیبود،  حر صیحر

 

 خمار قاصدک از هم باز شد.  چشمان

 وجود حسان شد. یو مجذوب گرما ریاس دخترک

 کرد.  شیهمراه
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 کنند...  یکه رفع دلتنگ یجور 

 دست بردار نبود. حسان

 شود.  یکیداشت  دوست

 ... دینفس کم آورد و عقب کش  دخترک

  نش ییاز لب پا  یزیو بعد گاز ر  دیلبانش کش  یرو  یزبان  حسان

 گرفت... 

 

 حسان...! -

 

 جان دلم...! -

 

 لبخند زد،  خوشش آمد.  قاصدک 

خمار گفت: تا    ییچسباند و با صدا  شیشانیبه پ   یشانیپ   حسان

 ...! میریگ  یم یهفته عروس نیآخر هم
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 خواست تمام و کمال...  یزنش را م  دلش

 

 و قاصدک اخم کرد.  دیحس ها پر تمام

گله، دوست دارم زنم  زد و گفت:  اخم نکن خوش شخندین حسان

 ...! مهیو تمام و کمال داشته باشم نه نصفه و ن

 

 وقت...!  هیبدنگذره  -

 

  ی گفت:  با شما بد نم  طنتیزد و با ش  مهیخ  ش یباز رو  حسان

 گذره که... 

 

 کرد...   یسمت لبان سرخش هجوم برد و رفع دل تنگ دوباره

 صبر نداشت. حسان

که آمده بود،   یهمان روز یباعث شد فردا شیطاقت ی هم ب آخر

 کرد.  شگاه یآزما یقاصدک را اجبار به رفتن برا



 

~ 931 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

و عروس  یکارها  دیبا انجام م  یعقد  ع   یرا زودتر  قربان    دیداد، 

 بود...  کینزد

 

 آمد.  رونیب قاصدک 

 .دیرس  کش یدنبالش کرد تا دخترک به نزد  ش یبا چشم ها  حسان

 

 کرد.  یوار نگاهش م  فتهیش

 و طناز بود.  بیدلفر دخترک

 کرده بود.  شیآرا بایخوشگل و ز شیبآ چشمان

 خدا سرخ بود. شهیهم  لبانش

 کرد...   یم یاش دلبر افهیو ق پیت

 

 کرد،  پوزخند زد.  حرص

 ...! زیبه همه چ  زدیگند م ش،یدختر درست وسط خوشحال نیا
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  دشیسف  یشلوار کوتاهش افتاد که مچ پا  یبه پاچه ها  نگاهش

 انداخته بود... رونیبا سخاوت ب

که هم ناخن    یآن الک زرشک  ا یبود    ش یدور مچ پا   که   یخلخال

 داشت هم دستش...!  ش یپا یها

 ...! دندی د ی اش را همه م ییبایکه ز یوا

 

که    یپدر  یآن مانتو ب   ای رنگش    یی باز و طال  یکوتاه،  موها  تاپ

 کوتاه بود...  یادیز

ز  کلشیه  المصب خ  یرو  یادی هم  چشم  که  بود    یم  رهی فرم 

 کرد... 

که به    یچشمان  ایخورد    یحرص م  د یبا  ای برد    یرا با خود م  او

 ... اوردیب رونیافتاد را از حدقه ب ی دلبرکش م

 

 

 حسان سهمش شد...   یداد که تنها اخم ها  یبا ناز سالم  قاصدک 
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 ...؟! یحتما بابد من و دق بد  ؟ینداشت یا گهی د یمانتو-

 

 ... امیاصال نم یقاصدک برخورد:  ناراحت به

 

 ردد که حسان مانع شد... دلخور خواست برگ قاصدک 

 

 ی به طرف مقابلت احترام بزار  کمیاما اگه    یخواد برگرد  ینم-

 افته...  ینم ی اتفاق چیه

 

  ی دید  یجور  نیبه گردنش داد:  تو من و از اول هم  یقر  قاصدک 

 نشو...!  یرتیسرم غ  خودیپس ب  ،ی هان

 

 بار به حسان برخورد. نیا
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غ   چیه- نگ  رتمیوقت  نشونه  ناموسم  قاصدک...    ریرو  سر  من 

 خودمه و بس...!  یزنم فقط برا یها ییبایندارم... ز یشوخ

 

 گفت که حساب برد. یمحکم و جد یادیز

 

کرد و بعد خودش هم سوار   نشیو سوار ماش  دیرا کش  دستش

 شد. 

 

 را روشن کرد و به راه افتاد.  نیماش

پ   شگاهیآزما  یجلو قاصدک خواست  و  شود که    اده یتوقف کرد 

 .دیاو را سمت خود کش کباره یبه حسان نگذاشت و 

 

 نداشت جز وقت تلف کردن...!   یا  ده یفا   چیزدن با قاصدک ه  حرف

 

 را جمع کرد.  شیو موها  دیرا کش شالش
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او را دوباره سمت خود    دیخود را عقب کش  قاصدک اما حسان 

 که درست در آغوشش افتاد. دیکش

 

 را محکم گرفت...  او

 

 بزار برم...؟!  یشد وونهید-

 

المصب...اگه خودم    یکرد  وونمید  یول  یاال دارجب قد و بو  هی-

 بکن نکنت کنم...  د یوارد عمل نشم تا صبح با

 

 ولم کن حسان... -

 

 تا کارم تموم بشه... نیمث بچه آدم بش-

 

 گذاشت حسان به کارش برسد...  یکرد و نم  یتقال م  قاصدک 
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 به قرآن...!  ییپرو یلی را به طرفش چرخاند:  خ صورتش

 

 نه...؟!  ا یموهات و ببافم  یزاریم-

 

 خوبه...؟!  زنمیتا ته م رمیاصال م-

 

!  جرات ینه جونم من عاشق موهاتم! حاال بزارم موهات کوتاه کن-

 سانتش و کم کن...؟!  هی یدار

 

 

گذاشت و    شی را عقب برد و قاصدک را وسط پا  شیصندل  حسان

 را بافت. شیاو را محکم گرفت و موها 

 

 توجه نکرد...   شیاه و داد غیهم به ج اصال
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 ...! یبر یتون  یحاال م-

 

 حسان... یشعوریب یلیخ-

 

حسان خم شد و لبانش     ند،یشاگرد بنش  یصندل  یخواست رو  تا

  یقیرا داخل دهانش برد و مک عم  ش یکامل لب ها   د،یرا بوس

 زد... 

 . دیلبش کش یرو یکه شد زبان جدا

 درشت نگاهش کرد...  یبا چشمان قاصدک 

 

...  رژت  یاریمل شدم،  به حرف باشه پدرم و درمکه مرد ع   گمیم-

 یباشه برا  شیالحسابه بق  یعل  نایپررنگ بود،  در ضمن ا  یادیز

 بعد...! 
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خواست    د یکش  ی غیج  قاصدک  و  برد  هجوم  حسان  سمت  و 

را بکشد که حسان دستانش را گرفت و او را در آغوشش   ش یموها

 گرفت... 

لبان دخترک   یو لبانش را رو  دی خند  شیص خوردن هاحر  از

 گذاشت... 

در آوردنش هم در نوع خود جالب    یباز  لم یهم ف  شگاه یآزما  داخل

 بود.

 

که حسان را داخل اتاق   دیکش  یغیسوزن زدن چنان ج  هنگام

 کشاند. 

 

 کرد.  یقاصدک نگاه م  یهایباز  یحسان فقط به کول چارهیب

 خواست خفه کند...!  یخنده اش گرفته بود هم م  هم

 

 بود...!  طهیسل یادیزدخترک طنازش  یول
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 رفت و او را گرفت...  کنارش

خانم کارشون رو انجام   یزار یشده! چرا نم  یقاصدک جان چ  -

 بدن؟! 

 

برچ  قاصدک  مدیلب  که  نگاه سوزنش  خدا  به  کنم،    ی : حسان 

 ...! نمیب یآخرتم را به چشم م

 

 گرفت کنارش نشست و دست دور شانه اش انداخت...  خندش

 خون گرفتنه...؟!  هی فقط ستین یچیه  زمیعز -

 

 عه پس من فکر کردم قراره نازم کنن...! -

 

 خواست بلند شود که مانع شد...  قاصدک 
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!  رمیمیپر حرص لب زد: خرم نکن حسان من خون بدم م  قاصدک 

 ازدواج منصرف شدم...  نیمن از ا اصال

 

به    حسان و  گرفت  را  قاصدک  صورت  قرص  گرفت  اش  خنده 

نشاند تا دختر را مجذوب    در نگاهش  ی سمت خود چرخاند حس

 کند. 

 

نگاه خ  کارش نگاه دودوزن قاصدک در  پر حسش    رهیگرفت  و 

 نشست 

 

توش غرق   خوادیآرامش داره که آدم م یجور خاص هیچشمات -

 ناز و خوش رنگ... ی ها یبشه، مخصوصا اون آب

 

 قاصدک باال رفت و تپش قلب گرفت.  یابروها

 بود. رمنتظرهیغ 
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 جالب شد.  شیبرا

 حرف ها...!  نیاو  حسان

 

  ی قدم نم  شیوقت پ   چیاگر با او حرف نزنند ه  دیکه شا   یمرد

 ینپرسد، جواب نم  یسوال  یشنونده است و تا کس  شهیشود، هم

 دهد...! 

تو   - امروز  خوشگله!  عاشق   نیماش  یموهاتم  گفتم  بهت  هم 

 موهاتم...! 

 

 بچسبد.  شی به موها ش یکم مانده بود ابروها گرید نه

 

 قلبش اصالً خوب نبود...!  یمتفاوت برا ی همه حس ها نیا

 

 آورد...؟!   یحرف ها چه بر سر قلبش م  نیبا ا  دانستیحسان م  ایآ
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 زد و بلند شد.  یچشمک احسان

 باز نگاهش او و سپس دستش کرد.  ی با دهان قاصدک 

 

 کوچک، آرام و با تعجب گفت: تموم شد...؟!  یپنبه  دنی د با

 

 ...! زمیفت: بله عزگ طانیش یی هابا خنده و چشم پرستار

 

 رفت. رونینزد و با لبخند ب یحرف گرید حسان

 

 اخم کرد.  قاصدک 

برا  عیکارها سر  هیبق اما  انجام شد  به    یتر  توجه  بدون  مشاوره 

 خارج شد.  شگاهیحسان از آزما

 

 دهد...!  ینداشت او را باز حق
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 ...! ردیحق نداشت احساسش را نشانه بگ حسان

 

 نزد.  یضعف و قهرش اصال حرف نشست و با وجود نیماش داخل

ند  حسان با لبخندش دستش را گرفت و آن را به لبانش چسبا  اما

 زد.  شیبوسه رو یو و برا

 

 رفت...  ادشیقهرش  دخترک

 حسان را نداشت. بیو غر بیعج  یکارها انتظار

 که نازک کرد، خنده اش گرفت...  یپشت چشم  با

 

  ی دلخور  یراب  ییبود، جا  ی کیبود باطن و ظاهرش    نیهم  قاصدک 

چ تنها  نداشت...  قهر  برا  یزیو  روراست    تیاهم  شیکه  داشت 

 بودن بود... 

 



 

~ 944 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

که   یگرفته بود به طور  شیدر پ  یجالب  ینظر خودش زندگ  از

م  یوقت را به سمت  ی زندگ  انیکرد جر  ینگاه  بود که    ی او  برده 

 ریاش را درگ  ی شده که زندگ  یاحساس   ریخواسته و ناخواسته درگ

 کرد.

هم از او نداشت اما    یادیشناخت ز  یهم نبود ولمب  دیشا  حسان

 بود...  ده یند  گری د یرا داشت که در مردها یز یحسان چ

 

  ده یکه او با چشمش د   یگذاشتن به خانواده، مادر و پدر  احترام

  ی مادرشان نداشتن، حسان ب   ا یبود هرگز برادرانش به پدرشان  

برم  ینداشت  هر کار  یتفاوت اش خانواده  یبرا  آمدیاز دستش 

 . دادیانجام م

که    یکه درون او بود را دوست داشت. احترام  یتیئولمس  حس

 خانواده اش.  یقائل بود برا

 داد را هم دوست داشت.  یکه به خواهرانش م یتیاهم

 برادرش... یبودن برا قیرف

 خود....  یبودن او را برا یو حام  یبانیهمه مهمتر پشت از
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ر و ورزش حواسش به  از کا  ریبه غ   یکه مرد  نیآمد از ا  خوشش

 باشد که قرار بود همسرش شود. یزن

 

مستمر ثمر باشد و    ندهیدر آ  تواند یثابت کرده بود که م   حسان

  ی زندگ  ینباشد برا  یشناخت ها کاف   نیا  ی هم هنوز تمام  د یشا

حاج    نیهم  یول خاطر  به  و  بود  کرده  مجبور  را  او  احساس، 

ا داشت،  عروس شدنش ر  یکه آرزو  یو پدرش و خانجون  ینیحس

مسئول  توانستینم احساس  بزند  گر  یتیحرف  بر    دنش که 

 را رها کند...!  زیکرد تا همه چ  یکرد او را منع م یاحساس م

دانست اما باالخره توانست به   یبود را نم  نیریش  ایتلخ    قتیحق

عم حسان  به  حسش  که  کند  ثابت  ا  قیخود  از  حرف    نیتر 

 هاست... 

 کند.   انیب دیترس یعشق را م لفظ

 خورد...؟!  یم  یبه عشق و عاشق شیاو کجا رآخ
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ا  شوت از  عشق    نیتر  و  شود  عاشق  بخواهد  که  بود  ها  حرف 

 !بورزد...

 

 چند...؟!  ییلویک عشق

 

 زده بود...!  یلیبه صورتش س یتلخ زندگ  قتیحق اما

 

 کند...!  انیهم ب  یو ادب بایباز شد، بلد بود جمالت ز ششین

 

عاشق    ایآمد   یان خوشش مبسته شد،  از حس  ششیدوباره ن اما

 شده بود...؟! 

 

 ...! دیفهم ینم

 پت و مت بودند...!  نیو دلش ع  عقل
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 به کله اش زد و بلند شد...  یا ضربه

جز چرت و   یزیاش چ  ییو فکر کردن در خلوت تنها  نشستن

 .. شینداشته برا یباز وانهیپرت گفتن با خودش و د

 

 کرده بود، االن چه کند؟!  ریدلش گ خب

 کرد؟!  ی اما باز هم چه م ندیشت حسان را هم ببدا دوست

 هم برود...؟!  شانش یدلش را باز کند که افکار پر ریگ چگونه

 

شد که تنها بودن خطرناک تر است،   نیاش ا  یینها  جهینت  پس

 شد.  یحسان م ریچون دائم فکرش درگ

 و انکار بود...!  هیحسان در مرحله تنب اما

 

 خانجون نشست...  شیپ 

 ق نگاهش کرد... با ذو خانجون
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 ! ؟یخند  ی م یبه چخانجون؟   یزده و گفت: چه خوشحال  لبخند

 

 ی شیعروس م  یکه دار  نیشد: هم  شتریبرق چشمانش ب  خانجون

 خوشحالم...!  یلیخ

 

 داره...؟!  یخوشحال رمیخونه م نیعه... خوبه! اون وقت من از ا-

 

پاش و    ی نازک کرد: قراره چرت و پرت بگ  یپشت چشم  خانجون

 یکه دار  نیکه هم  دم یهات و د  یخل و چل باز  نقدریا  برو... 

 ... ارمیسجده شکر به جا م یریم

 

که من    یندار  یستی: اصال هم رودرباد یپر حرص خند  قاصدک 

 ...؟! اد یممکنه بدم ب
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ا  قتیحق  اد،ینه مادر، چرا بدت ب- ول کن    نارو یرو گفتم...حاال 

نبرد  یآبرو که  و  زد  یباز  طهیسل   ؟یمن  سوزن  واسه  ن  که 

 !؟یاوردیدرن

 

پوف  روزید  یادآوریبا    قاصدک نبوددیکش  یکالفه    ی :  خانجون 

  کمیحسان اومد و    گهی اما د  دمی د  ی داشتم آخرتم و به چشم م

 خرم کرد..

 

بار  خانجون بب  کیچشم  ا  نمیکرد:  ها   نیاز  که    ییکالس  هم 

که    نایدونم هم  یو چه م  یریشگیواسه بچه دار شدن و پ   زارنیم

 ! ن؟یگن، رفت یم

 

زشته   یلیاند و گفت: خپا گرد  یلم داد و پا رو  ال یخ  یب   قاصدک 

 خانجونا...!  یپرس یم زایچ نیاز ا

 

 ! جواب من و بده... زمیحرف نزن عز-
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 ... رونیخانجون نرفتم چون قهر کردم و اومدم ب -

 

 وا چرا...؟! -

 

نشو  چیکه، سه پ  ییول کن سر جدت خانجون شما بدتر از رها-

ا شم...بابا  م   نایفدات  ها  بچه  االن  د   یرو  که  من  قد    گهیدونن 

 سن و سال دارم...!  ناسوریدا

 

به تاسف تکان داد: آدم    یچشم درشت کرد و بعد سر  خانجون

 ... نیش ی م اتریح یکه روز به روز پرروتر و ب   یش ینم

 

گونه اش زد و گفت: قربونت   ی رو   یخم شد و بوسه ا  قاصدک

ن قرار  بکنم  ازدواجم  نترس من  دار  ستیبرم،  بچه    حاال حاالها 

 بشم... 
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آره مادر د   یپوزخند  خانجون ن  دمیزد:  زود بچه دار    ستیقرار 

تند حسان رو، ترس من    شیو آت  دم یو د  ت یکبود  نکهینه ا   ،یبش

 تو شکمت باشه...؟!!!  یکیاالن  نهیا

 و مات شد...!  شیک

 قاصدک باز ماند و علنا نتوانست جواب دهد...  دهان

لبخند  خانجون با  چشم  یا  انه یموذ  هم  و    یپشت  کرد  نازک 

 رفت... 

 دوست...؟!  ا یدشمن بود  خانجونش

********** 

به حالم! به جون تو خواب و خوراک ندارم من  نیاه قاصدک نر-

 خوام... ی رو م سنای

 

تو براش   ستین  یاون دختر گوگول  فیحسهند،    ریبرو بم- که 

  سنا یصب!  تو دلت کاروانسراس الم  شعوریآخه ب  ؟یکرد  زیدندان ت

 ...؟! یهم رابطه دار یالش یبعدم با اون دخترا یرو دوست دار
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: من گوه بخورم دلم کاروانسرا  ردیاش بگ  هیکم مانده بود گر  سهند

بم اصال  م  رمیباشه!  اومده  دختره  بگم  دروغ  ازت   گهیاگه  من 

بهم بندازه که منم    خواستیحاملم! فکر کرده خرم توله اش و م

 ختر  هم نموند و فرار کرد... که د  شگاهیبردمش آزما

 

 

 کرد...   شیدرشت نگاه برادر پررو یبا بهت و چشمها قاصدک 

 

 محق...؟!   یادیز ا یبود   ادیز شیبشر رو نیا

 

 واسه تو....!  فیح یادیز سنای  نمیب ی م کنم  ی فکرشو م یهرچ-

 

و    خوادیشد: شعر نگو قاصدک خودش هم منو م  ی عصبان  سهند

 دانشگاه شو حرفامو بهش زدم...  دلش با منه! امروز رفتم در
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 شد...  ی باز نم نیاز ا شتریب دهانش

 ...؟! یتو کجا رفت -

 

 زد: رفتم دم دانشگاهش...!  یلبخند گشاد سهند

 

گفت: سهند    یاما با لحن آرام و جد  ی عصبان  یلیبست و خ  چشم

 ! ؟یدیانجام م یفکر کار  یچرا ب ؟ی کن یم تمیچرا اذ

 

گفت:  سهند پررو  و  جانب  به  قاصدک...دلم    حق  دارم  دوسش 

 بود...؟!  دارید هیشده  ی... حاال مگه چدنشیشد و رفتم د ییهوا

 

 

 . دیرا کش شیسرش موها  یرو دیو پرمعطل نکرد  قاصدک 
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 ی توانست حرصش را خال  ینم  یگریجور د  چیشده و ه  یوحش

 کند... 

خورد  شعوریب- گوه  شد  یاحمق!  آبرویرفت  یپا  فکر  منو   ی! 

تو  انیهستن که م ییمثل اون دخترا سنای یفکر کرد ای ینکرد

 تختت...؟! 

 

 بود...   یتمام زورش قاصدک را مهار کرد اما خواهرش بد عصبان  با

 

  د، ید   ی رو تو رو م  ی کیسهند؟! اگه    ی رفت  ی پا شد  یبا چه رو-

 ...؟! یکردیم کاریچ

 

 نشست.  ش یپا  نییمبل نشاند و  پا   یمظلوم قاصدک را رو  سهند

 واهرکش را آرام کند.زد تا خ یم  یحرف د یبا
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که    یلحن و کلمات  نیتر  ریکلمات در ذهنش گشت و با تاث  الیدن

! خوامشیتوانست او را مجاب کند، گفت: به جان خودت م  یم

مال    سنایفقط    شمیمن که قول دادم آدم م  شم؛یم  یدارم روان

 من بشه...! 

 

را  ش یحرف ها ریرا زد و چشم در چشمش دوخت تا تاث حرفش

 ... ندیبب

 قاصدک به رحم آمد.  لد

باز شود اما خود را کنترل   ششیرفت که ن  ی د و داشت مکر  اثر

 زد...  یکرد و به موش مردگ

 

نکن تا موقعش    یگفت: مگه نگفتم کار  یبا ناله و ناراحت  قاصدک 

 بشه؟!

 

 ...! ارهیدل المصبم طاقت نداره و نم یگفت! ول -
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د ناآشنا  سهن  نیکجا و ا  الیخ  یخنده اش گرفت؛ سهند ب   قاصدک 

 کجا...؟! 

 

من خودت   یکنم اما سهند آدم باش! آبرو  یدعوات نم  گهید  باشه

! صبر داشته  یو اعصابمو خورد کن  یایو ب  یبر  نکهیو بخر نه ا

  ی رس  ی دلش با توئه، مطمئن باش بهش هم م  سنا یباش...حاال که  

تا    ی خودتو نه به من به خانواده حسان ثابت کن  د یفقط قبلش با

 ...!!! ادی ه چشم ندت بگذشته گن

 

 کنم؟!  کاری: تو فقط بگو چدیدر چشمان سهند جه یبرق

 

و معرفتت رو به حسان و    یو مردونگ  یایبه چشمشون ب  دی با  -

 ! خودم پشتت هستم... ینشون بد ینیحاج حس

 

 دلم و داشته باش...  یهوا رهیتن بم نی...فقط ایتو بگ  ی هر چ -
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به برق    ی د مهربانصورت سهند را در دست گرفت و لبخن  قاصدک 

 چشمانش زد... 

 شد...  ی عاشق باورش نم نیچن نیخوشحال بود و ا سهند

 

 

 کنه! یکه حسان ورزش م یباشگاه  یریاز فردا م -

 

 شده نگاه قاصدک کرد.  دیسرخ و سف سنای

 

 اش را نشان دهد... سرعت عالقه  نیبه ا  سنایشد    یباورش نم  اصال

 

 رفت...؟!  ؛ یشد من وونهیعاشق داداش د یراست یراست -

 

  وونهینگو قاصدک جون، آقا سهند اصالً د  ینجوری: ادیلب گز  سنای

 ...! ستین
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 باز ماند...  دهانش

 دختر چه کرده بود؟!  نیزبان باز در حق ا سهند

م   تنها ا  دانستیخدا  پرتاب    سنایچشمان    نی چن  نیکه  قلب 

 ...! کردیم

 

 ..! نباشد اما واقعاً هست. وانهیتو د یسهند برا د یشا-

 

 ... کننیم یشوخ یادی: آقا سهند فقط زدیخند سنای

 

کرده بود که    نیریاو را ش  یبا زبان چرب و نرمش حساب  سهند

گفت چشمانش برق    یرا که م یزد و هر سهند  یعقل م  نیریش

 کش آمده بود...  قیهم عم ش یزد و لب ها یم

 

 ساده بود.  یادیدختر ز نیا
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 کند.  یحق نداشت با احساسش باز  سهند

که به آن ها    یبه برادرش اعتماد نداشت اما به خاطر مهر  هنوز

م  باعث  بود،  وجودش  شرا  یدر  هر  تحت   شان یاریبه    یطیشد 

 بشتابد.. 

 

مراقب    دی با  ی! ولیگیم  یا  گهید  زیمن بگم شما چ  یخوب هرچ  -

مخصوصاً امثال سهند...  بره    مونن،ی... مردها مثل گرگ میباش

 ..! کنن. ی نباش که تکه پاره ات م

 

کرد:     یبرد و با انگشتان دستش باز  ریخجالت زده سر به ز  سنای

که اون جور شما    اد یاما به آقا سهند نم  گهیداداش حسان هم م

 باشن...!  نیگیم

 

با- کن  د یمتاسفانه  چ  یفکر  همه  سهند  برادرمه ادیم  زیبه   !...

!  یفیهم لط  یادی! زسنای  یفیلط   ، یتو هم جنس من  یدرست ول

 ...! یفیح  یادیسه داداشم زکنم وا  یفکر م
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 . ندیرا بب ش یحرف ها ریشد تا تاث سنایبه صورت  رهیخ

 جمع شد. سنای صورت

سهند    یدخترانه اش خراب شوند... رو  یاهای نداشت رو  دوست

 کرده بود که دلش رفته...!!!  یادی ز یها یپرداز ایرو

 

  یادیز  یرحمانه ادامه داد: سهند قبل از تو  با دخترا  ی ب  قاصدک 

هابو رابطه  ها  یادیز  یده...  رابطه  داشته...  به   یی هم  تنها  که 

شده... قلق دخترا رو  یساده و دست گرفتن هم ختم نم یدوست

 خواد؟ یم یتونه بفهمه به دختر چ یلده، م ب

 

 شد...  رهیقاصدک خ یبغض کرده تو چشم ها سنای

 دستش را گرفت...  قاصدک 

در    ، یکه بدون   گفتم  ؟یرو نگفتم که بغض کن  نایجان  ا  سنای-

که    ی... حسنهیتو اول  ی! سهند برابا یو ز  ی... تو پاک یباش  انیجر
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  گهیکه د قهیاونقدر عم یشیتوش غرق م یکرده و دار رتیدر گ

 ...! اما اون.... ستین  یجدا شدن

 

 بود...!!!  ریروزها خودش هم درگ نیکه ا یحس مانند 

 

م  دون  ی: من، من نمختیگونه اش ر  ی اشک رو  یقطره ا  سنای

 کنم...!!  یاز آقا سهند هم دور شهیکنم اما نم کاریچ

 

 ! ؟یدل داد یزود نیبه هم-

 

نبود   یخودش را تو   سنای آغوش قاصدک پرت کرد: دست من 

تو   یادیقاصدک جون، تا به خودم اومدم، رفته بود...! آقا سهند ز

 آورد...  یدر م یچشمم بود که با هر حرکت و رفتارش دلم باز

 

 داشت هم خوشحال بود...  د یهم ترد قاصدک 
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نگران  دیترس  ی م  ندهیآ  از ن  یی فردا  یبرا  ی اما    هوده یب  امده، یکه 

 بود...! 

 

عز  سنایگونه    یرو  دست زمان  زمیگذاشت:  با    یتا  سهند  که 

خوش نشون نده بزار خودش رو ثابت    یرو  امده یاش جلو نخانواده

تشنه تر باشن،    یها هستن! هرچ  یافتنیکنه! مردها دنبال دست ن

داشتنت بجنگه   یبزار سهند برا  ،یفیدوست دارن...! تو ح  شتریب

 هاست...!  نیا شتریب افتتی ... تو لارهیو به دستت ب

 

 شد...  ش یهامات حرف سنای

ا  ی نم  باورش سهند  خواهر  بگ  نیچن  نی شد  را  او  و    ردیطرف 

 کند.  یطرفدار

سهند رفته بود   یطرف دلش که برا ک یبود،   یبد ی دوراه انیم

ه  کی حرفطرف  تا   ی هام  را  آن  عقلش  که  بود    د ییقاصدک 

 ...! کردیم
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 جان...؟! سنای گم یم ی چ یفهم ی م-

 

 ... رمیبگ دهیکه آقا سهند رو ناد ارهیدونم!  اما دلم طاقت نم  یم-

 

 چشم درشت کرد...  قاصدک 

 گفت...!   یاش م  یطاقت  ی همه حرف زده بود و او از ب نیا

 

 گوش خر خوانده بود...!!!  یتو نیاسی

 

 آمده...؟!   رشیگ  یگوگول  نیداشته که ا  یچه شانس  شعوریب  سهند

پررنگ   یها  یبا چشمان درشت و قهوه ا  سنایو ناز    حیمل  صورت

و معصوم تر   یکه درونش بود ، او را خواستن  یبا خجالت  بایو ز

 کرده بود... 

درسته سهند داداشمه اما    سنای پر اخم و با جذبه گفت:    قاصدک

 متون یپا از گل نیبابات آبرو دارم... بخوا داداش و حاج  یمن جلو
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  د یکنم...! در ضمن اون داداش س  ی خودم قلمش م  ن،یدرازتر کن

دردونه اش عاشق داداش هفت خط من   ی و پهلوونت بفهمه آبج

م جرم  سده یشده،  رگ  اگه  مخصوصا  د   رهیبگ  شیدی...    گهیکه 

 ...! ستمین فشیحر

 

قاصدک جون، اون  نگو    ینجور یا: در مورد داداشم  د یخند  سنای-

  ی با خانوم  دمی حرف هاست... تازه تا حاال هم ند  نیمهربون تر از ا

 ...! یگیکه م ییزایبد حرف بزنه چه برسه به همون چ

 

حت  نیا شوخ  یدختر  زشت  یبه  حرف  ز  ینم  یهم    یادی زد، 

 را داشته باشد...  اقتش یبود سهند ل دوارینبود...؟! ام زهیپاستور

                     

 حلقه ها و لباس هم انجام شد.  دیخر

انتخاب    رادیا  زیاز همه چ  آنقدر گرفت که در آخر خود حسان 

 داشت.  یکرد که آن هم سر دراز
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هست از آن   یخواست به هر ترفند  یلج کرده بود و م  قاصدک 

 شد.  یتر مانعش م  کند که حسان پر قدرت  یشانه خال

حسان جالب بود، چرا   یبچه گانه باشد اما آن بهانه ها برا  د یشا

العمل ها بچه گانه دخترک در نظرش   یکه حرف ها و عکس 

 بودند.  بایز

 

  شتر ی داد به خودش، چون که حسش روز به روز ب  یحق م  دیبا

از قلب و وجودش شده   یقاصدک جزو  گرید  کهیشد، به طور  یم

 بود... 

 دانست واقعا عاشق شده!  ی دش هم مخو اما

اما کودک درون و    ستیکه با آنکه سنش کم ن  یدختر  عاشق

 جذب کرده بود...!  ت ینها یشرش او را ب هیروح

  ی را کجا  طنتشیپررو و پر ش  یاد یدخترک ز  یآرام بود ول  خودش

 دلش بگذارد که تازه اول سرو کله زدنش با اوست. 
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سخت نشسته    و سفت و  وسط آن خانه کرده  قایدلش؟ دق  یکجا

ب قصد  رفتارها   رونیو  با  تازه  ندارد!  هم    ی زندگ   ش یرفتن 

 داد...!!!  ی را رنگ و جال م کنواختشی

 قاصدک اخم داشت. اما

 شده قاصدک؟!  یبه او انداخت و گفت: چ ی نگاه مین حسان

 

 ...؟! هیچ یهمه عجله برا  نیا دونمیمن نم-

 

 ! م یما حرف زد فکر کرد: یلب فرو برد در دهان و کم  حسان

 

نزد  قاصدک  حرف  نه  گرفت:  زدمیجبهه  حرف  تو  برا  ی !   یو 

من حرف هام رو بزنم،    ینزاشت  ی ! حتیگرفت  م یخودت و من تصم

 حسان...!  یخودخواهانه عمل کرد یلیخ

 

 حسان برخورد...  به
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 ... یتکرار یهم حرف ها باز

 دست بردار نبود...  قاصدک 

 ... د یایاو هم قرار نبود کوتاه ب اام

 

 سر دلت مونده؛ بگو...؟!  یزیقاصدک خانوم چ-

 

مونده که   زهایچ یلیدر چشمان قاصدک جمع شد: آره! خ اشک

گذشت کنارش  از  میساده  ا  ترسمی...  از  عجله    نیحسان!  همه 

وحشت دارم!    ندهیاز آ  ؛یخوا یکه ازم م   یمشترک  ی کردن؛ از زندگ

! یدبه هم ز  زویهمه چ  کبارتی خودم بودم که با آمدن    یایتو دن

 ...!!! یخودت کرد ریمن و هم اس

 

در هم فرو کرد و دستانش را دور فرمان   شتریب شیابروها حسان

 فشرد.

چ  امد ین  خوشش آن  از  قاصدک  به  حسش  فکر    یزیچون  که 

 است. تریقو  کردیم
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 انگار دخترک دست بردار نبود. یول

 

  یها  ی مشکالت و نگران  ی ! اما هر زندگهیعیطب  تیقاصدک نگران-

من هستم...    یو داره که ترس هات کامالً به جاست... ولخودش ر

حسان پشتته و مطمئن باش تا آخرش هم هستم... فقط تموم 

 باش...!  دواریام مونیبه زندگ زیها را دور بر  یترس و نگران

 

 چنان حرصش گرفت که رو ترش کرد...  قاصدک 

 حق به جانب بودند...؟!  نقدری ا اشیزندگ یکرد چرا مردها فکر

 

 

نم  - دار  یفهمیچرا  تو  م  یحسان؟!  اجبار!  ی کن  یمنومجبور   !

درحقم بکنن؟!   گرانیوقت نگذاشتم د  چیکه ه  یزیچ  یفهمیم

 ...! یکن  یمن و توش خفه م یدار کجا یاما تو 
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 .دیچک شیبایاز چشمان ز یاشک قطره

 بود.  درمانده 

پران  تمام رفتارها  ش،یها  یجفتک  بود و    ش یحرف ها و  کشک 

 ه هدفش برسد. نتوانسته بود ب

 گرید  یزهایکه در وجودش بود و مانع از فکر کردن به چ  یترس

 شد...!  یم

 کابوس نجات دهد؟!  نیو از ا ردینبود تا دستش را بگ یکس چرا

 شده بود...؟!  دهیچیپ  یادیز زی همه چ چرا

 خودخواه بود...؟!  نقدریحسان ا چرا

 . دیفت و بوسو دستش را گر اوردیتاب ن حسان

اما آنقدر خودخواه بود    ندیچهره ناراحت را بب  نینداشت ا  دوست

 که به داشتن قاصدک دچار شده بود..  دی د ی که دلش را م

 کرد.   ینم غیودلش کوتاه بود وگرنه کمکش را در دست
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همه خواستن   نیا  بیبا تمام نخواستنش مال او بود و عج  قاصدک 

شد    ی داشتنش قلدر هم م   یبود مخصوصا آنکه برا  نیریش  شیبرا

 ...! دیجنگ ی و م

 

 دهد به دلبرکش...  یبلد بود دلدار اما

 

اذ  - رو  هرچ  تیخودت  کن  شتریب   ینکن؛   ت یاذ  شتریب  یفکر 

 ...! ی کن عادت کن ی... سع یشیم

 

عصبان  قاصدک  کش  تیبا  را  ا  غیج  دویدستش  از  همه    نیزد: 

ن  کالم بودنت متنفرم حسان... منو خر نک  کیبودن و     یخودرا 

درصد نه قول دادم نه   کیکه    یقول و قرار  یهرچ  ریتا بزنم ز

بود که کوتاه   بابات  و  بابام  به خاطر  و فقط  قرار گذاشتم! فقط 

 ...! دمو نبو ستمیاومدم؛ وگرنه من آدم ازدواج ن

 

 رنگ نفرت گرفت. یلحظه ا نگاهش
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و مهربان   اهیخشم و خشونت نگاه حسان کرد که چشمان س  با

 در دلش انداخت.  یرزحسان ل یاما جد

 . دیشعله کش کبارهیان کرده بود به که ته دلش پنه یحس

 و وجودش را آتش زد.  دیکش شعله

را گرفت که خودش هم    یزیچ  ش یچشمانش رفت و جا  خشم

مردانه رفته بود و    اهیآن چشمان س  یاما دلش برا  د یفهم  ینم

خواست باور   ی وقت هم رفته بود فقط نم  ی لیکرد خ  یاحساس م

 . د یجنگ یو با خود مکند 

 

 . اوردیطاقت ب نتوانست

 شود که حسان مانع شد.  اده یپ  نیاز ماش خواست

و حس بود اما خودش را کنترل   یاو هم پر از خشم و نگران  صورت

 کرد.

 دل بردن...!  یبود برا یطوالن راهش
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 عنوان قصد کوتاه آمدن نداشت.  چیبه ه شیروبرو دخترک

 

نم  چیه- هم  یریجا  هستج  نیقاصدک!  حرف   یا  اونقدر  و 

 ... یریتا آروم بگ میزنیم

 

 نباش حسان...!  یناچار و مظلوم وار گفت: اون قدر خودرا  قاصدک 

 

 نرم تر شدن قاصدک را حس کرد.  حسان

 کرد.  ینرمش م  شتریب د یبا

 

 ستم؛ ین  یشود: من خودرا   شتریب  رشیرا بم تر کرد تا تاث  شیصدا

  ی طیاز شرا  یلذت ببر  یتونیم  ی ! وقتیناراحت باش   خوامیفقط نم

  ی آرزوشه؛ چرا زهر خودت و من م  تینها  یهر دختر  یکه برا

تو؟یکن ها  ی زندگ  ی!  اتفاق  با  اش  لحظه  هر  مختلف    ی که 

ا  یم  رتیغافلگ کن باهاش مقابله    یکه سع  هی اتفاق  هی  نمیکنه؛ 

  یهر دختر  یتو وجودت! برا  یز یو زهر بر  یفرار کن  نکهینه ا  یکن



 

~ 973 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ندارن و به مرور باهم آشنا   ییباهم آشنامرد هست که از اول   هی

... من اونقدرا بد  میشی! آشنا مزم یعز  م ینی! من و تو هم همشنیم

  ن ی! تازه از خدات باشه که همچیساخت  والیه  هیکه ازم    ستمین

 ....!!! زمیاومده! خوشحال باش عز رتیگ یشوهر

 

 اش باز ماند...!  یی قاصدک از پرو دهان

 

 ...؟! م یکن یازدواج م ی ه دارک یاالن تو خوشحال یعنی-

 

بخشش    نیدارم به مهمتر  ؛یچ ی: خوشحالم که هدیخند  احسان

 ...! کنمیفکر م

 

 وا...مثال کدوم بخشش مهمه...؟! -
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  ی گفت: وقت  یا  انهیرا روشن کرد و با لبخند موذ  نیماش  حسان

که قرار تو    یو درست تن   ارمی قرار لباس عروس رو از تنت در ب

 ...!!! رهیمن قرار بگ تیمالک

 

 درشت نگاهش کرد.  یبا چشمان قاصدک 

 رفت. ادشی ختنیو اشک ر تیعصبان

 

شکم    ریجز شکم و ز  یا  گهید   زیچ  چیشما مردها به ه  ی عنی  -

 ...؟! نیکنیهم فکر م

 

 آره...! -

 

 اونوقت...؟!  یچ-

 

 ...! میکه قراره حرکت بزن  یحرکت زدن و مکان ی چگونگ -
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ج  قاصدک  ب  دیکش  یغیچنان  حسان  خندکه  دق  د یلند    قاً یو 

هم   موفق  و  کند  منحرف  را  دخترک  ذهن  که  بود  آن  هدفش 

 شد...! 

 یم  شتریاش هم ب  یقرار  یب  شدیم  ترک یبه آخر هفته نزد  هرچه

 شد. 

کند و    ی کرده بود در لحظه زندگ  یسع  شهیداشت، هم  استرس

 از آن بودن ها لذت ببرد اما االن فرق داشت...! 

 

 ...!!! ی فرق اساس کی

 بود...  انی در م ندهیآ یآن بود که پا فرقش

 

 بود...؟!  یدر کنار حسان خوشبخت اشندهیآ ایآ

 چه...؟!  شد یم یی انجام کارشان جدا سر

 ؟چه اشکال داشت شدیم یاگر ازدواجشان صور ای
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تنها    یی جا  ک یکه حسان ثابت کرده بود اگر در   یی از آن جا  یول

 ...! زندیت کرده و به قول خودش حرکتش را مخف  اوردیب  ریاو را گ

 

 اش گرفته بود.  خنده

 بودند.  نیمردها هم  واقعاً

 . شدیبخش احساسشان به تختخواب مربوط م نیشتریب

 

آورده    یدوباره به ورزش کردن رو  ش یاز استرس ها  یدور  یبرا

 بود.

 داد.  یباز دلشوره امانش نم یتوانسته بود آرام شود ول یکم

 بود.   نهیگز  نیاستراحت آپارتمانش بهتر  یشده و براتمام    ورزش

که به    ییقدم ها  یرفت تا سوار شود که با صدا  نشیماش  سمت

 نامش چشم بست...   دنیشن تیو در نها دیگوشش رس
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 . دیو چرخ  ختیو همان قدر نفرت در نگاهش ر  ناختشیرا م  صدا

 

 ...! ی قاصدک نه و خانم سلطان -

 

 لبخند زد. ومرثیک

باکالسش با آن چهره منفورش به    یادیز  یژست هااز     حالش

 ... خوردیهم م

 

 ...! یکه همون قاصدکم باش نهیمن ا حیترج ی ول -

 

کنار   دییسا  دندان در  بودن  آرام  اما  بنشاند  فرو  را  تا خشمش 

 نبود. یمحراب شدن ومرثیک

 

که خفه    نهیمن ا  حیجلو گذاشت و با تمسخر گفت: اما ترج  یقدم 

 ...! کارت  یپ   یو بر یش
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قاصدک    نهیتخت س   تیتمام شده با عصبان  ومرثیصبر ک  تمام

با اون   ی: تو خفه شو وگوش کن،  قاصدک بخواد یو غر  دیکوب

  ی بش  مونی که پش  یجور  هی!  ینیبیبد م  یازدواج کن  یحاج  اروی

 ...! یفتیو به گوه خوردن ب

 

س  دیترس  قاصدک  تخت  هم  او  نداد،  بروز  کوب  نهیاما  و    د یاش 

ج مز  غیبلندتر  غلط  برا  کهیمرت  یکنید:  تصم  یکه    م یمن 

خوام   ی کنم و م  یاصال ازدواج م  ؟ یکن  ی م  د ی! من و تهدیریگیم

 ...؟!یبخور یاخویم یچه گوه نمیبب

 

به گوشش زد    یمحکم  یلیو س  اوردیاهانتش را تاب ن  ومرثیک

 که سرش به طرف مخالف کج شد... 

 شد.  یجار ش یاز لب ها خون
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با نفرت نگاهش کرد و بالفاصله دستش را باال آورد  و    اصدک ق

دستش زد و مچ دستش را  ریز ومرثیخواست جبران کند که ک

 گرفت و به پشت چرخاند. 

 

 . دیقاصدک به هوا رفت. از درد لب گز غیج

 

 کثافت ولم کن...  -

 

حال  ومرثیک در    کهیدر  به  را  او  بود  گرفته  محکم  را  دستش 

 چسباند.  نشیماش

نکن  که    میو سر در گوشش برد و  زمزمه کرد: عصبشد    خم

جفتک ننداز که دودش تو چشم خودت  اد، ی ازم برم نهایبدتر از ا

 ...! رهیم

 

 ....!!! یولم کن عوض -
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 کس نبود او را نجات دهد.  چیه

 وقفه به تپش افتاده بود.  ی بود قلبش ب دهیترس

 

ا  - از  بش   نیبهتر  منصرف  ا  یازدواج  از  بدتر  که  وگرنه  چه  ون 

زنم،    یقاصدک... فکر نکن بلوف م   ارمیبه سرت م  یفکرشو بکن

 کنم...   یو جهنم م اتیدن

 

 دستش را به ضرب ول کرد و رفت.  ومرثیک

 

 یبرا  یو دنبال آغوش  دیلرز  یم  یزخم  یمانند کبوتر  قاصدک 

 آرام شدن بود.

 حسان را کرد. یدلش هوا ناگهان

 

 گذاشت؟ ی م انیدر م یبا چه کس د یبا
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م  درآنق با   ی ها  که  کس  د یدانست  نبود    دی بگو  یبه  قرار  وگرنه 

 ...؟ ابدیکوتاه ب ومرثیک

 

 . دیلرز یخوب  نبود و فشارش افتاده بود و م  چیه حالش

 

ماش  با  توانش داخل  روز   ن یتمام  رفت.  آپارتمانش  تا  و  نشست 

 بود. ینحس

 . شدیکاش که زود تمام م  یا

 مرغ سرکنده بود.  مانند 

  زند یبلوف نم  ومرثیک  دانستیکرد، م ی نم  ش یرها  الیو خ  فکر

 . کندیم ی را عمل شی هاو حتماً حرف

 انداخته بود و قلبش را به درد آورده بود.  هیسا ترس

 

 دهد...؟!  ش یاریگفت تا   یم  دی که با به
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را به    یخواست کس  یعنوان کند، نم  یی هم جا  دیترس  یم  اصال

 ... ندازدیب ادیدردسر ب

 

 ...؟! کامران

 

 توانست کمکش کند!  ی م کامران بله

 

 ...؟! اگر

با  یاگر نداشت،  م  دیوجود  کامران  آنجا  یبه  از  و  که    ییگفت 

 هم داشت...  سیپل  لیو خبر داشت  فام دانستیم

 

 . دهدیکامران جواب نم زندیزنگ م هرچه

 کاناپه پرت کرد. یرو یحرص گوش با

 طول و عرض سالن کوچکش را رفت و برگشت.  دوباره
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اما با آمدن    ردیرفته بود ورزش کند که آرام بگ  شانس قشنگش  از

 بد ضد حال خورده بود.  ومرثیک

 

 اش زنگ خورد.  یگوش

  نکهیا  دنیاما با د   دی پر  یگوش  ی آنکه کامران است رو  الیخ  به

 .... دیاست بادش خواب سنای

 

 

  سنای دهیترس یرا وصل کرد و تا خواست حرف بزند، صدا تماس

 ش خورد.به گوش

 

 الو... قاصدک...؟! -

 

 وحشت زده بود...   شیخورد،  صدا جا
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 شده...؟  یچ سنای-

 

 . دیلرز یبود و بدنش م دهیچادرش را بغل زد.  ترس سنای

 افتاد.  هیگر به

 

 قاصدک...؟! -

 

 . دیبه لبش رس جان

بدبخت  خودش زار    یکم  بدتر خرابش   سنایداشت که حال  هم 

 کرد.

 

 ! ؟یکن  یم هیشد؟  چرا گر یچ سنای-

 

 داد.  یاش اجازه حرف زدن نم هیهق گر هق

 مدام به پشت سرش بود. نگاهش
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 کرده باشند.  ش یدایکه پ   دیترس یم

 

 ترسم...!  ی... موتور... افتاده... دنبالم...!  م هی-

 

 خوف کرد.  قاصدک 

  دیایسرش ب  ییبال  کی  دیترس  ی دختر ساده بود که م  نیقدر ا  آن

 ...؟! ختندیر یم به سر  د یبا ی و آن وقت چه خاک

 

 را چنگ زد. نشیماش چییسو

 ! ؟ییتوجه به حال بدش،  گفت: کجا یب

 

هم    سنایدلخراش    غیج  یموتور آمد  و پشت بند آن صدا  یصدا

 بلند شد... 

 

 ...؟! سنای... سنایخدا...  ا ی-
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 را جر داد.. ش یزد و پشت تلفن گلو غیج تنها

 

 ...!!!! سنای... سنای-

 

لرزان   یو با دستان   دیپشت درخت کشخود را    یرمق  یبا ب   سنای

 را به باال برد و دم گوشش گذاشت. لیموبا

 

رو...خدا...ب- مای قاصدک...تو  نفرن...دارن...دنبالم    ی ...دو...دو 

 ....! ایحسان... ب... جان ا یگردن... ب

 

 کرد خونسرد باشد. یچشم بست و سع  قاصدک 

 . دیگز لب

 

 آدرس بده...!  ؟ییکجا... فقط بگو امی...نترس...من دارم منیبب-
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 منگ بود.  سنای

 آدرس؟ 

کرده    ستیکه مخش ا  دهیآنقدر ترس  ی وقت  اورد یاز کجا ب  آدرس

 بود...؟! 

 

 ...؟! سنایآدرس -

 

 داد قاصدک او را به خودش آورد...  یصدا

 

  دنی و با د  دیرا جمع کرد و از پشت درخت گردن کش  چادرش

  کباره یاش به    ی اتیعالئم ح  ی... تمام وارید  ی تابلو نصب شده رو

 برگشت...

 . دیایب رونیخواست ب یکه انگار م  د یکوب ی چنان م قلبش
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 را قطع کرد.  یک گوشجون و رمق آدرس را گفت و قاصد یب

 بود.  کیاش آن بود نزد یخوب

 گاز گذاشت و رفت. یسرعت پا رو به

 

 

 شد...  سنایبلند  غیشد و متعاقبش ج دهیاز پشت کش چادرش

 

چشمان  سنا ی یی بایصورت و ز  دن یزد و با د یزشت شخندین مرد

 و منفورش برق زد.  هیکر

 

 کنم با تو...!  یتو...؟! آخ..آخ... که من چه حال یچه خوشگل -

 

 الل شد...  سنای

 بود. ستادنیافتاد و قلبش در شرف ا نیزم یرو

 سکته را زد...  سنایشد که   کترینزد مرد
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 .... ا یرو... رو...رو....خ.... خ.... خدا... نتو...تو....تو... رو...-

 

 ..؟! خوشگله. یدیجونم ترس یخنده مرد بلند شد: ا یصدا

 

 عقب رفت...  سنای

 

 فیتو هم ک  دمیعشق و حاله که قول م  هیندارم...فقط    تیکار  -

 ....! یکن

 

 گشاد شد.  سنای چشمان

 را در دلش صدا زد.  خدا

 ...؟! امد یقاصدک چرا ن  پس

 

 کمرش شره کرد.  هریاز ت عرق 
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 بزند...!  غ یو بهت او را فلج کرده تا ج ترس

 

شد    یم   نیمرد هم کنارش آمد و رسما داشت پخش زم  یکی  آن

داد قاصدک،   یو بعد ترمز وحشتناکش و صدا نیماش یکه صدا

 روح به تنش برگشت... 

 

 ...؟! نیدار کارشیکثافت چ  یحرومزاده ها-

 

دو    کیو با سرعت نزدقفل فرمان دستش بود    کهیدر حال  قاصدک 

از فرصت استفاده کرد و    ند،یا یمرد شد و تا مردها به خودشان ب

 . دیسر مرد کوب یقفل فرمان را باال برد و با تمام قدرتش تو

 

 شد...  نینقش زم مردک

 

 ! ؟یکرد کاریج.... چ فهی به خود آمد و داد زد: ضع یکی آن
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رمانش  ور شد سمت قاصدک که او هم معطل نکرد و قفل ف  حمله

 ... دیمرد کوب نهیرا دوباره باال برد و تخت س

 

 مرد به هوا رفت...   ادیفر

 

  ی تا بلندش کند که مرد از پشت موها  دی دو  سنایسمت    قاصدک 

 : کجا فاحشه خانوم...؟! دیو غر دیبلندش را کش

 

کوب  مشت قاصدک  به صورت  را  دخترک  دیمحکمش  کنار    که 

 افتاد...  سنای

 ان گرفت و هق زد... زد و دست بر ده غیج سنای

 

 قاصدک پر خون شد.  دهان
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خواست دوباره حمله کند که لگد محکم و پر قدرت قاصدک    مرد

 مرد، کارش را تمام کرد.  ی پا انیم

 

 افتاد...   نیتنه اش گرفت و با زانو به زم  نییدو دستش را به پا  مرد

 

 کثافت حرومزاده!! برو به درک  -

 

و با وجود درد صورتش او را را بلند کرد    سنایبالفاصله    قاصدک

پر خون   یشده  با سر  نیبرد که مرد نقش بر زم  نشیسمت ماش

لگد ناغافل  پهلو  یبلند شد و   واریقاصدک زد که طرف د  یبه 

 پرت شد... 

 

 تنش نشست... یتو یرفت و درد نفسش
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قاصدک نشست: زشت بود   یپا  یزشتش جلو شخندیبا ن مردک

  ی عوض شد تو خوشگلتر و وحش  بچه کتک بخورم... اما نظرم  هیاز  

 ...! یهست هیتر از اون مردن

 

  ی با وجود دردش چشم بست و داد زد: خفه شو اشغال ب  قاصدک 

 شغال صفت...!  زیهمه چ

 

از کوره در رفت و خواست دوباره حمله کند که لگد قاصدک    مرد

 شد....  نیاش خورد و مرد پرت زم نهیه قفسه سمحکم ب

 

 قفل فرمانش را برداشت... با درد بلند شد و   قاصدک 

  یو وا رفته قدم برداشت و با تمام ته مانده جانش ضربه ا  شل

 به سر مرد زد.  گرید

 نداشت...  تیاهم شیمرده و زنده مردک برا اصال
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 آوار شد...  نی زم یهم جانش رفت و رو خودش

شود که داد قاصدک مانعش    ادهیپ   نیخواست از ماش  د،یتا د  سنای

 شد... 

 ...! نیماش یبتمرگ تو -

 

زور  با و  ضرب  ماش  یهر  تا  و  شد  و    نیبلند  رساند  را  خودش 

 . دیاز پشت او را عقب کش یخواست سوار شود که دست

 

  فرستمت یو م  یدی بهم، تاوون م  یمادر ج...! گوه زد  یکجا بر-

 قبرستون...! نهیس

 

 

 ییسنای  غیدلش فرو کرد و ج  یچاقو را تو   یزیبا نفرت تمام ت  مرد

 سرش زد و اسم قاصدک را بلند صدا زد...  یتو  که بلند شد و

 در پس چشمانش بود.  یخاص یخوشحال



 

~ 995 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 فرق کرده بود.  شیحال و هوا یکم

  ی به طور رسم  ندهیقاصدک بود که تا دو روز آ  یها برا  نیا  همه

 شد.  ی زنش م یو شرع 

 دلش غنج رفت.  ته

 

 ...؟؟؟!!! قاصدکش

 گذاشته بود را دوست داشت.که ته اسمش  یتیمالک نیا

 بود حسش...!!!  نیریتخسش مال او بود و چه ش دخترک

 

 ...! دییامضا بفرما ینیحس یآقا-

 

 جوانش انداخت. لیخورده نگاه وک جا

 . دینفهم   چیقدر  که در فکرش بود،  اصال از جلسه و قرارداد ه  آن

 

 درهم شد.  ش یها اخم
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 ن شد.گرفت و مشغول خواند لشیداد را از وک قرار

 شد...  ی بدتر در هم م  شیخواند،  اخم ها یم شتریهرچه ب اما

 

 نشست... لش یوک یباال آمد و رو نگاهش

...؟! مگه قرار هیچ  نیگفت:  ا  ی جد  یلیرا باال گرفت و خ  قرارداد

 نبود سودمون نصف باشه...؟! 

 

 ...؟!نیاما شما که موافقت کرده بود-

 

 که بند را آب داده...  دیفهم

 جلسه حواسش به قاصدکش بوده... طول  تمام

کند ذهنش را جمع   ی م  یسع  یقیبندد و با نفس عم  یم  چشم

 و جور کند. 
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از من باشه! من با    شتریسود شما ب  ستیحواسم نبوده...  قرار ن-

 کنم...!  یرو امضا نم یقرارداد چیه طیشرا نیا

 

 لبخند زد.  لیوک

مجبور به   کرد و منتظر ماند که باالخره  نینگاه حاضر  ت یجد  با

 شدند...  طشیقبول شرا

 داشت اما حقش بود...  یخوب و منصفانه ا سود

 

 . دیقاصدک پر کش یاز آنکه اتاق خلوت شد،  دلش هم برا بعد

که بازور او را همراهش    یی و وقت ها   د یاز خر  ریچند روز به غ   نیا

ب  یم که  گذاشته  نه  بود  داده  جواب  تلفنش  به  نه   شتریکرد،  

 ....!!! ندشیبب

 

ا  کیدختر    نیا سوخته  پدر  تخس  پاره  حت  یآتش  که    یبود 

 کرد.  ی م یهم دلبر ش یقهرها
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بود که حال   یدلشوره ا کیتمام حس و حال خوبش،    انیم اما

 کرد.  ی خوشش را بد م

 کرد فکر نکند...  یسع

را مشغول کرد و تلفنش را برداشت تا به دلبرکش زنگ    خودش

کمرش    رهیبر ت  یآگاه لرزاپراتور ناخود  یصدا  دنیبزند اما با شن

 نشست....! 

 

 شد...  شتریبدش ب حال

 . دیکش  شیو موهاصورت  یرو دست

 قرار بود...  یب

 کرد اما آرام نشد.   یو عرض اتاقش را ط طول

 

بگ  یگوش  سمت خواست  را  سهند  شماره  و  خود    ردیرفت  که 

 سهند زنگ زد... 
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 تماس را وصل کرد...  عیسر

 الو سهند...؟! -

 

  ش یدر گلو  ینشسته بود و با بغض  نیزم  یر رووا  چارهیب  سهند

 حسان... قاصدک..؟!  می گفت:  بدبخت شد

 

 منجمد شد...   شیبه تنش نشست و خون در رگ ها  یبد  یسرما

 شده؟!  ی قاصدک چ-

 

... که پاره تنم  مارستانیب  نیا  ا ی... بایزد: حسان ب  هیگر  ریز  سهند

 ... رهیداره از دستم م

 

 ... ستادیا قلبش

 رفت.  نفسش هم  اصال
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 ممکن خبر داده بود.  وهیش نیبه بدتر سهند

 چنگ زد و رفت.  فشیو ک چییو منگ به سو جیگ

 

 . دیکش یداشت سوت م سرش

 چه...؟!  فتدیقاصدک ب یبرا  یاتفاق اگر

 قلبش باال رفت.  ضربان

 سرخ شد و به خس خس افتاد...  صورتش

 دور فرمان فشرده شد...  مشتش

 تیود...! اما نه داشت اذو سالم بود، مطمئن ب  حیصح  قاصدکش

 شد...  یم

 قابل وصف نبود...  حالش

 نفسش به نفس قاصدک بند است!  دیو فهم  دیترک  الشیخ  حباب

دار قلبش شده بود    اریسلطان و اخت  شیوقت پ   یلیاز خ  دخترک

 خواست توجه کند...  ی و فقط نم

 شد، خدا را صدا زد...  یخفه م داشت
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 برکش خوب باشد...! قسم داد تا حال دل شیرا به بزرگ خدا

 

 شد.  ینم باورش

کرده اما راست بود و دلبرکش تو اتاق    یکرد سهند شوخ  ی م  فکر

 کرد...  یعمل با مرگ دست و پنجه نرم م

 

 بودند.  همه

 حال همه بد بود...  بیعج اما

شد    یچشمانش رد م یاز جلو  کیبه    کیبا قاصدک    خاطراتش

 امد.  ی مبه درد  شتریو قلبش ب

اتفاق    ن یا   شان،یانصاف نبود که دو روز مانده بود به عروس  نیا

 ...! فتدیب

 

 منگ بود.  سهند

 بود...  شیروبه رو واریبدتر از سهند!  سروش هم مات د سامان
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 و محسن هم آمده بودند...  ینیحس حاج

که   یو اضطراب  شیدچار تشو  رزنینزدند تا پ   یخانجون حرف  به

 ... سم بود،  نشود شیبرا

 

کرد...  خواهرکش مثل ابر    فی تعر  ش یبه کنارش آمد و برا  سنای

ها   نیدانست اما همه ا یکرد و خودش را مقصر م  یم هیبهار گر

 دلش...!   یشد رو ی مرهم نم

 

 مرد.  یم داشت

 کنارش نشست اما آن هم مرهم نشد...  ینیحس حاج

خواست با زبان    یرا م  شیو تنها قاصدک  و چشمان باز آب  تنها

 ازش...!در

 

 آمد.  رونیگذشت و باالخره قاصدک ب  یم  قیدقا
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چشمانش گذشت و صورت مثل ماهش    یقاصدک از جلو  تخت

 ... یپر بود از کبود

 بود...؟! ده یبر دل قاصدکش رس چه

 گرفت.   یبدجور م  شیا از باعث و بانطور حتم حسابش ر به

 نکند.  یقلدر  گریتا د چاندیپ   یگوش قاصدک را هم م اما

 انداخته بود...  زانشینکرده بال به جان خودش و عز فکر قاصدک 

**** 

 به هوش آمد.  قاصدک 

وارد نشده    یبیاش آس  هیکه آورد، آن بود که به کل  ی شانس  تنها

 هم داشت...  ینیسنگ یبود اما جراح

و خوشحال بودند و مانند    ختندیر  ی و سروش اشک شوق م  سهند

 . دندیچرخ یپروانه دورش م

 

 ... دیکش ینفس راحت سامان
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شد، هرچه بود   زتریعز  شیاز پ   شیب  ینیحاج حس  یبرا  قاصدک

 دخترش را نجات داده بود.

 

 و خدا را شکر، حالش بد نشد.  دیهم آخر فهم خانجون

و خدارا شاکر    ختیر  ی خانوم هم در کنارشان اشک شوق م  هیعط

 بود.

 هم بودند.  لیو کم یفخر عمه

 

 

شدت ساکت بود، حسان   بود و به  امدهیکه هنوز جلو ن  یکس  تنها

 بود.

 قاصدک دلخور بود. از

 شک....!!!  یشد ب  یم یطور اگر

 طاقت فکر کردن به آن هم نداشت...  اصال
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برا  کی اما  بود  گذشته  اندازه    ی روز  به  درد    کیحسان  سال  

 داشت...! 

 ماندنش...!  یاز سامان کسب اجازه کرد برا حسان

 

چشم  یقرار  یب   سامان از  را  خواندحسان  هرچند  انش   ،

هرچه بود زنش بود و چشمانش داد    یساده بود ول   تشانیمحرم

 دارند...!  ازین یی زد که به تنها یم

 عاشق بود.   یزمان کیهم  خودش

 شناخت...!!!  یرا م عشق

 

 اجازه داد و حسان سر تکان داد.  سامان

آن را بر   دیکرده بود، با   ریقاصدک گ  نیب  ییمردانه اش جا  غرور

 گرداند...  یم

کند    یکرد که حق ندارد... حق ندارد کار  یم   میاصدک تفهق  به

 گونه بسوزد و فکرش هزار جا برود.  نیتا ا
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 رفتند. همه

 بر اثر داروها خواب بود. قاصدک 

 . ستادیرفت و ا کنارش

 شده بود.  س یجمع و گ ش یموها

 کبودش، دلش را آشوب کرد. صورت

 ...! ش یها یدوباره آب دنی د یزد برا ی دل م دل

 .دیرا بوس ش یشانیپ  شد و  خم

 که دلش آرام گرفت.  آخ

 .دیکش  ی زنده بود و نفس م قاصدکش

 آرامشش برگشت. ی داد ول جان

 را شکر که بدتر نشد،  خدا

  ی از آنجا رفتند را م  نکهیحال بدش را به محض ا  ن یتاوان ا  اما

 گرفت... 
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 «  »قاصدک

 

 

  جاد یدر دلم ا  ی فیفتخت دراز بکشم که درد خ  یخواهم رو  یم

 شد. 

  ی لینرفته و خ  نیبعد از گذشت سه هفته،  دردم کامل از ب هنوز

 توانستم انجام دهم.  یکارها را نم

 

 . دمیکش قیبستم و نفس عم چشم

 گشت.  یدورم م یا مانند پروانه خانجون

 ...!!! چیه  گریو سهند و سامان که د سروش

 

 ود جز...!!! و خانواده اش محبتشان شامل حالم ب هیعط خاله

 ام خارج شد. نهیاز س یآه

 دلم بود...  یرو یدرد بدتر  ر،یو نگ ریبگ یاز آن دردها بدتر
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 که حسان به دلم گذاشته بود...!!!  یدرد

 

 گنده بک قهر کرده بود...!!!  مردک

 

ساکت بود،     یکه به هوش آمدم،  کنارم بود ول  یاز وقت  درست

تنها اخمش    ا ید  دا  یزدم جواب سرباال م  یهم حرف م   یهرچ

 شد.  ی شامل حالم م

 از مرخص شدنم هم بدتر شد که بهتر نشد...!  بعد

 

 فت... گر  یم  دهیمرا ناد رسما

 

 خواستم.  یرا نم گرانی د یها محبت

 خواست. یحسان را م دلم

 شد اما بدجور دلم تنگش بود.  یخرم هم باورم نم خود
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 عاطفه خر...!!!   یب  نامرد

 

 ..! ردیبرود بم اصال

 شوم...؟؟؟!!!  وهیب ردی نم ای به دهانم زدم... نه خدا محکم

 گم شود اصال...!  برود

 کچل شود...!  یاله

شد،  آخر من کمک خواهرش   یم  ادهیپ   طانیکاش از خر ش  یا

 ...!!! شی هست چشم و رو  نیکردم،  ا

 

 ندارد.  اقتیل

 هم گرفته است...!  افهیق  میتشکر،  برا عوض

ا  دوست داشت    نجایداشتم  جا  تا  مبود  من    ی کتکش  اما  زدم 

 ...!!! ستمین ی ابانیآن غول ب فیحر
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 زنم.  یم هیگر ریز به

 کرد.  یبهانه حسان را م دلم

 ... دیکش ی بود تا در آغوشم م نجایا کاش

 بودم...  رایپذ لیهم با کمال م  دمیبوس یم اگر

 ...!!! یلبانش را بچش یگرما یو نخوا ی خر باش مگر

 

 ه اش بود. گوشه نگاهش و خند کیقرار  یب  دلم

 بست.  یکه به نافم م   ییهمان جوجه ها  ای

حسان    یهمه عطشم برا  نیبد بود،  ا  یلیخ  یوانگید  نیا  ایخدا

 زد...!!!   یباورش را م  ادیوجودم فر  مهیتعجب داشت هم ن  یهم جا

 

 خواستم جز حسان...!!!  یکدام را نم چیمحبت ه من

 

 عاشق حسان شدم....!!!  من

 قرار شده بودم...؟!   ی ب  نگونهیم که اخواست  ی آنقدر حسان را م  من
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 . مهم نبود.. میهق کردم و درد برا هق

   ، یرحم  یخواستم تا نازم را بکشد اما او با تمام ب   یاو را م  من

 ...!!! امدی ن میهم برا یگوشه چشم یحت

 

ن  گفته به من  تنها     امده،یبودم،  نشستن و غصه خوردن  اصال 

 کرد...  یاسکل م شتریبودن مرا ب

 

 تخت بلند شدم.  از

نم  فیحر  اگر حر  ی حسان  م  فیشدم،   که  توانستم    ی خودم 

 بشوم...!! 

 توانستم به سراغش بروم...!!!  ی من که م  د، یآ یحسان نم اگر

 

 ... ختیر دلم

 چاکاندم...  شیکردم و ن  ذوق 
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 کنم...  رشیو غافلگ  نمیرفتم تا حسان را بب یم

 بود...  یخوب حس

عز  خاطر آنقدر  من  زیحسان  که  برا  بود    ی قدم   شیقاصدک 

 بردارم...

 

 حسان فکر کردم...   یبهم کوباندم و به اخم ها دست

 اخماش بشم...!!! « یفدا ی»اله

 

تنها باشم و در خلوت خود،  به   شتری بودم که هرچقدر ب  گفته

 شدم...!!!  یهمان مقدار هم اسکول و شوت م 

 

 درد گرفتند.   می دمک هابس که چشم چرخاندم و نگاه کردم مر  از

به دادم    هیشد که خاله عط  یم   یی داشت دوتا  زیکم همه چ  کم

 ...دیرس
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  یکن  یچشم و چالت و براش چپ م  یکه دنبالش دار  یمادر اون -

 ...؟ نجایا یاومد یحالت چرا پا شد ن یباالس! با ا

 

 زدم و آرام گفتم:  حالم خوبه خاله...!  یکج و کوله ا لبخند

 

پا  نیا سر  ب  یم   نییبار  را  دومش  سوال  و  م  ی اندازم    یجواب 

 گذارم.

 

 دستم نشست. یرو دستش

 چه مرگم شده...!  دهیندارم فهم شک

 باال آوردم و نگاهش کردم.  سر

دونم    ی: قربون خجالتت برم... مدیبه صورتم پاش  یمهربان  لبخند

کنم که کله شق   کاریچ یباشه ول شتیپسر من بود که پ  فهیوظ

 ! ؟یفتاد،  چا یبرات م ی حق بده اگه اتفاق و لجبازه!  مادر بهش
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 کنم.  یجوابش سکوت م در

 ...؟! میچه بگو اصال

 که نمک ندارد...  یدست بشکند

  ی ب  ن یرا بهم بزنم،  من غلط بکنم تو ا  یکند که نامزد ی م  یکار

 نمونه خوبش و از دست بدهم...!  هی  ،یشوهر

 

 ... ریبگ دهینشن خدا

 

دست  :  از  دیکش  یپوف کالفه ا   زنم،ینم  ی حرف  د ید  ی وقت  خاله

 ...! یکن  یدق م یشما جوونا... پاشو برو که دار

 

  ی لبخند گل و گشاد  دنمیآمد و به محض د  رونیاز اتاقش ب  سنای

 ... دیزد و در آغوشم کش

 حالت خوبه زنداداش...؟! -
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 حرفا را نداشتم...  ن یا گریکه د سنا ی با

 ...!!! تهی ضو از خودرا شعوریاون داداش ب رینه و همش تقص-

 

 درشت شد. سنای چشمان

 ...! یو مظلوم یخوب نیوا نگو،  داداشم به ا-

 

 من...!  یکیداداش تو مظلومه  ی کیدادم:  آره  نیرا چ دماغم

 

راست به طبقه   کیخند زد و از کنارش گذشتم و  ریبلند ز سنای

 باال رفتم... 

 

 شد  میدلنواز گوش ها نیکوتاه خنده مردانه اش طن یصدا

 .!!! دلم.. یرو یمیزش مالنوا و

 

 زد.  یبه من بود و با تلفن حرف م پشتش



 

~ 1016 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 نشده بود.  متوجهم

 قرار کرد.  ی پهنش دلم را ب یادیز یبلند و شانه ها  قد

 برد.   یو گندمگونش هوش م  یتن عضالن یرو شیمشک  یرکاب

گرفته   شیباز  انی در م  کیکرد و قلب من هم    یم  یدلبر  المصب

 بود.

طاقتم    یب  نیچن  نیبمانم که ا  شتیر  خیب  تا آخر عمر  یاله  حسان

 ...! یکرد

دو کتفش فرو    انیداشتم از پشت بغلش کنم و سرم را م  دوست

 ببرم... 

 دلبر...!!!  نقدریمرد و ا آخر

 

 کاناپه انداختم...   یو شالم را در آوردم و رو لباس

 ... دمیداخلش کش یرا هم باز کردم و دست میموها  پسیکل

تاپ سف  ینگاه  پاتنم    دیبه  آن ساپورت کلفت  با  و    م یانداختم 

 خوب بودند.
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 در چشم باشد.  شتریام ب نهیتا خط س دمیتر کش نییرا پا  لباسم

 کند من نکنم...!!!  یم یدلبر او

و    اورمیب  رونیب   کمی  دی با  ستند،یدکور ن  یها که برا  نه یس  نیا

 ادب شود... یچشمش بکوبم تا کم یتو

 شتر یب  دشیم در وسعت د سنم ه کشم تا با  یهم باالتر م  شلوارم

 شود...

  یلیبه ارمغان داشت و من خ میهفته فقط اخم و تخمش برا سه

برا که  بودم  کش  یخوب  برا  یی بایز  یزهایچ  ی منت  به    ش یرا 

 ارمغان آوردم...!!! 

 کنم...  یباز شیدلبرانه برا یوقتش بود تا کم  حاال

 

 گردد...  یدفعه سمتم بر م  کی روم که  یخرامان راه م خرامان

ها  زا ه  شی حرف  تلفن  نم  چیبا  در  نم  ی سر  دلمم  و    ی آوردم 

 خواست که بدانم. 

 کند.   یبه دست با بهت نگاهم م یگوش
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انگشت م  می موها  نییپا  کهیمن در حال  اما با    چاندمیپ   یرا دور 

 دهم...   یسالم م دهیگز یمخمور و لب یچشمان

 عشوه گرانه...!!!  یتیمظلوم

 کرد.  جادیگره ا ش یهاابرو نیب اخم

  ی کند و طرفم م  یم  یعیتند و سر  یفرد پشت خط خداحافظ  با

 ... دیآ

 

 ر ی آورم و مثال سر به ز  یخود نم  یدارم اما به رو  جانیآنکه ه  با

 شوم...  یم

 

 کند.  یاش را کمتر م فاصله

 تنگ کرد.  نفسم را  ک،ینزد نقدریا حضورش

 آغوشش...  یبرا مردمیم داشتم

 

 ...؟! یکن  یم کاریچ نجایا-
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 شد.  یخال  بادم

  ی را به چشمانش بکوبم ول  م یها  یی بایز  ، یاومده بودم با دلبر  مثال

 انگار آقا کور بودند...! 

 

 کنم طرفش...   یخودم را خم م یبه کمر شدم و کم دست

 ف یآقا ناراحت تشر نکهیکنم،  نه ا ادتیاومدم مثال نامزدم رو ع -

 بکنم...!  یثواب هیداشتن گفتم 

 

چشمان    یزنم و تو یشانه ام را عقب م  یخش شده روپ   یموها

 شوم...  یم رهیخ شیمشک

 

 کرد.   یهم بهم منتقل نم  یخوانا نبود اما حس بد نگاهش

 خدا را شکر...!!!  خب
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نگرد،  تا گردن    یگردد و جز به جز م  یکل صورتم را م  نگاهش

 شود.  ی تر م ی آنجا طوالن یو کم د یآ ی م نییام پا نهیو چاک س

 

 دارم. ی زنم و با ناز سمتش قدم برم یم یشرور لبخند

 ... ندینش یاش م نهیس یرسانم و دستم رو یرا به صفر م فاصله

 

 کنم...  ی کنم و اغواگر نگاهش م  یرا کج م سرم

زنان رو  دستم آمد  یرو  دستش چشم و    یو چشمانش دو دو 

 رقصد.  یلبانم م

مستم    که تنم را به آتش بکشد و   یبوسه اش بودم،  بوسه ا  منتظر

 کند. 

اش را به چشمانم دوخت و با اخم    یو سخت نگاه وحش  سفت

 اش نگاهم کرد...  یجدانشدن  یها
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خفه ام کرده بود    شیاو بود،  با بوسه ها  یجا  یهرکس  مطمئنا

 او...  یول

 

چ  دمیفهم ا  مینگو  یزیتا  بردار  خشونتش   نیدست  پر  نگاه 

 ...ستین

 ...! دیحسان... ببخش-

 

 .رمیگ  یو چشم م  نگاه کردن ندارم توان

 اش چسباندم. نهیبه س  یشانیپ 

 شد...  یفشار دستانش داشت خورد م ریز انگشتانم

 

غضب آلود و    ی اش بلند کرد و با چشمان  نهیس  یرا از رو  سرم

درست   دنی! هان؟!  با بخشد؟ی:  ببخشدی صورت سرخ شده غر

 بخشم...؟!  ی من م یفکر کرد  ای  شه؟یم
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 .دمینگاه خشنش ترسچنبره زد و از  م یته گلو بغض

 زده بود.  رونیو گردنش از جوش و حرص ب ی شانیپ   یها رگ

 

 تر نگاهش کردم. یشدم و با چشمان الل

 

قاصدک؟     ی خم شد:  چرا الل شد  می کرد و رو  م یموها  یتو  دست

  ؟ یلعنت  یکن   ی فکر نم  یچرا قبل از هرکار   ؟یفکر  یآخه چرا ب

 ؟ ی لبت چق یتو ایات  هیاگه اون چاقو خورده بود تو کل

 

 کردم...؟!  یم کاریمن چ ینعره زد:  اگه مرده بود بدتر

 

 نگاهش دلم را به درد آورد. یتو عجز

 ها فکر نکردم.  نیا به

 نگذاشت که فکر کنم...!  ومرثیک
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آوردم و رو  دستان باال  را  با   نهیس  ی لرزانم  آرام  اش گذاشتم و 

 بغض گفتم:  حسان...!!! 

 

ه شو قاصدک تا دهنت و  حسان و درد!  حسان و مرگ!  خف-

 نکردم دختره احمق...!  سیسرو

 

 زد و تکانم داد.  داد

 نکرده سکته کند.   یی سرخ و پر از خشمش ترساندم تا خدا  صورت

 را نداشتم...  شیرحم یهمه ب نیا انتظار

 

 ترسم...!  ی... تو رو خدا حسان من مدی: ببخشدیچک اشکم

 

و جد  چنگ محکم  و  ام  چانه  به  ترس!  دیغر  یزد  ترسم   :  تو 

... زن من  یسرو پا با کس و ناکس دعوا کن  ی ب  هیکه مثل    تهیحال
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دست و پا افتاده باشه که با دو تا الت جنگ    یاونقدر تو  دیچرا با

 و دعوا کنه...؟! 

 

 حسان...!!! -

 

را به خشم داد و ارام گفت:  اگه    ش یجا  ی بار غم و درماندگ  نیا

 ؟! کردم... یتو سرم م  یشد من چه خاک یم تیطور

 چسباند:  اگه... اگه...  میشانیبه پ   ینشایپ 

 

 را نزد. حرفش

 زد...  ی نفس م نفس

  یسر  رهیبا خ  یکرد  میقاصدک،  بوهلل که روان  ی کرد  وونم ید-

  ن ی... از ایغلطا نکن  نیاز ا  گهی کنم که تا د  هتیتنب  د یهات... با

پل  دی ... بایو دل من و نلرزون  یغلطا نکن    یزد  ی نگ مز  سیبه 

 احمق...!!!
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 حالش و نداشتم.  نیا دنی د طاقت

 ظاهرا آرام تر شده بود.  اما

 کرد.  یسرم خال  کبارهیداشت که   یدق و دل  هرچه

 

 ...!ستیحقت ن نکهیا نه

 از آن عذاب بکشد. شتریب نخواستم

 خواستم آرامش کنم.  یم

کردم مثال    یحالش بودم،  خودمم درستش م   نیباعث ا  خودم

 .... گریدزن بودم 

 

راه به راه بهم   یدار  یآقا مواظب حرف زدنت باش، بفهم چ  یه-

 ...؟! ی بند یم
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 ام باال رفت...  یی همه پررو نیحسان از ا یابروها

 ...؟! یش ی نه تو آدم نم-

 

 ...؟! شهیپر ناز زدم و سر کج کردم: مگه فرشته هم آدم م  یلبخند

 

 ... دیپرنازم خند یی همه پررو نیاز ا باالخره

 ...!!! یشرف ی ب یلیخ-

 

 کشم.   یو خودم را باال م دهیاش را کش یبند رکاب  دو

لبش چشم در چشمش با اغوا لب    کیصورتش،  نزد  یبه رو  رو

 استاد...!  م یزدم: درس پس داده ا

 

 لبش گذاشتم...  یرو لب

ه  چشم ناش  ی حرکت  چیبست،   من  اما  احساس   انهینکرد  پر  و 

 ... دمیبوس
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 ... دمیلبش کش یکه رو  زبانم

 ... دمیکمرم شد و باال کش چکیاز کف داد و دستش پ  اریاخت

 

  واریداغ و پرلذتمان مرا به د  دنیبوس  انیچرخش بلند، م  کی  با

ب و  د  نیکوباند  و  ه   واریخودش  کام  و  داد  و    قیعم  یافشارم 

 گرفت...  یطوالن

 به کز کز افتاده بودند اما حسان دست بردار نبود. می ها لب

 نگذاشت. یسالم یارا نشانه رفت و ج گردنم

 و کبودم کرده بود...  اهیس مطمئنا

 

 سالن را برداشته بود. شیبوسه ها یصدا

 کرد.  ی م ی دل تنگ رفع

 بودم که آرامشش شدم...  خوشحال

 

 باسنم انداخت و بلندم کرد...  ریز دست



 

~ 1028 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

باز کردم تا دور کمرش   یرا به آن  می خراب پاها  یبا حال   اریاخت  یب

بلند    غم یج  یکه صدا  دیکش  یر یان تزخمم چن  یگره بزنم که جا

 شد... 

 

 « ی»راو

 

رو  حسان را  قاصدک  کرده،   نگران   یهول  و  گذاشت  کاناپه 

 نگاهش کرد. 

 دخترک از درد درهم شد.  صورت

 

 شد...؟!  یچ-

 

 را دراز کند.  شیکرد تا پا کمک

 خوشحال شد.  شیچشم در چشم حسان کرد و با نگران قاصدک 

 .دیکش ریزخمم ت ی جا یچی: هگفت مظلوم
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 .دیرا خواباند و تاپش را باال کش قاصدک 

را در هم    شی بدتر ابروها   دش،یشکم صاف و سف  یزخم رو  رد

 گره کرد. 

