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 لتماسام.هق هقام، ا ی... صدادیچیپ ییگوش خودم و اون اتاق کذا یتو غامیج یهرشب، صدا مثل

 یزدم که ولم کنه... تا بدن دستمال یزدم و ضجه م یکه خودم ساخته بودم، دست و پا م یجهنم یتو 

 منو رها کنه... یشده  یشده، کوفته و زخم

 .دمیتوانم خدا رو صدا زدم و از خواب پر نیقبلش، با درد و با آخر یباالخره مثل شب ها و

که از اون شِب مذخرف شروع شده بود، دستام رو سفت  ییپسرخالم، مثل تمام اون شب ها محسن،

 گرفت و من رو به خودش چسبوند.

آرامش  یگوشم با اون صدا ریز شهیگفتم درد دارم... و محسن مثل هم یم رلبیکردم و ز یم هیگر

 گفت که آروم باشم... یبخشش م

 آروم هم شدم. و

 دتم.خوابون یساعت بدنم لَخت شد و محسن به آروم میبعد از ن 

 گفت  : ه،ینگران یبودم از رو دهیفهم گهیکه د یسرخم نگاه کرد و با لبخند یچشما یتو

 ؟یبکش ترنم... االن بهتر قی_نفس عم

 سکوت کردم... مثل تمام اون پنج ماه! شهیهم مثل هم باز
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عوض کردن  رنگم و ییوز شده و حنا یرو با آب سرد شستم و بعد از مرتب کردن موها صورتم

 .رونیلباسام، رفتم از اتاق ب

 ریبه افکارم زدم و ز یبود... پوزخند دهیلباس هام پوش شهیهم ،یپوشش آزاد بودم ول یتو نکهیا با

 لب گفتم :

 

 بال سرم اومد! نیو ا شهیبودم هم دهی_پوش

 

از  دنمید مخصوص اتاقا گذشتم و به سمت آشپزخونه رفتم. محسن با یاز راه رو دم،یکش یقیعم نفس

 بلند شد و گفت : زیسر م
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 !دهیچ یزیمحدثه خانوم چه م نیبب ای_به به... حنا خانوم. ب

 

 یبهم م شهیبودنم و رنگ موهام و ابروهام، هم دیزدم و نشستم رو به روش... به خاطر سف یلبخند

 بود! نیهم یگفت حنا... از بچگ

 .دمیگفتم که جواب هردوشون رو شن یکوتاه سالم

 

رو گذاشت  ییچا وانیل ش،یشگیخانوم، خدمتکار مسن و مهربوِن محسن، با همون لبخند هم محدثه

 گفت. یجلوم و نوش جان

 

 زدن. یمدت با نگاهشون بهم م نیکه تمام ا یینگاه هر دوشون حرف ها بود... حرف ها یتو

 نزدن. یپروندشون، باز هم حرف یکه هرشب از خواب م ییغایاز ج 

که زد  یمحسن و حرف یمحسن خوردم، از جام بلند شدم که صدا نیسنگ یه هانگا ریرو ز صبحونم

 کرد : خکوبمیم

 یبر دیبا گهیشده به زور! به نظرم د ی... حتمیرو حلش کن هیقض نیا دیبا م،یحرف بزن دی_با

 .گهیدانشگاه، وقتشه د

 

 زدم و آروم گفتم  : یحیهم گره زدم، لبخند مل یرو تو دستام

 

 واسه حل شدن وجود نداره! یزیخوام برم، چ یانشگاه هم نم_من خوبم... د

 

 قلبم فرو رفت. یتو زیت یچاقو هیمثل  پوزخندش

 شد... زیخ میو ن زیم یبزنم که دستش رو آروم زد رو یو خواستم حرف دمیکش یقیعم نفس

 رحمانه گفت  : یشد و با همون پوزخندش، ب لیسمتم متما به

 

ترنم! لطفا  یا وونهیکنن تو د یاونا فکر م شگاه؟یخواستن بفرستنت آسا ی_پس چرا مامان و بابات، م

 .ادیب ادتیکن  یسع

 

 گفتم : یگرفته ا یو با صدا دمیکش یا گهید قیکرد... نفس عم یاعصابم رو خورد م نمیخس س خس
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 .ادیب ادمیخوام  ی_بس کن... نم

 

 و بلند داد زد  : ستادیمقدمه صاف ا یو ب ییهوی

 

ساله  یپسر س هیوِر دل من،  یخوا یم یتا ک ؟یازشون دور بمون یخوا یم یکنم؟ تا ک بس ی_تا ک

 ...یخوا یم اد؟یبازم واست حرف در ب یخوا یم ؟یهان... تا ک ؟یباش میتی ی

 

وسط حرفاش موهام رو چنگ زدم  هوی ،یول دمیکش یزد فقط تند تند نفس م یکه داد م یتمام مدت در

 :  دمیکش غیو ج

 

که بگن  ؟ینکنه سربارتم؟ نگران حرف مردم ه؟ی... چیبسه لنت گمی. بسه... بسه! بهت م_بسه..

 رفتن نجاتش داده؟  مارستانیخونش راه داده؟ که از ت یرو تو یج...ه و روان یدختره 

 

و بلند تر  نشیپر از تعجبش محکم زدم تخت س یرو دور زدم و رفتم سمتش و در برابر چشما زیم

 :  دمیکش غیج

 

 هی رم،یشد و از همه جا طرد شدم م یکه روح و جسمم دستمال یمن رم،ی... مِن کثافِت نجس مرمیم_

 که... رمیم یجور

 

 داد زدم  : هیبا تقال و گر ،یکرد مهارم کنه ول یرو سفت گرفت و سع دستام

 

 ولم... محسن ولم کن. ی... لنتگمی_ولم کن... بهت... بهت م

 

 گفت بس کنم و آروم باشم... یپشت سِرهم م ،یم ولطول داد زدنام، محسن آرو در

 خودش نبود که من رو دوباره به تشنج رسونده بود؟! نیمگه ا اما

 

ابولفضل  ایبلند  ی، بدنم هم منقبض و خشک شد. فقط صداو بعدش قفل شد دهییهم سا یرو دندونام

بهم و دستام رو  دیشت چسبمحسن از پ هوی نکهی... و ادمیمحدثه خانوم رو شن یغایگفتن محسن و ج

 شد! نیقفل کرد... بعدش مغزم سنگ نمیس یرو
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 و با خودش بگه : نهینفر من رو بب هیبود تا  یکاف میقدر از زندگ نیهم

مجرد و  دیشده، جنس دست دومم که هست... پس تا آخر عمرش با یدستمال وونه،ید ی_دختره 

 افسرده بمونه!

 

رفتن  میتصم نیباشم... بهتر یخواستم که قو یم ،ینبودم! باشه باشه... بودم ول فی... من ضعاما

 بود...

 کردم. شیمن عمل و

 

 خوابگاِه دانشگاه اسنپ گرفتم. یو چمدونم رو برداشتم و برا یپشت کوله

 

ر اتاق... تک و تنها! د هی یباالخره بهم اجازه داده بودن که مستقر بشم، تو یهفته دوندگ کیاز  بعد

 بود. شونیواقع تنها اتاق خال

 بوده! ییتنها ایسهمم از دن شهیکه هم یمن یمن... برا یخوب بود برا بازم

دونستم اگر بخوابم، ممکن بود  یبودم. م دهیآفتاب هم طلوع نکرده بود... نخواب یزود بود، حت صبح

 تونستم فرار کنم. ینم گهیو اون وقت د نمیکابوس بب

 

 نماز. یشد برا یبلند م گهید قهیده دق ینی نیاومد... و ا یحدثه خانوم ماذان از اتاق م یصدا

رفتم از ساختمون  لمیرو پام کردم و همراه وسا دمیو سف یمشک یها یکتون رون،یاز اتاق رفتم ب عیسر

 .رونیب

 راه افتاد، نفس حبس شدم رو رها کردم.  نیکه ماش نیهم

 

و فالن  یو مل ییشناسا ،ییشد... کارت دانشجو یزود اک زیچ. همه میدیساعت رس میبعد از ن باالخره

 .اتاقم شدم یسفارش راه یرو نشون دادم و بعد از پر کردن فرم، با کل ساریو ب

 

 یفضا یو کل کیگاز کوچ هی خچال،ی هیتخت دو طبقه،  هیبود با  یاتاق پنجاه متر هیبخش بود!  لذت

 .یخال

قِشر متوسط  یخوابگاه فقط برا نیهم یبچه پولدارها بود و برا یبود! دانشگاهمون برا یمن عال یبرا

 بود.

 بودم! دهیدلم به حال خودم زدم. مِن بچه پولدار... از کجا به کجا رس یتو یپوزخند

 دانشگاه من رو عاشق خودش کرد. نیهم یکه تو یسورن افتادم، سورن ادی
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کردم. آروم با خودم زمزمه  یبهش فکر م دیکردم به خودم مسلط بشم... نبا یو سع دمیکش یقیعم نفس

 کردم :

 باش دختر! یو خدات... قو ی_ترنم جونم، حاال فقط خودت

 

 الیتونستم با خ یشدم . امروز کالس نداشتم و م لمیوسا دنیکردن اتاق و چ زیکردم و مشغول تم یپوف

 راحت بخوابم. 

 فتم.به کتابام ور ر کمی الم،یوسا دنیاز مرتب شدن اتاق و چ بعد

 

که  یرو برداشتم و رفتم سمت تخت میکتاب ها رو جمع کردم، گوش یاز دو ساعت، با خستگ بعد

 خودم. یحاضر کرده بودم برا

 خواست بخوابم. یفقط دلم م یبه جز آب نخورده بودم ول یچیه شبیغروب شده بود... از د گهید

 شد! ریکه سرازاز دست رفته بود  یها و تماس ها امیموج پ ،یروشن کردن گوش با

 

محسن؛ با خودم فکر کردم که  یمحسن و محدثه خانوم بود، دو تا هم از خونه  یها از گوش تماس

 نگرانم شده حتما.

 اسمش رو لمس کردم و آروم با خودم گفتم : 

 

 خبر... یدرک کنه که چرا ب دوارمی_ام

 

کث، عالمت سبز رنگ رو م کمیسر جام نشستم؛ خودش بود... با لرز و  خیس یزنگ خوردن گوش با

 رو کنار گوشم گذاشتم. یلمس کردم و گوش

 خودش به حرف اومد : قهیدق کیزد، حرف نزدم. باالخره بعد از  ینم حرف

 

 ؟ی_ترنم، حنا کوچولو، خودت

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 _خودمم محسن...

 

 گفت : هیسکوت... بعداز چند ثان بازم



 

 7  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 ؟یبات، لباسات... کجا رفتکتا ؟یرو جمع کرد التی_چرا وسا

 

 سمت خودم و آروم گفتم : دمیپام پتو رو کش با

 _جام خوبه محسن، نگران نباش.

 

 داد زد : هوی

که محدثه خانوم هم  یهم رفت یجور هی... ینگران نباشم؟ از صبح رفت یبگ یتونیم ی_چه جور

 دنبالت. امیب ینگران شده... بگو کدوم قبرستون

 

 تر گفتم : محکم

 .ستمین یسربار کس گهیسن! جام راحته، امنه... حداقل د_مح

 

 رو قطع کردم. یو وسط دادش گوش دمیدادش رو شن یصدا

 حق داشت، من هم حق داشتم! دیبود... شا یعصبان

 یحت کنه. یم دایدانشگاه پ یدونستم که باالخره تو ی. خوب مدردسر هام تازه قرار بود شروع بشه 

 .ادیسورن هم ممکن بود ب یلم، حتدنبا ادیممکن بود ب

 یسورن و بچه ها... ب دنیاز د ینگران نیبعد از پنج ماه قرار بود برگردم دانشگاه... و ا باالخره

 نبود! جایمورد و ب

 یتا فردا برا دمیضعف نکنم، گرفتم خواب نکهیشکالت، اونم واسه ا هیکردم و بعد از خوردن  یپوف

 .دمیکردم و خواب لنتیرو سا یدانشگاه حاضر بشم. گوش

 

رنگم رو سشوار  ییحنا یدوش کوتاه گرفتم و موها هیشدم...  داریزنگ ساعتم ب یبا صدا صبح

 .لباسام شدم دنیبعداز بافتنش، مشغول پوش ...دمیکش

! یبارون بی. هوا سرد بود و عجدمیبلند سبز رنگ پوش نیکلفت آست کیتون هیدمپا و  یمشک شلوار

 .دمیپوش شرتییسو هیلباسم  یم و رومقنعم رو سرم کرد

 میپول، کتاب، جا مداد فیاتاق، ک دیکل ،یرو برداشتم و گوش فمیرنگم رو پام کردم، ک یمشک یایکتون 

 .رونیفلفلم رو انداختم توش و از اتاق زدم ب یو اسپر
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بد طعمش رو  یبودم و قهوه  دانشگاه نشسته یکافه  یتو یتا از کالسام تموم شده بود... با خستگ دو

 کردم.  یمزه م



 

 8  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

دار هم نبود... همه  یمعن ینگاه ها ای ثیاز حرف و حد ینه محسن رو... خبر دم،یسورن رو د نه

 بود! یظاهرا آروم و اک زیچ

البته قبلش با  ؛میرو حل کرد رمیمربوطه که مواجه شدم، صحبت کردم و پنج ماه تاخ یاستادا با

تعهد، قبول کردن که حذفم نکنن؛ بماند که چقدر  یو بعداز گرفتن امضا برا صحبت کردم تیریمد

 که محسن نوشته بود رو هم بهشون نشون دادم. یو گواه دمیچ یکبر یصغر

 

شام خوب رو دادم و رفتم سمت  هیدور. به شکمم قول  ختمیرو ر شیرو نصفه خوردم و بق قهوه

 کالس آخرم.

 یم یاز گشنگ گهیکه... چند وقت د شهینم ینجوریرو پر کنم، ا لخچای دیخودم فکر کردم که با با

 !رمیم

 

دوباره شروع  ستیاز استاد ن یخبر دنید یو وقت دیخواب هیچند ثان یورودم به کالس، همهمه برا با

 کردن.

پام و با مخ  ریپاش رو گرفت ز یکیدوم رفتم که وسط راه  فیافتاده و آروم به سمت رد یسر با

 .نیافتادم زم

و خجالت رفت  تیحرارت بدنم از عصبان ی، ولدردم نگرفت یلیتعداد پسر رفت باال... خ هی ی خنده

 .باال

 یسرش پسر مذهب ریچشم تو چشم شدم... خ قاشیو رف یمهدو یرعلیرو گرفتم باال که با ام سرم

 !پیکالس بود اما، خوشگل و خوشت

 

. دست و خوشگل برداشته شد فیدختر ظر هیتوسط  فمیک هویبشه که  ینشستم تا درد پام اک هیثان چند

 .دمیرو از فشار دستش فهم نی، ابلندم کرد. معلوم بود ورزشکاره عیبغلم و سر ریانداخت ز

 پسرا تکون داد و گفت : پیصورت اک یجلو دوارانهیرو داد دستم و انگشت اشارش رو تهد فمیک

 

 .نیچیبپ گهید یکیبال  به پر و دی... برنینذار دی_سر به سر جاو

 

و به سمت ته کالس  دیپسرا که بلند شد، بازوم رو کش یقهقهه  یشناخت! صدا یمن رو از کجا م نیا

 کردم و گفتم : یتشکر م،ینشست یبرد. وقت

 

 قبال؟ می_ما باهم آشنا شد
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 زد و گفت : یلبخند

بعد  ،یگشت یبود؟ با اون م یچبود  ی... کاظمهیبا اون پسره ک شهی. همشناسمت ی_من از ترم اول م

 . اومد دانشگاه ینم شی... پسره هم تا ماه پیشد بیغ شیاز چند ماه پ هوی

 

نشوند. دستش رو به سمتم  اهیکه من رو به خاک س یپور، کس یگفت. سورن کاظم یرو م سورن

 گرفت و گفت :

 

که تا حاال من رو  یریر به زس یلی. خیلیل گنیبچه ها بهم م الم،یحرف زدم... من ل یمن ه دی_ببخش

 !یدیند

 

 رو گرفتم و با لبخند گفتم : دستش

 شدم. خوشبختم باهات. منم ... ینبودم ول ری_سربه ز

 

 و وسط حرفم گفت : دیخند

 .یکن یم ی. تهران هم زندگمیشناسمت دختر... اسمت ترنمه، همسن ی_م

 

کرد و گفت  ی. تک خنده ارو حفظ کردملبخندم  ،ینبودم ول یشناخت راض یمن رو م نقدریا نکهیا از

: 

 

 ن؟یدی_خب بگو... با پسره به کجا رس

 

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم که از گردنم به سمت ستون فقراتم رفت رو حس کردم یسرد عرق

 

 ... کال دربارش...یچی_ه

 

 و با ذوق گفت : دیحرفم پر وسط

 .اومد ناهاشی_چه حالل زاده هم هست... ا
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 لحظه مردم و زنده شدم... دروغ نگفتم! کیبگم  اگر

 یتفاوت دور کالس گردوند. از من هم ب یرنگش رو جا به جا کرد و نگاهش رو ب اهیس یپشت کوله

 د؟یمن رو ند ینیکردم...  یدرشت شده از ترس داشتم نگاهش م یتفاوت گذشت. با چشما

 

. هنوز هم ته شد میقهوه ا یچشما خیرنگش، م یقهوه ا یچشما هویکه  دهیانگار فکر کرد اشتباه د 

 ذاشت و مرتب بود! یم شیر

 

رو  میکوله پشت عینگاه ازش گرفتم، سر یلینگران ل یرفته بود... با صدا ادمیاز  دنینفس کش انگار

 شد، به در اشاره کرد و آروم گفت : دهیکش یلیدستم توسط ل ،یبرداشتم که برم ول

 

 ؟یبر یخوا ی. کجا متوروخدا... استاد اومد نی_ترنم بش

 

 گفت : یبا نگران یلیو آروم نشستم... ل دمیکش یقیاومد تو. نفس عم یدر نگاه کردم که استاد شاکر به

 

 ؟یخوب ی_تر

 

 نبود که بخوام بخندم. پس فقط سرم رو تکون دادم. یحالم اونقدر اک یخندم گرفت، ول یلفظ تر از

 نشست! یرعلیام شیپ قایسورن، دق .کالس نشست یپسر مذهب شیرفت و پ قایدق سورن

با من بود، محل اونا  یدونستم. سورن تا وقت یبودن و من نم یبا خودم فکر کردم پس با هم اک 

 !ذاشتینم

 گذشته! یمن و سورن چ نیب دوننیگرفتم که نکنه اونا م استرس

 

 ،یبه خاطر سرباز اشونیسر هی یهمشون از ما بزرگ تر بودن... ول پشون،یو اک یرعلیام سورن،

 بود. یکیکالساشون با ما  نیهم یاومده بودن دانشگاه و برا رید گهیبه خاطر مشکالت د اشونیسر هی

 هیرشته رو، حاال خودم به  نیچقدر دوست داشتم ا یروز هی! هه... یروانشناس یرشته  یدانشجوها

 شدم. لیتبد یروان

 

کردن. استاد  یشم شده بودن و به من نگاه محواسم جمع کالس شد. همه چ یاستاد شاکر یصدا با

 گفت : یبرخالف ظاهر اخموش، با لحن مهربون ،یشاکر
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 !ستای_دخترم حالت خوبه؟ حواست سر کالس ن

 

 یشدن نداشت، اومد جلو الیخیقصد ب ایکه گو ی... استاد شاکرنییگفتم و سرم رو انداختم پا یدیببخش

 و گفت : زمیم

 

 .شیبخون یتونی. خودت هم مستین ی... درس مهمیجلسه رو هم بر نیا یتون یم ،ی_اگر بخوا

 

 خوشحال نگاهش کردم و آروم گفتم : با

 تونم برم؟ یم ی_جد

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 بعد آماده باش. ی... بخون واسه هفته رمیگ یبعد امتحان م یجلسه  ی_ول

 

 آروم گفت : یلید... لش سشیتدر یسرم رو تکون دادم که رفت و مشغول ادامه  عیسر

 االن؟ یری_کجا م

 

 آروم گفتم : یلیکردم و خ یسرفه ا تک

 خونه.  رمی_م

 

 تر گفت : آروم

 ... شمارت رو بده حداقل.یموند یکاش م ی_ا

 

 اینداشتم...  یدوست چیکه ه یمن یدوست خوب بود، اون هم برا هیبهش کردم... داشتن  ینگاه مین

 ر کرده بودم.بهتره بگم همه رو از خودم دو

 گوشش زمزمه کردم : ریدفترش نوشتم و آروم ز یمدادش، شمارم رو گوشه  با

 

 کس شمارم رو نده. چیبه ه کنمیکس، خواهش م چیه یلی_ل
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 لبخند سرشو تکون داد و گفت : با

 زنم بهت. برو به سالمت. ی_چشم... پس زنگ م

 

 .رونیاز کالس رفتم ب عیسر د،یخشبب هیتوجه و با  یکردم اما، ب یسورن رو حس م یها نگاه

 بود! نیچقدر هوا سنگ دمیانگار تازه فهم دم،یدانشگاه که رس اطیح به

بغل  یشد و رفتم تو دهینرفته بودم که دستم محکم کش رونیراه افتادم... هنوز ب یسمت در خروج به

 .هیک دمیعطر آشنا و تلخش، زود فهم ی... از بویکی

 

 اهیس یایکردم و چشمم به کتون یقدم رفتم عقب... نگاهش نم هیو  رونیببه سرعت از بغلش اومدم  

 ! گهیتهرانه د یشد. باالخره از بچه پولدارا ی( مونیلیدو تومن )به م متشیرنگش بود؛ کِم کم ق

 

 چرت و پرتا در اومدم و نفسم حبس شد : نیو ا یصداش از فکر پول و کتون با

 ؟یدختر فرار ی_چطور

 

 رحمانه گفت : یوب دیافتاده باشه خند ادشی یزیانگار چ بعد

 .یستیدختر ن گهیرفته بود د ادمی_آ آ... 