 کرد...؟!   یبرسرش م یچه خاک مردیم اگر

 زد...  ی زخم تو ذوقش م رد

 رد آن کند...  یبرا یباشد تا فکر ادشی حتما

 

 شد.  بلند

 نبود.  یوجودش مهارشدن خشم

برده بود اگر    ی پ   دنشینشده که بدتر با بوس  ی زده بود اما خال  داد

 شود.  ی هم مشکل م دنیقاصدک نباشد،  نفس کش
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کس  آرام به  کار  و  رو  یبود  پا  نکند،   خدا  اما  دمش    ینداشت 

شود تا طعمه اش را    ی گرگ م  کیبگذارند، آن وقت است که  

 بدرد...! 

 

 جانش...!   یبود هم بال  طمعه قاصدک بود که هم جانش   نیا  حال

کذا  سه با  ییهفته  اما  بود  خون  خودش  دل  و  به   دیگذشت 

م نفهمش،  زبان  و  تخس  چ  یدخترک  هر  که  بر   یزیفهماند 

فکر عمل کردنش هم جان    یو ب   دیسنج  دی با  طشیشرا  یمبنا

بود،  هم ترس تو انداخته  را در خطر   گرانیوجود د  یخودش 

 . بود ختهیر

 

 اشت.را د طیشرا نیهم هم سنای

فکر    یقاصدک که بزرگتر بود چرا ب  یشد ول  هیهم به شدت تنب  او

 عمل کرد...؟! 

 

 خسته شده بود.  یفکر شیهمه تشو نیهم از ا خودش
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 فکرش را جمع و جور کند.  یکرد تا کم ش یدرون موها دست

کرد بعد    یرا روشن م   ییزهایچ   کی  د یقاصدک برگشت، با  سمت

 ند.... را جبران ک شیدلتنگ هیتوانست بق یم

 

درهم  و با جذبه اش خم شد و قاصدک را بغل    یهمان اخم ها  با

 را درآورد... غشیج یصدا  شیهوا  یزد که بلند کردن ب

 

 اتاق خوابش رفت...  سمت

 بود...!!!  شیزهر چشم گرفتن و رفع دل تنگ یبرا یخوب یجا

 

 

 تخت گذاشتش. یرو آرام

رو  چشمان قاصدک  جد  ی جستجوگر  حسان   یصورت  جذاب 

 ت.گش
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 و ترس برش داشت. دیگز لب

 نبود...؟!  ریسخت گ یاد یبود، ز  دهیحسان را ند یرو نیا

 همه ناز و عشوه همه اش کشک بود...؟!  آن

 

تنش چنگ   یصورتش چرخاند و به رکاب  یقرارش را رو  یب  نگاه 

 زد... 

 ...؟! هیچ گهی کردم، د یحسان من که معذرت خواه-

 

 اعصابش رفت...  یحسان رو پوزخند

 کند.  ی محل یحق نداشت ب حسان

 

بود غلط    رفتهیکه خودش هم پذ  یامر  کی  یهمه واکنش برا  نیا

 بود...!   یادیز گریاست، د

 مش یگفت، فقط نگاه پر خشم و سرخش را تقد  ینم  چیه  حسان

 کرده بود... 
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  ا یبگو  یزیچ هی ا ی  ی را بلند کرد: لعنت شی گرفت و صدا حرصش

 زنم...!  یبهم مرو هم  ینامزد نیو ا رمیم نجایمن از ا

 

 ... تشیآتش خشم و عصبان  زمیکه شد ه یاز حرف امان

 

به س  چشمانش رو  و    ی اه یگشاد شدند،  صورت سرخش  رفت 

 که منقبض شده بود.  یفک

 چه گفته...؟! تی از سر عصبان دیتازه فهم دخترک

 

شده اش    دیکل یدندان ها  یقاصدک را محکم گرفت و از ال  فک

جا زبون و از حلقت   نیدک که همگفت: خفه شو... خفه شو قاص

 ...! رونیکشم ب یم

 

 آب دهانش را قورت داد. دهیترس قاصدک 
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 نکهیا  ی شرف جا  ی فشرد و باالتر آورد: ب  شتریفکش را ب  حسان

  دی و من و تهد  یکن   ی و باز م  تا من ببخشم، دهنت   یموش بش

 ...؟ یکن  یم

 من... من... -

 

شد    ده یکه سرش محکم به بالش کوب  ضرب فکش را هل داد   به

و داد زد:  دهنت و ببند و حرف نزن تا دهنت و پرخون نکردم... 

من دهنت و     ؟ یزن   یرو بهم م   ینامزد   ؟ی کن  ی م  د ی من و تهد

 !ینخور یگوه اضاف  گهیکنم تا د ی م سیسرو

 

 لرزان قاصدک در حدقه گشاد شد.  چشمان

 سکه افتاد... و به سک دیهمه جوش و خروش حسان ترس نیا از

 

قاصدک    ی و حرفها  دیچرخ  یدور خود م   یمانند ببر زخم  حسان

 قابل هضم بود.  ریغ  شیبرا
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 . دیاش را گرفت و کش قهیو  دیدفعه سمتش چرخ کی

 

به زخم قاصدک وارد کرد اما    ی گریاش درد د  یشدن ناگهان   بلند

 زدن هم نداشت...  کیجرات ج یاو حت

 

تمام    یرحم  ید و با ب ش  رهیاش خ  دهیچشمان ترس  یتو  حسان

  ت یمحدود  چی!  حال کردن باهاتم برام هیحقم   ،یگفت:  زنم

  ای   ی و من و بچزون  یجفتک بنداز  ینداره اما بخوا  ی و عرف  یشرع 

 وقت...  چیکه ه ارمیبه سرت م یکار  ، یکن  دمیتهد

 

وقت   چیترسناکتر ادامه داد:  ه یشخندیخم تر شد و با ن شیرو

 !! ...!ی کن دی من و تهد ینتون

 

 شخندیسرش را به چپ و راست تکان داد که ن ده یترس قاصدک 

 شد... شتریحسان ب
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 ... ادین رونیاز دهنت ب یکه هر حرف ریبگ  ادیخوبه بترس و -

 

 ترسناک بود، خشمش

 کرده بود.  ی دلش را خال شیاخمها

خودش    ای نه آنکه بدتر دل بشکند    اوردیبود دل به دست ب  آمده

 بترسد...!!!  شتریب

 

که به   یحرص وگرنه دل  یزده بود آن هم از رو  یامربوطن  حرف

 قابل پس گرفتن نبود...!   گریحسان داده بود د

 

خودش را باال    دیترس  ی که م  یحسان را چنگ زد و در حال   یبازو

 .دیکش

 اش گرفته بود. هیگر

 خواست... یرحم و ترسناک را نم یحسان ب نیا
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ا  ی من...من... معذرت... م- رفت...  خوام... حسان...  ز دهنم... در 

 ...بب.... دی... ببخشدی... ببخشدیببخش

 

 زد.  هیگر ریز بلند

 صورت پرنازش روان شدند.  یرو شیها اشک

 طوفان زده شده بودند.  شیآب یچشمها

 

با د  دل اما سکوت کرد و   شیاشک ها  دنیحسان  اتش گرفت 

 برنداشت...   شیها یآب ینگاه خشن و ترسناکش را از رو

 

 داد.  ی واب پس مج دیبا  قاصدک 

 

 صورت حسان را در دستانش گرفت.  یقرار  یبا بغض و ب   دخترک

ببخش- نخواستم...از...دهنم...رفت...  د...  یمن...   ...

تو...رو...خدا...حسان... حق... با... توئه... من... من... غلط... کردم...  
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م من...  نباش...  من...    ی ترسناک...  جون...  حسان...  ترسم... 

 ...حسان... دین... حسا...حسان... ببخشتمومش... ک

 

را زد که دل حسان به رحم  شی دخترک ملتمس حرف ها قدرآن

 ... دیآمد و در آغوشش کش

 

 و هق هق کرد و کمر حسان را چنگ زد...   د یبغضش ترک  دخترک

 زد....  یحسان را مرتب صدا م  نام

 

  ریدانست به خ ینگفت دلش پر بود و خودش هم م  چیه حسان

 شد...  یکرد که آرام نم ی ا چه مگذشته ام

 

از خود جدا کرد و صورت پر از اشکش را در دست    را  قاصدک

بالش گذاشت و    یسرش را رو  ش، ی در چشم ها  رهیگرفت و خ

 گذاشت...  شی لب ها یلب رو
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با اشک هادیبوس لبها  ی... همراه  زبان    دیرا بوس  شیشورش،  و 

 خشن و مالکانه...  د،یکش

 

 گاهش باشد.  هیند که او هست تا تکفهما ی به قاصدک م د یبا

 گذشت،  یم  دیبا یسه هفته جهنم نیا

 ندارد.  یسر خود شدن معن گریشد که د یم هیقاصدک تنب د یبا

تا دن  کی  او نامش دارد که حاضر هست    ا یمرد کنار خودش و 

 باشد و نفس بر نباشد...   دیبا  استیدن

 

 .... گرینفسش شده بود د  قاصدک 

 

را  لباس و    خ یتن    انی و مکند    تن قاصدک  آتش شد  اش  زده 

 اش شد...  یوجود سرد و زخم یگرم
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  اد ی تنش را مهر کرد و    یجا  یمحکم و خشنش جا  یها  بوسه

 گذاشت...  یدخترک بر جا دیرو تن سف ییبایز یگار

 

 کس سراغشان را نگرفت. چیه

 نکرد...   یکس دخالت چیه

زندگ  گذاشتند تصم  ی خودشان  و  بدانند  را  منفعتشان    میو 

 ... رندیبگ

 

 جدا شد. حسان

ب  چشمان نگاه  و  شد  باز  قاصدک  رو  یبسته  صورت    یقرارش 

 حسان گشت...

 بابغض نامش راصدا زد...   دوباره

 

و آرام نوازشش کرد   دیلبش کش  یانگشت شصتش را رو  حسان

 .... دشیو دوباره و دوباره بوس
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 .دیشنو یکرد و جرعه ا کینزد  شیبه لب ها را  قهوه

 انداخت. شیبه منظره سرسبز رو به رو ی نگاه همزمان

 آرامش محض بود...  ییجورها  کیرا دوست داشت،   نجایا

 

 قهوه اش را لبه پنجره گذاشت و برگشت...   ماگ

 دلبرکش لبخند زد...  دنی د با

آب  آخ چشمان  آن  با  دلبرش  و  چموش  دخترک  چقدر   یکه 

 خواست...! یپدردرارش را م

 

 

 عمق گرفت. شتریب لبخندش

 زنش بود...!!!  یو شرع  یاو را عقد کرد، رسم آخرش

 

زور حسان چرب  ینم  دخترک اما  عقد کند  و چنان    دیخواست 

 ازش گرفت که رسما به غلط کردن افتاد...  یزهرچشم
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  رند یبگ  یعروس  کبارهیصبر نکرد تا بعد از محرم و صفر به    یحت

 روز مانده بود، کار خودش را کرد...!  کیو درست 

 

او    قاصدک  و  بود  اش  درون شناسنامه  نامش  بود،  او شده  مال 

 مالک روح و جسمش...!!! 

 

حسان هم    یها  یریشد و تمام سخت گ  یم  هیتنب  دی با  قاصدک

 به نفع خودش بود.

 

شده بودند،  قاصدک امانتش    رشیبانگیکه گر  یی از حس ها  جدا

 بود...!!! 

 

 چشمش بودند.  یخوش تراشش درست تو یپاها

مشکلبا  دامن خواب  المبادا  شیس  شورت  و  بود  رفته   شیباال 

بود که چشمان حسان خ  ی لیبد  یصحنه ب اش   رهیخلق کرده 

 بود.
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 فرم بود.  یو رو کلیاز حد خوش ه شیب دخترک

 را حظ برد..  شیمو ی تن صاف و ب از

 شد.  ش یدو روز شب تا صبح حمد و ستا نیا یکه تو یتن

 ... دیبر  یامانش نفس م ی ب یها یتا شب با دلبر صبح

 

بالشش    یرو  بایز  یرنگش مانند آبشار  ییو طال  یشمیابر  یموها

 پخش شده بود... 

 ...! نشیدرشت و بلور یها نهیس

 ... رشینظ یب  یبلند کاشت و طراح ی ها ناخن

 حسان حبس کرد...  نهیو همه نفس در س همه

 

 کند. یداشت باز هم عشق باز دوست

 شد.  ی تنش ماز قبل تشنه  شتریو ب شترینداشت و ب یریس
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که     ییاز آن که دخترک را خوب ادب کرد،  به جبران روزها  بعد

 کرد.   یبود،  قاصدک را مجبور به عقد محضر یدر عذاب و سخت

 

اما درست مصادف بود ماه    رند یدوست داشت جشن بگ  قاصدک 

 محرم...! 

 

قاصدک را بست و کار خودش را کرد اما قول داد که جشن   دهان

 ... ردیبگ  شیبرا یباشکوه  یعروس

 

خورد که لباسش باالتر رفت و شکم تختش معلوم    ی تکان  قاصدک 

 شد... 

و باسن خوش فرم و گردش،  هوش از سرش    ک یکمر بار  قوس

 برد... 

 

 . دیتخت خواب یکنارش رو حسان
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شکم قاصدک گذاشت و شروع به   یپهلو شد و دستش را رو  به

 نوازش کرد...

فرو رفت و چنگ زد  کامل در آغوشش    گرید   یبا حرکت  قاصدک 

 اش... نهیبه س

 به خود چسباند. شتریدست دور کمرش انداخت و او را ب حسان

 .دیکش قیگردن دخترک فرو کرد و نفس عم  یرا در گود  سرش

 ... دیو بوس دییبو

 خمار قاصدک باز شد.  چشمان

 زد... قیعم یحسان و چشمان پر از خواستنش لبخند دنی د با

 گونه حسان گذاشت. یرا باال آورد  و کف دستش را رو ستشد

 

 نگاهش کرد.  رهیخ

 چانه حسان زد.  یرو یا بوسه
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  یو چشمک  دیمتعجب نگاهش کرد اما قاصدک تنها خند  حسان

 زد.

برود که اجازه داده نشد و تا به خود   رونیاز بغل حسان ب  خواست

 لبانش مورد هجوم حسان قرار گرفت...  د، یایب

 

  ییخورد تازه روابط زناشو  یبرنم  یی جا  چیبه ه  یعشق باز  یکم

 شد.  یهم مستحکم تر م

 

 همراهش شد...   دنیتن مردانه اش را چنگ زد و در بوس  قاصدک 

 

 زد. نیریش یلبخند  د، یکه کش عقب

 خورد. نیچشمان حسان چ گوشه

 آمد.  نیریکار را بارها کرده بود و در نظرش ش نیا دخترک

کش  طنتشیش عقب  بدجور   ییها   یدنیدر  حسان  چشمان  که 

 شد.  یخمار م
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گذاشت و دانه به دانه    شیرا نوازش وار درون تار موها  انگشتانش

 نوازش کرد.

 بود و آن ابشارها...!!!  جانش

 

 ازهیخواب آلود خم  یمحصور شده در تنش مانند گربه ا  قاصدک 

 .دیکش یا

 حسان کش امد.  لب

 

 ....!!! یبازم بخواب ستیقرار ن-

 

حسان فرو رفت و خواب آلود گفت: خوابم   نهیدک در سقاص  سر

 ... ادیم
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 د یگوش دخترک کش  ینرم  یرا رو   سشیخم شد و زبان خ  حسان

ب باال  خواست  دستش  و  کرد  لرز  قاصدک  حسان    د یایکه  که 

دخترک را دمر خواباند و خودش هم    ی را گرفت و به آن  شیجلو

 زد... مهیخ شیرو

 

به    چشمان را  بارش  شرر  و  برق  قاصدک  پر  مبهوت  چشمان 

گربه   هیمث    یو بخوا  یگفت: اگه بلند نش  یبم  یدوخت و با صدا

ب  یتو  یه ناز  دق  نیهم   ؛ یایبغلم  و  بساط    نیهم  قایجا  االن 

 ...!!! ندازمیزفافمون رو راه م

 

الزمش رو دارم فقط    ی را هم زد: االن هم آمادگ  رشیت  نیآخر

 منتظرم...!

 

 مات و مبهوت نگاهش کرد. قاصدک 

 . دیپر بشخوا
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که لب    د یکش  ی غیحسان را هضم چنان ج  ی که حرف ها  یوقت

 لبانش نشست...  یخندان مرد رو

 

                     

 بود.  رفتهیپذ قاصدک 

 فراتر از دوست داشتن بود. شیبرا حسان

 داشت.  دنیارزش جنگ او

حسان خوب بود،  قدم زدن در کنارش حال دلت را هم    داشتن

 کرد.  یخوب م

 

بردن،     شیت و عضالندرش  کلیبزرگ و ه  دستان بر دل  عالوه 

 هم بودند.  یگاه محکم هیتک

 

 مامن آرامش بودند.  دستانش
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 ... یکرد یآغوشش شب و روز را حس نم  در

 

 پراند.  یو هوش از سرت م دی بر ینفس م   شیها بوسه

 

 کرد...   یخشن و محکمش دلت را قرص م یها زمزمه

 

برا  گرید   دیشا نباشد  زندگ  یبد  داشته همراه    کی  شیادامه 

و مشکالتش را از    ییتنها  ینیاز سنگ  یتوانست بار  یباشد!... م

 دوشش بردارد...  یرو

 بود...  یهمراه خوب نحسا

 گذشته بود. خوش

برد، خوب که   ی از وجودش لذت م کهیدر کنار هم،  در حال تنها

 بود.  ی نه عال

 نداشت. ی قاصدک تمام یو غمزه ها ناز
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 ش شده بود پر از عطر تنش... کوچک کلبه

 هم گوش نواز بودند...   شیخنده ها  یصدا

 

 گشتند تا به رسم هرساله به مراسم محرم برسد...  یبر م امروز

 استفاده را ببرد...  تیخواست نها یروز ماندنش م نیاخر از

 

هر حرف و رفتارش محوش   یناز دار بود که برا  یادیز  دلبرکش

 شد...  یم

 بودند...   یگخود زند  شیلبخندها

 

 آماده کرد.  یمفصل صبحانه

 صفر صفر بود. ییدلبرکش در کدبانو اخر

نازدارش دلت   یدر مقابل تا دلت بخواهد با چشمان و رفتار ها  اام

 ... دیکش  یرا به آتش م
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 باال رفت.   یچوب یپله ها از

 جمع و جور بود...  شیجا

  شی قرار داشت و رو به رو یچوب ی بایتخت و کمد ز وارید گوشه

 ...! ای هم چمنزار بود هم در  ش یبایز ویکه و  یپنجره بزرگ قد

 

 کرد.  داریتخت رفت  و قاصدک را ب سمت

 محل نداد و دوباره خوابش برد...  قاصدک 

 

د  حسان با  و  زد  کنار  را  خواب  دنی لحافش  که خودش   یلباس 

 بود،  داغ کرد...  دهیخر

 

چمدان    کیشده بود با    یزیاز قبل برنامه ر  یدفعه ا  کیسفر    نیا

 بود...  دهیدلبرکش انتخاب و خر یکه خودش برا یلباس
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که   یپدر و مادر  یب  یهم قاصدک کم نذاشت و لباس ها والحق

 کرد..   یم یدلبر  شیزد و با رژه ها ی بود را تن م دهیحسان خر

 

با پوست تنش در تضاد    بیلباس خواب قرمز که عج  نیا  حال

 د ی بر یبود... نفس م 

 

تنش    راینداشت، دست ز  یا  دهید شود فاکرد دخترک بلن  هرچه

 هوا بلند کرد.  یبرد و او را ب 

 

 لختش بود که حالش را خرابتر کرد.  نهیس یقاصدک رو سر

 لبخند زد. دخترک

بود با    شی پاها  یرو   کهینشست و قاصدک در حال  یصندل  یرو

کار    نیزد و رو به حسان گفت:  تو ا ی آماده شده سوت زیم دنید

 ...؟! یو کرد
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 ! ؟یدیبرام صبحونه چ یشد داری :  نه!  تو بدیخند حسان

 

دلتم    ی لیداد:  هر هر هر!  خ  نیاخم کرد و دماغش را چ  قاصدک 

  ی کرد  ی فکرش و م  د ی!  تازه از اول با یخوشگل  نیبخواد زن به ا

  یمن و زور نکن   ی سرت رفته؟ اما حقته!  تا تو باش  ی که چه کاله

 تا زنت بشم...! 

 

 عقب رفت...  قهقهه زد و سرش به حسان

دلم نزار که خودم رو بدبخت   یخ... آخ!  دست رو : آدیرا کش  لپش

 کردم...! 

 

دلتم بخواد که من و   ی لی:  خد یاش کوب نهیبه س ی مشت قاصدک 

 ...!یبخوا

 

چشم   یتو  شتریهم ب  ش یها  نهیکه خورد، س  یبا تکان   قاصدک 

 آمد.  یم
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ا  یموها هاله  مانند  دورش  شده  دور    ییطال  یپخش  رنگ 

 قرمز پوشش را گرفته بود...  دخترک

  ده یبلند و کش  یحسان دور کمرش سفت شده و نفس ها  دستان

کامل    یاش بدتر نشان از حال خرابش بود که قاصدک با آگاه

 حسان را داغ کند...  ی تا حساب ختیر یداشت کرم م

 کرد..   یهم به بعدش فکر نم اصال

 

 .دیش چرخچموش درون آغوش  یگربه ا مانند 

 .دیرا بوس بکشیس یگردن حسان برد و رو ریز سر

 تن حسان باال رفت و سرخ شد.  یدما

 گشاد شده اش را بست و نفس نفس زد...  چشمان

 

 کرد...  ی م  یباز ریداشت با دم ش قاصدک 

 

 کند اما انگار قاصدک متوجه نبود...  یخواست کار ینم حسان
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ود چسباند و  شد و دخترک را به خ  شیچنگ پهلو  ش یها  پنجه

لبانش لب زد: داغم نکن دخترجون که دودش تو چشم   کینزد

 ...! رهیخودت م

 

ناز خند  قاصدک نوچ...نوچ... چه دود  دیبا  هم    یو چشمک زد: 

 رو برداشته...! نجایا

 

  یفهم یتو نم ؟یکن یباز ی: دوست داردیپر حرص خند حسان

  نیتونم هم  ی من م  ی دون  ی! اصال م؟یبه نفهم  یخودت و زد  ای

حضور    مونیعروس  یرو بدم که بچمون هم تو  بتیترت  یجا جور

 داشته باشه...؟! 

 

 وا رفت...  دخترک

 دو روز...  نی کرده بود، مثل ا طنتیفقط ش او
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بودن با حسان را   تیهم دوست داشت خوش باشد و نها  خودش

اش    یی جا  کیبدجور حسان را داغ کرده که    نکهیببرد اما مثل ا

 کرد... هم بدتر اعالم حضور 

 

 برد...  نییفاصله گرفت و سر پا  یکم

  یرا گرفته اما حس شدن   دشید   یجا  دشیخوش تراش و سف  ران

 بود.

 

 وق زده اش را به حسان دوخت...  چشمان

 اونوقت تو...  ختم،یادا و اطوار ر یکمی ؟یجنبه ا یچقدر ب-

 

تا وجود داغش را   دیسر کش  کبارهیآب پرتقال را    وانیل  حسان

 .. سرد کند. یکم

 ش یدندان ها یرا چنگ زد و از ال شیحرص کمر و موها  پر
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 ی و هنوزم دار  ی!  تو که پدر من درآوردکم؟یشرف    ی: بگفت

!  آخه المصب  ی کن  ی بدتر خون به دل من و اون بدبخت وامونده م

من  یاونوقت توقع دار ،یایمن ناز م یجلو افهیو ق ختیر نیبا ا

 ن...فقط نگات کنم...؟! اما شرمنده دخترجو 

 ... دونستمی...من... نمنی...ببنیبب-

که من اگه بخوام تو   نهیمهم ا  ست،ی!..  دونستن تو مهم نشیه-

توپ    یزیبرنامه ر  هیقبلش   دیرو تمام و کمال مال خودم کنم، با 

 ...! زمیبر

 

 رو ازت گرفتن...؟!  یخواد! مگه عروس یوا مگه برنامه م -

 

 بودند.  یجالب بیحسان و چشمان مخمورش ترک لبخند

پر از حس ن  یبم  یصدا  با و خواستن بود، گفت: چطور   ازی که 

بدون    ام، ی زمان صبر کنم؟! اگه حاال هم کوتاه م  تا اون  یتوقع دار

 کنم...!  یکار تتیکه نخوام بدون رضا یاونقدر مهم هست
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 بود که قاصدک به غلط کردن افتاد...  نجایا

د و سمت  از بغل حسان فرار کند که حسان بغلش کر  خواست

 را از سر گرفت...  شیکاناپه برد و عشق باز

تمام وقتش    ش یلب ها  دنیبوسبا تن و بدن قاصدک و    یباز  عشق

 را گرفت... 

 باشد...  ز یخواست سفرشان خاطره انگ یم

 و لذت بخش بود...  رینظ یسفر دونفره اشان ب نیاول

 و مهر کرد.  دیتن دخترک را بوس یجا یجا

 بود...  شانیبایزشاهد خاطرات  یچوب کلبه

 لذت داد و لذت برد...  حسان

روز انجا    نیکرد و اخر  یپر از خواستن حسان را همراه  دخترک

 کردند...  رینظ  یب  یبه خاطره ا لیماندن را تبد 

برعهده خانواده   یبر رسم هر ساله مراسم محرم و روضه خوان بنا

 بود. ینیحس
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آن   یرایسل گشته بود و با جان و دل پذ که نسل به ن  یا  خانواده

 بودند. 

 

 بود که وقت سر خاراندن هم نداشت. ریآنقدر درگ حسان

 ... ئتیه ریدرگ ای بود  یگالر ای

 

از کار را گرفته   یدر تکاپو بودند و به نسبت توانشان گوشه ا  همه

 بودند. 

 

خواست خودش را    ینشان داد،  م  یخود  انیم  نیهم در ا  سهند

 ثابت کند...  ینیحس به خانواده

 بود.  سنای ریدلش گ آخر

 اش پدرش را درآورده بود.  یچشم ریو ز یواشکی یها نگاه 
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اشاره دختران و زنان اطرافش به تخت خوابش   کیکه با    ییاو

  دی گذاشتند،  حال با  یم  ارشیآمدند و خودشان را در اخت  یم

 چشم و ابرو آمدن...!!!  کی یکرد برا ی دل دل م

 

 بود.  دل تنگ قاصدک 

کلبه گذرانده و حال حسان  یی تنگ روزها  دل   ی بود که در آن 

 دست نوازش بر سرش بکشد...  ایرا بشنود  ش ینبود تا صدا

 

  ی که غصه م  یتختش نشسته و در حال   یو سرخورده رو  نیغمگ

 ...ندیحسان را بب بتیخورد نگاهش به در بود تا ه

 هم نبود.  خانجون

 گذراند.  یم یخوانروضه  ای وقتش در جلسات دعا  شتریب

 

 وبلند شد.  اوردیآخر طاقت ن در

 زد. یبازش را به کنار یموها
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ا  چیه در  ول  نیوقت  بود  نکرده  ها شرکت  مراسم  حاال!     یجور 

 حسانش تنگ بود...  یدلش برا

 

 

 کرد...  یمیکامال مال شیو آرا سیرا گ ش یموها

 کامل کرد...  ی اهیرا با مانتو بلند س شیمشک نیسنگ پیت

 

 سرش گذاشت و از خانه خارج شد.  یا رور شالش

 

 به کوچه انداخت. ینگاه 

 بود...  شلوغ

 شد...  ینیخانه حاج حس وارد

 

 غذا به مشامش خورد...  یبو

 معلوم نبود...  یزیچ چیجالب بود که ه اما
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  ی بزرگ و فضا  یها  گید دنی پشت ساختمان رفت و با د سمت

 .. بود، مبهوت ماند.  دهی که تا به حال ند ی باز باغ 

 

خود احساس   یها را رو  هیاز همسا  یبعض  نیو سنگ  رهیخ  نگاه 

 کرد... 

 

 ادب سالم کرد...  یآرام به کنارشان رفت و از رو  آرام

 

به طرفش رفت تا    یعروسش،  با خوشحال  دنی خانوم با د  هیعط

 ... دیخوش آمد بگو

 کرد عروسش مانند آن ها نبود...   یم درک

 نبود جز خودش...!!!  سچکیقاصدک مثل ه   ،لش یقول آقا خل به
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 یستاره باران گفت:  خوشومد  یو با چشمان  دیرا در آغوش کش  او

 ...؟! یاز ما کرد یادیمادر... چه عجب 

 

گونه    یرو  یو خم شد و بوسه ا  د یخجالت زده لب گز  قاصدک 

 خانوم گذاشت...  هیعط

 ... شمیبه خدا من االن هم دارم از خجالت آب م-

 

تنگ شده    اری  یزد: بگو دلم برا  یچشمک  طنتیخانوم با ش  هیعط

 ناقال...! 

 

 عه خاله...!!! -

 

  ی لیچند روز خ  نی:  برو مادر بچم ادیخند  یخانوم نخود  هیعط

 ... رهیدر م شیخستگ نهی... تو رو ببدهیزحمت کش
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و    سنا ی  دنیبا لبخند جدا شد و وارد ساختمان شد،  با د  قاصدک 

رفت و خواست  رش بودند،  به سمتشانکه درکنا گریدو دختر د

 ... ستادیاسمش ا دنیاعالم حضور کند که با شن

 

جور   نیاهل ا  ایچرا؟     ستین  نجاهایزن داداش گرامتون ا  نیا-

 ...؟! ستنین ییمراسما

 

کم    یدیاش و ند  افهیگفت: ق  ظیاش هم با غ   یبغل دست  دختر

هزارتا مرد قربون   یروز  دمیو د  جشیپلنگا نداره... من پ   نیاز ا

ازدواج    یزن  نجوریمن موندم آقا حسان چطور با ا!   رنیصدقش م

 کردن...؟! 

 

نداره، چون به داداشم و انتخابش    ی لبخند زد:  به ما ربط  سنای

 ... میذار یاحترام م
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زد اما مثل آنکه  آن   هیخوب در لفافه کنا  سنایاش گرفت،    خنده

 دو دختر دست بردار نبودند... 

 

انتخاب اشتباهه!  آقا    نیااما    نی زار  یجان درسته احترام م  سنای-

  ن یهم بزرگ شده!  ا  یتو خانواده مذهب   ه،یمرد مذهب  کیحسان  

 خوره...  ی دختر با اون سر و وضع ناجورش اصال به شما نم

 

بدکاره هاس،  اونوقت چرا آقا حسان    نیگفت:  ع   گرید  یدختر

 ...؟! رهیگ یجلوش و نم

 

 قاصدک باال رفت...  یابروها

اما واقعا به حالشان تاسف خورد که از   امدیبود خوشش ن  درست

 حسادت چه حرفا که بارش نکردند... 

 

لبخند    سنای با  و خواست جواب دهد که قاصدک  آورد   جوش 

 جان!!! سنایمنحصر به فردش گفت:  
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 سنگ کپ کردند...  تراندخ

 

هم    یادیز  ی و رو به دو دختر که سن  ستاد یا  سنایکنار    قاصدک 

 تند، گفت: سالم عرض شد... نداش

 

 به تته پته افتادند...  دخترها

 

اصال    سنایبه    ی نگاه  قاصدک  گفت:  و  انداخت  دخترها  بعد  و 

! ارنیزن مردم حرف درب  ا یپشت سر شوهر مردم    ستیدرست ن

  ن یکنه تو ا  ی م  یاری دونم و ذهنم    یکه من م   یی بعدم تا اونجا

مردم و متهم  کردن و    بتیکنن نه غ   یم  یجور مراسما عزادار

 کردن به بدکاره بودن...!!! 
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گفت و از آنجا   یبردند و قاصدک با اجازه ا  ریسر به ز  دخترها

 دور شد... 

 

 دلش نبود...  یتو دل

 ال رفت. طبقه با به

 اتاق حسان شد.  وارد

 ... دیتختش دراز کش یو شالش را درآورد و رو مانتو

 .. حسان را بغل کرد و سرش را درونش فرو برد. بالشت

 

 و قامت حسان در ذهنش نقش بست...  دییتنگ بو دل

 رفت. شتریب دلش

 فراتر از آن...؟! یزیج ای بود که او دچارش شده  نیهم  یعاشق

 خواست.  یحسان را م حضور

 ی داد سرش را رو  یکه جان م  یستبر  نهیپهن و س  ی ها  شانه

 ... یخواب پر از آرامش را تجربه کن کیو  یآن بگذار
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 کش...  شیکه پ  یزو عشق با دنیبوس

 

 بلند و شروع کرد به راه رفتن...  نباریا

 ... امدیهم حسان ن باز

 

زند که حسان  ب  رونیو شالش را چنگ زد و خواست از اتاق ب  مانتو

 ... دیرا د

 

 چشمانش بود...  یحسان پررنگ جلو ریمحو شد و تنها تصو ایدن

 

 . اوردیبغض کرد اما به رو ن  یشدت دل تنگ از

 

در نگاه دخترک کل صورتش را با دل    رهید و خش  کینزد  حسان

 رصد کرد.  یتنگ

 زد. لبخند
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 دخترک را گرفت و فشرد. یدراز کرد و بازوها دست

و دست پشت سرش برد و سرش را    دیرا به سمت خود کش  او

 اش گذاشت... نهیس یرو

 

 شد... قیهمانجا بود که آرامش به وجودش تزر بهشت

 ها بهم دچار بودند.  آن

 که مهم نبود...؟!  یگرید یان آن براکتم اما

 

 .دیرا بوس شیشانیپ  حسان

 زد. گوشش یرو یسیکرد و بوسه خ سرخم

 خوشش آمد و سرش را کج کرد...  قاصدک 

 

 ...! اد ینکن حسان قلقلکم م-

 

 .دیخند حسان
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 را به پشت انداخت. سشیگ

 رفت...   ی م   د یرا باز کند اما وقت نبود و با  ش یداشت موها  دوست

  ره یذخ  یکنار دلبرکش سر کند و انرژ  یقیتواند دقاکه ب  نیهم

 ادامه دهد...  یبدون خستگ شی توانست به کارها  یکند، م

 

 لج برد و بدتر به کارش ادامه داد. حسان

خورد اما او    یو تاب م  چیقاصدک در آغوش بزرگ و پهنش پ   تن

 دست بردار نبود.

 

 عه،  حسان نکن... حسان...!!! -

 

با چرخش  ش یبه موها  یچنگ  حسان به    رانهیغافلگ  یزد و  را  او 

 ... دیکوب وارید

چه به روزم اومده،     دمتیهفته که ند  کی  نیا  یتو  یاگه بدون-

 ...!!!یکن  ینم هیوقت گال  چیه گهید
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و دست دور گردن حسان انداخت  دیخودش را جلو کش  قاصدک 

دوران   یجانم! تو  ی حق به جانب نباش  نقدریو با ناز گفت: بهتره ا

  یزنگ زدن بود که جنابعال   هی خرجش    م،یکه نبود  خ یارماقبل ت

 ...؟!!! یریبگ  یالتماس خشک و خ هی یدینرس

 

لب زد:   شیدر چشمان آب  رهی دلش رفت و لبخند زد، خ  حسان

 ...!!! کترهیخانوم خانوما!  گردن من از مو بار یحق دار

 

  یی کج شده با تن صدا  یزد و اغواگر با سر  یقهقهه بلند  قاصدک 

  ی جبران دو نفره...!  جاش رو نم  هی!  یجبران کن  دی ت: باگف  م یمال

 باشه...! کیدوست دارم رمانت یدونم ول

 

 حسان روان شد. یاز سر و رو عرق 

 اغواگر بالفطره بود.  کیدختر  نیا

 کرد...!  یاز آتش گداخته ات م یدر کوره ا  چ،یکه ه داغ
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  یدوخت و با صدا بیسرخ شده اش را به دخترک دلفر چشمان

  ی اریهمه ناز و غمزه از کجا م  نیگفت:  ا  یفته و خش دارگر

 ...؟! یلعنت

 

باال داد و    ییبه گردنش داد و تاک ابرو  یسرخوش قر  قاصدک 

 آقا...!!!  بمیگفت:  از تو ج

 

 تنها نگاهش کرد...  حسان

 ... ختیر ی ناز م نگونهیاز او ا ریغ  یمرد یاگر برا مردیم

م  خط نشان  ب  ی و  را  دخترک  و  روک  داریکشد  پا  خط    یه 

 نگذارد....!  ش یقرمزها

 

ه  چیه- ندار  چیوقت،   حق  نامحرم  یجلو  یوقت  بلند    یمرد 

  ی ...! قاصدک همه قشنگیایو غمزه ب  یزیناز بر  نجوریا  ای  یبخند

تا ته دن   اتیو خوشگل نازت و خر  ایواسه منه...  اما  دارمیهم    ...
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 ن یمو تو بغل خودم و درست ه  یبرام باش   دیفقط من... منم که با 

 جا....! 

 

رو  چند را  ا  نهیس  یبار کف دستش  داد:   ادامه  و  زد   نجا یاش 

اما فقط    ا یجا،  ناز کن،  بخند،  قهر کن، عشوه ب  نیدرست هم

 من،  من شوهرت... خودم تا آخرش نوکرتم...! یبرا

 

 تنها نگاهش کرد.  قاصدک 

 و تعصب را از چشمانش خواند.  رتیغ 

در آغوشش   اریاخت  یکه بشده بود    شی او و حرف ها  محو  آنقدر

 به آن زد... یگردنش برد و بوسه ا ریو سر ز دیخز

 

هم احساساتش اوج گرفت و محکم در آغوشش فشارش    حسان

  ک ی یلبانش گذاشت و دل تنگ  یداد، سرش را باال آورده لب رو

 را جبران کرد...!!  شیهفته ا
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ماگ   قهوه در  فراوا  ختیر  ی را  دقت  با  سو  داخل  را  آن    ینین 

 حسان ببرد. یگذاشت تا برا

درگاه   ینیس دم  را  حسان  که  شود  خارج  خواست  دست  به 

 ... دیآشپزخانه د

 

 کجا خانوم خانوما...؟! -

 

  ی نیبه س  یدلبرانه اشاره ا  یو با چشمک  دی خند  نیریش  قاصدک 

 کرد... 

 بردم...!  ی آقامون م یداشتم برا-

 

 کرد... نگاهش  رهی دخترک خ یمست طناز حسان

 بود.  یخودش نبود،  ساده گذشتن از او کار سخت دست
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جلوتر رفت و    یاریاخت  چیرا از دستش گرفت و بدون ه  ینیس

 لبانش کاشت.  یرو یبوسه ا

 

 دخترک درشت شد. چشمان

 ! ؟ یشد وونهیحسان...  د نیه-

 

بعد توقع    یکن  یم  وونهینثارش کرد و گفت: د  یچشمک  حسان

 که دستم بسته اس...   فیح ! فینکنم...  ح یکار یدار

 

 انداخت. رونیبه ب ی و نگاه برگشت

گذاشت و قاصدک را    زیم  یرا رو  ینیس  ست،ین  ی کس  د ید   یوقت

کام  و  کرد  استفاده  فرصت  از  و  داد  هل  کانتر    گر ید  یسمت 

 گرفت... 

 

 کرد.  شیه شد و همراهقاصدک دور گردنش حلق دست
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  یم   کیزدکه ن  ییدر حال خود بودند که متوجه قدم ها  آنقدر

 شد،  نشدند... 

 

 . دند یبوس ی دو داغ و پر شور م هر

ز  ییجا  تا و چنگ  ری که دست حسان  رفت  به    یلباس قاصدک 

از جا   یبلند  نیه  یاش زد که با صدا  نهیس هر دو شوک زده 

 ... دند یپر

 

 کرد.  ی با چشمان وق زده نگاهشان م یفخر عمه

 .. رو به رو شود. یوودیصحنه هال نیشد با همچ ینم باورش

 لب گفت و چشم بست.  ریز یگر گرفت و ذکر تنش

 تشر زد... یدو مات بودند که عمه فخر هر

 

 ...! رونیحداقل او المصب و از اونجا بکش ب-
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 آمد.  نییکردند و سر هر دو پا گری کدیو قاصدک نگاه  حسان

 . دیکش رونیدستش رااز درون لباسش ب عیسر حسان

 

 رد... ب نییو سر پا  دی از خنده لب گز قاصدک 

 

با د   سر آورد  باال  با    یو محسن پشت عمه فخر  لیکم  دنیکه 

 باز مبهوت شد...  یی ها شین

 

 رهیبه سر و وضع قاصدک و نگاه خ  یاخم کرد و با نگاه   حسان

قاصدک را به پشت سرش فرستاد و با خشونت    ل،یمحسن و کم

 ...؟! هیینمایس لم یگفت:  مگه ف

 

  لم ی...  آخ...  داداش فرا کنار زد و گفت:  آخ  یعمه فخر  محسن

 ...! می اومد  ریبود که ما د  دهیخوب خوبش رس  یبه جاها  هیینمایس
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 کرد که حسان مچش را گرفت. یتک خنده بلند قاصدک 

 

گفت:    تیکه تحمل وضع موجود را نداشت،  با عصبان  یفخر  عمه

 ...! هیزیهم خوب چ ایح

 

 هم خنده اش گرفت اما خودش را کنترل کرد. حسان

 باز جلو آمد.  شیبا نهم   لیکم

کاراس؟!  اونم تو    ن یا  یجا  نجایبا تشر ادامه داد:  ا  یفخر  عمه

ب  عده  هیکه    یمراسم  نیهمچ که....؟! جاروننیآدم  واقعا    ی ...!  

 ...؟! تونهیعزادار

 

گرانه اش را به حسان دوخت: ازت انتظار نداشتم   خینگاه توب  بعد 

 حسان....! 
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سرش انداخت و    یا روخودش را مرتب کرد و شالش ر  قاصدک 

 آمد...  رونیاز پشت حسان ب

 

پنهان کرده    ش یمظلوم شد اما شرارتش در پشت چشم ها  نگاهش

 بود.

لحظه کنترلش   هی ... آخه  شهیتکرار نم  گهید   د،یعمه جان ببخش-

 ...! چونمیگوشش رو بپ  دم یو از دست داد...! خودم قول م

 

 زد...  ینگاه حسان کرد چشمک  ییدر کمال پررو و

لب   ری ز  یو استغفراهلل ارفت    یچشم غره وحشتناک  یفخر  عمه

 زمزمه کرد... 

 ...! یتو خودت عامل کفر-

 

 قاصدک درهم شد...  یخنده زد که اخم ها ریبلند ز محسن
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  یبه محسن بعد عمه فخر  یشد با نگاه تند  زیصبرش لبر  حسان

رو... پس    یا  گهینه زن د   دمیبا تمام احترام گفت:  زنم و بوس

 ...! نیتمومش کن

 

 و رفت.   دینفس باال کش  کیهم در کمال تعجب قهوه اش را   بعد

 مغموم و گرفته قاصدک هم به دنبالش رفت...  نگاه 

 

  شینگاه قشنگش را نثار قاصدک کرد و با ن  گریبار د یفخر عمه

 گفت:  فتنه...!!! 

 

 او هم رفت...  و

 

خند  لیکم بلند  هردو  محسن  ق  دندی و  گفت:  که  بلند  اصدک 

 ...! نیندو بب شتونیزهرمار، ن
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 نه...؟!  یتمام گفت:  تو کف موند ییبا پررو لیکم

 

 با تعجب نگاهش کرد...  قاصدک 

...؟!   یرفت کنارشان نشست و گفت:  عه پس تو هم تجربه دار  بعد

 دونه پسر شاخ شمشادش هم بله...؟!  یم  تیاون وقت مامان فخر

 

کان داد و گفت:  مثل دوستت  ت  یبا حفظ لبخندش سر   لیکم

 ...! یزن ی خل و چل م

 

 شد...  خیقاصدک س  یها شاخک

 حرف بزند...؟!  نجوریا دی با لیافتاده که کم یاتفاق چه

 

 ...؟! هیصنم تو با رها چ-
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گفت:  دوست دخترمه!  تازه دعوتشم کردم    ی بدون خجالت  لیکم

 ...! ومدهیهنوز ن یول

 

 ...؟! ی گیدروغ م-

 

 دروغ بگم...؟!  د یبا  یچ ینداخت: براا شانه باال لیکم

 

ا  قاصدک   ی ب  یو گفت: من دهن اون رها  دیکش  یپوف کالفه 

 ...!!! دمیشرف رو به گا م

 

 ...استغفراهلل...!!!! نیه-

 

که    یدندان برده بود و نوچ نوچ  ریکه ز  یبلند محسن و لب  نیه

 شد.  لیکرد باعث خنده قاصدک و کم  یم
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 هم راحت بودند...  یلینبودند،  خ بهیها که غر آن

 خودش هم راحت لم داد...  پس

 

زن    ی عنیمحسن!    ی وثید  یلیخ- دوتا  شما  و  باشم  زنده  من 

 اون وقته که شاهد شاهکاراتون باشم...!   ن،یریبگ

 

ول   یچشمک  محسن رفت  کاله  سرش  علنا  داداشم  بابت    یزد: 

 ...! دمیشاهکارامون غصه نخور خودم آمارش و م

 خانوم وارد شد. هیکه عط دند یسه خند هر

 یخنده اشان گفت:  مادر به چ  دنیکنار آنها نشست و با د  خسته

عمت    دونم ینم یروزا... ول   نیتو ا  ستیاصال خوب ن   ن؟ یخند  یم

 بود...؟!  ی قدر عصبان نیا یاز چ

 

 نزند.  ی ابرو باال انداخت که حرف قاصدک 
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رفت،  با خنده    یم  خچالیکه سمت    ینیبلند شد و ح  محسن

 حالش و برده،  اخم و تخمش مال ماس...!  گهید ی کیگفت: 

 

 از خجالت سرخ شد. قاصدک 

 

خانوم که متوجه نشده بود،  گفت:  وا؟  درست حرف بزن  هیعط

 ...! نمیبب

 

گفت:  من زن    ی به جانب  و با حق  دیآبش را سرکش  وانیل  محسن

  ی باشه مثل زن داداشم...!  آخه قشنگ  طونیخوام،  البته ش  یم

  ،یخفتش کن  یآورد  رشی! که هرجا گشهید بازبه نامز  ینامزد

که از شانست بزنه    گهید  یهرجا  ایخواد آشپزخونه باشه    ی حاال م

 ...! رهیمچت و بگ  یمثل عمه فخر ی کیو 

 

کم مانده بود آب شود و به سرعت بلند شد و از آشپزخانه   قاصدک 

 رفت... 
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کرد و به محسن    یخانوم که موضوع را گرفته بود،  اخم  هیعط

 کن!  بعدم زنش بوده، حالل و نوش جونش...!  ا ی:  حدیتوپ 

حالل و نوش جونا    نیگردن کج کرد و گفت:  منم از ا  محسن

 ...!!! خوامیم

 بودند.  یدسته و عزادار  دنیمشغول د  شی در کنار بچه ها  صدک قا

 دلتنگ بود. دایبود و شد  دهیرا ند حسان

 

  یی زهایچ  ی کردند و در مورد بعض  یها با ذوق و شوق نگاه م   بچه

 ... دندیپرس  یدانستند،  مدام سوال م یکه نم

 

 ی برگزار م  یخانه اشان هرساله مراسم عزادار  کینزد  ابانیخ  در

 آمده بودند.  یتماشا و سوگوار یمردم برا لیشد و س
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راستا  یرزنیزنج  یها  ئتیه نظم صف کش  ابانیخ  یدر    ده یبه 

 بودند. 

 بزرگ...  یها طبل

 ی قو  هیکه زور و بن  یتوسط افراد  انیدر م  کیکه    ییها  تعالم

 چرخاندند.  یآن را م یداشتند،  برداشته و چند دور

 

 هم بود.  حسان

و چند دور    ییاز عالمت ها  یکی  ریز رفته  بود،   بزرگ هم  که 

 . دیچرخ

 

 در دلش تکان خورد. یزیتن قاصدک چشم شد و چ تمام

له کردند و ناگهان با  به قلبش حم  کباره یکوچک به    ی ها  پروانه

 نشست...!!! چشمانش به اشک   ،یبیانفجار مه
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با آن قد رش   شوهرش، بازوها  ی عضالن  کلیه  د،یحسانش    ی و 

  د یکرد،  د  یم  ییلباسش خودنما  ریکه از آن فاصله در ز  یکلفت

 و دلش به تب و تاب افتاد. 

 

 برهنه بودند.  ش یپاها

 یمردانه اش م  از حد  ادیبه صورت ز  بیدرآمده بود و عج  ششیر

 آمد... 

 

 کرد.  ییمردم دلش را هوا یینوحه و همسرا یصدا

به سراغش    یلیبد   یشد و حس و حال ب  ریاز چشمانش سراز  اشک

 آمد. 

 

اما امسال با    دیایوقت نخواسته بود به آن جور مراسم ها ب  چیه

بود،    دهیکه در وجودشان د  یز ی بودن حسان و خانواده اش و چ

 دلش خواست و آمد. 
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 پربا بود.  یمیعظ رشو

 چک و بزرگ آمده بودند. کو مردم،

  یکه از چشمانشان م  یو توسالت  دهی و غم د  انیگر  یها  صورت

 دل کوچکش را به درد آورد.  دیبار

 نخواست که باشد...!!!  ا یعقب بود  چقدر

مرد را دوست    نیا  ی. بزرگ منشدید   یرا کنار مداح  ینیحس  حاج

 داشت...

 د...! ها مثل هم نبودن یحاج همه

داشت    ینیبود که راه و رسم حس   یحسان هم مثال پدر  یمردانگ

 مانند اسمش...!!! 

روز ها خودش را هم متعجب کرده بود چه   نیشدن در ا متحول

 کرد...   یکه با تعجب نگاه دردانه اش م  یبرسد به خانجون

 

 ماهرخ به سرش زد.  یهوا
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به   نیمراسم ها همراه او بود و ماهرخ از حس  نجوریدر ا  شهیهم

 گفته بود.  ادیاو ز

ها و هر    هیاز مرگ ماهرخ نرفت و از آن قسم مراسم و تعز  بعد

 چه که  مربوط به آن ها بود فاصله گرفت. 

 

 فرق کرد...!  زیبا بودن حسان همه چ حال

 

 مانند همان وقت ها بود...   شیو بو رنگ

آرامش  دیشا برگشته   یهم  بهش  از ده سال  بعد  دوباره  بود که 

 بود... 

 

 نگاه حسان کرد.   وبارهد

گم    گریقطرات د  نیب  دیاشک و چک  یاحساسش شد قطره ا  اوج

 شد
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 گرفت.  نگاه 

 کار دستش بدهد...   دیترس یم  دنشید شتریب

 

کرده بود،     دایحسان پ   ل یوک  یکه به تازگ   گر یو دو خانم د  نینسر

 حواسشان به بچه ها بود. 

 ارزش داشت.  ایدن  ایدن  شیبچه ها برا یخوشحال

 

  یکارش و ازدواجش کمتر با بچه ها وقت م   یریطر درگخا  به

 گذراند. 

 امروز با آوردن آنها هم آنها را خوشحال کرده و هم خودش...!   اما

 

 حسان را در کنارش احساس کرد.  حضور

احوالپرس  با و  سالم  ها  بچه  تک  لبخند  یتک  و  مردانه   یکرد 

 داد. لشانیتحو
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  ش یکه تمام سع  یلبدخترک در قا  دنی و با د  ستادیقاصدک ا  کنار

شکل ممکن ظاهر شده    نیکند و با ساده تر  تیرا کرده بود تا رعا

 چشم بود. یو تو  بایبود اما باز هم ز

 

 سرخش توجه اش را جلب کرد....  چشمان

 

باال    ییطال  یموها نور  باز هم  اما  بود  باال بسته  آنکه  با آن  اش 

 کرده بود...  ت یاما باز خدا را شکر که رعا زدیم

 

 وم من چطوره...؟! خان-

 

 ...! یگفت:  خوبم،  خسته نباش یبا لبخند خانمانه ا قاصدک 

 

 حالم بهتر شد...!  دم؛یداد: شما رو د لشیتحو یچشمک حسان
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  ی نبودنت و ماست مال  کمیکه    یزبون و دار  نیعه خوبه باز ا-

 ...! یکن

 

 آرام کنار گوشش نجوا کرد:  دلت تنگ شده...؟!  حسان

 

 هیصله گرفت: قبال هم گفتم واسه جبرانش  و فا  دیچرخ  قاصدک 

 تونه افاقه کنه...!!!  یهم م  کیسفر رمانت

م  ی ب زنگ م مرت  تلفنش را  استرس پوست لبش  از    ی خورد و 

 .دیجو

 

 کرده بود.  دشی به سرش زده بود و تهد ومرثیک

 

 برود.  رونیاز خانه ب دیترس یم

مدت    نیا  یخت و چطور توشنا  یکله خراب حرامزاده را م  آن

 رفته بود...؟!  ادشی
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 به کامران زد...  یخانه را برداشته و زنگ یگوش

کرد و کامران حرص زد و قول   فیرا تعر  ومرثیک  یها  مزاحمت

 کند...  ی داد درستش م

 

 به جانش افتاده بود که قصد نداشت ولش کند...  یبد دلشوره

 

 ه شد.آمد و طلسمش شکست ا یسروش باالخره به دن بچه

 خوشحال بودند. همه

 شود...  یم یپسر که از حاال معلوم بود چه تخس کی

 

 را فراموش کرد.  ومرثیک

 

 رفتند. مارستانیخانجون به بهمراه  به

 پا بند نبود.  یرو سروش
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براق و نور افکن   یی انداخت و سامان با چشم ها  یمتلک م  سهند

 کرد...  ی نگاه تنها نوه اش م

 ا پسر هم خوب بود... داشت دختر شود ام دوست

 

 به همراه خانواده اش آمدند. حسان

م   کاتیتبر گفته  که  خوشحال  یبود  و  برو  یشد  لبخند    ی و 

 لبانشان...! 

 

 ... د یو در آغوشش کش دیسمتش پرکش دیتا بچه را د قاصدک 

که    د یکش  یرفت و خط و نشان م   یقربان صدقه اش م   مرتب

 نکند تا فحش بخورد...!  شیعمه صدا

 

 زشته...؟ نقدریبچه ا نی چرا ا  ،یکرد  دمیناام اسیپر یا-
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بچم به    مواظب حرف زدنت باش،  یپسرش را گرفت: هو  سروش

 ...! یناز نیا

نگاه  بعد د  یهم  با  و  انداخت  پسرش  و    دنیبه  سرخ  صورت 

اس وگرنه   دهیذره سرخ و چروک  هیکرد:  فقط    شیاش ن  دهیچروک

 خودش...!!!  یبرا هیپسر ریش

 

را    قاصدک  اعتراف    نیجدماغش  هم  خودت  خوبه  حاال  داد:  

 بچت زشته...! یکرد

 

 اس...!  ده یسرخ و چروک سیزشت ن-

 

... به عمش  نیجلو آمد و بچه را گرفت:  جفتتون ساکت بش  سهند

 رفته...!

 

 گارد گرفت:  اه نگو حالم بد شد...  قاصدک 
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 ...! شهینازک کرد:  به عمش بره که ماه م یچشم پشت

 

 آمد و بچه را گرفت....  با تشر جلو خانجون

باشه...    اومده رو توقع دارن ترگل ورگل  ایکه تازه به دن  یبچه ا  -

بودنمیبب  نیپاش از ش  یلیخ  نی... خودتون که بچه  تر    ریزشت 

 ... نیپسرم بود

 

 سر بچه زد و برد طرف مادرش...  یرو یا بوسه

 

 خصمانه بود.  مایس نگاه 

 یآن هوو  اد یو را  ا  بیکه عح  یدخترک ناز و غمزه دار  نیا  از

 بود... زاری انداخت، به شدت ب ی م شیبارویز

 کرد...  یمرگش را م یآرزو

 و کاش با آن چاقو به کل مرده بود...!!!   دیاز سر دل کش یآه
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 قاصدک محل نداد.  اما

کنارش آمد و دست دور کمرش انداخت،  سرش را دم    حسان

 !؟یگوشش خم کرد و آرام پچ زد:  بچه دوست دار

 

 سرش را تکان داد.  یقیبا لبخند عم قاصدک 

 

خودمون دست به   یبرا  یکی  یخوا  ی خنده اش گرفت:  م  حسان

 ...؟! میکار بش

 

و ببند؛  بعدم بزار مهر   شتینثارش کرد:  ن  یچشم غره ا  قاصدک

 ازدواجت خشک بشه بعدا نظر بده... 

 

 واال من به خاطر خودت گفتم... -
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 .! .. یاز جانب من نظر بد ستیشما الزم ن-

 

شماره    دنی اش زنگ خورد  و با د  ی گوش  شی خنده و اخم ها  نیح

 ... دیپشتش لرز ومرثیک

 . دیاز رخش پر رنگ

 نشان ندهد...  تیخودش را کنترل کرد تا حساس  اما

 حسان هم به دنبالش بود.  رهیآمد، اما نگاه خ رونیاتاق ب از

 

 تماس زد.  رد

 آمد.  یازش برنم ید و کارش یداشت کشدار م هیقض نیا

 

 بلند شد که آن را باز کرد...  امکش یزنگ پ  یصدا

 

 ...!!!« ین یب یقاصدک،  بد م   ینیب ی م »بد
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 به جانش افتاد.  اضطراب

ذهنش را    ی ها  یریدرگ  یگذاشت تا کم  شیشانیپ   یرو  دست

 کنترل کند.

 

 شده قاصدک...؟!  یچ-

 

 به ضرب باال آمد و نگاه حسان کرد.  سرش

 افتاد...!  یم یقطعا اتفاق بدتر  دیفهم یم حسان اگر

 

 سرم درد گرفته...  کمی  ستین ی چیزد: ه یتصنع لبخند

 

 بود زنگ زد...؟  ی ک-

 

بگو  ماند  گفت:     د یچه  را  راستش  بود،     هیکه  ناشناس  شماره 

 ...!!! دمی برنداشتم... آخه ناشناس جواب نم
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تا    نیبش  کمی  ای: بدیچیلبخند زد و دست دور شانه اش پ   حسان

 حالت بهتر بشه...! 

 

 شانه اش گذاشت...  یو قاصدک سر رو نشستند

به دلبرکش کرد: هر موقع    یاش نگاه خاص  یبا تمام مردانگ  حسان

بود،  حتما بهم بگو... دوست دارم قبل از شوهر   یکار  ایمشکل    هی

 بودن، دوستت باشم...! 

 

  ی صورتش شد و در همان دم هم لعنت  رهیاور قاصدک خناب   نگاه

 ار خودش و ترسش کرد... نث

 

 تمام شد...   مالقات

با    قاصدک  و  نگذاشت  حسان  که  برگردد  خانجون  با  خواست 

و دادن آن به سهند،  دست دخترک را گرفت و   چییگرفتن سو

 برد...  نشیسمت ماش



 

~ 1102 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 شدند.  نیسوار ماش گرانیاز د ی از خداحافظ بعد

 

خ  یکار  امروز مانند  خواست  دلش  و  نامزدها  یلینداشت    ی از 

 کند...!  ینامزد باز گرید

 

 ...؟ یزن یشنگول م هیبا تعجب نگاهش کرد و گفت:  چ قاصدک 

 

شنگول- اخت  یچه  ندارم    اریبچه؟   و  وقت    کمیزنم  باهاش 

 بگذرونم...؟! 

 

زد:    هیتک  نیبه در ماش  دشیو تهد   ومرثیاز ک  الیخ  یب قاصدک

  گهیواال د  ؟یهم دار  ی نامزد  هی اومد    ادت یخلوت شد؟!   سرتون  

 شدم...!  ی م د یکم داشتم ناام کم
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نزد  حسان لبانش  به  و  گرفت  دست  در  را  و    ک یدستش  کرد 

 ... دیبوس

 بود تا ته دل دخترک را گرم کند...  یاش آنقدر کار بوسه

 

 که انتخابش دست خودته...!  ییجا هیخوام ببرمت  ی م-

 ! ؟یچه انتخاب-

 کرد:  خونمون...! یتبسم حسان

 نزد.  یحرف قاصدک 

دلش هم    یحرکت کند و حال پا  شیزندگ  انیود با جرب  خواسته

 بود...  انیدر م

                     

 

 بود.  یکیش آپارتمان

 ... دی پوستش دو ریز یجان یلوکسش،  ه یادیز دمانیچ با

 و دل نواز...!  بایز
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 هیمجزا هم داخلش تعب  سیاتاق خواب که در هرکدام سرو  سه

 شده بود... 

 ...یسرتاسر یها شهیش

 بزرگ...  سالن

 خورد...  یبه درد قاصدک نم چیکه ه یمجهز  نهآشپزخا

با چشمان  سمت و  رفت  م  ی حسان  برق  گفت: همه   ی که  زد،  

 ...! هیآشپزخونه ها اضاف نیا یخوبه ها منته زشیچ

 

 چرا...؟! -

 

کاناپه پرت کرد و سمت آغوش   یمانتو و شالش را رو  قاصدک 

  : چون با ازدواج با من سرت کاله رفته!  من نه غذادیحسان خز

 بلدم بپزم نه کار خونه بلدم...! 
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 فرو برد...  ش ینگاهش کرد و دست درون موها حسان

 ... دیرا بوس ش یلب ها ی شد و در کمال دل تنگ خم

 

خمارش را به قاصدک دوخت و با    یکه جدا شد،  چشما  یزمان

 یا  گهیتونم جور د  یگفت: اشکال نداره،  م   یازیپر از ن  یصدا

 کنم...!  یازت بهره بردار

 

 قاصدک درشت شد...  شمانچ

  ی و پر اخم گفت:  مثال چه جور بهره بردار   دیاش را باال کش  چانه

 ...؟! یا

 

زد:    یمک محکم  گردن دخترک برد و جانانه  یگود  یتو  سرش

کن گرم  و  تختم  شب  به  شهیم    ،ی هر  بهره   نهیاستفاده  در 

 ...!یبردار
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که دست حسان دور    ردیکرد و خواست فاصله بگ  یشیا  قاصدک 

 شد و او را سمت اتاق خواب برد...  دهیچیرش پ کم

 

صورت و تن قاصدک داشت از خود    یدو دو زنش رو  چشمان

 کرد...  یم خودشیب

 ... دی شرتش را از تن کش یبود و ت  گرم

 

 یشل شد و جون کشدار  ششیعضالت بدنش، ن  دنیبا د  قاصدک 

 هم زمزمه کرد. 

 ...دیاش کش نهیس یرو ی شد و دست زیخ میتخت ن یرو

چند روزه بدجور   ی دون  یبراق و مشعوف گفت: آخ نم  ی چشمان  با

 دم...؟! تو کف مون

 . دیبلند خند حسان

 را باز کرد...  پسشیو کل  ش یفرو کرد درون موها دست
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نگاه   عقب ا  یرفت و  و حلقه  با ساپورت   دیسف  یبه تاپ تنگ 

 پررنگ  قاصدک کرد...  یکلفت طوس

 

هجذ  یادیز  ش یها  لباس و  بود  در   کلیب  را  تراشش  خوش 

 قرار داده بود.  د یمعرض د

در رفت و آمد بود که قاصدک    شیها  نهیاز باسن به س  نگاهش

ا کالفه  کرددیکش  یپوف  چپ  و  چشات  نگاه    نقدریا  یچ  ،ی: 

 داره...؟! 

 

  ستم یکه به کل س  یی دست به کمر گفت: همون المصبا  حسان

 من و مختل کردن...!  یعصب

 

با خودت   یریدرگ  یبه جا  وونهیبه هوا رفت: د  قهقهه اش  قاصدک 

  ی بشه... مردم دختر بلند م  یفرج  هی  دیبرسون شا  ی دست  هی  ایب

  هیکنن؛ اونوقت تو اندر خم    یحال   هیتا    یخونه خال  برنیکنن، م

 ...؟!یکوچه ا
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 هول ترن...؟!   ایدونستم بعض یفاصله را پر کرد: نم حسان

 

ر  قاصدک  با گز  یزیچشمک  آرام گفت:    نش ییپالب    دنیزد و 

 ...؟! یهست یشرف منتظر چ ی دست دست نکن ب

 

 لبش گذاشت.  یلب رو عیدو طرف سرش را گرفت وسر حسان

شور  هر بوس  ده یدو  مستانه  ا  دندیو  لحظه  گره    یو  هم  در 

 خوردند... 

  یپر از لذتش، صدا  دنیو دردناکش در کنار بوس  قیعم  یها  مک

 دخترک را درآورده بود.

 

 دور شد....!!!   دش یو تهد  ومرثی شد از ک  یکه م  بود  یزیچ  نیبهتر

                     

 

 باز کرد...  چشم
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 صورتش لبخند زد...  یپخش شده رو یموها دنی د با

 داغ و پر حرارت بود...  یادیز قاصدک 

زد تا تهش برود و تمام وجود دخترک را   یکه دل دل م  یزیچ

 مال خود کند. 

 االن وقتش نبود...  اما

ب  طنتیش  نیهم عشق  ز  یازو  هم  ب  بایها  اما   یم  شتریبود،  

 خواست...

 

 آمد...  یگوش یصدا

 خودش نبود. مال

 قاصدک بود.  یگوش

 بود که متوجه نشد...  قیآنقدر خوابش عم دخترک

 آمد...  نییو از تخت پا دی سر قاصدک کش ریرا از ز دستش

 آمد...  امکیپ  یقطع شد و متعاقبش صدا یگوش یصدا

 شد... نخواست بردارد اما کنجکاو  اول
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 نشست...   شیدو ابرو نیب یهمان شماره ناشناس اخم دنی د با

 رمز نداشت...  یگوش

د   صفحه با  و  کرد  لمس  اخمش    گر ید  ی امیپ  دنیرا  کامران  از 

 شد...  ظتریغل

 چه خبر بود...؟! نجایا

 مشکوک بود...!   ،یکم شتریب یکم

ها را باز کرد و با خوندنش تنش گر گرفت و دستانش    امکیپ 

 مشت شد... 

 زد.  لشیبه وک یزنگ

  یچیشود،  از دم دمش را ق  یگذاشت مانند فراست  ینم  گرید  نیا

 کرد.  یم

  مانیگفت:  پ   یداد و با سفارش و لحن محکم  لشیرا به وک  شماره

  ی ... نمیاریرو برام درم  اتیجزئ  نیزتریر  یکه الزمه حت  یهرچ

قض سر  جادیا  یفراست  هی خوام  خبر    عیبشه...!  سرهنگ  به  هم 

 تکرار نشه...! یفراست انیخوام جر ی بده...نم
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 کنم...  یحلش م -

 

 خوبه، خبرم کن، خدافظ... -

 

 قابل کنترل بود.   ریدرونش غ  خشم

 پا گذاشته بود. ش یخط قرمزها یگوشش علنا رو ریز زنش

 

  یزیچ  گریتا دکرد    یادبش م   ی شد ول  یم   ریدست قاصدک پ   از

 کارش...!!!  یبرا ندازدیرو ب یگریبه د  ای پنهان نکند 

 

 رفت...  یموقعش سراغ کامران هم م به

 

 را باز کرد...  ش یها امیپ  هیبق
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پسر بودند و ابراز   شی ها  امیپ   شتریاز کله اش بلند شد... ب  دود

 که به زنش رفته بودند...  یی لطف و قربان صدقه ها

 ... دیکش شی در موها دست

 بکوبد. واریداشت سر به د وستد

 

 کرد...؟!   یدختر چه م نیبا ا د یبا

 کدام جواب نداده بود...  چیخوب بود که قاصدک به ه اما

 سوال رفته بود...! ریبدجور ز  تشریآرام شد اما غ  یکم

 

 شد... شتریب  شیشد، اخم ها  نشیمخاطب وارد

 از دختر بود...!!!  شتریب یل یخ یلیپسرش خ نیمخاطب تعداد

 پسر بودند تا دختر...!!!  شتریزنش ب وستاند

 

 هم شد...  نستاگرامشیا وارد

 دهانش باز ماند...   ش یو تعداد فالوورها  چیپ  دنی د با
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 ...دیسرش سوت کش د،یدلبرکش را که د یها  عکس

 ... بایو ز طناز

 دلبر تر و خوشگلتر... یک یاز  یکیها    عکس

 ...! ی... اندامش...واشی ها لباس

 ..!!! صبر بده. ایخدا

 

ها  یک ی  یکی رفتن  قربان صدقه  و  و    شان، یکامنت  آتش خشم 

 را شعله ور کرد...  رتشیغ 

  یرا پاک کرد و حت  ش یتمام عکس ها  ی ناگهان  م یتصم  کی  در

 بازش بود را هم پاک کرد...  یکه صورت و موها  ی لیپروفا ریتصو

 

 توانست آرام کند. یرا نم ش یداغ و عصبان وجود

 

 اش دست حسان اخم کرد...   یگوش  دنی شده و با د  داریب  قاصدک 
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  ی نگاهش م  تیبلند شد و سمت حسان که با جد  شیاز جا  یسر

 کرد، رفت... 

 که حسان نداد...  ردیرا بگ شیدراز کرد تا گوش دست

ها   ییآنجا  از لباس  با  ت  ینم  شیکه  بخوابد،  شرت   ی توانست 

 زد...  یتنش زار م یحسان را تن کرده بود... لباس تو 

 کرد...!  یم رهیاش چشم خ دهیتراشلخت و  یپاها

 

که حسان    ردیاش را بگ یدوباره دست دراز کرد تا گوش قاصدک 

 دستش را باال برد. 

 

 ... دیقدش نرس  یشد ول زانیازش آو دخترک

 و بده...  می: مرگ! گوشدیاش کوب نهیبه س  یشد و مشت یحرص

 

 . دیدست دور کمر قاصدک برد و او را سمت خود کش حسان

 به طرفش گرفت... اش را  یگوش
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 و بده...!  میمثل آدم بگو گوش  ؟ینداز یجفتک م هیچ-

 

  رد یرا بگ  یرا عقب زد و خواست گوش  شانشیپر  یموها  قاصدک

 ... دیکه حسان دستش را عقب کش

 

 ...؟! یمرض دار-

 

 شد...  شتریب  تشیو عصبان خشم

شماره ناشناس    هیرمز نداره و   دم یشدم، د   داریزنگش ب  یباصدا-

 داده بود...!  جیمس  هیندش  هم بود، پشت ب

 

جد  زیت  نگاه رو  یو  بد  یحسان  هشدار  رفته،  وا    یقاصدک 

 داشت...

 اش را به چشمان پر غضب حسان دوخت.  رهینگاه خ قاصدک 

 دهانش را قورت داد.  آب
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 شکل ممکن...  نیفاجعه رخ داده بود، آن هم به بدتر عمق

 

 کند.  یفکر  کیبود که آرامشش برگردد بعد  دهیخواب

نبود تا    طیشرا  ن یرفت و االن در ا  یخواب به خواب م  ی اله  اما

 ...!!! ندیخشم حسان را بب

 

 نداشت...!  ییجز موش شدن و مظلوم نما یا چاره

 رفت...  ییجلد مظلوم نما تو

 نگاهش به حسان بود...  یچشم ریبرد اما ز نییو سر پا  دیگز لب

 

 خنده اش گرفته بود. حسان

  ی فرق  چیبچه پنج ساله ه  کیدختر نوبر بود و با    نیا  خدا که  هب

 نشست...!!!  ی نداشت اما به دل م

  ی شد تا سر حد مرگ عصبان  یبه دل آمدنش باعث م   نیهم  قایدق

 شود...
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 مال خودش بود...  قاصدک 

حالت دارش    یآمد.. آبشار موها  یبهش م   تینها  ی شرتش ب  یت

برد و چه بد که تو    یبد دل م  شیدور قرص صورت و شانه ها

 کردند...!!!   یمردانه اش هم عرض اندام م   یوا نفسا حس ها نیا

 

 ...؟! یچرا بهم نگفت-

 

  یچنگ  کیستریو پر ه  نینزد که حسان خشمگ  یحرف  قاصدک 

 ...؟! ی:  کامران محرم تر از منه لعنتدی به چانه اش زد و غر

 

رو  قاصدک  را    ی دست  دستش  خواست  و  گذاشت  حسان  مچ 

حسان بدتر دو طرف سرش را گرفت و داد زد:  درست  بردارد که  

گذاشت غ   یپا  قرمزم!   خط  گرفت  رتمی رو  نشونه   هیکه    یرو 

 کنه...!  ی م د یزن من؛ زن حسان رو تهد یحرومزاده الش
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 و چشم بست...  دیترس قاصدک 

گوشش  یحرف تو نیحسان خشمگ نیداد اما ا یم حیتوض  دیبا

 رفت.  ینم

 

 و فاصله گرفت... دخترک را ول کرد   حسان،

درد گرفته از هجوم فکر و افکار گوناگون،  چند دور دور    سرش

 .دیخود چرخ 

 و قرار نداشت...  آرام

 

 شانه اش گذاشت...  یناراحت جلو رفت و دست رو قاصدک 

 ...!دمیم حیحسان آروم باش،  توض-

 

  ی پس زد که قاصدک عصبان   ین ی دستش را با ضرب سنگ  حسان

 قابله به مثل کرد... تمام م یشد و با لجباز
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  ی به جهنم... اصال من خر و بگو که عذاب وجدان داشتم... م   -

مثل    یاصال خوب کردم به کامران گفتم...  تو فقط بلد  هیچ  یدون

 بهم...!  یبپر ابوی

 

 برگشت. حسان

 به قاصدک نگاه کرد...  نیبهت و خشمگ پر

بود و تازه حق به   بهش برخورد که دخترک بهش اهانت کرده 

 نبم بود...! جا

 

 ...!! یتف به ذات لجبازت وحش یا-

 

 دخترک را مواخذه کرد.  زشیبا نگاه برنده و ت حسان
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سف  قاصدک پررو  یدیچشم  با  و  رساند  اعال  به حد  تمام    ییرا 

من و نگاه    نی چرا همچ  ؟هیگفت: چ  یباز  طهینگاهش کرد و با سل

 من و بخور...!  ای ب ؟یکن  یم

 

با جبرداشت طرفش که قاص  زیخ  حسان از فرار   ی بلند  غیدک 

 کرد... 

 

 ۱۸۵پست#

 قاصدک _رقص#

 

 رفتند.  رونیاتاق ب از

 موش و گربه دنبال هم بودند...  مانند 

 

 ...! نمیبب سایوا طهیدختره سل-
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پر  دیکش  غیج  قاصدک به گردنش داد و    یقر  د،یو پشت مبل 

 اون عمه خانومته نه من...!  طهیگفت:  سل

 

 دوست داشت بخندد. حسان

 تر...!  نیریش ش یبود،  کارها نیریش قاصدک 

 

 کرد:  درست حرف بزن بچه...! یمصنوع  اخم

 

 فتنه...!!!   گهیتازه بهم م گم،ی:  مگه دروغ م دیبلند خند دخترک

 

ا  گه،یدست به کمر شد: عمه خانوم راست م  حسان  ی بد فتنه 

 ...!!! یهست

 

زد: چشمت کور   نیقاصدک درشت شد،  با حرص پا زم چشمان

موقع داشت  یاون  م  یکه  جر  و  با  یداد  یخودت  بشم    د یزنت 
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اومده نه   ی نشده،  نه خان ری... حاال هم دیکرد یچشمت و باز م 

م  یخان بد  یتون  یرفته  بر  ی طالقم  عمه دست    یو  دامن  به 

 ...!!! رهیزن مثل خودش برات بگ هی یخانومت بش

 

 حرص خورد و چشم بست. حسان

 بود...  یشتر یده ر زلزله

 ود... چاک و دهنم ب یب

 

  ینفست م  یفتیب  رمیآره؟! قاصدک به خدا گ  یخوا  یطالق م-

 برم... 

 

جهش بلند از    ک ینثارش کرد که حسان با    ییبرو بابا  قاصدک 

 و چنگ زد به لباسش...   دیمبل پر یرو
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شرتش    یکه تنها ت   دیکش  نییقاصدک تر و فرز خودش را پا  اما

 دست حسان ماند... 

 

 نیکرد که تنها با سوت  یاصدکبا بهت نگاه لباس و بعد ق  حسان

 نداشت، خشکش زده بود....!  ی که بود و نبودش فرق یو شورت

 

 حسان...!!!  ی خاک به سرم... کور بش یوا-

 

 و خشمش رفت...  تیعصبان

 و آن شماره ناشناس هم رفت...  کامران

ناپد  زیچ  همه و  قاصدک  د یمحو  تند  ی شد،  جز  مانند    ی سیکه 

 م بود... چش یتو ییبایتراش خورده از ز

 

 ... دیبر نفسش
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قرص صورت ماهش،     بیقاصدک با ترک  ی باینقص و ز  یب   اندام

 ...! دی تمام وجودش، خواستنش را طلب

به تب و تاب   نیچن   نیا  نکهیمفصل کند نه ا  یدعوا  کیبود    قرار

 ...! فتدیب

 

 .دیحسان خجالت کش یرگیاز خ قاصدک 

اق تنه اش گذاشت و خواست سمت ات  نییو پا  نهیس  یرو  دست

 برود که حسان مانع شد... 

 

 حسان بزار برم...-

 

 ... دی کرد و دورش چرختوجه ن حسان

 تمام وجود چشم شد...  با

 بزرگ و گردش مدهوشش کرد.   یها نهیو س دیسف تن

 اش زوم کرد...  نهیچاک س یرو
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 ...دیتنه اش رس نییتر رفت و به پا نییپا  نگاهش

 بود...  ختهیدورش ر ش یموها

 

 و سوزاندش...  ختیکه به جان دخترک گرما راتش بود  نگاهش

 

 حسان کرد...  نگاه 

 ... د یخودش د یرا دو دو زنان رو ازشیسرخ و پر از ن چشمان

 ...!!! ختنیهم عاقبت کرم ر نیا

 نکند،  شانس آورده...!!!  کسرهیرا  کسرهیامروز کارش را  حسان

 

 نشست و نوازش وار تکانش داد...   شیبازو یداغ حسان رو دست

توانست   یخودش را هم نم  یشد اما جلو   ینم  ریس  دنش ید  از

 ... ردیبگ

 که داشت...  یبرنامه ا  یگور بابا اصال
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ا  نیا و  ز  نیجا  اتفاق  ییبایصحنه  م  یکه  داده،   توانست   یرخ 

 هم کند...  باترشیز

 خواست تمام و کمال...  یرا م او

 

 را تا گردنش باال برد و با ان دستش کمرش را چنگ زد...   دستش

قاصدک نگاه کرد و خشدار گفت:    ده یو ترس  دیچشمان پرترد  یتو

 ازت گذشت...  شهینم

 

 از ترس...  دیلرز قاصدک 

 ترس هم داشت...  خب

حسان    ستیزد که قرار ن  یسرخ و خمار حسان داد م  چشمان

 ساده بگذرد... 

 

 ... دیرفت و داغ بوس شیگلو ریحسان ز سر

 ... گرفت یو گاز محکم دیبوس
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و    دیو بوس  امدیآخ قاصدک که بلند شد، حسان کوتاه ن  یصدا

 گردنش زد...  یرا رو قشیعم  یمک ها

 

 ... دیو زبان کش دیاش را بوس نهیس یتر آمد و رو نییپا سرش

 گاز گرفت...  نشیسوت یرو از

 زد...  ی هم داغ کرده بود و نفس نفس م قاصدک 

 کند...  دوست داشت تجربه یخواست ممانعت کند ول  ی م اولش

 کرد.  یم  داد یدر حرکات حسان ب یوانگید

 

 ... دیرا بوس شی لب ها نباریسرش را باال برد و ا حسان

 و پر از هوس...  خشن

آورد و مک    رونیرا درون دهانش کرد و زبان دخترک را ب  زبانش

 ... دیزد، به دندان گرفت و بوس

 خواست آتشش را خاموش کند.  ی فقط م   د، یفهم ینم

 اش کرده بود...  وانهیبه جانش انداخته،  د که دخترک یآتش
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 خورد...  یو تاب م چیمسخ شده در دستان حسان پ  قاصدک 

 باسنش را...  ا یزد  یاش را چنگ م نهیس ای

 گرفت...   یآتش بدتر شعله م نیا اما

 

 جدا شد...  خمار

 و نگاه قاصدک کرد...  دیکش سشیلب خ یرو زبان

 

 ...! یکن  یم  میروان ی.. دار.شمیم وونهی... دارم دشهیجور نم نیا-

 

خم شد دست   عتریعقب رفت که حسان سر  یلرزان قدم  قاصدک 

کولش    ی دخترک  رو  غیپشت رانش گذاشت، بلندش کرد که با ج

 انداخت و سمت اتاق خواب رفت... 

 

 ... حسان...! مفتیاالن م نیبزارم زم  ،یشد وونهیحسان د-
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به    یشتبه باسن لختش زد که دخترک م  یضربه محکم  حسان

 از درد گرفتنش...!!!  غیکمرش زد... اما در

 

 زد...  مهیخ شیتخت انداخت و بالفاصله رو یرا رو قاصدک 

 حرف زدن نداد و به سمت لبانش هجوم برد...  فرصت

 کرد...  ریو غرق در خواستن، دخترک را هم درگ دیبوس  دوباره

 رانش را چنگ زد و جدا شد.  پشت

 زد...  شیبه ران پا یو بوسه ا دیکش نییرا پا خود

 خواست خود را عقب بکشد که حسان مانع شد...  قاصدک 

 

... آخ...  ادی... حسان... قلقلکم مشهینکن حسان... نکن حالم بد م-

 نکن... آخ... حسان...! 

 

 ی از عمد رو  یقیعم  یرا گرفته بود و مک ها  شیف پاهاطر  دو

 اش کند...  وانهیزد تا د  یم  شیران پا
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 لبانش آورد...  یرو یخندقاصدک لب یها غیج

 ...!!! نیریبود و ش ی کردنش خوب که نه عال وانهید نیهم

 

 ...؟! ادی...خوشت مزمی...لذت ببر عزنهیهم-

 

  ن ی. ادیزد که حسان دست کش  یدرمانده نفس نفس م   قاصدک

 بار شکم تخت و نرمش مورد هدف واقع شد. 

 

 شد...  وانهیو قاصدک د دیکش زبان

 

 آخ...! نکن حسان... نکن... -

 

 ... امد ی شد اما حسان کوتاه ن یتخت بلند م  یقاصدک از رو کمر
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 ادامه دار شد.  ش یو بعد گلو نهیس یتا رو زبانش

 کند...   یم  یبار قاصدک هم همراه نیا

 

 ...دشیحسان را باال آورد و بوس سر

 به جان حسان...   ختیر  زم یکرد و ه  ی در حد حسان اما همراه  نه

 نه یرا پاره کرد و دستانش را قاب س  نشی وار سوت  وانهید  حسان

 اش کرد... 

چشمان   دنیباال آورد تا با نگاهش اجازه طلب کند که با د  سر

ل قاصدک  پامخمور  و  زد  پا   نیی بخند  با  و    دنیکش  نییرفت 

 شورتش دست به کار شد... 

 شود.  یهست که از توان و اراده ات خارج م  زهایچ یبعض

  ی توان ی م ی برد ول ینم  شیرا از پ  یواستن تو کارنخ ای خواستن

 ...! یعادت کن

  یم    فتد، یاتفاق ب  دیآنچه که با  ،یریبگ  میتصم  یتوان  ینم  شهیهم

 افتد...! 
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 مخمور قاصدک باز شد.  چشمان

مغزش    یباز و بسته کرد و وقت  یبا بهت چشمانش را چند بار  ابتدا

 افتاده است...؟!  ی چه اتفاق دیلود شد، فهم

 

 شده بود...  آن هم خانوم حسان...!!!  ومخان

 

 در هم رفت....  ش یها اخم

 ذاشته بود...؟! حسان گ ار یچرا او خودش را تحت اخت اصال

شود،  نشد که   ریکرد حس بد به وجودش سراز  یچقدر سع  هر

 نشد... 

 باز شدند...  ش یها اخم

 را برده بود...!  یلذت چه

 داغ و پر لذت...!  یسکس

 خشن بود...!  هات و  یادیز شوهرش
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 ... آخ... که باز هم دلش خواست...! آخ

 نبود...!  ا یح یهم ب  اصال

 

 هم نبود...!  یاما درد د یای شد که دردش ب زیخ مین

  ی زیسکس و زفاف به خونر  نیاز دختران با اول  یچطور بعض  پس

 شدند...؟!  ی م ده یو درد کش

 

 گران ید  اینرفته    زادیبه آدم  زشیچ  چیه  دیرا هم فهم  نیا  خب

 گفتند...!!!   یروغ مد

 

 تخت افتاد... یرا کنار زد که چشمش به خون رو ملحفه

 خودکار باز شد.  ششین

کرد    ی قلم را داشت چون بعد فکر م  ک ی  ن یبود که حداقل ا  خوب

 داشته باشد...؟!  یرادیو ا بیع  هیحتما  د یکه شا
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 داخل اتاق شد...  حسان

 باز قاصدک متعجب شد.  ش ین دنی د با

 شک خوشش آمده بود.  یشد،  ب  قیودش تزربه وج یخوب حس

 

 ساعت خواب خانومم...!!! -

 

با د  قاصدک آورد و  باال  بزرگ در دست حسان    ینیس  دنی سر 

 چشمانش برق زد... 

 که چقدر گرسته بود...!  آخ

 

ب- دق  یداری ساعت  اومد  قایآقامون...!  موقع    ی لیخ  یلیخ  ،یبه 

 گرسنمه...!

 

 ت...! خجال یاز کم غیقهقهه زد... در حسان
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 ...!!! اااایخجالت نکش کمی-

 

 آمد.  نییو از تخت پا  دیملحفه را دور خود کش قاصدک 

 تخت برگشت...  یاو به  رو ش یشرت حسان را تن کرد و پ  یت

لقمم    هی  یداشت  ش یدو سه ساعت پ   هیخجالت بکشم؟    ی از ک-

 ...! ختهیشده، خجالتام ر تیتازه همه جامم واست رؤ یکرد یم

 

 ... دیآب پرتقال را تا ته سر کش وانیبرد، ل دست

 

 مات ماند...  حسان

 انداخت...  ی نیس اتیبه محتو ی نگاه قاصدک 

برا  نجوریا  نیبب- کاچ  یوقتا  کاچارنیم  یدختر  من    ی م   ی... 

 خوام...!!! 

 

 که سرش به شدت عقب رفت.   دیبلند خند حسان
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 خدا...!!!  یدختر نوبر بود ا نیا

 

 پا نشاند...  یاو را رو و دیقاصدک را کش  یانداخت و بازو دست

 ولو شد..  شی پا یاز خدا خواسته رو قاصدک 

 خوام...!  یم  ی: حسان من کاچدیبرچ لب

 

 چانه اش برد. ریدست ز حسان

 و نافذ نگاهش کرد.  قیعم

 ...!!! می... نرم و مالدیشد و لبانش را بوس خم

ا پر شد  صد  ک یاش خورد و مغز و قلبش    کره یبر پ   یتلنگر  کی

 گرم و داغش مستش کرده بود.   یکه لب ها یاز دخترک

 

 شد جانش!  قاصدک 

 که به نفسش بند بود،  شد عشقش...!  ینفس
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و با گوشت و پوستش    ختهیکه در تمام رگ و خونش ر  یعشق

 شد...  نیعج

 برپا کرد...  ییقلبش غوغا در

 هم گوش به فرمان قلبش شد...  عقلش

مبهم بود، خود عشق   شیراکه داشت و ب  یآن حس  دیفهم  الح

 بود... 

 عاشق شده بود و خود به عشقش اعتراف کرد...!!!  حسان

 داشت که مالک تن و روح دخترک بود. غرور

 

رو  دخترک و  بودن  پررو  تمام  اول  یبا  بودنش،  با    نشیاعصاب 

 نداشت...؟!  یغرور و خوشحال  نیحسان بود... ا

 

 شد و خمار نگاه قاصدک کرد.  جدا

نگاه    یفتگیبا ش  طنتیکه پر بود از برق ش  یچشمانرا با    دخترک

 کرد و منتظر عکس العملش بود... 
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 خواد...!  یم  یمن دلم کاچ نیبب-

 

 ...؟! ارمیاز کجا ب یمن االن کاچ-

 

! اصال پاش و برام درست یدون  ی دونم از هرجا که م  یمن نم-

 درد دارم...؟!   ینیب ی کن...نم

 

دار  یابروها درد  رفت:  باال  نم  !؟یحسان  من  چرا   نمیب  یکو 

 دردت...؟! 

 

 ...؟! هیدنی: مگه آخه درد هم د دیکوب ش یشانیبه پ  قاصدک 

 

ذره خون اومده ازت! بعدم نه دلت درد اومده نه    هی  ؟یپس چ-

 ...!!! یکه من و کشته بود  ی! تو اگه درد داشتیقبلش گفت
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کرد اخم کند که موفق نبود،   ی خنده اش گرفت اما سع قاصدک 

 درسش را خوانده بود...  ناکس خوب یول

 

 خوام...!  یم  یحاال که گفتم درد دارم، کاچ -

 

خورد را    یم  شهیکه هم  یمعجون  وانیتکان داد و ل  یسر  حسان

 به قاصدک داد... 

 شه ینداره، خودم هم  یاز کاچ  ی دست کم  نمیندارم اما ا  یکاچ-

 خورم بعد باشگاه...!  یم نیاز ا

 

  یکن  یورزش م  یریم  با تعجب نگاهش کرد: شما باشگاه  قاصدک

 ...؟! یکن ی م تیتنت و تقو نییپا  ای
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!  یشرف  یب  یلیبه پشت سرش زد: خ  یو ضربه ا  دیخند  حسان

 ... یکه بدون  گمیاما م

  ی... تازه کمرم سفت مهیهر دوتاش عال  یزد و گفت: برا  یچشمک

 کنه...! 

 

 ی گفت: پس اونقدر که من و جون به سر کرد  یبا شگفت  قاصدک

 بود...؟!  نیا یراب یداشت ریو تاخ

 

 و  دوباره سمت لبانش هجوم برد...   دیباز هم خند حسان

 

  ن یسنگ  یادیدخترک ز  یزور معجون را به خوردش داد که برا  به

 را خودش خورد... ش یبود... اما بق

 

چقدر درد    ی دون   ی خوام... م  ی م  ی من کاچ  ستیقبول ن  نیبب-

 ...؟! دمیکش
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  س ی...!  دهنم و سرویچبه کا  ی داد   ریگ  هیچ   رون،یبچه بکش ب-

 ...! یکرد

 

و    نی...! من ایکرد  سمیسرو  گه یم  ی به ک  ی تو رو خدا ک  نیبب-

 خوام...!  یخوام، همون رو م ینم

 

 دردات بود...!  یکه بهت دادم  دوا ی باور کن همون-

 

 کدوم...؟! -

 ...! گهیبار د هی یخوا ی! م شیچند ساعت پ  گه،یهمون د-

 

حسان...    یخر  ی لیر زد: خاش شد و  تش  یمتوجه سوت  قاصدک 

 ...اریاصال نخواستم من رفتم حموم، برام حوله ب شعوریب
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 : کجا؟! دیدستش را کش حسان

 

 حموم...!-

 

رو  حسان دوباره  را  به    یقاصدک  گفت:  خمار  و  خواباند  تخت 

 خارج از شهر... م یریخونه و م میریمحسن گفتم، امشب نم

 

 ...؟! یکن  یم کاریحسان چ-

 ... گهیبار د هیفقط   ،یچیه-

 من جون ندارم که....  خودیب -

 

 استفاده اش را برد...  تیلبش گذاشت و نها یرو لب

 

 رفت...  یاز لبش کنار نم لبخند

 دخترک را حمام کرده بود و دوباره خوابانده بودش...  خودش
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با  رسما بود...  دراورده  پا  از  را  حال    یفکر  کی  د یدخترک  به 

در   یجان  گریرفت، دخترک د  ی م  شیپ   نطوریضعفش بکند، اگر ا

 ماند...!   یتنش نم

 

 »قاصدک« 

 

افتاد و من را درگ  یجور  کی که  کرد    ریاتفاقات پشت سر هم 

 مشکل بود.  میباورش برا

 کنم عاشق شدم...!  یم اعتراف

اوا  ی هم عاشق حسان  آن اما    ی خوشم نم  چیه   لیکه  ازش  آمد 

 ا او بگذرانم... را ب  میحال دوست دارم تمام روزها 

 

  ی سال او را م  انیکنم سال  یفکر م  یبیشدنمان،  طور عج  یک ی  با

 شناسم و مدت هاست همسرشم...!!! 

غر  بیعج  یکم  دیشا ول  بیو  همچ  یباشد  را    یحس  نیواقعا 

 دارم...
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  یحساب  نکهیفهمد و با ا  ی م  یتصادف   یلیرا خ  ومرثیک  یماجرا

کند و دخالت    یکرد که خودش حلش م  دیکرد اما تاک  میدعوا

 دوشم برداشته شد. یاز رو یبار ک ینکنم،  انگار 

 

 کرد.  یم  تم یمرد بود و مردانه حما حسان

خود بودم و حال با وجود   بانیو پشت  ی سال ها بود خود حام  من

ب  تیحما  نیا از حسان،   ب  شتر یها  م  شتریو  شوم...    یعاشقش 

  ک ی  تیکه به توجه و حما  یزنان  گریخب من هم زن بودم مانند د

 داشتند.  ازیمرد ن

                     

 

سمتم آمد و در آغوشم    دنمیاتاق سامان شدم.  به محض د  وارد

 ... دیکش

نم  یی کجا- بابا؟   دختر  پ   ی گیتو  واست    رمردیمن  زودزود  دلم 

 ...؟! شهیتنگ م
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 بوسمش...  یو م  شومیزده از حرفش خم م ذوق 

 

 ...! تونیسا ریجا ز نیهم-

 

 ن یتنم بود با ج  یباز آب. مانتو جلودیظاهرم چرخ  یرو  نگاهش

... به چشمان دیوسف  یآب  یبیو شال ترک  دیکم رنگ کوتاه، بلوز سف

 م آمدند  دمیو پوست سف یآب

 

 ...! گهید یبابات  ی سر تکان داد:  دختر قرت بابا 

 

 لبانش اورد.  یرو یبلندم،  لبخند قهقهه

  ی هم حفظ ظاهر م  یی جاها  هی بود عاشق حسان شدم و    درست

 که هستم...!!!  ینیک بودم،  هممن قاصد  ی کنم ول

 



 

~ 1146 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

و هم- پسند  دهید  یجور  نیمن  دل   ده،یو  که   شهینم  لیپس 

 بده...  رییبخواد من و تغ

 

 زها یچ  یاما منکر بعض  یرا درآورد و گفت:  حق دار  نکشیع   بابا

 شد...  شهیهم نم

 

 مثال...؟! -

 

خوام    یبابا جان!  نم  یهم خوشگل  یلیخ  یتو خوشگل  نکهیمثال ا-

ببص بود   یازبچگ   ،ینیدمه  خواست  یآزاد  هرجور    یزندگ  یو 

تو با ازدواجت با    زمیعز  ی ول   یدونم پا کج نذاشت  ی م   ی ول  یکرد

  ی بعض  دیبا   ،یکن  جادیرو در خودت ا  یراتییتغ  کی  دیحسان با

  یوصلت کرد  ی مذهب  دهخانوا  ک ی... تو با  یکن  تیرو رعا  زهایچ

و راسته بازار هستن... ت  یو مرفه ا  لیاص   یجدا از اون، خانواده ا

زنه،  حسان با اون    یحرف اول و م   ینیفرش فروشا حاج حس
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شرکت من و هم بخره و بفروشه،     ی تونه حت  ی فرشش م   یگالر

 هم هست!  رانیقهرمان ا نکهیحاال جدا از ا

 

 

ها  بابا  اخم  اما  شد  آ  یساکت  شد،  درهم  بودم    ا یمن  کم  من 

 ...؟! شیبرا

 

دونه   هی  یکیاخم نکن     گفت:  ییدستم را گرفت و با دلجو  بابا

  زهایچ  یخوام بعض  یم   یقربونت برم ول  یستیمن... تو هم کم ن

پشتت باشه    ثیخوام حرف و حد یرو برات روشن کنم بابا...  نم

  ی رک ممردم،  د  هیبه نفع خودته... منم    یکن  تیرعا  کم ی  یول

 ... دخوا یخودش م یکنم هم جنسم زنش و برا

 

 حرف زور برم...  ریبابا من برام سخته بخوام ز-
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قربون اخم و تخمت برم که  ی:  اله دیو لپم را کش  دیخند سامان

 بودم نه ماهرخ....   نجورینه من ا   ،یتخس  نقدریا  یرفت  یموندم به ک 

 

 ...یبود البته خجالت ریخانوم و سر به ز ی ادیمامانم ز-

 

کرد و تنها نگاهم کرد،  اشک گوشه چشمش  ینیتبسم غمگ بابا 

ام گفت: ماهرخ جون من بود،  من عاشق همون  را گرفت و آر

پارچه خانوم بود و    هیبودنش شدم قاصدک...  مامانت    یخجالت

 ... اما من تنهاش گذاشتم... یهر مرد یآرزو

 

 بکشد...  نجایشدم،  دوست نداشتم بحث به ا ناراحت

 

بود و من مطمئنم به خود شما رفتم،  تازه   یک یمامان ماهرخم  -

 بدجور ازم شکاره...!  یه فخرعم ی دون ی بابا نم
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برا  بابا  موضوع  که  را   شیانگار  ماهرخ  مامان  بود،   شده  جالب 

 فراموش کرد و گفت:  چطور؟

 

نتوانستم بگو  دم یگز  لب موق  م یو  ع عشق و حالمان سرمان  که 

 هم از خجالتمان درآمد.   یخراب شده و حساب

 

 ی رو نیاز حلقه پام گرفته تا نگ دهیم ریراه به راه بهم گ یچیه-

 ام...  ییکنه انگار من آدم فضا ینگاه م  یدماغم،  همشم جور

 

 کن..  تیرعا گمیم نهیخنده زد:  دقبقا به خاطر هم ریز بابا 

 

 کنم...  تیکنم رعا ی م  یحاال سع :  دم یهم خند خودم

 بچه سروش...  یبرا د یسامان دلم پر کش دنی از د بعد
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  دنی با د  ریمس  یسروش کج کردم. تورا به سمت خانه    رمیمس

  د یچند روزه امان خر  ی فسقل  یبزرگ،  دلم خواست برا  یسمونیس

 کنم. 

 

را برداشتم که سروش کمکم   دمیبزرگ خر  سهیباز شده و دو ک  در

 کرد.

 ؟یدیچرا زحمت کش  ؟ یسالم، خوب-

 

 ییزایچ  هیفقط از    زمیعز  هی:  زحمت چدمیسروش را بوس  گونه

 عشق عمه...؟!  نی.. حاال کجاست ا.دمیخوشم اومد،  خر

 

 هم به استقبالم آمد.  سایپر

 

که بچه سروش در آغوشش بود،  لحظه    ی در حال  مایس  دنید   با

 شدم.  مانیاز آمدنم پش یا
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 کردم و سمت مبل رفتم. یسرد سالم

و نفرت   نهیپر ک  یبهم نکرد اما بعد با چشمان  یاول توجه  مایس

 بهم زل زد. 

 

از د  من اتاق    ینم  خوشم  دنشیهم  آمد که بلند شده و سمت 

 سپهر رفتم.

با    ی کم  دم،یرا در آغوش کش  سپهر را سرگرم کردم که  خودم 

 رو به رو نشوم...  مایس

 

 نجا؟ یاومده ا یچ یدختره برا نیسروش ا-

 

 کنم...!  رونشیتونم که ب یمامان؟ نم  هیچه حرف نیا-
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ردش   یخوا  یخب حاال که نم   یلیباالتر رفت: خ  مایس  یصدا

 ...! رمیمن م  ،یکن

 

باز  نیا  ی چ  ی عنی- اون خواهرمه! شر درست    ا یمسخره  مامان؟ 

 نکن...! 

 

دونم چرا تو    ی کنم؟ من مادرتم سروش! نم  ی من شر درست م-

 ...؟ نیو سهند همش دنبال اون کثافت

 

 داد زد: مامان بس کن...!  یسروش عصبان نباریا

 

  ن، یوم باشآر  کمیجون تو رو خدا    مایهم مداخله کرد: س  سایپر

 تونم مهمون خونم و بفرستم بره...  ی من که نم

 



 

~ 1153 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

!  در ضمن  یاون عوض  یجا  ای منه    ی جا  ایبا بغض گفت:    مایس

برا و  عوض  یصدات  مادر  اون  و  که دختره  نبر  باال  از    یمن  تر 

 و جهنم کردن و پسرا و شوهرم و ازم گرفتن...!  میخودش زندگ

 

 

 و نفرت بود. نهیزن سرشار از ک نیا

که   یحق داشت اما من مقصر نبودم. حق نداشت به مادر  دیشا

 کند...  نیکوتاه بود، توه  ایدستش از دن

 

 رفتم.  رونیرا داخل گهواره اش گذاشتم و از اتاقش ب سپهر

که    یرفتم و با خونسرد  مایس  ی سروش حرف بزند، جلو  نگذاشتم

و داغانم را نشان ندهد، گفتم:    ی کردم تا وجود عصبان   ی م   یسع

که از خونه   یتو سرت و برام هوار کن  یصدات و بنداز  ستیالزم ن

 ...! یکن رونمیبرادرم ب
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تو  جلوتر لعنت  یرفتم:  گذشته  ه  یاون  ندارم،    ی دخل  چیمن 

وگرنه   یو شر و ور نگ  ی دهنت و بکش پیمادرمم مرده و بهتره ز

 شدنم زندت بزارم...!  وونهیدکه با   دمینم نیتضم

 

 ...! یگم بش نجایو از ا یبهتره تو دهنت و ببند-

 

حرص دادنش،  متفکر گفتم: البد اونقدر    یکج کردم و برا  سر

 که سامان جذب مامانم شده...!!!   ینداشت یزنونگ

 

از خشم دست مشت کرد و انگشت اشاره اش را به طرف   مایس

ش خفه  بهتره  گرفت:  حلقومت    ی قاصدک  از  و  زبونت  ندادم  تا 

  یازم گرفت، تو هم دارو شوهرم و    می ... مادرت زندگرونیبکشن ب

که اون مادر خرابت کرد... اون    یکن  ی رو م  یهمون کار  قایدق

تو    ین، حتم  ی گنه تو زند   دیجنب  ی سر و گوشش م  یادیز  کهیزن

و تو    مردیم  د یدووند، مادرت با  ی هم داشت موش م  الیل  یزندگ

 به درک...!!!  یبر د یبا
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 باندم... خوا مایگونه س یشد، دست باال بردم و رو یچ دمینفهم

 بلند شد...  سایپر غیج یصدا

 

 بود.  الیهم مانند ل مایس

نبوده  یز یچ چیه قیاالنش ثابت کرد که ال یبا حرف ها حداقل

 مادر مهربانم...!  چارهیو ب

 

 . دیافتاد و تنم لرز اشکم

 دلم گذاشت.  یکند، داغ رو م یشده بو عصبان موفق

 

 .ستادینزدکمان شد و وسطمان ا سروش

به جفتمان، هر    یرا بزند که مانع شد و با نگاه بدخواست م  مایس

 ... میدیدو عقب کش
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مادر، آتش به جانتان    یپدر بودم و ب  یکه ب  ییتک تک روزها  یبرا

 انداختم...  یم

 

خالص را   ریو ت دمیچرخ مایرا از مبل برداشتم و سمت س فمیک

اما منتظر    نیدست کم گرفت  ی ادیمن و ز  ال یتو و ل  دی زدم: شا

باز دوست    نمیرو شوهر و پسرات نشون بدم، بب  یی زایچ  هیباش تا  

 نه...!  ایدارن 

 

 . دیمات ماند، رنگ از رخش پر یلحظه ا یبرا

کنم و    یزدم: اون گذشته خاک خورده رو نبش قبر م  شخندین

 ... رمیگ یانتقام خون مادرم و بچشو ازتون م

 

 توجه   سایسروش و پر  یو اصال به صدا زدن ها  رونیدر زدم ب  از

 نکردم... 

 قصد بند آمدن نداشتند.   میها اشک
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برا  دلم گذشتم  که  من  بود،  ماهرخم  م  یتنگ  دوباره    ی چه 

 خواستند مرا با ان روزها عذاب بدهند...؟! 

 

شد، هق هق    ی م  دهیذهنم به گذشته و ماهرخم کش  شتریب  هرچه

نکرد و بدون    یاری که نفسم    یی شد... تا جا  یم  شتریهم ب  م یها

 ...!!! دیخودش کشان شیادرم مرا پ بخواهم، م نکهیا

 

 جا نشستن بدتر اعصابم را خراب تر کردم.   کیروز گذشت و با    دو

 نگرانم بود.  خانجون

اما    اوردی سر در ب  می خواست از حرف ها  ی م  ش یبا زنگ ها  سروش

حرف از دهانم    کی  نکهیبزنم و تنها ا  ی بار نرفتم تا حرف  ریمن ز

 تهش را هم آوردم.  ، سر و   دهیپر

 کردم.   یو خودم را خال ختمیاشک ر یخاک ماهرخ حساب سر

 کردم.  نیمرگش را هم نفر ینبودنش گله کرده و باعث و بان  از

 تا آرام شدم...!  دمیکش غیدادم، ج فحش
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 کنم...!  یرا که زدم عمل  یشدم تا حرف آرام

 

 

 دلتنگ بودم.  داینبود و شد حسان

  ی دلم رفت براتکان دادم و خودم    یم بردم و ک  میموها  ریز  یدست

 که کرده بودم...  یی فرها

 شد.  یدفعه ا کی یلیرفتنم خ شگاهیآرا

  هیرا فر موقت کردم    میکنم... موها  جادیا  یرییداشتم تغ  دوست

 ندهد...   ریبودم حسان گ  دواریگوشم زدم که ام  ریتتو کوچک هم ز

 تم کرد. صور  ی هم رو  ی میمال  شیاز اصالح صورت و ابرو،  آرا  بعد

 سر انداختم و رفتم...   یبلندم را رو  یاز حساب کردن،  روسر  بعد

 

کنم که    جادیا  یرییتغ  کیبهتر شدن حالم    یداشتم برا  دوست

 بروم.   شگاهیگرفتم به آرا میتصم
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که در ذهنم    ی البته با آن مخلفات  د یای کند حسان خوشش ب  خدا

 شد... یبود حتما بچه ام خر ذوق م 

 

 بالفاصله شماره اش را گرفتم...  را درآوردم و یگوش

روحم را    شی شدم و خواستم قطع کنم که صدا  ی م  د یناام  داشتم

 نوازش داد...

 ...! ییجانم جوجه طال-

 

 کردم...   فیمن خرذوق شدم و ک بدتر

 سالم هالک جان...! -

 

 فکر کردم قطع شد... امد، ین ییصدا

 کردم، وصل بود...  لیصفخه موبا نگاه 

 جونم...؟!  حسان...؟ هالکالو -
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هالک...؟!به    یگیبزنم دو قسمتت کنم قاصدک به من م  یعنی-

 ناز و قربون صدقه رفتنه...؟!  یجا

 

جلو را درست کردم، سر جلو بردم و    نهینشستم و آ  نیماش  یتو

 ... دمیدستمال کش ی لبم را کم نییپا ختهیرژ ر

و ناز    یشما زنگ بزن نکهیا ی...جام یشو باهم بر ادهیآقاهه پ  ی ه-

تازه حاال هم    رمیزنگ بزنم ازتون خبر بگ  د یمن با  ، یقربونم بر  و

خ برم...؟!  صدقت  ببییپررو   یلیقربون  اصال  روزه    نم ی..!  دو  تو 

 ...؟! یکن  ی اصال به زنتم فکر م ؟ ییکجا

 

 رفت از خنده...  سهیپشت تلفن ر حسان

 ...! ینفس بکش، خفه نش کمیجون حسان -

 

 ! ...یبد یلیخ-
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 شد و زمزمه وار گفت: م یآرام و مال شیصدا تن

که سرم شلوغه   فیقربونت بره حسان! فدات بشم من خانومم! ح-

 ؟ ییکنم اونم چه فکرا  ی اما بهت فکر م

 

 ...؟! یی گفتم:مثال چه فکرا یو با لحن داغ و پرعشوه ا دمیگز لب

 

آهنگ  ییبا صدا  حسان و  از همونا  نیبم  زد:  خانومم    ییپچ  که 

تنت گر گرفتم    ی و خما  چ یو پ تب و تابت    یو تا صبح تو  یشد

گرم و پر هوست دوست   یصدا  دنی! حاال با شندمیو به اوج رس

 بشم...!  یکیبه اوج برسم و با تنت  گهیبار د هیدارم 

 

 عرق شد.  سیخ تنم

 زد.  ادیوجودم حسان را فر همه

هم آشنا شد    و بم من  ریکه مرا فتح کرد با ز  یهمان شب  حسان

 خود کند...؟!  ریگرفت چگونه من را اس اد یو 
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 شدت بهش دچار شدم...!  به

 

 را کنار زدم، گرمم شده بود. یروسر

 حسان...؟! -

 جون حسان...؟!-

م  دم،یکش  یقیعم  نفس شب  گفتم:  داغ  و  احساس    رمیپر 

 اونجا...!  ایآپارتمانت، ب

 

 .دمیاش خارج شد را شن نهیکه از س یکالفه ا نفس

 رد. ک یم یبا من بودن لحظه شمار یهم برا او

 ...! بایناشناخته بود هم ز م یحسان هم برا یبرا یقرار یب

 

 ! وجودت برام سرتاسر آرامشه...!امیخانوم گل، م امیم-

 

 زدم. لبخند
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 منم! مواظب خودت باش...! -

 هستم...تو هم باش...! -

 را قطع کردم.  یفرستادم گوش شیکه برا  یاز بوس بعد

 ام کرده بود.  ییهوا شیصدا

 ت بودم انگار که تب داشتم...! و پر حرار داغ

 یکنج لبم نشست، هنوز وقت بود برا  یساعت لبخند  دن ید  با 

  ی که در ذهنم بود، مطمئنا حسان هم خوشش م  ییزهایآن چ

 آمد... 

 

 « ی»راو

 

 .! حسان خشم بود و بهت.. یتا پا سر

 

 ...؟! یخواست آرامش کند اما چه آرام شدن یم مانیپ 

 



 

~ 1164 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

به    ینم نم دانست!  که  ا  یوهلل  ز  نیدانست  لوند،     بایدختر  و 

 همسرش باشد،  باورش سخت بود.

 

که بخواهد    یدر حد  گریدانست قاصدکش مدل بوده اما نه د  یم

مجلس نما   یلباس  به  را  تراشش  خوش  اندام  و  بپوشد    ش یهم 

 بگذارد...! 

 

 اند؟!  ده ینفر د چند

 . دیباز کرد و پشت سر هم نفس کش راهنشیاز پ  گرید یا دکمه

  یکند و حاال با ژورنال لباس مجلس  دایرا پ   شرفیبود آن ب  خواسته

رو به رو شده بود که چند صفحه اش عکس زنش،  ناموسش بوده  

 کرد...؟!   یرا آرام م رتشیو حال چگونه غ 

 

 بزند.  یحرف ا ی جلو بگذارد  یقدم دیترس مانیپ 

 با او را نداشت. ییارویبود، جرات رو ده یمرد را د نیا خشم
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 کن...!  داشیکن پبمان! پ   دایشرف رو پ  یون با-

 ... می کن ی م داشیاروم باش حسان، پ -

 

گذاشت و سرش را در دستانش گرفت و    شیآرنج به زانو  حسان

 . دیاز ته دل آه کش

 

 جلو رفت. ختهیحسان بهم ر دنیبا د کامران

 متوجه کامران نشد.  حسان

اش زد،     ینیبکه به    یبه کامران کرد و با ضربه ا  یاشاره ا  مانیپ 

 که ساکت باشد،  چون به نفع خودش است... دیخواست بگو

 نکرد.  یتوجه کامران

 ؟! آقا حسان...-

 

 حسان به ضرب باال آمد.  سر
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دو چندان شد اما به همان اندازه هم    تشیکامران عصبان  دنی د  با

 .رد یتوانست از کامران کمک بگ یم

 ؟ یکن ی م کاریچ نجایتو ا-

 

 گ کرده بودم... خان هماهن مانیبا پ -

 

 شد. یجد حسان

 شرف بدونم...!  یخوام در مورد اون ب ی م-

 

 و برنده اش را به جانب کامران انداخت.  زیت نگاه 

 خودش را کنترل کرد.  یدست پاچه شد ول یکم کامران

 

دونم اما    ینم  یادیز  زیو گفت: منم چ  دیبه صورتش کش  یدست

شو هست، به  لباس و فشن    یکه تو کار طراح  دونمیهمونقدر م

 معروفه...!   یهم داره اما از اون دختربازا  ی پشتوانه پدرش وضع توپ 
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 ... دیکش ریسرخ شد و قلبش ت حسان

 ...؟! شیبق-

 

هم داره که مدل و طراح   ینگاهش کرد: برند معروف  رهیخ  کامران

از  یک یدستشن... قاصدک...قاصدک هم  ریز یادیز یها اطیو خ

ها مدل  کنده    آقا  نیکه....بب  یی همون  پوست  و  رک  حسان... 

کنه که شما رو    ی نم  یقاصدک کار  فه،یکث  ومرثیبگم....ذات ک

 سرشکسته کنه...!

 

 حسان اصال خوب نبود... حال

کامران من نگفتم زنم مقصره، گفتم از اون حرومزاده بگو، پس  -

 ساکت نشو...! 

 

آب دهانش را قورت داد، از جذبه و ابهت حسان، حساب   کامران

 برد.
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حقش    ی مردک عوض  نکهیکرد تا ا  ی کار م  یرسول  یدک براقاص -

  ه یبود، با    نگیعاشق حرفه مدل  نکهیا  یو نداد و قاصدک هم برا

  یو نرفت ول  ومرثهیمزون قرارداد بست که بعدا معلوم شد واسه ک

برا قاصدک  که  بود  شده  آماده  ژورنال  و  دست   نکهیا  یعکس 

البته   رمیزون بگم  ازبه ژورنال نرسه ازم خواست اون و    ومرثیک

 لطف رو در حقمون کرد... نیا ومرثیخواهر ک

بود که الزم به فکر کردن داشت تا بتواند    دهیچیبدتر بهم پ   اوضاع

 . ردیبگ میدرست بفهمد و تصم

 

بود.  قاصدک مال خودش بود،     نیبلند شد،  سرش سنگ  حسان

خودش   یبرا  زشیهمه چ   ش،ی خودش، صدا  ش،ییبایتنش،  ز

 شد.  یم وانهیود...  داشت دب

عشق وجودش پر از    نیاز ا  قهیشدن زهر داشت و او هر دق  عاشق

 زهر شده بود. 

 



 

~ 1169 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ف  یسع و  عکس  معلوم  کجا  از  باشد:   آرام     یگرید  لم یداشت 

 نباشه...؟! 

 

 

لحن ممکن    نیشانه اش گذاشت و با موثرتر  یدست رو  کامران

  ا ی ده  ن  تیاهمقاصدک به حجاب و سر و وضعش    دی گفت:  شا

ه  شتریب شاهده،   خدا  اما  باشن  پسر  کج    چوقتیدوستاش  پا 

بند و بار باشه...! قاصدک    یباز بپوشه و ب  یلباس ها  اینذاشت  

چ   کینزد دوستمه!   ساله   شه یمازش...ه  دمیند   یبد  زیهشت 

ازش سواستفاده نکنه... قاصدک رو دست کم    ی مواظب بود تا کس

 ...!!! رینگ

 

 جوره قبول دار نبود. چیحسان ه رتیکرد،  غ  ی درک م کامران

 

 دست به پشت گردن برد و آن را ماساژ داد.  حسان

 بود.  کالفه
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 مال قبل از ازدواجتون بوده...!!!  نایتموم ا-

 

 

 و دو پهلو بود.  زیکامران ت حرف

ازدواجشان بود،  خواست به حسان هشدار دهد که هر    انیجر  در

ن بوده،  که اگر  قبل از ازدواجشا  یکه اآلن هست برا  یموضوع 

کند،  اگر هم نه....    ی قاصدک را دوست داشته باشد،  کمکش م

 داد...!  یخود را نشان م دیبه هر حال حسان با 

بود  و    قشیگذاشت اما قاصدک رف  یبه حسان احترام م  دیشا

 او را بفروشد. ستیوقت قرار ن چیخواهرش!  ه

 

 

گرفت.   حرفش را    هینگاهش کرد،  کنا  ی پر اخم و طوالن  حسان

 خواست دشمنش را بشناسد.  ی او قرار نبود پا پس بکشد  فقط م
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فرق- بعدش  چه  قبل  خاطر    یچه  به  من  زن  چون   ک ینداره، 

و تحت الشعاع قرار داده و گند زده    اش  نده یموضوع در گذشته، آ

نداره چون    زهایچ  ی به آرامش من و خودش... بعض قبل و بعد 

  یبدتره!  من برا  یزیچناموسم  برام از هر  یدست گذاشتن رو

 ...!!! دمی ناموسم شاهرگمم م

 

م  چشمان کامران   د،یچک  یحسان خون  و  بود  طوفان  درونش 

 برد.  نییمتعجب از جوش و خروش حسان سر پا

و بن حل    خ یاز ب  دیموضوع با  نی داد، اصال ا  یحسان هم حق م   به

 نبود...!   دنیهم آدم پا پس کش ومرثیشد، چون ک یم

 

اح  الیآنکه خ  یبرا راحت شود گفت:  دادم    نیسان  رو  ژورنال 

راحت   التیخ  ی نکردم ول  دایچون که خودت رو زودتر پ   لتیوک

عکس ف  هینه  آرتم  نیا  ،یلمینه  مطمئنم چون  بد  سیرو   یزن 
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م  ست،ین ب  یمطمئنم  عقل  سر  رو  برادرش  به    ارهیتونه  فقط 

 نزار قاصدک غصه بخوره...!   ار،ی خودت ن  ی قاصدک نگو، اصال به رو

 

 تنها نگاهش کرد.  حسان

 .دیبگو یزیهم قصد نداشت ج خودش

 آدرس خواهرش بده...! -

 

 ...؟!یچ یمات زده گفت: برا کامران

 

 ببرم...!   میخوام پاشون و از زندگ ی م-

 

شق  کامران کله  در  هم  حسان  گرفت؛  اش  از    یزیچ  یخنده 

برا بود  خوشحال  اما  نداشت،  کم  ...حسان  قشیرف  یقاصدک 

  ل یکرد... با کمال م  ی م  یرش هرکاردوستش داشت و به خاط

 آدرس را هم بهش داد.... 
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 بود.  یو با وقار بایز خانوم

 آمد.  ی م  ینظر هم آدم حساب به

 طور بود. نیامر که هم ظاهر

 

 ...؟! ینیجناب حس د ییبفرما-

 

  یو محکم گفت:  من رو  یجد ی لیو خ  دیابرو در هم کش  حسان

کنم تا در آرامش    ی هم م  یکارحساسم و هر    ی ادیخانواده ام ز

بکشه؛  وگرنه    رونیب  م یاز زن من و زندگ  دیباشن... به برادرتون بگ

 ... ستمیآروم ن نقدریدفعه بعد ا

 

اومدنم از   نجایا نیو رق نشسته و با غرور ادامه داد: فکر نکن شق

  ابون یخ  یاز الت تو  فتهیمتمدن بودنم! پاش ب  ای  هی سر روشن فکر

منته بدترم  آبروم    اد یب  ش یپ   ی خوام سوتفاهم  ی نم  یهم  چون 

تو  مهمه!  کن  یبرام  فرو  برادرتون  خط نام  نیگوش  من  وس 
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ا  یقرمزمه! قاصدک هرچ قبل  مال  بوده  ول  زدواجشکه    ی بوده 

 مواظبشم...! یحاال اسم من تنگ اسمشه که چهار چشم

 

خوام    یبرد و شرمزده گفت:  من معذرت م  ریسر به ز  سیآرتم

 رمون یغافلگ  کم یقاصدک با ازدواجش    ی ول جناب بابت برادرم!   

راحت باشه   ومرثیاز بابت ک  التونیخ  ی!  ول شتریکرد و برادرم ب

 مزاحم آرامشتون بشه...! گهیذارم د ینم

 

و خ  ینداشت؛  سر  ی شد،  حرف  بلند با    یجد  ی لیتکان داد  و 

 کنم...!!!  یحرفتون حساب م یرو   ن،یکن  یجذبه گفت:  لطف م

 

بود و در    ش ینداشت. حرف ها  ی وملز  گریکه د  ماندنش را زده 

 رفت.  یم  دیبا  گری کرد، پس د دمی لفافه تهد

 

س  از در  شده  حبس  نفس  شد  که  خارج  به    سیآرتم  نهیآنجا 

 رها شد.  کبارهی
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حسان داشت روح از تنش در    ش یجذبه و پر ابهت بود،  پ  چقدر

 رفت...  یم

آمد؟  آن هم قاصدک    ی مرد کنار م  نیبا ا  یچه جور  قاصدک 

 موش و تخس...!!! چ

ت  مرد نم  یپیخوش  اگر  مردانه...  کامال  و  حتما    دیترس  ی بود 

دانست که زبان در   یداد... اما خدا م  یمدل بودن را م  شنهادیپ 

 دهانش گرفته بود. 

 کرد؟  یچه م ومرثیگرفت،  حال با ک  شیشانیبر پ  دست

رفت تا دست از سر    ی م   د یمانده بود را با  ش یکه برا  ی راه  تنها

 ده اش درست نکند... خودش و خانوا یردارد و شر براقاصدک ب

                     

 از فرمان بلند کرد.  سر

 حال...  یبود و ب خسته

دانست مواجهه شدنش   یاما م  دیکش  یقاصدک پر م  یبرا  دلش

نتواند خودش را کنترل کند و حرف    دی دارد و شا  یبا او عواقب بد

 انجام دهد.  یرفتار بد ا یبزند  یبد یها
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  ی قبل از ازدواجش بوده ول  یقاصدک هرچه بوده برادانست    یم

مرتب    زیتوانست خودش را هم آرام کند که همه چ  ی کاش م  یا

 خودش نبود. یسر جا زیچ چ یکه ه یاست در حال

 به درد آمده بود.  رتشیغ 

دخترک شد،     ی و لوند  ییبایرا برداشت و ورق زد،  محو ز  ژورنال

 د...! کر یم  جاد یالمصب عکسش هم کشش ا

 

 یخودت کرد  دیو عب  ریکه من رو اس  یدار  یالمصب تو چ  »آخه

که دلم و    ستیخونه خراب کن ن  یادیشرف...؟! چشماش ز  یب

 دادم به پاش...!!!« 

 

 

 ها بود...  نی بهتر از ا شینستایا یعکس ها باز
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  ی نم  گرید  یکرد... حت  یفکر م  دی نداشت،  با  یا  ده یفا   تیعصبان

ک فکر  بودن  مدل  به  دخترکش  به  گذاشت  برسد  چه  ند 

 انجامش...!!! 

 

آب  کی عج  یلباس  که  بود  قاصدکش  تن  در  رنگ    بیرنگ  با 

 کرد...  یم  جادیا یاش هارمون یی طال یچشمان و موها

 زد.  ورق 

 هم بود.  گرید  ییلباس سبز و طال کیلباس قرمز...   کی  دوباره

قسمت باسن و   یها در تنش محشر بودند،  مخصوصا رو  لباس

 اش...! نهیس

اش   قهیتوانست برود    ی نم  یبرد و او حت  ی دلبرش دل م  که  آخ

که مقصر صد در صدش خود خانه خراب   یحال بد  یبرا  ردیرا بگ

 کنش بود...!!! 

 

آن  در تا    ی حرکت  خورد  بوق  چند  گرفت.   را  کامران  شماره 

 برداشت...
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 .؟! جونم داداش..-

 

را در حقش به جا   یلفظ داداش خوشش آمد،  کامران دوست  از

 اش حساب کند...!  یبرادر یتوانست رو ی بود،  پس مآورده 

 

 سالم ببخش که مزاحم شدم. -

 

 ...!یداداش؛  شما سرور هیچه حرف نیا-

 

اون- بهش    گهیزحمت د  هی  خوامیم    ، یکه ژورنال رو گرفت  یاز 

 بدم...؟! 

 

 ...؟ یچ-

  ی رو م دهیژورنال هست و قاصدک پوش یرو که تو یی لباس ها-

 خوام...!!
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 فروختن...؟!  د یشا یول-

با مزون     ده؟ ی د  ی لباسش و ک   ده، ی ند  یژورنالش و کس  ی وقت-

 ... فعال!!! ستیبشه، برام مهم ن متشیق یهماهنگ کن،  هرچ

 روز با خود خلوت کرده بود،  بس بود.  کی

که قاصدک را محتاج خود کند،  خودش دچارش از آن    شتریب

 بود...! 

 

 لش کرد.زنگ زده بود و خوشحا مانیپ 

 گرفته بود...   دشیآنکه تهد مثل

 

 داد.  هیتک ش یآرامش به صندل با

هم نقطه ضعف    ومرثینقطه ضعف دارد!  ک  ی بودند هرکس  گفته

بود... خب ترسش    سیهم ترسش از پل  نیداشت و مهم تر  ادیز

پل احت  ادیهم ز  سیاز  ب  اجیبه فکر کردن   ینبود،  چرا که آدم 

 ر خالف باشد...!!! تو کا نکهیترس ندارد جز ا یخود
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  یچیو دو تا نبود و مهم ق  یکی هم خدا را شکر    ومرثیک  خالف

 کردن دمش بود که به لطف و کمک دوباره کامران موفق شد... 

ها    نی... همشینیزم  ریز  یانه هاتا قمارخ  ریاش بگ  یدختر باز  از

 بود...!  اد یهم جرم و مجازاتش ز

 ت.آدم نفرت داش نینبود که دلبرکش از ا خودیب

که بخواهد    یکوتاه کردن دست کس  نیهرحال خوب بود، هم به

بر بهم  را  و    یکار  نیکمتر   زد،یآرامشش  دعوا  بدون  که  بود 

دو روزه اش دمارش    تیحل شد  هرچند حرص و عصبان  یریدرگ

 ...!!! دیارز ی آرامشش با قاصدک م  د، یارز یرا درآورد... اما م

 

 گرفت. بود که قاصدک تماس   شی ها یاوج خستگ تو

 جان گرفت.  ش یصدا دنیشن با

تکان    نهیدلش را در س  نشیو حرف زدن نرم و مخمل  ی ذات  عشوه

 داد.  یم

کس جز خودش حق ندارد    چی که با هکرد    ی بهش گوشزد م  د یبا

 گونه صحبت کند...  نیا
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 کرد...؟!  ی از قبل بود و رو نم ا یشده بود  انحصارطلب

بود و    ی خودش م  یبرا  د یبا  شی ناز و اداها   نیهرچه که بود ا  اما

 بس...! 

 قلبش...!  یاش تک بود برا دردانه

را رفع کند و دعوتش کند    شی زنگ زده بود تا دل تنگ  دخترک

 به خانه خودش...!!! 

 

شدنشان فکر کرد که    یکیبه روز    یگرفت وقت  دنیتپ  یبنا  قلبش

 تا خود صبح خواب را حرام کرده تا شهد وجودش را بمکد...!!! 

 

  د یتازه کنند و شا  یداریخواست د  ی ک دخترک مش  یهم ب   حاال

 ...!!! یماندن ادیبه  ی هم شب

 به طور کامل از وجودش رخت بربست... یخستگ
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 را در قفل چرخاند.  دیکل

 

م  یبو ول  یغذا  خودش    یآمد  پخت  دست  که  نداشت  شک 

 ...! ستین

 صفر بود...  یو کدبانو گر یدخترک اصال در آشپز چون

 

 سالن شد.  وارد

دخترک قرمز   دنیکه با د   دیسالم به جانب صدا چرخ  یصدا  اب

 آمد،  نفسش رفت...  ی که سمتش م یپوش

 

در    ش یبه جا  ی صفر بود ول  یکرد اگر دخترک در آشپز  اعتراف

 استاد بود...  یکردن و دلبر وانهید
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حال  قاصدک  موها   کهیدر  نوک  بند  خرامان    ش یدستش  بود،  

دلبرانه سمت    یو لبخندمخمور    ی خرامان جلو آمد و با چشمان

 حسان آمد.

 

با چشم ها  و موزونش  فیاندام ظر  حسان و    شی را اسکن کرد 

 . دیوجب به وجب تنش را بلع

 

  کیبرد،     ی تن مثل برفش هوش م  یرو  نشیسرخ آتش  لباس

س که  نما  شیها  نهیدکلته  به  با سخاوت  و    شیرا  بود  گذاشته 

 تنه تنگش تا وسط رانش بود...  نییپا

 .!!! ..کیو ش ساده

 

 بود...  ختهیاش هم دورش ر ییطال آبشار
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 کهیرا روانه حسان بهت زده کرد و در حال  بش یسرخ و دلفر  لبخند

من   ای یخسته ا یادیزد و با عشوه گفت: ز یبود چرخ کشینزد

 خوشگل نشدم...؟! 

 

 مبل پرت کرد. یکتش را رو حسان

گفت: اونقدر    تیشانه اش گذاشت و با جد  یرفت و دست رو  جلو

 خانوم خوشگل رفعش کنم...!   هیخوام با  یکه م ادهیز میستگخ

 

 مستانه اش باال رفت و خود را به حسان چسباند...  قهقهه

 شب پرشور بد نباشد...  کیشروع  نیا یکوتاه برا یبوسه ا  دیشا

 

گونه اش کاشت و دلبرانه گفت: فعال وقت هست    یرو  یا  بوسه

 ...!!! تیتا رفع خستگ
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کر  یچشمک اش  سمت  حواله  و  گرفت  را  دستش  سپس  و  د 

و    دیشپزخانه برد که حسان طاقت از کف داد و دستش را کشآ

 اپن...  وارید  کیهولش داد نزد

 

گفت:   یخشدار  یخمار نگاهش کرد و با صدا  یحرص و چشمان  با

اب    ذشی طعمه لذ  دنیواسه گرگ گرسنه و خسته که از قضا با د

 ...؟!یخوا  یدهنش راه افتاده، صبر کردن م

 

ش  فتهیش  قاصدک  پر  برق  با  و  کرد  نگاهش  در    ی طنتیوار  که 

ا  یزد، با لوند  یموج م  شیچشمان آب طعمه   نیگفت: مطمئنا 

 ارزش صبر کردن داره...!  ذیلذ

 

 شد. طنتیو ش یمات آن همه دلبر حسان

 بود و بلد بود مات کند.  یاش شناگر ماهر معشوقه

 



 

~ 1186 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

فرو    شی خودش را به قاصدک چسباند و سر درون موها  حسان

 کرد.   یم  یو خستگ ی... رفع دلتنگ دیبو کش قیعم برد و

رو   سرش و  برد  عقب  کم  کم  ا  یرا  بوسه   ستیگوشش  کرد، 

گرگ گرسنه اگه بدونه   نیزد و آرام و بم پچ زد: ا  شیرو  یسیخ

باشه، صبر کردن   رینظ  یب  زیسوپرا   هیقراره    ذیطعمه لذ  نیکه ا

 ...!!! رهیگ  یم  ادی هم 

 

گرد  دستان پ قاصدک دور  تو  چکین حسان  ناز  از  پر  و    یشد 

مشک قراره    یچشمان  کرد:  نگاه  حسان   دار  تب    ز ی سوپرا  هیو 

 ...!!! یش ینم مونیبه جونت بندازم آقا گرگه، پش یشیآت

 

سرخ از حرص و شهوت لب زد:  یلبش کج شد و با صورت حسان

 ...!!! یشرف لعنت یب

 

خند  قاصدک ن  دی بلند  طاقت  حسان  لبان   داوریکه  سمت  و 

 رخش هجوم برد و ساکتش کرد. س
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 بود. یرینظ  یو ب ی ماندن  ادیبه  شب

شوند که تا آخر عمرت   یم  یو خواستن   بایآنقدر ز  زهایچ  یبعض

 کند.  یم  لیتبد  بایپر رنگ و ز یآن را به خاطره ا

 

و ظرافت ها  شام قاصدک    رینظ  ی ب  ی را در سکوت  و خانومانه 

ول بود  نپخته  اگرچه خودش  ا  ی خوردند،  زن    نیقبال هم گفته 

هم رگ    دیشا  ایبلد بود    یادیخانوم بودن را ز   روز،یشده دختر د

 گرفته بود...؟!  ادیخواب حسان را 

 

بود البته آنچه که خودش   رینظ  یشب ب   ک یدر تب و تاب    حسان

 خواست...!  یم

پر لذت باشد تا   شیز انککه براا شتریدست دست کردن ها ب نیا

 کرد.  یخسته اش م
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رقم زدن شب فوق    یبود برا  یاصدک و تخت خواب هم کاف ق   کی

 گرفت...!  یرا خودش برعهده م  تشیریمد یالعاده اشان، منته

 

که تمام شد، حسان هم خوشحال شد اما با رفتن قاصدک    شام

خرامان و نرم    ت یال  ی سمت ضبط پخش  و با روشن کردن آهنگ

 سمت حسان رفت.

 

 ... و در آغوشش  فرو رفت دیرا جلو کش او

 خواست...  یرقص م  دلش

 

ته    رینظ  ی ب  یپهن و ستبرش گذاشت،  آرامش  نهیس  یرو  سرش

 دلش جا خوش کرد. 

پ   متعحب دست  حسان تکرار کرد:     دیچیدور کمرش  با خود  و 

اونوقت بعدش من    رهیم  شیتا کجا پ   نیآروم باش،  بذار بب  ی ه

ا  یم و  طال  نیمونم  تالفییجوجه  سرش   ی!  هم  رو  همه 

 ...!! ارمیدرم
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 بگذرد.   ییبایهمه ز نی بماند و از ا کارینتوانست ب حسان

 کرد.   یبرد و لمس م ی را همه جا م دستش

 

در چشمان حسان شد،     رهیخ  ی اول تعجب کرد اما وقت  قاصدک 

 را گرفت.  هیو خمار بودن آن ها تا ته قض یسرخ دنی با د

 

 کرد.  یم یداشت خوددار حسان

آهنگ تنش را نرم تکان    تمیزد و همراه با ر   یا  انه یموذ  لبخند

 چسباند.  یداد و خودش را به حسان م یم

 

 امشب رو دوست داشتم حسان... -

 

انگار که به خود آمده باشد گفت:  منم دوست داشتم  که  حسان

 دوست دارم...! شتریبعدش رو ب یول
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 کند. تشیاذ یخواست کم قاصدک 

کرد،  ناراحت گفت: حسان    یم   یکه با دکمه اش باز  یحال  در

 خونه،  خانجون تنهاست...!  میبر د یبعد از رقصمون با

 

پا   نیداد و ا یرقص که بلد نبود،  فقط خودش را تکان م حسان

باال رفت   ش یقاصدک چه گفت،  ابروها   دیشد. تا شن ی و آن پا م

 و کم کم خشم بود که به صورتش برگشت.

 

در پنهون کردنش داشت    یقبل سع  یی که از لحظه ها   یخشم

 شد.  یداشت ظاهر م کباره یحاال به 

 

 خودش نبود،  بد ضد حال خورده بود. دست

 و ترسناک نگاهش کرد.  یجد ی لیکرد و خ اخم
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آب دهانش را قورت داد و در دل تا توانست به خود ناسزا    قاصدک

ب عقل  کم  آخه  که    ی گفت:  اولشه  بار  خانجون  مگه  شعور 

خودم و گم و گور  خدا خودت بگو من کجا برم    یتنهاس...؟! ا

 کنم...؟! 

 

را رقم بزند اما    کیشب رمانت  ک یبود تا    ده یهمه زحمت کش  نآ

پا و  باال  آنقدر  درونش  کرم  تا    نیی آخر  کرد   وجود  ابراز  و  شد 

 زد...!!!  خودیدهانش را باز کرد و حرف ب

 

 کمرش را گرفت و به خود چسباند. حسان

 لبانش...!  چشمش بود با  رهیقاصدک باال بود و او تنها خ سر

 

آن دو مانده بود، تمام وجود خواستن را   نیکه مغزش هم ب انگار

 زد.  یم  ادیفر

 ...؟! میبرگرد  د یکه خانجون تنهاست و با-
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 ترسناک بود.  یادیدر نظر قاصدک ز یگفت ول ارام

لبش را هم همزمان گاز گرفت که نگاه    یلبخند زد ول   قاصدک

 . دیحسان را به دنبالش کش

 ... ریکردم؛ به دل نگ یشوخخب... خب... -

 

و من    یزیناز بر  نکهیا  یگفت: به جا تیپر از تحکم و جد  حسان

 ! ؟ یکن ی م یتو شوخ ،یبکن یا گهیو تشنه تر از هر لحظه د

 

 نزد.  یحسان فرو برد و حرف نهیرا از خجالت تو س سرش

 یشد برا یم زمیحسان، ه نهیس یداغش رو ینفس ها عوضش

 آتش درونش... 

 کردم...!  یفقط شوخ اینگاه کن یاونجور یدارحسان حق ن-

 

 ن ی آن طور لوس و مخمل  یدلش بگذارد وقت  یرا کجا  شیصدا  ناز

 زد.  یحرف م
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 بود.  یجد یادیرا نباخت و ز خود

 !؟یانتظار بخشش دار-

 

 گفتم؟!   یسر باال آورد و مبهوت گفت: مگه چ قاصدک 

 

 ...! گرفته بود  میفقط من بودم که شوخ  ی چیپوزخند زد: ه  حسان

 

  ی لینداشت حسان بهش بربخورد اما خورده بود آن هم خ  توقع

 ....! ادیز

 

رفت، حرص درونش داشت    یقاصدک کنار نم   یحسان رو  نگاه

 به حال قاصدک...!  یو درست وا دیرس یم  یخطرناک  یبه جاها
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  ش یوجب قد و باال  مین  نیبا هم  یکوتاهتر بود ول  یلیاز او خ  قدش

 ی د که تنها توسط خودش خاموش مدرونش به پا کرده بو  یآتش

 شد. 

 

 که؟! ینبود یا نهیحسان جان ک-

 

 کرد....!   یم  یآمد، دخترک داشت منت کش خوشش

 

  ینگفت فقط نگاهش کرد، قاصدک حرص خورد و اصال ب  چیه

رمانت  الیخ تخس  ک،یشب  با  و  کرد   یگفت: خب خشن  یاخم 

 ترسه باهات بخوابه...!  یآدم م گه،ید

 

رفت، خوشش آمد، موضوع بحث مورد عالقه   حسان باال یابروها

 به خود فشار داد...  شتریاش بود. قاصدک را ب
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 خب بعدش...؟! -

 

ز  قاصدک  از  داشت  پر   ریدوست  چشمان  و  خواستن  همه  آن 

ت، در  اس  ده یفا   یدانست ب   یخودش هم م   ی برقش فرار کند ول

 خواست در کنار حسان باشد...  یکه دل خودش هم م  یصورت

 

 ...! گمیم یجد حسان دارم-

 

 گفتم بعدش...؟!   یخب منم جد-

 

و غر زد: به خدا هر    دیاش کوب  نهیبه س  ی پر حرص مشت  قاصدک 

پ  که  نم  شتمیدفعه  روز  سه  دو  که    یتا  بس  از  برم  راه  تونم 

 ...! یخشن

 

 خوشش آمده بود.  د،یخند حسان



 

~ 1196 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ندار- دوست  چ  ؟یخشن  د  یزیاما  من  رو    ی لیخ  دمی که  تو 

 ....! دها یمشتاقتر از من نشون م

 

حسان... اصال خانجون   یخر  یل یقاصدک به ضرب باال امد: خ  سر

 ...! رمیتنهاست من دارم م

 

رو  خواست لب  و  نگذاشت  حسان  که  و   یبرود  گذاشت  لبش 

 دختر تا صبح کار داشت...  نی از ان وقت را تلف نکرد، با ا شتریب

 

مانع شد و تقال کرد اما حسان هم بلد بود دخترک را    قاصدک

 هش کند و به اوج برساند... همرا

 خوابش دست خودش بود...!  رگ

 که افتاد...!  فتدیشب فوق العاده قرار بود اتفاق ب کی

 دخترم؟  یریکجا م-
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از پشت بغلش     سرش انداخت و سمت خانجون رفت.  یرا رو  شال

 . دیکرد و گونه اش را بوس

 یدار  یرکا   شش،یپ   رمی ناخوش احواله م  کمیسهند زنگ زده،   -

 خانجون؟!

 

ناهار   کم یبه لب آورد و گفت:  پس بزار  یلبخند پرمهر خانجون

 بکشم ببر باهاش بخور...

 

ا  ینیریاخم ش  قاصدک  لوسش    نقدر یکرد:  خانجون تو رو خدا 

 ور دل زنش باشه ها...  د ینکن خرس گنده االن با

 

برگشت و دست به کمر گفت:  حاال شما   یبا اخم تصنع  خانجون

 ...؟ یست یچرا ور دلش ن یر دارکه شوه

 

 قربونت برم من تا صبح ور دلش بودم،  شما غصه نخور...! -
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 دهنش باز ماند.  خانجون

 شد.  یسرشون نم ایبه اسم ح یزیدوره واقعا چ نیا یها بچه

                     

 

 ه؟یچه حال و روز نیشده سهند؟  ا یچ-

 

الم  :  حدیکاناپه پرت کرد و نال  یشلخته وار خودش را رو  سهند

 قاصدک...!  سیخوش ن

 

  دیسرش کش  ینگران کنارش رفت و زانو زد،  دست رو  قاصدک 

 و ناراحت گفت: چته سهند؟

 

  ی رو م  سنایتمام گفت: دلم    یکرد و با ناراحت  ینگاه   مین  سهند

 ....! دمی خوابش و د شبید یخواد!  لعنت
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 گرد شد.   شیچشم ها قاصدک 

 ...؟! یدید یچه خواب-

 

 بلند شد و نشست.کاناپه  یاز رو سهند

 خوره...!  ی اس به درد تو نم جدهیمثبت ه-

 

و گفت:     دیبه سر سهند کوب  یحرصش گرفت و دو دست  قاصدک

مرت تو سرت کنن  ا  کهیخاک  مثل  بهت فشار   یلیخ   نکهیخر!  

 ! ؟یدید یخواب نیاومده که همچ

 

 :  جون قاصدک بدجور فشار رومه...! دیخند سهند

 

 ی فقط خود را به موش مردگ  خوب بود،  یادیحالش ز  برادرش

 زده بود. 
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  یاون دختر برا  فیپاشو خودت و جمع کن خرس گنده،  ح-

 تو...! 

 

م  یجد  سهند د  یشد:  بزنم،  حرف  بابا  با  تونم    ی نم  گهیخوام 

 تحمل کنم! 

 

 ! ؟ یچ یعنی-

 

 ...! سنای یخوام برم خواستگار ی م-

 

 شده بود.  ری!  غافلگیزود نی حدس زده بود اما نه به ا قاصدک 

چرا حرف     ، یاقدام بکن  ستیسهند!  فعال صالح ن   ستیصالح ن-

 ...؟! رهیگوشت نم یتو
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تونم تحمل کنم!  دلم براش رفته،  هر روز و هرشب تو   ینم-

  ی تون  ی!  م شمیم  ی !  دارم رواننمیب  ی ذهنمه،  شبا خوابش و م

 ؟یبفهم

 

 !دیفهم  یم

 حساب کتاب داشت. یزیهرچ ی هم عاشق بود ول خودش

 گرفت صبور باشد.   یم  ادی  دی با سهند

 االن واقعا جور نبود. طیو شرا سنای

 

بب  ی سع  قاصدک  فهممت!    یسهند من م   نیکرد آرامش کند:  

 ... گمیدونم که م یم یزیچ هی یول

 

 ؟ یدون  ی م ی کرد:  چ زیچشم ر سهند
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  سنا یکنم بعد اقدام کن...    یرو برات فراهم م  نهیبزار اول من زم-

 نداره...!   یهنوز آمادگ

 

 ! هیخودش راض سنا یکرد:  ینوچ سهند

 

 ؟ یشک داشت:  چ شیانگار به گوش ها  قاصدک 

 

که قبول نکرد    میمدت باهم دوست بش  ه ی  اد یگفتم ب  سنا یبه  -

برگشته گفته اگه   یتازه قهرم کرد! بعد دو هفته منت کش  چیه

 ...!!! یخواستگار ایپاشو ب هیقصدت جد

 

سهند ادامه داد:  االن هم    که  د یمانده بود که چه بگو  قاصدک 

 رو گرفتم...!  ممیتصم

 

 وسط...؟  یکش  یمن و م  یاخم کرد: خوبه، پس چرا پا قاصدک 



 

~ 1203 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

و درست کن خانوم بهش    ای: حاال بدیکش  یپوف کالفه ا  سهند

 برخورد...

 

 ؟ یگ یم یگم تو چ  یم  یمن دارم چ-

 

گم خودش خواسته که برم   یآمد:  دارم م  شیرو به رو  سهند

 ...! یخواستگار

 

 ...! نیحاال بفرما تن کن نیو دوخت نیدیخودتون بر گهیخوبه د-

 

 کرد.   شیدست به کمر ماند،  نگاه خواهرک عصبان سهند

 هست...!  یزیچ کیکند اما حتما   یدانست چرا مخالفت م ینم
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کش  سمت آغوشش  در  را  او  و  رفت  چته   دیقاصدک  گفت:   و 

 ه؟یا گهید زیکنم موضوع چ ی! فکر م؟یخواهر

 

ادرش گذاشت ستبر بر  نهیو سر به س  د یکش  قینفس عم  اصدک ق

وضله ناجور   ایپشت سرت حرف بزنه    یخوام کس  یو گفت:  نم

  یکار  هیتونم تحمل کنم و    یبهت بچسبونه،  چون اونوقته که نم

 نباشه...  ندیخوشا ادیکه ممکنه ز  دمیانجام م

 

 ؟ یگ یرو م ی:  عمه فخردیخند سهند

 

 !زنهیم  شیزبونش ن-

 

گوهنت- هر  من  هم  یرس  بودم  مراقب  خب    یول  شهیبودم 

 ...! حاال به بابا بگم...؟گهید زادهیآدم
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 . ندیرا بچ زیجدا شد و سمت آشپزخانه رفت تا م قاصدک 

 اد؟یب کنهیهم قبول م  مایاونوقت س  ،یبه بابا گفت-

 

 ...! ادیب  دی هم وارد آشپزخانه شد: با سهند

 

ارد    ادیهم ز  سایپر  یرا چون ب   ست،ین  مایس  یبرا  یدیسهند با -

و    دیخواب  سایدست آخر سروش بود که با پر  ستین  ادتی داد    یم

 ...! ادیبعدش هم مجبور شد کوتاه ب

 

راه حل خوب  شخندین  سهند نظر  به  امتحان کنم  هیزد:   منم    !

 شد...!  یفرج  هی دیشا

 

حس- حاج  و  حسان  جونم!  م  ینینه  جرت  وسط  بد  دنیاز  با   !

 ...!!! یطرف  ییکسا
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 نکن...  ی لدلم و خا تو-

 

م  قاصدک  پشت  تمام  آداب  رو  ز یبا  گفت: شوهرم  و    ینشست 

 نداره...!  یناموسش شوخ

 

با    یبه دماغش زد:  تو هم ما رو کشت  یخم شد و ضربه ا  سهند

 ...! قتیشوهر عت نیا

 

 قه ینازک کرد:  حاال که تو هم  از خواهر عت  یپشت چشم  قاصدک 

 اش خوشت اومده!

 

 نثارش کرد...  یتحفه ا و  دی بلند خند سهند

 خانجون ستاره باران بود. چشمان

 کار خودش را کرد و قاصدک نگران تنها سکوت کرد.  سهند

 روزها حوصله اش سر رفته بود. نیا
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 سر نزده بود.  نستاگرامشیوقت بود که به ا یلیخ

  ما یو س  ومرثیبود که از طرف ک  ی هم به خاطر فکر مشغول  د یشا

که تمام فکر و ذهنش را به   یمخصوصا حسان   و حسان داشت،

 خود اختصاص داده بود.

 

  شانیها  ینامزدباز یوقتش هم اقتضا  یوقت و ب  یو آمدها رفت

 بود.

 

اش شد    یاصل  جیاش را روشن کرد و وارد پ   یاطالعات  یها  داده

 رو به رو شد.  یاما با صفحه خال

 کرد.  هنگ

 نبود تا نشان دهد.  یزیچ چیکرد ه یهرکار

 

که با زحمت جمع کرده بود همه   یی!  اصال فالوورها شیها  کسع 

 رفته بودند. 
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 بودند که به دلش چنگ انداخت.   یدو حس بد  یو ناراحت  ی عصبان

 دستش خورده بود؟!  یعنی

 نداشته؟! یاو کار یکه با گوش یکس

 

نکرده    ریش  یپست  ای سر نزده    جشیبود که به پ   یچند وقت  خب

 بود.  ش یها  یفکر مشغول یبود که آن هم برا

 چگونه امکان داشت همه پاک شوند و او نفهمد؟!  اما

 

آن ها را حتما پاک    یکس  نکهی جز ا  دیبه فکرش نرس  یزیچ  چیه

 کرده است...! 

 ...؟! یک  اما

 

 زد.  شی به چند روز پ   یفلش بک ذهنش

 اش دست حسان بود! یگوش
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زخواستش کرد و در مورد عکس  با  ومرثیک  یها  امیبابت پ   حسان

 ها هم... 

 

 بود کار حسان است. مطمئن

بزند و دانه دانه   یخورد،  عصب  حرص شد.  دوست داشت داد 

 بکند. شهیحسان را از ر یموها

 اش رمز نگذاشته بود. یگوش یخودش بود که برا ریتقص

 

 پاسخ ماند.   ی به حسان زد اما تماسش ب یزنگ

 باشد.  یساعت کرد،  شش عصر بود.  احتمال داد که گالر نگاه 

 شک خونش حالل بود.  ی ر حسان باشد بکا اگر

                     

به ظاهرش نکند و هرچه دم    یباعث شده بود توجه  تشیعصبان

 زده بود.  رونیو از خانه ب ده یبود،  پوش دهیدستش رس
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 باز کرد و داخل شد.  کباره یاتاق حسان را به  در

قاصدک متعجبش   یعصبان   افهیر باال آورد و قجاخورده س  حسان

 کرد.

 

 شده؟  یچ  ؟ یکن ی م کاریچ نجایتو ا-

 

 زیچ چیبود که مراعات ه یآنقدر حرص خورده و عصبان قاصدک

  لش یکه داشت،  موبا   یخشم  ت ینکرد و کنار حسان رفت و با نها

 ! ؟یو پاک کرد جمی:  تو پ دی و غر دیکوب زیرا محکم به م

 

 حسان باال رفت.  یابروها

 خورد. یماجرا از کجا آب م  دیفهم

 ت تسلط داشته باشد. توانس یم شتریب حاال

 واکنش را نداشت. نیاصال انتظار ا اما

 خونسرد و نافذ نگاهش کرد. حسان
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  ش ی قاصدک افتاد و اخم ها  افهیو ق  پینگاهش به ت  یلحظه ا  یبرا

 در هم فرو رفت. 

ا  یوتاهترش،  موهاک  یکوتاه و مانتو  شلوار کت پشت    یبسته 

ر رو  حتهیسرش  کوتاهش  شال  و  فرقبود    یبود  نبودش    ی و 

 نداشت،

 یاش چنگ  کشنبهیشنبه و    پینداشت هرچند که ت  شیآرا  فقط

 از حد کوتاه و بد بود.  ادی ز یزد ول یبه دل نم

 

 شد.  بلند

 زد بدتر داغ کرد.  ینم یحسان حرف نکهیاز ا قاصدک 

 ؟یتو پاک کردبا توام حسان!  -

 

 اش شد. نهیبه س نهیس یهمان طور اخمو و جد حسان

 رون؟یب یاومد هیعچه وض نیا-
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 قاصدک جا خورد. نباریا

 هم بدهکار بود.  یزیچ کی یانگار

 ! ؟ی گیم ی تو چ  گم،یم  یمن چ-

 

 گرفت.  دهینشن حسان

 ؟یاومد رونیب یختیر نیبه فرض که من پاک کردم،  تو چرا ا-

 

انتظار نداشت حسان رک بگو  قاصدک باز ماند،   که    دیدهانش 

 ش بازخواست شود...؟! کار او بوده و حاال به خاطر پوشش

 

که آن همه عاشقش   ییکرد.  حسان حق نداشت عکس ها  بغض

کند   پاک  را  به حر  یب   ا یبود  وارد شدنش     ش، یشخص  میاجازه 

 سخت بهش برخورده بود.
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برسه به پاک کردن و  چه    یدست بزن   م یبه گوش  ی حق نداشت-

 دخالت کردن!

 

 داد.  یاما بغضش اجازه نم د یکرده بود محکم بگو یسع

 

بودند هم   دهی عده زنش را د  کی بود.  هم از آنکه    یعصبان  حسان

 اند؟!  دهید افهیق ن یچند نفر او را با ا نجایاز خانه تا ا نکهیاز ا

قاصدک بدتر    یو تعصبش به جوش آمده بود و با حرف ها  رتیغ 

 هم شده بود. 

 

با  - و  زنم  چشم  هزارتا  چند  نداشتم  دوست  چون  کردم  پاک 

 پیت  نی!  دوست ندارم زنم با انن یمنه بب  که مخصوص  ییایقشنگ

ق ه  افهیو  پ  زیچشم  بد  فهم  یو  بندازه!   سخته   دنشیخودش 

 برات؟!

 

 با خشم و غضب نگاهش کرد. دخترک
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 دار شده است. حهیو غرورش جر تیکرد شخص  یم حس

 

به عنوان    یزیچ   شه؟یسرت م  یشخص  میبه اسم حر  یزیتو چ-

 ی! اصال احترام متقابل چ؟ یچ دهیعق

 

 گذاشت.   یکرد آرام کند اما دخترک نم  یدرونش را سع خشم

  نیبه خاطر هم  قا یگفت: دق  یدوخت و جد   شی به چشم ها  چشم

رو پاک کردم و االن هم با    ایکه تموم اون کوفت  هیشخص  میحر

ق  ختیر  نیا م  یدار  افتیو  غ   ی زن  ی گند  تموم  و    رتیبه 

 ...! میمردونگ

 

و    یهم مثل گوش  پوزخند زد:  برات متاسفم که من و  دخترک

 ست ین  رتیغ   یزن  یکه تو ازش دم م  ی!  اونینیب  یم  یابزار شخص

واسه خودت بزرگش   یادیکه ز  هیو احمقانه ا  خودیتعصب ب  هی

با هم  ،یکرد انتخاب   یتفاوت ها خواست  نیتو خودت من و  و 
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نکن   یکه من از همون اول هم بهت گفتم سع یدر صورت یکرد

 ! یمن و عوض کن

 

 ی زیچ  دمیرود که حسان مانع شد:  اجازه نمخواست ب  قاصدک

لذت ببره!   هم ازش    یا  گهیچشم د   اره،یرو که من و به وجد م

  ی کن  ی چون فکر م  یکه بفهم  یخوا  ینم   یعن ی  یفهم  یتو نم

ساده هستن!  من مواظب مالم هستم،     یادیهمه مثل خودت ز

  خودت از    یوجه عکس  چیخواهش که نه به ه  یدیحاال که فهم

 ...! یبذار  دینبا  یمجاز یتو فضا

 

  ی پر حرص مشت  یهمه حجم خودخواه  نیمتعجب از ا  قاصدک 

کنم    ی م  ی :  من هرجور بخوام زندگدی و غر  دیحسان کوب  نهیبه س

ن مربوط  بهت  اصال  باهات    یکار   ست،یو  ازدواج  از  که  نکن 

 بشم؟! مونیپش
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  ی ربطش هم پا  یب  یو حرف ها  تیخونسرد بود،  عصبان  حسان

 ذاشت. گ تیآن عصبان

و محکم گفت:  بهتره مواظب   ی جد  یلینشست و خ  زشیم  پشت

 ست یقرار ن  ینره چون بار بعد  ادتیحرفام    ،یحرف زدنت باش

 تکرار کنم... 

 

  ی غیسرش خراب کند،  ج  یدوست داشت اتاقش را رو  دخترک

پا  دیکش زم  شی و  به  محکم  خدیکوب  نیرا  حسان    یخر  یلی: 

 ...!!! ازت متنفرم...!! یلیخ

 

و تا حسان بخواهد به    زد  رونی از در ب  ت یبا همان عصبانهم    بعد

 شد و رفت.  نیاو برسد،  سوار ماش

 حق به جانب و خودخواه بودند.   شهیهم  ش یزندگ  یبوده مردها  تا

 از غرورش نمانده است!  یزیکرد چ یم احساس

 بود،  انگار که باخته باشد.  یبد حس

 بود.  جیو گ سرخورده
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 زد.  ی م یدیفرمان را فشار داده بود که به سف  دستانش آنقدر با

اما،  با وجود    ش یزندگ  یباشد مثل تمام سال ها  یخواست قو  یم

  ی ها  انیرا تجربه کرد که تمام شر  ییبایحس ناب و ز  کیحسان  

 زدند.  ی م ادیدوست داشتن حسان را فر شیاتیح

 

اگر     بود!  یبزرگ  نیتوه  شیبرا  شیکار  یحسان و مخف  برخورد

ندارد عکس    ین بهش مخود حسا پ   ایگفت دوست     ی جیاصال 

  مشیکه به تصم  دیرس  ی داشته باشد،  آنقدر درک و شعورش م

 احترام بگذارد. 

 

از تمام متعلقات  یلیخ بود که  به    یوقت  که داشته جدا شده و 

 انس گرفته بود.  ش یایحسان و دن

 کرد چون حسانش دوست داشت. یم  تیرعا
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حسرت به دلش گذاشت    یجور  ک یبا تمام پدر بودنش    سامان

 رود.  ینم  ادشیکه تا آخر عمرش 

 

 را پر کرده بود.  نیاتاقک ماش یدردناکش فضا یهق ها هق

 

  یذهنت فلش بک به آن م  یگذشته سخت بود اما وقت   یادآوری

 . دیا یجز حرص خوردن از دستت برنم یزد کار

 

مسئول  نساما کنارش  در  اما  بود  ماهرخ  و    مایس  تیطالب 

  ی ول   دی د  یپدرش را کم م   نیهم را داشت. به خاطر همبرادرانش  

 عاشقش بود.  تینها یب

  یم  تیبه آن اهم  زیاز هرچ  شی کارش را هم داشت که ب  سامان

 از ماهرخ...!  شتریب یداد حت
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 ما یداشتن س  تیاولو  ایکه به واسطه کارش بود    ییها  تیمامور

م او و  در ماه چهار پنج روز سه د یبه واسطه زن اول بودنش...! شا

 سفر...!  شتریب ای بود  مایس ش ی پ  ایآن  هیشد اما بق یماهرخ م 

 کرد.   یو درک م دیفهم ینداشت چون م یوقت گله ا چیه

 قدر از شوهرش سهم داشت...!!!  نیمادرش که تنها هم چارهیب

 کردند.  یآدم ها از آن سو استفاده م  ا یبد بود  عشق

 

  ی خواسته ا  چ ی،  ههم بودند اما با تمام پشت بودنشان  برادرانش

 نداشت.

چشمانش مرد و تنها خودش بود و    یمادرش جلو  ی وقت  یحت

تا صبح آن شب دردناک    نیآن بار سنگ  ریکه ز  یفینح  یشانه ها

 . را گذراند

 

 زد.  یوقفه زنگ م  یب حسان

 را برداشت و خاموش کرد.  یگوش
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 خوب نبود. حالش

ت داده  که ماهرخش را از دس  یبد  یبود به دوران روزها  برگشته

 بود.

 

بود   یکردن عکس ها مهم نبود،  مهم ارزش گذاشتن به آدم  پاک

 که تشنه محبت و با ارزش بودن را داشت.

 

کرد،  آن بخش از    ی م  ی زندگ   ش ی با کمبودها و عقده ها  قاصدک 

کارها به  وادار  را  او  سرکشش  کرد،     ی م  یخطرناک   یوجود 

را   طیشرا  که تنها  یماتیتصم  اینبود    ارشیکه در اخت  ییکارها

 کرد.  یسخت م

 شد.  یکار آرام م نیبا ا اما

 مانند مرغ سرکنده بود.  انحس

 از قاصدک نبود.  یاثر یجا را گشته بود ول همه

 رها ازش خبر داشت نه کامران... نه
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قاصدک قهر کند و برود که    یزیچ  نینداشت به خاطر همچ  باور

 ازش نباشد.  ینشانه ا چیه

 

 آمد.  یونش در نم خ یزدیم کارد

کار  فقط نرسد که  به دخترک  تا    ی م  یخدا کند دستش  کند 

 غلط ها نکند.  نیاز ا گرید

 

کس  مجبور آنکه  خاطر  به  بود  قاصدک    یشده  قهر  و  نبودن  از 

 باخبر نشود، درون آپارتمانش باشد.

 

 از حد تند بود.  شیدخترک در نظرش ب واکنش

 شد.  یبود و خشم درونش روز به روز بدتر م   یعصبان

 با ورزش کردن خود را آرام کند. ی بود تا کم نرفته  باشگاهم
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 رونیخورد، ب  یکه قهوه اش را م  یپنجره اتاق خواب در حال  کنار

م  تماشا  کارها  ی را هم  و  قاصدک  از  بود  پر  اما ذهنش    ی کرد 

 ... بشیو غر بیعج

خبر برود را   یب  نکهیحق با دخترک باشد اما حق ا  یتا حد  دیشا

 نداشت...! 