 

. سرم رو آروم دیلرز یکه پاهام م یحالت ممکن رو داشتم، جور نیدفاع تر یلحظه... من ب اون

 سرم. یآوار شد رو ایتمام دن ش،یقهوه ا یچشما دنیبردم باال و با د

 

 چشمام نقش بست. یجلو شیپنج ماه پ یاون شب، تو یاومد، لحظه به لحظه  ادمی 

 ..گوشه لبش شخندین ش،یقهوه ا یچشما

 ماه گذشته رو نشنوم. شیپنج ش یتو غامیج یگوشام تا صدا یدستم رو گرفتم رو 

 

و  هیبا گر ،یچشمام تکون داد ول ی... چون دستم رو ول کرد و  دستش رو جلودیاز حالتم ترس انگار

 .ابونیسمت خ دمییگرفتن و دو هق هق ازش فاصله

 

 شد توهم زد؟! یواضح م نقدریا یداریب یتخت، تو یسورن، خون رو یضربه ها غام،یج یصدا

 ... سورن داد زد :نیپاهام سست شد و افتادم زم ابونیوسط خ 
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 باش! نی_ترنم... مواظب ماش

 

 توقف کرد. نیذره عقب تر ماش هی قایدق و

مکان بود...  نیآغوشش، اون لحظه امن تر یگرفته شد و رفتم تو یکیط بعد شونه هام توس هیثان چند

 آغوش محسن!

 

 بغلم رو گرفت و بلندم کرد. خطاب به سورن داد زد : ریز

 

 .شونمت یم اهیبه خاک س یبفهمم سمتش اومد ای نمی... ببیای_سمتش نم

 .ختمیر یصدا اشک م یبمحسن نشسته بودم و آروم و  نیماش یعکس العمل سورن رو... تو دمیند

 خورد. یبودم حالم به هم م فیضع نقدریا نکهیا از

•°•°•°•°•°•°•°• 

 رو گرفت سمتم.  وهیآب م یو بطر نیماش ینشست تو  محسن

 لبم که پسش زدم... آروم گفت : یمکث درش رو باز کرد و گرفت جلو کمی با

 

 .دهی_بخور ترنم... رنگت پر

 

 م :و زمرمه کرد دمیکش یقیعم نفس

 بدبختم. یلی_من خ

 

 رو کالفه فوت کرد و گفت : نفسش

  ؟یبدبخت یگیرفته م نیگوشت نازک که از ب کهیت هی_به خاطر 

 

 بهش نگاه کردم و گفتم : ناباور

رو؟  نایا ینیب ی! محسن... نم؟یطرد شدنم چ ؟یتهمتا چ ؟یکه خوردم چ ییکتکا ؟ی_پس روحم چ

 !یکن یدرک نم خراب شد... من... من رو ندمیآ نکهیا
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 گفت : یبا مهربون 

رو  لتیهمه وسا نمیب یاز سر کار اومدم م روزیبرات؟! د گهیکار کنم د ی_آخه قربونت بشم... من چ

حرفم  هیمدت درکت نکردم؟ فقط به خاطر  نی. تمام ایدیجواب نم زنمی. زنگ میرفت یجمع کرد

 !؟یکرد ینجوریا

 

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 خوبه فال! نیدانشگاه... هم ی_حداقل برگشت

 

 چشمم و گفتم : ریز دمیرو کش دستم

 .گهیدنبالم د ایدانشگاه و خودت هم برو... ن کیفروشگاه نزد هی_منو برسون 

 

 که گذشت به حرف اومد : کمیگفت...  ینم یچیبود که ه بیحرف راه افتاد. برام عج بدون

 

 زده ازت؟ یدانشگاه حرف یگفت؟ تو یم ی_سورن چ

 

 زل زده بودم، آروم گفتم : رونیکه به ب یرحالد

 .یگفته باشه به کس یزی_فکر نکنم چ

 

 فروشگاه کوروش نگه داشت و گفت : یجلو

 

 یسراغت رو م یبرگرد. مامان و بابات کل ای... بیزیچقدر برام عز یدون ی... خودت میی_حنا

 بگم من؟ یبهشون ج رنیگ

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 _بگو مرد...

 

 .ومدیشدم... خداروشکر دنبالم ن ادهیپ و

 بمینبود... اما مطمئن بودم تعق نشیماش رون،یاومدم ب یکردم، وقت دیخر کمیفروشگاه و  یتو رفتم

 .کنهیم
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 .شمیم چارهیکنم... وگرنه ب دایکار هم پ دیبا خودم فکر کردم که با ریمس یتو

 جواب ندادم. نیهم یاس بود برارنگ خورد... ناشن میخوابگاه، گوش یتو دمیکه رس نیهم

 

 م،یپاسخ از همون خط داشتم. با لرزش مجدد گوش یسه تا تماس ب خچال،ی یتو دمیها رو چ یخوراک

 مضمون : نیاز همون شماره با ا امیپ هی به صفحه کردم. ینگاه یعصب

 

 .المیرو ل یجونم، بردار گوش ی_تر

 

 بوق جواب داد.. با خنده گفت : هیبا  بهش زنگ زدم که عیآخ اصن حواسم نبود... سر آخ

 

 دوست جان! ی_چطور

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 چه خبرا؟ ؟ی... تو خوبی_عال

 

گرفتم... در واقع مجبور شدم  یکپ یکالس استاد شاکر یشماست... برات از جزوه ها شی_خبرا پ

 .رمیرو بگ یرعلیام یجزوه 

 

 دستم زدم و متفکرانه گفتم : یتو بیبه س یگاز

 ؟یرعلی_کدوم ام

 

مغروره  نقدرمیاون از همه کامل تر بود. ا یآخه جزوه  ن،ی... همون که پرتت کرد زمگهید ی_مهدو

 !یریکبیا

 

 حوصله گفتم : یب

 دستت درد نکنه. ست،ی_آها... باشه مهم ن
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 .میکرد یخوش و بش کردن، خدافظ کمیو بعد از  دیخند

 .دمیخواب یکاش نم ی.. که ا.دمیدوش گرفتم و خواب هیدرس خوندم،  کمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

توجه  یو اون ب دیکش یم ریدلم ت ریسوخت... ز ی... باز هم التماس! تمام وجودم مغیج یهم صدا باز

 کرد. یسرم و کار خودش رو م یبه من، دستام رو گرفته بود باال

 .کردم یزدم، التماسش م یم غیکشت... ج یخودش، داشت من رو م یارضا یبرا

از  یکیکه  دمیکش ادیخواست کمکم کنه. بلند تر فر یم یکی... انگار دمیشن دادیداد و ب یصدا هوی

داشتم  دنینفس کش یشدم... برا یشد و فشار داد؛ داشتم خفه م دهیچیسورن، دور گردنم پ یدست ها

 صورتم. یمحکم زد تو یکی هویکردم که  یتقال م

 

که رو به روم نشسته بود نگاه کردم، کم کم حواسم  یه خانومگشاد شده ب یو با چشما دمیجام پر از

 گرفت! میگر شهیجمع شد و نگاهم به بچه ها افتاد و مثل هم

 داد. یو پچ پچ ها داشت آزارم م دیلرز یو اشکام رو پاک کردم. بدنم م دمیکش یقینفس عم 

گرفت  و  . دستم روشمیپ کرد و نشست رونیگوشم به زور بچه ها رو ب یکه زده بود تو یخانوم مسن 

 گفت : یبا مهربون

 

 _حالت خوبه االن؟

 

 دست آزادم عرقم رو پاک کردم و گفتم : با

 تو رو خدا... باعث دردسر شدم! دی_ببخش

 

 زد و گفت : یلبخند

 ی. کابوس بدیکرد یم هیو گر یزد یم غیبد ج یلیخ ،یول ستین ی_خدا ببخشه دخترم... دردسر

 ؟یکه تنها نباش شتیرو بفرستم پ یکس یخوا یبوده حتما! م

 

زدم و آروم  یلبخند نیهم یتنها بخوابه. برا تونهیدختره لوسه نم گنیم نایخودم فکر کردم که االن ا با

 گفتم :

 

 .یمرس ست،ین ی.. مشکل_نه
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رو برداشتم و چک کردم، ساعت  میبود، گوش دهیخواب از سرم پر گهیقبول کرد که بره... د باالخره

 نخوابم. گهیصبح بود و ساعت هشت کالس داشتم... بهتر بود دپنج 

 

 .دمیلباسام رو تنم کردم و بساط صبحونه رو چ ،یدوش حساب هیشدم و بعد از گرفتن  بلند

 داغ، حاضر شدم و به سمت دانشگاه راه افتادم. ییچا هیو  ریاز خوردن نون، پن بعد

 یدادم که قو ینشونش م دیمقاوم باشم. با دیسورن باخودم چندبار تکرار کردم که امروز در برابر  با

 شده. یچ ستیهستم و برام مهم ن

 

 یلیهمراه ل نیهم یساعت وقت داشتم، برا هی ینشد، تا کالس بعد لیو تشک ومدیاول استاد ن کالس

 سمت سلف دانشگاه. میرفت

 

 با خنده گفت : یلیخوردم که ل یقهوه م داشتم

 ؟یه ها! رنگشون کردقشنگ یلی_دختر رنگ موهات خ

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 و قرمزه. ییحنا نیرنگ ب هیرفته...  میموهامه که به مادر بزرِگ مادر یعینه رنگ طب ،ی_مرس

 

 دیچی... دور انگشتش پرونیب دیسرم رو از مقنعم کش یجلو یُطره از موها هیرو آورد جلو و  دستش

 و بهت زده گفت :

 

 !دهیفر_قربون خدا بشم... فرشته آ

 

 و با خنده گفتم : رونیاز دستش ب دمیرو کش موهام

 

 !ثمیخب یجادوگرا نیا هیقرمز! شب یو با موها دهیفرشته هاست؟! رنگ پر هی_کجا شب

 

 و گفت : دیکه بچه ها هم بد نگاه کردن.  آروم تر خند یجور هی د،یته دل خند از

 

 خوب بود. یلی... خی_لعنت بهت تر
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 دنیدانشگاه نگاه کردم که با د اطی. با لبخند به ح..دمیقهوه رو به زور سر کش وانیزدم و ل یلبخند

 پسرا، نفسم حبس شد. پیاک

 !دیخند یکالس با سورِن متجاوز داشت م یپسِر مذهب ،یرعلیام 

 لب گفتم : ریشد!؟ ز ینم یبرام عاد هیقض نیا چرا

 ها؟ نیتر فیپاک بودن و رفت و آمد با کث ی_ادعا

 

 و گفت : زیم یقهوه اش رو گذاشت رو وانیل یلیل

 .یتر یگفت یچ دمی_نشن

 

 تکون دادم و گفتم : یچیه یرو به معن سرم

 !یتر یگیبه من م یافتاده دهنت ه هی_چ

 

 و گفت : دیخند

 ... قشنگه که!یتر شهی_آخه مخفف اسم ترنم م

 

 سمت کالس. میو رفت می. پول قهوه ها رو باهم حساب کردمیو اشاره کردم بر دمیحرف خند یب

توجه ازش گذشته بودم و اون هم فقط  یصبحش دو بار با سورن برخورد داشتم که هر دو بار ب از

 زد! یپوزخند م

 

 که جونم رو گرفت. یهم گذشت... دو هفته ا گهید یروز گذشت، دو هفته  اون

نه، به جاش دعوا آغوشش رو باز ک دمیکش یم غیج یاز پنج ماه، نصف شبا محسن نبود که وقت بعد

 خوابگاه بود. یمسئول ها و بچه ها یکردن ها

 نیکالفه شدن و در طول ا گهیاز شب چهارم_پنجم د ،ی... ولشب تحمل کردن، دوشب، سه شب کی 

 داشتن... تیدو هفته، همش شکا

 افتاد، افتاد! یم دیکه نبا یباالخره اتفاق و

 

. با اخم گفت برم دفترش و من هم دنبالش رفتم. دمید خوابگاه رو ریبرگشته بودم که مد دیاز خر تازه

 مقدمه گفت : یکه در اتاقش رو بست، ب نیهم
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 رو جمع کن برو دخترجون. لتی_زودتر وسا

 

 بهت گفتم :  با

 _چرا آخه؟ مگه کار خالف...

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 نیشت بو باعث ُرعب و وح یکش یم غی! شب ها همش جیدار ینامناسب یروح تی_وضع

هفته جمع  نی! پروندت رو چک کردم، خانوادت هم ساکن تهرانن، تا آخر همیشد گهید یدانشجوها

 . یریو م یکن یم

 

 ادبانه گفت که زبونم بند اومد. یمحکم، قاطع و ب اونقدر

  ؟یروان شگاهیخواستن بفرستنم آسا یکه م یمادر و پدر شیپ ایمحسن  شیرفتم؟ پ یم کجا

 و بدون بحث اضافه گفتم : رو تر کردم زبونم

 

 .ی_پس دو روز وقت دارم... مرس

 

 !دهیترش ی کهینگاهم کردم... زن فقط

اتاق، شروع کردم به زار زدن، البته با  یکه رفتم تو نی. همرونیدر رو باز کردم و رفتم ب آروم

 .خفه یصدا

 .کردم یرو خالکردم و خودم  هیروح زخم خوردم... گر یبرا م،یکس یب یبرا م،یبدبخت یبرا

 لب با بغض و دل شکسته گفتم : ریتخت و چشمام رو بستم. ز یساعت، نشستم رو میاز ن بعد

 

نبودم  یبهم ظلم شد، من دختر یدیشدم. د یشد و چ یچ ی... تو شاهد بودیدیو شن یدی! تو دای_خدا

 کرد! باشم. من فقط ازش خوشم اومد... و اون بهم تجاوز یکثافت کار ایکه اهل س*ک*س 

 رو دارم؟ کجا رو دارم برم؟  یمن االن به جز تو ک ایخدا

 

 دوباره ناله... ه،یگر دوباره

 کردم که خوابم رفت. هیگر نقدریو ا دمیکش دراز
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برداشتم، اوه ساعت  میمکث گوش کمی. با دمیاز خواب پر میزنگ گوش یبا صدا ،یول دمیند خواب

 هشت صبح بود. خب کالس نداشتم شکر خدا!

 جوابش رو دادم : یخش دار یکردم و با صدا یزد، پوف یداشت زنگ م نمحس

 

 _بله؟

 

 مکث صداش به صورت کش دار اومد : کمی با

 _به... به... خانوِم... حنا خانوم!

 

 کردم و گفتم : یبود... تک سرفه ا یعیرطبیغ صداش

 

 ؟یمست کرد ی_محست سر صبح

 

 زد و گفت : یا قهقهه

 !یچه کرد نیبب ای... بایم... ب_صبح؟ االن که شبه، او

 

عربده  یشئ و بعدش صدا هیشکستن  یبگم که صدا یزی... خواستم چدیحرفش رو دوباره کش آخر

 از ترس بخورم : یمحسن بلند شد که باعث شد تکون ی

 

 ترنم... تف... فمی... تف به ذات کثیکردم بر یکار هیکردم، لعنت به من که  تتی_لعنت به من که اذ

 

 .ششیرفتم پ یم دیع کرد، نگرانش شدم. حالش اصال نرمال نبود، باقط و

 راه افتادم سمت خونش. فمیپف کردم، با همون لباسا و با ک یتوجه به چشما بدون

داشته باشه. با داد صداش  هیزنگ، باز نکرد. آپارتمانم نبود که همسا ایدر زدم  یهرچ دم،یرس یوقت 

 .ذهنم یمحدثه خانوم اومد تو هویزدم که  یمزدم به در و صداش  یکردم، مدام م

 شمارش رو گرفتم که با بوق دوم جواب داد : عیسر

 

 ؟یخودت زمی_ترنم... عز
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 گفتم : عیسر

جواب  زنمیزنگ م یخوام. هرچ یمحسن رو م یخونه  دیمن کل ن؟یی_سالم محدثه خانوم، شما کجا

 .دهینم

 

 آرامش گفت : با

 زنگ... شیوشگ ایرفته مطب، به مطب  دی_شا

 

 و با حرص گفتم : دمیحرفش پر وسط

 

 دستم. دیرو برسون دی_نه نرفته، حالش خوب نبود. تورو خدا کل

 

 گفت : ینگران با

 

 یزاپاسش رو آقا هیفکر کنم  ی... ولشهرستانم ام،یاالن ب تونمیمادر... خب من که نم یوا ی_ا

 ره.دا یچوب دیکه در قرمز و سف یداره، اون خونه ا یمهدو

 

 چرا! به سمت اون خونه حرکت کردم و با تعجب گفتم : اون

 داشته باشن؟ دیزاپاس با هی_اونا چرا 

 

 مکث گفت : کمی با

خواست نامزد کنه، آقا محسنم  یم یمهدو یپسر آقا ش،ینه ماه پ ایحدود هشت  ش،یوقت پ یلی_خ

مراسم به  یهم بودن خونه ها... ول به کیباغ رو داد بهشون تا از اونجا هم استفاده کنن چون نزد دیکل

 هم موند دست اونا. دیهم خورد. کل

 

 مونده! ادشیداره که  یچه حافظه ا یلعنت

 خانوم جواب داد : هیقطع کردم. زنگشون رو زدم که  یخدافظ هیگفتم و با  یا باشه

 

 ن؟یکار داشت ی_بله با ک
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جواب  زنمیزنگ م یتم. راستش هرچهس یخیمحسن مشا تون،یهمسا ی_سالم خانوم، من دختر خاله 

 د؟یبد شهی. مدیزاپاس دار دیکل هیباغ گفت شما  داریهم ندارم... سرا دیکل ده،ینم

 

 سکوت گفت : هیچند ثان بعداز

 تو دخترم. ای_بله بله، ب

 

 . ستادمیپله ها ا یکردم و جلو یرو آروم ط یسنگ ریکردم و بعد از باز شدن در، رفتم تو. مس یتشکر

 . با لبخند گفت :نییاومد پا شویمسن و ر یآقا هی! در باز شد و داشتن ینگقش باغ

 

 ن؟یدار یبا محسن جان چه نسبت دیدخترم... فقط گفت دیی_سالم، بفرما

 

 رو گرفتم و آروم گفتم : دیکل

 _دختر خالش هستم، دستتون...

 

لحظه  هیاون چادر،  یتو نشدیسرش کرده بود نصفه موند. با د دیخانوم که چادر سف هی دنیبا د حرفم

 خاتون افتادم، مادِر مادرم! ادی

 لب، نا خواسته و با بهت گفتم : ریچشمام حلقه زدم و ز یاشک تو 

 

 _خاتون...

 

و چشمام رو بستم، اشکام رو پاک  نییشد؟ (( ، سرم رو انداختم پا یحاج آقا که گفت )) چ یصدا با

 رفتم. رونیت ببرگشتم و به سم عیسر دیببخش هیکردم و با 

کوتاه از کنارش  یمعذرت خواه هیخوردم که نگاهش نکردم، فقط با  یکیمحکم به  رمیمس یتو 

 .دمییمحسن دو یگذشتم و به سمت خونه 

•°•°•°•°•°•°•°• 

مشروب هم دستش بود،  ینصفه  ی شهیبود و ش دهیتخت اتاق من خواب یبغض به محسن که رو با

 نگاه کردم.

 چشماش رو باز کرد. کمیخورد و  یتکونش دادم. صداش زدم که تکون آروم رفتم سمتش و 



 

 23  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

گفت  یگرفته ا یباال و باصدا دیو منگ به اطراف نگاه کرد. دماغش رو کش جیشد و گ زیخ مین هوی 

: 

 

 ؟یکن یکار م یچ نجای_تو ا

 

 لبهام و آروم گفتم : یرو دمیرو کش زبونم

 با خودت؟ یکار کرد ی_نگرانت شدم... چ

 

 دوباره از دستم گرفت و گفت : ی... عصبدمیمشروب رو برد سمت دهنش که از دستش کش ی شهیش

 

 _دست نزن بچه!

 

 و گفتم : دمیحرص از دستش کش با

 دوش آب سرد. ریز یبر دی! پاشو باشهیآت یتنت کوره  ،ی_بسه هرچه قدر که خورد

 

 و داد زدم : وارید یتو دمشیکه بلند شدم و محکم کوب رهیاز دستم دوباره بگ خواست

 

 ایدن یرو تو یک گهیصاحابت بده؟ من به جز تو د یاون کبد ب یبرا یدونیمگه نم ؟ی_چرا خورد

 پناه ببرم؟! یک شیمن پ یریدارم احمق؟ اگر بم

 

 ، اومد سمتم و گفت:ترسناک یخنده  هیبا خنده...  د،یشن ینم انگار

 

 .ای.. ببرات بخارونمش. ایکوچولو! ب خارهی_پس تنت م

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .میمن ک ادیب ادتیلحظه چشمات رو ببند و  هی_محسن... 

 

 : دیداد غر یدستش دور گردنم حلقه شد و همون طور که فشارش م هویرو به روم...  دیرس
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، تمام من یکه شده تمام زندگ یخوام بدم. همون یکه جونم رو واسش م یتو همون ،ییتو ک دونمی_م

 من... تمام... ینواده خا

 

 

 دهیفشار آوردم فا نشیبا دستام به دستش و س یحرفاش رو، هرچ دمیشن ینم گهیکرد، د یخفم م داشت

 نداشت.

 عقب. دیتوانم زانوم رو آوردم باال و محکم زدم وسط پاش که داد زد و کش نیآخر با

 

 تونستم تنهاش بذارم. یهم نم باز ،ینبود ول شیحال یچیسرفه کردن، حالم جا اومد، ه کمیاز  بعد

 نیمن نبود. هم یرو شینیسنگ یو بردمش سمت حموم اتاقم... ُشل بود ول دمیلباسش رو کش ی قهی 

 .خنده ریو زد ز دیکش ینیحموم، دوش آب سرد رو باز کردم روش که ه نیزم یکه انداختمش رو

 

بود  ختهیسرش ر یجلو یهالباسش رو باز کردم، مو یزانوهام نشستم و با بغض دکمه ها یرو 

 مظلوم شده بود.  یو مثل پسر بچه ها شیشونیپ یرو

 شد و گفت : رهیچشمام خ یآروم دستم رو گرفت، تو 

 

 !رمیم ی... مییحنا رمیم یمن... من بدون تو م ؟یمون یم شمی_پ

 

 مِن بهت زده رو شکار کرد. یسرش رو آورد جلو و لبها هوی و

 یاجبار یبوسه  نیکه دستش نشست پشت سرم و به خودش فشرد... اازش  رمیفاصله بگ خواستم

 داد! یداشت عذابم م

 یکه جلوم نشسته محسن قو یحس کردم کس دم،یچشماش رو د یاشک تو یازم جدا شد، وقت یوقت اما

 پناه و داغونه! یب یپسر بچه  هیبلکه  ست؛یو محکم من ن

 

خش  یستش رو دور شکمم حلقه کرد و با صدابغلم... د یآب رو بستم و سرش رو گرفتم تو دوش

 گفت : یدار

 ؟یشد اگر تو مال من بود یم ی! چ؟ییتموم بشه حنا ایاالن دن شهیم ی_چ
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خواستم محسن  یزد! من نم یعاشقانه م یمست کرده بود، مدام حرفا یحبس شد، از وقت نفسم

 خواستم. یباشه...نم ینجوریا

 و گفتم : زدم سشیخ یرو موها یمکث، بوسه ا با

 

 !نیمحسن... من فقط منتظرم تا زمان مرگم برسه... هم ستمیمال خودم هم ن گهید ی_من حت

 

پاهاش ولو  یجلو که افتادم حدودا رو دیدستش و کش یلباسم رو گرفت تو ی قهیصاف نشست،  عیسر

 صورتم داد زد : یتو تیشدم... با عصبان

 

 وقت... چیه ؟یدیترنم، فهم یمردن حرف بزن یدرباره  یوقت حق ندار چیوقت... ه چیه گهی_د

 

 باشه تکون دادم و به دستش، با دستم چنگ زدم. یترس سرم رو تند تند به معن با

 پاش... یآروم بشه همون جور نگهم داشت. آروم که شد و من رو نشوند رو یوقت تا

رو چسبوندم به  میشونیزانوهاش نشستم، پ یبدون مخالفت پاهام رو گذاشتم دو طرف بدنش و رو 

 و آروم گفتم : شیشونیپ

 

 خوابگاه بودم. یمدت تو نی_ا

 

 گفت : آروم

 .دونمی_م

 

 و ادامه دادم : دمیکش یقینداشت! نفس عم تعجب

 ...غامیکردن، به خاطر ج رونمی_ب

 

 گفت : یرو بلند کرد و با ناراحت سرش

 نبود آرومت کنه... نه؟ ی_کس

 

 گفت : عیه تکون دادم... سرن یزدم و سرم رو به معن یلبخند
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 .ایکردن ب رونتی... حاال که بشمی_برگرد پ

 

 لباسش رو باز کردم و گفتم : یدکمه ها ی هیبق

 

 ؟یکن یاز پس اندازم بردارم و خونه بخرم، اومدم ازت قرض بخوام، کمکم م دیمحسن... با شهی_نم

 

 بلندم کرد و گفت : پاش آروم یگذشت که از رو قهیحرف فقط نگاهم کرد... چند دق یب

 

 .میش یم مونیکه هر دومون پش کنمیم یکار هی هوی_ترنم برو االن... مغزم داغه 

 

 بغض نگاهش کردم و گفتم : با

 ؟یکن یکمکم نم یگیم ی... دارینی_

 

 و گفت : رونیحموم رفت ب از

 هیه که بهارستان بابات، دو طبقش به نام من یکارتت، از ساختموِن تو یتو زمیر ی_پول رو م

 زنمش به نامت فردا، امانت بود دست من. یواحدش مال توئه... م

 

 زده گفتم : بهت

 ؟یچ ینی... ینی ؟ی_چ

 

 لب گفت : ریکرد و ز تیسمت هدا هیخورده ها رو با پاش به  شهیرو پاش کرد و ش شییدمپا

 یخوای. االن که متولدت بود، بابات داده بود به من که به وقتش بدم بهت... وقتش االنه.. ی_کادو

 !یبر

 

خونه گذاشته؟ چه قدر  هی وونشیهمون دختر د یبرا مارستان،یکه دخترش رو فرستاد ت یی! بابابابا

 جالب!

 شد گفت : یتخت ولو م یکه دوباره رو یدر حال محسن
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 ... االن فقط برو.زنمی_برو، فردا بهت زنگ م

 

 یو دل درد م ارهیباال م گهیساعت د کیتا تونستم ولش کنم... مطمئن بودم که  یحالش نم نیا با

 گفتم : ی. با ناراحترهیگ

 

 بمونم؟ یگفت یم شیپ قهیکه چند دق یتو نبود نی_چرا برم؟ مگه ا

 

 بلند شد و به شلوارش اشاره کرد و داد زد : تیعصبان با

 

 رونیشو برو بگم  ستی... بلند شده واسه تو. من االن حالم دست خودم ننشیصاحابو، بب یب نیا نی_بب

 ترنم!

 

 .رونیاز ساختمون ب دمییرو چنگ زدم و دو فمی... بهت زده کدمیصراحت کالمش لرز از

 .هیگر ریدر سر خوردم و زدم ز یو در رو بستم، جلو رونیکه از خونه زدم ب نیهم

رو  یخانوم سرم رو آوردم باال و با همون خانوم هینگران  یکردم که با صدا هیگر قهیچند دق دونمینم

 بود! هیشب یلیخ دی... با چادر سفخاتون بود هیبه رو شدم که شب

 جلوم نشست و گفت : ینگران با

 

 محسن جان خوب بود؟ ؟یشونیپر نقدریشده؟ چرا ا ی_دخترم چ

 

بهم  نکهیبرام مونده منو به خاطر ا ایدن یکه تو یتنها کس نکهیگفتم؟ ا یم یبغض نگاهش کردم... چ با

 ودش رونده؟تجاوز نکنه از خ

 

 دمیکش یقی. نفس عمهیمسن و معصومش نگاه کردم... چقدر خوب بود، مشخص بود مذهب یبه چهره  

 و آروم گفتم :

 

 شما رو هم نگران کردم. دی_حالش خوب بود... ببخش
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سرش مرتب کرد  یزد و بلند شد، دستش رو گرفت سمتم و کمکم کرد بلند شم. چادرش رو رو لبخند

 و گفت :

 

 یتو یبر ینجوریا ی... بخواسهیخ کمیشده  و لباستم  اهیما دخترم... صورتت س یخونه  میبر ای_ب

 .شهیبرات مشکل ساز م ابونیخ

 

 و گفتم : دمیرو آروم کش دستم

 .شمی... مزاحمتون نمی_نه مرس

 

 زد و گفت : یا گهیمهربون د لبخند

 . زمیعز یمونینداشتم منگران بود. تو هم مثل دختر  یلیآقا احمدم خ ای... بی_مراحم

 

 میکه رفت نیدنبالش رفتم. هم یا گهیبهم دست داد که بدون حرف د یحس یشد... چ یدونم چ ینم

و آروم  نیی. سرم رو انداختم پارو ازش گرفتم بهم سالم کرد دیکه اون اول کل ییداخل خونه، حاج آقا

 سالم کردم. با لبخند گفت :

 

 کنه. ییرایاز مهمونمون پذ ادیهم بگو ب یرعلی... فاطمه جان، به امدیی_بفرما

 

فاطمه  یینکنم... با راهنما یا گهیکردم فکر د یو سع دمیکش یقیپسر دارن؟ نفس عم ینی ؟یرعلیام

 رو هم گذاشتم کنارم.  فمیمبل و ک هی یخانوم نشستم رو

 مبل رو به روم و گفت : یاحمد نشست رو آقا

 

 یخونه  یتو یرفت یبود که چندبار دهیاستش فاطمه خانوم د_دخترم، محسن جان خوب بود حالش؟ ر

 ؟یکن یم یاونجا زندگ ینی کنم،یم یفضول دیآقا محسن... ببخش

 

 بغض کردم... آروم گفتم : دوباره

 

 مجبور شدم. نیهم یکردم... راستش خونه نداشتم برا یم ی_بله به اجبار حدود پنج ماه خونش زندگ
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 یرفتم تو دید یگفتم؟! وقت یکه به محرم و نامحرم معتقده م یمرد مذهب هیواسه  نارویداشتم ا چرا

 گفت : یخودم با ناراحت

 

 .کمی مینم داره... نگران شد کمیافتاده؟ آخه لباساتم  ی_اتفاق

 

حموم بودم با محسن بلند شدم... حاج آقا هم بلند شد و نگران  یمن تو نکهیا یآور ادیو با  دمیکش ینیه

 گفت :

 ؟شد ی_ چ

 

 فاطمه خانوم مانع شد : یبزنم که صدا یحرف خواستم

 زم؟یعز یشده؟ چرا بلند شد ی_ چ

 

 کردم و گفتم : یبه مبل نگاه یناراحت با

 شده... اصال حواسم نبود. سیلباسام خ کمی_من 

 

 و فاطمه خانوم گفت : دنیدوشون خند هر

 و راحت باش... آب پاکه و روشن. نی_ گلم بش

 

 یزد سرم و نم یم غیج یکل سم،یمن خ دید یزدم... هر وقت مامان م شیهربونم نیبه ا یلبخند

 !رونیب امیذاشت از اتاقم ب

 

آشنا  یِ جفت چشم مشک هیآشنا، سرم رو آوردم باال و با  یلیخ یپسر با صدا هیسالم گفتن  یصدا با

 رو به رو شدم.

 

خانواده بود! چرا که نه!  نیسر اکه با سورن دوسته، پ یمن و کس یهم دانشکده ا ،یمهدو یرعلیام

 !ی... واهیرعلی... و فاطمه خانوم گفت اسم پسرش امهیمهدو شونیلیمحدثه خانوم گفت فام

 

 مبل و با بهت بلند شدم... مادرش گفت : یرو گرفتم به دسته  دستم
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 .کنهیم یهست که خونشون زندگ یچند وقت ایمحسن جان هستن... گو ی_دختر خاله 

 

 بهم کرد و گفت : ینگاه می... ندمیدش رو شنپوزخن یصدا

 کردم. ارتشونیدانشگاه ز ی_بله تو

 

 . لبم رو گاز گرفتم و آروم گفتم :رونیتکون داد و از خونه رفت ب یهم سر بعد

 

 دیراستش، با کار دارم یلیکنم. خ ی... من رفع زحمت مومدیخوششون ن نجامیا نکهیا _فکر کنم از

 برم.

 

 گفت : یتام رو گرفت و با ناراحتخانوم دس فاطمه

 .زمیعز ریاخالقش تنده... به دل نگ کمی یرعلی_ام

 

 آقا هم گفت : حاج

 دخترم... شما ببخش. گهی_فاطمه خانوم راست م

 

 بلند شدم... آروم گفتم : فمیزدم و بعداز برداشتن ک یلبخند

 

 .نمتونیبب امی یود حتما بازم مب یمزاحمتون شدم... بهتره من زودتر برم... اگر فرصت دی_شما ببخش

 

سرش  یدستش رو هیفاطمه خانوم همراهم اومد. چادرش رو با  یکرد ول یاحمد همون جا خدافظ آقا

 و گفت : دیرو بوس میشونیبرگشتم سمتش. با لبخند پ میدیپله ها که رس نییثابت نگه داشت... پا

 

 ه؟یبپرسم ک هشیخاتون... م یبهم گفت یدیمن رو که د ،یاومد ی_صبح وقت

 

 زدم و گفتم : شیبه کنجکاو یلبخند

 

 .نیخاتون شد هیشب یلیخ دیچادر سف نی_مادر بزرگم، مادر مادرم... شما با ا
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 و گفت : دیخند

 مادر بزرگم نشدم هنوز! یشدم؟ من حت ریپ ینی_

 

 گفتم... زدم تو صورتم و هول گفتم : یچ دمیفهم تازه

 

 .دیهست رینبود که شما پ نیمنظورم ا ! من اصالدیتو رو خدا ببخش ی_وا

 

 رو گرفت و گفت : دستم

 

 یکاش زودتر باهم آشنا م ی... ایهست ینیریدختر ش یلیکردم باهات. خ یدلم، شوخ زیعز دونمی_م

 ...دیگفتم شا یناراحت شد یلیهستن انشاهلل؟ آخه خ اتیح دیمادر بزرگت در ق نمی. بگو ببمیشد

 

 لبخندم پاک شد... آروم گفتم : شیاتفاقات پنج ماه پ یدآورایرو ادامه نداد. با  حرفش

 

 فعال. نمشونیبب تونمیمن نم طیشرا یسر هی_بله خداروشکر زنده ست، اما خب... به خاطر 

 

 گوشم گفت : ریکرد و ز بغلم

 

پاداش خوب  هیکن تا خدا  یتوش هست گلم... صبور یحکمت هیافته  یم تیزندگ یکه تو ی_هر اتفاق

 .زمیه عزبهت بد

 

. فاطمه خانوم هم هیگر ریداد زدم ز یم اسیعطر  یبغلش که بو یدلم پر بود که تو شبیاز د نقدریا

 کرد. یسخاوتمندانه و محکم من رو بغل کرده بود و کمرم رو نوازش م

 

 •°•°•°•°•°•°•°•  یرعلیاز نگاه ام•  °•°•°•°•°•°•°• 

 

شده بود جلب شد؛ پس  رهیت کمی رشیسرخش که ز ینگاهم به چشما رون،یکه از خونه اومد ب نیهم