 

عصبان  یها  شعله به  و  ور شدند  حمله  وجودش  به    تش یخشم 

دامن زدند و او با تمام خشمش ماگ قهوه اش را باال برد و محکم  

 بلند قاصدک را صدا زد...  یو با صدا دیکوب نیبه زم

 

نداشت  ،یلعنتــــــــــ   یبر  ینداشتـــــــــــ  »حق !  یحق 

وه خوردن کنم که به گ  سیدهنت و سرو  یجور  ارمیب  رتیفقط گ

  ست،ین  یگر  رهیو خ  یهمه خودسر   نی! زن حسان بودن و ایفتیب

 کنم....!!!«   یکنم، آدمت م   یآدم باشه! خودم آدمت م  دیزن من با

 

 اش زد و شماره اش را گرفت، خاموش بود...  یبه گوش یچنگ
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دختره چموش! فقط   یفتیزد: فقط دعا کن به چنگم ن  پوزخند

 دعا کن!!!! 

 

 کنند.  دای قاصدک را پ  یبود تا جا جبور کردهو رها را م کامران

کرد دخترکش دارد عشق و  یخبر از همه جا فکر م یب خانجون

زد تا از حالش باخبر    ی کند و هرروز زنگ به حسان م  ی حال م

 قاصدک خراب شده...!  یدروغ گفته بود که گوش یشود حت

 

 آورد.  ی داشت از پا درش م الیفکر و خ کیو  هزار

 کرد.  ی او را امتحان م رتشیه دخترک باز با غ بد بود ک یلیخ

 

پ   مجبور از  بود  بگ  لشیوک   مان،یشده  تا حداقل    ردیهم سراغ 

 کنند.   شیدای باشند و بتوانند پ   شیو عابر بانک ها  یگوش ریگیپ 

 

 نمانده بود.  شیوانگیتا د یزیهم گذشت و چ گریروز د کی
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 کجا بند نبود.  چیبه ه دستش

  ی که مطمئن نشد او ب  یو تا زمانهم رفته    ومرثی سراغ ک  یحت

 خبر است دست از سرش برنداشت.

 

 یهم به واسطه او م  لیهم نگران بود و ناراحت که آخر کم  رها

 فهمد،  دخترک قهر کرده است. 

  یب  لیدر خانه اش جا خورد که کم  یجلو  لیکم  دنیبا د  حسان

 د. حسان را کنار زد و با رها داخل شدن  ال،یخ

 

 شتریرها شد که رها ب  رهیجذبه حسان خ  ترسناک و با   چشمان

 .دیچسب لیبه کم شتریو ب

چاک و بستش گفت:     یخنده اش گرفت و با همان دهان ب   لیکم

 تو خودش...!  دینگات و غالف کن شاش

 

 ...؟! لیو خجالت زده گفت: کم دی لب گز رها
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کم  لیکم جون  نشاند:  کنارش  و  گرفت  را  قربون  لیدستش   !

 ...! نجامینترس من ا ،یدیرخگردشدت برم که گ یچشما

 

خبر    هی  دی حسان! تو نبا  یجاکش  یلیرو به حسان گفت: خ  بعدم

 ! وثید یبد

 

بود تا گل پسرش   یخال  یعمه فخر  یبود و فقط جا  نیهم  لیکم

 .ندیرا بب

 

ل فرو  حسان باز به رها برگشت که رها بدتر درون مب  رهیخ  نگاه

 رفت.

  یپا شد  یچ  یگفت: برا  یجد  ی لیکرد که حسان خ  ینوچ  لیکم

 ! نجا؟یا یاومد
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کش  لیکم جلو  را  ا  یچ  یعن ی:  دیخودش  خنجا؟یاومدم     یلی! 

 بودم...؟  بهیغر نقدری! ایحسان که من و خبر نکرد یخر

 

 

 .دیصورتش کش یرو یکالفه دست حسان

قاصدک    اورد،یبودن را در ب  یقو   یتوانست ادا  ینم  گرید  حداقل

 له کرده بود.  ش یپا ریرا ز رتشیغرور و غ 

 

بگم؟! بگم زنم رفته    امیب  یدرمانده و ناراحت گفت: چ  یلحن  با

 بهم بده...!!!  یخبر نکهیبدون ا

 

 حرف ها نداشتند.  نیاو و حسان باهم ا ی هم حق داد ول لیکم

 ؟ یکن دایازش پ  یهم رد یتونست-

 

 : نه! حسان افتاد یابروها نیگره ب  دوباره
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  ا یو طلبکارانه نگاه رها کرد و ادامه داد: اما خوبه اگه بعض  ی تلخ  با 

ازش خبر دارن، بهش بگن خدا نکنه دستم بهش برسه؛ اونوقته  

 نخوره...!!!  بدون اجازه من آبم  کنمیم یکه کار

 

  ی ک یرها هم    یخودش را جمع و جور کرد ول  ی و کم  دیترس  رها

 کنند.   نیبهش توه گرانیدقاصدک! قرار نبود،بگذارد  نیبود ع 

بد بوده که اونم بهش برخورده  یلیکه خ  نیکرد یکار  هیحتما  -

نم واقعا  ضمن  در  رفته...!!!  خبر  بدون  و  گذاشته  جا  دونم    یو 

فکرتون   کمیبه من    هیو کنا   شی ن  یکجاست؟ شما هم بهتره جا

 ...!!! نیکن دایپ  ینشون هیبلکه  نیریرو به کار بگ

 

دو  حسان اما  شد  جامتعجب  که  بود  خشم  را    ی باره  تعجبش 

زبونت    یو بهتره جلو  می: من عصباندی غر  یبلند  یگرفت و با صدا

بگ نم  یریو  کار  ی چون  پش  ی خوام  بعد  که  بار    یمونیکنم  به 

 ...! ادیب
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 عه پس قاصدک حق داشته بره...! -

 

دستت   یکار  هیفهمم و    ینم  هویچون    یخانوم بهتره مراقب باش-

 ...! دمیم

 

را آنقدر    حسان نکرد جوابش  رها جرات  بود که  ترسناک شده 

 بدهد 

 رها در هم رفت.  یها اخم

 برخورد. بهش

 مانع شد.   لیشد و خواست برود که کم بلند

کن- ول  م   نیبابا  شونه  و  شاخ  هم  واسه  گربه  و  سگ    یمثل 

 بگه...!  یچ هیکه رها   میاومد  ی ... نا سالمتنیکش
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تمام    یگر  یت اما رها با موذرها دوخاش را به    رهینگاه خ  حسان

کنترل شده گفت:     ییخواست سمت در برود که حسان با صدا

 نکنه...! زیبهش بگو صبرم رو لبر لیکم

 

قهر کرده،  چوبش و تا    گهی د  ی کی:   دیکش  یپوف کالفه ا  لیکم

 من فرو کرده...!!!  یته تو

 

 رها را گرفت و سمت مبل کشاند.  دست

مثل آدم    ینیش  یم گفت:  متمام نگاهش کردو محک  تیجد  با

  ی و بعدم زحمت رو کم م  یگ   یرو م  یخواست  یرو که م   یاون

 ... میکن

 

از جا پراندش:  االن    لیداد کم یخواست حرف بزند که صدا  رها

حال خرابش   ینیب  یدختره خنگ!  نم  ستین  یباز  طهیوقت سل

 و بذار کنار و مثل آدم حرفت و بزن...!  تیو پس خرباز
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 بود. لیاما حق با کمناراحت شد  رها

اما    ستمینازک کرد و رو به حسان گفت:  مطمئن ن  یچشم  پشت

 فکر کنم تهرانه!

 

 جا خورد، اگر تهران است،  کجاست پس؟!  حسان

 

 کجاست؟! -

 

دل   نینگاه سنگ  ریز  رها با دو  و  به جا شد  مرد جا  گفت:     یدو 

رفتم    روزیراستش من... من... فقط... خواستم مطمئن... بشم و د 

ب م  ی ب  یخونه  ند  نیدون  یو  رو  کردم    دم یقاصدک  حس  اما 

 کرده...!!!   می اونجاست و خودش رو قا

 

راحت   یتا حدود  الش یدرون دل حسان به پرواز درآمد،  خ  یزیچ

 . شد اگر حق با رها باشد 
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  ی دست و پا زده بود که حت  یخبر  یب   یچند روز آنقدر تو  نیا

 به مرگش هم فکر کرده بود...! 

 

پ   فقط  ای»خدا کن  د  داشیکمکم  تا  که   ی زیچ  م یوونگیکنم 

 نمونده...!«

 

بلند شد.    ی سرخ شده اش را باز کرد و به آن  یچشم ها  حسان

 را برداشت.  چشییسو

 

هم برخاست که رها نگران   لیدست پاچه بلند شد که کم  رها

 گفت:  آقا حسان صبر کن! 

 

 اما برنگشت.  ستادیا حسان

 ا نباشه...! ادامه داد:  ممکنه قاصدک اونج رها
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  ن یحسان تحمل ندارد و هر آن ممکن بود زم  دیفهم  یرها نم   چرا

 ...؟! زدیخبر بودن از زنش بهم بر ی نبودن و ب یو زمان را برا

 

 فیو ترسناک رو به رها گفت:  رها خانوم واسم تکل یجد یلیخ

 آدرس بده خودم برم...!!!  ا ی فتیبچه آدم راه ب  نینکن و ع 

 

 ان داد و دست رها را گرفت و رفت. به تاسف تک یسر لیکم

 

 رفت.  یم لیکم نیخودش پشت ماش  نیبا ماش حسان

 بودند.  دهیمنطقه وسط شهر رس به

ا  وارد د  یکوچه  با  که  خلوت شدند  و    دیسف  نیماش  دنی پهن 

 هر سه چشمانشان برق زد. ییآشنا

 

 کج کنج لب حسان نشست و خدا را شکر کرد.  یلبخند
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ماش  خواست ماش  اده یپ   نیاز  آمدن  با  که  و    ی نیشود  آشنا  نا 

 ماند.  رهیدستگ یمتعاقب آن باز شدن درب خانه دستش رو

 

رفت و    نیآمد و سمت ماش  رونیبود که ب  یچادر  انسالیم  زن

 سوار شد و رفتند.

 

 خبر بود؟  اصال آنجا کجابود...؟! چه

 

 حسان آمد.  نیشد و کنار ماش ادهی پ  رها

واست سمت خانه برود که حسان  شد و رها خ  اده یهم پ   حسان

 مانع شد. 

ا- از  خانوم!   رها  د  نجاینه  بعدش  ازتون   گهیبه  خودمه،   با 

 ممنونم...! 

 

 ...! فتهیقاصدک ب یبرا ی خوام اتفاق ی:  نمدیم کشابرو در ه رها
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 تمام گفت:  بسالمت رها خانوم...!  تیبا جد حسان

 

 پر حرص نگاهش کرد.  رها

خودش را کنترل   ی لیاما خ  درشت بارش کند  کیخواست    یم

 نزند.  یکرد تا حرف

 که قاصدک هم بدون خبر رفته بود، درست نبود. نیا اما

 .ادیتوانست از پس دوست چموش و کله خرش برب یم حسان

 

 

 اما سالم کرد.   یمیخانه رفت و نگاه در قد  سمت

 بود.  ی میقد خانه

هم  دواریام قاصدک  د  نیبود  باشد،  چون  طاقت    گریجا  دلش 

 از او را نداشت...!  یدور
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 را زد. زنگ

 هم رها را برد.  لیکم

  ریباز شد و تصو  شیکه تو رو  یآمد و بعد در  ییقدم ها  یصدا

 چشمانش ظاهر شد. ش یقاصدک پ 

 

 نگاهش کرد.  یبا نا باور قاصدک 

 بند آمده بود.  زبانش

 

 اخمو و پر جذبه نگاهش کرد. حسان

 خانوم...!  داریمشتاق د-

 

باور خواست در را ببندد که حسان مانع شد  و نا  ده یترس  قاصدک 

 .و با زور در را باز کرد و داخل شد و در را پشت سرش بست
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وجود سرکشش    گریو از طرف د   ی طرف دل تنگ  کیاز    قاصدک 

  یمحکم حسان رو  ی لیبزند که س  یقد علم کرده و خواست حرف

 گونه اش نشست. 

 

ست  بودن در هم شکست و بهت زده د  یتظاهرش به قو  تمام

 اشکانش به راه افتاد.  لیگونه اش گذاشت و س یرو

 

د   حسان اشک  دنیبا  ن  شیچشمان  تمام    اوردیطاقت  با  و 

درهم شکست و دلبرکش را در آغوش    شیسد دفاع    ش،یخوددار

 .دیکش

 

رفع شود    شیاش گذاشت تا هم دلتنگ  نهیس  یقاصدک را رو  سر

 نبود...!  ی اما شدن ردیهم دخترک آرام گ

 

عقب رفت،  خواست حرف بزند که    ی د کرد و قدمسر بلن  قاصدک 

خوف    ش یهااخم    کهیو تحکم در حال  تیحسان مانع شد و با جد
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 یجمع م  یدار   یهرچ  یریدر دل قاصدک انداخته بود،  گفت:  م

 خونه...!  میریو م یکن

 ...؟! یب  یاما ب-

 بشم قاصدک زودباش...!  ینذار عصبان -

عقد کرده   ی گرفت،  در آن مدت  بغضش   چیبودند حسان ه  که 

 بود جز قاصدک...!  زیآورد!  همه چ یوقت نامش را به زبان نم

 کار خودش را کرد و رفت.   شیصدا تحکم

کند و به    یم  شتری فاصله اشان را ب   شتر،یدانست مخالفت ب  یم

با او سر شاخ    نکهیشوهرش را به راه آورد نه ا  د یزن با   ی ب  ی قول ب

 با حسان کرده بود.  کار را نیهم  قایشود و دق

 

ا  نیا به  فکر کرد و  اگر کار حسان    د،یرس  جهینت  ن یچند روز 

  ی خوب نبوده،  کار خودش هم دو برابر از او بدتر بوده اما کس

  د یو با تمام کوتاه آمدنش حسان با   اوردیخودش ب  ینبود به رو

را دنبال کند نه    قشیدارد تا عال  یاو هم حق زندگ  دیفهم  یم

 کند.  یا چشم پوشاز آن ه نکهیا
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م   یلیس  ی تالف  بعدا  و در  را  از   یاش  بدجور  فعال حسان  آورد. 

 بزند.  یدستش شکار بود که جرات نداشت، حرف

 

 سمت آپارتمانش رفت.  حسان

                     

 ؟ یکار رو کرد نیبده چرا ا حیخب برام توض-

 

 نگفت و فقط نگاهش کرد.   یچیه قاصدک 

 

زنم قاصدک!  پس    ی ماز کوره در رفت:  دارم با تو حرف    حسان

کار مسخرت و بگو که چرا پنج   نیا  لیمثل آدم حرف بزن و دل

 !؟یبحث مسخره کرد  هیروز من و خودت و عالف 
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خنگ زودتر    یوقته منتظر بودم رها  یلیاخم کرد:  من خ  قاصدک

 بفهمه من کجا هستم...؟!  نایاز ا

 

 حسان درشت شد!  یها چشم

 نداشت...!  ی قفر چ یبچه ده ساله ه کیدختر با  نیا

 

 ؟ ییتو کجا  دیفهم ی از کجا م دی اون با قایدق-

 

پا گرداند و    یداد و در کمال آرامش پا رو  هیبه مبل تک  قاصدک

 ...! یب  یب  شیپ  رمیاز عالم و آدم ناراحت باشم م یگفت: من وقت

 

 

 بود. تشیخارح از تحمل و ظرف  نیا گرید نه

 کنند.  هوانیکردند تا او را د یدو تا دوست تبان  انگار

 بود؟!   یک  یب  یب نیا اصال



 

~ 1240 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

بزرگ شو   کمیهان؟!    ،یبه نفهم  یخودت و زد  ای  یتو عقل ندار-

  ه یکه هر روز    ستمیمن، خود من مسخره تو ن  یقاصدک! زندگ

  نکهیو حرف بزن! نه ا  نیآدم بش  نیع   ا یب  ی!  حرف داریبزن  یساز

 ...! ی من و مچل خودت کن

 

 زیناراحت شدن من چ  من و   یکردن تموم عکسا   به نظرت پاک   -

 !ه؟یمسخره ا

 

زنم و    یدوست ندارم عکسا  نکهیپر حرص پوزخند زد: ا  حسان

شده مسخره    ننیبب  زیناموسم و چهارتا سگ پدر و حرومزاده ه

که   ییکه اون عکسا  دارهیمن برنم  رتیدختر جون بفهم غ   ؟یباز

 نگم...؟!  یچیو ه نمیبب جتیداد رو تو پ یتن و بدنت و نشون م

 

 ؟ ی گفت یبه خودم م  دی با-

 



 

~ 1241 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

هرکدومش    یبه تو بگم تا برا  امیبرو من و نخندون، من ب  ایبچه ب-

باره خودم پاکش کردم، اصال هم    هیبود    ی! خب چه کاریدقم بد

 ... ستمین مونیپش

 

ببدیکش  غیج  قاصدک   یاونوقت توقع دار  ییچقدر زور گو  نی: 

 باهات حرف بزنم...؟!  نمیبش

 

نکن واسه چهارتا دونه   لهیهمه پ   نیر شد: ادست به کم  حسان

 عکس...! 

 

که من اصال    یهفتادتا عکسم رو پاک کرد  کیچهارتا بود؟ نزد-

 ندارمشون...!

 

 من همش و دارم...!   ؟ یکه چ  ید یخودت و جر م  یهمه دار  نیا-
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 که بود...؟!  گری بشر د نیماند، ا قاصدک 

 

 ی نجور یو همحسان! تو از اول من    یکن  یم  وونمید  یدار  ایخدا-

 !؟ ی پس نخواه که عوضم کن  ،یدید

 

کار ندارم اما از االن    یبود  یشد:  از اول هر طور  وانهید  حسان

که جلب توجه   یبگرد  یجور   یبه بعدم منم هستم و حق ندار

  ی و اون رو  نیکه چشم هرز ا  ی و باسنت و در بنداز  نهیو س  یکن

 تنت بچرخه...!

 

عشوه گفت: عه! پس    اما پر   تیدست به کمر با عصبان  قاصدک 

  ستم ین  هیبق  زیبگو آقا از کجا سوخته! شرمنده من مسئول چشم ه

داره که   بتیمص  کلیدر ضمن داشتن زن خوشگل و خوش ه

 شرمنده به جون بخر...! 

 

 رکاتش کرد. نگاه ح رهیخ حسان
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و حرکات شده بود و حال داشت    کلیه  نیجذب هم  قایهم دق  او

 سوخت. یم

در تب و تابش   گر یبدن بود تا بار د تن و نیشدت دلتنگ هم به

 بسوزد و خاکستر شود.

 

در کنترلش داشت؛ گفت:    یکه سع   یبا حرص و خشم  حسان

از تن زنم لذت ببره جز    ینشدم که بزارم کس  رتیغ   ی اونقدر ب

خوشگل اما  ه  یخودم!  خوش  برا  کلیو  که    یبودنت  شوهرت 

 شب تا صبح باهم بودنمون   یتونه برا   یم  کلهیخودشم خوش ه

 بچمون که خوشگل بشه...! یخوب باشه هم برا

 

 ...!یشعوریب یلیخ-

 

که حسان دستش    د یاش کوب  نهیس  یتو  ی پر حرص مشت  قاصدک 

پشت سرش چسباند و خودش را هم به  واریرا گرفت و او را به د

 دخترک چسباند.
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راحت شده بود که دلبرکش قصد    الشیشده بود، چون خ  آرامتر

  یهم شده بود و دلتنگ که برا  هیار تنبناز کردن داشته اما انگ 

 سرجنگ داشت االن آرام بود.  یزیهرچ

 

خوب باشد و که    شانیهر دو  یبرا  طنتیو ش  یباز  یکم  دیشا

 نخواهند ماجرا را کش دهند.  گرید

 

 ...؟! میبچه خوشگل درست کن هی میتون یاالن م یاگه بخوا-

 

دم  حرف بزنم، پس مثل آ  یحسان دهنت و ببند، مگه نخواست-

 گوش کن و.... 

 

 لب قاصدک گذاشت. یرو یبوسه ا حسان
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 و پر خشمم   یاالن اونقدر عصب  یزد، منته  شهیحرف و بعدا هم م-

 خوام آروم بشم...!  ی که فقط م

 

ب  قاصدک از آغوش حسان  اس  دیایب  رونیخواست  باز هم    ریکه 

 دستان حسان شد.

 هم دل تنگ بود.  خودش

 ...! میحسان نکن، قرار شد حرف بزن-

 

 نگاه صورتش کرد. لبان سرخ و برجسته اش دلش را برد. حسان

قاصدک و گفت: حرف باشه واسه    یگونه زل زد به لب ها  خمار

رو دارم  االن  م   یبعد  تمرکز  م  یبچم  تو    ی کنم!  دخترم  خوام 

 باباش باشه مخصوصا دوست دارم چشم هاش به تو بره!  یعروس

 

 بهت زده اسمش را زمزمه کرد.  قاصدک 
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 .دیبار پر خشم و دلتنگ بوس نیا حسان

ها  یرو  ش یبوسه ها  یصدا  قش، یعم  ی ها  کام دخترک     یلب 

 سالن را پر کرده بود.  یفضا

انداخت و او را    شیزانو  ریقاصدک را از تن کند و دست ز  مانتو

دخترک را درآورد و به سمت اتاق    غیکولش انداخت که ج  یرو

 خواب رفت...

 

 استن قاصدک توجه نکرد.و پر خو ی الک یهم به تقالها اصال

د  شد تا بتوان  ی آرام م  د یتوانست حرف بزند اما حال با   ی هم م  بعد 

اشان    ندهیآ  یو برا  دی بگو  شیدهای ها و نبا  دیدر کمال آرامش از با

 گرفت.   یم میتصم

 

 آب فرو رفت و تن خسته و کوفته اش آرام گرفت. درون

 آرام تر شده بود.  حال

 رده بودند. ک  یرفع دل تنگ یحساب



 

~ 1247 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

پ   ادی العاده    یدر ذهنش نقش م  شیلحظات  بندد. حسان فوق 

سکش   نیکه در ح  ییعاشقانه و قربان صدقه ها   یبود. حرف ها

 از خود سکس بود.  شتریب رشیکرد، تاث  یزمزمه م شیبرا

 

 با معجون معروفش وارد حمام شد.  حسان

پا  کی  تنها کوتاه  ه  شی شورت  با  قاصدک  که  تمام    یزیبود 

 کرد.  یرانش را نگاه م  یها چهیو ماه نهیسعضالت 

  رم یز  شی ساعت پ   م ین  نیکرد و گفت: هم  یی خنده تو گلو  حسان

 ؟یاریدرم یباز زیه یدار هی! چیبود

 

صدا  کینزد  کنارش با  و  شد  خم  نکنه    یی وان  کرد:  زمرمه  بم 

 ؟ یباش رمیز یدوباره هوس کرد

 

ش  داد و با ناز گفت: سند  طنتشی. دل به دل شدیخند  قاصدک 

 شش دونگ به نامه! دوباره و سه باره نداره... 
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 ...! یکن نیتمک د یزد: اراده کنم با یچشمک

 

 ی برا  نیتمک  م یدون  ی که ما م  ییحسان باال رفت: تا اونجا   یابروها

 ...! ادی که بدش ب هینه مرد...!!! بعدم تو اراده کن ک رهیزن به کار م

 

ا  دی غش غش خند  قاصدک بار    هی  جوره با  نیو گفت: حاال که 

 ! ؟یا هیدور ماراتن پا گهید

 

چند روز با نبود قاصدک    نیداغ و پر حرارت نگاهش کرد. ا  حسان

ه عج  شیسرجا  زیچ  چیانگار  و  حال    بینبود  و  بود  تنگ  دل 

 اش در کنارش لذت ببرد.  هیبه ثان هیدوست داشت از ثان

 

و نگاه    دیقاصدک خود را باالتر کشرا به دستش داد که    معجون

 شد.  ده یکش نییپا حسان به

او با هربار    ایاغواگر بود    یادیگرد و خوش فرمش ز   یها  نهیس

 کرد...؟!  یداغ م  دنش ید
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 ! ادیاز هشتاد و پنجش خوشم م-

نگاهش زوم    د یقاصدک خشک شد، نگاه حسان کرد که د   دست

 بود.  شیها نهیس

کنن! در   یم یها با هشتاد و پنج زندگ  یلی: خدیخند  طنتیش  با

 ام...! نهیچشم من تو صورتمه نه تو س ضمن

 

 نهیس خیگرم و خمار حسان باال آمد: اما چشم من بدجور م نگاه 

تا   بود که  اولشم چشمم رو بدجور گرفته  از همون  هاته!  آخه 

 ...! دم ید یچند روز خوابشم م

 

مظلوم و     دیپسر س  نیهم ا  نقدرهایمتعجب شد، پس ا  قاصدک 

ب پسرها  نبوده! خب  راه  به  بخش  شتریسر  برا  یآن  پر    شانیکه 

 منفعت تر باشد را دوست دارند. 

 

 ! ن؟ یدید  یم  ییچه خوابا گهید  ن،یفرمود  یخب م-
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از همون اول توجهم رو جلب    دنت ی: لباس پوشد یکج خند  حسان

که   یداشت  ییزایمخصوصا چ  یبود   کلیکرد، خوشگل و خوش ه

 ز یچشمش دنبال همون ظواهره، اما کم کم همه چ  یهر پسر

 ض شد... عو

 

آورد و تن داغ کرده اش را    رونیبلند شد و شورتش را ب  حسان

 به آب زد.

 قاصدک نشست. پشت

نشست که دست حسان دور    خی تنه اش س  نییبا حس پا  دخترک

 شد و او را به خود فشرد تا دخترک آرام گرفت. چکیتنش پ 

 

س  دستش قاب  و  آمد  بغل    نهیباال  حال  همان  در  و  کرد  اش 

صدا با  جلب   یی گوشش  و  توجهم  داد:  ادامه  شده  بم  و  خمار 

  د یق  یاطرافم فرق داشت. آزاد و ب   یظاهرت با دختر و زنا  ،یکرد

ز  ،یبود ناز!  س  با، یلوند و  پر    دم ید که دستت    گاریپر عشوه و 
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ن دوست    ر ید  ومد، یخوشم  رو  خونه  به  بلند  نداشتماومدنات   .

ت  سر خود بودنات و دوس  ،یکه داشت  یپسر  یو دوستا  دنیخند

 واسه جلب توجهه...!!!  نایکردم همه ا ی نداشتم و فکر م

 

 شد و قاصدک سرتا پا گوش بود. ساکت

حرف ها بهش دست داد و دوست داشت تا    نیاز ا  بیعج  یحس

 ن بشنود.آخر حرف حسا

 

تسلط کامل فشار د  حسان وارد کرد که     نهیبه س  یگری با  اش 

 قاصدک درون آغوشش جمع شد... 

 

ادامه داد: اما اون روز تو    ییا اعتماد نفس باالو ب   دیخند  شرورانه

فرق    زی! همه چهیواسه کل  یبارون واسه اون بچه دنبال پول بود

کرد و کم کم باهات آشنا شدم و شناختمت... شناختمت و دلم  

و با    ختمیو از اون روز نقشه ر  ی خودم باش  یخواست که فقط برا
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ورت کردم زنم  من افتاد و مجب  ستبرگ برنده د  یفراست  یماجرا

 ...!!! یو شد یبش

 

 قاصدک باز ماند.  دهان

بچرخد   توانست هضم کند، خواست  یحجم از اطالعات را نم  نیا

ه گفت:  زودتر  و  مانع شد  که حسان  بزند  هنوز شیو حرف   !!!

م امروز  نشده،  تموم  برا  زهایچ  یسر  هی  خوامیحرفام  هر    یرو 

 دومون روشن کنم...! 

 و ناز کرد.  دیه نقطه تن دخترک کشنقط یرا رو دستش

  ش یخواست حرف ها  یم   شیتنش کرد و با بوسه ها  یدر گود  سر

گرفته بود تا   ادیبنشاند و الحق قاصدک را بلد که نه    یرا به کرس

 او را کنترل کند.

کرد نه تنها به نفع خودش   ینبود، پس حس م   چهیباز  ی زندگ

 هست که به نفع دخترک هم بود. 
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ر  یموها خبلندش  بوسه  و  زد  کنار  که    یسیا  زد  گوشش  رو 

  دخترک خواست خم شود که حسان تنش را در حصار آغوشش

 گرفت.

 

و اول    م یمتفاوت بود  یلیاما ما خ  ومدیو ازت خوشم م  یزنم شد-

بعض اما  ندارن،    ی خوب  فیتعر  زهایچ  ینخواستم محدودت کنم 

که دنبال زنم بود اونم فقط و فقط به    یومرثیک  ی مثل چشم ها

 و لوندت!  بایاطر ظاهر زخ

 

 .دیبه گوشش زد که دخترک لرز یسیل

کوچولو! اونقدر انحصار طلب و مغرورم که  من خودخواهم خانوم  -

 ی زیاز چ  یکس   دمیمال منه! اجازه نم  شی و لوند  ی زنم! خوشگل

باشه   میکنم بخواد سه  یبرم و باهاش عشق م  یکه من لذت م

 به ذهنش خطور کنه...!!!!   یحت ای

 

 اصدک گر گرفته بود. ق تن
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و   لیدست گذاشته بود که هم عقلش را زا  ییخوب جا  حسان

 کرده بود...!  یندیاز احساسات خوشا زیهم قلبش را لبر

 

و رام   دهیزدن حسان از احساساتش افسار سرکشش را کش  حرف

حس خوب زن بودن را در کنار   ش یشده در دستانش با حرف ها

 د. کر یتجربه م  شیتن و عشق باز یگرما

 

که درست    یزن و ناموس حسان!  یخانوم کوچولو تو مال حسان -

 !!! یخط قرمزش

 

 را از سر گرفت. شیدوباره عشق باز حسان

دخترک را مجاب   د یبود و با  دهیرس  ش یاصل مطلب حرف ها  به

 کرد.   یحد و مرزش را مشخص م تیو با قاطع

 

 خورد.  یو تاب م چیسست شده قاصدک در تنش پ تن
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خوام چون    ینه با زور بلکه با خواهش ازت م  رو  زهایچ  یبعض-

 ! یکه دارم مهم تر یزیاز هر چ یلیخ یلیخ

 

 شد.  خیقاصدک س یها گوش

  شتریرفت و او را ب  ش یبازو و دست ها  یرو  نباریحسان ا  دست

 به خود فشرد.

 م، یبا حرف زدن مشکالتمون رو حل کن  میکن  یسع  شهیهم  ایب-

به خاطر    کمینزن،    کس از مشکالتمون حرف  چیوقت با ه  چیه

  شیآرا  کمیو با    یتر بگرد چون خوشگل  دهیشده پوش  رتمیمن و غ 

پس     شمیمن دق مرگ م  یپوش  یکه م  یخوشگل  یو لباس ها

شدت بدم   هچون ب  رینگ  دهیحالمم بکن، خواسته هام و ناد  تیرعا

  حرف بزن، داد بکش،   یقهر نکن و اگر ناراحت  یزیهرچ  یبرا  اد، یم

جلو کس    رتمینرو که غرور و غ   ییبر جاخ  ی ب  ی بزن و بشکن ول

 له بشه...  لیو نا کس، آشنا و فام
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خواست حرف بزند    یفرو رفته بود و م  یتو خلصه خاص  قاصدک 

 لبانش نشست. یکه انگشتان حسان رو

 لبش برد و ناز کرد.  ینرم  یتک انگشتانش را رو تک

 

در    دم ید  ی وقت  یدونم منم تند رفتم و کارم اشتباه بود ول   ی م-

پررو ب  ییکمال  نوشته و    نهیاز س  یشرفیو  باسن زنم کامنت  و 

شرمانه اش تنم و سوزوند! قاصدک! قاصدک    یب   شنهادیپ   یحت

بشم،    التیخ  یتونم ب  یمن بهت باختم اونقدر بد باختم که نم

اسمش چ  ینم دونم    ینم  رودوست داشتن    ایعشقه    ه؟یدونم 

  یو هفت سالم کس  یس  خوامت! اونقدر که تو عمر  یبدجور م  یول

و تو هم مثل من، من و بخواه! من   ا یرو نخواستم پس باهام راه ب

 و دوست داشته باش! مال من باش...! 

 

شد،    یخمار که گرما و عشق ازش ساطع م  یبا چشمان  قاصدک

 باز نگاهش کرد.  یبا دهان 
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  یحالش قابل گفتن نبود اما پر بود از حس خوب و دسته ا  وصف

 کردند.  یوجودش پرواز م یکه تو یی از پروانه ها

 پر از اشک شد.  چشمانش

توانست   یبود که م  ی اتفاق  نی بهتر  نیدوستش داشت و ا  حسان

 ...! فتدیب شیبرا

 زد.  یم  اد یخواست و فر یبند وجودش حسان را م بند

 از آن لحظه و آغوش حسان هم بود...؟!  باتریز یحس مگر

 داد.  ی سش را بروز ماحسا دی که وقت اعتراف بود، او هم با حال

که انگار از ته چاه    ییافتاده بود و با صدا  انیبه غل  احساساتش

 آمده، زمزمه کرد: حسان! رونیب

 جان حسان!-

 : منم... منم... دوست دارم...! دیاشکش چک قطره

 

 ال نوبت او بود که شوکه شود!کپ کرد،  ح حسان
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شت عمق  که دا  یو حرارت  یشد و نگاهش پر شد از داغ   خوشحال

 سوزاند. یوجودش را م

 یزد و بوسه کوچک یشور و حرارت چشمانش کج خند دنید  با

 لبانش زد.  یرو

 . دیرا بوس ش یها چشم

به وجب صورت و تنش را بوسه باران کرد و قاصدک هم با    وجب

عشق    نیکرد و مطمئنن ا  شیکه در حرکاتش بود، همراه   یعشق

اعتراف به عشق    فرق داشت، چرا که  یقبل  یبا تجربه ها  یباز

  یی کم نداشت و حال با گفتن حرف ها  یاز آن عشق باز  یزیچ

 م زد. را رق زتریخاطره انگ یکه هر دو طالب آن بودند، شب

 

 

 »قاصدک« 

 

 بودم. نیآسمان و زم انیم یزیچ کی
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حس    کیاما    د یکش  نجا یشد کارمان به ا  ی که چ  دم یفهم  ینم

اعتراف حسان تو از  غ   یخوب  به  م  ی م  انیلوجودم    ی افتد که 

 . میخواهم با تمام وجود داد بزنم و از حس خوبم بگو

 

 هم اعتراف کردم!  من

 و ملس!  نیریاعتراف ش کی

برد و طعم ملسش به    ی که رنگ سرخش دلت را م  یانار  مثل

 ...! دی آ یمذاقت خوش م

 

حد و    ی ب  ی راه رفتنم سخت بود، چون حسان با رابطه ها  هرچند

دست خدا،  دمار    انشیودش است و پاکه شروعش دست خ  یمرز

آورد و چه کنم که خودم هم هربار    یبدنم در م  یاز تمام اندام ها

 شوم....!!!  یممست وجودش 

 

 کشد.  ی آتش به وجودم م نگاهش
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را مانند موم در دست    ی اغ یداند چگونه رامم کند که من    ی م

 داشته باشد. 

وقت   یبعضباشد اما   بایبه ظاهر ز دیحسان شا یها استیس نیا

کرد که    ی آچمزت م  یاعصاب بودند چون جور  یرو  ت ینها  ی ها ب

 ...! یکن  یکار ا ی ی بزن یحرف ینتوان

 

 را نگه داشت. نیماش

 خندان و چشمانش ستاره باران بود. شی ها لب

 بهش خوش گذشته بود.   یادیز شبیو د روزید

 

 برم...!  شتیاز پ  ادیدلم نم-

 

روم که خودش بافته   ی ور م  می بافته ها  س یو با گ  دمیخند  دلبرانه

 بود.
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در چشمانش شدم:    رهیخ  طنتی و ش  ی از شادمان  زیلبر  ی چشمان  با

زن خوشگل و نفس بر داشته   هیبرم...! آدم    ومدیمنم بودم دلم نم

 باشه و اونوقت فکر کار و بکنه...؟! 

 

 خنده حسان به هوا رفت. کیشل

ز خواستن که باز هم پر ا  یبه سمتم خم شد و با چشمان  اق یاشت  با

  یی بشم و برگردم همونجا یگالر ال یخ ینکن ب  یبود، گفت: کار

 نداشت...!  یتموم غاتیج یدت و صداکه خو

 

 . دیلبم ماس یرو خنده

ا  یوا  د یرقص  یم   نزده حال  ها  یبخواه  یکم  نکهیبه    ی حرف 

 ...! یمثبت هجده هم بزن

 

  اده یجا پ   نیجانم! من غلط بکنم، هم  ریدرهم شد: نخ  می ها  اخم

ساعت  هیرو    تونیسا  شم؛یم بردار  یچند  سرمون  عمه   یاز  به 

 گم دعات کنه...!  یم تیفخر
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 . د یهم خند باز

 کند.  طنتیاو بود ش تینو حال

 ...! هیهر دختر یداشتن شوهر هات و خشن آرزو-

 

 !ستیمن ن یرا کج کردم: خوشبختانه آرزو  لبم

 

 ...! دمیمن د یا گهید زیکه چ شبیابرو باال داد: د حسان

 

  ،یلوچ بود  شبیبا حرص گفتم: د  دم،یرا گرفتم و کش  رهیدستگ

سرکارت، من   یحرفا بهتره بر  نیا  ی! تو هم به جایدیدرست ند

 عار متنفرما...!!!   یو ب کاریاز شوهر ب

 

 شدم و در و محکم بستم.  ادهیپ  نیهم از ماش  بعد

 . دیخنده حسان به گوشم رس یصدا



 

~ 1263 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

شحالش کردم که اخم نگاه صورت خندان و چشمان براق و خو  با

 در آخر خودم هم خنده ام گرفت. 

 

 

 چشمانش برق زد. دنمیبا د خانجون

سامان هم حسادت   یدوستم داشت که حت یبیجور عج شهیهم

 کرد.  یم

  الم ی:  خدیکه آرام خند  دمیو گونه اش را بوس  دمیآغوشش خز  در

  ی شکیدونم ه  یاز بابت تو ناراحت بود که حاال راحت شدم،  م

 تونه مواظبت باشه...!  یل حسان نممث

 

 عه خانجون!  من خودم بلدم از خودم مراقبت کنم... -

 

دارن! مردها    اجیمرد احت  هیبودنشون آخر به    یزن ها با تموم قو-

  ی م  یزندگ  یزن و مرد مکمل هم هستن و تو   نطورن،یهم هم

 رو آروم کنن... حاال سفر خوش گذشت؟! گهیتونن هم د 
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افتادم که    ادیکه    شدم  رهین خبه خانجو  متعجب حرف حسان 

 به سفر رفته اند...!  د یبگو   د،یگفته بود هرکس پرس

قهر بچه گانه بود که حسان خوب جمعش کرده بود وگرنه    کی

جا بغل گوشش بوده و حسان را   نیدر کار نبود و هم  یکه سفر

 به اعتراف گرفتن انداختم...!!!  چیبه غلط کردن که ه

 داشت. یادیارزش ز کارم

 ...! یزدم:  خوب بود جاتون خال لبخند

  هیسمت آشپزخانه رفت و صدا بلند کرد:  قاصدک عط  خانجون

اونور آخه مهمون داره و   میزنگ زده و ناهار دعوتمون کرده،  بر

 خواد عروسش هم باشه...!  یم

بروم به    دی چقدر دوست داشتم، بخوابم اما حاال با  د،یپر  لبخندم

 اندام کنم...  خانواده شوهر عرض

  دا یکه مد نظرم بود را پ   یوسواس افتادم به جان کمد تا لباس  با

 کنم. 
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به سمت سالن   یو بعد از احوالپرس  دیدر آغوشم کش  هیعط  خاله

 مان کرد.  ییراهنما

 ریمبل ها جاگ  یرو  زن و دو تا دختر که  کیبود و    یفخر  عمه

 شده بودند. 

 

که    یبه عمه فخر  م یدکر  ی و سالم  م یرفت  ش یو خانجونم پ   من

 .دمیخم شدم و گونه اش را بوس دمیرس

با چشمان  یوقت از حدقه درب  یجدا شدم  بود    د یایکه کم مانده 

عاد حالت  به  کم  کم  اما  کرد  و   ینگاهم  کرد  تشکر  و  برگشت 

 ...! نیعروس جان! بفرما بش یخوش آمد یلیگفت: خ

 

 من بودم که تعجب کرده بودم. حاال

 هم باز خوش آمد گفت.  هیو خاله عط نشستم یعمه فخر کنار

 عروسم قاصدک جان! -

گلش   یرو به من ادامه داد: خواهرم اعظم جان و دوتا دخترا  بعد

 مونا...!  یکیو کوچ ا یرو یکه بزرگ
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 بود.  هیعط خانوم درشت و قد بلند تر از خاله اعظم

د  ایرو به محض  که  بود  سبزه  و  پشت    دنمیتپل  مادرش  مانند 

  یو الغر که لبخند قشنگ  دیمونا، سف  ی کرد ول  نازک  میبرا  یچشم

آن دو که روسر  ی هم رو به  بود. و نسبت  را   شان یها  یلبانش 

هم    ش یو موها  دهیگلو بسته بودند، شال پوش  ریو محکم ز  پیک

 بود. رونیب

شدم! ما که نامحرم    یان مادر و دختر داشتم خفه م  یجا  من

 دانستم..؟!   یو نم می هم بود دی شا ا ی مینبود

 

س  هیعط- حاج  به  همچ  ومدینم  لیخل  د یجان،    ی عروس  نیکه 

 انتخاب کنه...؟! 

 

 . دیکه خانجون لب گز دمیکش یکالفه ا پوف

ادب به بزرگتر حساس است اما من هم خوشم    یدانستم رو  یم

 و طعنه بزند.  ردیپوششم را به سخره بگ  یکیآمد  ینم
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خل  هیعط آقا  مگه  وا  کرد:  اخم  باهاش    یم   لیخانوم  خواست 

 کنه؟!  یندگز

 

 یانگار جالب بود که عمه فخر  شانیشد، حرف ها   زیت  میها  گوش

 کرد.  ی بهشان نگاه م رهیهم خ

 

: سوتفاهم نشه فقط تعجب  دیدر هم کش   شی خم هاخانوم ا  اعظم

مومن و باخدا بودن کجا و شکل و    لیخل  دیکردم چون حاج س 

 دختر کجا؟! نیو طرز پوشش ا لیشما

 

برا  نیا- انتخاب حسان  زهیعز  یادیز  لیآقا خل  ی دختر  !  چون 

و چه خوب که قاصدک    میذار  یکه باشه ما بهش احترام م  یهرچ

 دختر خوشبخته!  نیعروسمه! حسان با ا
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 خانوم حرف در دهانش ماند.  اعظم

  ی انتخاب  نیکه همچ  ادیزد و گفت:  اصال به حسان نم  یالک  لبخند

 داشته باشه...؟! 

 

 قتیعت  یاز دخترا  یک ی  ادیب  یخواست   ی م  ا ی! حاال که داشته  »عه

 و برداره...؟!«

 

که   یزیسمتش برگشت و گفت:  اون چ  یجد  یلیخ  یفخر  عمه

اعظم!     اریکنه و بدون فکر به دهنت ن  یخطور م  کتیبه ذهن کوچ

چون  کرده!   بزرگش  که  دار  نگه  رو  بزرگترش  حرمت  حداقل 

اندازه کاف  حهیمل به    ی ها  هیهمه دوست و همسا  یبرا  ی خانوم 

احت   م یقد که  احترام هستن  تعر  یاجیمورد  چون   ستین  فیبه 

و   اخالق  م همه  رو  البد    یمحسناتشون  حسانم    هیشناسن!...  

به فکر   یاجیاحت نا یکه زنش و انتخاب کرده وگرنه ا دهید یزیچ

ا ا  یبخوا  نکهیکردن نداره مگر    ریخونه رو ز  نیحرمت مهمون 

 ...؟!یسوال ببر
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 شد.  یاز نماز آن ب شتریب دهانم

 کرده بود،  جلل الخالق...!!!  یاز من طرفدار یفخر عمه

ناراحت شده باشد اما او هم داشت    د یکردم که شا  هیخاله عط  نگاه 

 گرفت.  یخنده اش را م یجلو

 کرد.   یهم حفظ ظاهر م  خانجون

 

خانوم منظور مادرم    یدر دفاع از مادرش برآمد:  عمه فخر  ایرو

هرکس    یبود وگرنه زندگ  یاهرظ  یتفاوت ها  نیهم  یفقط برا

 مربوطه!  به خودش

 

 محکم تکرار کرد. یفخر عمه

به خودش مربوطه دختر جان!  پس بهتره   یکامال هم هرکس-

 ...! نیادامه بحث بش الیخ یب
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خانوم نگاه من کرد و با همان چشمان نافذش نگاهم کرد    یفخر

 ... د یپر م یدر گلو یکه چا

ه با زدن به پشت کمرم انگار  آمد ک  یجوره بند نم  چیام ه  سرفه

 نفسم باز شد. 

 

دوختم و با همان چشمان پر اشک    یقدردانم را به عمه فخر  نگاه 

ناش   یو صدا ب   م یاز سرفه ها  یخشدارم که  خود    یبود، گفتم: 

امروز متوجه شدم همون   ستین که حسان دوستون داره! منم 

تو  یگوهر بابا هست  حاج  وجود  تو  هم  یکه  خواهرش   وجود 

 کنن...!!!  ییهمه جا از اون رونما نیخوا ی نم یمنتههست، 

 

 رفتم.  یبهداشت سیرا زدم و بلند شدم و سمت سرو حرفم

 دمیبود که به عمرم د  یزن  نیتر  ینیب  شیقابل پ   ریغ   یفخر  عمه

 ...! شیوقت گذاشت تا بشناس دیو به قول حسان با 

 

 زد.  ی نم یکس حرف چیو ه می ناهار بود زیدور م همه
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 و سکوتش را دوست داشتم.  آرامش

 حرف نداشت.  یبرا ییجا ینیابهت و رفتار حاج حس کال

 

و حسان   ینیسمت حاج حس  یزیر  یخانوم گه گاه نگاه ها  اعظم

 انداخت.  یم

 گونه بود.  نیهم هم ایرو

 ی رو  یادینداشتم چرا که ز  یاصال حس خوب    امد،یخوشم ن  چیه

ب  و من  بودند  رو  یاعصاب  اگر    طه یگردد چنان سلبر  میاعصاب 

 نامم بترسند.  دنیعمرشان با شن یآورم که تو ی در م یباز

 

آماده حمله   ی نباشد،  حساب  لمیباب م  یکس  ی مواقع وقت  نجوریا

 ام.

به او نداشتم اما با    یسرش گرم خوردن بود،  پس فعال کار  مونا

 داغ کرده بودم.  دایپسرها شد یرو ا یرو بیعج ینگاه ها
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 دستم فشار دارم. یمحکم تو بستم و قاشق را چشم

 خود را آرام کنم. قیکردم با چند نفس عم یسع

 

 پارچ آب که ازم دور بود،  لبخند زدم.  دنی باز کردم و با د چشم

 وانه یشک حسان را د  یکه ب  یحسان خم شدم و با عشوه ا   سمت

پارچ آب رو    شهیحسان جان!  م  زمیکرد،  گفتم:  عز  یم لطفاً 

 ! ؟یبد

 

که درونش احساس    ییداغ نگاهم کرد، از آن ها  مهربان و  حسان

 زد.  ی و عشق موج م

 

 حرف زدم اما واجب بود.  نیدانستم دل نش یم

  نیکردم دشمن در کم  یاحساس م  ینبودند ول  یعدد  هرچند

 است...!!! 
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نوش  وانیل را  آن  ام  زنانه  با ظرافت  و  داد  بهم  را  ز  دمیآب   ر یو 

 نگاه مادر و دختر کردم.  یچشم

 

م   با   ایرو نگاهم  باز  و    ی دهان  گزنده  نگاه  خانوم  اعظم  اما  کرد 

 شد...  بمیتندش نص

 

  ی به پسرها انداختم که صورتشان قرمز شده بود، انگار م  ینگاه 

 خواستند بخندند. 

 

 وردن شد. زد و مشغول خ یچشمک سنای

 هم در سکوت مشغول بودند. ینیو حاج حس یفخر عمه

 

دوباره خواستند مقاومت  بود. پس اگر    ی کاف  شانیبرا  نیهم  فعال 

 زدم....  یم شهیبه ر شهیت نباریکنند، ا
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را جمع  کرد و  لیبلند شد و تر و فرز وسا ا یکه تمام شد، رو غذا

خواست کدبانو    ی م  دی شا  سنا،یشروع به شستن کرد البته با کمک  

 بودنش را به رخ بکشد...! 

ارها  باال انداختم و من هم کمک کردم که بعد از اتمام ک  یا  شانه

 .... میرفت رونیب یچا ی نیبا س هیبه همراه خاله عط

 

 مبل دونفره نشسته بود که محسن هم کنارش بود.  یرو حسان

 محسن بهم جلب شد.  نگاه 

تکان دادن بلند   یابرو اشاره کردم که بلند شود و او هم با سر با

 شد. 

که فعال تو فاز شکارم وگرنه بهش    فیبهش رفتم. ح  یغره ا  چشم

 عمه اش سر تکان بدهد...!!!    یدم برود برافهمان  یم

 باشد...!  یعمه فخر هرچند

 

 و کج به حسان لم دادم.  نشستم
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ملوس و    یحسان با بهت نگاهم کرد که از آن خنده ها  چارهیب

 ابرو باال انداخت.   میدادم،  برا  لشیخوشگل که عاشقش بود،  تحو

 شده؟!  یزیگفت:  چ آرام

 

هم پشت گوشم انداختم و گفتم:  دو نفر بدجور را با   می و مو  شال

 !!! خاره... یپا رو دمم گذاشتن انگار تنشون م

 

 

خواستم اگه   ی گردم،  م  ی فرش دست باف م  هیپسرخاله دنبال  -

 ...! نیکن  ییمن و راهنما شهیم

 

 حسان در دهانش ماند.  حرف

 بود.  دهیقاشق نشسته وسط پر  نیع  ایرو

 از رو نرفت.  ی انداختم ولام رو بهش  دهی و در زیت نگاه 
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خانوم بدتر پشت حرف دخترش را گرفت و ادامه داد: آره    اعظم

راهنماپس ا  شییرم  فرش    هی  خوادیدختر چند ماهه م  ن یکن،  

  یدون   یدست بافت بخره، بزاره تو واسه جهازش،  آخه م  سینف

 خواد از پول خودش بخره نه باباش...!!!  یکه بچم م 

 

 زد. ونریمانند تلسکوپ ب چشمانم

 یبدتر از آن چه در ذهن دارم تو  یی مطمئن شدم اگر بالها   گرید

 باز هم کم بود.  اورم،یسرشان درب

 

کار   یسر هیخاص خودش گفت:  تیحسان کردم که با جد نگاه

 فیبازاره، تشر  یموجود تو  ینمونه ها  نیکه از بهتر  می آورد  دیجد

 ... میاگه پسندشون شد،  براشون کنار بزار ارنیب

 

 ر یو سر به ز  دیتر خند  فیخر ک  ای چکاند و رو  شیخانوم ن  اعظم

 برد.... 
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وا    ش یهنگام ن  ش یرا محکم بسته بود که لپ ها  یروسر  یجور 

 زده بود...  رونیصورتش ب رهیمانده اش از دا

 

  یش  ریپ   یو نگاه گرفتم که اعظم خانوم گفت:  ا  دمیکش  یشیا

  م یای ر مس هی ا ی فردا با رو   م،یشیخاله جون! خب پس مزاحمت م

 ...!!! یگالر

 

 به جوش آمد. خونم

 بودن گذشته و رسما کولت شده بودند...!  زانیها از آو نیا

 

نزد  یاما خاله جان فرشا تو- انبار هم  حجره حاج    ک یانبارن!  

 باباس! 

 

 و محسن بلند شد.  لیخنده کم کیشل یصدا

 بلند شد و سمت آشپزخانه رفت. یهم به بهانه ا هیعط خاله
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 تا نخندد.  د یبه لبش کش  یتهم دس حسان

 از پسرها نداشتند.  یو مونا هم دست کم سنای

 

هم خودم نشونت    گهیچند مورد د هی یگالر ایخاله جون فردا ب-

و حجره بابا رو    ینامزد کرده،  گالر  ی آخه داداشم از وقت   دم، یم

خودم    ایب  ی... ول هیبه امان خدا ول کرده و همش دنبال نامزد باز

 ...! کشم ی جورش و م

 

گفت و مادر و دختر مانند لشکر شکست خورده  هیکنا با  محسن

 لبخند به لب نشاندند و تشکر کردند.  هی شب یزیچ

 

منم   نیپشت حرف محسن را گرفت و گفت: بخوا  لیبار کم  نیا

 کنم...!  تونیتونم همراه یم

 

نداشت اما    یسکته زده نگاه مادرش کرد که او هم دست کم  ایرو

 ... میشیحم شما نمدر آخر گفت:  مزا
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 ...!نیهر طور راحت-

 

 برد.  نییبا صورت سرخ شده سر پا  چارهیو ب دی لب گز ایرو

 

فخر  یرو  پا عمه  خندان  و  بشاش  نگاه  و  انداختم  حاج    یپا  و 

 بودند.  یکردم،  انگار راض ینیحس

 کوچک کنج لبش بود.  یهم تبسم خانجون

هم    لیبوده که محسن و کم  یجد   یادیقصد و غرضشان ز  انگار

 شتافتند...  میاریبه 

توانستم ماجرا را بفهمم اما فعال حفظ سنگر واحب   یهم م   بعدا

 بودم...!  دهیتر بود و مانند کنه به حسان چسب

 

هم  تا به  حاج   نیشب  بود.  رفته  خانجون هم  و  منوال گذشت 

 و بچه ها هم هرکدام سمت اتاقشان رفتند.  ینیحس



 

~ 1280 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 ت یی به سو  میو خواست  خواب بود که حسان دستم را گرفت  موقع

برو باال  خونتون    می طبقه  شما  گفت:   بهم  رو  خانوم  اعظم  که 

 ! ؟یرینم

 

 باال رفت.  م یابروها

 برم خونمون...؟!  دی نه! مگه با-

 

که    دنی: چطور خانوادت اجازه مدیخانوم ابرو در هم کش  اعظم

پ   یهنوز عروس از سر و وضعت    ن؟یهم بخواب  ش ینگرفته  البته 

 ...؟!نیهست ایطورکه چ دیفهم شهیم

 

 

  قایگفتم: دق  یمالحظه ا  چینتوانستم خوددار باشم و بدون ه  گرید

 ...؟! ایچطور
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با    قا یکرد و گفت: دق  نییدستش را باال و پا  نهیخانوم با ک  اعظم

ب  نیا بار  یظاهر  و  ح  یبند  نه  نامحرم   یدار  ایکه  و  محرم  نه 

 ! تهیحال

 

 خاله  خانوم...! -

 

که پر    تشیرت سرخ شده از عصبانپر هشدار حسان و صو  یصدا

  ینیکرد اما خاله خانوم قصد عقب نش  یحرص نگاه خاله اش م 

 نداشت.

 کردم.   یگردنش م زانیشکستم و آو یرا م ش یقلم پاها د یبا

نگذاشتم    حسان که  بزند  حرف  قدم خواست  با  با    یو  جلو،  به 

گوش    زهیخوب آو  گمیم  یزیچ  هی  نیگفتم: بب  یو گستاخ  دیتهد

حسان   شم،یکنم بدجور سگ م  یترت کن چون قاطخودت و دخ

نکن راجع به خانوادم    یحرف دهنت و بفهم و سع  ک،یدونه!    یم

از خودت رو   شعورتریخودت و دختر ب  ی! دو، پایو خودم نظر بد
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وقت    چیتا قلم نکنم! سه، ه  رونیب  یکشیمن و شوهرم م  یاز زندگ

  ک یچخوانت کو  ی و نم  یستیکه ن  یزیچ  یخودت و دخترت و برا

بر بهتره  از وقت خوابت گذشته   ی بخواب  ینکن! حاال هم  چون 

 خانوم به اصطالح محترم...!!! 

 

  ی عمه فخر  یبنفش شد و خواست حرف بزند که صدا  صورتش

دخترات   شیپ   یگفت، بهتره بر  یکه چ  یشد: اعظم شنفتبلند  

شهرت! حسان زن داره و از بخت بدت زنش   یو فردا هم برگرد

پ داره!  او هم دوست  و  و دخترات  بهتره حرمت خودت    نیس 

 ...!!! یرو نشکن ی لیفام

 هم زودتر از ما رفت تا بخوابد.   بعد

و برد اما من آرام   دیبود و با خشم دستم را کش  یعصبان  حسان

 را زده بودم....  میچون حرف ها دم،یخند یبودم و م 

 

 « ی»راو
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 شناخت.  یسراز پا نم سهند

 برود. سنای یار است به خواستگارشد که قر ینم باورش

 

 رفت.  یو خانجون هم لبخند از لبشان نم سامان

 

 و زن و بچه اش هم قرار بود حضور داشته باشند.  سروش

 قاصدک هم خوشحال بود هم نگران...! اما

 

 دانست...؟!  یشده بود را نم یراض مایچطور س نکهیا

 

 ؟یتو لک هیچ-

 

 چشمانش ستاره باران بود. سهند
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کنم؟  پاشم برات قر بدم    کاریکج کرد و کفت:  چ  یلب  دک قاص

 خوبه؟ 

 

دور،  دو دور    هی!  یقر کمرت آبج  یفدا  ی:  ادی با ذوق خند  سهند

 برام قر بده که دلم وا بشه...! 

 

که قراره دلت و وا کنه من    ی!  اونیداداش آدرس و اشتباه اومد-

 ...! هییتو اون خونه روبه رو  ستم،ین

 

که تو   یبون اونمن قر  یتخت ولو کرد:  اله  یوخودش را ر  سهند

قرم    هی  گمیهست بشم!  به وقتش بهش م  ییاون خونه رو به رو

با  یآبج  ی بده، منته پا بند نباشه که واسه ما    د ی دوماد االن  رو 

 ...!!! افسیتو ق نیبرعکسه!  همچ

 

  کم ی!   یکورم شد   ،یکنارش نشست: دادا عاشق شد  قاصدک 

بزار تو ده رات بدن بعد احوال خونه    کن، شتریو ب دتیوسعت د



 

~ 1285 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

خر بشه که    سنایمث    یکیکدخدا بپرس...!  بعدم من از خدامه  

کنم که ننت    یتونم خودم و راض  یجوره نم  چیه  یزنت بشه ول

 ...!!!یاستگارخو ارنیو ب فشونیخواد تشر یبدون داد و قال م 

 

 نگاه قاصدک کرد.  ی بلند شد و جد سهند

اما نمبو  ریخودش هم درک  ذهن افکار منف  ید  به   یخواست  را 

 ذهنش راه بدهد. 

 

 به صالح پسرشه...! یدونه چ یننه من م -

 

دونه چون   یآمد:  ننت نم   شی و روبه رو  د یکش  ی نوچ  قاصدک 

نم ام  ی عقلش  فقط  حسوده!  چون  ا  دوارمیکشه!   نقشه   یکه 

 من و بکنه تو کون خر...!!!  ینداشته باشه که بخواد آبرو

 

عقلش  - نکنم  تازه سامان هم    گهیدفک  بده!   قد  جاها  اون  به 

 پشتمه!!!
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 پوزخند زد که حرص سهند درآمد:  چته؟ قاصدک 

 

بوده،     شیکارش و پولش مهمتر از خانواده و زندگ  شهیسامان هم-

اما ننت؟!  ننت هرچند گاگول اما خط    ؟یدیچطور هنوز نفهم

ه کاسه  ب  نهیتونه بر  یم   الیچون معلمش خوب بوده!  ل  هیخوب  ریبگ

 کوزت...!

 

ول  سهند داشت  قبول  نم  یهم  مادر  یباز  مهر  را   ش یتوانست 

 ... ردیبگ دهیناد

 ...؟! ینیبدب یادیز-

 

  نیتو و سروش ازم بزرگتر  نکهی:  برعکس اد یتلخ خند  قاصدک 

 محض...!   تیبه خر  یخودتون و زد  ای  نیخنگ و پرت  یادیز  ای اما  
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 زن...! و ب تیگفت:  حرف اصل  دی مشکوک و پر ترد سهند

 

 ...!ی فهم  یخودت م  ی چشمت و باز کن  کم ی  ستیبه حرف من ن  -

 

جلو  بعد که سهند  خارج شود  اتاق  از  و    شیخواست  گرفت  را 

 زنگ هم بلند شد.  یهمزمان صدا

 

ب  هر ورود  رونیدو  در  که  و   یرفتند  سرخ  چهره  و  شد  باز 

 چشمانشان نقش بست...  شیپ  امی برافروخته س

آمد    کشانینزد د یلرز یکه م ید و بلندش در حال با قدم تن مایس

 به گوش قاصدک  زد.  یا  دهیو مجال نداد و با تمام قوا کش

 

شوهر و    ی از جون زندگ   ینشده بود که دادش هوا رفت:  چ  آرام

م هام  نم   ؟یعوض  یخوا  یبچه  راحت   یریم  یچرا  از دستت 

 بشم...؟! 
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 گرفت.  و قاصدک قرار مایس  انیاز شوک خارج شد و م سهند

 ! ؟یکن  ی م کاریچ یمعلومه دار چیه-

 

 ییایدر  شیبرگشت و نگاه خواهرکش کرد که چشمان آب  سهند

 خروشان بود.

 کرد. یم  ماینگاه س نهینفرت و ک با

 مثل مادرش...!  درست

 انجام نداد؟!  یواکنش چیمتعجب هم بود که چرا ه اما

 

 از سکوتش آتش گرفت.  مایس

ار و برو گمشو! شوهرم رو که  دست از سرمون برد  یکثافت عوض-

 !؟یریپسرم رو بگ یخوایحاال هم م نیگرفت
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آرامشش    دیکرد آرام باشد چون با   یبا تمام خشمش سع  قاصدک 

 کرد چون الزمه کارش بود. یرا حفظ م

 

 دک؟! قاص -

 

شد و با   مایس  کیحرف سهند توجه نکرد و او را کنار زد و نزذ  به

 ی که من بدتر از تو م  لحن ممکن گفت: هار نشو  نیخونسرد تر

  یعقل ندار نقدریتونم سگ بشم و تکه تکت کنم احمق نفهم!  ا

ا  یکه بفهم   ی جا نم  ج یوقت به ه  چ یجار و جنجال ها ه  ن یبا 

که تو رو فرستاده    ی اون  یلبدم!  و  ادتی  دی رو من نبا  نایا   ؟یرس

نادون چطور رفتار   هیدونه با    یو کرده و م  زیجلو، فکر همه چ

سگ بهش وفادار باشه و واسش هر لحظه دم    هی  نیکنه که ع 

 تکون بده...! 

 

پ   مایس انگار  اما  داشت  انتظار خشونت  خورد،     ش ینیب  ش یجا 

 بود...!!!  امدهیدرست از آب درن
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جواب داد: حرف دهنت و    نهیرا حفظ کرد و با همان ک   ظاهرش

ذارم با بند کردن سهند به خواهر   یبفهم دختر جون!  چون نم

 ... یریو ازم بگ شوهرت بچم

 

نم  قاصدک زد:  فکر  ا  یکن  یپوزخند  با  سن و سال    نیپسرت 

به    د یشا  ای!   ره؟یکودن و ابله باشه که از من خط بگ  دیبا  نقدریا

  میبراش تصم  گرونیکه بخواد د  ستین  شتریهالو ب  هیننش رفته و  

 و اونم اجرا کنه...؟!  رنیبگ

 

د  نیخشمگ  مایس بار  زو  یلیس  گریخواست  که  آن بزند  از  دتر 

م را  دستش  برا  انه یقاصدک  و  گرفت  گفت:    یراه  سوزاندنش 

قلمش    ندفعهی!  غالفش کن چون ارهیهرز م  یادیدستت داره ز

دست    یهستم!  ناسالمت  یروان  وونهیکه چه د  یدون   ی کنم،  م  یم

خوره   ی م  الیبه ل  میکیرگ ژنت  هی!  هرچند که  المیپرورده تو و ل

 ...!!!رهیش تو چشم خودتون مچون دود   ینکن هارم کن  یسع  یول
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 .دیترس مایس

برخالف چشمان سرخ   یآرامش و خونسرد  نیعقب رفت.  ا  یقدم 

  ی بار عقب نم  ن یا  یجور اعالم جنگ بود ول  کیاش    نهیو پر ک

 . دیجنگ یو م  دیکش

 

 گرفت.   یاالن حقش را م ی ول دیکنار کش ش یها پ  سال

 

آدم   یجون شوهر کرد...! دختر  ی گ  ی م  ونیخوابت کم شده، هز-

وقت    چینبود و ه  م یزندگ  نیبودم که ا  ر ی! من اگه خط بگ؟ینشد

 باز بشه...!  م یمادرت به زندگ یذاشتم پا ینم

 

بود که سامان    تیشعوریاز ب  قایشد:  دق  نهیدست به س  قاصدک 

پناه برد و عشق و آرامشش   گهی زن د  هیبا دو تا بچه به    شیاز زندگ

که شوهرت رو حفظ    یداشت  تیگه زنگرفت!  تو ا  یرو از اون م

 ! با اون اخالق مزخرفت... یپرش بد نکهینه ا  یکرد یم
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 ...! طهیشد و نعره زد:  خفه شو احمق سل ی عصبان مایس

 

 ... دیخند شتریلج برد و ب قاصدک 

 

 کرد.   یمتعحب و با دلهره نگاهشان م سهند

 

  قا ی: دقادامه داد  ادی بود که با فر  ستاده یآتش ا  یانگار رو  یول  مایس

من و    ی بود که زندگ  دتیو در  زیهمه چ  ی مشکل از اون مادر ب

خراب کرد و بعدش با پس انداختن تو،  سامان رو به آرزوش که 

 دختر بود، رسوند...  تو و اون ننه ج.....  هیداشتن 

 

 

 خفه شو کثافت... خفه شو....!!! -
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ول  را با تمام قدرت   ه  مایرا از دست داد و س  شیخوددار  قاصدک 

ون  گرفت،  به طور حتم سرش به ست  ی داد که اگر سهند او را نم

 ...!!! د یترک یخورد و م  یم

 

 شده بود...  وانهید قاصدک 

س - شو  لمایخفه  اون  و  تو  از  حرومزاده...  متنفرم  ازت    ی الی... 

ب کش  زارمیکثافت  مرگ  کام  به  و  مادرم  و    نیدیکه  بچش  و 

تو و     ، یو نفهم  ی که ندون  ارمیبه سرت ب  یی بال  مای... سنیکشت

 ... نیدیتقاص خون مادرم رو م الیل

 

شک او    یکه اگر سهند او را نگرفته بود،  ب   دیزد و نعره کش  داد

 را تکه تکه کرده بود. 

 

د  خانجون ترس  دنیبا  قاصدک  روز  و  ول  دیحال  آمد  جلو    ی و 

 دخترک آرام نشده بود.
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 توانست او را کنترل کند. یبا تمام زورش نم سهند

 

م  دهیترس  سهند اش  صدقه  اما    ی قربون  کند  آرامش  تا  رفت 

 کرد.  ی و درک نم دیفهم  یقاصدک نم

 

روزها  درست نوجوان  یکودک   یبه  ز  شیو  آن  و  بود    ریبرگشته 

 به جانش انداخته بود.  الیکه ل یی و ترس ها کیتار نیزم

 

 . اوردی و رفت اتاقش تا قرصش را ب دیپر عیسر خانجون

 بهش دست نداده بود.   یجور حمله عصب نیها بود ا سال

لرزان و نگاه    ییبه غلط کردن افتاده بود که با پاها دهیترس مایس

ترسناک سهند سمت در رفت که درب باز شد و حسان داخل 

 آمد. 

 علنا فرار کرد.  ی رنگ باخت و بدون حرف مایس
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که به گوشش    یگوش خراش  یها   غیدادها و ج  دنیبا شن  حسان

قاصدک    دنی و با د  دی مت سالن دوش پاره شد و سخورد،  بند دل

خورد و    ی و تاب م  چیآشفته و لرزان که در آغوش سهند مرتب پ 

و همش اسم ماهرخ ورد زبانش    زدیزد و خودش را م  یم  غیج

 بود، قلبش به درد آمد و به سمتش قدم تند کرد. 

 

و دستانش    دیکش  رونیفورا دخترک را از آغوش سهند ب   حسان،

 .دیو سمت خودش کش را محکم گرفت

 

آوار   نیزم  یاش چسباند و همراهش رو  نهیلرزانش را به س  تن

 شد. 

 

اروم باش عشقم! نلرز لعنت-   یچینلرز! ه  ، ی قاصدک آروم باش! 

  ی ! د، لعنتستین  یزیقاصدک، قربونت برم، نفس حسان چ  ستین

 ...!!! ریآروم بگ
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داشت آرامش کند اما    ی رفت و سع  ی قربون صدقه اش م  حسان

 نداشت. یا دهیفا

 داد زد:  سهند زنگ بزن اورژانس...!!!  دهیترس حسان

 

 دست پاچه زنگ زد و آدرس داد. سهند

به دنبال قرص ها  خانجون قاصدک    یهم با حال بد و خرابش 

 کرد.   دایبود که پ 

 

تنه قاصدک درست در آغوش حسان بود و با تمام زورش او    مین

د و دست حسان شل ش  شتریرا گرفته بود اما ناگهان لرزشش ب

شد،  سر قاصدک عقب رفت چشمانش آن چنان درشت شد که  

 ! دیای ب رونیانگار بخواهد از حدقه اش ب

 حسان تا دهانش باال آمد.  قلب

زد و ضربه    یم   خدا را صدا زد و پشت هم قاصدک را صدا  اسم

 زد تا نفس رفته دخترک را برگرداند. یگوشش م یکه تو یی ها
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 شد؟  یاورژانس چ نیپس ا ؟ یکن  یم  یچه غلط یسهند دار-

که    ی چشمان  یدیناباور نگاهش مات خواهرکش بود و سف  سهند

 سرخ بودند. 

 چه...؟!  ردیوقت خواهرکش بم کیذهنش گذشت،    از

ا  حال و  بود  بد  خر  ن یقاصدک  بدحال  درد  جانش    ی ابش  به 

 انداخته بود.

تن حسان نشسته بود اما باز هم دخترک را در   یسرد رو  عرق 

وشش نگه داشته و دستان خشک شده اش را گرفته بود تا به آغ 

 نزند.  یخودش صدمه ا

 دکتر باال سرش امد.  ی چشم بهم زدن در

و    لرزش شدند  بسته  چشمانش  برگشت،  نفسش  رفت،   تنش 

 یرو هوشیبرگشت اما قاصدک ب یتنش هم به حالت عاد یدما

 تخت افتاده بود. 

 کنارش نشست و دستش را گرفت.  حسان

دق  یرهایتصو نم  شیپ   قهیچند  کنار  ذهنش  علنا    یاز  رفت، 

 داد.  ی دلبرکش داشت جان م
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برا  یتقال ب   دن،ینفس کش  یقاصدک  انش،  حدقه  ام  یلرزش 

 درآمدته چشمانش،  صورت سرخ و تن وا رفته اش...! 

  یهوش رو  یرمق و ب   ی بر سر دلبرکش امده بود که حال ب  چه

 تخت افتاده بود. 

 .ختیر یاشک م خانجون

 را از حسان گرفت. شیچشمان اشک سهند

جد  یول و  محکم  توض  یحسان  برام  منتظرم  کرد:   حینگاهش 

 ...! یبد

 نشست. نیزم یسر خورد و رو واریاز کنار د حسان

  ادم ی  یو خسته گفت: از وقت  د یآشفته اش کش  یدر موها  دست

ل  ادیم   یتو  یزیچ  هیو قاصدک سر جنگ دارن،     ال یمامانم و 

وقت    چیتموم برخوردهاشون ه  یدونم، تو  ینم  گذشتشونه که من

 امروز...  ی شد ول ینم نیقاصدک همچ

 

 نداشت.  قانع نشد و حوصله هم حسان
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! آن وقت  مایبود هر آن به سرش بزند و برود سروقت س  ممکن

 گرفت.  ی کرد و جانش را م یحسان زن بودن را نم گریبود که د

 

 ... ی بمال  رهیو شسهند که سرم    ستمیزد و گفت: من بچه ن  پوزخند

 

صدا  نیا تن  با  و  برگشت  خانجون  سمت  نگاهش   با یتقر  یبار 

زنش بود، گفت: زنم    یاز ترس و حال بدش برا  یکه ناش   یی باال

 احمقانه...؟!   نقدریاونم ا  یلیدل  چیرفت بدون ه  یداشت از دست م

 زنگ به بابات بزن...!  هی:  دیکش شانش یپر ی به موها یدست

حالل   مایخون س  دیفهم  ین مبلند شد،  اگر ساما   هدیترس  سهند

 شد.  یم

و خ  یتوجه  حسان نزن  یجد   ی لینکرد  اگه  م  ی گفت:    ی خودم 

 زنم...! 

 ...!  مامانم...!!! شهیبد م یلیحسان بابام بفهمه خ-

بدونه تا    دیو رو به سهند گفت:  بابات با  ستاد یتمام قد ا خانجون

وا  یکم دخترش  پشت  شده  استهی هم  نخواستم    نی!   ها  سال 
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ن  ی زندگ و  س  مهینصفه  دم  انگار  و  بشه  خراب  بابات    ما یمامان 

 کلفت تر هم شده! 

شانه سهند گذاشت و ارام گفت:  به جبران نبود سال    یرو  دست

 کن! یبراش برادر یکه کنارش نبود یی ها

 رفت و سهند وا رفت.  خانجون

  د ی با شد،  چه بر سر قاصدک آمده بود که  ریذهن حسان درگ  اما

 مرگ برود و برگردد...؟!  یتا پا

                     

  ما، یگفت!  از س ی م  انیسوخت و مدام هذ  یتب م  یتو قاصدک 

 آورد.  یو بعدش هم مرتب اسم ماهرخ را م الیل

 

 آمده بود.  ش یدو روز پا به پا نیا حسان

 خورد. یلحظه هم از کنارش تکان نم کی

 

دخترکش    ید و وقتپرواز برگشته بو  نیبود و با اول  ده یفهم  سامان

 دلش نشست. یرو یادیبود، غم ز ده یرا در آن حال و روز د



 

~ 1301 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 خواندند.  ی مرتب دعا م یعمه فخر یخانوم و حت هیعط

ب  یگوسفند  ینیحس  حاج را  و گوشتش  تقس  نیکشت    م یفقرا 

 کرد.

وسط بدتر از    نیخورد و ا  یغصه م  یطور جداگانه ابه    یهرکس

 مان بازش بود.چش دنیهمه قلب حسان بود که طالب د

بود که قاصدک باالخره چشم باز کرد و با نشستن دستش    شب

پر  یرو و  حسان  د  دنش یدست  با  خواب،   باز    دنیاز  چشمان 

بدجور در نم نمک    یطوفان   ش یایدخترک که  و  ماند  بود، مات 

را   یرو  یلبخند نامش  خوشحال  و  شعف  با  و  نشست  لبانش 

 ت... کاش شیشانیپ  یرو یزمرمه کرد و بعد بوسه ا

                     

 

 را به چشمش زد. نکش یاز در خارج شد و ع  قاصدک 

 لبش شکل گرفت.  یرو یلبخند

هفته را با حسان   ن یگذشت و تمام ا ی هفته از حال بدش م کی

  یی ار او شب و روزش را گذرانده بود،  مخصوصا شب ها و در کن
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  یتو  یادی که ز  یشد،  خشن و وحش  یم   یگریکه حسان آدم د

 شد.  یو داغ م رابطه اش هات 

 

  ی به خواستگار  مایس  یاما سهند! باالخره با تمام مخالفت ها  و

را به عقد    سنایتا    چیکرد که بله ه  یرفت و آن قدر پافشار  سنای

 آرام نگرفت...!  اورد،یخودش درن

 

طرف سهند را گرفت و درخواستش   ما،یهم حسان از لج س  د یشا

 را قبول کرد...؟! 

 

 رفت.  نشیماش سمت

زندگخو  امروز به  را  آرامش  بود  قرار  چون  بود  باز    ش یشحال 

 گرداند. 

 که با وجود آنها ممکن نبود...!!!  یآرامش

 را گرفت!  مشیاز آن که حرکت کند، تصم قبل
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بود    نیکار ا  نیطرف حکم کند و بهتر  یتوانست ب  ینم  پدرش

 برود.  ینیحاج حس شیکه پ 

 با تعجب نگاه فرش ها کرد.  ینیحس حاج

و با بهت سرباال آورد و نگاه    دیآن ها کش  یرو  یدست  اطیتاح  با

 قاصدک کرد. 

 

 زد. ینیبه برق چشمان حاج حس یلبخند قاصدک 

 

را   یآن فرش ها که خاطرات دور  دن یاز د  ینیحاج حس  زبان

 کرد،  بند رفت.  ی م  یتداع 

فرش ها دست قاصدک چه    نیذهنش را مشغول کرد که ا  یسوال

 کند؟!  یم

 

 نگفت! زیچ چیاما ه دیفهم ی صورتش م از حاالت قاصدک 

 



 

~ 1304 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 کنه؟!  ی م کاریتو چ ش یفرش ها پ  نیا-

 

:   ختیاشک  از چشمش ر  یزد و قطره ا  ینیلبخند غمگ  قاصدک

که    دیرس  ی من جاش امن بود! چون به عقل جن هم نم  شیپ 

 من باشه...!  شیممکنه پ 

 

نامفهوم نگاهش کرد که قاصدک ادامه داد:  وقتشه    ینیحس  حاج

ا  ییکسا  هی داره کش    یادی ز  هیقض  نیبه حقشون برسن چون 

 کنه...!  ی م دایپ 

 

 دخترم؟! ی زن یحرف م  ینگران گفت:  از چ ینیحس حاج

 

آب دهانش را قورت داد و با نفرت نگاه فرش ها کرد و    قاصدک 

که در حق   یآمد،  گفت: از نا حق  یکه از ته چاه در م  ییبا صدا

 همراه مامانم مرد...!!!  ومدهین ا یکه دن یمامانم شد و بچه ا
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 جا خورد. ینیحس حاج

 اش حبس بود. نهیدر س نقس

 ماهرخ باردار بود...؟!  مگر

 

 ...! شمیبابا؟  من متوجه حرف هات نم یگ  یم  یچ-

 

ا  ی رو  یتلخ  لبخند از  همه    ن یلبان قاصدک نشست:  منم بعد 

عده دنبال    هیو    الیدونم ل  یسال متوجه نشدم حاج بابا! فقط م

نکردم،  نه    دایتر و کاردان تر از شما پ   نیها هستن!  امفرش    نیا

  ی رش مف  نی!  ارنیبگ  میتونن مثل شما تصم  یبابام نه حسان نم

خ چون    یلیتونه  کنه  وسوسه  رو  با    نقدریاها  که  داره  ارزش 

 ! ننیفروشش تا هفت پشتت تام

 

 

 .دیبه صورتش کش یدست ینیحس حاج
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شد بدون فکر    ی نم  ی ول  اعتماد دخترک به او  نیبود از ا  خوشحال

 عمل کند...! 

 

جواب قاصدک را   دینه اما با ایدانست گفتنش درست است   ینم

 ...! ردیدرست بگ میتوانست تصم یدانست و آن وقت م یهم م

 

به قول خودت با فروشش    ای  ی دار  یخودت نگه نم  شیچرا پ -

 ...؟! یکن نیات و تضم نده یآ ی تون یم

 

تمام گفت:  حاج   تیجد با ین یچشم تو چشم حاج حس قاصدک

فرش ها دادم!  جون دادن ماهرخم    نیا  یبابا من ماهرخم و برا

و تا صبح با جنازش حرف زدم و نگاهش کردم!    دم یو به چشم د 

فرش ها    نیدونستم ا  ی م  میبا تموم بچگ  ی ول  ادیمسخره ب  د یشا

 ...چونداشتم که نگهشون دارم  یحس هیارزش دارن و 

 

 بابا...؟!  یچون چ-
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 بزرگ...!!!  ی بود با طوفان یمساو تنشگف

 

که    یی اومد و بعد حرف ها  دادی با داد و ب  مایس  یتاون شب وق-

  داشیپ   الیبه مامانم زد و حالش بد شد، رفت و پشت بند اون ل

 شد!

 ماند.  رهیمات و مبهوت به دهان قاصدک خ ینیحس حاج

با د   دیرا جلو کش  خودش اما  بزند  باز    دنیو خواست حرف  در 

  یحجره بلند شد و در را بست و سمت قاصدک برگشت و رو

 مبل نشست... 

 خب...؟! -

 

  ستادم یکه اومد، مامانم من و داخل اتاق فرستاد اما من نا  الیل-

که سرم    ییبودم چون بالها  زاریب  الیتا به حرف مامانم باشم!  از ل

جا نزدم،  بگو مگوشون باال    یهام ول   ی آورد،  شد کابوس بچگ

کرد در    ی آورد و ماهرخ کتمان م  یاسم فرش م   الیرفته بود و لگ
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بودن!  بعدش که در رو باز    نیزم  ریز  یاون فرش ها تو  یصورت

ماهرخ رو هل داد و ماهرخ    الیکه ل  دم یکردم و رفتم تو سالن د

 خورد.  زیم هی و سرش به پا نیاز پشت خورد زم

 

 ساند. ررا ت ینیشده بود و تن لرزانش حاج حس یعصب قاصدک 

تعجب گشاد    ینیحاج حس  زبان از فرط  و چشمانش  رفت  بند 

 شدند...! 