 کرده بود باز...  هیگر
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 یاصل ابونیرفت... وارد خ یاسپرتش رو سفت گرفته بود، راه م فیکه بند ک یو در حال ریبه ز سر

 رفت. یپسرخالش نم یخونه  ینیشد، پس 

 

فت جلوتر که من هم با نگاه کنه ر نکهیجلوش و بوق زدم... بدون ا دمیچیکه پ رهیبگ نیخواست ماش 

 ... با اخم گفتم :نییپا دمیرو کش شهیرفتم جلوتر و ش نمیماش

 

 .نجایا شهینم دایپ نیساعت از ظهر ماش نی_زود سوار شو... ا

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 کنم. یصبر م شتریب کمینداره  ی_اشکال

 

بود که به  یقول یسوار کنم، ول هم نبودم دختر نامحرم یناز داشته باشه، آدم نقدیاومد ا ینم بهش

 کالفه گفتم : نیهم یسورن داده بودم... برا

 

 .عی_من حوصله ندارم... گفتم سوار شو سر

 

که با پوزخند گفتم  نهیدِر عقب و خواست بره عقب بش ی رهینگام کرد، دستش رو برد سمت دستگ کمی

: 

 

 عقب دخترخانوم. یریکه م ستمین ی_راننده تاکس

 

 گفت : یمظلوم یدر پشت رو بست، در جلو رو باز کرد و با صدا مکث کمی با

 

 .یمهدو ینکردم آقا یفکر نی_من همچ

 

گفت باهاش  یکه سورن م هیدختر همون نیشد ا یکس باورش نم چیمظلوم بود... اونقدر که ه یلیخ

 !دهیخواب

 که گذشت گفتم : کمیرو تکون دادم و راه افتادم...  سرم
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 _کجا برم؟

 

 تک سرفه صاف کرد و گفت : هیو با ر صداش

 .شمیم ادهیدر دانشگاه پ ی_جلو

 

 بهش کردم و گفتم : ینگاه میتعجب ن با

 

 !؟یریخودتون م یخونه  ،یکن یم یمحسن زندگ ی_چرا اونجا؟ مامانم گفت خونه 

 

 گفت : ریبه سوالم جواب بده سر به ز نکهیا بدون

 گفته بهتون؟ یمن چ ی_سورن درباره 

 

 زدم و گفتم : یبود... پوزخند دهیفهم پس

 .میزن یباهم م یادیز ی. حرفامیقی_باالخره رف

 

 یتو میهر*زه مثل مر هی نکهیخشک نه... اما از ا یبودم، ول یسکوت کرد... من بچه مذهب دوباره

 نداشتم. یبود حس خوب نمیماش

 

 یکه زندگ ییآدرس جا بود که سورن ازم خواهش کرده بود تا نیهم که سوارش کردم ا یلیتنها دل 

... در هرحال االن مجبور دونمیخونشون رو عوض کرده بودن! نم نکهیکنم... مثل ا دایرو پ کنهیم

 بفهمم. یجور هیکنم و  بشیبودم تعق

 گفت : میدانشگاه که شد کینزد

 

 ...یمثل تو که مذهب یکس ست،ین یسورن آدم درست یرو... ول یزیخوام ثابت کنم چ ی_من نم

 

 کرد!  یبار مفرد خطابم م هیبست و  یبار جمع م هیبود که  جالب

 داشتم گفتم : یدانشگاه نگه م یکه جلو یو درحال دمیحرفش پر وسط



 

 34  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 ...یهر شبشو با ک ستیمثل تو که معلوم ن یکی... یتو به من درس اخالق بد خوادی_نم

 

 گفت : هیگونم... با گر یسوختن صورتم بهت زده دستم رو گذاشتم رو با

 

ما  نیتو ب ؟یزنیتهمت م ینجوریو ا یکه اون باالست اعتقاد دار یی_واست متاسفم... به اون خدا

 اون پدر و مادر... فیح ؟یکن یشده که من رو هرزه خطاب م یچ ینیکه بب یبود

 

 شد. ادهینشون بدم پ یبتونم عکس العمل نکهیاز ا قبل

 اه... خوابگاه!دانشگ ابونیخ یسمت دانشگاه نرفت، رفت رو به رو به

 

فرمون  یو محکم زدم رو دمیکش یقیصورتم! نفس عم یصورتم، واقعا زد تو یرو دمیرو کش دستم

 !یطرف یبا ک دمی. نشونت منیماش

 

 رو روشن کردم و بعداز زنگ زدن به سورن، به سمت خونشون راه افتادم. نیماش
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 دستم زدم و آروم گفتم : یتو بیبه س یگاز

 

 .نیگشت یم گهیبا هم د یلیرو... خ شیترم پ ادمهیمن  ؟یتو واقعا عاشقش بود_

 

 زد و گفت : یپوزخند

 

خونمون، شک کردم بهش. بعدش که  ادیاصرار کرد ب یدونستم که هرزه ست! وقت ی_آره خب... نم

 ...ستیدختر ن دمیفهم

 

 زدم و  گفتم : بیبه س یا گهیدصورت مظلومش افتادم... گاز  ادیزد و ساکت شد...  یا گهید پوزخند

 

 باشه. نکارهیخوره ا ینم افشی_به ق
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 اتاقش گفت : یرفت تو یکه م یو درحال دیخند

 

نکنه به توهم نخ  طون؟یش هیچ ؟یبفهم نویا افشیاز ق یتونست یچه جور یهست ی_تو که مثال مذهب

 داده؟

 

 کردم و گفتم : اخم

 

نخ نداد... تو بگو  ر،ی. بعد هم نخهفت پشتم بس بود شد واسه یداشت زنم م میمثل مر یکی_همون 

 ؟یخوایم یچ یاول آدرس رو برا نمیبب

 

 مکث از اتاقش داد زد : کمی با

 .گمیم امی ی_صبر کن االن م

 

 گفتم : تیمشروب اومد... اخم کردم و با عصبان یبطر هیو  گاریبسته س هیبعد با  قهیدق دو

 

 !اریدر ن ایکثافت باز نیمن از ا ی_صد دفعه گفتم جلو

 

 رو تکون داد و با خنده گفت : گاریس

 ... هوم؟یکه دوست دار ایزهرمار یکی نی_از ا

 

لبم و با فندک  نینخ گذاشتم ب هی دم،یبلک رو از دستش کش تانیکاپ گاریس یکردم و جعبه  یپوف

 کمیحلقم و  یتو چهیبپ شیشکالت لتریشکالت تلخ از ف یکام باعث شد بو نیروشنش کردم... اول

 صورت سورن فوت کردم و گفتم : یبسوزه... دودش رو تو

 

 ؟یخوایم یچ یآدرس رو برا نمی_بگو بب

 

 خودش و گفت : یبرا ختیمشروب ر وانینصف ل هی
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رفتم دنبالش که  یکنه؟ من وقت دنبال کردنش رو نداشتم وگرنه خودم م یبه حال تو م ی_چه فرق

 گردن تو... فتهیزحمتش ن

 

 به پاش زدم و گفتم : یلگد

 

 ورم! هینگو... به  یبگ یخواینم ،یزن یحرف م ینجوری_گه نخور سورن... منت نذاشتم سرت که ا

 

شد! پسش زدم و اومدم بلند بشم  یم حیداشت وق گهیمشروبش رو گرفت سمتم... د وانیو ل دیخند بلند

 و گفت : دیکه دستم رو کش

 

 خورم. ی_باشه حاال قهر نکن، خودم م

 

 زدم و گفتم : گارمیبه س یا گهیرو پس زدم و نشستم... پُک د دستش

 

 کرده. یم یخونه پسر خالش زندگ ی_خوابگاهه... قبل خوابگاه تو

 

 حواس گفت : یروشن کرد و ب گاریس هی

 کردن! رونشی_پس از خونه ب

 

 کرده باشن؟ رونشیب دی_چرا با

 

 لبخند کج گفت : هیابروش رو خاروند و با  یباال زد، گارشیبه س گهیپک د هیبهم کرد و  ینگاه مین

 

 .رونیپرتش کردن ب دنیدخترشون رو شن یخبر هر*زگ ی_احتماال وقت

 

 روشن کردم و آروم گفتم : گهید گاریس هیحد خراب بود؟  نیدختر تا ا نیا ینی

 ...ینیبچه دارن؟  هی_
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 و گفت : دیحرفم پر وسط

 

دوبار مامانش و  یکیبزرگ کردن ترنم هم مونده بودن...  ی! توادی ی_مامانش از بچه خوشش نم

 و کارشه. یبداخالقه... سرش گرم مهمون یلیخ یرسه ول یبه ظاهرش م یلیکه خ ناستیاز ا دم،ید

 

 ! یبچه ا نیهمچ هی یمادر نیاز همچ ستین دی... خب بعاوه

 نگاه به ساعت کردم و گفتم : هی

 

 اذانم هست. کی_من برم... نزد

 

 ق مهمان اشاره کرد و گفت :اتا به

 _خب اونجا نماز بخون.

 

 شدم گفتم : یزدم و همون جور که بلند م یپوزخند

 

 !یسوار شدن نماز بخونم؟ نه مرس گهیهمد یچند نفر توش رو ستیکه معلوم ن یاتاق ی_تو

 

 تکون داد و فقط گفت : یحوصله سر یمنگ بود که ب انگار

 به سالمت. ی_اک

 

 رفتم سمت در...  ،یگاریجاس یتو گارمیبعد از انداختن ته ستکون دادم و  یسر

 .یدادم به صندل هیو سرم رو تک نیماش یتو نشستم

 

 کال مخالف بودن! ایمعتقد نبودن،  یلیخ ای هی. بقمیبود پیاک یایو ارسالن تنها مذهب یمصطف من،

 

 ... میدونست یهم نم خودمون یکه حت هیزیچ م،یموند قیکنار هم دو سال رف یما چه جور نکهیا 

 شد! یدعوامون م ییجاها هیبماند که  م؛یذاشت یهم اعتقاد م دیهر کدوم به عقا یول
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بود که حاج بابا  یزیچ نیاز منکر و امر به معروف( و ا یو نه امر) نه میکرد یم یخب ما نه نه اما

 باهاش مشکل داشت. یلیخ

 

افتادم که  یجمله ا ادیشد.  یقرمز منحرف نمکردم و استارت زدم... فکرم از اون دختر مو  یپوف

 آخر بهم زد : یلحظه 

 

 ؟یکن یشده که منو هرزه خطاب م یچ ینیکه بب یما بود نی_تو ب

 

 لب گفتم : ری! سرم رو تکون دادم و زه؟ییواقعا دختره هرجا ینیاشکاش افتادم...  ادی

 .یمو فرفر ی_عجوزه 

 

 مسجد.زدم و گاز دادم تا زودتر برسم  یپوزخند

 شونم و گفت : یکرد و اومد سمتم... زد رو یعذر خواه هیاز بق دنمیآقا سماوات با د حاج

 

 مرد جوان؟ ی_چطور

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 .میگذرون ی... ممی_ما که خوب

 

 شونه هاش رو صاف کرد و گفت : یرو یلبخند زد و عبا متقابال

 

 ؟یدیکش یحیبازم تفر ایابه نشون از اعصاب خر گارتیس یبو ؟یرعلی_باز هم ام

 

بده  ریکوفت کنم! هرچند حاج آقا سماوات آدم "گ یزیچ یآدامس هیاصال حواسم نبود عطر بزنم و  اوه

 و نبود... ستی" ن یا

 گردنم رو ماساژ دادم و گفتم : 

 

 !دهیمغز ترک نیواسه آروم شدن ا میکش یم نمی... همیحاج هیخط خط شهی_اعصاب ما که هم
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 به قلبم اشاره کرد و گفت :و  دیخند

 

شک نکن  شه،یم گمیم ی. وقتدمینم یشعار الک ،یشناسیکنه... من رو م یم دایپ نی_باالخره تسک

 .شهیم

 

 شونم و گفت : یزد رو گهید یکیلج کرده بودم...  ایهم نداشتم... اما انگار من با خودم و دن شک

 

 بابت خوشحاله! نیاز ا یلی... بابات هم خیرعلیتو از مسجد قطع نشده ام ی_خوشحالم حداقل پا

 

 و آروم تر گفت : دیخند

 

 مسجد باهاش کار دارم. ارشی_سالم منو به ارسالن برسون، بعدم به زور بکش ب

 

کرد، حاج آقا سماوات  یکه واقعا حالم رو خوب م یتنها کس دیو به گفتن چشم اکتفا کردم... شا دمیخند

 بود. شیهمراه با شوخ یو حرفا
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هام رو  فیو ک میکوله پشت یتو ختمیکتاب و جزوه بود رو ر یسر هیهام رو که شامل  لیوسا نیآخر

 .واریگذاشتم کنار د

 گفتم : رلبیز

 !یاوردین ماه هم دووم هی_

 

 و با خودم فکر کردم : دمیرو برداشتم، دراز کش میگوش

 

 حالش خوبه؟ ینی... رمیگ یاره با محسن تماس م_فردا صبح دوب
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 گلوم نشست! یفکر کردم... بغض تو یمهدو یرعلیکردم و به ام یپوف

 یکرده؟! چ فیبراشون تعر یسورن چه جور ینی نن؟یب یهرزه م هیچند نفر من رو به چشم  ینی 

 تونست اون حرف رو بهم بزنه؟ یرعلیگفته که ام

 

 خورد. یوحم رو مفکرها داشت مثل خوره ر نیا

 یبود، تماس رو وصل کردم که صدا یلیخوردم و از فکر در اومدم؛ ل یتکون میزنگ گوش یصدا با

 گوشم : یتو دیچیشادش پ شهیبشاش و هم

 

 ؟ییدختر مو حنا ییایخودم... چه جور یِ _سالم بر تر

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 چه خبرا؟ ؟ی... خوبم تو خوبی_سالم بر دختر مو مشک

 

 و گفت : دیدخن

 

که جا و مکان ندارم!  ارین نایاتاق تو... نه و ا ی... فردا خودم رو دعوت کردم خوابگاه، توی_عال

 تنها بمونم. خوامینم هیخونمون خال

 

 بزنم که زودتر گفت : یبگم بهش؟! اومدم حرف ی... حاال چاوه

 

خوام تو رو هم از  یو م رهیم حوصلم سر کمیبترسما... نه اصال! فقط  ییاز تنها نکهی_البته نه ا

 .ارمیدر ب ییتنها

 

 زدم و گفتم : شیبه انرژ یلبخند

 

 شم،یپ یایب گمیشد م یاوضاع که اک ،یلیل رمیمن تا فرداشب از خوابگاه م یچشم... ول ی_قدمت رو

 خوبه؟

 

 سکوت شد. آروم تر گفت : نمونیب هیچهار پنج ثان حدود
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 !؟یری... کجا مایخانوادت  شیپ یریم ؟یاز خوابگاه بر یخوایم یچ ینی_

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 

 برم اونجا بمونم. خوامیم ده،یخونه برام خر هیخودمون که نه... اما بابام  ی_خونه 

 

 و گفت : دیخند

 باشه؟ ایکمکت... زنگ بزن امی ی_اوهوع! خدا بده شانس. پس حتما م

 

 بود! نمیوالد یسهم من از مهر و محبتا خونه تمام نیبود، خبر نداشت ا الیخوش خ چقدر

 .میباالخره قطع کرد قهیو به گفتن باشه اکتفا کردم... بعداز چند دق دمیکش یقیعم نفس

 کابوس هام پرت شدم. یایدن یزود چشمام بسته شد و تو یلیخسته بودم که خ اونقدر

•°•°•°•°•°•°•°• 

دستم رو مشت کردم  غیشد، با ج شتریدلم ب یتو درد یفشار دادم تا بره کنار... وقت نشیرو به س دستم

 .نشیو زدم با س

کس  چی... نه سورن، نه خدا و نه هدیشن یکردم نم یزدم و التماس م یم غیج ی! هرچشدیتموم نم درد

 ...گهید

 

 روح و جسمش ارضا شد رفت کنار... با پوزخند بهم اشاره کرد و گفت : یوقت باالخره

 

 ؟یخواست ینم نویمگه هم ...یشب حال داد هی_واسه 

 

زدم، اونقدر بلند که از صداش از خواب  غیبود... دوباره ج یشدم و به بدنم نگاه کردم، خون زیخ مین

 اما...  دمیپر

 بهم وارد شد. گهیشوک د هیسورن اون هم رو به روم انگار  دنیبا د اما

 کابوس ها تموم بشن؟ دینبا یشیم دارییاز خواب  یوقت مگه
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 و رفتم سمت در. نییپا دمیاز تخت پر شدنید با

 سفت لباسم رو گرفت.  یزیچ هیبودم که انگار  دهیهنوز به در نرس 

 زدم : غیسمتش و با التماس ج برگشتم

 

 نه، نه... گهیکنم، توروخدا بذار برم... د ی_نه سورن، التماست م

 

دور گردنم حلقه شد... داشت  یبتونم بازش کنم، دست نکهیقبل ا یچنگ زدم ول رهیو به دستگ برگشتم

 کرد! یخفم م

هم و  یکمکم چشمام افتاد رو ادیب یکس نکهیقبل از ا ،یبه در چنگ انداختم و زدم بهش ول چندبار

 .نیپرت شدم زم

 

 پسر : هیدختر و  هی دم،یشن یسرم م یحرف زدن دو نفر رو باال یصدا

 

 نکهیبار قبل ا نیخواسته... اما ا یزده و کمک م یم غیگفت مثل هر شب ج ی_مسئول خوابگاه م

 دارشیتختش ب ی. انگار هر بار توخواسته یزده به در و کمک م یاتاقش، محکم م یتو ادیب یکس

 کردن.  یم

 

 محسن رو شناختم : یمحکم اما عصب یصدا

 اتاقش بوده؟ یتو یکس ینی_

 

 :مکث گفت  کمیبا  یلیچشمام رو باز کردم و نگاهشون کردم... ل یسخت به

 

 شهیخوابگاه. آقا محسن... ترنم هم یتو ادیب یکس دهینبوده! نگهبان هم ند یریاز درگ ی_نه... خبر

 یجور نیباهام تماس گرفتن. اصال چرا ا یاون طور ینگران شدم وقت یلیحال بوده؟ من... من خ نیا

 شده؟!

 

... دستم رو گرفت بازم منصرف شد و اومد سمتم مهین یچشما دنیبزنه که با د یخواست حرف محسن

 و نگران گفت :

 

 با خودت؟ یکرد کاری_چ
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 لب زدم : آروم

 

 من حسش کردم! ... اون جلوم بود محسن... من...یول دمیکرد، من از خواب پر یم _داشت خفم

 

 و گفت : میشونیرو چسبوند به پ شیشونیدوباره بغض کردم... پ شیآور ادی با

 کس اونجا نبوده. چی_ترنم ه

 

 لب زدم : هی، با گرصدا یب

 

کرد محسن! سورن برگشته بود تا منو  یم . داشت خفمدمشید یداریب ی... تویتو دمش،یمن د ی_ول

 تمومش رو تموم کنه. مهیبکشه... تا کار ن

 

 حرف داشت یکه ب یلی... ازم فاصله گرفت، خطاب به لدیو محکم بوس میشونیرو چسبوند به پ لبهاش

 کرد گفت : ینگاهمون م

 

 . دکترش گفت فعال تنها نباشه!امی ی_مواظبش باش لطفا، سرمش که تموم بشه م

 

 نشست کنارم و آروم گفت : یلیرو تکون داد و رفت. ل سرش

 

 یرفت یم یبوده که داشت نییپا ی... فشارت به قدریشد هوشیزنگ زدن گفتن ب یوقت دمیترس یلی_خ

 تو کما.