 را کشته بودند!  ماهرخ

 !ینیغمگ یتراژد چه

 

 

و رفت!  من    دیترس  ال یکردم و ل  ی مات و مبهوت نگاه مامانم م-

فقط زنگ سامان زدم    ومدیازم برنم  یهمش پونزده سالم بود کار

شدم و پناهم رفته    م یتی!   !  نبود!  مامانم رفت حاج باباومدین  یول

 بود!
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کرد و بلند    شیرا ر  ینیامان قاصدک دل حاج حس  یهق ب  هق

 شد سمت دخترک رفت و او را در آغوش گرفت. 

 

خبر از همه   ی همه سال و آن ها ب  نیبر قاصدک گذشته بود ا  چه

ر از همه خب  ی برف کرده بودند و ب  ریسرشان را مانند کبک ز  زیچ

 اده بود...؟! همه اتفاق افت نیجا ا

 

 یهمه سال حرف  نیآروم باش بابا جان،  آروم باش!  پس چرا ا-

 ؟ینزد

 

  ی کس  یرو گفتم منته  یرا پاک کرد:  گفتن  شیاشک ها  قاصدک

ل   نهی باور نکرد!  به نظرتون نفرت و ک از  بود؟    یچ  یبرا  الیمن 

رو کنم،     یگناهکار بودنش مدرک  یکه نتونسته بودم برا  نیهم

رو  نیا ل  فرش ها  اما خود  به وقتش  تا  داشتم  نگه    د ی با  ال یهم 

 اعتراف کنه!
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 د؟ یماند چه بگو ینیحس حاج

 توانست قضاوت کند،  پس سکوت کرد. ینم

 

رفت و گفت:  حاج بابا من    ینیبلند شد،  کنار حاج حس  قاصدک 

خودتون هر جور که الزم    دیتا با صالح د  فرش ها رو آوردم  نیا

تنها به شما گفتم    الیل  یجراما  یول   نیاقدام کن  نیدون  یم رو 

  ا یبه حسان      ن، یبود  میآدم تو زندگ  نیطرف تر  یچون شما ب

و تعصبشون جلو تر از عقلشون حکم    رتیسامان نگفتم چون غ 

خوام   ی ...!  حاج بابا نمفتهیبراشون ب  ی داد و ممکن بود اتفاق  یم

 و....  نیدعام کن ی پاتون رو وسط ماجرا بکشم ول

 

هم    یلیبود خ بایر و تلخ نگاه عروسش کرد،  زمتاث ینیحس حاج

 رحم کند!  شییبای و ز ی! از خدا خواست به جوانبایز

 

 بابا...؟!   یو چ-
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حسان    دیافتاد نذار  یهر اتفاق  ای شد    یبغض کرد: هر طور  قاصدک 

 ...! نهیصدمه بب

 

 

چند روز آنقدر استرس حال قاصدک را داشت که اصال   نیا یتو

 بود!  دهیرفته بود نه به خودش رس ینه به گالر

 

افتاد، دوست داشت باعث    ی رفتار و حال خراب دخترک که م  اد ی

 . ردیمشت و لگد بگ ریرا ز شیو بان

 

 یلیکه ماجرا خ  دیحال بد قاصدک را نداشت اما فهم  نیا  انتظار

 حرف هاست...!  نیتر از ا دهیچیپ 

 

 بود.  ریدرگ ذهنش
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حال دچار شده    نیدک به اچه کرده بودند که قاص  مایو س  الیل

 بود...؟! 

 

نبود که بشود    یزیاش چ  ییقاصدک،  تند خو  یها  یپرخاشگر

  ی زیشک دخترک از چ  ی نرمال باشد!  ب  یآدم عاد  کی  یگفت برا

 آورد. ی سر در م د یبرد که با یرنج م

 

 شد.  یگالر ی و آماده، راه دهیپوش لباس

بدجور هم    یی جاها  ک یبا فروشنده ها گرم صحبت بود و    محسن

 آمد.  یکه اصال به مزاقش خوش نم ختیر یکرم م

 

 را به او سپرده بود...!  نجایا مثال

 

 سمت اتاقش برود.  اخم رد شد و سمت آسانسور رفت تا به با
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 زد.  شی شانیبه پ  یدست دنش ی با د محسن

  ی م کسانیرا با خاک  یبرد وگرنه گالر یبود که حساب م خوب

 کرد!

 

شد و فوقش    الیخ  یدر ذاتش بود،  ب  ییکه پررو  ییاز انجا  اما

پا باز خواست  آرزوها  یجوان  یموقع  پ   شی و آمال و    ی م  شیرا 

 کرد  یو خود را تبرئه م دیکش

 

 

دخترک    یحوال  یقبلش چشمک  یدر زد و وارد اتاق شد ول   محسن

 رنگش سرخ شده بود.  جارهیکرده بود که ب یمنش

 

ه تنها کرد و الحق ک  یکس رحم نم  چیگرفت به ه  یکه م  کرمش

 بود.  فشیقاصدک حر
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  ی کجا؟  چقدر جات خال نجایبه سالم داش بزرگه!  شما کجا؟ ا -

 بود...؟! 

 

ا  حسان کرد:   و    طیمح  نجایاخم  زدن  پس الس  کاره محسن 

از   میکار  طینه درسته نه من دوست دارم که مح  یمسخره باز

 ادا و اطواره باشه!!!  نیا

 

نشست و با    حسان  زیم  ینازک کرد و رو  یپشت چشم  محسن

  ی ازم تشکر کن  نکهینباش عوض ا  سیگفت: داداش خس  یلودگ

  ی به پا  نجایا  میچقدر حوون  یاگه بدون ...؟!  ی کش  یخط و نشونم م 

 که....!  دنیفروشنده هات هدر رفت؟! المصب پا نم

 

را نداشت.     شیها   ینگاهش کرد.  اصال حوصله لودگ  رهیخ  حسان

 محسن زد.  یبه پا یلگد ش یبا پا

که    ییبابا فرش ها  شینزن محسن،  پاش و برو پ   مفتایحرف  -

 ... اریخوام و برام ب یم
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از  نثار  یشیا  محسن گفت:  و  کرد  اعصابش    گهید   یجا  هیش 

 کنه...!  ی م  یخال چارهیخورده تو سر من ب

 

 محسن برو دهنم و باز نکن! -

 

بب- کن  باز  و  دهنت  بلدم     ؟یگ   یم  یچ  نمینه  منم  اونوقت 

 ازم به جونت!اون زنت رو بند یچطور 

 

 خنده اش گرفت.  حسان

 گفت که نتوانست خوددار باشد. تیبا جد  آنقدر

 

د  محسن با  ش  دنی هم  حسان  ن  ریخنده  و  و    ش یشد  چاکاند 

را برداشت    زی م  یخواست به سمتش برود که حسان خودکار رو

 و تا خواست به سمتش پرتاب کند محسن در رفت... 
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گردن    یزد و آن را تو  یلبخنددستش    یبه گردنبند تو  رهیخ

 و خوش تراش قاصدک تصور کرد. دیسف

 

را دو چندان خواهد کرد،  مخصوصا با آن    شییبایکرد ز  احساس

ها  ب  یی گوشواره  دستنبد    هیشب  شتریکه  همراه  به  بودند  آبشار 

 شد.  یکامل م  شیی بایدست نازش ز یرو فشیظر

 

 سمت آپارتمان رفت. مایرا پرداخت کرد و مستق پول

 

را قبل از خود فرستاده بود تا دوباره بعد از آن چند روز   قاصدک 

 کنند.  یرا سپر یماندن  اد یکه داشتند،  شب آرام و به  یسخت

 



 

~ 1317 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

و لبخند معجزه گرش در    ی را زد که قاصدک با ناز تمام نشدن  در

 ...! لیبد  یب یرا باز کرد و وجود حسان پرشد از آرامش

 !زمیعز  یمدبا اغوا لب زد: سالم خوش او قاصدک 

 

 ماهت خوشگل خانوم!  یلبش وسعت گرفت: سالم به رو حسان

 

 را رصد کرد.  شیسرتا پا رهیدم گل ها را بهش داد و خ همان

 

  ش یبایز  تینها  یبود که ب   دهیپوش  یا  روزهیف  ی کوتاه آب  راهنیپ 

 کرده بود. 

  راهنش یپ  یا روزهیبا رنگ ف یرینظ ی تاللو ب ش ییطال یآبشارها

 کرده بود.  جادیا

 

افتاد که از سرش گذشت    دشیچشمانش به گردن سف  ناخوداگاه

 شد.  یمعرکه م  دهیگردن کش نیا یاش رو ییگردنبند اهدا
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خوش فرمش نشست. آن   یها  نهیس  یتر آمد و رو  نییپا  نگاهش

د  سا  گریها  اش  اندازه  که  بس  بردند  سرش  از  هوش    زیبدتر 

 کراش داشت. شیرو بیدلخواهش بود و عج

 

بود که   یآن هلوها  خیجور محسان بد  چشمان آبدار  درشت و 

 کرد.  ی از حدقه درآمده بهش نگاه م یقاصدک با چشمان

 

بدتر جلوتر رفت    چیزد اما نگاه حسان کنده که ه  ش یصدا  دوبار

 و با تمام وجودش چشم شد. 

که به سرش    یوجود قاصدک نشست و بعد با فکر  یتو  یحرص

ال رفت و چشمان  جلوتر رفت که نگاه حسان با  ی زد با ناز قدم

 خمارش بند صورت دخترک شد.

 

  مه یو چشمانش را ن  دیدندان کش  ریلب سرخش را به ز  قاصدک

حسان تکان   نهیداد که دل در س  شیگردن و موها   یباز کرد و تاب 

 خورد. 
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چشم ها بعد لبان سرخش و در    یفتاده روآب ا  ی با دهان  حسان

لو داده ج یا نهیبرگشت که قاصدک با س شیها نهیس  یآخر رو

به جنگ چشمان حسان رفت که بدجور مست و خمار بودند به 

و خواست   دیفاصله را خاتمه بخش  نیا  ، یبا برداشتن قدم   کهیطور

هوا   یب   رکمبارک قاصدک برساند که دخت  حیدستش را به ضر

  یکه از قبل مانده بود را برداشت و تو  یآب کنار جاکفش  وانیل

 ... بست خی  ش یو سرتاپا ختیصورت حسان ر

 

خنده مستانه قاصدک گوشش را  یو صدا دیکه کش یبلند نیه

 شد. ریوجودش سراز یخشم تو کبارهیپر کرد که به  

 ضدحال خورده بود. بدجور

 

قاصدک    ش یها   اخم به  را  اش  ترسناک شده  نگاه  و  درهم شد 

 گفت: باز کرمت گرفته؟!   یجد یلیدوخت و خ
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و سرش را چشمک زد    د،یبا وجود ترسش دلبرانه خند  قاصدک

 تکان داد. 

 

  ی م یسر کج کرد و با شرارت گفت: عه کرمک خانوم باز حسان

 دوست داره؟!  یوحش ایخواد 

 

 و آب دهانش را قورت داد. دیترس قاصدک 

 

سمت عقب برداشت که حسان همان    ینگفت و قدم  زیچ  چیه

اما من بدجور     ؟یدیترس   ؟یقدم را پر کرد و گفت:  الل شد  کی

اخ  یم  یخشن و وحش با  کارت بدت    نیوام!  فکر کنم تو هم 

 ! اد؟ین

 

را گرفت و    ش یتا خواست پا به فرار بگذارد،  حسان جلو  قاصدک 

 کولش انداخت.  یبرد و او را رو شینوزا ریدست ز

 



 

~ 1321 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

که حسان محکم به باسنش زد    دیکش  غیتقال کرد و ح  قاصدک

 بلند شد!   ییو صدا

 

هندوانه  یه روبود ک یمانند ضربه ا شیصدا  ستاد،ی لحظه ا کی

 شد.  ی م جادیمانند طبل ا  ییزدند و صدا یم

 آمد...  خوشش

 !دیخواب تشیعصبان اصال

 

بلندتر و دلچسب تر بلند شد و    ش یمحکم تر زد که صدا  دوباره

 بلند قاصدک همراه شد...  غیج یمتعاقبش با صدا

 

 دردم گرفت. شعوریچه خوششم اومده!  حسان ب-

 

 . دی بلند خند یصدا دوباره محکمتر زد و با  حسان

٠ 
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م- اصال صداش دل  نرمه؟   اصل    ی المصب چه  بره! خود خود 

 من! بکنم  یحاله!  امشب چه حال

 

 خواند...  یو حسان سرخوش شعر م دیکش  یم غیج قاصدک 

 است،  شب مراد است امشب! یامشب چه شب-

 

و در    دیکوب  یرا به کمر حسان م  شیپر حرص مشتها  قاصدک 

قاصدک    تینها شدن  شبمغلوب  و  حسان  اغوش  خاطره    یدر 

 رقم خورد. شانیکه برا یزیانگ

حسان برداشت و خواست بلند شود   نهی س  یآلود سر از رو  خواب

 .دیتن برهنه اش خجالت کش دنیکه با د

 

 در ذهنش پررنگ شد.  شبیرابطه د اد یدندان برد و  ریز لب
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  ی رابطه باعث درد و کوفتگ  نیو خشن بودن حسان در ح   یوحش

 . شدیتو کل بدنش م

 

که با حرص مشت   رد یگ  ی شود کمر و دلش درد م  ی م  زیخ  می ن  تا

 یه  شعوریو بلند داد زد:  ب  دی حسان کوب  نهی محکمش را به س

کو گوش شنوا؟!  حسان پاشو دل و کمرم درد    یول  واشی  گمیم

 گرفته...! حسان؟! 

 

شد و خواب آلود گفت:     داریو منگ از خواب ب  جیگ  چارهیب  حسان

 شده؟  یچ

 

 برف اومده آب شده...!!! -

 

و شوت حسان خنده اش گرفت    ج یاز حالت گ  یلحظه ا  قاصدک 

 خودش را گرفت. یجلو یول
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دونم    یمن نم   ؟یکرد  کاریباهام چ  نیشده هان؟!  پاشو بب  یچ-

و درد بعدش باشه   یبش  یوحش  دیتو چرا هر بار موقع رابطه با

 واسه من...؟ 

 

و    د یبه صورتش کش  ی د؛ دستش  تش یمتوجه موقع  ی وقت  حسان

 و آرام کنار خودش خواباند.  دیقاصدک را به آغوش کش

 

 !یبخواب کچلم کرد  ایب-

 

دانست    ی رابطه شب گذشته داغ شد اما م  یادآوری تنش از    دوباره 

ن  طیشرا خوب  سخت  ستیقاصدک  به  را    یجلو   یو  خودش 

 گرفت... 

 

ته خف  ینبود نقطه به نقطه تن قاصدک حس ها  یکار راحت  اما

 تنش...!!!  یرو یمخصوصا کبود  کرد یم داریاش را ب
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 کرد.  ی داغش م بیدختر عج نیا

 

بم و خمار از خوابش لب زد:    یدرون گوشش برد و با صدا  سر

!   ؟ یخودم و کنترل کنم لعنت  ی من چطور  ینیریش  نقدریا  ی وقت

 آروم باشم؟!  یخوا یو ازم م یکن  یم  وونمید

 

 

شکم و کمرش درد که    یدست داغ حسان رو   د،ی خند  قاصدک

 کرد.  یم شتری داشت حس خواستنش را ب چیه

 

   ، یکن  یحسان!  تو ورزش م   یکه مراعات حالم و بکن   ی تون  ی م-

چه    یرقص  ی که نزده م  یخور  یجات م   یماشاهلل اونقدر هم گرم 

...!  پس لطف کن  شهیبا لمس من رادارت فعال م  نکهیبرسه به ا

 حال من و هم درک کن...!  طیشرا

 

 کرد.  ی نثار قاصدک عصبان یو چشمک  دیبلند خند نحسا
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باورت نشه اما دوباره به قول خودت با لمست رادارم فعال    د یشا-

 شد...! 

 

 دهانش باز ماند.  قاصدک 

بود    دیکش  غیج بلد  نگذاشت،   که حسان  کند  فرار  خواست  و 

  ی کند تا صدا  یدخترک چموش را رام کند مخصوصا آنکه کار

 انداز بشود. نیدر اتاق طن  شیناله ها 

 

صورت  سنای با    یبا  قاصدک  و  بود  نشسته  سهند  کنار  گلگون 

 نظر داشت.  ریحرکات مشکوکشان را ز زیت یچشمان

 

کاشته که حتما تا چند روز   یتخم  کینداشت که سهند    شک

 آمد.  ی گندش در م ندهیآ

 

مبل بلند شد و به سمت   یآنکه مطمئن شود از رو  یبرا  قاصدک 

 باشند.  دشی اتاق رفت تا آنها  در د نیکترینزد



 

~ 1327 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

  د ی باز کرد و از همانجا شروع کرد به د  یاتاق شد و در را کم  وارد

 زدن.

 

افتاد    یعمه فخر  اد ی شد و ناگهان    ی هرلحظه گشاد م  چشمانش

 مچشان را با حسان گرفته بود. یکه چند بار

 

 بود.   یخال ی ادیخانوم ز یفخر یهم جا حال

 

ب  سنای  یرو  سهند شده  مخم  و  نفس    دشیبوس  یود  امان  و 

 داد.  ی نم چارهیب یسنایهم به  دنیکش

 

عقد کنند چون به   دیها هرچه زودتر با نیفکرش گذشت که ا از

حامله    غهیزد دختر مردم را با همان ص  ینبود  و م  یاعتبارسهند  

 کرد....؟  ی نگاه م ینیحاج حس یکرد آن وقت چطور تو رو یم
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 نبود. اش گرفت سهند ول کن هم  خنده

 

 دانست...؟!  یخانجون کجا رفته بود را نم اصال

 

  ش یبرود که با حرکت سهند برجا رونیدر را باز کند و ب خواست

 خشک شد.

 

رو  سنای  سهند، به    شیپا   یرا  کامل شروع  تسلط  با  و  گذاشت 

 کرد.  دنشیبوس

 

 بود چه کند؟!  مانده

  ی کرد و اگر هم نم  یرفت حال خوششان را خراب م  یجلو م  اگر

 از خجالت آب شود...! سنای و  ندیفت ممکن بود خانجون ببر
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 نبود که ازش بگذرد...   یزیشان چضد حال زدن به حال خوش  اما

 به سمت اتاق رفت و آرام در را بست. پس

 

 یعمه فخر  ادیبه خود گرفت و به    یجد  افهیبعد ق  دیخند  اول

 در را باز کرد و از همان جا سهند را صدا زد.

 

جدا شد و برگشت به قاصدک مثال    سنا یمار از  مست و خ  سهند

 خشک شده نگاه کرد. 

 ... ردیکم مانده بود از خجالت بم چارهیب یسنای

 

 سهند؟! -

 

 حالم!  یتو یدیتشر زد:  مرگ و سهند ر ی عصبان سهند

 

 خاک تو سرت سهند! -
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 شعور یقاصدک  برو گمشو بزار به زن و عشق و حالم برسم!  ب-

 ...! رهیم برهیداره و هچاریاومد دختره ب یجور 

 

 سرخ شد و آرام سهند را صدا زد...  یبا صورت د یلب گز سنای

 

گفت:     تیبلند شود که سهند با عصبان  شیپا  یخواست از رو   سنای

کثافت     رم،یبرم بم  دی و من نشناسم با  شعورمیب  یآبج  نیکجا؟ ا

 تو حالمون...!  ده یاز عمد ر

 

اهرش اشاره کرد و  قهقهه قاصدک بلند شد و سهند به خو  یصدا

 ...!وثیخود کرمشه د نیخراب گفت:  بب  ی با حال سنایرو به 

 

 اوا آقا سهند زشته!-
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جونم خانومم!  زشت   یبا عشق نگاهش کرد و داغ گفت:  ا  سهند

ا  یکار  نیا تر  که من کارم و   نهیبود که قاصدک کرد و زشت 

 نصفه ول کنم... 

 

و اصال به    دیبوس  هجوم برد و لبان کوچکش را  سنایسمت    دوبار

 توجه نداشت.  سنای یتقالها

 

 اتاق خودش رفت. یو تو  د یبلند خند یهم با صدا قاصدک 

گفت: تو چرا خجالت    ظیکرد و با غ   سنایخانوم با اخم نگاه    یفخر

 ! ؟یپسره هست  نیراه به راه ور دل ا یکش ینم

 

 برد و جواب نداد.  ریخجالت زده سر ز سنای

 

 ضبناک نگاهش کرد.خانوم غ  یفخر

 ...!!! دیبا توام دختره چشم سف-



 

~ 1332 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 خورد و گفت:  خب... خب... راستش...  یآرام تکان سنای

 

دختر جون،    هیتو در و همسا میحاال؟  ما آبرو دار ی لکنت گرفت-

 ...! هیزیهم خوب چ  ایح کمی

 

هم ناخواسته    شانیآن ها صدا  دنی دوارد سالن شد و با    قاصدک

 .دیشن

 

 کرد. گل  طنتشیش

شده   داریچپش ب  شهیهم  یاز آن  دنده ها  گریخانوم د  یفخر

 به دخترک مفلوک داده بود.  ریبود که گ

 

و کبود شده بود    اه یدست سهند س  ریکه ز  شیچند ساعت پ   تا

 کرد.   یم  یرا خال شیداشت ته مانده انرژ یحاال هم عمه فخر
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 !ن؟یسالم عمه جان خوب-

 

متوجه سر و   یاما وقت  سر باال گرفت و سکوت کرد  یفخر  عمه

 ... دینگو یچیوضع قاصدک شد نتوانست ه

 

  دیبا  یچطور  یدیسالم دختر جون! هنوز بعد از چند وقت نفهم-

 ! ؟یخونه رفت و آمد کن  نیتو ا

 

رو  قاصدک کنارشان  و  رفت  عمه   یجلو  گفت:  و  نشست  مبل 

من و   ینجوریچشه؟ واال برادر زاده اتون هم هم  پمیجون مگه ت

 شده...!  عاشقم  دهید

 

خانوم نگاهش را گرفت و گفت: کور بوده دخترم درست    یفخر

 ...! دهیند



 

~ 1334 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 خنده زد. ریاول مات ماند و بعد بلند ز قاصدک 

 

شرف  یدونم کور بوده باشه عمه خانوم، آخه ب ی م دیبه خدا بع-

 ...! گهیپسندم شد، خب دوست داره د  دمی گه    د یخودش م

 

 نهیودآگاه نگاهش به سمت سبهتش برد، ناخ   یبار عمه فخر  نیا

 ...!اد یکه بدش ب  هیقاصدک رفت و با خودش گفت: خب کدوم مرد

 

 ...؟! نی ریگ یاندازه م  نیعمه خانوم دار-

 

  یزیچ  هیباز خوبه    نیا حرص گفت: عقل که ندارخانوم ب  یفخر

 ...! یکه پابندش کن یدار
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ش  قاصدک  جلو کش  طنتیبا  را  ا  دیخودش  گفت:    ز یسا  نکهیو 

  زهایچ  یلی! واسه پابند کردنش که خیچیت داره که هبزرگ دوس

 اسم ببرم...؟!  بیبه ترت نیخوا ی هست! م

 

 ؟یرو باال ببر ای! اسم چن؟یرو پابند کن یچ-

 

مبل نشست   یکنار آن ها رو  اق یشد و با اشت  شیدایهم پ   محسن

را درآورد و    شییلنگه دمپا  تی پر حرص و عصبان  یکه عمه فخر

 تو سرش خورد. ماید که مستقمحکم طرف محسن پرت کر

 

 یچهارتا زن م  یرو بهش داد زد: پاش و گمشو وقت  یفخر  عمه

 نخاله...!   یش ی تو هم م ینیب

 

 خنده زدند....  ریهمزمان ز سنا یو  قاصدک 
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من هر شب    ینکن  وونهیرو به قاصدک کرد و گفت: بچم و د   بعدم

 ...! دمیم ینذر

 

 رفت.  بعدم

بلند شد و با ناز گفت:  خواست حرف بزند که قاصدک    محسن

 ...! ادیمن برم باال تا آقامون ب

 

ادا  محسن نکش  شی هم  حاال  گفت:  و  دراورد  ا  یرا  با    ن یمارو 

 آقاتون...!!! 

 

لبش    ده یقاصدک خواب  دنی در را باز کرد و با د  یبه آرام  حسان

 باز شد.  یبه لبخند

 

 تخت رفت و کنار دخترک نشست. کینزد
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گونه اش گذاشت و   یاه کرد و دستش را رورا نگ  شیبایز  صورت

 نشاند.  شیشانیبر پ  یبوسه ا

 

 نشد. داریخورد اما ب یتکان  قاصدک 

 

  دن یوسوسه خواب  یآمد اما لحظه ا  رونیدوش گرفت و ب  حسان

 به سرش زد.

 

در    یشلوارک  دنیپوش  با با  و  رساند  تخت  به  را  اش  تن خسته 

 قاصدک به خواب رفت. دنیآغوش کش

 

ازش خواسته بود تا شب را باهم بگذرانند،     لید که کمبو  ادشی  اما

 گرفته بود.  یقطع   مین رها تصمداشت یبرا ایگو
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 و دخترکش باران هم بودند.  یحسن

  ی به خارج از شهر رفته بوده و حسن  یتیمامور  یبرا   یحسن  شوهر

 هم به آنجا آمده بود. 

 

 . شدند  و سالم دادند ییرایو حسان با هم وارد پذ قاصدک 

 

لبخند  همه پهن  یبا  لبخند  با  دادند که محسن  به    یجواب  رو 

 حسان گفت:  خوش گذشت حسان خان؟!

 

کنار محسن نشست و محکم به پشت گردنش زد و گفت:     حسان

 ...! ومدهیبه تو ن شیفضول

 

  یکوک  نی:  عه،  پس خوش گذشته که همچدیبلندتر خند  محسن

 کنه...!  ی و دستت هم کار م
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 ه افتاد:  بچه آدم شو...! هم به خند حسان

 

.   دیترس  یبه قاصدک کرد،  نگرانش بود و م  ی نگاه ینیحس حاج

حسان را در   د ی دانست با ینم  ینبرده بود ول   شیاز پ  یهنوز کار

 نه...؟!  ا یبگذارد  انیجر

 

کردند    یدر مورد مراسم عقدش با سهند صحبت م  سنایو    یحسن

 ی د اما عمه فخردادن  یظر مخانوم و قاصدک ن  هیهم عط  یو گاه 

 ساکت فقط نظاره گر بود. 

 

  ی و حسان هم در مورد فرش و   کارشان صحبت م  ینیحس  حاج

 کردند و در کل همه مشغول بودند.

 

بود که چشمانش    ختنیبه جمع، دنبال کرم ر  یبا نگاه   محسن

 قاصدک مکث کرد. یکرد و رو زیرا ر



 

~ 1340 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ر  کرده بود با کرم پود  یگوشه لبش شد که سع  یکبود  متوجه

خشن بوده که هنوز   ی ادیداداش حسانش ز  یبپوشاند اما انگار

 هم معلوم بود...! 

 

پ   سوژه باز کرد که حرف  دایخودش  تا دهان    یبزند گوش  ی شد 

 زنگ خورد که حسان بلند شده سمت تلفن رفت.

 

 ۲۳۱پست#

 

 

از پشت   مهید سراستلفن را برداشت و تا الو را گفت،  مر  حسان

 ! ؟یی اتلفن گفت:  آقا حسان شم

 

 ! د؟ییبله بفرما-
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هستم    ی گفت: نعمت  ی م  دی دانست چطور خبر دهد اما با  ی نم  مرد

 آقا حسان؟! 

 

  نینخواست که فکر کند: خوب هست  ی دل نگران شد ول  حسان

 ...؟! یرو بدم به حاج ی گوش نیدار یامر ؟ینعمت یآقا

 

  شیجناب فقط فکر کنم...فکر کنم... انبارتون آت  ستین  یعرض-

 گرفته!

 

 ! ؟ی: چستادیحسان ا قلب

 

فقط زود خودتون   ی زنگ زدن آتش نشان  دیآقا حسان نگران نش-

 ...!نیرو برسون
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کرد    یحسان از زور خشم و حرص داغ شده بود و خدا خدا م  تن

 باشند.  ده یند  یجد بیتا آس

 

. همه مات و مبهوت نگاه صورت دیسمت طبقه باال دو  هولزده

 کردند.  ی سرخ و حرکات هولزده اش م

 

را    ش یجلو  ینیبرود که حاج حس  رونیو خواست ب  دیپوش  لباس

  ی بود پشت تلفن؟ اصال چ  یگفت: کجا پسر؟ ک  یگرفت و با نگران

 ؟ یو آروم و قرار ندار یخوف کرد نطوریگفت که ا

 

 گرفته...من رفتم...!  شیبود گفته انبار آت  ی حاج بابا نعمت -

 

 بزند.   یتا حرف ستادینا  گرید

 

 ... میبه محسن کرد: پاش و آماده شو بر یاشاره ا ینیحس حاج
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حضرت عباس!  خدا خودت رحم   ا یخانوم به گونه اش زد:   هیعط

 کن... 

 

ه  یهرکس و  بود  رفته  فرو  خودش  در  گفتن   یبرا  یچینگران 

 باشد.  فتادهی ن یتا اتفاق  نداشتند جز دعا کردن

 

حسان گرفت،  تازه  امروز صبح بود که فرش    یقاصدک برا  دل

 بودند.  ده یها رس

 

 من برم...؟!  نیذاشت یکاش م یا-

 

دختر جون؟ اگر  یدر هم گفت: کجا بر یی با اخم ها یفخر عمه

اتفاق ب  یهر  د   فته،یقراره  نگهیافتاده  تو    یازی!  نبودن  و  بود  به 

 ...! یآرومش کن  یجور هیکه شوهرت اومد،   یبهتره موقع ست،ین
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 ... یول-

 

 نداره عروس خانوم!  یول-

 

 زده نشد.  ی حرف چیه گرید

 

  ی که نم  ی بودن کسان  ایپشت آن هست    یینداشت که ماجرا  شک

 .نندی حسان را بب شرفتیتوانستند پ 

 

 شود. ریختم بخ  زیاز خدا خواست که همه چ تنها

 

و پسرانش آمدند آن هم    ینیعذاب حاج حس  یبعد ساعات   باالخره

 ...؟! یچه آمدن
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دل نگران   جلوتر رفت رو به شوهرش  هیخانوم زودتر از بق  هیعط

 ...؟! لیشد آقا خل یگفت:  چ

 

خسته و ناراحت نگاهش کرد و آرام گفت:  تموم    ینیحس  حاج

 ..!فرشا سوختن.

 

 مبل نشست.  یبا حال وا رفته رو محسن

 نزد...  یحرف ی هم کس باز

 

 راست به طبقه باال رفت.  کی ی حرف چیبدون ه حسان

انع  م  یخانوم خواست پشت سر پسرش برود که  عمه فخر  هیعط

 ! رهیشوهرت!  زنش م شیپ  نیتو بش هیشد:  عط

 

 وا رفت.  قاصدک 

 بگم...؟!  ی من برم چ-
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  هینگو اما کنارش باش و    یچی بهش رفت:  ه  یچشم غره ا  عمه

خودش خود به خود درست    شیبه سرو گوشش بکش بق  یدست

 قوت قلبش!  یشی! مشهیم

 

 خوام...   یتا خواست حرف بزند محسن گفت:  منم زن م   قاصدک 

 

محل نداد و دست پشت کمر قاصدک گذاشت و به    یفخر  عمه

 سمت طبقه باال هلش داد. 

 

 حسان باال رفت.  دنبال

 

  ستاد یوسط حال ا  یمتوجه نبود و با تمام خشمش لحظه ا  حسان

بعد سمت اتاقش رفت و سپش به سمت   یو دست به کمر شد ول

زده اش   انیبه آب بزند و وجود داغ و عص  یرفت تا تن  سیسرو

 را با دوش آب سرد آرام کند. 
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 مات و مبهوت به در اتاق نگاه کرد.  قاصدک 

 حال بد حسان گرفت.  یبرا دلش

 

اول  سمت با  با    یشرت  یت  نیاتاق رفت و  را  که دستش آمد آن 

 کرد.   ضیتعو شی لباس ها

 

 دانست چه کند؟  ینم

بود که  یزیچ یداد!  ول  یداد و هم نم یحق را به عمه فخر هم

بستر آرامش    د یزن حسان بود و جدا از آن با   ست؛ ین  یشدن عوض  

 کرد.   یهمسرش را فراهم م

 

 ی دانست با سکوت و صبور  یبود و م   ده ی را د  تشیعصبان  کباری

 شود او را به راه اورد.  یهم م
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 اورد یشوهرش را به راه ب  د یزن با  ی ب  یگرفته بود و به قول ب  ادی

 .از راه خارج کند نکهینه ا

 

شک داشت که    یبلد بود....! ول   شتریه خارج کردنش را باز را  یول

 جواب بدهد؟! 

 

 آشپزخانه جمع و جور و مجهز شد.  وارد

معجون   وانیل  دنی رفت و درش را باز کرد،  با د  خجالی  سمت

 حسان چشمانش برق زد. 

 

م  نیا معجزه  طور همزمان    یمعجون  به  را  درمان  چند  و  کرد 

 داد.   یانجام م

 

 گردد.  ی معجون ها بر م نین حسان به اخشن و هات بود یحت
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برا  دواریام  فقط از دست رفته اش هم سر  یبود که   ع یآرامش 

 عمل کند. 

 

 بزرگ را در دست گرفت و وارد اتاق شد.  وانیل

 

  یرا خشک م  شیسرخ و برافروخته اش موها  یبا صورت  حسان

 کرد.

 حمام هم نتوانسته بود آرامش کند...!  یحت انگار

 

را دور شکمش قفل    فشیشش گرفت و دستان ظرپشت در آغو  از

 اش گذاشت.  ی کمر عضالن یکرد و سرش را رو

 

 

 

 جا خورد.  حسان
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 متوجه حضورش نشده بود.  اصال

 نگاهش کرد.  نهیداخل آ از

  ی خشم داشت و حاال حاالها آرام و قرار نداشت،  نم  تینها   یب

  ی وقت  کند تا خاطر دخترک مکدر شود اما  یکار  ایخواست حرف  

 بودنش هم خوب بود. نیکرد هم  یفکر م

 

 دخترک در آغوشش قرار گرفت.  نباریو ا برگشت

 اش گذاشت. نهیس یبا دل و جان سر رو قاصدک 

 

 حسان؟! یخوب-

 

 ! ؟خوب

نبود!  اصال حالش خوب نبود!  همه فرش ها سوخته بود و    خوب

 او چقدر ضرر کرده بود...! 
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 فکش منقبض شد.   دوباره

و بدون نگاه کردن بهش گفت:  قاصدک بهتره    جدا شد  حسان

 ...؟! ستیخونتون چون من االن اصال حالم خوب ن یبر

 

 جا خورد. قاصدک 

 برخورد را نداشت. نیا توقع

اما عقب نکش  بهش انبار رو ک  ی:  چدیبرخورد   ی شد حسان؟  

 زده؟  چقدر خسارت وارد شده؟!  شیآت

 

 دخترک افتاد.  پیاخم آلودش به ت نگاه 

رانش و    یخودش تنش بود و گشاد تا رو  یشرت ها  یت  از  یکی

 بود... رونیشانه اش لخت ب کیباال  

 بود.  دنشیلباس پوش نیا عاشق

 



 

~ 1352 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

قاصدک از کوره در رفت و ترکش حرص    یسوال ها  دنیباشن  اما

 . دیخفته اش را به تن و بدن دخترک کوب

 

نم- با  گمیمگه  ندارم؟  مگه   حیو توض  زیهمه چ  د یبرو حوصله 

 من حالم خرابه دختر برو تو بدتر نرو رو اعصابم...! بدم؟  

 

 :  خب نگران شدم...! دیلب برچ قاصدک 

 

خ  دیفهم  حسان قاصدک  و سمت  بست  که چشم  رفته   زیتند 

 . دیبرداشت و او را در آغوش کش

 

پدر و    ی چشمان ب یاش رو رهی دور کمرش بود و نگاه خ دستش

 اش...!  یوحش
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تمام وجود پر حرف بودند و  خوش نبود و آن چشم ها با    حالش

 کردند.  یآرامش م

 

  ش یشد و دست باال آورد و درون آبشارها  شیچشمان آب  مست

 د.کر

 آرام شد.  بیو عج دیفرو برد و بو کش سر

 

 بهش پرخاش کند.  نتوانست

 ...! شیتار تار موها   نیهم  یضرر کرده باشد،  همه اش فدا  هرچند

 

 نبودند.  شی ها  ییبایباال تر از خودش و ز یا هیسرما چیه

 شد.  ی گرفت و ارضا م یبا آنها اوج م  او

 

 فراموش کند. خواست

 نخورده بود اما گرسنه اش هم نبود. شام
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 کرد....!!!  ریشد خود را س  ی هم م گری د یزهایخب با چ اما

 

را به گوش قاصدک چسباند و پچ زد:  حالم و خوب   شیها  لب

نبوده و   ی ر امشببزن که انگا شمیآت یام کن و جور وونه یکن!  د

 کن بتونم کمر راست  ی کار   اهو؛ی کن دور شم از ه  ی...  کارستین

و به رخ بکش امشب!  مردت رو آروم کن    تتیکنم قاصدک!  زن

 ...!!! یکن لعنت  وونمی!  قاصدک دییجوجه طال

 

 . د یگو یچه م  دیفهم ینم

اش در خطر بود و التماس وار    نده یرا نگذرانده بود،  آ  یخوب  شب

 خواست آرامش کند.  یدک ماز قاص

 

 کرد...  یو بغضش داشت خفه اش م د یلب گز قاصدک 
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م  شیپ  و  شد  رو  ی قدم  حد  چه  تا  حسان  گردنش    یدانست 

 حساس است. 

 

آتش به وجود    قشیعم  یو مک ها  دیو بوس  دیرا بوس  گردنش

 و دستانش دور کمر قاصدک محکم شد.  ختیداغ مرد ر

 

پا  قاصدک تا کنار لبش باال آمد   یها  بوسه   ی را ال  نش ییو لب 

 گرفت،  مک زد.  یزیردندان گرفت و گاز 

کارش مردش    نیرا درآورد و داخل دهان حسان برد که با ا  زبانش

حسان نبود و خشمش   اریبه اخت  زیچ  چیه  گریکرد و د  وانهیرا د

 گرفت.  میتصم

را بوس  سرو آرام   دیصورت، تن و بدن دخترک  تا  و گاز گرفت 

 شود.

 

تا عمق    شیرا در بر گرفته بود و کام ها  و داغ، دخترک  خشن

 جان دخترک را سوزاند و خاکستر کرد. 
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و تاب    چیرا جر داد و تنش در احاطه کامل تن حسان پ   لباسش

ناله    یکه کل فضا را پر کرده و صدا  ی بلند  ی خورد و نفس ها

شد و در آخر هردو رها شدند    ی که در دهان حسان رها م  یی ها

تن دخترک انداخت و محکم    یرا روعرق کرده اش    و حسان تن

اش رفت تا    هو سخت او را در آغوش گرفت و آنقدر قربون صدق

 تن دخترک از درد آرام گرفت و چشم بست.

 

 افتاده؟   یبهم بگو چه اتفاق قایمحسن دق-

 

 

ا  محسن وار نگاهش کرد:  جون   چارهی و ب  دیکش  یپوف کالفه 

ب بفهم  رونیمحسن بکش  ما!  حسان  ماز  و جر  تو  ده یه من    !

 ؟ ی من و بدبخت کن یخوایم

 

ا  قاصدک غره  نباف، من کامال جد  یچشم  برام    یرفت:  شعر 

 کنم...!   یچون ممکنه من قاط یهستم و تو هم بهتره حرف بزن
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چشمک  ییابرو  محسن و  انداخت  جذبـــــه!     یباال  جونم  زد:  

 ی خور  ی که حرص م  ی داداشم عاشقت شده ها،  موقع  ین  خودیب

...  فی....!  حشهیم  یوحش  تیآب  یهم چشما  یشیهم خوشگل م

 وگرنه....  دمیجنب ریکه د فیح

 

 

محسن    ی شانیمحکم به پ   یبا حرص چشم بست و ضربه ا  قاصدک 

جرت جا خودم    نیهم ا ی  ی زن  ی زد:  کم زر بزن محسن!  حرف م

 بدم...؟! 

 

 

:   دیعقب عقب رفت و دستانش را باز کرد و دور خود چرخ  محسن

!  نم؟یجرم بده،  بب  ا ی! ب؟یبزن بهادر بش  یخوا  ی دوباره مجونم  

 پارم کن...  ایاصال ب
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 یو محسن به در مسخره باز  دی بار  ی از چهره قاصدک م  تیعصبان

 زده بود. 

 

اسم محسن را صدا زد و با تمام حرصش به    غیبلند با ج  قاصدک 

 ... دیمحسن حمله کرد و با تمام توانش آنها را کش یموها

 

م به    محسن التماس  و  بود  افتاده  کردن  قاصدک     ی غلط  کرد 

 را ول کند.  ش یموها

 

پر- ور  و!  قاصدک     نمینازن  یموها  یکند    طه،یسل  دهیول کن 

 بابا...  یولم کن ا یکچلم کرد شعوریب

 

برافروخته گفت:  آدم باش محسن و مثل آدم    یبا صورت  قاصدک 

 جواب سوالم رو بده...! 
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کنم بهت    ی بهت... اصال برآورد م  م گیباشه،  باشه غلط کردم،  م-

 ...! دمیم

 

بگو محسن! چون ممکنه - و  باز کن  و  اون دهن گشادت  پس 

 کنم...   یحرص داداشت و هم سر تو خال 

 

... من و ول کن تا بهت  کترهیزنداداش،  گردن من از مو بارباشه  -

 بگم... 

 

 

 ... د یولش کرد و عقب کش قاصدک 

کند که از    یوباره خواست لودگو د  دیکش  ینفس راحت  محسن

 قاصدک خنده اش گرفت...   یاخم ها
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 حرص خوردن من خنده داره...؟ -

 

 ی خور  ی را مرتب کرد و گفت:  خوشگل حرص م  ش یموها  محسن

 اداش!  کوفتش بشه داداشم...!!! زند

 

بردارد که محسن دستانش را به حالت   یخواست قدم  قاصدک

 ..! باال برد و گفت:  غلط کردم.  میتسل

 

 حرصم نده...!  شعوریمحسن ب-

 

 

بوده و نبوده    ییدونم چه فرش ها  ی من نم  نیبب   گم، یباشه م-

  گرفته و به نظر کارشناس هم   ش یاما فقط انبار فرش حسان آت
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سوز و    یعمد  یآتش  رو  ی کیبوده  رو    نیا  یدشمن  یاز  کار 

 کرده....! 

 

 

داره؟ چقدر خسارت وارد شده که حسان    یباهاش دشمن  یک  -

 نداشت...؟  ی وونگیتا د یزیچ

 

 

سنگ  محسن ناراحت  شیچشم ها  یتو  ینیغم  با  و  و   ینشست 

  یی از اونجا  یدونم چقدر هنوز برآورد نکردن ول  ی گفت:  نم  ینگران

آت انبار  کل  تقر  شیکه  حسان  گفته  به  و   ی اردیلیم  بایگرفته 

 ....! شهیم

 ... ختیقاصدک فرو ر قلب

 ...! رهیبگ مهیب از ای کنه   تیتونه شکا یم نکهیخب ا-

نشه و نفهمن   یتا کارشناس  هی مگه الک  مهیساده نباش دختر!  ب-

از کجا بوده     ه یعمد!  بعدش هم حسان    ریغ   ای عمد    ای مشکل 
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بده و در کل بگم    لیتحو  د یقرداد امضا کرده که اون فرشا رو با

افتاده که    یفرش ها علنا تو بد مخمصه ا  نیحسان با سوختن ا

 نه پس...!!! داره  شینه راه پ 

 

 

 در دل قاصدک سقوط کرد.  یزیچ

 ... اوردیخواست بفهمد و سر در ب ی اورد اما م یدر نم سر

 کنه؟!  کاریچ د یخب حاال با-

کنه که در هر دو    نیگزی فرش ها رو جا  ا یخسارت بده    د یبا  ا ی-

  هیداره و در حال حاضر هم حسان با سرما  اجیصورت به پول احت 

ان  یگذار   هیرو که سرما   یینداره اما جا  ی پول  چ یجام داده هکه 

 براش حاصل بشه...!  یفعال سود ستیکرده قرار ن

 . دیکوب یدار م  تمیقاصدک محکم و ر قلب

زندان رفتن حسان تمام وجودش را سرد و پر از وحشت   ترس

 کرد.
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 ...؟! اعتبارش

 درست نبود. نیا

 نبود. عادالنه

 دانستند؟!  یدشمن بود که نم یبا چه کس حسان

 

 

 حسان زندان بره....  نکهی.... امکان ایعنی ... یعنی-

 

 ادامه بدهد.  نتوانست

 رفت.  کشیبه حال بدش برد و نزد ی داشت. محسن پ  بغض

 نشاندش.  مکتین یرا گرفت و رو دستش

 

...  فتهیبراش ب  ی ذاره حسان اتفاق  یآروم باش زن داداش بابام نم-

زندگ و  خونه  نم  شیشده  بفروشه  بچش    یرو  تو    هیذاره  شب 

 زندان سر کنه...
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 زد.  یقاصدک دلش بدجور شور م اما

 بود.  ده یبر  امانش

بعد از آن معاشقه شب قبل،  چشم باز کرده و حسان   یوقت  صبح

 حس و حالش بدتر شد.  دیرا ند

 

 افتاده است.  یبد دردسر ینداشت که حسان تو حتم

 

 بلند شد و سمت ساختمان رفت. بالفاصله

 

 شد.  ی و بعد مطمئن م دیپرس ی م مه ینیحاج حساز  د یبا

                     

 

 صبح آرام و قرار نداشت.  از
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قاصدک آنقدر فکرش در    یکرد ول  ی هم مدام سوال م  خانجون

 توانست درست جواب بدهد.  ی و حالش خراب بود که نم ریگ

 آمد. ینیو به خانه حاج حس  اوردهیطاقت ن آخر

 برد.   ینم ش یاز پ  یکار ی کرد ول یم  یبود و فکر ریدرگ هرکس

 

ا  روقتید  حسان بوسه  از  بعد  و  آمد  که  رو  یبود  گونه   یکه 

 رفت. ینیقاصدک کاشت به سمت اتاق حاج حس

 

هم نتوانست خود را کنترل کند و پشت سر حسان رفت    قاصدک

 . ستدیتا فالگوش با 

  یاونم کار  یول   رهیگیپ   سی! پلستین  یراه  چیه  شه،یحاج بابا نم-

 ندم که چه کنم؟! بره! مو  ینم شیاز پ 

 

 فروش...  یمغازه رو گذاشتم برا-
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 ...! نیکن یکار نیبابا، محاله بزارم همچ ی گ ی م یدار یچ-

 

 ...شهیکل مشکلت حل م  شهیبا فروش اونجا م  یدون  یخودت م-

 

 ... رونیام رو بکشم ب هیخوام سرما ی نه اونجا مال محسنه! م-

 

 ! ؟یکن یمچقدر ضرر   یفهم  یم  چینکن پسر ه تیخر-

 

ول   یم- تو  یخوام کس  ینم  یدونم  بندازم...خودم   یرو  دردسر 

 کنم...  ی حلش م

 

که    ی پسر، اونقدر تو خودت فرو رفت  ستین  یاالن وقت غد باز-

  وونه یاز من و تو داره د شتری! به خدا که بستیحواست به زنت ن

 ! شهیم
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 دونم.... بابا کمتر از ده روز وقت دارم...!!!  ی م-

 

 

 چشم بست.  قاصدک 

 حرف ها بود. نیتر از ا میوخ تیضعو

 بود و وقت زباد هم نداشت...  یبد دردسر یتو حسانش

گفتم    ینم   یکار  چ یه  ی چ  یعن ی  مانیپ - بهت  من  کرد؟   شه 

 ...! دمیو الزم باشه خسارت م رونیام و بکش ب هیسرما

 

:  حسان آروم باش!  با حرص خوردن دیکش  یپوف کالفه ا  مانیپ 

 شه...!  یدرست نم یچیه

 

 

   اد،یم  رونی گرم ب  یشد و داد زد:  نفست از جا  یعصبان  حسان

  یرو هواست!  تو م  زمیاعتبارم، آبروم همه چ  م،یزندگ  گمیدارم م
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کنه که هنوز   ی م  یچه غلط   س یمن آروم باشم!  پس پل  یخوا

  اوردمیکنه، هان؟!  من آبروم و از سر راه ن  دایپ   ینتونسته سرنخ

از پوالم روز و شب جون    الی؟ واسه هر ر شبه به باد بدم   هیکه  

 ....؟! ی دون  ی! آخه المصب خودت که ممانیکندم پ 

 

 

 بود.  ی از اندازه عصبان شیب حسان

همه به بن بست   شی نبرده بود و تمام راه ها  ش یپ   یکار  چیه

 خورده بود.

حسان هم    دی هم فروش نرفت و تمام ام  ینیمغازه حاج حس  یحت

 رفته بود.

 اش! هیمهم بود نه سرما  شیتبارش برااع  زیاز هرچ شیب

 قولش بزند.  ریخواست ز ی داده بود و نم قول

 توانست کمکش کند.  یکه تنها خدا م  یبدشانس کی
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و آرام با ترس گفت:  حسان صورتت سرخ  شده،     د یجو  لب  مانیپ 

 ....! یسکته کن ترسمیآروم باش م

 

 

 برد.  نییستون کرد و سر پا  زیم یدستش را رو دو

 . دیکش قیعم نفس

 داد. یداشت روحش را آزار م تیوضع ن یو ا امد یجا ن حالش

ه  یمثبت  یها  یانرژ  تمام بود،   داده  خود  به    ی ا  دهیفا  چ یکه 

 ورزش هم نتوانست آرامش کند.  ینداشت.  حت

 

رو   یکس  چیامتحانه کمکم کن که جز خودت ه  هیاگه    ایخدا  »

نکردم   یخور  و نزول  یتا حاال حروم کار  ی دون  ی ندارم.... خودت م

آبرو و اعتبارم نزول کنم... خدا خودت   یپس نزار مجبور بشم برا

 !!« کمک کن...!
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 اش زنگ خورد.  یگوش

 خندان قاصدک دلش مالش رفت.  ریتصو دنی د با

به خاطر او هم شده آرام   یدختر بود تا کم  نیرا شکر که ا  خدا

 باشد. 

 تنها قاصدک بلد بود آرامش کند.  اصال

که هر روز در کنارش بوده و آرامش   یچند شب نیدر ا مخصوصا

 روح و جسمش هم بوده...!!! 

 

قاصدک در گوشش    بیو دلفر  بایز  یرا وصل کرد و صدا  تلفن

 انداز شد. نیطن

 

گفت:    مانیرا شروع کند رو به پ   یاز آنکه بخواهد مکالمه ا  قبل

 یچند روز  هی  میتونست  د یمرور بکن شا  هیبرو مدارک رو    مانیپ 

 ...!!! میوقت بخر
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 تکان داد و رفت.  یسر مانیپ 

کس  یم چه  که  حال    یدانست  به  خوش  و  هست  خط  پشت 

وگرنه دهن همه    یحسان کند  آرامش  تا  داشت  را  قاصدک  که 

 بود.  سیسرو

 

 جونم قاصدک...؟! -

 

خنده ها و    یدانست حسان دلش برا  ی . مدی با ناز خند  قاصدک 

 رود.  یم  شی عشوه ها

آقا- و  یسالم  ه  خوشگل  چطوره  کلمونیخوش  حالتون    !

 سرورم؟!

 

 کنج لب حسان نشست. لبخند

 لوند بود..!  یادیزبانش ز نیریش دخترک

 



 

~ 1372 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 نفس حسان...؟!  ی:  خوبم گلم!  تو خوبدیکش یآه حسان

 

زد که پشتش به تشک تخت خورد،  آرام و با ناز    یغلت  قاصدک 

 خوبم که آقامون خوب باشه...! ی گفت:  من وقت

 

 کرد.  یترش م وانهیدختر روز به روز د نی. احسان رفت دل

 

 چشم بست. حسان

 . دیطلب یقاصدک را م  وجودش

 

 بچه...! زیزبون نر-

 

که    کنمیم  یادآوریفقط دارم    زمیر  یبه جون آقامون زبون نم-

 حال خوبش برابراست با حال خوب من...! 
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  ی حظ برد و با تمام لذتش که در وجودش از ناز و لوند  حسان

  نجا یبال نباش که اگه ا  نقدریشد، گفت:جوجه ا   یم  قاصدک پر

و آقامون آقامون کردن    ختنیدادم زبون ر  یبهت نشون م   ،یبود

 داره...!  یی امدایچه پ 

 

 

ا  قاصدک  لوند گفت:  جون من    یقهقهه مستانه  اما  ارام  و  زد 

من خودم و    یاشاره کن   هی...!  در ضمن  مداایپ   نیواسه ا  رمیمیم

 ...!!! ستین  دیبه تهد یاجیتاح  زم، یرسونم عز یم

 

 باز ماند.  ییپروا ی همه ب نیحسان از ا دهان

 پروا بود.   یب  یادیز قاصدک 

شود و    خودیشد حسان از خود ب  ی پروا بود که باعث م  ی ب  آنقدر

 باشد.  یخشن و وحش

 

 به مزاقش خوش آمد و داغ کرد.  یی پروا یب  نیهم اما
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و هم کوره  کرد    ی پر از ناز و لوندش هم گرمش م  یصدا  یحت

 از آتش...!  یا

 منبع آتش بود.  شیدختر برا نیا

 

 

چند    نیبود که حال خرابش را با قاصدک خوب کند مانند ا  خوب

کرده   سیدهنش را سرو یمختلف یکه قاصدک با روش ها یشب

شد که بعد   یکرد و آنقدر تشنه اش م ی و علنا جون به سرش م

 یترک توان راه رفتن حتکه دخ  فتدیها به جانش ب  یمانند وحش

 نشستن هم نداشت...! 

 

 خودش بود. ریتقص

 

در برابرش   بیانداخت و او عح  ی داشت آتش به جانش م  دوباره 

 سست بود.

 آپارتمان باش...! گهی تا دو ساعت د-
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بازم حالت  دیبدجنس و شرورانه خند  قاصدک اقامون  آخ  :  آخ 

 خراب شد؟!

 

به عطش    ختنیر  خواست با کرم  ی که دخترک م  دیفهم  حسان

 برساندش... 

 

با اون صدات و لحن خراب و نازت من و    ی زن  ی زنگ م  شرفیب-

حالم خرابه؟!  به خدا که اگه   ی پرس  یو حاال م   یکن  یم  وونهید

 کره خر...!!!!  یکن  یم  ینشم،  تو من و روان وونهیخاطر فرشا د به

 

 

 مستانه اش هوا رفت.  خنده

 ....! جونم من فقط کشفت کردم یبود یروان-
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  ی شرف!  حاال م  ی ب  یکرد  سی با حرص گفت:  من و سرو  حسان

آپارتمان باش که    گهی!  قاصدک تا دو ساعت د ؟یکشفم کرد  یگ

 ...! ی از جات بلند بش  یکشفت کنم که نتون  یبار من جور  نیقراره ا

 

 

و ادامه داد:  آخ که من   دیکش  یبا عشوه جون کشدار  قاصدک

 ...!!! اد یکه بدش ب هیاصال ک اقامون!  یدایتهد یبرا رمیمیم

 

 مات و مبهوت با لبخند گفت:  توله سگ کره خر...!!!  حسان

                     

 شتریو او را ب  د یتن برهنه قاصدک کش  یرا نوازش وار رو  دستانش

 به خود چسباند.

 

 یچموش و ملوس به آغوش داغ و خواستن  ی مانند گربه ا  قاصدک 

 .دیحسان خز
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 بهم...؟!  یدی: چرا مثل گربه چسبدیخمار خند آرام و حسان

 

خودش را لوس کرد و سر در گردن حسان فرو برد و   قاصدک

به آن کش  سشیزبان خ و گفت: دوست دارم! بدنت داغه    دیرا 

 ...! ادی...خوشم میحسان انگار که تب دار

 

 داد.  یحسان دوباره داشت واکنش نشان م تن

 ..!!! اغواگر.  یبال  کیدختر بال بود!  نیا

 

نزن که باز    یی زد: حرفا  مهیخ  ش ی و رو  دیبه سمتش چرخ  حسان

 فکر خودت باش...!  یستیدختر، حداقل فکر من ن یکن  وونمید

 

و انگشت اشاره اش را باال آورد   دیمخمور و پر ناز خند  قاصدک

 شد.  دهیکه چشمان حسان به دنبال الک سرخ رنگ کش
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اما    دین کشآ  یرو  یلب حسان گذاشت و کم  یرا رو  انگشتش

 ... دیزبانش کش یکم کم داخل دهانش فرو برد و رو

 

در جهت خواسته    یدار  فهیمن به فکر خودمم جونم! تو هم وظ-

 ...! یبر  شیمن پ  یها

 

 

و مک محکم  حسان داد  وا  و    یکم کم  زد  انگشت قاصدک  به 

 چشم بست.

اما    دیدخترک زد که ترس  یبه موها  ی از کف داد و چنگ  اریاخت

 ... داوریبه رو ن

نداشته   ختنیلوند بودن و ناز ر  نقدریانصاف ا  ی شرف ب  یآخه ب-

سوختم   ی برم به فکر فرشا  د ی! من االن بایباش که پدرم و درآورد

که بگم همش به    یکن  یم  یافسونگر و دلبر کار   یباشم اما تو
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کنم که نا برات نمونه چه برسه به   یتو و کار  شیدرک و بمونم پ 

 ...!یدلبر

 

و گفت:    دیسرخش کش  یزد و زبان دور لب ها  یچشمک  قاصدک

 کن تا نتونم از جام تکون بخورم...! یپس بمون و کار

 

دوباره    یداغ و خشن حسان به لبانش سر آغاز معاشقه ا  هجوم

شد و چه خوب قاصدک حسانش را بلد بود تا دور کند از هرچه 

هاست و در عوض کرور کرور آرامش به تن و    یاریو بدب  عذاب

 بخشد.   یوبش مجان محب

                     

 

ا  رونیاز حمام ب  حسان دور کمرش بسته    یامد که تنها حوله 

 بود.
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حسان انداخت و در    ینگاه تن و بدن عضالن   یفتگیباش  قاصدک 

 دل ذوق کرد... 

 

 دخترک شده بود.  فتهیرفت اما متوجه نگاه ش نهیجلو آ حسان

  هیه  نگام نکن نفس حسان که دوبار  نجوریخانوم خانوما؟  ا  هیچ-

 کنما...!  یلقمه ات م

 

شکم و کمر و لگنش    هیدر ناح  یدیبا تکان خود درد شد   قاصدک 

خنده؟  تو   یچه م  نایو بب  شعوریاحساس کرد و با حرص گفت:  ب

 دردش مال منه حالش مال تو...!  ی کن یم خودیب

 

آه و ناله   یو با تعجب گفت:  پس صدا  دیبه سمتش چرخ  حسان

 ! من باال رفته بود...؟ یها

 

 عشقم...!   دیو گفت:  شا دیخند ینخود قاصدک 
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 .... یخوا یکشه!  م یخجالتم نم نیتوله رو بب-

 

 تلفن حسان مانع حرفش شد.  یصدا

وجودش   یحس بد  مانیپ اسم    دنیسمت تلفنش رفت و با د  به

 را در برگرفت.

 

 

 مان؟ یبله پ -

 

رداد  !  تو مدارک و قرادنیهولزده گفت:  حسان مهلت نم  مانیپ 

 نبود که بشه ازش استفاده کرد...  یزیهم چ

 

 . دیخوشش پر حال

 افتاد،  افتاد...  یم  دی که نبا  یاتفاق
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 گفتن نداشت. یبرا یزیسکوت کرده بود،  چ حسان

رف  مانیپ  حال  از  دلدار  قش یباخبر  با  و  گفت:    یدلش سوخت 

 تا فردا مغازه فروش رفت، خدا بزرگه...!  دیحسان شا

 

 

 یم   فته،یکه قرار باشه ب  یباالخره هر اتفاق  :  دیکش  یآه  حسان

 افته فقط خدا رحممون کنه...!

 

 

بود که حواسش  ریبا عجله آماده شد و آنقدر ذهنش درگ حسان

بوسه   یسرسر لش یو موبا چییدخترک نبود و با برداشتن سو ی پ 

 کرد و رفت.   یبه سرش زد و خداحافظ یا
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ات مانده بود با  حسان هم م  ط یهم ناراحت بود از شرا  قاصدک 

 همه عجله اش...  نیا

 غصه اش را نخورده بود.  کم

 حسان بود.  یروزها حواسش تنها و تنها پ نیا اصال

 همه عشق متعجب بود! نیهم از ا خودش

قلبش، جان و دلش، وجودش، فکرش، اصال هرچه   یبایحس ز  اما

 که قاصدک بود سرشار از حسان و عشق و خواستنش بود...!!! 

 

 گرفت تا او هم برود.   یشد و دوش حمام وارد

امشب هم به خانه حاج    دی نخواهد بود و با  یامشب شب آرام  قطعا

 رفت.  یم ینیحس

                     

دق  یهرکس حسان  و  بود  رفته  فرو  خودش  بمب    قایتو  همان 

 بود که هر آن ممکن بود منفجر شود. یساعت
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 بزند.  یکس جرات نداشت حرف چیشده بود و ه ترسناک

 

مح  لیکم زم  ی سن هم جدو  به  اخم  با  و  شده    رهیخ  ن یشده 

 بودند. 

 

 کرد.  ی بود که قاصدک فکر م یزیبدتر از آن چ تیوضع ایگو

 

 پسرکش ناراحت بود. یخانوم در دل برا هیعط

 !؟یریشه ازشون وقت بگ ینم  یعنیمادر  -

 

خارج- مقابلمون  طرف  گفت:  خسته  نم  نی حسان  شه    یمادر، 

 کرد...!  یکار

 

از اون مغازه    ریغ   یراه  چیه  ی عنیان گفت:  هم نگر  یفخر  عمه

 ...! میرو هم بفروش  یموروث یها نیزم شهیم ست؟ین
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! ستین  یراه  چیسر به تاسف تکان داد:  نه خواهر ه  ینیحس  حاج

 رفت!  یفروش م دی اگر به فروش بود که مغازه با

 

 ن؟ یکن کاریچ نیخوا ی بده،  حاال م  یلیکه خ نیخب ا-

 

 ...! ستی معلوم ن  یچیدونم تا فردا ه ینم-

 

گذشت    ی خورد و هرچه زمان م  ی داشت خون خونش را م  حسان

 .ختیر ی مبهم  شتریاعصابش ب

 

 جمع را نداشت. حوصله

اطراف  یها  نگاه م  انشیدلسوزانه  و   یرو  دیکش  یخط  غرور 

 ... رتشیغ 
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بود   یا   غهیجمع شدن چه ص   نیحال بدش ا  نیدانست با ا  ینم

  ی احترام بزرگتر بودن را بگذارد و برا  کرد تا  یادب حکم م  یول

 به باال پناه ببرد.  یخالص

 

 بلند شد و رفت.  حسان

 نداشت. یکس جرات سوال چیه

 را گرفت.  شیجلو ینیخواست برود که حاج حس قاصدک 

   ست،یباباجان قصد دخالت ندارم اما حسان حالش اصال خوب ن  -

 دخترم...  یکنه تا ناراحت بش یکار هیخوام  ینم

 

 

بق  ینیحس  اجح را نگفت چون م  هیسکوت کرد،    یجمله اش 

 دخترک بهش بربخورد. دیترس
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گفت:    یمتوجه منظورش شد و با لبخند خسته و ناراحت قاصدک

 کنم تا بدتر بشه...!   ینم یکار

 

 

 بابا جان! ینیبب ریهم تبسم کرد:  خ ینیحس حاج

 

 و دخترک به دنبال حسان رفت.   دیقاصدک را بوس سر

 

 شد تا کمکش کند؟!« یم  یرجف »کاش

 

  یینام سهند کورسو  دنیباال رفتن تلفنش زنگ خورد و با د  نیح

 شد...  داریپد یکینور در آن تار
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  یسرخ و برافروخته سرش را به پشت  یچشم بسته با صورت  حسان

 داده بود.  هیمبل تک

 

 شد که الزم به شناختن نبود. ییقدم ها متوجه

 

شد و   دهیتن دخترک به شامه اش کش  مطبوع  یگرم و بو  حضور 

 نشست؛ کنارش حس کرد.  ش یبازو یکه رو یدستان  یگرما

 

 حسان....! -

 

 صدا هم وجود داشت...؟!  نیو لوندتر از ا نازتر

 

افتاد و دوباره داغ    ششانیتماس تلفن و رابطه چند ساعت پ   ادی

 داد.  ینم یرو ش یکرد اما ذهن خسته و مشغولش اجازه پ 
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دخترک آرامش بود که به    یا یدر نگاه در  رهیو خز کرد  با  چشم

حال بدش خم شد و لبان سرخ    یبرا  یو به آن  ختیوجودش ر

معلوم    زیچ  چیکه ه  ییفردا  یکند برا   رهیتا ذخ  دیدلبرکش را بوس

 کرد.  یرا قبول م شیورشکستگ د یهم با د ینبود، شا

 

اش را آرام کند و چه بهتر   ختهیذهن مشوش و درهم ر  خواست

 ...! دنشیدک باشد و بوسکه قاص

 

در  خمار به  را  اش  خسته  و  داغ  نگاه  و  شد    ی طوفان   یایجدا 

 دخترک دوخت.

 

 از اشک شد. زیکرد و چشمانش لبر ی درکش م قاصدک 

 حالش را نداشت.  نیا دنی د طافت

 

حسان گذاشت و حسان او را با محبت تمام به    نهیس  یرو  سر

:  چه خوبه بم شده نجوا کرد  ی در گوشش با لحن  خود فشرد و
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  ی نفس حسان!  چه خوبه که تو رو دارم و آرومم! م  یکه هست

دار  شهیهم  یخوام بدون اگه ذهنم مشغول   یحت  یتو قلبم جا 

 یکنارم بود اروز  نیباشه و خودم ازت دور باشم!  ممنون که تو ا

 نفس و جون حسان...! یآرامشم شد هیو ما 

 

 .ختیاز شوق اشک ر قاصدک 

  ر یبه وجودش سراز  یو احساس خوشبود    دنیطالب شن  چقدر

 شد. 

جمله تو را به    کیباشد تا با    یکه کس   ستین  نیهم  یزندگ   مگر

 عرش برساند؟! 

 

گردنش   ریتشکرش سر ز یقاصر بود و برا یاز گفتن حرف زبانش

 آن زد. یرو یسیبرد و بوسه خ

 

 بود.  شیا ینگاه در  یگرم و خمار حسان پ  یچشما شد و جدا

 خواست انجام دهد.  ی که م  یوقتش بود تا کار حال
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را برداشت و سمت حسان    دیکنار کاناپه پاکت سف   ی عسل  زیم  از

 گرفت.

 قاصدک...؟!  هیچ نیبا تعجب نگاهش کرد و گفت:  ا حسان

 

کرد و دلبرانه سر کج کرد و گفت:  خب    یی با یتبسم ز  قاصدک 

 !ه؟یچ نیبازش کن بب

 

 

ود و از آنچه که در زدنش مشکل نبود اما فکرش مشغول ب  حدس

 شده بود. نیخشمگ  تینها  یداد،  ب یسرش جوالن م

 

 به دخترک کرد.  دیپر ترد یکرد و نگاه  کیبار چشم

 

 را باز کرد.  پاکت
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مبلغ نوشته   دنی و با د  دیکش  رونیبود را ب  یکه چک بانک  یا  برگه

 شده چشمانش درشت شد. 

 

به سرعت    آن مبلغ را از سامان، پدرش گرفته،    نکهیفکر به ا  با

 درهم شد.  ش یاخم ها

 

  ک یوجود گر گرفته اش    ی بست تا خشمش را فرو خورد ول  چشم

 .د ی د یراست غرور له شده اش را م

 

 ...؟! هیچ نیا-

 

حسان  ی خورده از صورت سرخ و لحن کامال عصبان کهی قاصدک 

 ...؟! یخواست ی گفت: خب مگه پول نم
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ن داره ممکنه که امکا  یی خوام و تا جا  ی :  مدییدندان سا  حسان

دراز   یکس  ینخواستم دست جلو   یهم برم ول  یتا مرز ورشکستگ

 کنم و... 

 

 

 ! ه؟ی منظورت چ  ؟ یچ یعن یاخم کرد:   دخترک

 

 ! ؟یاز بابات پول گرفت یرفت-

 

 

ه  قاصدک  اما  بزند  حرف  نرس  زیچ  چیخواست  مغزش  و    د یبه 

 شد.  ی باز و بسته م ی دهنش مانند ماه

 

 ان داد.به تاسف تک یزد و سر پوزخند
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خب به فرض هم گرفته بودم خب چه اشکال داشت؟  شوهرم  -

 !یبود

 

خواست باور کند درست    یپر از خشم بود و دخترک نم  حسان

داشت   ی برنم  رتشیگذاشته بود. غرور و غ   شیمردانگ  یدست رو

 دراز کند...  یاحد الناس یتا دست جلو

 

ارش را  برسد که انب یناموس حرام زاده ا یخدا به داد آن ب  فقط

را به خاک س او  ب  اه یآتش زده و  انتفام م  ی نشانده؛  بد    ی شک 

 گرفت...! 

 

 یزیز کوره در رفت و با لحن تند و تکردن سخت بود که ا  کنترل

پول از کجا    ن ینکن! مثل آدم بگو ا  فی: واسه من شرو ور رددیغر

 ه؟یاومده؟ مال ک

 

 اش شد و سکوت کرد. رهیخ یبا دلخور قاصدک 
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قاصدک را چنگ زد و داد    یکوره در رفت و بازو حسان از    باز

کن! مثل    یتات   ی : من اعصاب ندارم دختر! نرو رو مخم و تاتدیکش

و فقط بفهمم    ی پول گرفت  یوثیآدم جون بکن و بنال از کدوم د

باش  ی کار  هی غ   ی کرده  به  اونوقت دهنت    رتمیکه  بربخوره  بهم 

 ...!سهیسرو

 . دیدستش را کش  شد و محکم یهم عصبان قاصدک 

 

را   ش یکرده بود و خشم کل وجودش را گرفت که او هم صدا  داغ

 ی به هرچ  یدیحسان که ر  یر یبم   ی: ادر سرش انداخت و غر زد

 ی و کمک رو ندار  یدلسوز  اقتیکمک و کمک کردنه!  اصال ل

 ...! شعوریب کهیمرت

 

 

 چاک دهانش را هم نداشت.  اریشد،  اخت ی م ی عصبان  یوقت
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راه  حسان بسد  قلدرانه    ی ش شد و  توجه به چهره غضبناکش 

 ! ؟یگفت:  حرف بزن جوجه پول و از کجا آورد

 

و تخس گفت:  آقاض خروسه گند    دیکش یپوف کشدار قاصدک 

زن فداکار رو بردارم   نیا  پیبه حال خوشم!  مثال خواستم تر  یزد

 ...! یدیکه ر

 

 خنده اش گرفت.  یلحظه ا حسان

نوان اعصاب نداشت،   ع   چیبه ه  که  یتیموقع  نیا  یخدا که تو  به

 شده بود...!  ده یهمه تخس و ورپر نیدخترک ا

 

 داد...!   یشد؛  فقط آخر دقش م ینم ریاو پ  با

 

 خب من منتظرم...! -

 



 

~ 1397 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  ریمنتظر باش تا علف ز  نقدریراه کج کرد و بدتر گفت:  ا  قاصدک 

 ... اد یپات درب

 

 . ستادیرفت و بعد ا گری قدم د دو

 

گفت:    یو دلخور  نیگاه و لحن غمگطرف حسان و با ن  برگشت

  ی شما مردا به واسطه نر بودنتون و زور بازوتون، فکر م ی دون یم

اما به نظر من هم تو هم    نیدار  رتیو غ   یمردونگ   یلیخ  نیکن

 ...! نیندار  یفداکار اقتیبابام و هم داداشام ل

 

د:   خواست حرف بزند که قاصدک دست باال برد و ادامه دا  حسان

تو حرفم. دقنپر  هم  قای..  ول  نیمامانمم  رو کرد  قدر    یکار  بابام 

بعض چون  چرا  فداکار  اقت یل  ا یندونست  و  ندارن...    ی محبت 

و حال بهم زنه البته واسه من!     الیخ  یوداداشام چون جنسشون ب

  ی ول   یفک کردم مثل بابات   ،یتو فکر کردم با همه فرق دار  یول

!   یستیون نسرسوزن هم مثل ا  هیحسان و اندازه    یستین  یچیه
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  ح یبرات توض  ای  یبخوا  لیاول ازم دل  نکهیا  یچرا؟  چون به جا

 وسط....  ی کش یو م  رتتیو غرور و غ  یزن  یبدم،  داد م

 کرد.  ینگاهش م  یهمانطور برزخ حسان

 بغض داشت.  قاصدک 

 نداشت عشقش  دست خوش سوتفاهمات شود. دوست

 

 

ر گذاشتم...   هام و کنا  یاز دل خوش  یلیبه خاطر تو خحسان من    -

رو فروخت   نمیوکالت نامه به سهند دادم و خونه و مغازه و ماش  هی

مقدار طال هم داشتم که فروختم!  خدا رو شکر مغازه   هیو البته  

مشتر که  خونه  ق  یو  و  بود  به    یخوب  متیپاش  که  فروختم 

و صاحب بنگاه    دیطول کش  کمیخب    نممینفعمون شد....  ماش

 مت یق  ریمقدار ز  هیلنگ پول خودش    و   زهیتم  نمیماش دید   یوقت

برا  دیخر کسر  ی جبرانش طالها  یو  که  فروختم  و    شیمامانم 

باهاش م   ستین  یاد یدونم پول ز  یجبران بشه...! م    ی تون  یاما 
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خارج  یفرشا ب  یاون  بهشون  رو  م  یدها  با سودش    ی تون  ی و 

 ... ینو جبران ک تیگالر یفرشا

 

 شد.  ساکت

ه نگاه حسان دوخت که با بهت  پر از اشک و بغض دارش را ب  نگاه 

 کرد...  ی و تعجب نگاهش م

 

 داشت. زور

 سخت بود. شیآنجا بودن برا تحمل

 

 نگاه دلخور و سردش را نثار حسان کرد و رفت.  نیآخر

 

بود و رفتنش را تماشا    ستادهی ا  ش یمات و مبهوت سرجا  حسان

 کرد.
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 فرستاد.   شیاه هیزد و تمام دودش را داخل ر گارشیبه س یپک

 

خبر  کی که  نخواست  نداشت...  خبر  از حسان  که  بود   ی هفته 

 .ردیبگ

 

 زنگ زد و تشکر کرد. ینیحس حاج

و    یخواهر داشت  کیبه مضمون دمت گرم، کاش    یامیپ   محسن

بود که لبخند  ی زنم م  یهرچند کوچک به رو  یشد، فرستاده 

 لبانش آورده بود. 

 

  چ یاو به دنبال ه  یلهم تشکر کردند و  یو عمه فخر  هیعط  خاله

نبود و تنها خواسته دلش بود تا به شوهرش کمک کند.   یتشکر

منت نبود  عقب    ی احد  چیه  یسر  یقرار  به  بگذارد. هرچند هم 

 کرد.  یکار را م  نیگشت باز هم هم یبرم

 

 برداشت. ی ب ی ب یپا یرا از رو  سرش
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 دانست و سکوت کرده بود.  ی غم دلش را م یب  یب

بو  او بود   نیماهرخ سنگ  دی د، شاهم مانند ماهرخ  تر  و خانمانه 

 هر دو مانند هم دل رحم و مهربان بودند.  یول

 

 ...؟ یبخور ارمیغذات و ب یخوا ینم-

 

 بود و اشتها نداشت.  ریس

 ...! رمیس ی ب ی نه ب-

 

تا    گاریبه طرف س  دستش که    رونیب  گرینخ د  کی رفت  بکشد 

  ی  ما از وقتبلند شد: ول کن اون وامونده رو! واال  ی ب  ی داد ب  یصدا

مال مردا بودا، حاال آخر زمون   دنا یفس فس کش  نیا  اد یم  ادمونی

 ...؟ یکن ی فس فس م  یشده مادر تو هم ه
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کرد: قربونت برم حرص نخور بادمجون بم   یتک خنده ا  قاصدک

 آفت نداره...! 

دار    یب  یب غصه  و  زالل  چشمان  به  را  ناراحتش  قاصدک  نگاه 

دهنم کف    ی ..دو روزه اومدو گفت: چته مادر حرف بزن.  ختیر

 چته؟! دمیکرد از بس که پرس

حواست باشه دلت    یگفت  یم  شهیهم  ادتهیپوزخند زد:    قاصدک

هواش نفس    یتونم ب   یکه نم  ی! جور دهیدلم بد سر  یب  ینسره؟! ب

براش    یکار  هیبکشم...   بازم    یعن یکردم  برگردم  عقب  به  اگرم 

م  نیهم رو  ول   یکار  ب  یکنما  سنگدل  ا  شعوریاون   نکهیعوض 

زنگم بهم نزده...    هیکش نامرد    شی کمکش کردم، تشکر کردنش پ 

 مال من جور ناجوره...!!!  ای  نهیا یدونم رسم عاشق ینم

 چه گفت...  دینگاهش کرد و نفهم جیگنگ و گ یب  یب

 

  ی که وقت  نهیا  ی رسم عاشق  یول  هینظورت چم  دمیمن که نفهم  -

دخترم!  تن و روحت   یستیخودت ن  یبرا  گهی د  یوارد گود شد
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باشه    یبرا عاشق  اگه  اونم  اونه...  مال  ذکرتم  و  فکر  عشقته!  

 ...!!! اره یرو به جا م یمطمئن باش رسم عاشق

خواست    ی دوست نداشت فکر کند. م  یبود ول  یب  یحق با ب  دیشا

  گر ید  یب  ی شد! به قول ب  یخودخواه باشد و مال خودش، اما نم

 خودش مال خودش نبود...!!! 

                     

 

 خانه خانجون شد. وارد

 متوقف شد. یدر ورود کیکرد و نزد یرا ط اهی پر گل و گ اطیح

 به گوشش خورد...  یزیآشنا و ر یصدا

 

 دنیکه در حال بوس سنایسهند و    دنیرا دور زد و با د  ساختمان

 بودند،  چشمانش درشت شد.  گرید کی

 بلند بود. سنای یآه و ناله ها یصدا

 تو شلوارش بود...!  یکیلباسش و آن  تو شیکیسهند  دست
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 اش گرفته بود.  خنده

دخترها  سهند دوست  وجود  با  خر  وارنگ  یکره  و  که    ی رنگ 

  ی نبود که صدا  خودیشناخت.  ب  ی دختر را کامال م  ک یداشت،   

 دختر مردم را درآورده بود.

 

ها به حال خودشان گذاشت.  خوب بود عقد دائم بودند که    آن

 نبود.  یند، مشکلاگر بچه دار هم شو

 

قلبش بود و    یکه خانجون دستش رو  دی محض وارد شدنش د  به

 صورتش قرمز... 

 

رفت و    ش یبا هول و وال نامش را گفت و سمت قرص ها   قاصدک 

 کرد و به خوردش داد.   دایقرص مخصوص قلبش را پ 
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 آرام شد.  یکم یاز لحظه ا بعد

 خدا او را رسانده بود!  انگار

 حالت خوبه خانجون؟ -

 

 سر تکان داد. انجونخ

 

 بود از ترس سکته کند.  کینزد عمال

 اش هم بهتر شده بود.  ده یپر یو رو رنگ

 

به صورت نگران قاصدک زد و گفت:     یلبخند خسته ا  خانجون

 نگران نشو خوبم...