 

 مم رو بستم و آروم گفتم :بودم! چش دهیواقعا ترس ست،ین بیعج یلیخ

 بهت زنگ زدن؟ ی_چه جور

 

 گرفت و گفت : رو دستم

 قفل نداره انگار. تمیتماست با من بوده، گوش نی_آخر
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 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 تماس گرفتن؟ ی_آره قفل نداره... با محسن چه جور

 

 کرد و گفت : یسرفه ا تک

 

منم  ت،ی! صبح زنگ زد به گوشیبود هوشیه ساعت بدوازد کی_ساعت سه بعداز ظهره ترنم... نزد

 نگرانت شد. یلی. اونم خیینجایجواب دادم و گفتم ا

 

... و ضیمر یدختر مسخره  هیغش کردنا؟ شدم  نیا شهیکردم و چشمام رو بستم. چرا تموم نم یپوف

 !یالبته توهم

•°•°•°•°•°•°•°• 

. نیسمت ماش میکرد بر یدنش و کمکم مدستم رو انداخته بود دور گر یلیرفت؛ ل یضعف م پاهام

 پام و بغلم کرد... با حرص گفتم : ریمحسن برگشت سمتم و دست انداخت ز هویوسط راه 

 

 ...ریمحسن، زشته االن گ نی_بذارم زم

 

 اخم نگاهم کرد و گفت : با

 

... جمعت کنن نیزم یکه با کاردکم نتونن از رو نیزم ندازمتیم نیهمچ یحرف بزن گهیکلمه د هی_

 !؟یدیفهم

 

 د،یخند یم زیر زیاومد و ر یعقب تر راه م یلیگفت که الل شدم! ل تیو با عصبان یجد یقدر به

 موفق نبود.  ،یکرد خندش رو بخوره ول یبهش رفتم که سع یچشم غره ا

 کرد و گفت : یعقب. محسن تک سرفه ا یلی. من جلو نشستم و لنیگذاشتم زم نیماش یجلو محسن

 

 رو هم بردم خونه. التیدادم... وسا لیتحو _خوابگاه رو

 

 سمتش و گفتم : برگشتم
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 ...ایخودم،  ی_خونه 

 

 رو راه انداخت و گفت : نینگام کنه، ماش نکهیا بدون

 .یمونیمن... فعال تا حالت خوب بشه اونجا م یخونه  میری_م

 

 داد زدم : ،یلیتوجه به وجود ل بدون

 

 یبرنم گهیمن د ،یکه بهم گفت ی... محسن منو ببر آپارتمانمیجور نیهم شهیمن هم یدونی_اما تو م

 تو... شیگردم پ

 

 ... بلند تر گفتم :دیکش قینفس عم هیتوجه نکرد، فقط  بازم

 

 ؟یحرف تو باشه لعنت دیحرف با شهیهم یکن ی_با توام... چرا فکر م

 

 دادن، داد زد : یها مراننده  هیکه بق ییو بدون توجه به فحشا ابونیکنار خ دیکش هویرو  نیماش

 

جمعت  مارستانیب یاز تو امی... بعدش من بینیو کابوس بب یخونه تنها باش یبزارم تو تونمی_چون نم

 بهت بفهمونم؟! ای یفهم یکنم... م

 

 یلیل ی... باالخره صداختمیمکث ازش رو گرفتم، دستمو فشار دادم به داشبورد و آروم اشک ر کمی با

 در اومد :

 

 !ستیاالن وقت دعوا ن د،یتو رو خدا بس کن_آقا محسن 

 

 فرمون و گفت : یمحکم زد رو محسن

 

 !زنهیپرنسس بگو که داره بدون منطق ور م نیرو... به ا نای_من شروع کردم؟ به من نگو ا
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حرف بزنه! اشکام رو پاک کردم و صاف نشستم. آروم، قاطع و سفت گفتم  ینجوریاومد ا یم شیپ کم

: 

 

 نیا ،یمنطق ریو چه غ ی... چه منطقیکه گفت یبه آپارتمان یبر یو فردا من رو م شب... هی_فقط 

 یگفت یبهت احترام گذاشتم و وقت روزیهمون جور که من د ؛یزاریمنه و تو بهش احترام م میتصم

 گمشو برو، رفتم.

 

 گفتم : یلرزون ینگاش کنم دستم رو آوردم باال و با صدا نکهیبگه که بدون ا یزیچ اومد

 

 بس کن. کنمی_بسه محسن... خواهش م

 

 م،یدیدر خونه که رس یرو روشن کرد... جلو نیفرمون و ماش یزد رو یباز هم مشت محکم و

 گفت : یلیرو داد دستم، خطاب به ل دیمحسن کل

 

 شما رو برسونم. امی یخونه، م یترنم رو بذارم تو یالیباش من وسا نیماش ی_شما تو

 

 گفت : عیسر یلیل

 بهتره. نیترنم باش شی. شما پرمیجا با اتوبوس م نی... من از همدمیت نم_نه زحم

 

 رو باز کردم و آروم گفتم : یلیشدم، در سمت ل ادهیپ

 

 من. شیباال... پ ایب ،ییخونه تنها ی_مگه نگفت

 

 به محسن کرد و آروم گفت : ینگاه

 .ستیاالن زشته... توهم حالت خوب ن ام،ی ی_بذار فردا م

 

 و گفتم : دمیشرو ک دستش

 .ای... بستی_زشت ن
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 باال، محسن هم پشتمون اومد. میرو برداشتم و رفت میپشت کوله

تونستم  یبودم دوستم داره نم دهی! حاال که فهمیحرف چیها رو گذاشت و رفت... بدون ه لیوسا محسن

 باشم! ششیخواستم پ یو نم

 

 . دیهم کنارم خواب یلی.. ل.دمیتخت خواب یرو یلیکمک ل به

 رو روم مرتب کرد و گفت : پتو

 ؟یای ی_فردا دانشگاه نم

 

 زدم و آروم گفتم : یپوزخند

 .رهیگ یم ی_محسن برام مرخص

 

 تعجب گفت : با

 ؟ی_وا! چه جور

 

 کردم و گفتم : نگاهش

 که محسن روانپرشکه. یجور نی_ا

 

 ... با خنده گفت :دیگفت و خند ییبلند باال آهان

 

 یگفتم االن م یبا خودم م ی... هنایکرد یدعوا م نیبد داشت یلینه؟ خ نهکی_پس روانت رو درمان م

 !شیزن یتو م ایزنتت 

 

 بهش کردم و با خنده گفتم : ینگاه مین

 

رو به رو  یتیمحسن چندشخص هیبا  کنهیمست م ی... البته وقتنهیواسه من هم تشی_اوج عصبان

 !یشیم

 

 : لب گفتم ریگفت و ساکت شد... آروم و ز یاوهوم
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 ...یلی_ل

 

 کرد و نگاهم کرد. چشمام رو بستم و گفتم : یهوم

 

اگر  خوامیم ی... ولمیشد یم یمیزود صم نقدریا دینبا دیزود بهت اعتماد کردم... شا یلیخ دی_شا

 خوامیو البته محسن رو هم نم گهیتنها باشم د تونمی. من شبا نمیکن یبا من زندگ یایب ،یدوست دار

 !شمیپ ادیب

 

 هیکرد. بعداز چندثان ید... چشمم رو باز کردم و بهش نگاه کردم، داشت سقف رو نگاه مبو ساکت

 چشمام نگاه کرد و گفت : یتو

 

 امیب شهیهم یبرا تونمی. نمیخونمون که باهاشون آشنا بش کنمیاومدن، دعوتت م نایمامانم ا ی_وقت

 .دمیقول م ام،ی یهر وقت بتونم م یبمونم... ول شتیپ

 

 نگفتم. یچین دادم و هرو تکو سرم

 زود خوابم رفت. یلیچشمام رو که بستم، خ یدونم... ول ینم یاز خستگ ایداروها بود  اثر

 

لبهاش،  یرو یِ شگیسورن و اون پوزخند هم دنیچشمام رو باز کردم. با د میشونیشدن پ دهیبوس با

که صورت سورن از صورتم  یآروم خورد تو یلیس هی. دمیکش غیو ج نشیدستم رو فشار دادم به س

 گفت آروم باشم! یکه محکم بغلم کرده بود و تند تند م دمیچشمام رفت کنار و محسن رو د یجلو

 

 بدم! صیتونستم تشخ ینم دارمیخواب و ب نیفرق ب گهیرو کم داشتم! د نیهم

 

 نیکردم و ا یلرزونمو دور کمرش حلقه کردم و لباسش رو از پشت چنگ زدم... هق هق م یدستا

 سخت نفس بکشم... موهامو نوازش کرد و گفت : شدیم باعث

 

 کنم تنهات بذارم؟ یخودمو راض یترنم؟ چه جور یاریدووم ب ییتنها یخوایم ی_چه جور

 

 باعث شد منم آروم بشم... قشیعم یبود و نفسا نشیس یرو سرم

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس
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 .شمی_خوبم محسن... بهترم م

 

 گفت : کنه،یکه مشخص بود داره مسخرم م یجدا شد و با لبخند ازم

 

 یزی. اصال نکنه چیزن یهم توهم م یداریب یتو گهیشش ماه گذشته ترنم... د ؟یشیبهتر م ی_مطمئن

 ...مصرف

 

 حوصله گفتم : یو ب دمیحرفش پر وسط

 لب به الکل و مشروبم نزدم! یوقته حت یلی... خکنمیمصرف نم یزی_نه محسن چ

 

 لند شد... به در اشاره کرد و گفت :رو تکون داد و ب سرش

 

. منم رفتم دانشگاهتون و برات فردا و پس شتیپ ادیدوستت هم رفت، گفت فردا م ،یدی_تو که خواب

 نهی... دستاتو ببندم سیریپا داره! پاتو ببندم، با دستات م هیمرغت  دونمیگرفتم. م یفردا رو مرخص

 .یریم زیخ

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 

... یماه که هوامو داشت شیپنج_ش نیبابت ا یازت محسن،  مرس ی. مرسیشناسیم_خوبه منو 

 !کنمیفراموش نم

 

 تکون داد و گفت : یمکث سر کمی با

 کشمت. یکه خودم م ی_اگر فراموش کن

 

گشنم بودم و محسن با جوجه کباب و کباب برگ ازم  یلیتخت بلند شدم... خ یو از رو دمیخند

 کرد. ییرایپذ

•°•°•°•°•°•°•°• 
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 هیتا خود صبح  یول ست،ین ادمی دمیند ای دمیکه خوردم، خواب د یشب هم گذشت... با آرامب خش اون

 . دمیکله خواب

منو برد سمت آپارتمان... البته  یلیم یلباسام و خوردن صبحونه، محسن با ب دنیبعد از پوش صبح

 .المیهمراه با وسا

کس نگه من  چیقرار بود به ه نطوریبه نامم و هم شده بود محسن تا آخر هفته واحد رو بزنه قرار

 کدوم از خانواده! چینه مامان، نه بابا و نه ه ینیکنم...  یم یزندگ نجایا

 ششم آپارتمان... هفت طبقه بود و هر طبقه دو واحد بزرگ داشت.  یطبقه  میآسانسور رفت با

 

 یرو گذاشت رو المیمحسن وسا کرد. یکارم رو راحت تر م نیبود و هم یمن خال ییروبه رو واحد

 و گفت : نیزم

 

اگر نصف  ی. حتیحساب کن یتونیمنم م یکارتت فعال پول هست... رو یتو یداشت اجیاحت یزی_چ

 بهم... یتونیم یترسیم یشب احساس کرد

 

 و با لبخند گفتم : دمیحرفش پر وسط

 

زحمت  یجا هم کل نی. نگران نباش محسن... تا هماگر نصف شب باشه یحت زنم،ی_بهت زنگ م

 .یدیکش

 

محسن رفت و من و  اد،یبهش آدرس دادم تا ب دنمونیکه همون اول رس ،یلیبعد از اومدن ل باالخره

 .میکردن خونه شد زیو خنده مشغول تم یشوخ یبا کل یلیل

 متر  و دو خوابه! ستیمبله بود، صد و ب خونه

 .میدیو اتاقم رو چ میدیجارو کش م،یکرد یریبزرگ و خوب بود... فقط گردگ یلیخ

 

 ... میرو پر کن خچالیو  دیخر میکرد تا باهم بر میکه باز ذوق کرده بود به زور راض یلیل

 .میفروشگاه شد یشدم و راه یلیرنِگ ل یمشک شیوش ستیشد که من سوار دو ینجوریا و

 

 شد. موندایتومن پول خر ونیلیو قشنگ دو م میرو بار کرد زادیمرغ تا جون آدم ریاز ش رسما

 !گهید زیچ یقهوه، شکالت و برنج و کل ،ییمثل چا یگوشت و مرغ، هله و هوله و اقالم ضرور 

 که خودش رو خفه کرد از ذوق... یلیل
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 نیاول ،یلیتا به قول ل میو به سمت خونه رفت نیماش یتو میگذاشت یرو به سخت دهامونیباالخره خر 

 .میبخور یخونه مجرد یشام رو تو

 

 .میشد یباهم مشغول درست کردن ماکارون نتا،یو پر کردن کاب خچالی یها تو لیوسا ندیاز چ بعد

 بود! یاله ی هیهد هی م،یزندگ یتو یلیبودم وجود ل دهیتازه فهم 

دست  یو سه ساله  ستیدختر ب هیرفته بود  ادمیساعت ها  یمثبت داشت که برا یاونقدر انرژ 

 خورده و طرد شدم!

 

 کرد و با خنده گفت :ظرف ها رو جمع  یلیل

 

 باهات آشنا بشن. ارمیباشه حتما دوستام رو ب ادمی_اونقدر امروز بهم خوش گذشت که نگو... 

 

 و آروم گفتم : دمی! دست از جمع کرد ظرفا کششت

 دوست بشم. یبا کس خوامیمن نم یدونیخودتم م ،یلی_نه ل

 

 تعجب گفت : با

 _اما با من...

 

 و گفتم : آشپزخونه یرو بردم تو ظرفا

 شو. الیخی. بدورم شلوغ بشه خوامی... نمیی_فقط تو

 

سمت  یبر کمیترنم... بهتره  یافسرده ا یلیخ کنمیاحساس م ؟یریگ یسخت م یدار یکنی_فکر نم

 مسافرت! یحت ای.. یو خوش گذرون یپارت

 

 حوصله گفتم : یب

 .ینکن حصار دورم رو بشکن یسع یلیبودن رو دوست دارم ل ی_من منزو

 

 متعجبش نگاه کردم و ادامه دادم : یچشما یتو یجد
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و به قول  یبکشون نجایرو به ا یکس یاگر بخوا یبه هم بخوره... ول مونی_من دوست ندارم دوست

 ؟ی... اکشهیتموم م مونیدوست زا،یچ نیو ا یپارت میخودت ببر

 

 نگفت. یچیه گهیتکون داد و د یدرشت شده سر یچشما با

 دستاش رو خشک کردم و گفت : یلی... لمیشستسکوت  یرو تو ظرفا

 

. مثال تولد ایب ی... اما حداقل مهمونکنمیباشه، مجبورت نم یدوست بش یبا کس ی_اگر دوست ندار

 .ایمهمون لیقب نیاز ا ایمن، 

 

 رو تکون دادم و آروم گفتم : سرم

 

دنبال کار هم بگردم! تازه  دیدرسا تمرکز کنم... و بعدش با یرو دی... فعال باکنمی_باشه بهش فکر م

 کنم درسا رو باهام کار کنه. دایرو هم پ یکی دیبا

 

 مکث گفت : کمیدستمال دستش رو خشک کرد و با  با

 سوال بپرسم؟ هی تونمی... ممیقی_االن حدود سه هفته ست رف

 

 ظرف و گفتم : یگذاشتم تو بیو س اریتا خ چند

 بعد سوال بپرس. مینیبش میبر ای_ب

 

 کرد و گفت : یتک سرفه ا میتنشس یوقت

 

رو برطرف  شیمن بود زودتر کنجکاو یجا ی... خب هرکسکنمایم یدارم فضول یفکر کن خوامی_نم

 . یخواستم خودت بهم بگ یکرد ول یم

 

 گرفتم سمتش و گفتم : بیقاچ س هیزدم و  یلبخند

 _راحت باش.
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 گفت : هیباز شد و بعداز چند ثان ششین

 

 !؟ینیبیچرا کابوس م نکهیا گمید زیچ هیو  ؟یکنینم ینوادت زندگچرا با خا یبگ شهی_م

 

 هیو بعد از قورت دادنش...  دمییدهنم رو قشنگ جو یتو بیرفته بود سر اصل ماجراها! س میمستق

 ... آروم گفتم :دمیکش قینفس عم

 

 کابوسام هم، سورنه. لی_با خانوادم به مشکل خوردم... طرد شدم! دل

 

 تعجب گفت : با

 !؟یگیپور خودمون رو م یکاظم نیسورن؟ هم ؟ی_چ

 

نگفتم تا بتونه حرفامو هضم کنه...  یچیزدم... ه یدستم گاز گنده ا یتو اریرو تکون دادم به خ سرم

 که گفت : دینکش قهیبه دق

 

 ؟یختیبه هم ر نقدریکرده که ا کارتیسورن چ ؟یبرام بگ شهی_م

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 ت بگم... اما االن نه.به یروز هی دی_شا

 

 نشست و گفت : خیرو نرفت، س از

 .ادیازم برب یکمک هی دینکن... بگو شا تیاذ ی_تر

 

 کردم و گفتم : یخواستم بگم، حداقل االن نه. تک سرفه ا ینم

 

حالم  میبزرگ... دربارش حرف بزن یلیبزرگ کرد. خ انتیخ هیمدت... و اون  هی می_خب ما رل بود

 ها! شهیبد م
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 گفت : عی... چون سردیترس نگارا

 ؟یکنیم رونمیب ایبمونم  شتیشب پ گمی. میبگ خوادینم یچی_پس ه

 

 و گفتم : دمیخند

 ؟یتو امروز دانشگاه نرفت ی... راستشمیپ ی! هستوونهی_د

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 

 تو. شیاومدم پ عیبعدش سر گهیکالسم زود تموم شد د هینشد.  لیکالس تشک هی_چرا رفتم، 

 

 یلیو خودم هم بعد از ل یلیکمد بود که اونو دادم به ل یتو زیتم یحوله  هی. میگفتم و بلند شد یاوهوم

 رفتم حموم.

 ینفره  هیتخت  هی گهید یکیدو نفره که اونجا رو کردم اتاقم، و  یکیدو اتاق تخت داشت...  هر

 بزرگ.

 

 .میدیاتاق من خواب یوهردومون ت ،یمتفرقه و مسخره باز یحرف ها کمیاز  بعد

•°•°•°•°•°•°•°• 

 گفتم : هیهق هق رفتم عقب. التماس وار با گر با

 

 !یکارو... منم ترنم... توروخدا لعنت نی_سورن... سورن تو رو خدا! من دخترم سورن نکن ا

 

 لباسام رو جر داد و با کمربند افتاد به جونم... قهیعرض چند دق در

زدم که صدام خش دار  غی. اونقدر جشهیکردم پوست تنم کنده م یزد حس م یکه م یهر ضربه ا با

 شد و به سرفه افتادم.

  

دستش  یآب تو وانیل یلیل دمید یبودم ول جی... گدمیو از خواب پر دمیکش ینیشدن صورتم ه سیخ با

 کنار تخت و نشست کنارم. یعسل زیم یگذاشت رو عیرو سر

 بغلش و آروم گفت : یردم نفس بکشم. سرم رو گرفت توک یو سع نییبا هق هق سرم رو انداختم پا 
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 !؟یزنیم غیج ینجوریکرده که ا کارتیکرده؟ چ کاری_سورن باهات چ

 

شدم و از بغلش  یکردم تا باالخره خال هیربع فقط گر هیکردم... حدود  هیدستش چنگ زدم و گر به

 .رونیاومدم ب

 و آروم گفت : دیآب داد بهم، کنارم خواب وانیل هیبا حوله صورتم رو خشک کرد و به زور  یلیل

 

 !؟ی_االن بهتر

 

 آره سرم رو تکون دادم... دستم رو گرفت و گفت : یمعن به

 

هر  یپشتت باشم. تو شهیهم دمیقول م ی... ولیبگ یزیچ کنمیاصرار نم ،یخودت نخوا ی_تا وقت

 !یروم حساب کن یتونیم یطیشرا

 

 گفتم : یگرفته ا یزدم و آروم و با صدا یلبخند

 .میشد قی... خوشحالم باهم رفیکه هست ی_مرس

 

 زد و چشماش رو بست...  یهم لبخند اون

 برم دکتر. دیبا نکهیفکر ا یرو بستم و رفتم تو چشمام

بکنم! باالخره بعد از  یفکر هی دیخواب آور... با دیآرامبخش، شا دیشا رم؛یخوابم قرص بگ یبرا دیبا 

 خوابم رفت. قهیچند دق

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 یم ییناجور گرفته بود و سرفه ها یلیخون بود... از اون بدتر صداش بود که خ یکاسه  چشماش

 !ارهیخواست خون باال ب یکرد که انگار م

سراغ ترنم رو گرفته، گفتن از اونجا  یرفته خوابگاه و وقت شبیگفت د یبود... م یعصب سورن

 هم بهش ندادن.  یا گهی. و اطالعات درفته..
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از دختره  یلیخ ایداده بود که با محسن دعوتشون کنم خونمون. گو ریبه کنار، مامان گ نایا ی همه

 خوشش اومده!

 داد حواسم باشه از فکر در اومدم. یاستاد که تذکر م یبا صدا 

به ارسالن که کنارم نشسته بود  ینگاه میکافه... ن میرفت پیاک ی هیکالس که تموم شد با سورن و بق 

 انداختم و گفتم :

 

 مسجد باهات کار داره. یایسالم رسوند... گفت بهت بگم ب ی_حاج

 

 تکون داد و آروم گفت : سرشو

 

 شناسمش. یم کنه،یم خفم ادی یاگر نرم م یسرم شلوغ شده وقت ندارم... ول یلی_خ

 

 حوصله گفت : یب سورن

 د؟یا کارهیآخر هفته چ نمیبب دیحرفا... بگ نیا الیخی_ب

 

 رو انداختم باال و گفتم : شونم

 

برم شرکت، قراره  دیامروز تا پنج شنبه هر روزش رو با یندارم... ول ی_من که کار خاص

 !کنمینم یغلط چیه یول کمیسرم شر ریبرسه... خ دیجد یشیمحصوالت آرا

 

 دیکافه نگاه ها چرخ یوستش توگفتن... با اومدن ترنم و د یزیچ هیو هر کدوم  دنیخند کمی

لب  ریز دنشیدر! سورن با د یکه زده بودن باال یمسخره ا یسمتشون... البته به خاطر اون زنگوله 

 گفت :

 

 فرما شدن ! فی_پرنسس هر*زه ها تشر

 

 داد و با پوزخند به ما گفت : هینشد، تک الیخینگفت اما، سورن ب یچیکس ه چینگفتم... ه یچیه

 

 زده که صداش گرفته! غیج یو واسه ک شبیبوده د یکدوم الش ریز ستی_معلوم ن
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نبود بهش بگه آخه انگِل  یکی! زنهیاز حد داره زر مفت م شیکردم سورن ب یچرا حس م دونمینم

 مگه؟ یبود ششیپ شبیمشروب خور، تو د

 

 .میبود قیکه باهم رف یمدت نینگفتم و فقط پوزخند زدم... مثل تمام ا یچیخب باز هم ه اما

 ارسالن و گفتم : یشونه  یو بلند شدم... زدم رو دمیقهوه ام رو سر کش وانیل

 

 مشترکه. مونیکالس بعد می_پاشو بر

 

 به سورن گفتم : رو

 !نیها کالس دار ینییبا استاد پور عربه... با سال پا تی_تو هم جمع کن کالس بعد

 

وقت تلف کنم! فقط به خاطر  دینشگاه بادا یسنم تو نیحوصله بلند شد. با ا یتکون داد و ب یسر

 !ییو اون ازدواج کذا یسرباز

 کردم و به سمت کالسم رفتم. یپوف

 یدختر تو هی غیج یبود، صدا یزن حوصله سر بر و عصب هیکه  یمانیاستاد سل یحرفا وسط

 بچه ها شد. نیو باعث همهمه ب دیچیمحوطه پ

 دانشگاه! یتو دیچیپ دادش یصدا قهیو بعد از چند دق رونیرفت ب استاد

 

بود  یترنم که دهنش خون دنیگذشتم. با د تیجمع نیو از ب دمییسورن که به گوشم خورد، دو یصدا 

 شوکه شدم.  نیو افتاده بود زم

 به ترنم اشاره کرد و خطاب به سورن گفت : تیبا عصبان یمانیسل استاد

 

 ...یخوایاالن اگر خوانوادش بفهمن م ش؟یزد ی_به چه حق

 

کردن بود اشاره کرد، وسط حرفش  هیبه ترنم که در حال گر یزیآم ریپروا با حالت تحق یب رنسو

 و گفت : دیپر

 

 به فنا بده. گهید یکی ریکنه و حنجرش رو ز یرفت تن فروش یاگر خونواده داشت، نم نی_ ا
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 نیخودم و ا لحظه حالم از سورن، هیلحظه... و فقط  هیو پچ پچ ها باعث شد  هیبق دنیکش نیه یصدا

 به هم بخوره... ! میکه توش بود یلحظه ا

 !ادیسر ترنم ب یبدتر یتازه اول ماجراست و قراره بالها نیخب خبر نداشتم ا اما

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

استاد پور عرب  یکرد... از طرف یکه پشتمون بودن اعصابم رو خورد م قشیسورن و رف یپچ ها پچ

کرد. باالخره طاقت  یسورن حواسم رو پرت م یه یجلسش مهمه... ول نیداشت که درس ا دیتاک

 اشاره کردم و آروم گفتم : یلیبه ل اوردم،ین

 

 .ایدانشگاه، کالس تموم شد توهم ب اطیح یتو رونیب رمی... من مشمیم وونهی_دارم د

 

 رو تکون دادو آروم گفت : سرش

 _مواظب خودت باش.

 

 .رونیرفتم ب دیببخش هیرو برداشتم، با  فمیو ک زدم یچشمک

به فرد رو به روم کردم...  یشد. با تعجب نگاه دهینرفته بودم که دستم کش رونیهنوز از ساختمون ب 

 کردم و گفتم : یپوف

 

 ...بهت ندارم، تو هم ی... من که کارگهیبسه د ؟ی_سورن خسته نشد

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 گرفته؟ نقدریکه صدات ا یزدعر  یک ریز شبی_د

 

زد و آروم تر  یکرد؟ پوزخند یفکر م یمن چ یگرد نگاهش کردم... درباره  یزده و با چشما بهت

 گفت :

 

 صدات نگرفت. یجور نیا یمن بود ریز یبهت حال داده نه؟ آخه وقت یلی_خ
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 : دمیهم فشار دادم و غر یرو رو چشمام

 

 کثافت. اقتیل یگمشو فقط... ب ن؟ییو هر جا یدت الشهمه مثل خو ی_دهنتو ببند... فکر کرد

 

 یزدم که محکم خوابوند تو یغیعقب... از درد ج دیبرم که موهام و همراه با شالم گرفت کش اومدم

 دهنم.

شد اما صدام در  یصورتم جار یرو لی... اشکام مثل سنیرفت و از فشار دستش افتادم زم جیگ سرم

 اومد!  ینم

 کرد. یدانشگاه هم بهم رحم نم یتو یده بود که حتش حیسورن وق چقدر

 

... پشت بندش بچه ها هم اومدن... خانومه بهت زده بلند رونیخانوم اومد ب هیاز کالسا  یکیاز  هوی

 گفت :

 

 شده؟ یچه خبره؟ چ نجای_ا

 

 توجه بهش، سر من داد زد : یب سورن

 ؟یهست ی_اگر من کثافتم پس تو چ

 

 شده بود!  یاطگفتم؟ چه بس یم دیبا یچ

 به سورن گفت : تیخانومه استاد بود... با عصبان نکهیا مثل

 

 ...یخوایاالن اگر خوانوادش بفهمن م ش؟یزد ی_به چه حق

 

 زد : ریآخر رو با تحق ریسورن ت و

 

 به فنا بده. گهید یکی ریکنه حنجرش رو ز یرفت تن فروش یاگر خونواده داشت که نم نی_ ا
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 من رو برد! یمن رو برد! تهمت زد و آبرو ی... آبرویچی... به خاطر هتمام

 ها و پچ پچ ها رفت باال... دنیکش نیه یصدا

 و بلند شدم. نیدلم خدارو صدا زدم. دستم رو گرفتم به زم یتو

 

 یزیبتونه چ نکهیصورتش... قبل از ا یمن زد تو دنیاومد جلو و با د تیجمع نیاز ب یبا نگران یلیل 

 گفت :بگه، استاده بلند 

 

 .امیکالس تا ب یتو دیکه با من کالس داشتن هم بر ییکالساتون بچه ها... کسا یتو دیی_بفرما

 

 بغلم رو گرفت و با بهت گفت : ریز یلیل

 کرده؟ کارتیشده ترنم... چ ی_چ

 

 چشماش نگاه کردم... آروم گفتم : یروح تو یرو پاک کردم و ب اشکام

 

 _تموم شد... آبرومو برد.

 بزنه که خانومه با اخم به من اشاره کرد و گفت : یت حرفخواس یلیل

 

 .ریدفتر مد دیریپور م ی_همراه کاظم

 

 با حرص خطاب به سورن گفت : یلیکه مشغول پراکنده کردن بچه ها شد، ل خانومه

 

 ؟یچیپ یترنم م یبه پر و پاچه  ی_چته ه

 

 بگه زنه کالفه گفت : یزیچ نکهیقبل ا یزد ول یپوزخند سورن

 

 .دییدفتر، بفرما دییدوباره. بفرما دیبسه وسط محوطه دعوا راه ننداز_

 

 !ریدفتر مد میبر گهیم یانگار مدرسه ست ه کهیزن
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خودم حس  یرو رو یرعلیام ی رهیپشت سرش راه افتادم. نگاه خ فمیکردم و بعد از برداشتن ک یپوف

 کردم. یم

 

در آورد، گرفت  یدستمال فشیک یومد، از توا یکه کنارم راه م یلیو رد شدم. ل دمیکش یقینفس عم 

 سمتم و آروم گفت :

 

 .مشیبشور میاول بر ایترنم... ب هی_لبت خون

 

کردم  ینه تکون دادم... دستمال رو گرفتم و همون جور که لب دردناکم رو پاک م یرو به معن سرم

 گفتم :

 

 .میخوبم... بر ی_مرس

 

 شده. یبده چ حیفته بود تا توضاتاق ر یو خانومه تو میبود ستادهیدر ا پشت

 بهم زد و زودتر وارد شد.  یبا باز شدن در، سورن تنه ا 

من  نکهیخواب نشدم؟ ا ریمن ز نکهیگفتم؟ ا یم یرفتم چ یو با بغض شونم رو ماساژ دادم. م ستادمیا

 خودم...

 

تعجب  یرعلیما دنیبا د یول الستینشست. اولش فکر کردم ل فمیک یرو یکردم که دست یفکر م داشتم

 بزنه! شیخواست ن یکردم... پوزخند داشت، پس م

 برخالف تصورم آروم گفت : فتم،یآورد تا راه ب یفشار م فمیکه به ک یو در حال دیکش یقیعم نفس

 

 نداره ازت... فقط حرصش گرفته، برو تو. ی_مدرک

 

 ... ایداد  یم میتعجب نگاهش کردم. االن... االن داشت دلدار با

 .میهم وارد اتاق شد یم رو گرفت و شونه به شونه دست یلیل

 

 ما در گردش بود. نیو نگاهش ب شیداده بود به صندل هیتک لکسیدانشگاه، ر ریمد ،یکمال یآقا 

 من خوب بود.  یبرا یلیاومده بودن باهامون! هرچند وجود ل یواسه چ دونمیرو نم یلیو ل یعل ریام 
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 و گفت : زیم یخودکارش رو گذاشت رو یکمال یآقا

 

وسط  نیبد حیتوض شهیم یکاظم ی. آقادمیشن یمانیمحدود و کوتاه از خانوم سل حیتوض هی_من 

محل آموزشه نه دادگاه و پارک و  نجایا ن؟یرو زد یحرف نیهمچ یچ یدانشجوها برا نیدانشگاه و ب

 .دونیچاله م

 

 به من کرد و آروم تر گفت : ینگاه مین

 ....یمکان برا هی_و نه 

 

افتادنم رو گرفتم.  یجلو ،یبود تا پام ضعف بره ول یهم کاف کهیت نیرفش رو نصفه رها کرد. همح و

 ادامه بده گفتم : نکهیو قبل از ا دمیکش یقینفس عم

 

من  یصدا دونهیاز کجا م شونیخوام بدونم ا یبهم تهمت زده شده... م یبدونم با چه مدرک خوامی_م

 خوا... یکیتو با  گهیمگرده به من  یگرفته که برم یچ یبرا

 

با  ه،یبه چ یبود چ دهیکه انگار تازه فهم یلیادامه بدم و به خاطر حرصم به سرفه افتادم... ل نتونستم

 بهت گفت :

 

 زدن بعد... غیج دن،یکابوس د شبیبودم، د دیخانوم جاو شیپ شبیمن د یکمال ی_آقا

 

 یچرا جلو یکرد و ساکت شد. لعنت اسم کابوس رو آورد با تشر اسمش رو صدا زدم که نگاهم تا

 لو بده! دیو سورن با یرعلیام

 رو به روش نوشت و گفت : یبرگه ها یرو یزیسرش رو تکون داد، چ یکمال

 

اگر بار  یکاظم ی. آقاستیها ن یبچه باز نیا یدانشگاه ما جا یحرفا ندارم... تو نیبه ا ی_من کار

 کی یطور به خاطر دست بلند کردن رو نی.. و همبود. دیتکرار بشه، صد در صد اخراج خواه گهید

 بود. دیخواه قیهفته تعل کیدانشگاه  طیمح یدختر تو یدانشجو

 

 گفت : هیبه من کرد و خطاب به بق ینگاه مین

 .دیبه جز خانوم جاو رون،یب دیبر ی_و شما... لطفا همگ
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 دستم رو فشار داد و آروم گفت : یلیل

 تم... باشه؟منتظر ستادمیا رونیب نی_من هم

 

 باشه تکون دادم. یدادم و سرم رو به معن لشیتحو یو زورک مهینصفه ن لبخند

 

هم سرش  یعل ریپوزخند به سمت در رفت. ام هیبا  ،یکمال یاز آقا قشیبعد از گرفتن کاغذ تعل سورن

 .رونیرفتن ب یلیرو برام تکون داد و همراه ل

 

 یهست یآخر... مذهب ادی ینم ای ادی یا از من بدت مکردم! آق یرو درک نم یمهدو یرعلیام نیا فاز

 !؟یستین ای

 

 یرو داشتم که م یدبستان یبچه  هی... حس رونیرفت ب ریاز مد یهم بعد از خداحافظ یمانیسل استاد

 کنن. هشیخواستن تنب

 گفت : یاشاره کرد و با لحن مهربون زشیم یبه مبل رو به رو یبسته شدن در، کمال با

 

 .نی_دخترم بش

 

کردم و با  یپام، تک سرفه ا نییرو گذاشتم پا فمینشستم. ک یا گهیتشکر کوتاه بدون تعارف د هی با

 گرفته و خش دارم گفتم : یهمون صدا

 

شده همه رو  گم شونیاسباب باز یکه وقت ییبهم تهمت زدن! مثل بچه ها دی... باور کنیکمال ی_آقا

 کنه، وگرنه من... یپور هم مثل بچه ها داره رفتار م یکاظم ی. سور... آقاننیب یمقصر و دزد م

 

و  ختیآب گرم ر وانیل هیبه سرفه افتادم... بلند شد و با آرامش از آب سرد کن کنار اتاقش،  باز

 کردم و دو_سه تا قلپ خوردم تا گلوم آروم شه. یگرفت سمتم. تشکر

 و بَده! یعصب یسرما خوردگ هیصدا گرفتن ساده نبود، مشخص بود شروع  هیفقط  
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مبل رو به روم... مسن  ی. نشسته بود رورونیاومدم ب نایاز فکر سرما خوردن و ا یکمال یصدا با

پنجاه سال رو داشت اما، بازم خوب مونده بود. به جلو خم شد و با   کل؛یو خوش ه کیش یبود ول

 گفت : یآروم و جد یصدا

 

تا  نیا یاومد یانوادش رو، تو رو هم از وقت... هم خودش و هم خشناسمیم ی_من سورن رو به خوب

 یو به خاطر تعداد کم دانشجوها، خبرها زود م ستیبزرگ ن یلیدانشگاه، خ نی. اشناسمیم یحدود

 مخبر ندار قیافتاده، به صورت دق ییزده شده و چه اتفاق ها ییچه حرف ها نکهی... من از اچهیپ

 نکنه. دایکش پ دوارمیام ،یول

 

 مه داد :داد و ادا هیتک

 

شما رو اخراج کنم... پدر سورن با  شمیبه گوشم برسه، مجبور م زهایچ لیقب نیاز ا ی_چون اگر حرف

... و کنهیپسرش استفاده م یبرا هیقض نیو صد در صد از ا کهیدوست و شر نجایا نیصاحب زم

 بست. شهی... دهن مردم رو نمیدون یهمون جور که م نکهیا

 

 هم گره زدم و آروم با بهت گفتم : یرو تو... انگشتام یباز یپارت

 د؟یاخراجم کن نیخوایم یعنی... یعنی_

 

 زد و آروم گفت : یو بعد به دهنش چسبوند. لبخند گهیدستاش رو به همد کف

 

حرفشون دامن بزنه و  نیمدت که به ا نیا یتو یانجام ند یکن کار یسع گمی_نه دخترم... دارم م

نا  ییخدا ایانتقالت بدم  ایباز هم به گوشم برسه، مجبورم  هیقض نیپشت سرت حرف بزنن، چون اگر ا

 کرده اخراجت کنم!