 

 خدا رو شکر..  ! -
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   د، یخواست بگو  یبود م  یکه چند وقت  یگفتن حرف  یبرا  خانجون

 بود...!  تیموقع نیبه نظرش حال بهتر

 

 متوجه شد که خانجونش حرف دارد. قاصدک 

 ...؟ نیبگ نیخوا یم یزیچ-

 

کرد و دست دخترک را در دست گرفت و    یی بایتبسم ز  خانجون

دخترم... من و    نمیو بب  تیخوام عروس  یبدون مقدمه گفت:  م

 ن یدوست دارم تو ا  یلیخ  یول  ستیمعلوم ن  زمونیچ  چیقلبم ه

....!  آرزومه  تونیسر خونه زندگ  نیبرو    نیریمراسم بگ  هیروزها  

 ...! نمتیبب دیکه تو لباس سف

 ماند.  مات

 شیزندگ  یروزها  نیو مزخرف تر  نیو بدتر  طیشرا  نیدر ا  فقط

 را کم داشت.  یعروس نیهم

 

 نشاند.  شیشانیپ  نیب یزیر اخم
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  یسال باال  انیات تا سال  هیکه سا  یاله   ه؟یچه حرف  نیخانجون ا-

 ... ی حرف ها رو بزن ن یا ادیخوشم نم ی ه ولسر من باش

 

زنده بمونم اما    ی تا ک  ستیدخترم من آفتاب لب بومم! معلوم ن-

 ...! نمیخوام تو رو تو لباس عروس بب یم

نداشت چون خانجون قرار نبود از موضع   یا  ده ی گفت فا  یم  هرچه

 ... دی ایب نییخود پا

ه... باشه... با  آنکه خانجون را دست به سر کند،  گفت:  باش  یبرا

 زنم.  یحسان حرف م

به سر دخترکش    یلب خانجون شکوفه کرد و دست  یرو  لبخند

 مادر...  یخوشبخت بش ی:  الهدیرا بوس شیشانیو پ  دیکش

                     

 ...! می موفق شد-

 گرفت.  مانینگاهش را از پ  حسان

 .دیمردان حاضر چرخ نیجستجو گرش ب چشمان

 امضا کردند.  شتریبر سود ب یمبن یگریداد د قرار



 

~ 1408 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 داشتند...!  یادی قاصدکش برکت ز یپول ها انگار

 

 برخوردش افتاد.  ادی

 کرده بود.  یرو اده یدانست ز یداشت که ناراحت باشد اما م  حق

 

د  کی را  خودش  نه  که  بود  صدا  ده یهفته  نه  را   یبود  نازش 

 ... دهیشن

 

رفت    یم  دیزودرنجش بهش برخورده و قهر بود،  حال با  دخترک

 . دیکش  یم منت

 

 رفتند.  ی بعد از تشکر و خداحافظ مردان

 

 ... نیاز ا نمیرا باز کرد و آرام گفت: خب ا راهنشیپ  قهی مانیپ 



 

~ 1409 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 نگاهش کرد و لبخند زد.  حسان

 ارش بود. در کن شهیدوست و برادر هم کیاز  شتریهم ب مانیپ 

 را طرفش گرفت.  ادداشتی  کاغذ

 تم...!که برات نوش یآدرس نیبه ا یبر د یبا  مانیپ -

 

 

 ! ؟یچ یبرا-

 

 ...! یریقاصدک و مادرش رو پس بگ  یطالها دی با-

خم شد و کاغذ را برداشت و خواند:  باشه تا شب همه رو   مانیپ 

 ....! ارمیبرات م

 

 بار حسان بلند شد و پشت پنجره محبوبش رفت...  نیا

 زد.  ی خاطراتش با قاصدک دست و پا م انیم  ییذهنش جا  در
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و    یبود و دخترک با دلبر  یرگ عصبان که در حد م  یی ها  شب

 کرد.  یم شیاغوا یافسون گر

 

  یها و عشق باز  یآن هم آغوش  ی که مامن تمام  ییجا  مخصوصا

حاال شده بود    یول    دهیخر  یطور   نیبود که هم  ی ها،  آپارتمان

 محل عشق و حالشان....!!! 

 

 و ناز و عشوه ها را کرد.  یقاصدک و آن دلبر یدلش هوا  دوباره

 گر گرفت. درون از

 کرد...!   یمردانه اش را فعال م یفکرش هم هورمون ها المصب

 

... به محض جور ی خوام اون آپارتمان رو به نام قاصدک بزن  ی م-

 به نامش...!  یزن  یپولش،  سند و م  یشدن سندش و مابق
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 متعجب شد.  مانیپ 

 داشت. یلبخندش نشان از خوشحال یول

 برادرش  خوشحال بود. یقدر برا چه

 

 بود.  ابیز شانیدو با تمام تفاوت ها  نیا شقع 

 

 ...! رمیجمع و جور بگ یعروس هی  گهیهفته د هیخوام تا  ی م-

 

 لبخند زد. ینیحس حاج

 

 آمد.  یی شاد و خوشحال چشم و ابرو یفخر عمه

 

 دود کند.  یخانوم هم رفت تا اسپند هیعط
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و گفت:  عروس خانوم    دیبه محاسنش کش  یدست  ینیحس  حاج

 هم باهات هم نظره...؟ 

 

 دندان گرفت.  ریز لب

 ی هفته هست که خبر  کیبه    کینزد  دیتوانست بگو  یم  جطور

 بود...؟!  دهیکه ازش شن  ییزهای ازش نگرفته جز چ

 

هرچ - خداشه  از  داره!  خبر  زندگ  یآره  شروع   مونیزودتر  رو 

 ...! میکن

 

 نگاهش کرد.  قیعم ینیحس حاج

  ی را هم شروع م   شانیزندگهرچه زودتر    د یکرده بود اما با   شک

 کردند. 

 

 و خندان گفت: مبارک باشه عمه جان...  دیکل کش یفخر عمه
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شوخ  حسان به  و  زد  فخر  یلبخند  عه  شما    یگفت:  از  خانوم 

 ....! یزد یم  ریاش و با ت هیسا ی ! شما که روز اولده؟یبع

 

 

 چشم غره رفت.  یفخر عمه

 

 . دی هم از خنده لب گز ینیحس حاج

 

راه    نیکمد   کینبودند وگرنه تا    لیسن و کمبود که مح  خوب

 انداختند، دست بردار نبودند.  ینم

 

  د یمثل اون محسن چشم سف  گه یخواد تو د  یخوبه...خوبه... نم-

حاال    ومدی! آره قبول دارم خوشم نمیبزار  رزنیسر به سر من پ 

از ت بازم م  ادیاش خوشم نم  افهیو ق  پیهم    یجلو  یحت  گمیو 
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غ  اما...اما  م   رتیخودش  و  بلده  داره، محبت  دونه    ی داره، جنم 

عشق و دوست    ر! به خاطرهیچطور خرجش کنه! چشم و دل س

چرا دارم   یدون   ی داشت و نداشت گذشت! م  یداشتنش از هرچ

 ...؟! گمیرو بهت م نایا

 

 جالب شد.  شیبرا حسان

 کردن! فیتعر یو از کس یفخر عمه

ول  دیشا بود  ممکن  م  ی محال  خود  با چشم  با    و  د ید  یداشت 

 ... دیشن یگوشش م

 

 چرا عمه...؟! -

 

  چ یزنت بودم ه  یو گفت: من جا  دیکش  یقیدم عم  یفخر  عمه

 گذشتم!  ی وقت از مالم نم
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 حسان جالب شد.  یبرا موضوع

 ...؟! یکرد و گفت: چ یناباور خنده

 

  یی از طالها  ریغ   امرزمیهر خدا بشو  یاخم کرد: من برا  یفخر  عمه

خر خودش  ه  دهیکه  از  چیبود،  زم  کدوم  و  براش   نمیمال  رو 

 نفروختم!

 

 چرا اون وقت؟!-

 

ا  یبا همه مخالفت- کردم   یازدواج داشتم چون فکر م  نیکه با 

ل ول  اقتیاون  نداره  رو  م  ی تو  ا  یحاال  با  هم  باز  ازدواج    نیگم 

 ...! یاون و ندار اقتیمخالفم چون تو ل

 

 ...! یمات ماند: عمه فخر حسان
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سخت  شخندین  یفخر  عمه زنت  برا  دهیکش  ادیز  یزد:  هر    یو 

  یی به پاش تا خدا  یزیو بر  تیزندگ   د ی! تو هم باختهیپولش عرق ر

زنت    ی...پسرم برامینکرده من و پدر و مادرت شرمنده ماهرخ نش

 ! ... قیمرد باش و رف

 

دلبرکش بدهد، مال    یاو حاضر بود جانش را برا  د،یخند  حسان

 ...شیتار مو کی یو منالش که فدا

 وروزش خوب نبود.  حال

 از وجودش کنده شده...!  یدرونش کم بود،  انگار تکه ا  یزیچ

 

وابسته خودت کرد  یر یبم  ی»ا و  و حاال   یحسان که من خر 

 !«یخند ی نداشتم م شیراست راست به ر یدار

 

 تنگ شده بود.  دلش

 خواست.  یرا م حسان
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 ... ختیو ر  ختی زد و مانند ابر بهار اشک ر  هیگر  ریز  یاوج ناباور  در

 آمدند!  ی بند م ش یمگر اشک ها حاال

 

مادر چت شد    دهیترس  خانجون و نگران نگاهش کرد و گفت:  

 ....؟ هوی

 

 ساکت شد و نگاه خانجون کرد.  قاصدک 

 

 زد. هیگر ریدوباره ز بعد

 

 ...؟! یشد یوا دختر جن-

 

  ی جونور  هیبغض دار و گرفته گفت:  آره    یبا همان صدا قاصدک

  م ییجا  ه یطرف    هیونم مثل آدم باشم! از  ت  ی کرده که نم  میبد جن
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محل    یسوزه ول  یهم م   گهید  ی طرف اون جا  هیو بد سوزنده،  از  

 ه...!سوزشش کمتر

 

 ...! دمیمن که نفهم ؟یگفت یچ یدیوا؟!  اصال خودت فهم-

 

شما    دم،یسرباال  انداخت و گفت:  خودمم خودم و نفهم  قاصدک

 ؟یاریسر در ب یخوا یم یاز چ

 

 

 نثارش کرد و رفت.  ی ا شفات بدهخد خانجون

 

 !«نیکنم!  حاال بب  یم ی بد تالف نمیحسان من تو رو بب »

 

 !« یکرد وونم یخاک تو سر من که خل شدم رفت،  حسان د »
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 زنگ خورد. شیبا خودش بود که گوش یریو دار درگ ریگ تو

 

بهم گره خورد و با سر رفت    شی اش که دو پا  یگوش  ی رو  دیپر

 ... یتو پاتخت

 ...!« دیکه سرم ترک یاله یری...آخ...بم»آخ

 . دیچک ش یدرد دوباره اشک ها از

 هیگر  انیآنکه حسان است م  یتلفنش زنگ خورد و به هوا  دوباره

 . دیخند

 . د یلبش ماس  یاسم سهند لبخند رو  دنی را نگاه کرد و با د  تلفنش

تو روحت سهند... خاک تو سر من با عاشق    یداد زد:  ا  یعصبان

 شدنم...! 

 

سهند  یر یبم یرا جواب داد:  ا یتوجه به درد سرش ،  گوش یب

 بود سرم بترکه...!  کیطر تو نزدکه به خا
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خواهر من بعد دوباره    رینفس بگ  هیزد و گفت:     یلبخند  سهند

 کردن...  نیشروع کن نفر

 

 

 ...! یخر یلیخ-

 

 نه خرتر از تو برادرم...!-

 

 منم برادر خر تو...!   ،یاشکال نداره تو خواهر خر من-

 

 ...؟ ی شر و ور بگ یحاال زنگ زد --

 

 خوب...!  یجا هیخوام دعوتت کنم  یکه منه زنگ زدم بگم -
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ح  قاصدک م  ینیدر  بلند  رو  یکه  و  م  یشد  نشست،    یتخت 

خواهر   هیاومد    ادتیو    یگفت:  چه عجب دل از اون نامزدت کند

 ...!یدار

 

من    ی گوگول  یبرا  ادیم  خواهر من! بعدم دلت  گهینچسب نشو د  -

 ...؟!یاریدرب یخواهر شوهر باز

 

  اط یچطور تو ح  روزید  دمیکردم،  د  ی:  خب حاال شوخدیخند

 ...! یخانجون خفتش کرده بود

 

 بدون خجالت گفت:  من که بردمش پشت ساختمون...؟ سهند

 

  ن،یکه کر شده بود  نیاونقدر تو حال خودتون بود  یول  یآره برد-

 ...! نیدیفهم ینم
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 غش رفت از خنده...  سهند

 

 و دارم...  ارشیاصال دوست دارم،  زنمه!  اخت-

 

و گفت:  خب نوش جونت حاال به  دیکش یپوف کالفه ا قاصدک 

 من چه...؟! 

 

  ا ی فرستم شب ب  یچس نکن خودت و واست آدرس م  نیخب بب-

  هیزنم    یخوام برا  ی لباس خوبم بپوش... م  هیشاپ...    یکاف   نیا

 ! ...رمیبگ کی جشن کوچ

 

  ن یبر  ییداره خب،  دوتا  یبه من چه ربط  نیناله کرد:  بب  قاصدک 

 ...! به خدا حوصله ندارم...نیریجشن بگ
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ز  ینوچ  سهند حرف  م  ی ادیکرد:  تاشب  بچه،      نمت، یب  ی نزن 

 خدافظ خواهر من... منتظرم! 

 

 تخت پرت کرد. یرا قطع و رو یگوش

  یریگحسان درد ن  ی :  الهدیکش  غیکرد و ج  شی درون موها  دست

 خر...!!!  شعوری...! بینشوند اهیکه من و به خاک س

 

کرده بود که حتما    دیرفتن نداشت اما سهند تاک  یبرا   یا  حوصله

 برود. 

 

 آمد...  ی از دستش بر نم یکار یخورد ول یم حرص

 حسان بد و مزخرف بود.  یب یروزها چقدر

 . آورد ی م یوابستگ نقدریبه عشق و دوست داشتن که ا لعنت

 

 به خودش نگاه کرد.  یکم ستادیا نهیآ یجلو
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 زارش....  افهی گرفت از ق بغضش

 

 عجوزه ها...!«   نیع  یحسان که من و کرد ینفس بش یب ی»ا

 

  شی موها  یگره ها  یکه انگشتانش تو  د یکش  شی به موها  یدست

 کرد...!  ریگ

 

  افمیبودم حاال ق  نستای!  من خودم پلنگ انمیمن ا  ا یمنم    نیا  »

 ...!«دنییزا  کمیکه پنج تا ش یی ناشده مثل او

 

 

 طرف و آن طرف گرفت...  نیرا ا صورتش

 

پر  » جنده یرنگم  انگار  اهلل    رمیتسخ  یروح    ، ی!   بسم  کرده...! 

 الرحمن الرحیم...«
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 نثار خود کرد.   یا وانهیبه سرش زد و د یا ضربه

 

 اش کرده بود.  وانهینبودن حسان،  د رسما

 بود. ختهیو روانش بهم ر روح

با خود زمزمه کرد: حسان به    دیاز چشمش چک  ی اشک  طرهق و 

ا ! تو  ستین  یبهت عاد  یهمه دوست داشتن و وابستگ  نیخدا 

 ...؟! شمیم وونهیبا من که دارم د یکرد کاریچ

 اش را برداشت و وارد حمام شد.  حوله

 

سهند فرستاد که مهمانانش چه    یبرا  ی امکیاز حمام کردن پ   قبل

 رش کند....! هستندو حتما خب  یکسان

                     

 

 را باز کرد. ام یسهند، پ  امی پ  دنی د با
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  ی و رها با محسن و حسان و خودت...بخوا  لیو زنش، کم  »سروش

 جون هم بگم بهش...؟!«  یفخر

 

 لبش نشست. یرو یلبخند ام یخواندن پ  با

  نیا  یاشه منتههم ب  یندارم عمه فخر  ینوشت: من حرف  شیبرا

 تیور دل گوگول  ی تون  ی مکنه و شما ن  یدفعه زنونه و مردونش م 

 ...! ینیبش

 

 

قرار شد    یسهند آمد: نه جون قاصدک من غلط بکنم... راست  امیپ 

 دنبالت... من برم کار دارم فعال فدات شم...!  ادیحسان ب

 

 . دیهوا دلش لرز  یرا خواند و ب امیپ 

 از دست رفته بود. گریکه د ی حرص خورد از عقل و دل اما

 خودش زمزمه کرد.  با
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اون    ادیب  حسان  » که  حاال  برم...اصال  اون  با  محاله  دنبالم...؟!!! 

کنم! آخه منم لجباز!    یم  یدوست داره منم باهاش باز  یلجباز

قشنگ بسوزه همون طور که من    ش ییجا  هیکنم که    یم   یکار

 شدم...!«  وانهیسوختم و د

 به خود کرد.  نهیدر آ ینگاه 

 شده بود.  بایز

 نبود.  یخبر ی شانیو پر یاز آن افسردگ گرید

 آمد.  ی به صورتش م تینها  یب  مشیمال شیآرا

 کوتاه و خرد کرده بود.  یرا بعد از مدت ها کم ش یموها

 .ردیآمده بود تا انتقام حسان را بگ شگاهی به آرا اخر

 

 باز شد.  ششین

!   یفتیکه به غلط کردن ب  رمیازت بگ   ی حال  ه یآخ،  آخ حسان    »

 کنم...!« یم تیروان چی که ه ونهید  ،یکنیم وونهیمن و د 
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حساس هست   ششیلباس و آرا  یرو  تینها  ی دانست حسان ب  یم

 نقطه ضعفش گذاشته بود.  یو او درست دست رو

 

خودش بود و قاصدک صد در صد حق را به خودش  ریتقص خب

 داد.  یم

 

کوتاه و    یمانتو  یرا فر درشت کرده و آزادانه رو  ش یموها  نییپا

 جلو بازش رها کرده بود. 

 

  ی رنگ با شلوار و شال کرم و بوت ها  یقهوه ا  یکوتاه کت  مانتو

 کرده بود.  بایز او را تینها  ی که ب یپاشنه دار قهوه ا

 

گشود و او در کمال لبخند   دشیو تمج  فیلب به تعر  شگریآرا  زن

 و ادب تشکر کرد. 
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 با آژانس به خانه رها رفت.  شگاهیاز همان آرا و

 

 کند....!!!  یهرا همرا لیتوانست کم یم حسان

 

 

 قاصدک دهانش باز ماند.  دنی با د رها

 

 پشه نره توش...   یبهتره ببند -

 

شد کثافت    - خوشگل  چه  تجاوز  ؟یتوله  بهت  خواست  دلم   !

 کنم...! 

 

وارد خانه شد و با دستش رها را کنار زد و با اخم و تشر   قاصدک

 کنن! لتیذل لیگفت: خاک تو سر کم
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 ت: وا...؟! متعجب چشم درشت کرد و گف رها

 

  د ی هست و با  یینوایقاصدک ب  هی  یگی! تو نمشعوریوا و مرض، ب-

 رها...!  یمعرفت   یب یلیخ ؟یریازش خبر بگ

 

 افتاده است. یاتفاق کیکه   دیناراحت نگاهش کرد؛ فهم رها

 شده...؟!  یچ-

 

کرد خود را آرام    یسع  قیبغض کرد و با چند نفس عم  قاصدک 

 خراب نشود.  ششیکند تا آرا

 

 ...! یدک حرف بزن نصف جونم کردقاص -

 

کرد و    فیتعر  شیبرا  زیدر آغوشش فرو رفت و همه چ  قاصدک 

 آرام شد.  ی بعد از چند روز کم بیعج
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قاصدک خط و نشان    یرها درهم شد و با چشمانش برا  یها  اخم

 . دیکش یم

 

ا  ریمظلوم سر به ز  قاصدک  بهم   ینجوریشد و گفت: خب چرا 

 ! ؟ یکن ی نگاه م

 

 ...؟!هیخر چه شکل  نمیکنم بب  ید: دارم قشنگ نگاه م پوزخند ز  رها

 

 خنده زد...  ریز قاصدک 

چون پسرعمه شوهر من  یخب اگه به شکله که تو هم مثل من-

 خودت...!  نیع  میخر هی ! یچشمت و گرفته و دوسش دار

 

را    رها قاصدک  بعد دست  گرفت،  اش  و خنده  رفت  غره  چشم 

هم هست    ییقع هامو  هی  یول  می گرفت و گفت: خب قبول خر شد
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ن وقت جفتک اال  قایندازه و دق  یم  ادیکه همون خر جفتک هم ز

 انداختنه...!!!

 

به خودش کرد و گفت:   یزد و با دست اشاره ا  یچشمک  قاصدک

ا  قایدق و منم    یهمون گاو وحش  شهیسرو شکل حسان م  نیبا 

 حکم همون دستمال قرمزه رو دارم...! 

 

 ه...!اوه اوه فقط خدا به داد حسان برس-

 

و قاصدک بدون ه  دندیهر دو خند  بعد   ی راه  ی تماس  چیو رها 

داد که او    ام یپ  لیکم  یرها برا دند یرس  ی شاپ شدند و وقت  یکاف 

 ...! دیا یتواند با حسان ب یبه همراه قاصدک آمده و او هم م 

 

 کرد.  یم یاز نگاه کردن به حسان خوددار لیکم

 ترسانده بودش. سرخ و برافروخته حسان بدجور  صورت
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 کرد.   یرفتن رها و قاصدک اصال به ذهنشان خطور هم نم تنها

 

 کردن آنها را داشتند. وانهیانگار دو دختر قصد د اما

 

 شاپ شدند.  یکاف  وارد

و    دیو دست حسان را کش  دیبه اطراف رها را د   ی با نگاه  لیکم

 رفتند. زیبه سمت م

 

با د  یرو  یبا نشستن دست  رها   ل یکم  دنی شانه اش برگشت و 

از    یان عبوس و حس نداشت، آب دهان    یگاو وحش  ک یکه کم 

 قورت داد و با ترس سالم کرد. 

 

تکان داد و پشت   یدرهم و نگاه نافذش سر  ییبا اخم ها  حسان

 نشست. زیم
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 و سهند هم آمدند.  سنای

 .وستیهم با سروصدا به جمعشان پ  محسن

 از قاصدک نبود.  یهنوز خبر اما

 

  ی ر حساب برده بود رو به حسان با دست پاچگکه انگار بدحو  رها

  د ی با  گهی! حاال د دهیحتما طول کش  ییگفت: قاصدک رفته دستشو

 بشه...!  داشیپ 

 

 رها شد.  رهیباال انداخت و خ  ییتاک ابرو لیکم

 بود.  شانیپر  یادیز ش یموها

 مجرد....!  یشاپ شلوغ بود و پر از پسرها ی کاف دورتادور

 

بو  یلیکه خ  یتیمالک  حس اوقت  به  پ   نید  بود   دایدختر  کرده 

جور بکشد،  طرفش  به  را  خودش  شد،  تن    یباعث  حجم  که 

 دخترک در آغوشش فرو رفت. 
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چشمانش را درشت کرد و گفت:   لیمات و مبهوت از کار کم  رها

 شده؟! یزیچ

 

در کل    یشد و بعد با چرخش  اهش یچشمان س  رهیاول خ  لیکم

خ ز  قاطعانه  یلیصورتش  موهات  گفت:  بم  رها!    رونهیب  یادیو 

هات بچرخه!  ییبایاز چشم خودم رو ز ریغ  یچشم ادیخوشم نم

غ  و  کن  جمع  و  موهات  جر  رتیخواهشا  و  دار   حهیمن 

 ...! زمینکن...عز

 

 رها زد.  یبه رو یدر آخر چشمک و

 

گفتن و چشمک زدنش به لبخند   زمیدرهم رها با عز  یها  اخم

چشم گفت.  برد و    نییسر پا  یسابقه ا   ی شد و با خجالت ب  لیتبد

 برد.   شیمانتو ریرا جمع کرد و ز شینا محسوس موها یلیخ
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 خورد. یخون خونش را م حسان

 . دی ایب رونیکرد تا قاصدک از آن خراب شده ب یچشم م چشم

 

 تنگ بود.  دل

 بود و چگونه طاقت آورده بود...؟!   دهی روز بود او را ند چند

 

 آمد.  قاصدک 

نس  خرامان مانند  م  یمیخرامان  به  بال  و    کینزد  زیسبک  شد 

 . دیرا به دنبال خود کش ی ادیز یچشم ها

 

 با بهت و تعجب نگاهش کرد. حسان

 نداشت...!  یپر کیبود که کم از  ی چشمانش قاصدک شیپ  در

 

 

 کوتاه و جلو بازش...!  یرها شده و مانتو یموها
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 شده بود....!  شیآرا ییبایکه به طرز ز یآب چشمان

 

 به اطراف کرد.  ینگاه 

باعث شد    یکه رو  ییها  چشم بود  ناموسش در چرخش  زن و 

 سرخ و برافروخته شود. رت،یصورتش از خشم و غ 

 

 نگاهش کرد.  یبا فک منقبض شده ا حسان

 

 رهیسان را نشانه گرفت و خدخترک صورت ح  یوحش  چشمان

 اش شد.

 

ترس  از اش  ب  دیچهره  به  را  خود  ش  یالیخ  یاما  با  و    طنتیزد 

 شد.   کینزد  زیبه م  یضربدر  ید و با قدم ها ز  یلبخند پر عشوه ا
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متوجه وخامت اوضاع شده بودند و با ترس نگاه حسان و    همه

 کردند.  ی قاصدک م

 

دست مشت شده    یدست رو  لیخواست بلند شود که کم  حسان

 اش گذاشت و مانع بلند شدنش شد. 

 

صدا  قاصدک که  کند  سالم  بعدش   یخواست  و  کشدار  سوت 

 ک کرد. که متلک بار قاصد یپسر

 

 خوشگله رو....!!!!  یپر نیجــــــــــون بنازم ا-

 

کم  حسان که  چرخاند  را  گردنش  کرد،    لیچنان  احساس 

 شکست...

  ی دگیکه با در  یبغل و پسران  زی م  یخون بار و سرخش را رو  نگاه

نگاه    دند، یخند  ی تمام به قاصدک زل زده و به حرف دوستشان م

 کرد.
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 و سهند بلند شدند.   لیم کمدفعه بلند شد که پشت بندش ه  کی

 

د  پسرک نامربوط  حرف  با    یگری خواست  حسان  که    کیبزند 

با تمام   را چنگ زد و  او رساند و گردنش  به  را  جهش خودش 

که به    ی رتیو با خشم و غ   دیزورش پسرک را به طرف خود کش

  ی اون زبون ب  یبخور  ی ادیگو ز  یدرد آمده بود نعره زد:  بخوا

 ....! رونیکشم ب ی صاحابت و از حلقومت م

 

 ترسان و لرزان نگاهش کرد. پسرک

 

  ی م  شیرو  شیکه آنجا بود مات و مبهوت نگاه صحنه پ   یهرکس

 کرد.

 

نفس    یدست حسان گذاشته بود و به سخت  یدست رو  پسرک

 . دیکش یم
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دست حسان گذاشت و با    یپشت سرش رفت و دست رو  لیکم

 ترس گفت: غلط کرد حسان ولش کن...! 

 

اهش را نثار پسر کرد و به شدت او را  نگ  نیرترسناک ت  حسان

 هل داد.  شیصندل یرو

 

:  د یقفل شده اش غر  یدندان ها  انیپسرک و از م  یشد رو  خم

ه  چیه برا  چ یوقت،  دنبال    ی چس  یوقت  به  رو  اومدن چشمت 

بشه و بخواد    دایمثل من پ   یک یننداز چون ممکنه    ی ناموس کس

 گم...؟!   یم  یچ که  یفهم ی... م ارهیب رونیچشمت و از حدفه ب

 

 

 لرزان سر تکان داد. پسرک

 بزند....  هیگر ریحسان به ز بتیمانده بود که از ه کم
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پسرک زد و سمت فاصدک رفت و مچ دستش را    یبه پا  یلگد

با چشم غره    ده یگرفت که قاصدک ترس خواست مانع شود که 

 ترسناک حسان رو به رو شد... 

 

 ...! یبهتره سگم نکن-

 

 بغض کرد.  قاصدک 

 

  یی دانست حسان از سر خشمش ممکن است هر بال  ی م  لیکم

و جلو آمد تا حرف بزند که حسان دست باال    اوردیسر دخترک ب

 ... یبرد و محکم گفت:  به نفعته که حرف نزن

 

که   ادیبار سهند خواست جلو ب  نیدخترک را کشبد که ا  دست

 که بکشمش...!  ستیحسان داد زد:  زنمه!  قرار ن
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 ... ختیگونه اش ر یشد و رو ریاصدک سرازاز چشمان ق اشک

 

و طرف در    دیاسم حسان را گفت که حسان دستش را کش  آرام

 شاپ رفت و از آنجا خارج شدند...  یکاف 

 

 را زد و علنا قاصدک را به داخل آن هل داد...  نیماش ریگ دزد

 

دو دو زن به   ی و با نگاه  دهیچسب  نیبا ترس به در ماش  قاصدک 

 نشست و آن را روشن کرد...  نیماش ل زد که پشتحسان ز

به قاصدک انداخت که دخترک از ترس   ینگاه تند و خشن  حسان

 در خود جمع شد.

 

خود را    یجلو  یکند اما به سخت هیکرد و دوست داشت گر  بغض

 گرفت.
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حد محق باشد که بخواهد او را با    نیحق نداشت تا به ا  حسان

 بترساند.  نافذ و ترسناکش او را ینگاه ها

 

 نداشت. ینگاه ها خاطرات خوب نیا از

 

 بودند.  ش یزندگ یکه کابوس ها  یشد به خاطرات پرت

 نداشت...!  والیه کی که کم از  یی و نگاه ها وانهید آن

 

 زدند.  ی برق م نیزم ریز یکیچشم ها در تار آن

  ش یها   غیکرد و ج یتن کوچک قاصدک را لمس م   شی ها  دست

 نداشت. ییراه به جا

 

شد که بند دلش    دهیکوچکش کش  نهیبه س  وانهیآن د  یها  دست

 . دیبلند و دل خراش از ترس زد و بدنش لرز یغیپاره و ج
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 سرد بود.  یمرگ ادآوری ش یها غیج انیم وانهیخنده آن د یصدا

 

 . دیرس یم انیجا به پا نیکوتاهش هم  یزندگ

بار سمت ممنوعه   نیا  وانهیمرد د  یافتاد و دست ها  نیزم  یرو

 آشنا  بلند شد.  ی زن یها  غیدر و ج یرفت که صدا یاش م

 

  ال یکه نام ل دیشن یرا م مایداد س یصدا شیداریخواب و ب انیم

  یرا حس نم  شیلمس ها  گریکه د  یا  وانهیبرد و مرد د  یرا م

 کرد... 

 

 بود و تنش در آستانه منجمد شدن!  سردش

 

 .دیکرد را شن یرا بازخواست م الیکه ل مایداد س یصدا
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 . دیشن  ۱شد را  یم  کشیکه نزد ییقدم ها یصدا

 

 به لرز افتاد.  تنش

 

کنده شد    نیزم  یکه از رو  یو دادها قطع شد و تن   غیج  یصدا

 مطلق...!  یاه یو بعد س

 

 

 مات و مبهوت نگاه قاصدک کرد.  حسان

 دخترک به لرز افتاده بود.  تن

 که تشنج کرده بود.  انگار

 

 و نام قاصدک را به زبان آورد. دیترس

 

 خود بود.  ی ایدخترک در دن اام
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 قاصدک برد و گرفت.  یزد و دستش را به بازو یداد م حسان

 

 دخترک کج شد.  گردن

 

 و سمت دخترک خم شد.  دی کش ابانیرا کنار خ نیماش حسان

 

 . دیرا به آغوش کش تنش

 غلط کردن افتاده بود.  به

 

 در دلش باعث سقوط شد...  ی زیزده اش چ خیسرد و تن  عرق 

 

 نداشت. یا دهی اش زد و بلند نامش را صدا زد اما فاگونه  به
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  نیگذاشت و ماش  شیشاگرد را خواباند و قاصدک را رو  یصندل

 راند. مارستانیب نیکتریرا روشن کرد و باعجله سمت نزد

 

 . دیچک ی سرم نم نمک م ی ها قطره

 

 گوشش گذشته بود.  خیدلبرکش بود،  خطر از ب  یحسان رو  نگاه 

 . دیگرفت و به سمت لبش برد و بوسرا  دستش

 

شده    شیهوشیباعث ب  یدکتر را مرور کرد:  فشار عصب  یها  حرف

بوده که به شدت از آن وحشت   یخاطرات  ای  و تشنجش از عامل

 داشته...!!! 

 

 مشغول شد.  ذهنش

حد    ن یتوانسته داشته باشه که تا ا  ی م  ی چه خاطره بد  قاصدک 

 وحشت زده اش کند...؟! 
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 اش شرمنده بود.  یخبر یخودش و ب از

 او را به امان خدا ول کند.  نکهیبود مراقبش باشد نه ا قرار

ه  یول به  هم  دلبرکش  رو  چیکار  پا  که  نبوده  درست    یوجه 

 گذاشته و با آن سر و شکل...  رتشیغ 

 

 و خدا را از ته دل صدا زد.  دیبه صورت خسته اش کش یدست

 

 نگفته بود...  یزیکس چ چیه به

 ... د یبگوهم نبود،   قرار

 

عصبان  ش یپ   یساعت  تا از دست دخترک  شا   یآنقدر  که    د یبود 

بارش م اما ه   یچندتا حرف  راض  جیکرد  به حال بدش    یوقت 

 نبود.
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  ک یقرار هم نبود بگذرد و بعد از به هوش آمدنش حتما    هرچند

م  زهای چ  یسر گوشزد  د  یرا  تا  رو  گریکرد  پا  خط    یدخترک 

 نگذارد. ش یقرمزها

 

 ...!« ادینمپس چرا به هوش  »

 

 . ندینش یم  یصندل یرو کنارش

  ی تکان خورد و حسان با لبخند و خوشحال  یدخترک کم  چشمان

 .دیرا بوس ش یشانیخم شده و پ  شیرو

                     

جد   حسان م   تیبا  کرد،  خشن    ینگاهش  و  غضب  آن  دانست 

را رو  نیبودنش در ماش ب  یدخترک  انداخت و   مارستانیتخت 

حرف    تیحالت ممکن با جد  نیداشت تا در آرام تر  یحال سع

 را بزند.  ش یها

 

 گستاخ نگاهش کرد.  یحال ول  ی ب قاصدک 
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شدت دلخور بود و دوست نداشت با حسان تنها باشد اما ناچارا    به

 مجبور بود در کنار بودنش را تحمل کند. 

 

 ...؟! یکه فقط نگام کن یخب من و آورد -

 

نش بهتر باز پررو بود  ی دخترک ماند ول  یی همه پررو  نیاز ا  حسان

 است...!!!  مارستانیتخت ب یبودنش رو هوشیاز ب

 

 تونه باشه...!!  یم یآدم پررو چه جور هی  نمیب ی نه! دارم م-

 

 ...؟!ی دیپوزخند زد: حاال د قاصدک 

 

  یخرجت م  یقاصدک اگهه دارم صبور  نیشد: بب  ی عصبان  حسان

تونم اون زبون مثل    یکنم فقط به خاطر حال بدته وگرنه خوب م

 ...!!! رونی ت و از حلقومت بکشم بمار شین
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  ستادیا ش یحال ی بار قاصدک هم از کوره در رفت و با تمام ب  نیا

که    یی ! آقام یدی و آدم صبور هم د  م یو با بغض گفت: خوبه نمرد

که    ییاونوقت تو  رونیب  یزبون من و از حلقومم بکش  یخوا  یم

  ی نگرفت  یخبر  هیو    یمن و ده روز تمام به حال خودم ول کرد

ا  ادب کنم هان؟! مگه  یچطور  رو نم  زتو دم    یدوست داشتن 

  ی که کرد ینیکه بعد از اون همه توه ی! مگه عاشقم نبود؟یزد

و زبونم و    یکه ادبم کن  یو حاال برگشت  یمن و ده روز ول کرد

 ...؟! رونیب یاز حلقومم بکش

 

دخترک سرخ شد اما با تمام    یحرف ها  یحسان از درست  صورت

  ییبایکه از ز  یو آن پسرک عوض  رتشیغ   یروها پا گذاشتن    نیا

 توانست بگذرد...!  ی تن و بدن زنش گفته بود را نم

 

بخواد به    قویبچه ر  هیکه    یبزار  رتمیغ   یپا رو  یتو حق نداشت-

 زنم متلک بگه...!!! 
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ده روز زنت مرده  نی: زنت؟! چطور تو ادیپر حرص خند  قاصدک

 هان...؟!   یخبر نگرفت هیبود که 

 بسته شد.  حسان دهان

 قابل جبران بود...  ریاش غ  یکار کم

 

که  یبا وجود اون اسم یحق با تو باشه اما تو حق نداشت دی شا -

خودت و به  دنتیبا طرز لباس پوش یبخوا یکش یم  دکیمن و 

 ...! ینشون بد گرانید

 

 

و داد زد:  زور نباش   دیکش غیهمه محق بودن ج نیاز ا قاصدک

  ام یپ   هی   ،ی خبر نگرفت  ه یده روز از زنت    ی وقت   حسان!  زور نباش! 

نشه!  اون قدر مرد   تیشوهر یادعا   ؛یزنده ا  ، یکه مرد ینداد

تو    ی ...  باشه قبول من اشتباه کردم ولیباش که رو حرفت باش
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  ریز  ا ی  یمصرف دور بنداز  ی ب  لدستما   هیمن و مثل    یحق نداشت

 ....! ی له کنپاهات 

 

 

 با اخم نگاهش کرد.  حسان

 

 .ختندیر ی م یالبیدرشت قاصدک مانند س یها اشک

 شده بود.  نیسهمگ  یزاللش طوفان  یها  ییایدر

 

 داشت...  یسرخ شده بود و بدنش ارتعاش کم دشیسف  صورت

 

 خوب نبود. حالش

 

دانست   یو م  زدی بر  رونیرا ب  شیخواست دردها  یفقط م  حسان

 مقصر است...!
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را گرفت: من    شی آرام به سمتش قدم برداشت و بازوها  حسان

 بودم قاصدک...  ریدرگ

 

زنگم   هیکه ارزش    یبود  ری: اون قدر درگدیباز گردن کش  قاصدک 

 نداشتم...! 

 

بار خودش   نیهزارم  یلرزانش دلش را به درد آورد و برا  یها  لب

 را لعنت کرد.

 

رو    یتونم کار  ی تموم حق دادنم به تو، نممن مردم قاصدک! با    -

رو که مال من    ی ...! اونا داشتن تنرمیگب  ده یرو ناد   یکه امروز کرد

 کردن!   ی کردن و اظهار فضل هم م  ی بود رو با چشماشون نگاه م

 

 یتن برا  ن یا  م یدون  ی من و تو م   ی : وقتد یدستش را کش  قاصدک 

 به اون همه خشونت نبود...!  یازیتوئه ن
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 شد.  تیان باز پر از خشم و عصبانحس چشمان

مال منه درست!    م یدون  ی م متن مال منه درست! من و تو ه  نیا  -

اندام    یدیاجازه م  گرونیاون لباسا به د  دنیتو با پوش  نکهیا  یول

که درباره    دنیاونا هم به خودشون اجازه م  نن،یخوشگلت و بب

ها    ن یبه خاطر ا  ی زنم نظر بدن! اون وقته که حت  یی بایاندام و ز

 قاتل بشم...!  و آدمم بکشم  یتونم حت ی من م

 

 د. مات حسان ش قاصدک 

تن و بدن    یمانتو و شالش را درآورد و چشمانش را رو  حسان

 کرد.  نییدخترک اسکن وار باال و پا

 

 تنگ او و آغوشش بود.  دل

 دلبرکش سر کرده بود...؟!  یده روز ب چطور
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ب  قاصدک  و  لرزان  در   یتن  که  بکشد  عقب  خواست  را  حالش 

 آغوش حسان فرو رفت... 

 

باز هم حسان نگذاشت و    که  د یکرد و دوباره تن عقب کش  هیگر

 او را محکم به خود فشرد. 

 

 دیاش کوب  نهی س  یدست مشت کرد و با تمام حرصش تو  قاصدک

با مشت زدنش  را نگرفت و گ   ش یجلو  ی و حسان حت او  ذاشت 

 خود را آرام کند... 

 

حسان    نهیس  یحال سر رو  یو ب  دیدست کش  یبا خستگ  قاصدک 

و    یکه من و ول کن  ستیف نانصا   نیگذاشت و با بغض گفت:  ا

خودت    یوقت  یو به روم اخم کن  یسرم داد بزن  ستی!  انصاف نیبر

 ...! ی حال بدم ی باعث و بان
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 شرمنده بود.  حسان

 .ندیمبل بنش  یکرد قاصدک رو کمک

 

 . دیرا بوس شیشانیپ 

 را پاک کرد.  شیها اشک

 قاصدک آرام و قرار نداشت. ی رفته بود ول تشیعصبان

 

 

و حالت    یمرخص شد  مارستانیباش!  تازه از بقاصدک آروم  -

ن بعد هرچ  یپس کم   ست،یخوب   یخواست  یاستراحت کن و 

 بگو...! 

 

 

نگاهش کرد و گستاخ گفت: بعدا بگم آره؟!     تیبا عصبان  قاصدک 

!  بفهم!   ؟یکن  وونهیو من و د   ی بزن  میبعدا بگم که دوباره کجا ج
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 ینم!  کارک  هیخوام بهت تک  ی بفهم حسان که من خواستم و م

و    ستیکردم...!  من ب  هیتک  یکوه پوشال   هینکن که فکر کنم به  

جور سالمه!  که    یزندگ  یپنج  خودم  ا  بعدکردم  مادرم  مرگ  ز 

تک حت  هیشدم  خودم؛  حما  یگاه  کار  تیبه  هم  بابام  پول    یو 

 مونمیکنم!  پش هیخواستم و دوست داشتم به تو تک ینداشتم ول

 نکن حسان...! 

 

 

گونه اش گذاشت و گفت:    یش کرد و دست رونگاه  رهیخ  حسان

که حال بدت    رمیآروم باش نفس حسان!  نلرز گل حسان! من بم

 عشقم...!  نمیو نب

 

 برد و آن ها را نوازش کرد. ش یدرون موها دست

 

 خودش را آرام کرد هم دلبرکش را....!  هم
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 را مرور کرد.  زیکرد و از اول همه چ فکر

 

...  ندیحبت قاصدک را کمرنگ ببباعث شد م  تیاول عصبان  همان

برا از چ  یدخترک  و عشقش  برا  یزی او  ها  خودش   یکه سال 

خر و  کرده  خطر   دهیجمع  از  را  شوهرش  تا  گذشت  بود، 

 نجات دهد.  یورشکستگ

  هیبه عشقش هد  شیکه آرامش را با دادن اندوخته ها  خواست

 کند. 

غرور  با و  نخواستن  نخ  دهید  بیآس  یکه کم  یتمام  واست  بود 

به اجبار پول ها    ی کند و دل دلبرکش را آزرد اما بعد وقتقبول  

و   یدلبرکش چه بزرگوار  دیسوخته داد، فهم  یرا بابت فرش ها

 در حقش کرده است!  یمهر

از   یقرار داد و خبر  تیرا در الو  شی کرده بود و کارها  یکار  کم

 قاصدک نگرفت! 

 مهم ها بود...!  ف یرد نیدرست دخترک در آخر و
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قرار داده بود و از همه   تیاولو نیقاصدک او را اولکه  یصورت در

 گذشت...!  زشیچ

 به نفع قاصدک بود...!   چیدو ه نجایا تا

 

و با او همراه   ند یخواست دلبرکش را بب ی اما بعد از ده روز وقت و

 شاپ رفته بود! ی شود نبود و همراه رها به کاف

 

ت  و آرا  افهیق  و   پیدوم  آن  بدتر  و  بدجور   یشینامناسبش  که 

بارش   شیبایز متلک  نفهم  گوساله  آن  باعث شد  که  بود  کرده 

 کند... 

 

و سهند   لیکه چقدر دوست داشت گردنش را بشکند و اگر کم  آخ

 گذاشته بودند...! 

 

 باعث حال بد قاصدک شد...!  تش یاخم و عصبان با
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 کرد،  قاصدک جلوتر بود و محق تر...!  یجور حساب م هر

 

  ک یهزار و     اورد، یکه بخواهد از دلبرکش کم ب  نبود  یاو مرد  اما

طرف   یبا دختر  نجایآورد تا به خودش حق بدهد اما ا  یم  لیدل

  ش یو دو دو تا چهارتا  دیفهم  ی بود که زبان کاسب جماعت را م

 را هم بلد بود. 

 و هست...!  جماعت دم خور بوده نیسال ها با ا آخر

 

 کند!  یی توانست به واسطه عشقش استفاده ها یم  اما

 کند...   لیتوانست به شب خاطره ها تبد یامشب را م اصال

هم    کیهم که خودش جور شده و حال بد قاصدک را با    زهیانگ

 کرد...!!!  یخوب خوب م یآغوش

 

 مبل خواباند تا استراحت کند. یزد و قاصدک را رو لبخند
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 . ندیت تا تدارک شام را ببآشپزخانه رف به

 

 زیبعد از ده روز به خاطره انگ د یشب خاص بود که با کی امشب

 خورد. یرقم م شانیشب زندگ نیتر

 

گرفت و سراغ قاصدک    یعیآماده کرد و دوش سر  یساده ا  شام

 رفت... 

 

 چشم باز کرد.  قاصدک 

 لبش کاشت. یرو یبوسه ا حسان

دخترک بهتر شده بود که دست دور گردن حسان انداخت    حال

 و پاسخ بوسه اش را داد... 

 

 شده بود حسان...!  دلم برات تنگ-
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از نبودن و  ردمیمیو گفت:  من داشتم م دشیدوباره بوس حسان

 لمس نکردنت نفس حسان...! 

 

 . دی دل به دلش داد و خند قاصدک 

به اشتباهاتشان برده    ی زده شد و هرکدام پ   شانیحرف ها  انگار

 بودند. 

 

  ده یخر  یکه به تازگ  یاو را به سمت حمام برد و لباس خواب  حسان

 تخت گذاشت...  یرو بود را

 

 

گل رز سرخ را درون گلدان   نیرا آماده کرده و آخر  زیم  حسان

 گذاشت و شمع ها را روشن کرد. 
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 ش یروبه رو  رهیبه عقب برگشت و خ  یی قدم ها  یصدا  دنیشن  با

 شد. 

 

که خودش    یپدر مادر  یب  یدر آن لباس خواب زرشک   قاصدک

 . دیدرخش یم یبود،  مانند فرشته ا دهیخر

 

 . دیقلبش شروع به کوبش کرد که قاصدک شرورانه خند  همزمان

 

چرخ  امانخر عشوه  با  و  آمد  حسان  سمت  که   یخرامان  زد 

 هم در هوا چرخ خورد. ش یموها

 آب از لب و لوچه اش راه افتاد.  حسان

را برداشت و خودش را به قاصدک رساند و خواست    یبلند  گام

 اد. د یدست دور کمر دخترک ببرد که جاخال
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و انگشت اشاره اش را به سمت حسان گرفت   دیبلند خند  قاصدک

!  قرار ینیحس  یو عشوه گفت: آ.. آ..  خوددار باش آقا  یو با تخس

 بزارم دستت به گوشتم برسه آقا گرگه...!  ستین

 

بار  حسان چشم  برد،  باال  آقا    کی ابرو  گوشتت؟  گفت:  و  کرد 

 گرگه...؟! 

 

  ش یها   نهیبه شانه و س  یکاندو دستش را به پشت برد، ت  قاصدک

  یتیکه گرگ ها چه خاص  یدون  یداد و سر کج کرد و گفت:  بله! م 

کنن که   یطعمه اشون نفوذ م  یرو یدارن؟! فرصت طلبن! جور

 مونه...! ینم  یازش باق یچیه گهید

 

 

  یباز  یو دست به کمر گفت: آهان دوست دار  دیبلند خند  حسان

باز؟یکن باشه من  ادوست دارم مخصو  ی!  اون طعمه  که   یصا 
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خودت و نجات  یازش نمونه!  تونست یچیقراره امشب تا صبح ه

 بده...! 

 

 رفت و شروع کرد به خوردن غذا...  زیسمت م حسان

 

 وا رفته نگاهش کرد.  قاصدک 

 بزند انگار به ضررش شد.  ی کند و حرف یدلبر خواست

 

بودما،  حالم    مارستانینشست و گفت:  من ب  زیحرص پشت م  پر

 ...!ستینخوب 

 

دخترک و    د یتن و بدن سف  دنیگرفت تا با د  یچشم م  حسان

 از کف ندهد.  ارینداشت، اخت ی فرق  چیکه بود و نبودش ه یلباس
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  ی !  من از طعمه ام نمیتا جون داشته باش  یبهتره غذات و بخور-

 گذرم! 

 

که    یو با تمام توان  دیعقب کش  با زور دو لقمه خورد اما  قاصدک 

 رشیگ  عتری،  خواست فرار کند که حسان سرمانده بود  شیبرا

 انداخت.

 

 ...؟! ذمیکجا طعمه لذ -

 

بو  یلیمن خ- ام،  اصال  اه  دمیالکل و سرم م  یهم بدمزه  اه   ...

 ها...!  شهیحالت بد م

 

 برگشتند. زیآغوشش گرفت و سمت م یاو را تو حسان

 نشاند.   شیپا  یقاصدک نشست و دخترک را هم رو یجا
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من دوست دارم...  اصال از   یداشته باش  یتو هر طعم و مزه ا-

 ...! میکن ی جا شروع م نیهم

 

  ش یبزرگ و عضالن  یبازوها  نی تقال کرد که حسان او را ب  قاصدک 

 قفل کرد.   شیپاها  نیرا هم ب شی کرد و پاها ریاس

 . دی خم شد و لبانش را مک شیرو

 و کام گرفت تا دخترک در آغوشش آرام گرفت. دیبوس

 

 ت و فشرد.رانش گذاش یرو دست

 را باالتر برد و لمسش کرد...  دستش

 . دیرا نوازش کرد و بوس  شیو شانه ها  نهیکمر،  س   شکم،

 

را رها کرد    شیمست دستان داغ و پرحرارت حسان صدا  قاصدک

و تن به تن داغ و پر شور عشقش چسباند و دست دور گردنش  

 ... دشیبرد و بوس
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 ت... گردنش برد و مک زد و گاز گرف ریسر ز قاصدک 

 کرد.  یتمام حرص و عشقش کام گرفت و عشق باز با

 

به جان هم    انهیوحش  شانیها  دنیو ند   یدل تنگ  یبرا  هرکدام

 ...! دندیو پرست  دندیافتادند و خشن بوس

 

ج  کبارهیبه    حسان ترش  از  قاصدک  که  شد  و   دیکش  غیبلند 

 را دور کمرش قفل کرد.  ش یدستانش را دور گردن و پاها

 

 گرفتمت...! نترس گلم،   شیه-

 

وسط آشپزخانه خواباند و لباس    رهی جز  یچرخش او را رو  کی  با

 ... دیکش رونی حرکت از تنش ب کیخوابش را با 
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خشدار گفت:     یی باتعجب و خمار نگاهش کرد و با صدا  قاصدک 

 مگه تخت و ازت گرفتن؟! 

 

 و دوست دارم...!  دی جد ی:  نه اما تجربه هادیمردانه خند حسان

 

 ...؟! یول-

 

قاصدک خم شد و خواست   یآورد و رو  رونیشلوارکش را ب  سانح

 قاصدک بلند شد...  غیشروع کند که باز ج

 

 پس کاندومت کو...؟! -

 

 خمار بود و حالش خراب...  حسان

 ...! ی بار حامله بش هیبه  ستیول کن جوجه!  قرار ن -
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را عقب کش  قاصدک شد و دو طرف    یکه حسان عصب  دیخود 

 ... دیخود کشرانش را گرفت و سمت 

 

 ...؟! یحامله بش ستیبار قرار ن هیگفتم به  -

 

 هم تموم شده...!   میمن قرص ضد باردار -

 

پس    فتهیب  ی اتفاق  ستیحرص زد:  به درک! گفتم قرار ن  حسان

 ...! میمثل آدم بزار به عشق و حالمون برس

 

 خوام...!  ی من حاال بچه نم ی ول -

 

  مون یهم تو عروسفوقش بچمون    شه،ینم  یطور  چیگفتم که ه  -

 حضور داره...! 
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تا خواست باز حرف بزند و مانع شود،  حسان خودش را    قاصدک 

لبش گذاشته و معاشقه را از   ینداخت لب روتن دخترک ا  یرو

او را مست و   نقاط حساس تنش  سر گرفت و با دست زدن به 

را    زیشب خاطره انگ  کیخمار خواستن کرد و به قول خودش  

 رقم زد... 

 

 قاصدک 

 

 ... میاز ده روز روحم، قلبم و خودم آرام گرفت بعد

 من حسان بود. آرامش

 هم به بودن حسان بود. دنمینفس کش یحت

 

نه! اما من به    ا یدانم درست بود    یو عشق نم  یهمه وابستگ  نیا

 . دمیکش  یحسانم نفس م یهوا

 



 

~ 1473 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

عشق    یرو  سشیخ  بوسه با  و  کنم  باز  چشم  شد  باعث  لبانم 

 نگاهش کنم. 

خوب  انگار حس  نگاهم  و    افتیدر  یاز  چالندم  آغوشش  در  که 

 را از سر گرفت.  دنیبوس

 

 . دیکم آورد و عقب کش نفس

 

 حسان آرومتر مگه دنبالت کردن؟!-

 

وقتدیخند  حسان م  یدلبر  هی  ی:  مگه  باشه  ازش    شهیکنارت 

 ! ؟یبگذر

 

خبر   یوقت  میبگو  خواستم دلبرکت  از  روز  مگر    ،ینگرفت  یده 

 ...؟! ینگذشت
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 به دهن گرفتم تا روز خوشمان خراب نشود. زبان

 

  ی و آن عضله ها کلیه  دن یبلند شد تا حمام کند که با د  حسان

 افتادند.  انی بدنم به غل یهورمون ها ستمیپدر درارش دوباره س

 

  شی پک ها  کس یدانست خودش با س  ی خواند و نم  ی مرا دلبر م  او

 آورد...!  یچه به روز من م

 

 ز شد. با مشین شبید یادآوری  با

و خشن   ستیشدن در کارش ن  ریشوهر هاتم بروم که س  قربون

 . دی ایهست که بدش ب  یدوست دارد البته ک یو وحش

 

لباس خواب را تن زدم و از اتاق خارج   ییرو  ریشدم و حر  بلند

 شدم. 
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  م یاش که انگار بازار شام بود، ابروها  رهیآشپزخانه و جز  دنید   با

 باال رفت. 

 . د یبار  یخانه اش هم م واریدبودن از در و  یوحش

 

 که تنم خشک شد.  دیبه ذهنم رس یزیچ یبا قدم بعد اما

 نکرده بود...!!  یریحسان جلوگ شبید

 . دیلرز پشتم

 . دیلبم ماس یرو لبخند

 بچه دار شدن و بچه خواستن را نداشتم. یاالن آمادگ  من

 زود بود!  ی ادیز فعال

 

 قاصدکم...! -

 

 ....!!! نیه-
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 ام گذاشتم و از ترس چشم بستم.  نهیقفسه س یرو دست

 

حال  مهیسراس  حسان ا  یدر  حوله  تنها  بود،   یکه  کمرش  دور 

 شد؟!   یگفت: چ  یسمتم آمد و با نگران

 

 کردم لبخند بزنم.  یسع

 خواستم حساس شود. ینم

 

 ... دمیترس یدفعه اومد هیفکر بودم،  یتو یچیه-

 

  یم فکر    ی : فدات بشم به چد یسو سرم را بو  دیآغوشم کش  در

 ...؟ یکرد

 

بگو  دوست دارم فکر م  م یداشتم    یدست  یخواه  ی کنم م  ی که 

 ...! یکن  نمیبچه خانه نش کیبا  یدست
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کردم   یو با عشوه گفتم: داشتم فکر م دمیبه گردنش کش یدست

 باشه...!  جیتونه خوب و مه یم  یلیخ یلیخ د یجد یتجربه جاها

 

 حسان ستاره باران شد. چشمان

 بلدم...!  دترمی جد یجاها یبخوا-

 

  دتر یجد  یهم جاها  گری دو بار د  چیبار که ه  کی  دادمیخدا وا م  به

 خواست تجربه کند. یرا م

 آمدم...  رونیزدم و از آغوشش ب یچشمک

شده    رتیدارم جونم! در ضمن تو هم د  یمهم تر  یفعال کارها-

 ...! یگالر یبر د یبا

 

ب  از ن  یآمدم و سمت سوپر مارکت  رونیداروخانه  بود    کمیزدکه 

 . دمیخر یآب معدن  کیرفتم و 
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 را از خشاب جدا کردم و خوردم. یقرص اورژانس دو

 راحت شد. المیخ

 

  دهیترس  ینیکه با ترمز ماش  رمیبگ  یرفتم تا تاکس  ابانیخ  سمت

 عقب رفتم. 

 

 از ترس بسته شده بود.  م یها چشم

 

 زدم.  ی نفس م نفس

 دانستم.  یبود را نم یشعوریب کدام

  یبارش کنم که صدا  د یا  یتا هرچه از دهنم در م  باز کردم  چشم

 حسان به کوشم خورد.

 

 ...؟! یکرد ی کار م یچ نجایا-
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 از تنم رفت. روح

 نفهمد. خواستم

 احمق ها لبخند زدم.  مثل

 ...! رمیاومدم داروخونه قرص سر درد بگ -

 

 را هم کور کردم. بود بدتر چشمش بد

 

و بازش    دیهوا کش  یدفعه ب   کی دستم بود و    سهیک  ی حسان پ   نگاه 

 کرد.

  رهیت  ش ی آن ها چشم ها  دنیآورد و با د   رونیقرص را ب  خشاب

 شدند. 

 

 کردم...؟!  یمن احساس م   ای کدر بود  نگاهش
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 اش دوباره ترسناک شده بود.  یبرزخ افهیرا چنگ زد،  ق میبازو

 ! می تازه صلح کرده بود ما

  ن یا   شده اش گفت:   دیکل  یدندان ها  یرا باال آورد و از ال  خشاب

 ؟ یکن  یقرص سر درده؟  من و خر م

 

 کارا قاصدک؟!  نیا ی چ یعنیداد زد:   ناگهان

 

 بودم.  دهیترس

 کجا...؟!  شبشید  ازیپر عشق و ن یچشم ها کجا و چشم ها نیا

 

 خوام...!  یردم:  من بچه نمک بغض

 

برد و    شیموها  یبست و دو دستش را تو  خیچشمانش    یاهیس

ول م  من  یناراحت و خشدار گفت:   نامرد!     یبچه    ه یخواستم 

 معرفتت...! یخود خود ب نیدختر ع 
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 ام گرفت.  هیگر

 زده بود.  رونیب  شیشانیپ  رگ

 طور...  نیگردنش هم هم رگ

 سرخ و برافروخته بود.  صورتش

 

را چنگ زد و داخل   ی چشمانش طوفان  کباره ی  به و دستم  شد 

 . دیو در را بهم کوب دیکش نیماش

 

 و مبهوت بودم. مات

 در صدا و حرکاتش نبود.   ی نرمش گریکه شد د نیاشم سوار

 شده بود.  وانهید

 

تع  ایبچه داشتن  - تو  رو  ا  یکن  ینم  نیینداشتن    نیقاصدک!  

و عشق    یمهربون  اقتیتو ل  یول   میریگ  یم  ییکه دوتا  هی میتصم
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نداره    یمشکل  می!  بهت گفتم به فرض هم بچه دار شدیرو ندار

بچه بشه نشونه اون شب   نیکه ا  ادهیچون عشقمون اونقدر بهم ز

...   یخرابش کرد  تو  یول  میکرد  یم  یکه تا صبح عشق باز  هییها

 ...! یخرابش کرد

 

!  خراب یلعنت  ی: خراب کرد دیزد و مشت به فرمان کوب  ادیفر

 ...! یکرد

 

 باال بود.  سرعتش

 بودم.  دهیکرد و من ترس یداشت خفه اش م تیعصبان

 

سرخ شده     یبا چشماندفعه برگشت و    کیرا صدا زدم که    اسمش

خودمه بهت آسون گرفتم   ریتقص  ی دون  ی گفت: م  یجد  یلیخ

 !یپررو شد
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  ی دون  یگفت:  م  یشخندیباال برد و با ن  میاشاره اش را برا  انگشت

طرف ات   کی  میو تصم  یکه کرد  یمن بچه دوست دارم و با کار

  دمت ی هر دفعه که د ی که حامله بش ی گرفتم تا زمان م یمنم تصم

جا    نیکنم!  اصال هم االن از هم  ی ه کردنت اقدام محامل  یبرا

جزو    نم ید سکس تو ماشیتجربه جد  هیدر ضمن    م یکن  ی شروع م

 کنم...!!!   یبوده که حاال اجراش م ام یفانتز

 

خارج شده و وارد    ابانیبرم که از خ  یو مبهوت نامش را م  مات

 شود.  یقابل سکنه است م  ریکه غ  یکوچه فرع 

 

خرابه  ماشبن کنار  د  یا   را  اصال  م  دیکه  پارک  و    یندارد  کند 

 ندارد.  د یبه داخل د رونیاز ب یدود یها شهیش

 رد. را هم روشن ک پخش

 

پر    یبرمت جا  یدفعه بعد م   ی ول  ستین  یقشنگ  یویدرسته و-

 دار و درخت... 
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 آغوشش...  یکه پرت شدم تو دیرا کش دستم

 نشاند.  شی پا یو من را رو دیرا عقب کش شیصندل

 و مانتو جلو بازم را هم از تنم در آورد...  دیرا کش شالم

 

 خوام حسان...! ی من بچه نم-

 

دختر دار    یچون دارم رو  ینق نزن  یخوام و بهتره ه  ی من م-

 کن که شکل تو بشه...!  یکنم، تازه همکار یشدنش تمرکز م 

 

 ام خنده ام گرفت.  یترس و ناراحت انیم در

ر دوستم داشت که که کردم باز هم آنقد یکه با وجود کار یوقت

 رفت.  یخواست دخترش شکل من باشد،  دلم ضعف م یم

 یکه جزو فانتز  یو خفن  د یجد  ی هم بد نبود و تجربه ها  دیشا

 هم بود....!  ش یها
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 ی راو

 

 

 ! ؟ یدون یم  یقاصدک چ یرها خانوم شما در مورد بچگ -

 

 متعجب نگاه حسان کرد.  رها

قاصدک    یها  ید بچگخواست در مور  ی شده بود که حسان م  چه

 بداند؟! 

 

 افتاده؟  ی اتفاق دیببخش-

 

و نافذش را روانه رها کرد و با اخم گفت:   آره    رهینگاه خ حسان

 افتاده...!  ییاتفاقا هی
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 دل نگران شد.  رها

 . دی لرز لیکرد که دل کم لیکم نگاه 

 آروم باش!  لیدل کم زی را گرفت و آرام گفت:  عز دستش

 

 شده؟!  یحسان چ-

 

 ران بود.نگ حسان

 یبود مخصوصا حمله ها  زیقاصدک شک برانگ  یو اخالق ها  رفتار

 گفت!   یم  انیکرد و هذ یاش که شب تا صبح تب م  یعصب

 

  ی م  یاغی  یو گاه  دیترس  یم  یگاه   شانیبحث و جدل ها  یتو

 قابل کنترل...!  ریشد و غ 

 

 هست!  ش یها  یکه هست مربوط به کودک یزیدانست هرچ یم
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 گرفته بود!  یموناون روز که سهند مه-

 

 خب؟!-

 

ترس- که  زدم  داد  سرش  و  شد  دعوامون  قاصدک  و  و   دیمن 

 وحشت کرد... 

 

 هیتو ما  یزیچشم بست و آرام پچ زد:  بعدم لرزش بدن چ  رها

 ...! یهوشیتشنج و ب یها

 

 بهم نگاه کردند و بدتر مات رها شدند.  لیو کم حسان

 

 ...! قآیدق-
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و نگفتن بود که حسان گفتن    انیآب دهان قورت داد و م  رها

بهم بگو،     ی دون  یم   یگفت:  هرچ  ی خودش رو جلو کشبد و جد

 تکرار بشه...! تیخوام باز اون موقع ینم

 

رو که   الیگفت:  خدا لعنت کنه ل  یچشم بست و با ناراحت  رها

  ی ا   لهیوس  چیکرده و از ه  تشی اذ  یلیخ  الیحالشه!  ل  یبانباعث و  

...  نیزم  ریز  یکردنش تو  ینذاشته... زندو  یآزارش کم نم  یبرا

به سرش    ی فکرش کن  یی !!! هر بالیتشنگ  ، یکتک زدن... گشنگ

 بگم موفق هم شد...!   دیکنه و با ی آورده که قاصدک رو روان

 

 ناباور پلک زد...  حسان

 سخت بود. هضمش

سخت باشد چه برسد به آنکه تجربه آنها   نقدریا  دنشیشن  یوقت

 ...!!! یجا داشته باش کیرا 
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ده ساله بود که آقا    ا یقاصدک نه    بایبغض ادامه داد:  تقر  با  رها

  شیمسافرت و قاصدک پ  رنیم   یکار یسامان و خاله ماهرخ برا

نا    شهیمجونش!!!    یبال  شهیموندن م  نیمونه... اما ا  یخانجون م

که تا آخر عمر   یانی تب و هذ  شهیو ترس و وحشت!  م  یآروم

 باهاشه!!! 

 

 را روانه حسان کرد. سکوت کرد و نگاه پر دردش رها

 

 ... دیشن ی م  دی با ی نفس کم آورد ول حسان

 خب بعدش...؟ -

 

!   اد یهم م  الیمونه که ل  یخانجون م  شیپ   یده،  پونزده روز  هی-

و    رازیش  رهیو ناچارا خانجون م  رهیمیاز بستگان خانجون م  یکی

و آزار   تیاذ  یبرا  یاز هر فرصت  الی...لشهیتنها م  الیقاصدک با ل

روز به بهونه باال رفتن از درخت   هیکرده،    ی فاده مقاصدک است

  ی که در حقش م  یی ها  هیتنب  از سر آغ   شهیزنه و م  ی کتکش م 



 

~ 1490 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  نیندازه و بدتر  یتو جونش م  یو خشن  یبار سگ وحش  هیکنه!  

 بوده...!  ک یکه نزد ششیپ  ندازه یرو م ی روان وونهید هیبال هم 

 

ان چهره سرخ حس  یسخت بود وقت  یادیشد،  گفتنش ز  ساکت

 . دیرا د

 

 ! یحرف یبرا دیچرخ یشده بود و زبانش نم الل

 

 ترسناک حسان به ترسش دامن زد.  چشمان

 خب بعدش...! -

 

 شده بود.  ریقطعا از جانش س    د،یرا بگو بعدش

بود که به شدت خود را کنترل کرده    ی مانند انبار باروت  حسان

 بود.
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 رها خانوم بعدش... -

 

نگاه ک   یبا چشمان  رها بعد حسان کرد و گفت:     لیمدو دو زن 

کنه که    یخواست بهش دست دراز  یخواست... م   ی م  وونهیاون د

 ده...!   یرسه و نجاتش م یم مایس

 

 افتد.  ی هم م یپر درد رو حسان چشم

 ن یخواسته همچ  یداشته که م یرذل و کثافت چه دشمن یالیل

 ...؟! اوردیسر بچه برادرش ب یفیکث یبال

 

 شد.  یم جیآورد و بدتر گ یر نمسر د زیچ چیه از

 

قاصدکش را نداشته    دن یچه بوده که چشم و د  الیقصد ل  اصال

 است...؟! 

 زد.  ی نم ی قاصدک حرف خود
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تونم    یگفت:  م  دی و ترد  یبا دو دل  دیآشفته اش را د  افهیکه ق  رها

 آدرس روانشناسش و بهتون بدم...! 

 

 باز شد.  ی کم شی به قلبش برگشت و اخم ها دیام

 ... نیکن ی ملطف -

 

که من بهتون گفتم   دیو گفت: فقط به قاصدک نگ  دیلب گز  رها

 کشه...!  ی چون واقعا من و م

 

 راحت...! التونیخ گمینم-

 

سر    الیل  ی از کارها  د ی حاالها کار داشت و مهمتر از همه با  حاال

 آورد.  یدر م
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 راست به سمت اتاقش رفت.  کیشد و  یوارد گالر حسان

 ا گرفت که دخترک جواب نداد.قاصدک ر شماره

 کرد.  اخم

 خواب آلودش بلند شد...  یبار صدا ن یشماره گرفت که ا دوباره

 

 ...؟! هیهوم ک-

 

 اش گرفت.  خنده

آلود جواب ها  بارها  بود که زنگ زده و دخترک خواب   یشده 

 از همه اش بهتر بوده...  نیداده که ا یجالب

 

 ! ؟یسالم خوب-
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 یبا لحن خمار  یم کرد و شاک حسان اخ  یصدا  دنیباشن  قاصدک 

 گفت:  تو روحت... حسان!... االن چه وقت زنگ زدنه...؟! 

 

داد و با خباثت گفت:   هیتک شی صندل ینرم و آرام به پشت حسان

 آخ مزاحم خوابتون شدم خانوم خانوما...؟! 

 

بلند شد و بالشتش را برداشت و محکم    یبار حرص  نیا  قاصدک

من و به   یچی:  مزاحم که هدی کش یخفه ا غی تخت زد و ج یرو

داد د  یگا  و  من  هربار  باشم...    فتیح  ید یحسان!  سالم  اومد 

نه م  یکن  یسرم م  هی  یجور  از درد  ب  تونمیکه  نه  برم    داریراه 

 باشم! 

 

 

 ی بخواماساژت بدم؟     امیب  یخوایحسان بلند شد:  جون! م  قهقهه

 هم بلدما...!   یلندیتا
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ت: نه جونــــــــم!   پر حرص گف  یسرخ و لحن  یبا صورت  قاصدک 

بزن وگرنه   یدار  یشرت کم... برو عمت و ماساژ بده! حسان حرف

 ....! ادیخوابم م زیکرم نر نقدریا

 

 !زمیبه جون خانومم اگر بخوام کرم بر-

 

 ...؟! یدار کاریحسان چ-

 

  گهیساعت د  هیپاش و تا    یدیخواب   یخب باشه!  بسه هرچ  یلیخ-

 و لباس عروس...! طال   دیواسه خر م یدنبالت بر امیم

م  یرادیا  کیگذاشت،  حسان    یم  یهرلباس  یرو  دست  یدر 

 آورد.

 را انتخاب کردند.  یحسان لباس قهیبه سل نکهیا تا

شناخت و نخواست که با او مخالفت    ی حسان را م  یها  تیحساس

 کند. 
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وارد اتاق پرو شد و پشت سرش هم حسان وارد شد که   قاصدک 

 کوباند و با حرص نگاهش کرد.  نیزم یپا رو  ظیدخترک با غ 

  ی م  یتات   ی خودم و اعصابم تات  یرو  یکال از صبح تا حاال دار-

 ...! یکن

 

رو  حسان تمام  آداب  لبخند  یبا  با  و  نشست  نفره  دو   ی مبل 

خودت   یجا رو  نیهم  یبازم غرغر کن  یگفت: اگه بخوا  انهیموذ

 ...! رمیدور ماراتن م هی یچیکه ه یتات   یتات

 

 باز ماند.  قاصدک  دهان

 حسان! یی پررو یلیخ-

 

دار- لطف  کار    ،یممنون  به  دست  خودم  وگرنه  بپوش  زودتر 

 ...! شمیم
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که به خاطرش   ینگاهش کرد که بعد با فکر  تیبا عصبان  قاصدک 

که   ارمیبه سرت ب  یی و در دل گفت: بال  دیشرورانه خند  دیرس

 ...! یاز جات پا بش ینتون

 

دوخت و در کمال ناز و    را به حسان  تش یشده ال  شیآرا  چشمان

 مانتو و شالش را در آورد. یبه آرام یلوند

 

 چشمان حسان برنداشت. یاش را از رو رهیخ نگاه 

پ   شیب  زشیآم  کیتحر  رکاتح مخصوصا   شیاز  گرفت.  شدت 

 بکشد.  رونیخواست تاپش را ب یوقت

 

سف  شکم و  انحنا  دشیتخت  پشت   یی با  به  داد،  به کمرش  که 

 .دیکش  رونیب و به ضرب تاپش را دیچرخ
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  ی حسان داغ و پر حرارت  حرکات دخترک را دنبال م   چشمان

 کرد.

 

و باسن خوش   د یکش  نییپا  یبند شلوارش شد و به آرام  دستش

 کرد.  یم یبنفشش بدجور دلبر ریفرم و ست لباس ز

 

 زوم باسنش بود.  چشمانش

 . دیلبش را گز یدوست داشت بلند بخندد ول قاصدک 

اوضاع  حسان وخامت  سر  متوجه  واکنش  که   عیو  شد  بدنش 

 . دیو خند  دیبه صورتش کش یدست

 

 ...! دمیخونه به خدا جرت م  م یبر توله سگ یشرف ی ب یلیخ-

 

  یبه باسنش داد که مردمک ها  یو لرزش  دیقاصدک خند  نباریا

 . دندیلرز شتریحسان ب
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از  اریگذشت همانجا اخت یم شتریب یشد اگر کم ینم نجوریا نه

 کرد.   یسره م کیرک را داد و کار دخت ی کف م

 

بلند شد و لباس بلند عروس را برداشت و دست به    یبه آن  حسان

 کار شد. 

لباس را تنش   خت،یکه قاصدک ر  ییو کرم ها  طنتیهمه ش  با

 کرد و عقب رفت. 

 

 باز ماند.  دهانش

 بود. ییبایاز الهه ز یسیتند دخترک

 بود.   ستادهیکه ا  یبا مدل مخصوصا

ز  قاصدک  کلبر  شی موها  ریدست  و  آبشار    پسید  و  کرد  باز  را 

 .ختیاش دورش ر ییطال

 .د یاش حبس شد و تمام وجودش دخترک را طلب  نهیدر س  نفس
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پوش  لباس ماه  دهیگرچه  مدل  اما  خوش    شیبود  اندام  تمام 

 گذاشته بود. شیتراشش را به نما

 

 ! اد؟ یچه بهم م نیخوشگله!بب نیحسان هم-

 

 . د یکش ینفس بلند حسان

با    نیچن  نیمحرم و نامحرم ا  یا چشم ه   انیخواست زنش م  ینم

خودش را   یها  یلباس بگردد اما زن خوشگل داشتن هم بد  نیا

 داشت.

از م  هرچند   ی بودند بهتر بود ول   دهیکه د  یی آن ها  انیلباسش 

موجود   نیا  یرو  بیدلش نا آرام بود و دست خودش نبود، عج

 و تعصب داشت...  رتیغ  شیروبه رو

 

و    متیکرد از در مال  یسع   د،ی اش را د  رهینگاه خ  یوقت   قاصدک 

 وارد شود. استیس
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 ! به خدا خسته شدم...گهیخوبه د نیحسان هم-

 

جدا شد و   لیم یبر لبش کاشت و ب  یجلو رفت و بوسه ا  حسان

  ی و نخوا  ینیدختر خوب بش  هی که مثل    یبه شرط  یگفت: باشه ول 

 ...! ی و برقص یهمش وسط باش

 

 عروسما...؟!   یوا! ناسالمت-

 

 باشه...!  نیسرسنگ دی عروس با  گه،یون دهم-

 

گفت و لباسش را   یی نازک کرد و برو بابا  یپشت چشم  قاصدک 

تنه   نییباال و پا   یها  یبرجستگ  یدرآورد که دستان حسان رو

 اش در رفت و برگشت بود... 

 

 وقت...!  هی یی نچا-
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استفاده    یبه خوب  ش یزندگ  یاز تموم فرصتا   د یآدم با  گه ینه د-

 کنه...! 

 

تنه حسان کرد و گفت:   نییبه پا  یو اشاره ا  دیناباور خند  دکقاص

کنترل   کنه،یاستفاده م  شیزندگ  یکه از فرصتا  یخوبه آدم وقت

تو   زهایچ  یبعض بدجور  که  مخصوصا  نشه  خارج  دستش  از 

 چشمه...!

 تکان داد.  یلبخند زد و سر حسان

ن- خودمون  عز  هی  ستیدست  راداره  دادن   زمیجور  موقع  که 

 ...!شهیحساس م گنالیس

 

و بعد از حساب کردن لباس از مزون    دندیبار هردو بلند خند  نیا

 خارج شدند. 
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  فشیشانه نح  یدرون آغوش خانجون فرو رفت و سر رو  قاصدک 

 گذاشت.

 بدنش قابل حس بود.  ارتعاش

که    نیز هم همبا  ینداشت ول  یروزها حال درست و درمان   نیا

 قاصدک خوب بود. یبود برا

 

تکاپو  سامان در  و    یعروس  یکارها  یهم  هست  دخترکش 

کرد    ی نم  غیدر  یکار  چیخوشحال از سر و سامان گرفتنش از ه

کرد تا    یدخترکش را پر م   یمخصوصا که راه به راه حساب بانک 

 نباشد.  یکم و کسر

 

ت  نهیس  قفسه صورت    دیکش  ریخانجون  متوجه  قاصدک  که 

 درهمش شد. 

 شد خانجون؟ یچ-
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 ی ز یارامش بخش گفت:  چ یخانجون با لبخند یبود ول دهیترس

 بخورم...  اریقرصم رو ب ستین

 

م  قاصدک  و  کرد  تند  پا  آشپزخانه    ش یداروها  سهیک  انیسمت 

 رفت.  رونیقرصش را چنگ زد و ب یقوط

                     

 مبل گذاشته شد. یپشت یخانجون آرام رو سر

 نگاهش کرد.  یبا دلهره و نگران قاصدک 

 

و با حفظ همان لبخند گفت:     دست قاصدک را گرفت  خانجون

 ستینترس دخترکم!  من تا تو رو تو لباس عروس نببنم قرار ن

 بکشم...!  ایدن نیدست از ا

 

بشم     یحرف رو نزن چون عصبان  نیاخم کرد:  خانجون ا  قاصدک 

 کنم...!  یممکنه حرصم و سر حسان خال
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 تو افتاده...!  ریحسان که گ چارهیب-

 

صبر    دیوگرنه با  یخوشگل  نین به ا نه جونم از خداشم باشه ز -

 ...! رهیکرد عمش براش زن بگ یم

 

 کن دختر...!  ایح-

 

چه  یگور به گور  یرها نیا یدون  ی: خانجون نمدی خند قاصدک

 ...! رتشیخواد خر شه و بگ  یم  رهچایبرده که ب لیاز کم یدل

 

نگاهش کرد و به طعنه گفت:  واال همون طورم حسان    خانجون

 رفت...! خر شد که تو رو گ

 

 حسان...؟!   ا ی ی عه خانجون شما طرفدار من-
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 حالش خوب نبود اما دل به دل نوه اش داد.  خانجون

 زمیگفت: عز  یقیشد و دستش را گرفت و با دم عم  یجد  خانجون

 بهت بگم...!  دی هست که با یی حرف ها هی یجدا از شوخ

 

 ؟ یسرتاپا گوش شد: چ قاصدک 

 

حرف    یسر  هی: هول نکن! دیو خند  به پشت دستش زد   خانجون

 ...! یمادر و دختر یها

 

 . دیماهرخ را به رخش کش  اد یدر دل قاصدک تکان خورد و    یزیچ

 

 ...؟! یمادر و دختر یها حرف

 ...!ندیعروس را در تن دردانه اش بب  دیکه نبود تا لباس سف  یمادر

 که ناکام شد.  یمادر

 به درد دلش برد...  ی که خانجون هم پ   دیکش یآه
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خودم  ی چند سال هی یول رمیمادرت رو بگ یمن نتونم جا د یشا-

 دارم بهت... یی حق ها هیبزرگت کردم و 

 

 آرام فقط نگاهش کرد.  قاصدک 

 

دار...    تیزندگ  یتو- نگه  رو  و شوهرت  وقت    هیحرمت خودت 

 یجلوش درببا  دی با  ییوقتا  هیو    یبه ساز شوهرت برقص  دی با  یی ها

  ن ییباال و پا  ی ...  دخترم زندگیسته شیتا بفهمه تو هم تو زندگ

  یبه پا  د یکه با  هی مهم اون عشق و دوست داشتن  ی داره ول  ادیز

صداقت    یطیوقت دروغ نگو و تحت هر شرا  چی...  هنیزیهم بر

 بده...  ادیو به شوهرتم  نیخرج کن و ا

 

مادرش و حرف   یتمام نبودن ها  ان یو در م  د یآرام خند  قاصدک 

بهش گوشزد کند، بودن خانجون  دکریم یکه خانجون سع  ییها

 کرد.  یرص م دلش را ق



 

~ 1508 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

ها  یپا  یرو  سر اشک  تا  داد  اجاز  و  گذاشت  راه    شیخانجون 

 .ردیبگ

کاش مامانمم بود! خانجون   یول  یخانجون چه خوبه که هست-

 ...!نهیکه من و تو لباس عروس بب  ستیذره شده! ن  هیدلم واسش  

 

 .دیرش کشس یرو یدل به دل نوه اش داد و دست خانجون

 ماهرخ نبود و دل دخترش خون بود. ی وقت دیداشت بگو چه

 

چقدر پوست کلفتم که    گمیوقت ها با خودم م  یخانجون بعض-

 کنم...  ی م ی طاقت آوردم و دارم زندگ

 

  شتیمن و تو باشه! مع  لیبه م  ستیدخترم قرار ن  نهیهم  یزندگ-

هرچ م  یخدا  مقدر  که    یول  زمیعز  شهیکه هست  خوبه  چقدر 

 ...! میبش ریت به خعاقب
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 خانجون دعا کن برام! -

 

 ... هی! حسان مرد خوبتهی ذکر روز و شبم خوشبخت-

 

با حسان  دی خند  ش یها  طنتی حسان و ش  یادآوریبا    قاصدک   :

 خوشحالم! خانجون عاشقشم....! 