 

 و گفتم : دمیکش یقی! نفس عمادیز یلیبود... خ رک

 از وقتتون. یکنم... مرس یرو م می_سع

 

 رو مجددا تکون داد و به گفتن "به سالمت" اکتفا کرد. سرش

 اومد سمتم و گفت : عیسر دنمیبا د یلی. لرونییاق رفتم لرزون از ات یرو برداشتم و با پاها فمیک
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 اخراج... ؟یشد تر ی_چ

 

 کردم و وسط حرفش گفتم : یپوف

 من گشنمه. میناهار بخور می_نه اخراج نکرد... بر

 

 راه افتادم... اون روز گذشت.  رونیبه سمت ب و

 بود و شب رفت خونشون. شمیتا شب پ یلیل

 یکابوس تکرار هی دنیکردم... اما صبح روز بعدش که بعد از د ییاریهم با سوپ از خودم پذ من

 تونستم بلند بشم. یشدم، از زور گلو درد و سر درد نم داریب

 

 یدورم و رفتم تو دمیچیپتو پ هیرفتم،  یی. دست شوپنج شنبه بود و کالس هم نداشتم.. خداروشکر

 آشپزخونه.

 زنگ در واحد اومد. یخوردم که صدا یه زور مخودم گرم کردم و داشتم ب یبرا شبیاز سوپ د 

در نگاه کردم، محسن بود. در رو باز کردم و به  یکردم و به زور از جام بلند شدم. از چشم یپوف

 اکتفا کردم.  یگفتن سالم خال

 

 نکهیدستش افتاد؛ قبل از ا یتو دِ یخر یها سهیشد. چشمم به ک رهیبه صورتم خ یکرد و با نگران سالم

 گفتم : یتو دماغ یباال و با صدا دمیه، دماغم رو کشبگ یزیچ

 

 ؟یکرد دی_حالم خوبه... حاال چرا خر

 

 سوپم رو بخورم. تعارف نداشتم با محسن که... داشتم؟! هیتا بق زیرو باز گذاشتم و رفتم سمت م در

 

 اپن و اومد باال سرم. یرو گذاشت رو دیخر یها سهیپشت من اومد تو، ک عیسر خودش

 بشقاب و دستش رو پس زدم. با حرص گفت : یقاشق رو انداختم تو م،یشونیپ یه نشست روک دستش

 

 دکتر. میبر دی! پاشو بایداغ یلی_ترنم خ

 

 گفتم : دمیکش یسرک م وهیم یحاو یها سهیکه به ک یجام بلند شدم و در حال از
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 .هیتحت فشار بودم، عاد کمیساده ست...  یسرماخوردگ هی_

 

 مالحظه داد زد : یو ب دیشرو گرفت ک دستم

 

کار رو  نیکه ا یدون یکنم، م یخودم لباس تنت م یبرو لباس بپوش... اگر نر ،یکنی_احمق تشنج م

 کنم. یم

 

 یهمون لباسا یبار به حرفش گوش نکردم و به زور لباسام رو تنم کرد، البته رو هیکرد...  یم آره

 !میخونگ

 نیهم یشد. برا یاستراحت حالم خوب م کمین با کرد... م یهر حال محسن داشت شلوغش م به

 زدم و گفتم : یلبخند

 

 نیبرو بش ،یکن دیو تهد یو منو فحش بد یسیاون جا وا نکهیا ی... به جایکن یم یرو ادهیز ی_دار

 .میبخور ارمیب ییچا هیتا 

 

 آشپزخونه و گفت : یکرد و اومد تو یپوف

 بهت برسم.  کمیبلکه من  ن،ی_خوب شد اومدم امروز... تو بش

 

ها بلند شد و پشتش  نتیباز و بسته شدن در کاب ی... صدادمیمبل دراز کش  یخدا خواسته رفتم رو از

 محسن : یصدا

 

 د؟یخر یرفت ی... کیدیهم که خر ی_همه چ

 

 .رونیبه زور بردتم ب یلی... لنجایکه اومدم ا ی_همون شب

 

 یم یزیبهش بگم؛ اگر چ یزیانشگاه افتاده بود چد یکه تو یخواستم از اتفاق ی. نمومدیازش ن ییصدا

 داد. یسورن، من و خودش رو جر م دیفهم

 کردم. یحلش م دیمشکل من بود و خودم با نیهرحال ا به
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و نشست  دیرفت که محسن دستم رو کش یبود... داشت خوابم م نیسرم سنگ یخاطر سرما خوردگ به

 پشتم... کسل و خواب آلود گفتم :

 

 بخوابم. _محسن بذار

 

 گوشم گفت : ریز

 

 یباال، لجباز رهیتبت هم داره م ست،ین نوفنیو استام یقرص سرماخوردگ یچیخونه ه ی_ترنم تو

 دکتر، باشه؟ میمن... االنم بر شیپ اینکن لطفا. فقط تاجمعه ب

 

 بسته گفتم : یکردم و با چشما یپوف

 خوام بخوابم. ی_فقط م

 

 باز کردم... به سمت اتاق بردتم و گفت : مهینهوا چشمام رو  یحس معلق شدن تو با

 

 _بخواب... چشماتو ببند و بخواب.

 

کرد  یخسته بودم که باز چشمام رو بستم و بدون توجه به محسن که داشت لباسمو عوض م نقدریا

 ...دمیخواب

•°•°•°•°•°•°•°• 

 محسن بودم. یخونه  یاتاق خودم، البته تو یچشمام رو باز کردم تو یوقت

 نبود که نتونم بلند بشم. یجور ،یبودم ول نیسنگ کمی

وارد  یدورم و به سمت پله ها راه افتادم. وقت دمیچیپتو رو پ نیهم یاز عرق بود، برا سیخ بدنم

 . دمیآشپزخونه شدم محسن رو در حال کمک کردن به محدثه خانوم د

 

خندم  یدم گرفت. با صداداد دست محدثه خانوم که خن یرو م جاتیبا نمک و تندتند سبز اونقدر

 هردوشون برگشتن سمتم.

 و با لبخند گفت : زیم یدستش رو گذاشت رو یتو جیهو محسن
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  ؟ی... بهتریی_سالم حنا

 

 رو تکون دادم و به هر دوشون سالم کردم... محدثه خانوم به محسن اشاره کرد و کالفه گفت : سرم

 

 هی ستمیسن و سال بلد ن نیکنه انگار با ا یار مرفت یجور هی. نجایاز ا رونیپسر رو ببر ب نیا ای_ب

 سوپ درست کنم.

 

 و گفتم : دمیخند

 _از دست شما. دلم براتون تنگ شده بودا!

 

 زد و گفت : یلبخند

 محسن جان داره... نیا یول می_واال ماهم دلتنگت

 

 د گفت :برد و بلند بلن رونیو به سمت ب دیشروع کرد سرفه کردن، بعد هم دستمو کش عیسر محسن

 

 بوسه. ی_محدثه خانوم سوپ دست خودت رو م

 

 کمیگونم و با  یمبل، پشت دستش رو گذاشت رو یرو می. همراه محسن نشستدمیخندش رو شن یصدا

 مکث گفت :

 

بدنت  یانگار... دما یشد هوشیدرست کنم، تو ب ییمن که رفتم چا ن،یی_خدارو شکر تبت اومده پا

 ت دکتر.باال برد مجبور شدم ببرم یلیخ

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 رفع زحمت کنم. ستیوقت قرار ن چی... انگار هی_مرس

 

 کردم و گفت : اخم
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 یتونیم یکه هر وقت خواست یدون یم ا،یکرد یخودم زندگ شی... بازم تعارف! پنج ماه پگهی_بسه د

 .یبرگرد

 

 رو حفظ کردم... آروم گفتم : لبخندم

 

 ؟یکرد رونمیاون شب ب نیهم یبرا ؟یمست کرده بود نیهم ی_برا

 

 کرد و گفت : یپوف

 ترنم! ایشد یا نهی_ک

 

 به بازوش زدم و گفتم : یبا کف دست ضربه ا آروم

 

تونم برگردم اما، خب باالخره گفتِن اون حرفات  ینم گهیکه د یدون ینشدم، فقط نگرانتم. م یا نهی_ک

 گردنم. فتهیب تیبار مسئول هیبه من باعث شد 

 

رحمانه  یبلند شد و ب تیبا عصبان هوی قهیشد که بعد از چند دق یچ دونمینم ایبر خورد... بهش  انگار

 با پوزخند گفت :

 

کس تو روت  چی_الزم نکرده دلت به حالم بسوزه، ترحمت رو بزار واسه خودت که به جز من، ه

 .یخونه تنها بپوس هی ی. همون بهتر تویتو خونم بمون یندار اقتیل ،یایکه نم یای! نمکنهینگاه هم نم

 

 کردم فقط... یشدم. بهت زده بهش نگاه م بلند

.. تلخ مثل بود. قتیحق نیشده بود؟! حرفاش تلخ... اما ع یعصبان نجوریگفته بودم که ا یمگه من چ 

 هام!  یبچگ یهمون داروها

 گونم... یقطره اشک سمج از چشمم افتاد رو هیبود و  دهیفا یاشکام ب ختنینر یتالشم برا تمام

 

کردم و با حرکت  یرو حس م یمونینگاهش پش یحرفش رو زده بود و ساکت شده بود. تو محسن

 مطمئن شدم حسم درسته. دستش رو آورد جلو و تند تند و هول زده گفت : شیبعد
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 نداش... یبهت بگم. منظور ناروی_من... من واقعا قصد نداشتم ا

 

 م و با لبخند گفتم :صورتم کنار رو یحرفش دستش رو از رو وسط

 .شمیمزاحمت نم گهینداره، د ی، اشکالبود قتیحق نی_حرفات ع

 

 گفت : یاز کنارش بگذرم که بازوم رو گرفت و جد اومدم

 ...یی_غلط کردم حنا

 

 کرد! ینم کیخودشو کوچ نقدریوقت ا چیه محسن

 کردم و گفتم : یدستش و آروم نوازش کردم. تک سرفه ا یدستم رو گذاشتم رو 

 

محدثه  یپشتم باشه حاال حاالها! جلو دیحرفا رو... من محسن مقتدر رو الزمش دارم. با نی_نگو ا

 .میکن یخانوم بحثو کش نده فقط. بذار بعد از غذا صحبت م

 

 .میبه سمت آشپرخونه رفت گهیرو تکون داد و بدون حرف د سرش

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

. میبود تصادف کن کیو نزد دیچینفر زودتر پ هی نیخودمون کردم که ماش یو وارد کوچه ر نیماش

 محسنه. نیکردم و متوجه شدم که ماش نیبه ماش ینگاه یعصب

 یرو هوشیدختر ب هیکه  یشد و در حال ادهیپ نیدر خونه، محسن هم از ماش یبا نگه داشتنم جلو 

 خونه. یدستاش بود رفت تو

 

 .ادیتا ب ستادمیو منتظر ا نشیرفتم سمت ماش 

 گرفت. یوقت خودشو نم چیه ،یهم نبود ول یازم بزرگ تر بود و مذهب نکهیا با

 زد و دستش رو آورد جلو و گفت : یلبخند دنمیاومد باالخره... با د قهیاز چند دق بعد

 

 _به سالم آقا.
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 با لبخند جواب سالمش رو دادم و گفتم : متقابال

 شده؟  یزینباشه چ ی_فضول

 

 به خونه انداخت و کالفه گفت : ینگاه مین

 

 .نجایشده از دکتر آوردمش ا زونینام کمی... دختر خالم حالش ستین یمهم زی_نه راستش چ

 

اما،  دونستمیم نویسرم رو تکون دادم، دختر خالش ترنم بود، ا قینفس عم هیکردم و با  یسرفه ا تک

 .انهی میهست یترنم هم دانشکده ادونه من و  یدونستم که محسن م ینم نویا

 

 ندونستم و گفتم : زیموندن رو جا شتریب

 کرده باشم. یسالم هی. من برم اومدم فقط شهی_انشاهلل حالشون بهتر م

 

 زد و گفت : یلبخند

 به حاج خانوم و حاج آقا سالم برسون حتما. ،ی. مرسی_لطف کرد

 

اومد و از خونه دور شد، من هم سوار  نیماش یرفتم سمت خونه... صدا یبعد از خداحافظ باالخره

 رو پارک کردم.  نیشدم و ماش

 

 گفت : دنمیخونه، مامان با د یرفتم تو یوقت

 ؟یزود اومد نقدری_سالم پسرم... چرا ا

 

 رو در آوردم و گفتم : کتم

 

 میراست، شب قراره با ارسالن بر هیخونه  امینداشتم گفتم ب ی. شرکت کاری_سالم بر مادر گرام

 .دیخواستم ناهارم با شما بخورم تنها نباش ،یحاج شیپ
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 زد و گفت : یلبخند

 

 .ادیم گهید قهیتا من ناهار رو بکشم. باباتم تا چند دق نیبش ایپسرم، ب ی_خسته نباش

 

کردم و  یرو تکون دادم و رفتم پشت اپن آشپزخونه... مامان مشغول کار بود که تک سرفه ا سرم

 گفتم :

 

بابا؟ محسنم که  اینداره؟! مامان  یمحسنه، خودش خونه و زندگ یکه همش خونه  دختره نی_ا

 کم. یلیخب خ یول دمید ی... قبلنم منجایا نمشیب یبار م هینامحرمه بهش هر چند وقت 

 

 اشاره کرد و گفت : وانیگذاشت جلوم، با لبخند به ل یآب وانیل مامان

 

 یعصب نقدریشده ا یجرمت... چ کین! منم شدم شرمحس ایکن یم بتیغ یخاله زنکا دار نیا نی_ع

 ه؟یخبر ؟یهست

 

 شونه هامو انداختم باال و گفتم : عی... سراوه

 ...گمیم مامان جان؟ دارم ی... چه خبریچی_ه

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 

 یشده و چ یدونم چ یپره... نم ایکل دن یصحبت کردم، دل دختره اندازه  کمیمن باهاش  یرعلی_ام

و  نجایکه اومد ا یزده. از اون روز شیمنو هم آت گریکه هست ج یهرچ ،یگذشته ول شیزندگ یتو

 .شیاریب یریکه نم گمیهم به تو م ی... هر چنمشیبازم بب خوادیکرد، دلم م هیبغلم گر یتو

 

رو  یخال وانینگاهش کردم که ل سیو به نفس خورد.. پوکر ف دیآبو از دستم کش وانیکرد و ل یپوف

 ت جلوم و طلبکار گفت :گذاش

 

 ؟یکنینگاه م هی_چ
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 و گفتم : دمیخند

 ... آروم باش شما فقط.یچیه یچی_ه

 

 مکث گفتم : کمیو با  زیم یرو دنیکش یانگشتم شروع کردم نقاش با

 

 ارمش؟یبرم ب یخوایمحسن. م یشده فکر کنم... االن اومده خونه  ضی_مر

 

 بشقاب ها و گفت : یتو دیکش برنج

 .دنشید رمیرده پسر نامحرم بره دنبال دختر مردم... خودم بعد ناهار منک _الزم

 

هست  یو چه جور آدم میکرد نمونیرو سوار ماش گهیکه م یدختر نیما هم خبر نداشت هم مامان

 کردم فعال بهش فکر نکنم. یکردم و سع یاصال! پوف

 

 .میزرشک پلو با مرغ خوشمزه رو دور هم خورد د،یبابا که از راه رس 

 بخشنده و مهربون بودنش همه مطلع بودن. ،یمحل از امانت دار یفرش فروش بود و تو بابا

 

من،  یکه با تمام بد بودن ها ینعمت و موهبت بزرگ بود... مرد هیمن  یزندگ یحاج بابا تو وجود

 .کرد یم یباز هم با تمام وجودش برام پدر

 

مامان و رفت  یشونیچشم من پنهون نموند، زد رو پ که از یواشکی یبوسه  هیاز ناهار، حاج بابا  بعد

 مغازه.

 رسوند. یناهار م یخودش رو برا ادمهی یخونه نبود، اما از وقت کیمغازه نزد نکهیبا ا 

 

و بعد از سر  یا شهیظرف ش هی یتو ختیر یکشمش ینیریش کمیبعد از شستن ظرف ها،  مامان

 رونیبره ب نکهیبرداشتم و قبل از ا ینیریش هی زیم یو چادر، رفت سمت در... از رو یکردن روسر

 گفتم :

 

  ام؟یباهات ب یخوا ی_م
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 کرد، گفت : یرفت و همزمان که کفشش رو پاش م یغره ا چشم

 

که دختره  یرفتار کرد یجور هیپسر جون، بعد هم اون دفعه  ادتیع رمی! دارم مایپررو شد یلی_خ

 !دیخجالت کش یکل

 

مامان و بابا در  یوقت جلو چیخب ه یم... من واسم اون قدرام مهم نبود ولنگفت یچیزدم و ه یلبخند

 دادم. یاومدم و جواب نم ینم

 

 کردم. یآور ادیرو برداشتم و به ارسالن زنگ زدم و قرار امشب رو بهش  میکه رفت، گوش مامان

 کردم. میتخت و شروع به کار با گوش یرو دمیهم خواب بعد

 

 : حول محور ترنم و سورن مواجه شدم یمذخرف یها امیو با پ گروه دانشگاه یتو رفتم

 

 گشت قبال. یهم دور و بر سورن م یلیکه خ یدیباشه، د شیزیچ هیدختره واقعا  نیا کنمی_من فکر م

 

 دانشگاهه! نیا یایمیپور از قد یکنن... باالخره کاظم رونشیدختره رو ب نیا دی_بچه ها به نظرم با

 

 !ادی)ترنم( تهمت زدن، آخه بهش نم دی_به نظرمن به جاو

 

 کردم : پیبزرگ بشه... با تعجب تا هیقض نیا نقدریشد ا ینم باورم

 

 ن؟یکن یم بتیغ نیراحت دار نقدریکه ا ستنیگروه ن یو سورن تو دی_بچه ها مگه خود خانوم جاو

 

 داد : امیپ ایح یدختر لوس و ب هی ،یکه فاطم دینکش هیثان به

 

گروه و تازه از  یتو ادینم یلیسورن هم خ م،یکرد رونین... ترنم رو از گروه بجا یرعلی_سالم ام

 ؟یخودت خوب الیخی. باستیخود
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 ایکردن و خبر نداره پشتش چ رونشیترنم که از گروه ب چارهیزدم و جوابش رو ندادم... ب یپوزخند

 .یشمارش رو هم نداشتم بدبخت گن،یم

 کردم و با خودم گفتم : یسرفه ا تک

 حاال؟! کاریچ یخوایمارش رو م_ش

 

 و حاضر شم. رمیخاموش کردم و رفتم تا دوش بگ ویگوش کالفه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ارسالن و گفت : یشونه  یآقا سماوات دستش رو گذاشت رو حاج

 _نمازت قبول باشه َجوون.

 

 و با لبخند گفت : نییسرش رو انداخت پا ارسالن

 

شما و مسجد تنگ شده  یدلم برا یلیبودم، خ یرعلیون از امحالت یای... جوی_قبول حق باشه حاج

 بود.

 

 .کنهیم یچاپلوس نجایناکس! اصال حوصله اومدن به مسجد هم نداشتا، بعد ا یا

 سرش رو تکون داد و گفت : یحاج

 

 !دیخدارو فراموش نکن چ،یما رو که ه دوارمیهر دوتون. ام ن،ی_خوشحالم اومد

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 

شما  یدستمون رو به واسطه  ییاون باال م،یدیکش یفراموشمون بشه؟ ما هرچ شهیمگه م ی_حاج

 .یحاج نیشیو کمکمون کرد... نه شما و نه خدا فراموش نم دیکش

 

و بعد هم رفت  میسفارشمون کرد که کج نر کمیهر دومون زد، بعد هم  یشونه  یزد و رو یلبخند

 نماز. یاقامه  یبرا
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شدن، به سمت رستوران راه  نیو بعداز سوار ماش میکرد یخدافظ هیشد، از بقکه تموم  نمازمون

 .میافتاد

 

. بعد از آوردن جوجه کباب میبرد یو از هوا لذت م میبازش نشسته بود یفضا یرستوران، تو یتو

 ..میهامون، مشغول خوردن شد

ورد و خوراکمون بود و به خ یلیحواسمون خ میرفت یما... چون باشگاه هم م میبخور بود یمیرژ کال

 هست.

 و گفت : دیکش یقیکه ارسالن نفس عم میبود مشغول

 

 هیسوزه...  یدلم براش م یلیمن خ ه؟یچ شیقض چهیپیبه پر و پاش م یدختره که سورن ه نی_ا

 نگرانشم! ییجورا

 

 نگرانشه؟! بعد از قورت دادن لقمم، گفتم : یچ ینیبه جوجه کبابم زدم و نگاهش کردم...  یگاز

 

 .میکاراش دخالت نکن یبه نظرم بهتره تو ،یکنم ول ینم دیی_منم سورن و کاراش رو تا

 

 و گفت : دیاز خوردن کش دست

 ؟یچ ادیسر دختره ب یی_اگر بال

 

 خنده نگاهش کردم و گفتم : با

 

دختره نبود که  نیبکنه؟ درضمن، مگه ا تونهیکار م ینکن ارسالن... سورن چ شییرو جنا هی_قض

 د؟یخار یتنش م

 

شروع کرد  یعیطب ریکه زدم مطمئن نبودم... ارسالن هم به صورت غ یخودم هم از حرف راستش

 گارد گرفتن :

 

و از  میدیدختره ند نیاز ا یچیکه ما ه یدونی. میرو قبول دار غمبریخوبه خودتم خدا و پ یرعلی_ام

اهل  ،یشناسیرو م . از کجا معلوم که سورن زر نزده باشه؟ سورنمیدیسورن هم فقط حرف شن

 ...یدخترباز
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 بود باال منبر حاال! کالفه چنگالم رو گذاشتم کتار بشقابم و گفتم : رفته

 

من  .ایکن یدختره رفته هر... استغفرهللا! دهن منو باز م گمی. منم نمیبگ نارویخواد به من ا ی_نم

 ...نیدختره هم همچ افهیو ق پیخب ت ،یسورن همش درسته ول یحرفا گمینم

 

 رو با چنگالش برداشت و گفت : یجوجه کباب ارسالن

 .یدخترا مضنون شد ی... تو انگار کال به همه ریام الیخی_ب

 

کردم و جوابش رو ندادم، بحث هم تموم شد. بعد از شام، ارسالن رو رسوندم خونشون و خودم  یپوف

 هم رفتم سمت خونه. 

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 کار داشت. ای. محسن رفته بود مطب و گودمیخورده بودم و به اصرار محسن موندم و خواب ناهار

کردم که محدثه خانوم اومد تو و  یپاک م میاضافم رو از گوش یبودم و عکسا دهیتخت دراز کش یرو

 هول شده گفت :

 

 .نهیتو رو بب خوادیاومده م ی_دخترم خانوم مهدو

 

 . با لبخند گفتم :یصندل یرو نهینده بلند شدم و کمکش کردم بشزد. با خ ینفس م نفس

 

 .شمیتازه کن اول... منم االن حاضر م ینفس هی_شما 

 

 نییاز پله ها باال و پا یلی. به خاطر تپل بودنش خدنیکش قیعم یزد و شروع کرد به نفسا یلبخند

 اومد باال. یخواب م یرفت و فقط برا ینم

 

لبم و از  رهیکه فقط رنگ بگ یمات زدم، در حد یکم رژ لب صورت هیو رو مرتب کردم  لباسام

 نداشتم. شتریب شیحوصله آرا گهید رون،یب امیب یضیحالت مر
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 .نییپا میتا صاف بشه، بعد همراه محدثه خانوم رفت دمیروش کش یدست هیخوب بود و فقط  لباسم

 

مبل نشسته بود و  یرو یخانوم مهدو. ییرایمحدثه خانوم رفت سمت آشپرخونه و منم رفتم سمت پذ 

 زد. یگل داِر قشنگش برام چشمک م دِ یاون چادر سف

اومد جلو. بغلم  یزد و با مهربون یلبخند دنمیکردم که حواسش جمع شد و برگشت سمتم. با د یسالم

 گوشم گفت : ریکرد و ز

 

 .دهی_قربونت بشم من چقدر رنگت پر

 

 گفتم : عیسر

 .هیچه حرف نیا ،یوخدا نکنه خانوم مهد ی_وا

 

 جدا شد و با لبخند گفت : ازم

 .هیرسم یلیخ یدلم... بهم بگو فاطمه. خانوم مهدو زی_عز

 

 زدم و گفتم : یخجالت لبخند با

 _چشم فاطمه خانوم.

 

زشته مثال بگم فاطمه جونم...  شترهیب یلیگفتم، باالخره سنش از من خ یم دیخانوم رو با نیا گهید

 فاطمه جانم!

 خودم رو گرفتم.  یجلو ،یگرفت ول یحرفم خندم م نیز اا داشت

در دار  یِ ا شهیظرف ش هی م،ینشست یسمت مبل ها. وقت مینگفت و با هم رفت یزیخانوم هم چ فاطمه

 گرفت سمتم و گفت :

 

 نیهم یدوست داره، برا یلیآوردم برات. پسرم خ یکشمش ینیریش ینه ول ای ادیخوشت م دونمی_نم

 .ادیخوشت ب دی... گفتم شانایاز ا میدار یکل خونه یتو شهیهم

 

 یبودم... ول یرولت ینیریو ش یکشمش نیریعاشق ش یدوست داره! منم از بچگ نایاز ا یرعلیام پس

 .ذاشتیو نم شهیم ساریپوستت ب شه،یفالن م کلتیگفت ه یمامان همش م
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 ... چه قدر...!یبخور یکه دوست دار یزیفالن چ دینبا کلتیگفت به خاطر ه یبچه ده ساله م به

 کردم بهش فکر نکنم، با ذوق از دستش گرفتم و گفتم : یسع

 

بودم.  یرولت و کشمش ینیریعاشق ش ی_معلومه که دوست دارم. دستتون درد نکنه من از بچگ

 .نیدیزحمت کش

 

 و گفت : دیبه سرم کش یدست

 

 ینشد... برا یخب ه یول نمتیخواست بب یوقت بود که دلم م یلینبود دخترم. راستش خ ی_زحمت

 .نجایا یبودت که اومد دهیگرفتم که انگار امروز د یهم م یرعلیسراغت رو از ام نیهم

 

زدم و  ی... لبخنددهیخونه منو د یتو ارتمیخواسته ب یمحسن م یگفتم و فکر کردم حتما وقت یآهان

 گفتم :

 

 گهینه گرفتم و خداروشکر االن دکنم، خو ینم یزندگ نجایا گهی. راستش من ددمتونی_خوشحال شدم د

 . ستمیسربار محسن... آقا هم ن

 

 تعجب گفت : با

 ؟یکن یم یخونه زندگ یتنها تو ینی_

 

 باال انداختم و مظلوم گفتم : یشونه ا نیهم ی... براینباشه بگم خونه مجرد یواسشون عاد دیشا

 

 کوچولو از آپارتمان پدرمه. یخونه  هی_

 

 مکث کرد و گفت : کمی

 

سن و سال از پدر و مادرت  نیبا ا ستین فیح یدخترم... ول تیزندگ یکنم تو یفضول خوامیمن نم_

 ؟یبرگرد شهینم ؟یدور
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و پسرخالم نجاتم داده؟! خواستم جوابش رو بدم که با  مارستانیگفتم فرستادنم ت یگفتم؟ م یم یچ

 سکوت کردم. ینیریاومدن محدثه خانوم همراه با شربت و ش

 وم با لبخند گفت :خان فاطمه

 

 سر به دخترم بزنم دلم براش تنگ شده بود. هیخانوم، من فقط اومدم  نی_زحمت نکش

 

 خانوم با لبخند فقط گفت : محدثه

 ست. فهیوظ ست،ین ی_زحمت

 

 دمیکش یرو برداشت و رفت. بعد از رفتن محدثه خانوم، فاطمه خانوم منتظر نگاهم کرد. نفس ینیس و

 و گفتم :

 

 ی، در واقع اصال قهر نکردم که بخوام آشتکه من بخوام برگردم ستین یشکل ما جور_راستش م

و انگار محکومم که جدا از خانوادم باشم؛ چون انگار اونا هم  ستین یاک طیکنم. فقط... فقط شرا

 .رنیگ یبار سراغم رو از محسن م هیدونم چند وقت  یاما، م برگردم خوانینم

 

مسخره  یلرزون و خنده  یپاکش کردم و با صدا عیکه سر دیچشمم چکاز گوشه  یاشک سمج قطره

 گفتم : یا

 

من االن خدمت  دیکن لیشربتتون رو م دیی. بفرماارمی یدرم یدارم لوس باز یتوروخدا! الک دی_ببخش

 رسم. یم

 

کنم که دستام رو گرفت و نشوند، بدون حرف خودش رو  یصورتم رو اک ییشدم برم دستشو زیخ مین

 سمتم و بغلم کرد. دیکش

 

 ؟ینکن هیکرد گر یتمام مغزت رو پر م اسشیعطر  یآغوش که بو نیا یشد تو یمگه م 

گوشم "و ال حول  ریبود که ز یآروم یکرد و صدا یبود که کمرم رو نوازش م ییباز هم دست ها و

 کنم تا آروم بشم. هیگفت گر یخوند و م یوال قوه اال باهلل" م

 

 همچنان بلند بود. میگر یساعت اما، صدا مین ایربع؟  هی قه؟یت، ده دقدونم چقدر گذش ینم
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بود اما باالخره بود!  یبودم که محبتش معموال ماد یدِل تنگم... من دلتنگ پدر یبرا ختمیر اشک

 هم محروم شده بودم. دنشیاز د یحاال حت

 تا دخترش! دیرس یم پشیبه ت شتریب یبودم که از بچگ یدلتنگ مادر 

 

سرم و  یرو دیکش یپدر دست م یمادر و هم به جا یبودم که هم به جا یدلتنِگ محبت خاتون من

 !؟یمِن دردونه باز بود... اما حاال چ یآغوشش برا

 

 دیچیخونه پ ینگران محسن تو یدر خونه محکم باز شد و صدا هویکردم که  یم هیداشتم گر همچنان

: 

 

 حنا خانوم؟ یی_ترنم... کجا

 

از فاطمه خانوم جدا شدم. با لبخند دستاش رو آورد جلو و اشکام رو پاک کرد. بعد  قیمنفس ع هی با

 هم بلند شد و من رو هم بلند کرد و گفت :

 

که  یبراش مهم یلی. چه قدرم زود خودش رو رسوند. معلومه خکنهیدق م ی_آقا محسن االن از نگران

 شنوه. یم اطمیح یرو از تو تیگر یصدا

 

 و گفت : رونی. محسن از آشپزخونه اومد بیسمت در ورود دمییت خواستم و دوزده معذر خجالت

 

 .کنمیدختر؟ دو ساعته دارم صدات م یی_کجا

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 . ادتیاومده ع ی... خانوم مهدومی_مهمون دار

 

 اشاره به چشمام کرد و گفت : هی

 ؟یکرد یم هیگر ی_واسه چ
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 پسرم؟ ی_سالم آقا محسن... خوب

 

 و گفت : نییفاطمه خانوم سرش رو مثل به پسر آقا انداخت پا دنیبا د محسن

 

 یفکر کردم اتفاق دمیترنم جان رو شن یها هیگر یحاج خانوم... سالم عرض شد. من صدا دی_ببخش

 افتاده.

 

 و گفت : دیسرم کش یرو یسمتم و با لبخند دست خانوم اومد فاطمه

 

 کرد.  یخودش رو سبک م کمی_دختر گلم داشت 

 

فاطمه خانوم خجالت  یمحسن بدون حجاب بودم، اون هم جلو یجلو نکهیبار، از ا نیاول یبرا

 کردم و گفتم : ی... تک سرفه ادمیکش

 

 .شتونیپ امی یمن االن م دینی_فاطمه خانوم شما بش

 

 سرش صاف کرد و گفت : یرو رو چادرش

 

 یشمارت رو داشته باشم، هر وقت تونست اگر شمیخوشحال م یبرم ول دیدخترم... من با گهی_نه د

 با من... ی. اگر هم دوست ندارنمتیبب

 

 گفتم : عیسر

 

کاغذ  هی یرو دیهم دوست دارم. اگر چند لحظه صبر کن یلیحرفا رو... حتما! خ نیا دینگ ی_وا

 .ارمی یو براتون م سمینویم

 

نوشته بودم رو دادم  فنم رو توشکه تل یکاغذ قهیرو با لبخند تکون داد و منم بعد از چند دق سرش

 بهش.

 از رفتن فاطمه خانوم، محسن با لبخند گفت : بعد
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 نه؟ ندازهیخاتون م ادی_تو رو 

 

 و گفتم : دمیکش یقیخوردم... نفس عم ّکهیشناخت  یخوب م نقدریمنو ا نکهیا از

 . دهیخاتون رو م اسیعطر  یکه بو هی_فعال تنها کس

 

 گفت : آروم

 نگ توئه._خاتون هم دلت

 

 من رو تنها گذاشت و به سمت اتاقش رفت. و

شربت  وانیها رو برداشتم، ل یکشمش ینیریظرف ش ،ییرایاتاق پذ یو رفتم تو دمیکش یقیعم نفس

 گفتم و به سمت آشپزخونه رفتم. یشی... آخدمیرو برداشتم و سر کش مویآبل

بود که متوجه ورودم نشد. با کرد... و اونقدر فکرش مشغول  یخانوم داشت شام درست م محدثه

 لبخند گفتم :

 

 .دی_خسته نباش

 

 زد و گفت : یخورد و نگاهم کرد... لبخند یتکون

 .کنم یخداحافظ یدخترم... نشد از خانوم مهدو ی_مونده نباش

 

 کردم و گفتم : یخال گهیظرف د یرو تو ینیریش ی شهیش

 

 .دمیم لیتحو نمیبرم خونه ا خوامیاشه من فردا مب نجایظرف ا نیمحدثه خانوم، ا گمی_اشکال نداره... م

 

 زد و گفت : یلبخند

چند وقت که  نی. اآقا محسن چه قدر نگرانته یدون ینم ،یموند یم شتریکاش ب ی_باشه مادر... ا

 بود. شیآت یاسفند رو نیع ینبود
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 مکث گفتم : کمی با

 .ادیمونم، اون هم کنار م ینم شهیدونست که من هم یعادت کنه. خودش هم م دی_باالخره با

 

 هیگر یخوند و ه یزدن، ه تاریاتاقش شروع کرد گ یرفت تو دمیشب د هیبگم مادر... واال  ی_چ

 . مادر، آقا محسن دوستت داره.کرد..

 

 گفتم : قینفس عم هیخودم رو گرفتم و با  یدونم و غلط کرده" اما جلو یباز کردم تا بگم "م لب

 

 مونم.  ینم لیدال نیرو... منم به هم هیقض نیا می_بهتره کش ند

 

رو برداشتم، شروع کرد به زنگ  میکه گوش نینزد و من هم به سمت اتاقم رفتم. هم یحرف گهید

 نبود ازش! با لبخند تماس رو وصل کردم و گفتم : یبود، دو روز خبر یلیخوردن... ل

 

 ورا!؟ نیخانوم، چه عجب از ا یلی_سالم ل

 

 و گفت : دیخند

. تو میبساط داشت یخانواده بودم، از مسافرت برگشتن، کل ریجون خودم... من که درگ یبر تر _سالم

 !یریگ یخبر از من نم هیهم که من زنگ نزنم، 

 

 تخت و گفتم : یرو دمیکش دراز

 

 کمیمحسن،  ی. حاال اومدم خونه هیوضع هی... دست رو دلم نذار که خونه! سرما خوردم اصال ی_هع

 بودم اصن. هوشیخوردم بهتر شدم وگرنه صبح ب نایاسوپ و دارو و 

 

 واسه همونه پس. ه،یچرا صدات تو دماغ گمی... می_اوا! حاال خداروشکر که بهتر

 

داداش داره  هی یلیل دمیحرفامون فهم نیو ب میخوش و بش کرد نایدرباره درس و دانشگاه و ا گهید کمی

خونشون رفت و آمد نداره... من  یتو یلیخ یه ولو پنج سالش ستیب ینیکه سه سال از ما بزرگتره، 

 کردم تک فرزنده! یفکر م



 

 85  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 یعرق کرده بودم و برا یرفتم سمت حموم و دوش گرفتم؛ از صبح کل م،یقطع کرد نکهیاز ا بعد

 کردم بدنم نوچه. یحس م نیهم

 بودم که با خودم نبرده بودم. ییاز لباسا یکی دنیو مشغول پوش رونیحموم اومدم ب از

 

 یرو هم بهم ندادن و فقط اون مسئوال میگوش یحت مارستان،یکه مامان و بابا من رو فرستادن ت یموقع

 کردن بهم که بدنم ُشل شد. قیتزر یزیچ هیدست و پاهام رو گرفتن و  مارستان،یت

 

زدن! و بعد از دو روز محسن  شیکه تمام وجودم رو آت یبودم... دو روز مارستانیت یدو روز تو 

 که داشت، من رو برد. یپزشک اریو با اخت اومد

 

 خودش. یرو هم به زور از خانوادم گرفت و جمع کرد، و بعد آورد خونه  میضرور یها لیوسا

 

. من بدتر حل کنه اما نشد یرو با دارو و جلسات روانکاو هیبار بهم گفت که قصد داره قض هی ادمهی

 بدتر! یلیشدم... خ

 

در بزنه در رو باز کرده بود و منم با به  نکهی... محسن بدون ارونیب در از فکر اومدم یصدا با

 بودم! جلوش نیشلوار و سوت

 تنم گرفتم و بلند گفتم : یزدم و دستم رو جلو یغیج

 

 .رونی.. برو بخب یزن ی_چرا در نم

 

 و تند تند گفت : نییمشخص بود هول شده... سرش رو انداخت پا اونم

 

 زدم. یدر... در م دیال حواسم نبود. بااصال... اص د،ی_