 

 حسان! دیخوش به حال س-

 

 خوش به حال من که دارمش...! -

 ... یمعن   و هامیپر از ا ستیواژه ا  یزندگ

 کند.  ی م یبه طور دلخواهش آن را معن هرکس

بود   یقاصدک سرشار از خوشحال  یروزها  نیا  یبرا یزندگ  یمعن

 و شعف... 
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بود! چرا که عشق حسان   با یخانه حسان شدن به نظرش ز  عروس

دورتادور قلبش را گرفته و با هر نفس او خودش    یچکیمانند پ 

 کشد.  یهم نفس م 

 

 . زدیر یتارش م از حرکات و رف یخوشحال

 اش خرسند و خوشحال هستند.  یاز شاد همه

 

 . دندیچ یرها و حسن سنا،یرا با کمک  آپارتمان

 طور که به دلخواهش بود. آن

خاطره سازشان را    یکه قرار بود شب ها  یاتاق خواب  مخصوصا

 کنند و هر دو با وسواس آن را دکور کرده بودند.  یآنجا سپر

 

 بود.  یعروس روز

 رود.  شیپ   یخوب و عال زیخواست همه چ ی و مداشت  استرس

 کرد.   یم  تشیگذاشت و اذ یمدام سربه سرش م حسان



 

~ 1511 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 . دندیکه رس شگاهیآرا به

 

وقت را تلف نکرد و دست به کار    شیبایعروس ز  دنیبا د  شگریآرا

 شد. 

                     

 .دیدرخش  یم بایز یفرشته ا مانند 

شد    ی م  یاز خالق  ییبایهمه ز  نیمات ا  دنش ی هربار با د  حسان

 را از قلم ننداخته است. زیچ چیکه ه

 

  ی که ب  یافتد و روز عقد  یماهرخ م  ادیبا هربار نگاهش،     سامان

 سرو صدا انجام شد. 

 . دیدخترکش را در آغوش کش گریرا پاک کرد و بار د  اشکش

 

 

 جدا بود.  مجلس
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مختلط   کی  یحت تا  کند  مجاب  را  نتوانست حسان  درصد هم 

 .ردیبگ

کرد و    ی م  یقاصدک شاد  یبود و پا به پا جوان شده    خانجون

 را داشت. شیهوا

 

 لبخند بر لب داشت. یفخر عمه

 . دندیخند  یخانوم چشمان و لبانش م هیعط

بود و پسرش را در رخت    دهیچند ساله اش رس  یبه آرزو  باالخره

 . دی د یداماد

 

 برگزار شد.  یخوب و عال  زیچ همه

 شتر یو ب  شتریب  بود که قاصدک   ال یاتفاق خوبش نبود ل  نیمهمتر

 . دی خند یم

 بود. یموجود منحوس  شیبرا الیل انگار
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 کرده بود.  ییبد حسان را هوا شی با ناز و عشوه ها قاصدک 

 ممکن از حسان فاصله گرفته بود.  یجا تا

حسان نشده بود   کینزد  یهفته جز مواقع ضرور  کیبه    کینزد

 بود.  نیدر کم یو حال حسان مانند گرگ گرسنه ا

 

نشست که حسان سر    یصندل یرو  ده یخسته و نفس بر  قاصدک 

و ناز و    یدور  نیتمام ا  یگوشش برد و آرام گفت:  تالف  کینزد

 ...! ارمیعشوه هات و امشب سرت درم

 

نگاهش کرد:  تند نرو    شیبایکرده و ز  شیبا چشمان آرا  قاصدک 

 ...! میجونم!  کو حاال تا من و تو تنها بش

 

 ...! س یو دهنت سرو میشیها هم م:  تندیپر حرص خند حسان
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 نشه...؟!  سیسرواز کجا معلوم که دهن تو -

 

  چ یظاهرش را حفظ کرد:  ه  یکرد ول   یوا رفت،  اشتباه نم  حسان

ا بهونه  و  ن  یعذر  پرستیقبول  تا  تازه  هفته    تیودی...!  دو  هم 

 مونده...! 

 

 قاصدک باز ماند.  دهان

 شته باشد...! حد آمارش را دا  نیکرد حسان تا ا یرا نم فکرش

 

 ! ؟یتو آمار من و دار-

 

  چ یبه خود گرفت و گفت:  آمارش که ه  یژست مغرور  حسان

 رو هم بهت بگم...!  خشیتونم روز و تار یم یحت

 

 ! ؟یدون یاما تو از کجا م -
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 ...! گمیخونمون بهت م  م یآرامتر پچ زد:  رفت نباریا حسان

 

 

د داد به خو  یو مات شده،  ظاهر موذ  ش یک  دید   یوقت  قاصدک

  اد،یبه عرضت برسونم که از استرس ز  د یو گفت:  شوهر نمونه!  با

 ...! ی بکن یتون ینم یکار چیو تو ه ودمیپر  قایمن االن دق

 

 زد. شخندین حسان

اذ  دیفهم قصد  دخترک  انگار    تیکه  هم  او  و  دارد  را  کردنش 

 خوشش آمده که دل به دلش داد. 

قاصدک گفت: تو  رو به  انداخت و بعد خونسرد    تیبه جمع  ینگاه 

 نبود... یزیچکت کردم!  چ هیآتل
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دانست قاصدک    ینگفته و واقعا هم چک کرده بود... آخر م  دروغ

 دارد...!  ختنیقصد کرم ر یقیبه هر طر

 

 برگشت و بدتر از قبل متعجب نگاهش  کرد.  قاصدک 

 تو... تو...! -

 

بار  روزیپ   حسان کمر  دور  دست  و  کرد  نگاهش    کشیمندانه 

 ...! رمیبرم بم  دیت:  من زنم و نشناسم با انداخت و گف

 

بردار بلندش کرد و به وسط آمدند و قاصدک    لمیبه اشاره ف  بعد

 ...! امرزتتی با حرص گفت:  پس خدا ب

 

 ها خاموش شد و رقص نورها روشن. چراغ

 در فضا پخش شد.  یتیآهنگ ال یصدا
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دست دور کمر قاصدک انداخته بود،  او را به   کهیالدر ح  حسان

اش چسباند، دستان دخترک دور گردنش گره شد و    نهیس  تخت

 شروع به رقص تانگو کردند.  یبه آرام

 در آغوش سامان بغض داشت. قاصدک 

 کرد.  یم  یماهرخ بهش دهن کج نبود

 کرده بود که بغضش را فرو دهد که آغوش  یاول مراسم سع  از

 سامان تمام مقاومتش را درهم شکست.

 

خوشحال  دیود فشارش داد و گفت:  امشب بامحکم به خ سامان

 شه یهم  ادشی  یتو قلبمونه ول  یهرچند نبود مادرت خار  یباش

تلخ  زمیزندست عز اوقات خودت و شوهرت  !  خوشحال باش و 

 نکن.

 

 

  ی اتفاق  ا ی :  هر مشکل  دیرا بوس ش یشانیپ  گریجدا شد و بار د   بعد 

 پشتته...! شهیاومد بدون پدرت هم شیپ 
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 لبخند زد و تشکر کرد.  قاصدک  باالخره

 

 زد یو بغض بغلش کرد و در آخر نتوانست کرم نر ی با لودگ سهند

  د یالبته بع  یزنگ بزن  هیفقط کاف  یداشت  یو گفت:  شب هر مشکل

 ...! نیهم واسه امشب جا گذاشته باش یزیدونم چ یم

 

سهند زد   یپا یبا تمام حرصش پاشنه کفشش را به رو ک قاصد

ا  یفضولگفت:     یو با چشم غره ا خودت درست   نکهیتو؟  نه 

با    یروز ص  ی سنایکه   ی جور  ،یخوند  تیمحرم  غهی بدبخت 

 رنگ به رو نداشت...!  چارهیکه ب یرو داد بشیترت

 

درهم از درد ازش جدا شد و متعجب گفت:     یبا چهره ا  سهند

 ؟ یوحش یدیتو از کجا فهم
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 که سرزده به خانه سهند رفته بود هم  یروز  یادآوری با    قاصدک

 . دیهم خند دیخجالت کش

آه و ناله    ی خونت و داشتم، باز کردم و اومد تو که صدا  د یکل-

رفت! شصتم خبر دار شد که    یاتون هفت تا آپارتمان اونورتر م

 ....! بله

 

 توله... یشعوریب یلیخ-

 

 جناب...!  میارادت دار-

 

 ی خوشبخت  یآرزو  کیبه    کی  بیو بعد خانجون و به ترت  سروش

 کردند. 

 

 افتاد.  الیچشم قاصدک به ل کاتیتبر لیتمام س انیم

 داشت اما خود خودش بود. شک
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 . دی آ یحتما م الیشد اما مطمئن بود ل متعجب

 آمد.  یاو خوشش نم تیجز آزار و اذ یزیچ چیزن از ه نیا

 وقت بود منتظرش بود. یلیخ

خواست هرچه   یکه حسان م  یجشن عروس  یاگر هم برا  دیشا

بود که  الینکرد فقط به خاطر ل یاعتراض چیزودتر برگزار شود، ه

پ   یم قابل  و  مسخره  طرز  به  م   ینیب  ش یداتست  را    ی خودش 

 رساند. 

 

 شد.  کیزد و بهش نزد شخندین الیل

 حالش بهم خورد و چشمانش پر شد از نفرت. قاصدک 

را  شیبود اما او حق نداشت عروس الیکه منتظر ل یوجود باتمام 

 زهرش کند. 

 

 قاصدک جان...!  گم یم کیبهت تبر-
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 نگران نگاه آن دو کردند.  هیبق یو خانجون حت حسان

 زد و تشکر کرد.  یدر کمال آرامش لبخند قاصدک 

 

 متعجب نگاهش کرد.  نحسا

است چون قبال نفرت    یشیآرام بودن قاصدک،  نما  نیکرد ا  حس

 بود...!  ده یو واکنش تند قاصدک را د

 

ها    نیزودتر از ا  دیردآو  فیتشر  ر یممنون عمه جان!  چقدر د-

 منتظر بودم.

 

و دم گوشش   دیبا نفرت خم شد و با انزجار او را در آغوش کش  الیل

 ...! ینینب یوقت رنگ خوشبخت چیه دوارمیپچ زد: ام

 

 . شی بازوها نیپنجه انداخت ب قاصدک 
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ل  یم که  رو  ال یدانست  دست  درست  و  دارد  روانش    یمنظور 

 گذاشته است.

 

و    ی!  تو کورالیتو ندارم ل  یوار  دیبه ام  یازیخند زد:  من ن  پوز

و    رهیهست که عاشقانه برام بم  یکیمنم مثل مادرم    ینیب  ینم

پشت    ایلیهست که پشتمه!  البته خ  ی کیدوستم داشته باشه!   

!  اونقدر  ستمیاون بچه هشت نه ساله ن  گهیمنن منتها خودمم د 

بهتره !  ینیرنگ فردا رو نب  مکن  یتونم کار  یجا م  نیپرم که هم

کن  کمی خودت  نحس  وجود  فکر  ه  یبه  شوهرت   ی حت  چیکه 

 پسرتم ترکت کرد ... 

 

 به تنش نشست. یلرز الیل

 داشت اما ظاهرش را حفظ کرد.  استرس

 قدر شده بود.  فشیحر

 رفته...؟!  یدانست که عل ی از کجا م او
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خودش را نباخت و پوزخند زد: من هر لحظه به فکر خودم   اما

 ب باش ..! مراق شتریهستم تو ب

 

د  قاصدک  و    گریبار  آمد  جلو  که حسان  کرد  نگاهش  نفرت  پر 

 کرده اش را گرفت. خیدست 

 نگاهش کرد.  متعجب

 کرد و بعد از تشکر حسان  رفت.   یاو هم اظهار خوشبخت  یبرا  الیل

 

  ی که مصنوع   ی و با لبخند  دیجلو آمد که قاصدک فهم   خانجون

نباش خ را حسان حس کرد،  گفت:  نگران  انجون من  بودنش 

 متلک بارم کنه تا دلش خوش بشه...! هیخوبم!  اونم اومده 

 

 اخم کرد:  غلط کرده...!  خانجون

 

 الم خوبه...زد:  خانجون من ح یتبسم آرام بخش قاصدک 
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 قانع شد.  خانجون

 رفتند. همه

 

 در را پشت سرش بست.  حسان

دانست که دخترک    ی اما م  اردیسر در ب  هیداشت از قض  دوست

 . دیبگو ستیار نقر یزیچ

از گردن   یقیو دم عم  دیرفت و دخترکش را در آغوش کش  جلو

 لختش گرفت. 

توانست آن را از خود    ی شد و نم  ی م  دهیکش  ال یبه سمت ل  فکرش

 دور مند. 

 زد.  یم  ادیسرکشش حرص را فر یحس ها تمام

 ول کن نبود. الیل

 . دیپاش یبه زخمش م نمک
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  ی به آتشت م ش یرو دنینمک پاش که زخم خورده و  ی از قلب آخ

 .دیکش

 

ز  تن اش  شده  ها  ریمنقبض  لب  حسان،  رو  ش یدست  از   یرا 

 گردن قاصدک جدا کرد. 

 

پوشش حال    یبرا  یدانست که آن ظاهر خونسرد تنها نقاب   یم

 بود.  شیشب زندگ نیامشب مهمتر یبدش بود ول 

 

 را سمت خود چرخاند و تنها نگاهش کرد.  قاصدک 

 ه نگاهش دوخته شد.سرخ دخترک ب چشمان

بوس   یرو  حسان را  دختر   دیچشمش  من  کرد:   زمزمه  آرام  و 

 خود خودت باشه...!  نیکه ع  یکیدوست دارم 

 خوب نبود. چیحالش ه د یلب گز قاصدک 
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تنش از چشمان حسان دور نماند که قاصدک پر شتاب    لرزش

 لب حسان گذاشت. یو لب رو دیخود را باال کش

 . دیو بوس دیبوس

 ن دیتا آنچه که باعث خشم و حرصش بود با بوس  تخ یر  اشک

 برود.  ادشی

 

مات و مبهوت دخترک را در آغوش گرفته بود که با دندان    حسان

 لبش فرو رفت،  به خود آمد. یکه تو یی ها

 .دشیبه دلش داد و بوس دل

 و خشن... صانهیحر

 داشت قاصدک فراموش کند.  دوست

کال    چ،یا فکر که هکرد ت ی م ی در دلش زد و قطعا کار یلبخند

 بوده است...!!!  یکدام خر الیبرود ل ادشی

                     

 زدند.  یجدا شد هر دو نفس نفس م  ازش
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 هر دو سرخ و متورم شده بود. لبان

 

 ...؟! یکن  یهمراه یتا صبح بتون دوارمیبود! ام یشروع خوب-

 

 قاصدک باز ماند.  دهان

 جنبه داشته باش...! -

 

ب  شخندین  حسان باال  ام  جنبه  به زد:  و  گذاشتم  آزادت  که  وده 

 طرفت...!  ام یمن ب یخودت نخواست ی کن ی اشتباه فکر م

 

بچه طرفه... تا    هیانگار با    گهی م  یجور  هیشد:    یحرص  قاصدک

 ... یبش کیبهم نزد ی تون یامشبم نم یمن نخوام حت

 

خب   یلیو گفت: خ  دیلبش کش  یانگشت شصتش را رو  حسان

  فمیخدا نکنه حر  ی ولنشم...  کی کن من بهت نزد  ی باشه تو سع
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اون چند روز و سرت در    یو تالف  سهیدهنت از حاال سرو  ؛ینش

 ...! ارمیم

 

چشم  قاصدک  قدم    یپشت  خوابشان  اتاق  سمت  و  کرد  نازک 

کنده شد و مثل    نیزم  یدفعه حس کرد از رو  کیبرداشت که  

کول    یتاده که روها اف  ینیزم  بیتل س  یرو  نیزم  بیس  یگون

 حسان بود... 

 

 ؟یکن یم کاریچ  یدار عورشیحسان ب-

 

نزن بچه گوشم کر شد...    غیبه باسنش زد: اه ج  یضربه ا  حسان

 بشم...  کیبهت نزد یکه نزار  دمیدارم بهت آوانس م

 

م   قاصدک  به کمر حسان  و ج  ی مشت  تا    ی م  غیج  غ یزد  کرد 

 گذاشت...  نیزم یدر اتاق باز شد و حسان او را رو نکهیا
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  کارتیخدا بگم چ  ی! ایهات   حسان که فقط فکر شب  یریبم  یا  -

 پا....  گهیزنه باال د  یحشرت م یکنه وقت

 

در دهانش   شی حرف ها شیرو به رو یفضا دنیو با د  گردهیم بر

 ماند.  یم

 

 

 خوشگله...؟! نجایچه ا-

 

 هات تموم شد...؟!  یگر یشد:  عه وحش نهیدست به س حسان

 

که مانند    پر پر شده   یگل سرخ ها  انیم  یتوجه چرخ  ی ب  قاصدک 

رز   ی پارکت ها بود، زد و از کنار دسته دسته گل ها  یفرش رو

عج که  شد  رد  سف  بیقرمز  دکور  ترک  دیبا  خواب    یب   بیاتاق 

 را بوجود اورده بود. یرینظ
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 باشه...؟! فکر نکنم کار تو  -

 

  اد یو گفت:  بهم نم  د یجلو رفت و از پشت در آغوشش کش  حسان

 کار را بکنم..  ؟!  نیاز ا

 

 ...! یمن و حرص بد ی ه  ادیقط بهت منه ف-

 

را برگرداند، جذاب و خمار گفت:  امشب دوست داشتم    قاصدک 

  ن یناله هات ب  ی... دوست دارم صدام یباش  ا ی تا خود صبح تو رو

داغ و پر عطش با   نیگل ها پخش بشه و همچ نیبرگ به برگ ا

 ... میو خاکستر بش میهم بسوز

 

 قاصدک رفت.  دل

 رفت. الیل
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 را باز کند. شی کرد موها کمک حسان

 آورد.  رونیهم ب لباسش

 

خرمن   شوازیقرمز به پ   یلباس خواب  دنیحمام رفت و با پوش  به

 سرخ و حسان رفت...  یگل ها

 

داغ کرد و حس خواستن از   یحسان تماما چشم شد و جور   تن

کش شعله  وجودش  در  لوند  حرکات  و  مجال   د یرفتار  به    ی که 

 کرد...  شیو بوسه ها خود ریدلبرکش نداد و او را اس

 

آن گلبرگ ها حسان موفق شده بود،  قاصدک را از   انیم  امشب

 رها کند.  یال یهر فکر و خ

هوا  قاصدک  و  تن  نفس کش  یمحصور  و    د یحسان  کرد  ناله  و 

 او و ضربه زدنش است... نیدر کم ال یرفت که ل ادشی
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  را صدا زد و گفت:   ینیحاج حس  ینیریخانوم با لبخند ش  هیعط

 ...؟! میدیباالخره به ارزومون رس یدید

 

 . دیسر تکان داد و دست همسرش را گرفت و بوس ینیحس حاج

 . دیخانوم سرخ شد و با خجالت خند هیعط

و گفت: دعا کن    دیسرش را هم بوس  یخم شد و رو  ینیحس  حاج

و خودشون   ی رو بدونن و خدا، حافظ زندگ  یخوشبخت  نیکه قدر ا

 باشه...! 

 

 حتما هست... -

 

چرا دلم آشوبه ...     دونم یدل دل کرد و گفت:  نم  ینیحس  حاج

ول بخونم  نماز  شدم  ل  ی بلند  حضور  خانوم!   آشوبه  و    الیدلم 

 خوابم کرده...!  یب  یاومدنش به جشن عروس
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 نگفت.  یهست ول  یهر ان منتظر اتفاق  دیبگو خواست

 قرار حسان و قاصدک بود. ی ب دلش

 رامش را آرام کند. ا دل نا آت  ستادیشد و دوباره به نماز ا بلند

 

 بلند شد و سمت حمام رفت. یکرخت با

 هنوز خواب بود. قاصدک 

 فرستاد.  شیبرا ی بوسه ا شبید  ادی زد و به  لبخند

 

  لش یبود،  موبا  دهیچیکه دورش پ  یگرفته و تنها با حوله ا دوش

 را برداشت و از اتاق خارج شد. 

 

و آمدنش    الیتا در مورد لرا گرفت و ازش خواست    مانیپ   شماره

 کند.  بشیتعق یکند و حت قیبه طور کامل تحق

دلبرکش   یالبته نه خودش برا  د؛یترس  یزن م  نیاز آمدن ا  بدجور

 دانست.  یو عداوت را نم نهیک نیکه هنوز علت ا
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توانست از خود قاصدک بپرسد که به طور حتم   یکاش م   یا  یول

 ! گرفت...؟ یجواب نم

 

 . دی هم تدارک د ی بحانه مفصلآماده کرده و ص یچا

د  به صبح  شبیجبران  برا  یتا  نا  بود    یکه  نگذاشته  دلبرکش 

ببرون آورد،  در    یجعبه ا  فشیسمت اتاقش برگشت و داخل ک

 آن را باز کرد.

 که به شکل قاصدک بود...!  یفیظر ست

 قبل سفارش ساختش را داده بود.  یلیخ از

 

 آمد.  رونیغر غر کنان از اتاق ب قاصدک 

در آغوشش   یم دوش گرفته و کنار حسان آمد و مانند گربه اه  او

 .دیخز

ز  حسان م  شیزانو  ریدست  سمت  و  کرد  بلندش  و   زیانداخت 

 رفتند.
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 ... شیپا ینشست و دخترک هم رو یصندل یرو

 

 ؟ یمهمون دار-

 

 مگه؟!نه! چطور -

 ...؟! یکه چ زیم  یرو یگذاشت زیم زیهمه چ نیا-

اندازه خودت بخور قربونت برم   و گفت:  تو دیلپش را کش حسان

 رو هم کم داره...!  نیهم کل یقد و ه  نیبا من... ا شیبق

 نثارش کرد.  ی به دماغش داد و گنده بک ینیچ قاصدک 

گذاشت   شیدخترک مشغول است جعبه را جلو  د ید  ی وقت  حسان

 گردنش گذاشت. یگود یداغ و پر حرارت تو یو بوسه ا

 د.متعجب برگشت و نگاه حسان کر قاصدک 

و    دیدلش لرز  زانیآو  ی قاصدک ها  دنی را باز کرد و با د  حعبه

 .دیو لبانش را بوس دیحسان چرخ یپا یرو
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 گفت کار هر روزشه...   یم    !ادیم  رونیو ب  یمیخونه قد  هیتو    رهیم-

برم باشگاه خب    دیمن با  نی:  ببدیبه صورتش کش  یدست  حسان

زود   ه؟یاون خونه مال ک  نیبب  یول رو در ضمن  توش  و  ته  تر 

 ...! دهیدستمون م یکار هیزن  نیکه ا اریدرب

خواست    یکه م  یگفتن حرف  یسخت نگاهش کرد و برا  مانیپ 

 استرس داشت...

 شده؟!  یزیدارد که گفت:  چ یحرف مانیحس کرد،  پ  حسان

 اومده سراغم...!  دهیسر تکان داد و گفت: سپ مانیپ 

 ماند.  حسان

 درهم شد  ش یها اخم

 داشت؟ کاریو دوباره تکرار کرد: چ  دهیکه بد شن انگار

 

 یحرکت برا  نیعقب رفت اما باز دوباره برگشت!  ا  یقدم   مانیپ 

 ...! ستیدر انتظارش ن یخوب زی هست که چ نیا یحسان به معنا

 



 

~ 1537 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 بود.   یعصبان

 داشت؟ کاریچ مانیپ -

 

را به چشمانش مال  مانیپ  انگشتش  ادعا    دیدو  باالخره گفت:  و 

 ...!!! یپدر بچش داشت که

 

 . ستادیحسان ا یات یعالئم ح تمام

ول  ی م   یشوخ  قطعا  جد  ی کرد  نگاه  ب   ی از  پ   ی و   مانیحوصله 

 شد!  یحس نم یشوخ

 

 وجود دوست داشت منکر شود. نیبا تمام ا اما

ص  دهیسپ چندماه  برا  غهیفقط  تنها  هم  آن  و  بود  رفع    یاش 

 ...! ازشین

 ب بود...! خدا هم مواظ شهیبچه نبود که هم یبرا یقرار
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 را حفظ کرد. ظاهرش

 ش؟ ی دیکجا د -

 

 نداشت...  یتوان مانیپ 

هم نه اما به قاصدک    گریکس د   چ یشر به گوش ه  نیاگر ا  چون

 ... ختیر ی بهم م زیهمه چ  د،یرس یم

 

 و شکمشم جلو بود...   دمشیدفترم د یتو-

 

 پر حرص حسان دلش را به درد آورد. شخندین

 داشته باشد...؟!  قتیحق اگر

 

 تازه از شوک درآمده مانند اسپند روب آتش شده بود.  حسان

 رفت.  ی م دهیبه سراغ سپ د یبا
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ها  چقدر غلط  درست  که  بود  روز   یفردا  شیزندگ  یبدشانش 

 شده بود.  رشیبانگیگر شیعروس

 

برد و در سرش تنها اسم قاصدک    ش یموها  انیرا محکم م  دستش

 .دیکوب  ی بر مغز و جانش م  یمثل پتک

 

 م کند. که خدا بهش رح آخ

ه  ی وقت  مانیپ  د  کشیستریحرکات  رو  د یرا    ش ی بازو  یدست 

الف زده؟!  اون بچه   کهیزن  دیحسان شا  نیگذاشت و گفت:  بب

  ی پول هرکار  یبرا  دهیباشه؟! امثال سپ  یا  گهیهم از کس د   دیشا

 کنن...!  یم

 برم سراغش...!  دی با-

 نشست. ش یدو ابرو نیشد و اخم ب خیس مانیپ  یها گوش

با  مونمیپش  بببن حسان- گفتم،  بهت  چرا  که  محافظه    د ینکن 

 ... میکارانه عمل کن

 را...!  مانیپ  یچه برسد حرف ها دیفهم یحالش را نم حسان
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  م یبفهم  دیبسپرش به من،  اول با   ؟یشونیپسر چرا پر  ی... هی ه-

بچه مال ک به سراغت    ه؟یاون  قبال  بوده چرا  تو  اگه مال  تازه 

 بلدم...  آدما رو نجوری...؟! من زبون اومدهین

شد و آرام    مانیحسان با همان اندک درکش متوجه حرف پ   انگار

رفتن به باشگاه نداشت دلش   یدر خود برا یتوان گریگرفت اما د 

 خواست...  یقاصدک و عطر تنش را م 

  ش یفکر  ی از خودش و ب  دایخانه رفتنش بدتر بود چون شد  یول

 بود.   یعصبان

  ی بکس  سهیرد و چه بهتر از کک   ی م  ی خشم خفته اش را خال  د یبا

 ... دیکش یکه انتظارش را م

 قاصدک 

 

 مشت و مالت بدم...؟!   کمی امیب یخوایم-

 

 ! یشعوریب ی لیبه رها انداختم و گفتم:  خ یا وسانهیما  نگاه 
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بخ - چرا  م  یچ  ؟یلیوا خب  کم  بدونم    شهیازت  منم  بگو  خب 

 خوره...!  ی به دردم م ندهیواسه آ گهید

 

شناسم    ی که من م  ی لی! اون کمستیدادن من ن  اد یبه    یجایاحت-

 ...! زنهیهندل تو رو هم م

 

به گردنش داد: فداش بشم المصب    یکرد و قر  ینیریخنده ش  رها

 هات و داغه...!  یلیخ

 

 ی گفتن حشر  یبهش م  ماینازک کردم: قد  شیبرا  یچشم  پشت

 جونم االن شده هات و داغ...! 

 

 فرو برد.  شیسرش را در گوشنثارم کرد و  یی گمشو بابا رها
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 به حسان زدم اما جواب نداد. یزنگ

 شد.  زانیآو می ها لب

 شد.  یتنگ م شیدلم زود زود برا ناخودآگاه

 

 رها نشستم.  شیرا برداشته و پ   وهیآشپزخانه برگشتم و ظرف م  به

 ! ؟یچته دمغ-

 

 جواب نداد...!  یدونم نگرانم! زنگ حسان زدم ول ی نم یچیه-

 

 ...! ینبود لیشوهر ذل نقدریکرد: قبلنا ا یکنگاه مشکو رها

 

خوشش    نقدری!  حسان اشرفتشیاما حاال شدم تازه با ورژن پ -

 ... ادیم

 

 :  خاک تو سرت...! د یخند رها
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  ل یذل  لیخب تو هم انگار که کم  ی لی:  خدمیبه حرفش خند  منم

 ...؟! دیرابطتون به کجا رس ی! حاال جدا از شوخستین

 

گفت با مادرش حرف زده    لی:  کم دیشلب رها پرک  یرو  لبخند

 کنه...!  ی قبول نم یول

 

 چرا؟!-

 

 ...!رهیخواد واسه پسرش زن محجبه بگ یآخه م-

 

ول   ریاولش گ  دی گفتم: شا  شیدلدار  یبرا بعدش    یبده  مطمئنا 

 ...! ادی کوتاه م
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تو  رها را  نمدیآغوش کش  یخودش  ه  ی :   قاصدک!    یچیدونم 

پوچ   میهاش زندگ  یوخو ش  لیدونم بدون کم  یفقط م   دونمینم

 ارزشه...! ی و ب

 

 دادم....   ش یکردم و دل به حرف ها بغلش

                     

 آشفته وارد خانه شد...  یبا ظاهر حسان

 ظاهرم مات ماند.  دنیجلو رفتم که با د متعجب

 زدم. یدلبر لبخند

 زدم. یچرخ

 مین  هیدوست داشت...    شهیبود که هم  ییدرست از آن ها  لباسم

نبود که    یانگار شور و حال حسان آنقدر  ی تنه با شورتکش... ول

 دل به دلم بدهد... 

 

 افتاده حسان...؟!  ی اتفاق-
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 که از بهت خارج شده باشد...  انگار

 ! ؟یگفت یزیچ  ؟یچ-

 

 ...! یکن  ینگرانم م یحسان حالت خوبه؟  دار-

 

 دستم را گرفت تا وسط سالن برد.  حسان

 فرو برد.   شیرا داخل موها  شی را ول کرد و همان دست ها   دستم

 ...شهیمسکن بده من سرم داره منفجر م هی-

 

 کردم و با آب بردم.  دای پ  یبه آشپزخانه و مسکن برگشتم

 مسکن را خورد. یمعطل  بدون

 آرام تر شده بود.  انگار

 دفعه آشوب شد  کیدلم من   اما
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نشاند و    شی پاها  یبلندم کردم و رو  کباره ینشستم که به    کنارش

 ... دنمیشروع کرد به بوس

 

با صدا  بعد بم و    یاز آنکه نفس کم آورد سرش را عقب برد و 

 خونه حاج بابا...   م یش دارش گفت:  آماده شو برخ

 

 ام برگشت...  ینگران

بر   یچ- نبود  قرا  حسان...؟  پاتخت  میشده  مراسم  چون    یکه 

 خانجون... شیپ  م یسر بر هیو قرار بود اول  مینگرفت

 

 م...!!! مادرزن سال م یبر دی و گفتم: با دمیخند

 

 تنها نگاهم کرد...  حسان

 ... دیبوس قیخم شد و لبانم را عم دوباره
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خانجونت اما    شیپ   میریم  گهیروز د  هی  ایپاش و آماده شو فردا  -

 امروز حاج بابا باهامون کار داره... 

 

 سمت اتاق رفتم تا آماده شوم...  د یو با ترد  دمیکش  یکالفه ا  پوف

 کرد.   یم یمخفرا  یزیچ کیمطمئن بودم حسان  یول

 اخم کرد.  دنم ی آمدم که حسان با د رونیشده از اتاق ب آماده

 ...! میگفتم:  من آماده ام عشقم بر ینکردم و با لبخند توجه

 

 نگاهم کرد. یبا جذبه و جد حسان

ل  کی سف  ییمویمانتو  شلوار  و  شال  که    دهیپوش  دیبا  بودم 

 ...!! گری تازه عروس بودم د  یناسالمت

 

 قاصدک...! ت و عوض کن  لباس-

 

 نگاهش کردم.  متععحب
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 مگه لباسم چشه...؟! -

 

 انگار حوصله سر و کله زدن نداشت.   د،یکش یکالفه ا پوف

  ره یلباس ت  هیآمد و گفت:  قاصدکم عوضش کن    کترینزد  یقدم 

ا بپوش  مهمونا  یادیز  نیتر  بابا    یروشنه!     ی ادیز  کمیحاج 

 ...! دنیمق

 

 م شد. دره م یرفت و اخم ها لبخندم

 ...! ام یکردم:  اصال من نم لج

 

لباس عوض    هیباال رفت:     شی دست به کمر شد و صدا  حسان

ندارم! مثل   بفهم حوصله  لج    ه یکردنه قاصدک،   بچه دو ساله 

 نکن...! 

 

 شدم.  تشیعصبان مات
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هم    یکه  واکنش تند  ینه در حد  یاست ول  ی دانستم عصبان  یم

 نشان بدهد. 

 

 ردم. مهار ک یگرفته بود ول  بغضم

در    سمت پشت  از  و  آمد  پشت سرم  که حسان هم  رفتم  اتاق 

 آغوشم گرفت. 

 . دیو بوس دییگردنم برد و بو یتو سر

نفس حسان!     دیببخش   زم،یعز  دیگوشم زمزمه کرد: ببخش  بغل

تو هم درست پا    ستیحالم خوش ن  م، ی عشقم!  جونم!  من عصبان

 م... که داد زد یخرخره ام و اونقدر فشار آورد یرو یگذاشت

 

  ه یدور شکمم مشت شد و ادامه داد:  آماده شو و لطفا    دستش

 شت ی!  لطفا آرازکم یکنم عز  یتر بپوش،  برات جبران م   رهیلباس ت

 رو هم کم کن... 
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طاقت برم گرداند و    ی بار ب  نی بغض اسمش را صدا زدم که ا  با

 ... دیلبانم را باز بوس

 

خشدار گفت:    ییاام چسباند و با صد  یشان یبه پ   یشان یشد و پ   جدا

و دوست دارم عشق    یتو قلب و وجودم هست  شهیو هم  شهیهم

 مون یتو و زندگ  یکه زنده ام برا  ی حسان!  فقط بدون من تا زمان 

وقت ها    ی بعض  ی ول  اد یغم به دلت ب  زارمیکنم!  نم  ی م  یهرکار

... رهیاز دستمون در م  مونیکنه و اختبار زندگ  یها فرق م  طیشرا

 کن و صبور باش عمر حسان...! پس لطفا بهم اعتماد 

 

ها   متوجه حرف  اما  نشدم  تاب    شیمنظورش  و  تب  به  را  دلم 

پر عشقش شدم و    ی اغ یانداخت که من سرکش و   رام دستان 

عوض کردم    نیجلو باز و شلوار ج  یسورمه ا  یرا با مانتو  میمانتو

آخ برا  ی ر شالو در  ب  دهیخر  م یکه خودش  از کشو  را   رون یبود 

 .دیبوسانداخت و خم شد و باز سرم را سرم  یآوردظ و رو
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 شد...!  یدفعه ا هی...؟ اصال چرا هیمهمون حاج بابا ک نیحسان ا-

 

 . دیدستم را گرفت و بوس حسان

  ی دانم چرا دوباره دلم به تب و تاب افتاد و ب   ی نزد و نم  یحرف

 به سراغم آمد.  یبیجع  یقرار

 

م را گرفته  کل وجود  یدانم اما حس بد  ی آشوب بود را نم  دلم

 . دیلرز یبود و م 

پا  نیماش  شهیش گوش  دمیکش  ن ییرا  که  شود  تازه  نفسم    ی تا 

 حسان زنگ خورد.

 ...! میخونه ا کیپشت خط بود که تنها گفت:  نزد ی دانم ک ینم

 

دل من   می شد ی تر م کینزد ین یبه خونه حاج حس شتریب هرچه

 افتاد.  ی هم بدتر به شور م
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که وسط کوچه بود    یتجمع  دنیبا د  میکوچه را که رد کرد  چیپ 

 ... ختیدلم فرو ر

 زد.  یصورتم دو دو م  یحسان  رو نگاه 

 

 افتاده...؟! یواسه کس  یحسان اتفاق-

 

  اده یرا پارک کرد و هر دو همزمان پ   نینزد و ماش  یحرف  حسان

 . میشد

 

 کرد.   ینم یاری  می ها  قدم

چشمان سرخش بدتر نشان دهنده    ی گفت ول  ینم  یچیه  حسان

 ود. حال درونش ب

 



 

~ 1553 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

که وسط کوچه بودند دوختم و زن    ی دو دو زنم را به مردم  نگاه 

گم دخترم،    ی م  تیکه از کنارم گذشت و گفت:  تسل  یا  هیهمسا

 بود...!  ینیخانوم زن نازن حهیغم آخرت باشه!  مل

 

 ...؟! یچ-

 

 کردم.  تینگاه جمع ناباور

 ...!! خانجون

 ازش نداشتم...!!  یصبح هم خبر از

 ...!!! بوم

انفجار مه  کردم   کپ و مبهوت   ی بیو درونم  شکل داد که مات 

 ...! دمیمن ترس ی شد ول  کمیسمت حسان برگشتم که نزد

 به سرم شده بود...؟!  یچه خاک نکهیاز ا دمیترس

 

 ی راو
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 . د یتا ساختمان را دو اطیسرعت خود را در خانه انداخت و ح با

ر لحظه  بود که ه  ی شانیخواهرک پر  ی و سروش نگاهشان پ   سهند

 . زدیممکن بود فرو بر

امان نداد و در را باز کرد و از همانجا خانجون را صدا    قاصدک

 زد... 

 ...! اد یو با فر بلند

 آشپزخانه رفت،  نبود! به

 اتاقش رفت،  نبود!  به

 

 خوب نبود. چیزد،  حالش ه ی نفس م نفس

پر  دهیترس  حسان رنگ  صورت  بار    ده ی نگاه  چند  و  کرد  اش 

 . دیشن ی ش قاصدک کر شده بود و نمزد اما گو شیصدا

 

 خانجون کوش؟  کجاست؟! -
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ج  سهند قاصدک  که  رفت  خانجونم    دیکش  غیجلو  گفت:   و 

 کجاست...؟! 

 

 آمدند.  رونیآشپزخانه ب یاز تو سا یو پر سنای

 هم بودند.  ینیخانوم و حاج حس هیعط

 

 خواست جلو برود که حسان دستش را گرفت.  سروش

نگاهش    دهیآشفته و ترس  یحال  جلو رفت که قاصدک با  حسان

 کرد.

 خانجونم کو حسان...؟  خانجونم کو...؟! -

 

  کبارهیرا قورت داد و دستانش را گرفت و به  آب دهانش    حسان

و گردنش را کج کرد و بغل گوشش پچ زد:    دیدر آغوشش کش

 متاسفم گلم...! 
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 شد.  یجار شی قاصدک شکست و اشک ها بغض

 بان آورد.و اسم خانجون را به ز دیکش غیج

 

 به خود نرساند.  یبیاو را محکم گرفته بود تا آس حسان

زم  ختیر  یاشک م  قاصدک  بر  پا   هیآنقدر گر  د،یکوب  یم  نیو 

 حال شد.  یکرد تا در آغوش حسان ب

 

رو  حسان تا  بنش  یکمک کرد  و سهند    ندیمبل  بعد سروش  و 

 کنند. یکنارش رفتند تا هر سه در آغوش هم عزادار

 

 یعزادار  ن یهم شد و ا  هیبق  هیبود که باعث گر  یزیغم انگ  صحنه

 شد. لیتکم مایبا آمدن سامان و س
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از مادرش نگاه کرد و بغض    یمات و مبهوت به خانه خال  سامان

 ماند.  شیدر گلو

 بودن در کنار مادرش جلو چشمانش رد شدند.  یها صحنه

  ی بار دوم ب  یرفت که برا  نشیو سمت دخترک غمگ  دیکش  آه

 مادر شده بود. 

 اش...!!!  چارهیب دخترک

 

گفت:    کرد و ناالن  هیسامان دوباره شروع به گر  دنیبا د  قاصدک 

تحمل   یمادر شدم! خانجونم رفت! بابا چطور  ی بابا دوباره ب  یدید

 کنم...؟! 

 

 کردند.  هیو هر دو گر دیدر آغوشش کش سامان

  ی کس باورش نم  چیگذراندند و ه  یبود که م  یبد  یها  ساعت

 شد. 
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 از آن خارج شد.  الیباز شد و ل یرگیاتاق د در

 وا رفت.  الیل دنی با د قاصدک 

 آمد.  یبه انجا نم یالک الیل

دل  یول ل   لیاگر  خانجونش   ب  الیمرگ  م  ی باشد،  را  او    ی شک 

 کشت...!!! 

 

 رفت.  الیاما بلند شد و سمت ل دیلرز یکه از درون م  یحال در

ر  د  دنش ی که با د  ی تینفرت نگاهش کرد و با حرص و عصبان  با

کوباند   الیبود،  دستش را محکم به شانه ل دهیچیتمام وجودش پ 

 !؟ یکن ی م کاریچ نجایو او گفت:  ت

 

  یا  وانهیاز خشم د  قتایپر اخم و غضب نگاهش کرد اما حق  الیل

 . دیترس ی چون قاصدک م

چون    ینگاه سامان کرد و گفت:  بهتره دخترت و جمع کن  الیل

 ...! سین شیاحترام حال
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وحشتناک گفت: ادب رو    یکمر شد و با نگاه  دست به  قاصدک 

کنن که قابل احترام باشه نه مثل تو عجوزه    یخرج م  یواسه کس

 ...! تیخاص یب

 

 حرف دهنت و بفهم...! -

 

خدا بفهمم که    یبه خداوند  الی نکرد و گفت:  ل  یتوجه  قاصدک

باعث مرگ خانجون    یکه دار  ی لیموندنت و دل  نجا یاومدنت و ا

 ! ...دمیت و به باد مشده باشه،  دودمان

 

از تنش گذشت و پر غضب رو به قاصدک داد زد:     یرعشه ا  الیل

حرف   نجوریا  یمنم مادرم مرده و عزادارشم!  تو حق ندار  یعوض

 ...! یبزن

 اج یکه به دخترش احت   یی !  پس اون موقع هاال؟ یمادرت بوده ل-

اگه    یول  نایا...؟!  اصال کار ندارم به  یبود  یداشت کدوم قبرستون
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! روزگارت و  ینیب  یبد م   ،یبه مرگش داشته باش  یبفهمم ربط

 کنم...!  ی م اهیس

 

 شد. ی قاصدک نم فیکس حر چیه

  اد یخشم قاصدک انقدر ز  ی دخترک را محکم گرفته بود ول  حسان

  ش یحرف ها ی بود ول ده یکه دورش کش یبود که با وجود حصار

 زد.  یم  ادیرا با فر

 

را نتواتست تحمل کند، دوباره    نیو توه  ریهمه تحق  نیکه ا  الیل

 تقطه ضعفش گذاشت.  یدست رو

 

ا  یخودش هم قاصدک خوب م   هم از    ن یدانستند  نقطه ضعف 

 .ردیگ یکجا سرچشمه م

 

آنکه قاصدک    یبرا  ینداشت بزند ول   ی پر از حرص شد و حرف  الیل

 ...!!! یرا بسوزاند آرام کفت:  مثل مادرت نمک به حروم و کثافت
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ل  یرو  یادی ز  قاصدک و  بود  حساس  ا  الیمادرش  ترفند    نیبا 

 که موفق هم شد.  اوردیخواست حرصش را در ب

 

 قاصدک سرخ شد.  صورت

 قهیحمله ور شد و   الیرا از دست حسان رها کرد و سمت ل خود

 ... دیکوب واریاش را گرفت و محکم به د

 ... حرف نزن...! کهیدر مورد مادرم حرف نزن زن-

 

 قاصدک نگاه کردند.   یها یباز  وانهیهت به دهمه با ب  گرید بار

 دانست؟!  ینم یآن دو بود را کس  انیم یز یچ چه

  ی قاصدک نم ی وانگیهمه حجم از خشم و د   نیا ل یکس دل چیه

 .... الیدانست جز ل
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کنترل قاصدک نگاه    رقابل یغ   ی که با ترس به رفتارها  یی مایس  و

روح قاصدک    الینست لدا  یم  یکرد... ناباور و پر از ترس! ول  یم

  ویخودش چند بار دخترک را از دست د   ی برده و حت  غما یرا به  

 نجات داده بود..  الیمثل ل یرتیس

 

 و لب زد:  مادر مرده بدبخت...!  دی خند انهیموذ الیل

 

  ال یل  غیکه ج  دیرا گرفت و کش  الیل  یتحمل نکرد و موها  قاصدک 

 بلند شد. 

 

ا گرفته بودند.  شده ر  وانهیطرف قاصدک د  کیو سامان از    حسان

کوتاه    یداشتند تا موها  یسهند و سروش سع  گری و از طرف د

 ... رندیرا از دست قاصدک بگ الیل

 

 !شیکش  یم یبا تشر گفت: قاصدک ولش کن دار سامان
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 گوش قاصدک کر بود...  اما

  ی کن  ی! غلط میبه مادرم کار دار  ی کن  ی هرزه غلط م  کهیزن-

کنم    ی بهت رحم نم   شرف...   یب   یاریاسمش و به دهن نجست م

تا همه   گم یسکوت کردم االن م یاگه تا به حال به خاطر عل  الیل

...!  نیکه تو شکمش کشت  یبا بچه ا  یبدونن که تو قاتل مادرم

...خودم طناب  یو مجازات بش  ی کنم که تو زندون بپوس  ی م  یکار

 ندازم...!   یدار و به گردنت م 

 

که    ی اد قاصدک د  یهمه جا سکوت شد و  دوباره صدا  اره کبی  به

!  تو هلش  یاصال در حال خود نبود بلند شد:  تو مامانم و کشت

 مرد...!  کمشیخورد و با بچه تو ش واریتا سرش به د یداد

 

 .دیفهم  یباد باشد،  نم یانگار رو الیل

 کرد.  الیهراسان نگاه قاصدک و بعد ل  مایس
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  به دلش   ی ناباور و ترسان نگاه قاصدک کرد و ترس وحشتناک  الیل

 نشست.

 لمیبه دفاع از خود گفت: ف  هی بهت بق  انیخود را نباخت و م  اما

بزن که    ی حرف  هی!  ؟یدختر جون توهم زد  یدی د  اد یز  یینمایس

 بگنجه....!  ی تو باور آدم

 

قدم برداشتن   کی  یبرا  یرمق یکه حت  یبا ته مانده جان   قاصدک 

منتظر باش که قراره بشم  یگفت:  فکر کن توهم زدم ولنداشت 

 .... شمی... ملتیائعزر

 

 و از هوش رفت. اوردیهم تن داغ و لرزانش طاقت ن  بعد

 . دی مسخ شده به خود آمد و سمت قاصدک دو حسان

 دلش انداخت و بغضش گرفت.  زینگرانش را سمت عز نگاه 

ا  دخترکش که  داشت  م  نیچن  نیضعف  و  بود  دلش  بر    ی غم 

 کرد.  ی م ی و زندگ دیخند

 



 

~ 1565 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

م   اما هاخواس  یاز خدا  ناش  یت که حرف  از شوک    یقاصدک 

شک طوفان   یمرگ خانجونش باشد که اگر راست باشد ب  یعصب

 در راه بود.  یبیمه

 

 .دیرا بوس شیشانیقاصدک خم شد و پ  سمت

شدنش اگر   هوشیو ب یعصب یفشارها  نیگفته بود که ا دکترش

 شود.  ینشود، بعدا مشکل دار م کنترل 

 

 د و نگاه حسان کرد. فروغش را باز کر ی ب یچشم ها قاصدک 

 نفس حسان...!  حالت خوبه گلم؟!  یشد داریب-

 

 زد:  خوبم!  یلبخند خسته ا قاصدک 

 

 شد.  ینبود اصال حالش به خوب بودن ختم نم خوب
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منطق و ذهنش را گرفت و باعث    یجلو  تیداده بود و عصبان  گاف 

اش   نهیکه ده سال در س  یبزند از راز  اد یشد چشم ببندد و فر

 بود.نگه داشته 

 

را فرو خورد و نگاه کدر شده اش را به حسان داد و گفت:    بغضش

 خانجونم...!  شیخوام برم پ  یم

 

 شدند.  زیلبر شیها اشک

ها  حسان اشک  و  شد  جواب   یخم  تا  گفت:   و  کرد  پاک  را 

 میریراست م  هی  نجایدر ضمن از ا   م، یریجا نم  چیه  اد ین  شاتیزماآ

 ! قاصدک... ستیخونه خودمون حالت خوب ن

 

گفت:     یخوش فرم قاصدک در هم رفت و با چشم غره ا  یابروها

 خانجونم...!  شی خوام برم پ  یمن حالم خوبه و م

 

 نکن...!  میدختر روان یضیمر-
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 خانجونم...  شیخوام برم پ  ی م-

 

  یقاصدک قامت راست کرد و پوف کالفه ا  یاز زبان نفهم  حسان

 و سمت پنجره رفت.  دیکش

 

با لبخند وارد شدند و بعداز    کیدکتر کشباز شد و پرستار و    در

 سالم مجدد رو به قاصدک گفت:  حالت چطوره دخترم؟! 

 

 خوام برم خونمون... ی خوبم دکتر جون!  م-

 

 شد.  نشیداشت و دکتر متوجه تن غمگ بغض

باز    یلبش به لبخند  ش یبرگه آزما  دنی را باالتر زد و با د  نکشیع 

 شد. 
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 انوم...؟! عجله مامان خ  نیاونوقت کجا با ا-

 

 حسان مات صورت دکتر شد. یمتوجه نشد ول قاصدک 

 

 دکتر من حالم خوبه! یبه دماغش داد:  آقا  ینیچ قاصدک 

 

 گهید زیچ شاتیآزما نینگاهش کرد و گفت: اما ا تیبا جد دکتر

م  گنیم  یا ا  یدون   ی دختر جون!  بود  عصب  نیممکن    ی شوک 

 تر شیکه ب  یرماد  هیبچه ات بشه...؟ تو االن    ایباعث مرگ خودت  

 ...! ی به فکر بچت باش دیاز خودت با

 

 الل شد.  قاصدک 

 اش...؟!  بچه

 بود...؟!  حامله
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  یقرص م  انهیمخف   یجور  کی  ی کیبعد از هر نزد  شهیاو که هم  اما

 خورد تا... 

 کرد...؟!  ی چه م دی حال با یوا

 

ماتش سمت حسان برگشت که برخالف خودش و لبخند    نگاه 

 .دیخشدر  ی لبش،  چشمانش هم م یرو

 

حسان با جان و دل گوش    یول  دیدکتر را نفهم  یحرف ها  گرید

  ی توانست جلو  یداد و نم  یهر حرف دکتر سر تکان م  یداده و برا

 . ردیکش آمدن لبخندش را بگ

 

 بچه...؟  نیشد اما ا یروشن م زها یچ یلیخ فیتکل دی با حال

  ی م  یفکر درست و حساب   کی   د یچه بود جز آنکه... با  حکمتش

 کرد.

 کند.  تیشکا الی زد تا از ل ی با سامان حرف م د یبا
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 رازها کشف شوند...!!!  ی لیوقتش بود خ االن

 و همراه سهند رفتند.  دیرا بغل کش هوشیقاصدک ب  حسان،

 بود.  ختهیبهم ر یبه طور احمقانه ا زیچ همه

برا  ینم حرف   یبرا  ای کنند    یمرگ خانجون عزادار  یدانستند 

 شدن و حال بدش...!   هوشیب  یبرا  ا یاصدک مبهم و واضح ق یها

 

بردند و نگاه مات شده   یبه سر م یبیعج  یدر بهت و ناباور  همه

 شه یمثل هم  یبود که کم مانده بود غش کند ول   ییالیل  یهمه رو

با آن غرور کاذب خود را محکم گرفته بود و اخم کرده نگاهش  

 دوخته بود. نیرا به زم

 

 

ا  دوست از  بگر  نیداشت  خ  زدی مهلکه  باعث  رفتنش  از   ی لیاما 

م  ها  مهر  یحرف  زدن  و  حق  یشد  ها  قتیبر  حرف    یبودن 

 قاصدک... 
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گفتن   یبرا  ی کس حرف  چیگذشت و ه  ی م  ی ها به سخت  هیثان

 نداشت.

  یداشتند م   یمقانه خود را به سکوت زده بودند ول و اح  دهیترس

 شود.  یم ریمردند تا بفهمند ماجرا به کجا ختم به خ

 

برداشته شد و نگاهش به    الیل  ی و ناباور سامان از رورمق    ی ب  نگاه 

 رفت. ینیسمت حاج حس

عط  ریز  یذکر  ینیحس  حاج به  رو  و  گفت  گفت:     هیلب  خانوم 

 ... میبر

 

 آن ها، آن جا نبود.  یجا

 رفتند و رفتند.  ی م د یبا

 

 را گرفت و به آشپزخانه رفتند. سایدست پر مایس

 بود. الیبه ل قرارشان  یکه نگاه ب  یماند و سامان  سروش
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مخت   ینقدریا  ی عنیو طلبکار گفت:    دیکش  یپوف کالفه ا  الیل

 من زنت و کشتم...؟!   یکن ی تاب برداشته که فکر م

 

 ...! اد یبر م  زی! از تو همه چستی ن  دم یجلو گذاشت: بع  ی قدم  سامان

 

 ! ؟یمن و شناخت نجوریا-

 

 فتهیقاصدکم ب  یکه باعث شد  ی با پوزخند گفت: از وقت  سامان

که   یو نقشه ا  یکه خودت راه انداخت  ییزندون به خاطر دعواتو  

پاش    یکه کتکت بزنه تا بتون  یکن   کیتا اعصابش رو تحر  یدیکش

به همون اندازه   یتون  یکه م  دمیفهم  ،یرو از خونه خانجون ببر

 ...! یباش طانیو ش یا نهیک
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  وونتیبه دختر د  یزد: من کار  اد یفر  تیاز زور بغض و عصبان  الیل

حمله    یگاو وحش  هی  نیپاره کنه ع   ریزنج  یم، خودش وقتنداشت

 کنه...  یم

 

  یکرد  ی ! بچم و تو روانالیداد زد: حرف دهنت و بفهم ل  سامان

که با ماهرخ   ی! اون روزیزن  یبودنش م   وونهیحاال دم از د  یعوض

  ی م  ونیسوخت و هذ  یرو که داشت تو تب م  یو تن  میبرگشت

  ی گ ی! بعد میلعنت  یبد  گفت که نجاتش  یگفت که همش از تو م 

 دمیربار پرسکه ه یکرده بود کارشیبوده! کثافت چ وونهیبچم د

 و جواب سر باال داد...؟! 

 

 که...  شرفهیاون ماهرخ ب نی دست مشت کرد: دخترتم ع  الیل

 

به گوشش زد که دهان    یمحکم  یلیشد و س  زیسامان لبر  صبر

 سروش هم باز ماند. 

 .! ماهرخ حساس بود... یاز حد رو ادیز
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زده بود    رونیب  رتیسامان از زور حرص و غ   ی شانیگردن و پ   رگ

 که نعره زد: 

بفهم  نویا- که  گوه  ی زدم  ن  ی هر  دهنت  م  ؛یاریبه    دونم یمن 

بهش!    ستین  یوصله ها چسبوندن  نیماهرخم پاک و مظلوم بود و ا

که حرف قاصدکم درست باشه و    یاون روز  ارهیاما...اما... خدا ن

  یقبر بکن  هی  یبر  دی! اونوقته که باالیل  یشماهرخم و تو کشته با

 ...! یو خودت رو جلو جلو چال کن

 

عقب   یگونه اش بود، قدم  یکه دست رو  یدر حال  دهیترس  الیل

 رفت.

نماند و از  گریبود که د  نیسنگ  شیبرا ی ادیخانه ز یفضا  سامان

 زد. رونیخانه ب

 بود.  یردر بهت و ناباو شیهمچنان به خاطر باردار قاصدک 

عروس  قایدق از  بعد  روز  ب  او  شانیچند  و  بود   ار یاخت  ی حامله 

 .دیخجالت کش
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 زهرالود به قلبش درد داشت. یرینبود خانجونش مثل ت اما

 

بار    نیآخر  یعمو سبحانش خبر دادند تا خود را برساند و برا  به

 . ندیمادرش را بب

 گرفته  یزن فرنگ  کیدانست    ی م  یبود ول  دهی سبحانش را ند  عمو

 و بعد از درسش همان جا ماندگار شده بود. 

 

را به    یا  ننده یدل هر ب  یسوزناکش هنگام خاکسپار  ی ها  هیگر

 آورد.  یدرد م

 شتر یکه اگر حسان و سهند نبودند ب  ییها  یخود زن   ش،یها  ضجه

 زد.  ی ها به خود صدمه م نیاز ا

 

قاصدک و مرگ ماهرخش و حال    یحرف ها  دنیاز شن  سامان

صبورانه خرجش کرده بود،  در خود فرو    شهیمکه ه  یمرگ مادر

 رفته بود.

 باردار بوده و مرده بود...!  ماهرخش
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 است.  ستادنیدر حال ا قلبش

  ن یا  الیدخترکش صحت داشته باش پس نقش ل  یحرف ها  اگر

 وسط چه بوده؟!

 غافل شده بود؟!  انشیاز اطراف یک اصال

 کرد.  یم یمادرش عزادار یبود و برا الیل

  یم   صیرا تشخ  بش یو فر  رنگیشناخت! ن  ی را م  الیل  قاصدک، 

 داد.

 وقتش بلد بود خانه خرابش کند.  به

زده بود،    تیکه از سر عصبان  ییدر مورد حرف ها  گریکس د  چیه

  ینزدند و آن را به منزله حال خرابش گذاشتند در صورت  یحرف

 که ذهن همه را به خودش مشغول کرده بود. 

 

 ت.از مرگ خانجون گذش یهفته ا کی

پا بگذارد جز آنکه    یمراسم  چی اجازه نداد قاصدک در ه  حسان

 خودش هم کنارش باشد. 
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وضع  قاصدکش  و  بود  برا  یروح  تیباردار  هم  بدش  حال   یو 

 خطرناک بود.  نشیخودش هم جن

کوتاه   یول دیخر یقاصدک را به جان م یها یپرخاشگر هرچند

 آمد.  ینم

 کرد.   یونش را م خانج  یقرا  یت آرام باشد و ب توانس  ی نم  قاصدک 

 بود.  امتیبه ق دارشید  گریرفته بود و د زشیعز

                     

 

 هفته گذشت.  دو

 آرامتر شده بود اما باز هم دل تنگ بود.  قاصدک 

 خوب نبود. چیحسان هم ه حال

و    ریوزن کم کرده بود و گوشه گ  یبه طور قابل توجه  قاصدک 

 بدخلق شده بود. 

 بود.  دهی ا برخورد و مدام حالت تهوع امانش ر ی نم غذا
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 فرو رفته بود.  یقیآغوش حسان به خواب عم در

 . دیرا در خواب د یزن

  یکه صدا  یی در جا  ینوران  یو صورت  دیآراسته به لباس سف   یزن

 کردند.  یم ییگلها نغمه سرا یآب بود و بلبالنش رو

 

 رفت. جلو

 کرد.   یم یر زن بود و با او بازکنا یبچه ا پسر

 برگشت. پسرک

 چشمان خودش بود.همرنگ  چشمانش

 قاصدک حبس شد.  نهیبرگشت و نفس در س زن

 کرد.  شیبه رو یتبسم زن

 

 مامان...؟! -
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جلو آمد و دست قاصدک را گرفت    یو فرشته وار قدم   با یز  ماهرخ

 و او را کنار خود نشاند. 

د  از د  دیسف  ی زن  گر یسمت  ا  گریپوش  بچه  به    یبا  دست  در 

 کنارشان آمد. 

 

 دلش گفت: خانجون؟!باز هم پر بهت در   قاصدک 

کرد و بچه در دستش را سمت قاصدک    یی بایهم تبسم ز  خانجون

دخترم! خوبم  من  گفت:  هشدارانه  اما  کوتاه  و  مواظب   گرفت 

 خودت و پسرت باش قاصدکم...! 

 

  اه یس  زیهمه چ  کبارهیجلو برود که به    ی خواست قدم  قاصدک 

 . دیاز خواب پر غیشد و قاصدک با ج

 

گوشش پچ زد:    ریز  دویدر آغوش کش  پر ترس قاصدک را  حسان

دار خدا  به  باش!  آروم  نفسم،  باش  م  یآروم    ی د  یسکتم 

 ... زمیعز  شتمی! من پ یدیعمر من خواب د یدی...خواب دیلعنت
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ب  قاصدک  حسان  آغوش  گر  رونیاز  با  و  خواب   هیآمد  گفت: 

...حسان خانجونم حالش خوب دمی خانجونم و مامان ماهرخم و د

 بود... 

  ه یحسان،    د ی و گفت: مامانم برام خند  د یخند  هیگر  انیدر م  بعد 

 خودم! نیپسر بچه کنارش بود ع 

 

رو  بعد خانجونم گفت    یدستش  داد:  ادامه  و  گذاشت  شکمش 

 بچم پسره حسان! گفت مواظبش باشم...! 

 

کرد با نوازش   یو سع  دیدوباره، دخترکش را در آغوش کش  حسان

 آرامش کند.  ش یو قربان صدقه رفتن ها

 

 

 ...؟! هیحرف حسابش چ-
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  ی ...! ولمیریبگ  شیبعدش ازش آزما  اد یب  ا یبه دن  د یبچه با  گهیم-

 دنبال پوله، ازت پول خواسته...!  شتریب

 

 چشم بست. حسان

 شد.  یم شتریو ب شتریب خشمش

 کرد.  یدرازتر م  مشیرا از گل شی داشت پا دهیسپ

 

  د یادم خونش ب   میبر  ایرا چنگ زد و کفت:  ب  لش یو موبا  چییسو

 کنم...  شیحال یا گهیجور د

 

 شده بود.  زی لبر صبرش

 زد و همراهش شد.  یشخندین مانیپ 
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آمد وگرنه    یبر م  شتریهفت خط ب  کهیحسان از پس آن زن  خود

برد  که    ش یحسان کار را پ   تی راحت با شکا  یلیتوانست خ  یم

 . دندیفهم  یصورت قاصدک و خانواده اش م نیدر ا

 

گذراندند تا    ی الک ها را از نظر مکوچه مورد نظر شده و پ   وارد

 ...!نجاستیااشاره کرد و گفت:    یبه در مانیپ 

 

 شدند.  ادهیرا پارک کرد و هر دو پ  نیماش حسان

 

 زنگ را فشرد. مانیپ 

 بله...؟! -

 

  ی هستم!  بابت اون امانت  ینیجناب حس  لیسالم خانوم من وک-

 ...! دمیخدمت رس نیکه گفته بود
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 بله بله اومدم...! -

 

 شد.  شتریلبان حسان ب یرو زخندپو

 آدم ها و اصالتشان...!  نیتفاوت بود ب چقدر

 

محجوب  دهیسپ دختر  برا  یهمان  که  کوتاه  یبود    ی تو  یمدت 

کرد و کم کم نظر حسان را معطوف به خودش   ی کار م   یگالر

 و نجابت برداشته شد.  یزود آن نقاب سادگ  ی لیخ یکرد ول

بطه شود و تنش را به لجن وارد را  دهیتوانسته بود با سپ  چطور

 بکشد....؟! 

 شود.  ی م ی عصبان  دوباره

 

 ظاهر شد.  دهیباز شد و قامت تپل سپ در

نسبت به حامله    یرحم  چیبا تمام خشم و نفرتش بدون ه  حسان

 .دیاش را چسب قهیبودنش هولش داد و 
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بلند حسان در دم خفه اش    یخواست مانع شود که صدا   مانیپ 

 کرد.

 

 ی نمک به حروم و بخوا  کهیزن  نیو ا  یبردار  قدم  هیبه قرآن    -

 که نکشمش...!   دمینم نیتضم  ، ینجات بد

 

ترسناک شده اش   یعقب رفت و حسان با همان تن صدا مانیپ 

 :  اون خراب شدت طبقه چندمه؟ د یغر دهیرو به سپ

 

زد خفه گفت:  د.. د...    ی که نفس نفس م  ی با ترس در خال  دهیسپ

 دو... م 

 

وم کشاند و وارد خانه  ارش او را تا طبقه دهمان وضع رقت ب  با

 شدند. 
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جد  یرو با  حسان  و  نشستند  اون   تیمبل  تموم  گفت:   تمام 

که مربوط به منه وگرنه    یگیبشنفم رو م  دیرو که من با  یزیچ

 ...! سیو پل  یدون یتو م

 

کرد محکم باشد    یبا وجود ترس و زبان الکن شده اش سع  دهیسپ

 ترسناک بود.  یادیاما حسان ز

 ! گم؟ی... دروغ میکن  یچرا... فکر مچرا... -

 

 ... شناسمیگفت:  چون تو و ذات نجست و م  یبا لحن بد حسان

 

 ... بچه خودته...!! ن ی... انیا-

 

 ! ؟ی:  با احمق طرفدیاز حرص خند حسان
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  مانیها لم داد و رو به پ   یراحت  ینزد که حسان رو  یحرف  دهیسپ

  ده ی م  شی آزما  میریاول م  دارم...  تیخانوم شکا  نیگفت:  من از ا

 داره...!!!  شیبه جواب اون آزما ی بستگ یهمه چ گهی بعدش د

 

 زد و گغت:  بچه خودته...  هیگر ریز دهیترس دهیسپ

 

وقت- چرا  منه  بچه  ا  یدیفهم  یاگه  سراغم؟!     یومدین  یحامله 

 هفت ماه بگذره...؟!  یچرا گذاشت

 

 ...! دمیمن ترس یلعنت-

 

مث  حسان زد:   داد  و  دروغبراشفت  سگ  بچه  یگ یم  ل  اون    !

 ... یبهم بچسبون یتون  ینم هیحرومزادت مال هر خر

 



 

~ 1587 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

خانوم و خرکشش   نیا  مانیزد:  پ   یرفت و چشمک  مانیپ   سمت

 ... میبر  یم  شگاهیتا آزما یکن  یم

 

با ترس بلند شد و گفت:  نه...    ده یدر حرکت کرد که سپ  سمت

 ...! گم یبه خدا م گمینه... م

 

 به طرفش برگشت. حسان

  یپا  یرا رو  ش یکه پا  یمبل نشست و در حال  یرو  مانیپ   کنار

 انداخت،  گفت: حرف بزن... منتظرم! یم گرشید

نهفته بود،     ش یکه در صدا  یرمق با لرزش  ی و ب  ده یترس  دهیسپ

رو بکنم    یداشتم... مجبور شدم کار  اجیگفت:  من به پول احت

 ...شهی دونستم برام گرون تموم م  یکه م

 

 ساکت و صامت نگاهش کرد. حسان
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 ادامه داد: من... من..  دهیسپ

 

تند  انیحوصله م  یب  حسان با  آمد و  ن  یحرفش    ومدم یگفت:  

!  پس زودتر جون بکن و حرفت و بزن  یکه برام داستان بگ   نجایا

 و ما رو معطل خودت نکن.

 

و با بغض گفت:  من خر و نفهم    دی حساب برده لب گز  دهیسپ

 ست دادم حسان...بودم که تو رو از د

 

  شیاز گذشته گر گرفت:  حرف گذشته ها رو پ   یعصبان  حسان

تضم وگرنه  بزن  حرف  فقط  حرومزاده  تا    دم ینم  نینکش  که 

 ...! یفتین مارستانیتو ب گهید  یساعت

 

مهراب   ومرثیاسم ک  به  یکیبا ترس سر تکان داد و گفت:     دهیسپ

بود،    یعوض  ی لیخ  یلیخ  ی شد، پولدارتر از تو بود ول  میوارد زندگ

 ازدواجت با اون رفتم و تو رو ترک کردم...  شنهادیبرخالف پ 



 

~ 1589 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

 مانیپ   ی و آن روزها بدتر شد ول  ومرثیاسم ک  دنیبا شن  حسان

 کرد. شیدعوت به صبور

 

اون    شیمدت کوتاه پ   ه یادامه داد: ازت جدا که شدم و تا    دهیسپ

ول   ی م  ی زندگ ب  یکردم  انداختم  فهم  رونیاز خونش    دمیو بعد 

وقتاز باردارم  ب  یش  شرکتش  از  و  من  وقتش  سر    رونیرفتم 

  ینگاهمم نکرد... خواستم بچه رو سقط کنم ول  یانداخت و حت

 زن اومد سر وقتم و مانعم شد...  هی

 

 حسان شد.  رهیرد و خسکوت ک دهیسپ

 

  ی ازت م  ی چ  قایبود و دق  ی گفت:  اون زن ک  یبا کنجکاو  مانیپ 

 خواست؟!
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هم بهم بده و    یقرار شد پول خوبخواست بچم و نگه دارم و  -

 داد... 

 

و داد    د یاعصاب مشتش را محکم به دسته مبل کوب  ی ب  حسان

 بود...؟  ی!  بگو ک یحرف نزن عوض هیزد: نس

 

بود و از    الیبه اسم ل  یک یو گفت:     د یکش  یقینفس عم  دهیسپ

 ام یبچه ب  نیتموم گذشته من و تو هم باخبر بود و ازم خواست با ا

 سر وقتت... 

 

 ناباور نگاهش کرد.  سانح

 رفت..  دهیته حرف سپ تا

 ...؟! الیل

 

 دلش بگذارد...؟! یرا کجا نیکه ا آخ
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  مشیشرف چطور به خودش اجازه داده بود تا به حر  ی ب  یالیل

 را خراب کند.  شینفوذ کند و بخواهد زندگ

 

 زده بود. رونیب شیشانیگردن و پ  رگ

 

 اش به خس خس افتاده بود.  نهیس

ذات مهربان و مظلومش!    یبرا  د،یدکش پر کشقاص  یبرا  دلش

دانست دلبرکش چه   یو دل آشوبش! فقط خدا م  یپناه   یب  یبرا

 است...!!!  دهیکش یزجر

 

و گفت:    مانیهمان تن پر از خشم و نفرتش برگشت سمت پ   با 

رو    دهیسپ  ی کن و تمام حرف ها  م یتنظ  الیل  هینامه عل  تیشکا  هی

  ییویبه بعدش سنار  نجایاهم با مهر اثر انگشتش ثبت کن و از  

 وگرنه...؟!!!  میکن ی م یرو باز گم یکه من م
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به دماغش داد که    ینینگاه مرغ کرد و چ  ده یلب برچ  قاصدک 

بلند گفت: قربوتت برم    ش یخانوم با قربان صدقه ها  هیخنده عط

 ...؟هیدخترم باز چ

 

به    یول   ارمیدرم  یدفعه دارم باز  هیکه    یوقت فکر نکن  هیخاله  -

دونم چرا هوس مرغ کرده بودم و    ی! نم ستیخدا دست خودم ن

 ...! ارمیب خوام باال  یم  نمشیب یحاال که دارم م 

 

ب  ینوچ  محسن گفت:  و  ا  ا یکرد  شوهرت   نیبرو  واسه  رو  نازا 

 ناز و اداها نداشتن...   نیاز ا  دنییزا  ی چندتا شکم م  ما ی...واال قدایب

 

و تو اگه    م ید یند  یربه دماغش داد: واال ما شوه  ینیچ  قاصدک 

 ی هم دار  یزن حامله ا  هیسالم برسون بگو دور از جونت    ش یدید

جناب   ی! ولشهی م  بتیو آخرت نص  ایدن  ریخ  یسر بهش بزن  هیو  

 ...؟یکه خبر از ناز و اداشون دار یدییشما چندتا شکم زا
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 هم به جمعشان اضافه شد.  سنای

 با لبخند نگاهشان کرد.  هیعط

 یگفت: هرچند تا که بخوا  لکسیداد و ر  ی به صندل  هیتک  محسن

 و تو کار تو موندم...!  دمییزا

 

 وا...چمه مگه؟! -

 

در حال باال آوردن   ییتو دستشو دیزن داداش تو االن با یچیه-

 شد؟  یکه چ م یو ما پشت در خودمون رو جر وا جر بد یباش

 

 ...! ادیبارون نم اهیکرد و گفت: به دعا گربه س یشیا قاصدک 

 

زبونت   نیا  یاثر داشته رو  یهرچ  یرو  ی حاملگ  نیا  اد یخوشم م  -

 درازترش کرده...!!!  یول  یچیکه نداشته ه ریتاث
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خنده آروم خانم   یکه پشت گردن محسن خورد صدا  یضربه ا  با

 ها بلند شد. 

دوباره   هیدر هم گره کرده رو به محسن گفت: چ  یبا ابروها  حسان

 به چرت و پرت گفتن...؟!  یشروع کرد ینشست

 

که دستش پشت گردنش بود، گفت: واال ما کار   یدر حال محسن

 من درازه...!  یاونه که زبونش برا میبه زنت ندار

 

 بلند شد...  زیگفت و از سر م   ییبرو بابا  قاصدک 

حال قاصدک حس کرد که حال    دنیکنارش آمد و با د  حسان

 ندارد.   یمساعد

 

فقط  ها  یشوخ نیخوب نبود و ا چیقاصدک ه ی روزها نیا حال

 عوض شود.  شیحال و هوا ی بود تا کمآن  یبرا

برا  نبود بود    یقاصدک  یخانجون  او  به  وابسته  فاجعه    یعنیکه 

 ...!!! شانش یذهن و دل پر یبرا
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 ...؟ یچرا غذات و نخورد-

 

 باال بخوابم... رمیندارم حسان...من م لیم-

 

از همه گفت: شد  محسن مثل خرس زن داداش! فکر    ی زودتر 

 ...! یرد بش یتون ینم  نجایاز در ا یبر شیپ  نجوریکنم ا

 

من اگه تا صد    نیپر حرص سمتش برگشت و گفت: بب  قاصدک

مثل تو و داداشت بشم،    ستیهم نخورم و بخوابم قرار ن  گهیسال د

 ...! میتو برو ما جات هست نیماشاهلل شما به خرس گفت

 

 چه خب...؟!  : به مندی ناباور خند حسان
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داشت،   ش یکه از حاملگ ین دل پردست به کمر با هما قاصدک 

  د یاالن من نبا یبود یتو بود و اگه مراقب م ریگفت: همش تقص

 و اون متلک بخورم...!  نیاز ا

 

درهمش سمت   یبغض کرد که حسان بدتر با اخم ها ناخودآگاه 

 نثارش کرد. یمحسن رفت و دوباره پس گردن 

 

 ! ؟یزن  یاعتراض کرد: من و چرا باز م محسن

 

 به سر زنم نذار...! سر  نقدریا-

 

به قاصدک خندان انداخت که با چشمکش رو به    ینگاه   محسن

 رو شد... 

بازه  تازه    ششیبه قاصدک کرد: زنت ن  ی با حرص اشاره ا  محسن

 زنه...!  یچشمکم م
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هم خوبه    ینگاهش کرد که قاصدک با لبخند گفت: باردار  انحس

  گهیتا د و بخور    نیکرد اما ا  ییسواستفاده ها   هیازش    شهیها م

 ... ینکن هیخوشگل من و به خرس تشب کلیه

 

 خوشگلت...!  کلیجون...داداشم قربون ه-

 

که    یاز حسان نوش جان کرد و چشم غره ا  یپس گردن   دوباره 

 شد...  بشینص

 

به پسرها و عروسش کرد و از ته دل    ی نگاه پر عشق  هیعط  خاله

 خدا را شکر کرد.

 مام کرد. ناهارش را ت هیهم بدون توجه به بق سنای

 

 قاصدک 
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 کردن هست.  یمن مثال فقط زندگ  یروز ها نیا

 نگ بود.پرر  میکه تنها گذراندنش برا  یزندگ

 

 دلم گذاشت. یرو یخانجون بد داغ  مرگ

 نتوانستم پا درون خانه اش بگذارم.  م یها نیتمام تلق با

 

خواهم از در اتاق    ی روز از مرگش گذشت و من همچنان م  چهل

 و نامم را صدا بزند. وارد شود 

  ی از ابهام فرو رفته بود که آخرش نم  یام در هاله ا  یزندگ  همه

 شود اما نگران بودم... یدانستم به کجا ختم م

 

 ام نبود. دهیمرهم دل داغ د م یها هیگر

 یگرداند و فقط خود را خسته م  یخانجون را برنم  میها  ضجه

 کردم.
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  د یکه با  یراتکندن سخت بود!  سخت تر محبوس کردن خاط  دل

 ...! یکند  یدل م

 

 را داشتند.  میو سروش هوا سهند

 سختم بودند.  یو خانواده اش مرهم روزها  حسان

از خدا طلب صبر کرد و   میبا همه سخت بودنش برا  یفخر  عمه

که در    ییاز مادرانه ها  م یخواندم و در عوض تمام نداشته ها  یقو

خدا بهم  که    یا  هیخاک دفن کردم ازم خواست مراقب هد  ریز

 داده،  باشم... 

 

شده خودش هم بدتر از   نیکم نگذاشت اما دل سنگهم    سامان

 من بود. 

 که من رازم را جار زدم تا به امروز چهل روز گذشت...   یآن روز  از

 نکرد.  یکس کار چیه
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تصم   یکار  چیه و  فکر کردم  تنها در خلوت خودم  و   مینکردم 

نواده اش بدجور در کنار حسان و خا  م یگرفتم! با همه بودن ها 

 و شکست داشتم...! ییاحساس تنها

 

 نبودم...   یفیآدم شکست خورده و ضع من

ماهرخ  من مظلوم  یدختر  تمام  با  که  ل  تشیبودم  برابر    الیدر 

 محکم بود. 

 .دیترس  یبا تمام اعتماد به نفس و بلد بودنش ازم م الیل

 بودم...  ده ی د شی ترس را در چشم ها من

 

خانجون را به دست سرد    یراحت  نیروز گذشت و به هم  چهل

 ... م یخاک سپرده بود

 

وارد عمل    مایفکر کردم و مستق  ممیرا فرو دادم و به تصم  بغضم

 کردم...  یرا رسوا م الیهر چه زودتر ل  دی شدم... با
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روزها سرش شلوغ بود و تنها شب ها بود که مرا از   نیا  حسان

 اشتم... د ازیچقدر حاال بهش ن  قایکرد و دق یم رابیمحبتش س

حسان   میباردار حضور  به  و  شوم  تر  نازک  دل  بود  شده  باعث 

 وابسته...!

 . دیکش یالحق حسان هم بدجور نازم را م و

 م...! حسان را دار میخدا چقدر دوستم داشته که با تمام دردها  و

 

 رفتم.  نییطبقه پا به

 لبخند زد.  دنمیکه با د دمی بابا را د حاج

 حرف زدن.  یبرا تیموقع نینبود و بهتر ی من و او کس جز

ها  انگار چشم  چ  م،یاز  گفت:  که  خواند  را   ی خوا  ی م  یحرفم 

 دخترم...؟! 

 

 صحبت کنم...   الیخواستم بابت فرش ها و ل ی م-
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 بلند شد...  شی و از جا دیکش یکالفه ا پوف

 ... م یتو اتاق حرف بزن  م یپاش و بر  ست،یجاش ن نجایا -

 

 . میدنبالش راه افتادم و وارد اتاق شد به

 ... نمیتعارف کرد بنش بهم

 

 خب حاال حرف بزن...! -

 

 بستم تا تمرکز کنم...  چشم

 ...! نیبهم پس بد  د یفرش ها رو با-

 

کرد و سر  کرده بود که سکوت    ینیب  ش ینخورد، انگار از قبل پ   جا

 گفت.  یذکر هم م  کی یحیبرد و با هر انداختن دانه تسب ریبه ز
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 ...ارمیرو به حرف ب الیخوام ل یمن م -

 

بزارم جون خودت    ستیبار سر باال آورد و با اخم گفت: قرار ن  نیا

 ...! یو بچت و به خطر بنداز

 

 تونم بزارم قاتل مادرم راست راست بگرده...!  ی اما حاج بابا من نم-

 

 ... دهی کرده مطمئن باش تووونش و هم م  یاگه کار الیل-

 

ه به  ک  یشد و در  ریقطرات اشک بود که از چشمانم سراز  حاال

دلم  به  را  ترس  که  حسان  برافروخته  چهره  و  شد  باز  ضرب 

 انداخت...

 

 ی راو
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باشد،  نگاهش را به قاصدک  داشت آرام    یکه سع  یدر حال  حسان

 دوخت.

 نکرده باشد.  یبود قاصدکش کار دواریام

 برد.  نییاخم کرد و سر پا قاصدک 

 گفت.  ی ذکر م  حش،یبه تسب رهیخ ینیحس حاج

 

 باال برد:  قاصدک حرف بزن...!  ی را کم  شیصدا  تیعصبان  با  حسان

 

حرف    یتون  ی با تشر نام حسان را صدا زد:  آرومم م  ینیحس  حاج

احت  یبزن جان  رو  ستین  اجیپسر  رو  باال    یصدات  حاملت  زن 

 ...یببر

ا  حسان از  خسته  و  بود،    یی روزها  نیشرمزده  جهنم  مانند  که 

 چه خبره...؟!  انجیو گفت:  شما بگو ا دیسمت پدرش چرخ

د بر  خوا  ی گفت: قاصدک م  یمقدمه ا   چیبدون ه  ینیحس  حاج

 کنه...!  تیشکا الیل هیعل
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 وارد اتاق شد و در را بست.  حسان

 هم خوب است...  الیل  یمورد برا نیذهنش گذشت، ا از

 ...؟! یمدرکم دار-

 گفت:  شاهد دارم...!   تیبا جد قاصدک 

حس  حسان حاج  کردند    ینگاه  ینیو  سمت بهم  به  متعجب  و 

 قاصدک برگشتند. 

 قاصدک؟!  هیشاهدت ک-

 

 ...! ی ب ی باز هم مصمم گفت:  ب ی ول د یلب گز قاصدک 

 کرد.  کیچشم بار حسان

 بود...؟!  یفرش ها چ هیاما قض-

به خاطر دو تا فرش من و    الیو بغض گفت: ل   یبا ناراحت  قاصدک

نه تا  هست که بتو  و نابود کرد! ارزش اون فرش ها اونقدر  میزندگ

 کنه...  نیهفت تا نسلش رو تام

 فرش ها کجاست؟!   نیحاال ا-
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 ؟ یکن  یم ییبازجو یحسان دار-

 

م- دارم  اتفاقات   ی نه  چه  داره  اطرافم  و  دور  بفهمم  که    ی پرسم 

 که زنم ازم پنهوون کرده...  فتهیم

 

که تا آن لحظه ساکت بود، گفت: پسر جان اتفاق    ینیحس  حاج

 کار بود...  نیکرد که به نظرم بهتررو  ینبوده و فقط کار یخاص

 

ادامه داد: فرش    ینیبه پدرش نگاه کرد که حاج حس  جیگ  حسان

که صالح دونستم به صاحبش    یمن جاش امنه تا زمان   ش یها پ 

روزها    نیاکن تو    ی ببرش و سع  ریپس بدم...حاالم دست زنت و بگ

 ...! یدر کنارش باش شتریب
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 را به تخت خواب زد.  تنش

 دوست داشت فقط بخوابد.  بیروزها عج نید و ابو خسته

و اخمش را به ته ذهنش فرستاد و خواست بخوابد که فرو    حسان

 دستان حسان را حس کرد.  نیشدن خودش ب  ریرفتن تخت و اس

 

 بهش غلبه کند.  شتریتن حسان باعث شد خواب ب یگرما

 حصار دستانش را محکم تر کرد.  حسان

 . دییبو قید و عمبر شیحجم آبشارها انیرا م سرش

 

نگه دارد،  خوابش    داریاز آن که بتواند خود را ب  شتریقاصدک ب  اما

کمتر    یکم   شیها   یبرد و حسان هم دل به دلش داد تا خستگ

 شوند.

تمام حواسش را از قاصدک غرق خواب گرفت و مشغول   حسان

 شد.  مانیپ  یحرف ها

 بگو...  مانیپ -
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اومده    الیکرد و گفت: ل  نییباال و پا  دستش را  ریدو برگه ز  مانیپ 

انجام بده که    ییکارا  هیخواد    یو فکر کنم م   دهیبود سراغ سپ

 ...! ستین ندیخوشا ادیز

 

 ...؟ یی مثال چه کارها-

 

 در خونت و آبروت رو ببرن...!   ادیب مایمستق نکهیمثال ا-

 

 ؟ یمطمئن نقدریاز کجا ا-

 

 بکنه...!  یکارکه مخبرمون واسه پول حاضره هر   ییاز اونجا-

 

 کرد.   دهینثار سپ یلب لعنت ریحرصش را فروخت و ز حسان
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  ی خوام پا  یکن البته نم  مینامه واسه قتل تنظ  تیشکا   هی  مانیپ -

 باز بشه...  یقاصدک به کالنتر

 

 کنم...  یهماهنگ م  یراحت باشه با دوستم تو آگاه  التیخ-

 

 ...یممنون لطف کرد-

 

 اس،  داداش فعال...!  فهیوظ-

 

 را قطع کرد و به اتاق برگشت. یشگو

 قاصدک غرق در خواب در گردش بود.  یرو نگاهش

 زد. لبخند

  نیکه باعث ا  یا  دهیو سپ  الی دور شده بودند! لعنت به ل  چقدر

 شده بودند.  یدور
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 تپل تر شده بود.  دخترک

 خواب باشد.  شتریباعث شده بود ب شیباردار

 .دیدوباره دراز کش کنارش

 خوشش! یتن و بو  یبراتنگ شده بود  دلش

را    یبار  نیآخر داشتند  عج  اد یکه سکس  حاال  اما   بینداشت 

 را داشت...  نشیهوس تن بلور

 

 روزها سرش شلوغ بود. نیا

 آورد.  یباز هم وقت کم م  یو محسن در گالر لیوجود کم با

 

که خودش نوشته    ییویسنار  ای بود    دهیو سپ  الیل  ریذهنش درگ  ای

 ند. ک چارهیرا ب ال یبود تا ل

 خواست...  یاالن دلش بودن با دلبرکش را م یول
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ها  دلش آن سکس  وحش  ی از  و  م  یخشن  که    ی اش  خواست 

 ختیر  ی بود اصال خودش آنقدر کرم م  کش یدرجه    هیدلبرکش پا

 شود. خودیتا از خود ب

 

 آن روزها دور بودند.  چقدر

  ی برد و او در فکرها  یبه سر م  یقیقاصدکش در خواب عم  االن

 زد.  یدست و پا م منحرفانه اش

گوشه   یبود که کج خند  یاش کامال حس شدن  یکیزیف  واکنش

 لبش آمد. 

 قرار نبود ساده بگذرد...!  امروز

 

 سش یقاصدک خم شد و بوسه خ  یخوددار باشد و رو  نتوانست

 لبانش گذاشت.  یرا رو

دخترک باز    ییایخمار و در  یکه چشم ها   دیو بوس  دیکش  زبان

 شدند. 

 حسان...! -
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از کف داد و    اریشدار نامش را صدا زد که حسان اخت و خ  خمار

و دوباره سمت لبانش هجوم برد که    دیقاصدک کش  یخود را رو 

 با تعجب و استقبال دلبرکش رو به رو شد... 

 

شد و لب زد:    رهیبه دخترک خ  ازشیشد و با چشمان پر از ن  جدا

 خوامت...!  یم

 

 قاصدک باال رفتند.  یابروها

از افکار آزار دهنده اش   یدوست داشت کمهم دل تنگ بود و    او

 دل چسب...   یو عشق باز  یهم آغوش کیدور شود و چه بهتر از  

 وجودش قد علم کرد.  طانیزد و ش یشرورانه ا  لبخند

پ   یاخم  یالک اما من خوابم    شیشانیبر  زد:  لب  و گرفته  نشاند 

 ... ادیم
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اذک  ینیری اخم ش  حسان توله م  تیرد:    ی دونم تو هم م  ینکن 

 ...!یخوا

 

 ادتیدارم    شهیگفت: من بار ش  یآنکه لو نرود شاک  یبرا قاصدک

 ...؟! یبه آب داد  یکه نرفته چه دسته گل

 

دست گل به آب دادنا شده    نی گفت: خب هم  طنتیبا ش  حسان

 ...! یکن یحمل م یکه دار یا شهیبار ش

 

 ...! ییپررو یلیخ-

 

مثل   تن  نیدوز حشرم زده باال و ا کم یجوجه فقط  ستمیپررو ن-

 منو.... آره...!!!!  ا یب  گهیکنه و م  ی م   یبرفت بدجور داره با روانم باز
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مثل سنگش گرفت    یاز پهلو  ی شگونیحسان ن  ییاز پررو  قاصدک 

 من و ....  ایب گهیکنه م  یکرد: تن من غلط م غیج غیو ج

 

حرفش نصفه    دنشیو بوس  شیلب ها  یهجوم لب حسان رو  با

 ماند.... 

 

 فرو رفت.  شیحسان داخل موها دستان

با عطش  قاصدک  و  به دستان حسان سپرد  را  نظ  ی خود   ریکم 

 را جواب داد. شیبوسه ها

 

 هر دو داغ و پر حرارت شده بود. تن

 اتاق را در بر گرفته بود.  یفضا  شانینفس نفس زدن ها یصدا

سمت پرتاب شد و به    کیبه    شان یعشق باز  انیم  شانیها  لباس

آغوش ذهن    یگری د  رینظ  یب  یاستقبال هم  و  فکر  به  تا  رفتند 

 کنند...  قیهرچند کم تزر یآشفته اشان آرامش
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 ...؟! هیاون فرش ها چ یحاج بابا ماجرا-

 

ساده بگذرد،  مثل    ستیدانست که حسان قرار ن  یم  ینیحس  حاج

 خودش که قرار بود با سامان صحبت کند. 

 

 دهیدست چرخ  نیکه چند  هیارث   هیاون فرش ها مال ماهرخه!  -

 ...! دهیتا به قاصدک رس دهیچرخ و

 

 ه؟یچ الیکرد:  اونوقت ربطش به ل کیچشم بار حسان

 

 یچا  وانیسازش رفت تا دو ل  یبلند شد و سمت چا   ینیحس  حاج

 .زدیبر خودش و پسرش یبرا

 داشت. ی نگاهش را از پدرش بر نم حسان
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را از پدرش گرفت و منتظر نشست   یچا  ی نیبلند شده و س  حسان

!   یمیحرص و طمع قد  هیدر نگاهش گفت:    رهیخ  ینیتا حاج حس

 حسادت بچه گانه...!!!  هی

 

 .اوردیسر در ن حسان

 ؟یچ یحسادت برا-

 

 گناه!!!   یب  هیاحمقانه و آواره شدن و مرگ  یباز هی یبرا-

 

 منم متوجه بشم... نیجور حرف بزن هیحاج بابا! قربونتون برم -

 

ها گفت: منم    گذشته  ادیو به    د یکش  یقینفس عم  ینیحس  حاج

از مادرت بوده آخه    یدونم و هرچ  ینم  یادیز  زیچ که شنفتم 

برحسب    الیل ماهرخ  باهم دوست م  هیو  !  هیو همسا  شنیاتفاق 

 ... شهیم دهیسامانم به ماجرا وسط کش یکه پا شهیم ینطور یا
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 چطور؟!-

 

عاشق   الیبودن و ل  هی! همساشهی عاشق ماهرخ م  الیاحمد شوهر ل-

که    شهیم  فتشیماهرخ عاشق و ش  دنی مد با داح  یاحمد بوده ول 

دو بچه   که با وجود زن و  یو سامان شهیم الیباعث حسادت ل نیا

 ... بای به ماهرخ مظلوم و ز  دهیاش دل م

 

پدرش کرد:     حسان نگاه  ل  یعنیناباور  و  تبان  الیسامان    ی باهم 

 کردن که ماهرخ زن سامان بشه؟

 

  نیسامان هم همچ  یگ زند  یاز چه قراره ول  انیدونم جر  یمن نم-

 گل و بلبل نبود! 

 

 کرده؟!  کاریسامان چ قایحاج بابا دق یهرچ-
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ماهرخ رو به دست    یمتیو به هر ق  شهیسامان عاشق ماهرخ م-

 ...! ارهیم

 

 ؟یمتیبه چه ق-

 

 ماهرخ! یآبرو متیبه ق-

 

 برده بود؟  ییمگه سامان چه آبرو-

 

!  ماهرخ  ستین  یدرست  که ماهرخ آدم  ندازهیمحل چو م  یتو  الیل-

! آخه خود یمرد  چیکردن بدون ه  یم   ی باهم زندگ  رشیو مادر پ 

داده!  تازه    ی ماهرخ چون پرستار بود خرج خودش و مادرش رو م

 ذارن یکرده بودن که درست دست م  یاون محل اثباب کش  یتو
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  یو ماهرخ ب  کنهیمدختر و مادر بدبختش سکته    نینجابت ا  یرو

بود    تیکه دنبال موقع  یبه سامان   یناه پ   یو از سر ب  شهیکس م

 زن سامان...!  شهیو م دهیتا باهاش ازدواج کنه بهش بله م

 

 شه؟یم یاحمد چ فیاونوقت تکل-

 

ل- با  ا  ی ازدواج م  ال یاحمد هم  از    یتا هوا  رهیشهر م  ن یکنه و 

 ماهرخ به سرش نزنه...! 

 

 ماهرخ چشم بست و نفسش را پر از هوا کرد.  یناراحت برا  حسان

 شد....؟!  یبا احمد هم خوشبخت م  دیماهرخ!  شا  چارهیب

 

کرد    فیکه تعر  یقصه ا  نیحسان مشغول شد و پدرش ماب  فکر

 از فرش ها نبرده بود...  یاسم
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 دنبالشه؟!  الیکه ل هیچ یفرش ها برا نیپس ا-

 

که   هیپول کلون  هی  یگفت: برا  حشیبه تسب  رهیخ  ینیحس  حاج

 کنه! ی م نیتا هفت نسلت رو تام

 

 فرش ها رو به شما داده و نرفته بفروشه؟! ن یرا قاصدک اچ-

 

بگ  الیخواد مچ ل  یچون م- و فرش ها را داده به من تا    ره یرو 

که قاصدک به مرگ ماهرخ   یجاش امن باشه!  در ضمن اشاره ا 

ثابت    دی با  یکنم ول  یهلش داده من باور م  الیداشت و گفت ل

 بشه...! 

 

 ن؟ یکن یبا سامان صحبت م ی ک-

 

 زنم...  ی حجره باهاش حرف م اد یدا قراره بفر-
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سر بزند،     ده یرفت تا به سپ  یکه م   ی بلند شد و در حال  حسان

 ...! نی شد بهم خبر بد یگفت: هر خبر

 

تکان داد و گفت: مراقب زنت باش! حاال که    یسر  ینیحس  حاج

...   نیمشخص بشه خونه ما بمون  الیل  فیحامله اس بهتره تا تکل

 ... اریبردار ب نیالزم دار یبرو هرچ

 

 رفت...  یکوتاه  یحافظتکان داد و با خدا یسر حسان

بود    یخال   یزد و فقط زردابه ها  ی که م  یا  ی در پ   ی پ   یها  عق

 آورد.  ی که باال م

  یرفته بود و حالش لحظه به لحظه بدتر م  ش یاز دست و پا  حس

 شد. 

 

  ی دک مزد و از قاص  یبه در م  ی خانوم پشت در با دل نگران  هیعط

 خواست در را باز کند. 
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 حالت و....  نمیدختر در و باز کن بب-

 

موها  ی آب  قاصدک  و  زد  صورتش  عقب    شانشیپر  یبه  هم  را 

 حال در را باز کرد.  یفرستاد و ب 

 

به گونه اش   یاش دست  دهیصورت رنگ پر  دنی خانوم با د  هیعط

 تو... یدار هیچه حال نیزد و گفت:  خدا مرگم بده دختر ا

 

 و کالفه گفت:  خوبم خاله... خوبم...  آرام قاصدک 

 

 .دیمبل دراز کش یخانوم رو هیبا کمک عط بعد

 بدنش قابل کنترل نبود. لرزش

 



 

~ 1623 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

آب قند به سمتش گرفت که با تعلل گرفت و آن را   یوانیل  سنای

 خورد. 

بلند شد    یبه بدتر شدن حالش دامن زد و به آن   امده ی جا ن  حالش

 رساند.  ییو خود را به دستشو

 

رفت و در    یاه یته مانده جانش آنقدر عق زد که چشمانش س  با

 از حال رفت....  سنایآغوش 

 

و مادرش را بلند صدا    دیچشمان بسته قاصدک ترس  دنی باد  سنای

 زد.

هراسان   یصدا  دنیکه تازه وارد خانه شده بود با شن  ینیحس  حاج

  یی زهرا  ایقاصدک از هوش رفته    دنی دقدم تند کرد که با    سنای

مبل    یت و به سمتشان رفت و کمک کرد تا قاصدک را روگف

 گذاشتند.

 

 دختر؟!  نینگران گفت:  چش شده ا ینیحس حاج
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اشکبار گفت:  از صبح تا حاال که بلند    یخانوم با چشمان  هیعط

هم نخورده...    یچیو ه  ارهیباال م  ییسره داره تو دستشو  هیشده  

 ...! لینگرانشم آقا خل

که داشت عروسش را بلند   یلند شد و با تمام زورب  ینیحس  حاج

درمونگاه سر چهارراه به  میر  یخانوم گفت:  م   هیکرد و رو به عط

 حسان خبر بده... 

                     

 

پدرش دلش آرامتر   دنیوارد درمانگاه شد و با د ی با نگران حسان

 شد. 

 

 و سمتش رفت.  دیحسان را د ینیحس حاج

 

 بود...؟! قاصدک کجاست؟  صبح که حالش خوب -
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باردار- خاطر  به  نباش،  و  شهینگران  تخس  خودت  مثل  بچتم   !

 غده....! 

 

 زد و هردو وارد اتاق شدند.  یلبخند کمرنگ حسان

 

که    ی بود که پرستار وارد شد و با سرنگ  هوشیهمچنان ب  قاصدک 

 :  حال خانومم چطوره؟!دیکرد حسان پرس قیبه سرمش تزر

 

وقت   یممکنه بعض  هفیاز حد ضع  شیخوبه فقط چون بدنش ب-

ا به  کن  نیها  صبر  اما  بشه  دچار  صحبت    نیحالت  دکترش  با 

 ... نیکن

 

 پدر و مادرش را به خانه فرستاده بود.  حسان

 



 

~ 1626 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

  ش یشانیار کنار قاصدک رفت و خم شد و پ محض رفتن پرست به

 .دیرا بوس

لبخند  یرو  دست با  و  گذاشت  سگ    یشکمش  تخم  زد:  لب 

خر   یزنم که صدا  یبهت م  اپیت  هی  یکن   تیمامانت و اذ  یبخوا

 .... ا یبد

 

 .دیحسان اشکش چک دنیقاصدک باز شد و با د  چشمان

 

لبخند  حسان با    کار یچ  ییگفت:  جوجه طال  یمتوجه شد که 

 با خودت نفس من...؟!  یکرد

 

لحظه نفسم   هیوروجکته،  امروز نذاشت    ریناز آمد: تقص  قاصدک 

 ... ادیباال ب

 

پدرسوخته رو ادب   نیا  خم تر شد و گفت: خودم  شیرو  حسان

 کنم...  یم
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 کنه...!  ی فعال که اونه داره من و تو رو باهم ادب م-

 

 ن قربون صدقه اش رفت...که حسا دیخسته خند قاصدک 

 

مراجعه به دکتر   دشیکه کرد و تاک  ییها  هیآمد و با توص  دکتر

 متخصص،  قاصدک را مرخص کرد... 

 

  امدهیوز حالش جا ناما نگران حال قاصدک بود که انگار هن  حسان

 بود.

 

 نگاه کرد.  ینیبه حاج حس  شانیپر یبا حال  سامان

 اش گره خورده بود.  یزندک

 کند.  هیگر یها  یو ها ندیخواست بنش یم  دلش
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اون و ول    نکهیا   ، یپشت دخترت باش  د یباش سامان!  تو با  یقو-

و پسرات،  اون دختر رو    یبه کارت و زندگ  یدیو چسب  یکرد

  ال ی... لیرفت  ش یکال از زندگ  یپشت باش  نکهیود کرد... عوض اناب

قاصدک درست باشه    ی حرف ها  دونم تا چه حد   یجفا کرده و نم

ل ول   الیکه  ب  دی با  یقاتله  دخترت  داشته   یاشکنار  رو  هواش  و 

 ...!!! یباش

 

بعد مرگ    میحال نگاهش کرد و پر افسوس گفت: زندگ  ی ب  سامان

مرده متحرکم...    هی... من  یت حاجرف  میماهرخ تموم شد!  دلخوش

 مرگه برام چون ماهرخم رو ندارم...  نیقاصدک ع  دنید

 

 

 داره...  اجیاما دخترت بهت احت-

 

  ی کنم ول  ی م  یدونم دارم کوتاه   ی دورادور هواش رو دارم... م-

م  یوقت جور  ینگاهش  نظرم  در  ماهرخ  صورت  درست   ی کنم 
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عذاب    د یبا  و بعدش  شمیکه ساعت ها غرق فکر م  شهیپررنگ م

 نداشتنش رو بکشم... 

 

 . دیدانست چه بگو ینم ینیحس حاج

 بزرگ بود...  یجور خود آزار کیسامان  یها حرف

داد   ی کرد بهش حق م  یسامان نگاه م دی هم واقعا اگر از د  دیشا

 ... ستیاما طرز فکر همه مثل هم ن

 

بتونم    ا یقلبت باشه    ی بگم که مرهم زخم ها  ی دونم چ  ی من نم-

رو   ولدردت  احت  ی اون   ی کم کنم  مرده  به غصه خوردن   اجیکه 

 یلیماهرخت خ  ادگاریاما    ستی نداره!!!  سامان درسته ماهرخت ن

  نه یشیآروم نم  الیباارزش تر از اون خاطرات کهنه اس... ل  یلیخ

حامله است و جونش   ت... دختریبهتره چشم و گوشت رو بازکن

 در خطر...
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آرام    دیکشبه سرش    یدست  سامان نا  لو  به   ال یگفت:  حواسم 

از دخترم غافل   هست... قاصدک هم هرروز باهاش در تماسم... 

سخته    یرو جبران کنم ول  میکنم کم کار  یم  یو دارم سع  شمینم

 هم سخته...   یلیخ ،یحاج

 

برگه رو    نیگذاشت و گفت: ا ش ی رو به رو یبرگه ا ینیحس حاج

 . من صالح دونستم به تو بدمش.. ی قاصدک بهم داده بود ول

 

 ...؟! هیبرگه چ نیا-

 

 رو برات روشن کنه...!!!  قی حقا یلیتونه خ  یآدرس که م هی-

 

از پنجره    پا یت  هیبا    گم یبه قرآن به حسان م  ی کن  تشیمحسن اذ-

 ...! رونیاتاقش پرتت کنه ب
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گفت: جون قاصدک من    یلودگ  زد و با  یچشمانش برق  محسن

  شهیم  یام لپاش گل گلخودشه که مد  ریباهاش ندارم تقص  یکار

 کنم...!  ش یگل گل  شتریتا ب ندازهیو من و به هوس م

 

  یم  یمحسن آدم و روان  یوا  ی و گفت: وا  دیکش  یغیج  قاصدک

دهنت   یبکن  یتیاذ  نیکوچکتر  نمیو اگر بب  مهیتی! اون دختر  یکن

 ...سهیسرو

 

 

کش  محسن قاصدک  سمت  را  خ  دیخود  گفت:   یجد  یلیو 

خودمون   نیب  یقول بد  دی با  یول  بگم  یزی چ  هیخوام    یقاصدک م

 باشه... 

 

 قاصدک باال رفت.  یابروها

 ! ؟یبگ یخوا یم  یچ-
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گفت:     دی تر کرد و با ترد  ی و لب  د یکش  ش یموها  یتو  یدست  محسن

 خوشم اومده...!  نیقاصدک از نسر

 

 وا...؟! -

 

خوشم   شه،یم دینداره دختر... المصب از بس که سرخ و سفوا -

 ...شهیلبو م نیواد بکنه تا بناگوش ع خ ی سالم م هیاومده... 

 

با جد  قاصدک  و  کرد  بخوا  ت یاخم    ییرو هوا  نینسر  یگفت:  

  ی ادبت م  یبندم و جور  یم   یبرادر حسان  نکهیا  یچشم رو   ،یکن

 کنم که... 
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  یحرفش را قطع کرد و محکم گفت: قاصدک منظور بد  محسن

  نش ییاباال پ  اد یکنه،  ز  ی کار م  شمونیماهه پ   کی  کیندارم... نزد

 ...! لومترهاسیاز اون صفر ک دمیکردم و فهم

 

ن  یتو  نینسر- معلوم  باباش  ننه  شده!  بزرگ    ستیپرورشگاه 

جد قصدت  اگه  ندارم   ه یمحسن...  دوست  وگرنه  بزار  جلو  پا 

 ...! یکن ریرو درگ احساساتش

 

 باهاش حرف بزنم...؟! -

 

 ...؟! هیقصدت جد-

 

اهاش باشم تا بفهمم  مدت ب   هیسوالم و با سوال جواب نده... فقط  -

 نه...؟!  ا ی میخور ی به درد هم م
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 دل نگران نگاه محسن کرد. قاصدک 

بهتر از محسن!   ی خواست و چه کس  ی ها را م  نیبهتر  نینسر  یبرا

وجود داشت اما   یهر موضوع   یبرا  شهیهم  دی و ترد  ینگران  یول

 شوند.  ریفرصت باشد و هر دو عاقبت به خ کی  نیا دیشا

است   ریرا به خدا سپرد تا هرچه خ  زیهمه چ  خدا توکل کرد و   به

 همان شود.... 

 

که   یکس  یافتد که دلت برود برا  ی عشق اتفاق م  ی! زمان عشق

  یی گمشده ات است و با تمام تفاوت و فرق ها  مهین  یحس کن

در    قیعم  یباز هم بدون او بودن جهنم است و حفره ا  یکه دار

 شود.  یم  جادیدلت ا

 

 بود.  نیهم اقیحسان دق حال

  یدلش برا  بیقاصدک عج  یو باطن   یظاهر  یتمام تفاوت ها  با

خواست مادر بچه اش    ی رفت که حال م  یدخترک تخس م   نیا

 شود.



 

~ 1635 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

 

تن حسان بود که اجازه    یبو  ارشیبار و  نیحالش بد بود و ا  دوباره 

 داد از کنارش بگذرد...  ینم

ز شد و دستش بسته بود تا دمار ا  یحسان پر از خشم م  وجود

حال   و  عشق  موقع  حاال  که  درآورد  بچه  آن  و  خودش  روزگار 

 خواسته؟!  یچه م یکردنش بوده و بچه برا

 

 شد.  یم  نیتحت فرمان حسان بود و از طرف او هم تام دهیسپ

  ده یو سپ ال یل یقاصدک از حضور و کارها ت یبا حال و وضع فعال 

 قرار هم نبود از زنش پنهان کند. یول دیبگو یزی توانست چ ینم

 

 

که خود    یقاصدک غرق در خواب کرد و به خاطر او عطر  نگاه

  نیریتر و ش  میمال  یقاصدک قبال عاشقش بود را عوض کرد و بو

 ی قاصدک شد، دخترک واکنش  کینزد  یگرفته بود که وقت  یتر

 نشان نداد... 
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 کیجرات نزد  ی بود ول  دهیقاصدک در کنارش خواب  شبید  تمام

 شد.  یحالش بد م  شدن نداشت چون به محض جلو رفتن

 

 صورت خندان حسان کرد... خمار چشم باز کرد و نگاه  قاصدک 

 حسان....! -

 

پدر من و    تیحاملگ  نیجون دل حسان، عمر حسان! تو که با ا-

 ... یخوام لعنت ی ! آخه من زنم و میدرآورد

 

 داد.  نیو دماغش را چ د یخند قاصدک 

 عوض شده بود.  شیحسان برا یبو

 

 حسان...!  یدیبو نم-
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و مجبور شدم عطرم رو    یکرد  س ی: دهنم و سرودیخند  حسان

 عوض کنم... 

 

 قاصدک نبود...   ندیعطرش را هم عوض کرده بود اما خوشا  هرچند

 

  ا یخواست خود را جلوتر بکشد که قاصدک گفت: جلو ن  حسان

 ترسم حالم بد بشه...!  یم

 

 ذوق حسان کور شد.  تمام

دون خوردن صبحانه و ب  دیلباس پوش  یشد و با اوقات تلخ  بلند

 شد... از خانه خارج 

 

 داشت...؟!  کاریچ نجایا الیل-
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ب  د یلب گز  سپبده بره سراغ   چاره یو  وار چشم بست:  خواست 

 زنت...! 

 

 ماند.  حسان

رحم   یفکر نبود که بخواهد نسبت  به زن حامله ب  ی آنقدر ب  الیل

اشد  اگر طبق حرف قاصدک،  ماهرخ را هم او کشته ب   ی باشد ول

 ندارد....!  یپس رحم

 

 ؟ یاز کجا مطمئن-

 

   ست،یبراش مهم ن  یچیاصال ه  کهیپر حرص گفت:  اون زن  دهیسپ

 ترسم...  یاوقات ازش م یبه تمام معناست که منم گاه  یروان هی

 

 را به سرش گرفت. گرشیبه کمر و دست د  یدست حسان
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ک  فکر چه  که  ول کرد  نرس  یچیه  یند  ذهنش  ا  دیبه   نکهیتا 

 ا آماده کند... قاصدک ر

 

رو از    ومرثیک  یخوا  یاما تو نم   ستین  ی بودنش شک  ی تو روان-

 ! ؟یوجود بچه اش مطلع کن

 

از    یول  شهی نگاهش کرد:  اون مرد قبول دار نم  نیغمگ  دهیسپ

رو وقف    میکنم و زندگ  ی به بعد دوست دارم مثل آدم زندگ  نیا

 بچم کنم... 

 

به عهده خود    میتصم  ن یآمد و ا  یاز دستش بر نم  یکار  حسان

 کرد...  ی بود وگرنه کمکش م دهیسپ

 

نگاه قامت حسان کرد و افسوس خورد که چرا بچه گانه   دهیسپ

 حسان رفت؟! ی عمل کرد و از زندگ
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 قابل حس بود.  شیصدا لرزش

 !؟ینیحس ی فقط آقا-

 

 بله؟! -

 

بهش ندارم... بهتره    یکنه و من حس خوب  ی م  یارک   هیداره    الیل-

لفتش    شتریب  یکه هرچ  نیدتر انجامش بدزو  نیکه دار  یهرکار

 ...! نیانگار زمان به اون کفتار داد   ن،یبد

 

پول  یسر  حسان و    دیکش  رونیب  فشیاز ک  یتکان داد و دسته 

 گذاشت و از در خارج شد.  زیم یرو

                     

 

 خوام...!  یم  یخاله من ترش-
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 خانوم چشمانش برق زد.  هیعط

و  هر و    ی م  ارشیوقت قاصدک  کرد،     یلب مط  یزیچ  کیشد 

آورد،  بچه حسانش را باردار بود و چه بهتر از    ی انگار بال در م 

 ...!!! نیا

 

استفاده را    ت ینها  تشیو از موقع  دیرس  ی قاصدک به هرکس م  اما

از دهان   یزیتا چ  بیبرد،  مخصوصا محسن و سهند که عج  یم

بعد آن ها آماده همان را به او    ی شد،  ساعت  یقاصدک خارج م 

 ادند. د یم لیتحو

ترش  هیعط ظرف  جلو  یخانوم  اخطار   شیرو  یرا  با  و  گذاشت 

 ... شهیقاصدک وگرنه حالت بد م یخور یگفت:  کم م 

 

توجه    یاستفاده را برد و ب  تیخانوم نها   هیقاصدک از غفلت عط  و

به  کارش  دوباره  که  شد  بد  حالش  آنقدر  و  خورد  را  تهش  تا 

 شد...  دهیکش مارستانیب
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  ی کس برنم  چیاز ه  یکار  ی شد ول  یخانجون حس م  یوجود  خال

 آمد. 

 

قاصدک    یبرا  یبوده و هست ول   شهیو خاطرات خانجون هم  اد ی

خال  رییتغ  یزیچ  چیه را  پشتش  چون  محبت   ی نکرد  از  شده 

 کرد.  ی مادرانه حس م

 

 مادر شد.  ی مرگ خانجون دوباره ب با

فقط    از و  نشده  سرد  هنوز  سال  ده  گذشت  با  ماهرخ  مرگ 

 کرد. یم یخوددار

 

 از مدت ها پا درون خانه خانجون گذاشت. بعد

 گرفت.  بغضش

 بود.  نیسنگ فضا
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کرده و رو برگردانده    بود که قهر  دهیخواب خانجونش را د  شبید

در خونه من  "بود،     دهیکه از زبان خانجون شن  یبود و کلمه ا

 "به روت بازه!!! شهیهم

 

 او را دعوت کرده بود.  خانجونش

 کرد. باغچه نگاه  به

  ی روز اول و آش پختن و پخش کردنش در ذهنش تداع  خاطرات

 شد. 

 زد. لبخند

 کرد.   ادی پر اخم را هم  حسان

شد!    یگریاما بعد کم کم حسان، حسان د  نینگاهش به زم  یحت

 شد...!  ی م شی ها نهیکه بدجور زوم س  ایح یب

 گرفت.   یزد و حس خوب لبخند

 

 و وارد خانه شد.  دیکش  یقیعم نفس
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که از   یموج گرم   ش،یصدا زدن ها  ش؛ین! حرف هاخانجو  یبو

 شد...!  یحضورش ساطع م

 

 ...؟ یریگ یقاصدک، چقدر آبغوره م یکرد س یدهنم و سرو-

 

 بودند.  سیکه خ د یبه چشمانش کش یدست

 بود...؟!  ده یکرده که نفهم  هیگر یک

 

 دست دور شانه اش انداخت و به خودش چسباند.  سهند

 

سه  نیب  محبت و  عمقاصدک و سروش  آنقدر  هست که    قیند 

 پشت هم باشند.  شهیهم

 

آمد و برادرش   یشانه سهند و ناز م   یسر کج کرد رو  قاصدک 

 کرد...!   یفندق خواهرش دل دل م یبرا بیعج
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  نیکن  سیدهن سرو  نقدریقربون خودت و فندقت برم که ا  یا-

 آخه المصب...! 

 

  ما یو س  ال یل  دنیو خواست جواب بدهد که با د  د یخند  قاصدک 

 ف در دهانش ماند. حر

 

 با پوزخند و نفرت نگاهش کرد. الیل

 از حضور پسرش و قاصدک جا خورد. مایس

 

 کرد.   کیچشم بار قاصدک 

 . دیرس ی به مشامش نم یخوب یبو نجایدو ا نیاز حضور ا اصال

 

 شد.  جادیدر دلش ا یزلزله ا کی

 کرد آرام باشد.  ی سع اما
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متوقف  الیل یت که با صداتوجه به آن دو سمت اتاقش رف بدون

 شد. 

 

 ...! یکرد ی و سالم م یقبال داشت  یادب مچهین هیحداقل -

 

 چشم بست.  قاصدک 

کردنش هست اما او حامله بود و    وانهیباز د  الیدانست هدف ل  یم

که روانشناسش گفته بود، انجام    یقرار بود مادر شود و طبق کار

 داد.

 

 و برگشت. دیکش  یقیعم نفس

اگه   یآشغال! ول  هینه    الیکنن ل  یم و به آدم نزد: سال  پوزخند

باشه سالم عمه گرام خوب   یحرص سالم گفتن و من دار  یادیز

 ...؟! نیهست
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 گفت.   یمسخرگ با

  م یمداخله کرد و گفت: عمه ول کن تو رو خدا، قاصدک بر  سهند

 از داخل اتاقت بردار... یخوا ی م یهرچ

 

 نازک کرد.  یپشت چشم قاصدک 

ادب نداشتنت چتمام حر  با   الیل  ستین  یدیجد  زیصش گفت: 

 مادرتم...  یوقت

 

از   یخوا  یرا باال برد:  م   شیحرفش را قطع کرد و صدا  قاصدک 

بگ تحر  ی مادرم  و  اتفاق  ی کن  کیو من  بچم    یبرا  ی تا  و  خودم 

آدمفتهیب تو  آخه  بو  یهست  یچ  ؟ی!  که  انسان  ییکثافت    ت یاز 

ت هم به  خودت بود و خود...آخه مادر پاک من دوستت  ینبرد

کش وقتیدیلجنش  ر  ی!  ماهرخ  و  نبود  عاشقت    یم  وشوهرت 

و روحت و  از    یسوخت  ی طرفه م  کیعشق    ی به پا  د ی خواست، نبا

 ...! یکرد  یانتقام و نفرت پر م 
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 خورد. ی تکان الیل

 شد. شتریدر وجودش ب خشم

خودت باشه بچه! من و شوهرمم اونقدر عشق   ی سرت به زندگ-

  ی خواد بهم درس زندگ  ی بچه نمالف    یهست که تو  ونمونیم

 ...! یبد

 

 ... میبر  ا یو گفت: ب  دیباز مداخله کرد و دست قاصدک را کش  سهند

 

اما نه خونه    الیل ببرش  آره سهند  زد:  ببرش   ایپوزخند  اتاقش، 

 شوهرش که...  شیپ 

 

 را برد.  ال یار گونه نام لاخط مایساکت شد که س الیل

 بود.   یزن تمام نشدن نیا رذالت
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خالص را زد:    ریصدک به صورت مبهوتش نگاه کرد و تلج قا  از

زن حامله که از قضا زن و بچه خودش   هیشوهرت با    یبرو گالر

 ی نداشتت م  شیخندن و به ر  یگن و م  یدارن م  کمشه،یتو ش

 شوهرت تو رو...؟!   ایخواست    یشوهرم من و نم  نیخندن...! برو بب

 

 

 . ستادیا زمان

در دلش سقوط   یزیس شد و چحب  نهینفسش در س  قاصدک 

 کرد.

 کل وجودش را گرفت.  یمبهم ینگران

 

 بهش کرد.  ی با شعف و قدرت نگاه برنده ا الیل

 

گفت: من اونقدر    یرحم  یخود را نباخت و در کمال ب  قاصدک

  زانم یاحساس احمقانه عز  هیکه به خاطر    ستمیت نو بدبخ  زونیآو

  گهی د  یکس  شیبرسم که فکر و دلش پ   یرو فدا کنم تا به مرد
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حق اونقدر  دست  ستمین  ریباشه!   دو  و  خودم  کنم!     می تقد  ی که 

 یمثل عقده ا  یخوا  یتو که م  یول  الیخودم ارزش قائلم ل  یبرا

رو   یزیبگم شوهرم اگه اون چ  د یبا  ی کن  یها من حامله رو عصب

من نبوده... اونقدر جنم   ق یباشه بره بهتره چون ال ی گ  یکه تو م 

ادامه    میداشتنم پا رو دلم بذارم و به زندگدارم که با تموم دوست  

ا نه  بچه هفت هشت ساله خال  نکهیبدم  رو سر    یتموم حرصم 

 کنم...! 

 

 پر از نفرت شد.   الیو ل دیلب گز مایس

 

هم ماهرخ    شیانند مادرش بود و چند سال پ درست م  قاصدک

 حرف ها را بهش زده بود...!  نیهم قایدق

 

دلش    ر یکه ز  ی د و با دردتر ش  نیسنگ  ش یتحمل فضا برا  قاصدک 

 دست سهند را گرفت.   د،یچیپ 
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ترسناک  سهند ل  ینگاه  دست    الیبه  و  کرد  مادرش  به  سپس  و 

 قاصدک را گرفت. 

 

  ی زیچ  دوارمیهست اما ام  الیتو و ل   نیب  یدونم چ  یمامان نم-

 نباشه که به ضررت تموم بشه...

 

تو و    یدرک نفرت تو چشما  لیو گفت:  اوا  دیچرخ  الیل  سمت

 یزیفهمم که اونقدر کم و ناچ  یصدک رو نداشتم اما حاال م قا

 ...!!! الیل  ینبرد  تیاز انسان  یی... بویکن  یکه به زن حامله رحم نم

 

 آمدند.  رونیخفقان آور ب طیاز آن مح عیهمراه قاصدک سر به

 

اما ذهن قاصدک مدام    الیل  یسخت نبود درک حرف ها  یلیخ

 کرد...  یرا تکرار م زیچ کی

 هست...؟!  یزن حامله اکدام  با
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 حسان...  شیبرم پ  خوامیبه سهند گفت:  م رو

 

 وارفته نگاهش کرد.  سهند

 بود.  دهیپر رنگش

 ! ؟یبر یخوا  ی زد تو کجا منم  یزر هی الیل -

 

 خودم برم...  ا ی می بر ی :  مدیحوصله غر ی ب قاصدک 

 

 رفتند.   یکرد و به گالر  نیشد و قاصدک را سوار ماش  میتسل  سهند

 

  ی احساس خوب  چیکه ه  یحسان و زن باردار  نیقاصدک ب  نگاه 

 بهش نداشت،  رد و بدل شد. 

 

 کرده بود.   ریدادن آدرس آمده بود اما بدجور گ  یففط برا  دهیسپ
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  ی و با قدم ها  امد یخوشش ن  چیه  کیفاصله نزد  نیاز ا  قاصدک 

 سمت حسان رفت. یبلند

 

 . دیسر بلند کرد و مات و مبهوت زنش را د حسان

 

 رفت.  ادش ی دنیو نفس کش د یپر رنگش

زد و    یچرخ   د،یحسان را پشت سرش د  رهینگاه خ  ی وقت  دهیسپ

 درونش خورد شد. یزیقاصدک چ یبایصورت ز دنی با د

 

 کرد. حسادت

ه  یم  اما زندگ  یحق  چیدانست  به  بخواهد  تا  حسان    یندارد 

 برگردد.

 پشت سرش را خراب کرد. ی بود که تمام پل ها خودش
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گرم    یاخم سالم کرد که حسان جلو رفت و با تبسم  با   قاصدک 

 افتاده؟  ی اتفاق  ؟یگفت: سالم خانومم خوب

 

زن،  خودش را به حسان چسباند و    رهینگاه خ  دنیبا د  قاصدک 

 رفتار کند.  استی کرد با س ی با تمام حس بدش سع

 ...! امی شوهرم ب دنمی تا به د فتهیب یاتفاق  د ینه مگه با-

 

 ه ابراز کرد. مالکان یلیرا خ شوهرم

 . دیرا بوس شیشانیعاشقانه نگاهش کرد و پ  حسان

 

  یشد تو  ینگاه کرد و خار  شی با بغض به منظره روبه رو  دهیسپ

 قلبش فرو رفت... 

 

 شد و رفت.   یکوتاه سوار تاکس یخداحافظ  با
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 کنارشان آمد و سالم داد.  نشیبعد از پارک ماش سهند

 

حسان پر اخم گفت:   رو به    سهند  یتوجه به احوالپرس  یب  قاصدک 

 ...! یبهم بدهکار حیتوض  هیفکر کنم 

 

 زد تا شانسش را امتحان کند.  یدست کی

و گفت:    د یکش  ش یموها  یتو  یشد که حسان کالفه دست  موفق

 باال...  م یبر  ست،یجاش ن نجایا

 

و    یحرف کامال شخص  ک ی  دیاحساس کرد که شا  سهند باشد 

خواهرکش به  رو  لبخند  با  که  نامتعارف  ا  حضورش    نم یگفت:  

که    حی شوهرت صح برسم  نامزدم  به  برم  منم  سالم...    یسنایو 

 خونم کم شده... 
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 و از درک و شعور سهند خوشش آمد...  دیخند حسان

 

 حاال...!  یکجا؟ بود-

 

 با اجازه...!    شم،یمزاحم نم-

 

پر  سهند با  حسان  و  ترد  یشان یرفت  اتاق     د، یو  تا  را  قاصدک 

 کرد...  یکارش همراه

 کند.  فیمنتظر نشسته بود تا حسان تعر قاصدک 

برخورد   یبه خود قول داده بود که منطق  یقرار بود ول  یب  دلش

 کند. 

 

که دوست نداشت جواب پس    یحسام   یبود گفتنش برا  سخت

 بدهد اما نگفتن هم به طور قطع مشکالت خودش را داشت.
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ن اون ز   ،یکن   یم   وونمید  یشد: حسان دار   زیقاصدک لبر  صبر

 بود...؟!  یک

 

شده که   یداد و موشکافانه گفت: حاال چ هیتک یبه صندل حسان

 ؟ یکن ی مثل بازپرس ها سوال و جواب م

 

  یی حسان رفت و با صدا  زیسمت مبلند شد و    اریاخت  یب  قاصدک 

روانم و بهم    نیکه دار  ال یکنترل شده گفت:  چه مرگتونه تو و ل

ه است و دارن به  شوهرت ور دل زن حامل  گه یم  ال یل  ن؟یزیر  ی م

تو هستم و   شیدرست گفته!  پ  نمیبیم ام یخندن،  م یم شتیر

  یدم ول   یم  حیتوض  البا   میبر  ی گیو تو م  نمتیب  یبا اون زن م

 ... ی کن یمن و دق مرگ م  یدار یدون  ینم

 

 بود...؟!  یک کهیزد:  اون زن زیمحکم به م دویکش غیج

 

 ناباور به قاصدک نگاه کرد.  حسان
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 خودش و بچه اش خوب نبود! یبرا  چیه تیعصبان نیا

 

و گفت:     دیرا دور زد و قاصدک را در آغوش کش  زیشد و م  بلند

 ! ؟ی زن یچرا داد م وونهید یآروم باش قاصدک!  حامله ا

 

 ...! نیکرد میآخه روان-

 

کاناپه نشاندش و خودش هم کنارش نشست و پر    یرو  حسان

ذشته اس!  زنم فقط مال گ  یکه بهت م  ییحرفا  نیاخم گفت: بب

 ...! میهمه زندگ  نیکه شد یو بچه ا یاالن فقط و فقط تو مهم

 

 حسان...؟! -

 

م  یلیخ- بود  گمیخب  قرار  زن  اون  زن...  اون  زنم    یزمان   ه ی... 

 بشه...! 
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 ...؟! یچ-

 

بشه    دهیسپ- زنم  بود  مال  غشیمدت ص  هیقرار    ی کردم!  وضع 

ازش حما  یخوب ول  تینداشت،   با    یکردم  و  زد  نارو    ی کیبهم 

 و فرار کرد...  ختیروهم ر شیشناس ی که توهم م گهید

 

 ! ؟ یک-

 

 ...! ومرثیک-

 

 داشته...؟! کاریچ ومرثیاون با ک-

 

 کرد...  انتیدونم اما بهم خ ی کالفه گفت: نم حسان
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 قاصدک باز ماند.  دهن

 ...! یبیغر بیقسمت عج چه

 

تو چ- به  ربطش  مال  هیحاال  بچه  اومده سراغت؟   پا شده    که 

 ...؟!ومرثهیک

 

 بود. نیسخت ماجرا هم قسمت

 ...! ومرثهیجواب داد: بچه مال ک حسان

 

!  تموم  شرفیب  کهیپر نفرت صورتش را جمع کرد:  مرت  قاصدک 

 ... وزیو پرچم کرده پف رانیا یدخترا

 

بار  حسان چشمان  با  قاصدک  که  کرد  گفت:     کینگاهش  شده 

 داشت...؟!  کاریحاال با تو چ
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   ال،ینکند،  گفت:  ل  ادیقاصدک را ز  تیحساس  آنکه  یبرا  حسان

رو   دهیبا پول سپ   ده،یکرده و از گذشته من فهم  دایرو پ   دهیسپ

زندگ  ریاج تا  پ   ی کرده  که  کنه  خراب  رو  تو  و  زودتر    مانیمن 

 ...! دیفهم

 

 ناباور نگاهش کرد.  قاصدک 

 ... الیهم ل باز

  ال یلرساند،  کلک    یکه اگر آن آدرس او را به خواسته اش م  آخ

 شد.  یهم کننده م 

 

 خالفکار بود.  شیالیل عمه

 خانه فساد داشت.  کی یحت
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ساله از احمد جدا   نیبود،  چند  دهیهم که شن  یخبر  نیتر  تازه

 کس نگفته بود...  چ یبه ه ی شده ول

ه بود اما فاجعه را گرفت   یبود و جلو  دهیفهم  مانیبود که پ   خوب

 ؟! بابت گذشته اش نگفته بود... یزی چرا حسان چ

 

  یحرف   چینگاه حسان کرد و گفت: چرا بابت گذشته ه موشکافانه

 !؟ینزد

 

 نگفته بود. یزیبود که چ زارینگاه ب نیهم از

 

 اصال مهم نبود که بگم...!  ا ینداشت   یلزوم-

 

 قاصدک باال رفت.  یابروها

 به گفتن نداشت...؟!   یلزوم یمهم زیچ نینبود؟  همچ مهم

 دانست...!  یاشتند و او نم که قرار ازدواج د  یبا زن شوهرش
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 . دیداغ شد و سرش سوت کش تنش

گفت: مهم    یبه حسان کرد و با لحن تندتر  یتند و گستاخ  نگاه 

نبوده آره؟!  چطور من و به خاطر چهارتا عکس که به قول خودت 

  ی گ یحاال م   ،یو پوستم و کند  یدیتو گذشته بوده،  به سالبه کش

 مهم نبوده...؟! 

 

 د. مات نگاهش کر حسان

قاصدک باال زده و اگر کنترلش   یگر طهیدانست که رگ سل یم

 گذارد...   یسرش م یرا رو ینکند،  گالر

 

 دهنش نشست. یحسان رو دست

 ...؟ یرو متوجه کن هیبق یخوایم ؟ یزن یچرا داد م وانهید-
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آروم کردنم و    یجا  و بهتره به  میحسان من االن عصبان  نیبب-

بگ  نکنات  با  کهیزن  نیا  یبکن و  تو؟ چرا قبال    شیپ   ادیب  د یچرا 

 ؟ یفتنگ یچیه

 

 

 خورد.  یکالفه بود و بدتر داشت حرص م حسان

 مهم نبود برام...   گمیدارم م-

 

مهم نبوده    یدست حسان را پس زد و داد زد:  غلط کرد  قاصدک 

 ! ی گرفت میمنم تصم یو به جا

 

فت و بلند و اخطار گونه نام قاصدک را صدا  از کوره در ر  حسان

 دخترک از رو نرفت...  یزد ول
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ا  قاصدک مدافعانه  حالت  با  کمر  به  مختص    یدست  فقط  که 

صدات و برام باال نبر   نیخودش بود و حسان عاشقش،  گفت: بب

 ...؟!یبگو چرا نگفت  عیبرم... حاال هم تند و سر  یکه من حساب نم

 

 ...! اتیباز طهیسل  نیم:  به خاطر هدیخند حسان

 

 ام حسان...؟!  طهیمن سل-

 

 کم نه عشقم...! -

 

 ...؟! یکن  یمسخره م-

 

وقته کردمت    یلیبه کاناپه لم داد و شرورانه گفت: من خ  حسان

 و ثمرشم تو دلته...!!! 
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 ماند.  قاصدک 

اسم حسان را صدا زد   غیخشمش را کنترل کند و با ج نتوانست

 . دیچیدر دلش پ  یکه درد

 ش را گرفت و خم شد. دل ریز

 

  ی و با ترس گفت:  چ  دیاز جا جه  یو مانند فشنگ  دیترس  حسان

 شد؟

 

حال حسان    دن یبود و خوب شد اما با د  یقاصدک لحظه ا  درد

 کردن هم بد نبود...  ینقش باز یکم

 

 دلم حسان!  بچم حسان... یآ یآ-

 

ببرمت دکتر... پاشو قاصدک چرا   ایدست پاچه گفت:  ب  حسان

 ؟! ...ینشست
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که حسان   دیو پشت سرهم کش  قیعم  ینفس ها  ی الک  قاصدک 

ل  دیکالفه چند دور خودش چرخ با  سمت قاصدک    ی آب  وانیو 

 رفت... 

 

 آب  و بخور... نیا ایب-

 

کم  کمک تا  تو  یکرد  قاصدک  اما  خورد  خنده    یآب  از  دلش 

 رفته بود.  سهیر

 

  یزنینم  ی رفو ح  یریگ  ی جونم و م  یخوام... دار  ی خوام،  نم  ینم-

 نامرد...! 

 

از حال قاصدک گفت:  به خدا،  به جان خودت و    دهیترس  حسان

 انتیاما اون خ  میقصد ازدواج داشت  نکهینبوده جز ا  یزیبچم چ

م چون  نگفتم  بهت  رفت...  و  بدم...    دمیترس  یکرد  دستت  از 
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کردم نه دروغ    انتینه بهت خ  ی امی قاصدک به جان خودت که دن

نا نشگفتم فقط خواستم  زن  ی راحت  اون  خواد    یم   الیل  کهیکه 

 رو خراب کنه... مونیزندگ

 

  ی قانع شده بود که با همان اخم گفت:  اون آدرس  یکم  قاصدک

 بود؟!   یچ یکه گفت

 

ببن گفتن و نگفتن بود که قاصدک گفت:  به مرگ مامان    حسان

 ازم نمونه...! ی که اثر رمیم یجور ی ماهرخم نگ

 

خونه فساد داره    هی  ال یگفت:  لکار ساز شد که حسان    دشیتهد

 دختر...  یادیو با تعداد ز

 

 ...؟! یچ-
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 دهیبهش رس قایخواست دق یرا که م  یزیشد آن چ ینم شباور

 بود... 

نشست و  خیگذشته حسان و آن دختر را فراموش کرد و س تمام

 ...؟! ی: تو مطمئندیپرس دی با ترد

 

 موشکافانه نگاهش کرد.  حسان

دفعه خوب   ک یشد    یحال بود و چ  یب   نیتا قبل از ا  قاصدک 

 شد...؟! 

 

 تو حالت خوبه...؟! -

 

بار به    هیفقط    میهم من هم بچم خوب  نیتخس گفت: بب  قاصدک

د  هیخدا   ا  گهیبار  ب  نیدنبال  م  یفتیعجوزه  و    یمن  دونم 

اخطار م بهت  دارم  غ   یکه هرچ  دمیتو...حسان  و   یدار  رتیتو 

 منم به همون نسبت دارم... ی زن یازش دم م
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غ   حسان و  تو  قربون  گرفت:  اش  نفس    تیخرک  رتیخنده  برم 

 حسان...

 

 ...؟! یآدرس رو دار نیواقعا ا  نم، یت و لوس نکن ببخود -

 

 داد...  دهیآره، خود سپ-

 

و در مورد  زی شب همه چ نیبه فکر فرو رفت و گفت: بب قاصدک 

  هیواسم، االن    یکن  یم  فیرو تعر  الیو نقشه ل  دهیسپ  کهیزن  نیا

رو   الیدهن ل دیآدرس! با نیسر وقت ا میبزن و بر مانیزنگ به پ 

 واسم جو نده...  گهیکنم تا د  سیسرو

 

 و مات شده بود.  ش یکامال ک الیل
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که درست کرده بود در    یمیبه قول خودش عظ  یامپراتور  تمام

 افتاد.  سیچنگ پل

 

 بود.   رهیبهش خ  یقاصدک با پوزخند  یشد ول   ی باورش نم  حسان

  ی دختران فرار  یبرا  یکه دام  دیفهم  یرا وقت  فشیو کث  دیپل  ذات

 ... دیکش یکرد و آن ها به کام لجن زارش م ی پناه پهن م ی و ب

 

 بود. زیهمه چ الیو لجن که از نظر خود ل فیکث یامپراتور  کی

 

از راه    شیآنقدر پست شده و زندگ  الیدانست ل  یکس نم  چیه

 گذراند...   یم یفیحرام و کث

 

بوده دق نکند    یبفهمد مادرش چه زن  ی وقتپسرش که    چارهیب

 خوب است...!
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 شد.  ریدستگ الیل

تحق  قاصدک  کامران  واسطه  و    قی به  بود    یی زها یچ  کیکرده 

ول  دهیفهم کل  دهیکه سپ  یآدرس  ی بود  بود،  تمام    د یآورده  حل 

 بود.  شانیقفل ها 

 

را در جر  قاصدک بود و به محض    انی از قبل کامران  قرار داده 

 خبر بدهد...  سیلازش خواسته بود که به پ شنیفرستادن لوک

 

 . دیکش یانتقام ماهرخش را گرفت و نفس راحت قاصدک 

چشمانش    شیماهرخ غرق در درد پ   ریدار چشم بست و تصو  بغض

 جان گرفت... 

 

 بود...  الیشد و آن اعتراف ل یبرمال م  دی با گرید زیچ کی

 خواست منت بکشد...  یدانست اما نم   یهم م مایس

 گذاشت...  ی م انیدر جر  دیبا را  یب  یب
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 کرد.   یبا دهان باز نگاه حسان م یفخر عمه

سر زن حسانش   ییلب گفت و خدا را شکر کرد که بال  ریز  یذکر

 است...  امدهیو بچه اش ن

 

 حد جونور شده...؟!  نیتا ا ال یدونستم ل ی من نم-

 

  ی قاصدک م نیا یخانوم به گونه اش زد: خاک به سرم، ه هیعط

 ! شد... یباورم نم گفت من

 

 گفت: حال قاصدک که خوبه...؟!  یبا نگران یفخر عمه

 

بلند    یاومده، رفته باال و صدا  ی خانوم با بغض گفت: از وقت  هیعط

 ...یفخر  ارهیدلم طاقت نم یفهمم ول   یاش رو هم م هیگر
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بر  یفخر  عمه و  پاش  گفت:  و  کرد  درست  را  باال    می چارقدش 

 ده...؟! مادر چش ش یبچه ب نیا مینیبب

 

م  یحال  در دو  هر  فخر  یکه  عمه  بروند،  باال  انگار    یخواستند 

راست  ادشی  یزیچ گفت:  باشد،    یم  ادمیداشت    هیعط  یآمده 

 رفت... 

 

 ...؟! یچ -

 

تنبون   نیا- کش  مثل  همش  و  عروسته  دوست  که  دختره 

پدر سوخته برگشته    لیکم  ه؟یدنبالشه، به نظرت چه طور آدم

گرفت  گهیم برام  رو  رها  گرفت  ی اگه  ا  ی نگرفت  ، یکه  خونه   نیاز 

 ...! رمیم

 

 وا...؟! -
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 ...!!! قهی! جلب و عتامرزشهیخداب یبابا  نیع  -

 

مادرشم باکماالته و وضعشونم    ه،ی: دختره خوبدیخانوم خند  هیعط

 حجابه...!  یب نیهمچ یخوبه ول

 

 برام مهمتره...!  لمیبگم که کم یوا رفته گفت: چ یفخر

 

بود به قاصدک    دهیکه شن  ییاز گفته ها  یناباور  با بهت و  سامان

 نگاه کرد... 

 

 با بغض نگاهش کرد.  قاصدک 

دخترکش را   یدرد تو چشما  ی ول  مردیدوست داشت م  سامان

 ... دی د ینم

 

 ... ستیخودش را در آغوش پدرش انداخت و گر قاصدک 
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 کرد...  هیزد و گال ضجه

با    دی اصال نبا   ،یرفت  ی م  دینبا   ،یذاشت  یتنهامون م  دیبابا نبا -

و جهنم کرد و من و از    شیزندگ  الی...  لیکرد  یمادرم ازدواج م

 ندارمت...!  حاال هم یشما دور کرد... بابا من حت

 

 .. ردیبغضش را بگ یکرد تا جلو  یتالش م سامان

که ماهرخش    دهیفهم  یتمام شدن غرورش ول  یعنی  شکستنش

  ن یام اهم شاهد بوده و تم  مایتوسط،  خواهرش مرده و زنش س

 سال ها سکوت کرده بود... 

 

 

  ی لیکه کرد س  یکار  نیکرد اول  فیرا تعر  قیتمام حقا  ما یس  یوقت

 به گوشش بود.  یمحکم

 کرد...   یهم آتش خشمش را خاموش نم  یلیس نیا اما
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 ... نیماهرخ رفته بود هم یکه گناه نکرده بود فقط دلش برا  او

ه افتاده بود  پنا   ی آن همه گرگ ب  انی!  آخ ماهرخش که مماهرخ

 شد...!  ده یو در

 

 بود. مقصر

 ... شی فکر و ذهنش پول بود و تجارت فرش ها تمام

ا   مایس احمقانه  طور  به  اما  نداشت  دوست  و    یزندگ  یرا  کرد 

 طالقش نداد... 

 

 کرده بود.  اشتباه

هم    یکه مرهم  ییهم قابل جبران نبود جز زخم ها  یزیچ  اما

 نداشت...  شیبرا
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گفت:  من خبط کردم و بدتر تو و مادرت  و    دیقاصدک را بوس  سر

 رو ول کردم... 

 

 پدرش سوخت... یزجر صدا یدلش برا قاصدک 

 

...   دمیرس  جهینت  ه یجدا شد و گفت:  بابا من فکر کردم و به    ازش

  ی صدمه زد! اون عاشقت شد ول  ما یاشتباهات تو اول از همه به س

دها  مر  که شما   میدار  یحس  هی ! ما زن ها  یکرد  انتیتو بهش خ

دار غ   نیهم  اسم  به  برا  نیکن  ی م  ادیازش    رتیو فقط  ما    یو 

 ی زیچ  ی ول  هیاسمش چ  سحسادت!  کار ندارم که اون ح  نیگیم

 فقط مال من بمونه! د یمنه با یکه برا

 

خارج    مایس  م ینگاه پدرش کرد و ادامه داد:  شما از حر  قاصدک 

  طالقش   ای !   یدیپرس  یاول ازش اجازه م  دیکه با  یدر صورت  یشد

رو کرد که    یفقط کار  مای!  س؟یکرد  ی م  شیراض  ا ی  ی داد  یم

 داد...  یانجام م  یا گهیهر زن د
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مامان    یول   یمامان و من کم گذاشت  یبرا  یحس کن  دیشا  درسته

کرد...    ی داد چون به تو و مشغله هات فکر م  یبهت حق م  شهیهم

و کارت هم هست   مایاز اون،  س  ریغ   تیدونست تو زندگ  یچون م

توازن   نمو  مشکله...!  کردن  چون   ی ب  مایس  گمیبرقرار  گناهه 

! بابا فکر  ییخود شما ثشکه باع  نهیگناهکاره!  اما منظور حرفم ا

 آرامشت کجاس...؟!  نیکن و بب

 شود. وانهیکم مانده بود د سامان

 کرد...؟!  یآشوب دلش را چه م یبا دخترکش بود ول حق

 

 ماهرخش برگشته بود. مرگ  یوباره به آن روزهاکه د انگار

 

روان شد و شانه    شیخوددار باشد و همان جا اشک ها  نتواتست

 . دند یمردانه اش لرز یها

 

سامان گذاشت و با    یزانو ینشست و سر رو شی کنار پا  قاصدک

 پدرش همراه شد... 
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 برگشته بود.  یطبق روال عاد زیچ همه

 محکوم شد.به قتل ماهرخ اعتراف کرد و به اشد مجازات  الیل

 زود از آنجا رفت.  یلیخراب شد و خ یمانند آوار الیپسر ل  یعل

 همچنان سرد و مرده بود.  مایسامان و س رابطه

 خودشان بودند.  یها  ی زندگ ریو سهند درگ سروش

 خواست.   ی را م  نیبه سرش زده بود و نسر  ییدایش  یهوا  محسن

اکل  پسر ک  کیشده و بچه اش    نیشش ماهه بود و سنگ  قاصدک 

 بود... یزر

حس  همه حاج  مخصوصا  بودند  م   ینیخوشحال  باالخره    ی که 

 ...ندیتوانست بچه حسان را بب

 عقد کردند...  لی کوتاه آمده، رها و کم یفخر عمه

 خوب هم آمد...  یها رفته بودند و روزها  ینحس الیبعد از ل انگار

 بعد از آن زمستان سخت خود را نشان داده بود...  یبهار یهوا
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کنار    شیعبا  ینیحس  حاج و  برگشت  به جمع  و  کرد  مرتب  را 

 حسان نشست...

 

 خانوم طبق معمول در آشپزخانه بود.  هیعط

 

دست    ی خجالت  چ یبه همراه نامزدش نشسته بود و بدون ه  محسن

توجه اصال هم  و  بود  انداخته  نامزدش  گردن  و    یدور  به سرخ 

 نداشت...!  نینسر  یشدن ها دیسف

 

 کن بدبخت و از خجالت کم مونده آب بشه...!  محسن ولش-

 

 ... دیخند ی خورد و محسن فقط م یحرص م قاصدک 
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  ی شدناش شدم،  نم  دیسرخ و سف  نیجون زنداداش عاشق هم-

 شبا...  ی داره وقت ی فیچه ک یدون

که قاصدک به سمتش پرت کرد باعث شد محسن درجا   یکوسن

استفاده را برد   تیآمده نها  شی هم از فرصت پ   نیخفه شود و نسر

 شد...  میج عیو سر

 کن...؟!  تیرعا  کمی!  وونهید یدختره رو ترکوند-

حاج    دی: ببخشد یکرد و لب گز ینیمعذب نگاه حاج حس  قاصدک 

 داد...  یرو سکته م چارهیببابا داشت دختره 

و گفت:  ح  یاخم مصنوع   محسن بار ش  فیکرد   یدار  شهیکه 

 وگرنه دهنت رو... 

 ه سر محسن خورد که حرف در دهانش ماند... ب یا ضربه

 

 ؟ یزن ی با بهت سمت حسان برگشت:  نامرد چرا م محسن

 

 حواست باشه زنم حامله اس؟-
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کوسن پرت    یکرد: عه... اون وقت وقت  یخنده پر حرص  محسن

 فشار بهش وارد نشد؟!   انایکرد سمت من حامله نبود؟ اح

 

که خجالت    یزار  ی نت مسر به سر ز  نقدریاون و حقت بود،  چرا ا-

 از حاج بابا بکش...!  یکش یبکشه؟  بعدم از ما خجالت نم

 

به دماغش داد:  به جان تو نباشه به جان خودم از   ینیچ  محسن

تونم    یبخواد بکشه م  یمن و حاج بابا گذشته،  منته  دنیسن کش

 کنم...!  فیرد ییزایچ هی

 کن...!  ایگفت:  پسر ح یاستغفراهلل ا ینیحس حاج

 کنم...!   یمن حاج بابام و رها نم-

خنده زد:  خدا نکشتت محسن پاشو    ریبه ز  یدفعه ا  کی  قاصدک

 برو همون ور دل نامزدت... 
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 ...! نیداد شیواال من ور دل زنم بودم شما فرار-

 هم بلند شد و رفت...   بعد

محسن تکان داد که با داماد    یبه تاسف برا  یسر  ینیحس  حاج

 هم شده بود...  بدتر چیشدن بهتر که ه

ن مشغول شده  ذهنش به ا یکه چند روز یبا فکر ینیحس حاج

 بود،  رو به قاصدک گفت:  دخترم؟!

 جانم حاج بابا؟! -

 ؟یفرش ها رو معلوم نکرد فیتکل یراست-

و گفت: من    دیاز ته دل کش  یآن فرش ها آه   یادآوری با    قاصدک 

 کرد...!  ش یکار هی شهیخوامش حاج بابا اما م ینم

 !کار؟یچ-

هرچیفرهنگ  راثیم  نیبد-- تار  ی ...  هو  خیباشه  و    تیو  هنر 

 فرهنگمونه!

 ...؟! ینگهش دار یخوا یچرا نم-
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و    زامیاز عز  گهید  یکیخوام جون    یزد و گفت:  نم  یتلخ  لبخند

 به خاطرش از دست بدم...! 

ا  ینیحس  حاج الحق  پاک   ریدختر ش  نیمهربان نگاهش کرد و 

با خدا و پاک بود بزرگ    یادیکه ز   یمادرخورده بود و در دامن  

 شده... 

 سپرم به دوستم که کارهاش و بکنه...!  ی م-

 نونتونم.... مم ا یدن هی-

اصرار داشت تا با قاصدک حرف بزند اما حسان به طور قاطع    الیل

 زنش را بهانه و با تمام وجودش مخالفت کرد.  تیوضع

شود و بارها  اصدک و بچه اش  توانست منجر به حال بد ق   یم  الیل

 ثابت کرده بود که قصدش تنها صدمه زدن به اوست... 

ل  یوقت  یحت درخواست  با    الی حسان  قاصدک  خود  گفت،   را 

 .ندیرا بب  الیل  ختیرد کرد و گفت محال است بخواهد ر  یلبخند

عنوان قرار    چیبرگشته بود و به ه  شیبه خودش و زندگ   آرامش

 د. نبود آن را از دست بده

 سر زد.  شیو بچه ها  یبه خانه مادر  یطوالن از مدت بعد
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که بچه ها از حضورش خوشحال شدند و با ذوق به او  و    چقدر

 کردند...  ی شکم بزرگش نگاه م

کرد و خوش گذراند که حسان به    یرا در کنار آنها سپر  یساعات 

 دنبالش آمد و رفتند... 

  ی از ته دل م دادند و قاصدک    یخوب خود را نشان م   یروزها

 ... دیخند

روزها  ره یت  یروزها  غروب طلوع  و  بود  رفته  روشن    ی اش 

 کرد...  ی م ییخودنما

 دغدغه...  ی آرام و ب ی زندگ کی

که حسان را    نیباز هم هم  شی با تمام کمبودها  یتوازن نسب  کی

 ... دیارز ی م ا یداشت به کل دن

 ه ش یهم  یبرا  مانیآمد و با کمک حسان و پ   ایبه دن  دهیسپ  بچه

 رفت...  رانیاز ا

  یی کرده و چه دل ها  ییبفهمد چه خطاها  ومرثیبعدها ک  دیشا

را از دست ندهند    یزیکه چ  یکه نشکانده!  اما انسان ها تا زمان 

 کنند...   یوقت کمبودش را حس نم چیه
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به حسان انداخت و    دهیکه سپ  ینگاه حسرت بار  نیآخر  مانند 

 رفت... 

  ت ینها  دی هد اما آن که باد   یدوباره را م   ستنیفرصت ز  ی زندگ

پشت پا به   یها با ندانم کار یو بعض  مییاستفاده را از آن ببرد ما

خوشبخت با    یم  شانیها  یتمام  و    ی م  یمان یپش  ایدن  کیزنند 

 روند... 

                     

 ...! یشد ی بعد تو دست به کار م اد یب ا یبچه من به دن یزاشتیم-

لبخند  سهند و چشمان  یبا  بارون    یبزرگ  نگاه  ستاره  عشق  با 

از پسر   یسنای سرخ شده کرد و گفت:  دخترم دوست نداشته 

 ...! فتهیو عمش عقب ب ییدا

 :  سهند...؟! دیلب گز سنای

 ...؟! یخوا یم یزیجونم خانومم؟  چ-

گاه سهند بعد پدر و مادرش  سر باال آورد و با همان خجالت ن  سنای

 کشم...  ینگو خجالت م ینطوریوار گفت:  سهند ا  چارهیکرد و ب
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و گفت:  خجالت    دیرا بوس  شی شانیو پ   دیدر آغوشش کش  سهند

  م ی بد  ی مهم  نیخبر به ا  م یاومد  ینیری... با گل و شزمینداره عز

 ... گهید

 ... دیرا بوس ش یشانیرفت و سهند دوباره پ  نییپا سنای سر

 جمع بودند.  همه

خوشحال   نگاه کرد و در دل  سنایبا لبخند به سهند و    یفخر  عمه

 ... شیو لبخندها لیکم یبرا شتریبود و ب

 گفت...  کیکرد و تبر سنایبا شعف نگاه  ینیحس حاج

 دود کرد...  یبلند شد و اسپند هیعط خاله

ا  هیباز از جنبش و جوش بق  ی شیبا ن  محسن  نقدریگفت:  اگه 

 ...؟! میاری ب یکی  نمیمن و نسر شنیبچه خوبه و همه خوشحال م

 ه رنگ شد... درجا رنگ ب نینسر

  ی تو بزار بر   یپدر صلوات  یگفت:  ا  یبا اخم مصنوع   ینیحس  حاج

 بعد آمار اضافه کن...  تیسر زندگ

به جان   محسن نباشه  به جان خودم  نرفت:   رو  عروس    نیا  از 

 خواست... ییهویپلنگت که االن شده پنگوئن،  منم دلم  



 

~ 1689 ~ 
 

DONYAIE MAMNOE 

ببخش  قاصدک  گفت:  و  خورد  شکل    دایحرص  کجام  من 

 ؟! پنگوئنه...

ه  یجلو  محسن گرفت:  را  فقط    چ یلبخندش  داداش  زن  جات 

 یریچپ و راست هم م کم ی یریراه م یوقت

کرد    یم  یمتعجب نگاه حسان کرد که به زور داشت سع  قاصدک

 نخندد تا زنش را ناراحت کند... 

رو به محسن گفت:    یو با همان حاضر جواب  دیقاصدک فهم  اما

 زالو نباشه...!کنه و   نیع   یآدم پنگوئن باشه ول 

راه رو    یبود که تو  ی اشاره اش به موقع  دیو فهم  دیخند  محسن

گ  نینسر ا  رهیرا  بوسه  و  لب  از  بعد  و  قاصدک    یانداخته  که 

را به    نیو نسر  اوردیشاهدش بود و آخرش هم نتوانست طاقت ب

 اتاقش برد... 

 ل یبسته شد و همزمان کم  ششیبه محسن زد که ن  یتشر   حسان

 سالن شدند.  و رها هم وارد

زد و گفت: به به خوش   لیبه کم  یآن دو چشمک  دنی با د  محسن

 گذشت...؟! 
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 ...! یچاکاند: جا شما خال شیهم ن لیکم

 ...! ستیداداش من جام پره؛ الزم به تعارف ن-

  ی که جا  میو دار  شیکیحرفشان آمد: همه مون    انیبه م  سهند

 نباشه...  ی خال یکس

ت  یفخر  عمه نگاه  جووناگفت:    زشیبا  ح  یچقدر  رو    ایحاال 

 ابم روش...  هیخوردن و 

اقات با    یجونم شما برا  یگفت: فخر  یرو به عمه فخر  محسن

 !؟یبود ایح

چشمک  و کم  ی بعد  زنم  دارم  دوست  من  آخه    ا یح  ی ب  ی زد: 

 که...   یدون یباشه...م 

و دمپا  یفخر  عمه فرش  یی سرخ شد  پرتاب سه   ی رو  با  را  اش 

 به محسن زد... یازیامت

فخر  حسنم گفت:  و  گرفت  را  مراعاتم    یکفش  زنم  جلو  جون 

  ک یدر عوضش زن حسان    یول  اسیبا ح  نقدریزن من ا  نیکن... ا

داره...بزار    شهی... نگاه به االنش نکن بار شیدون  ی که نم  هیپلنگ

 بزاره، بهت نش....  نیزم
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خنده   ریقاصدک به سرش خورد و همه به ز  ییلنگ دمپا  نباریا

 زدند... 

جانب    شترشینداشت و ب  یمحسن هم تمام  یده هاخن  و  یشوخ

قاصدک بود و چقدر قاصدک خود را نگه داشته بود تا در حضور 

 بارش نکند...  یدرشت زیو عمه خانوم چ ینیحاج حس

                     

  ش یا یکه همه دن  ی بودن مطلق در آغوش  کی   با، یز  ی ایرو  کی

 بود... 

 بلند کرد و بوسه بر گونه حسان زد. سر

قاصدک را در آغوش گرفت و    یچشم باز کرد و با لبخند حسان

 صورتش را بوسه باران کرد... 

 . دیچیاتاق پ  ی غش خنده قاصدک در فضا  غش

پ   حسان نگاه همسرش کرد و خم شد و  را با    ش یشانیبا عشق 

 ... دیدوست داشتنش بوس تینها

حسان    یوب و بد از فکرش گذشت ول خ  شان،یاتفاقات زندگ  تمام

 بود و قابل لمس تر...  کترینزد  یتیدنش از هر واقعو بو
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 قاصدکم...   ونمیرو بهت مد  میتموم زندگ-

با   زیخ  می ن  قاصدک و  انداخت  و دست دور گردن حسان  شده 

 مخصوص خودش گفت:  چقدر خوبه که دارمت حسان...!   یدلبر

 . دیخم شد و لبانش را بوس حسان

 اس رفت.لب ریکردند و به سمت ز یشرویحسان پ  دستان

  یقاصدک زد و خواست دوباره ببوسد که صدا  نهیبه س  یچنگ

 آرسام بلند شد...  هیو گر غیج

از حرص چشم    مثل از هم جدا شدند و حسان  ها  برق گرفته 

اما قاصدک با تمام ضد حال خوردنش حسان را کنار زد و    بست

 تخت بلند شد و سمت پسرش رفت... یاز رو

تو حال من و    یگفت: بد زد  ی خندو با لب  دیرا در آغوش کش  او

 بابات پدرسوخته...

 خوردن پسرکش نگاه کرد.   ریکنار قاصدک نشست و به ش  حسان

 گرم شد.  وجودش
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 دیچیو دستش را دور بچه و همسرش پ   دیپر کش تیعصبان  تمام

داشتنشان خدا را از ته دل    یو آن ها را در آغوش گرفت و برا 

 شکر کرد... 

  ی قاصدک دردش گرفته بود و او نبود ولکه    یآمد به روز  ادشی

و سهند جا  یمحسن  به  بودند  دکتر   یکه  به  را  قاصدک  آنکه 

 ...! یببرند، آوردند گالر

 .. .دیآن روز خند یادآوری  با

کرد البته بماند    ی دو آنقدر هول شده بودند که فکرشان کار نم  هر

 ضیآن ها را مستف  شیکه چقدر قاصدک با فحش و سر و صدا ها

 بود...  کرده

قاصدک در حال درد    ی رسانده و وقت  نییزنگ محسن خود را پا   با

بود که چرا او را دکتر نبردند و   دهیبود، سرشان داد کش  دهیرا د

 دادند...  یچه گاف بزرگ دند ید فهممحسن و سهن

 مارستانیکل ب  شیآمدن نوه پسر  ایبه محض به دن  ینیحس  حاج

 م به قاصدک کادو داد... ه  ینیماش   چییسو  یداده و حت  ینیریرا ش

 بود...   یو باعث خوشحال منیهمه خوش  یآمدن ارسام برا انگار
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  نیزم  ک یدردانه اش و بچه اش    یهم کم نذاشت و برا  سامان

 خود حسان هم کم نذاشته بود...  یداد ول

رها هم باردار شد و    ی تر هم بود وقت  یخوب بود و عال   زیچ  همه

ورت و رنجش از ته دلش پاک  ذره کد   کیآن    د،یفهم  یعمه فخر

  یرا هم مجبور م  لیشد و چپ و راست مواظب رها بود و کم

  ی رها هم مثل قاصدک پادشاهکرد تا مواظب زنش باشد و علنا  

 کرد  یم

  ختیسنگ قبر ماهرخ ر  یپر پر شده اش را رو  یگل ها  قاصدک 

  و با بغض گفت:  مامان من خوشبختم!  با وجود حسان و خانواده

خوشبختم... سهند و سروش رو دارم و    یلیخ  ی لیاش و آرسام خ

ا  ییسامان هم موقع ها مامان،     یول  شمیپ   ادیباشه،  م  رانیکه 

  ی خوب بشه... تو م  لشکن که حا  یکار  کیبابام آرامش نداره!   

و از خدات بخواه که آرامش رو بهش برگردونه مامان... بابام    یتون

ون بود  ا یهم جا گهی هرکس د  دی رو ببخش شا ما یگناه داره!  س

 سال ها سکوت کرده بود...  نیتو ا

 شد.  ساکت
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  ی اتفاق  چیه  یکه در توانش بود با سامان حرف زده بود ول  یی جا  تا

 ... فتادین

که طالقش    نیبد کرده بود و سامان هم  یهم گناه داشت ول   مایس

ها بچه  حرمت  به  هنوز  پس  بود،   م  شینداده  احترام    یبهش 

 گذاشت... 

 قاصدک...   م یآرسام به بغل کنار قاصدک امد و کفت:  بر   حسان،

 ... الیخوام برم سر خاک ل یم  -

خودت   یخوا  یگفت:  م   تیدرهم شد و با جد  ش یاخم ها  حسان

 من و...؟!  ا ی ی کن تیو اذ

 حسان...؟! -

چقدر حالت بد شد... قاصدک    ستین  ادتی حسان باال آمد:     دست

 ...یزاریخودت نم  یکنم ول   دورت  کنم از تنش  ی م  یمن دارم سع

 ... قهیدق هیفقط -

 اجازه بدم...  هیثان کی  یمحاله حت -

 هم دست قاصدک را گرفت و رفت  بعد
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  یزیبود که حکمش اشد مجازات است و راه گر  دهیفهم  ی وقت  الیل

کرد   یندارد،  زودتر از آنکه دادگاه آخرش شروع شود،  خودکش

 داد...  انیخودش پا  یو به زندگ 

                     

خواست از   ی خواست و به قول خودش م  ی فعال بچه نم  محسن

  ت یبودنش در کنار همسرش لذت برده و نها  ی تمام فرصت ها

  ی موضوع اشاره م  ن یو همه جا هم به ا  شهیاستفاده را ببرد و هم

  جده یمثبت ه  یها  یکه هنوز هم با شوخ  نینسر  چارهیو بکند  

 شد...  ی و سرخ م امدهیاش کنار ن

                     

 ... دهیور پر ریآروم بگ-

که    دیکش  ن ییشرورانه بند لباس خوابش را پا  یبا لبخند  قاصدک 

 در چشمان حسان نشست... شیها نهیس

 بود...  شیدر پ  بایشب دونفره ز کیخواب بود و  آرسام

سر و کله    نکهیاز ا  یشرتش را درآورد و بدون معطل  یت  حسان

نزد ب  کیآرسام پبدا شود،   بمش گفت:    یا صداقاصدک شد و 
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  ی ول  دم یو تو تنت جر م  نینشده من ا  داریجن بتا اون تخم    نیبب

 و برات بخرم... خوشکلترش  یکیفردا   دمیقول م

رو  سمت لب  و  برد  ا  یقاصدک هجوم  و  پشت  لبش گذاشت  ز 

تخت هلش داد و خودش هم خم شد    ی لباسش را جر داد و رو

 را از سر گرفت....  دنیو بوس

 

 ان«ی»پا

 اکامین حانهیر

 

 

 

 

 


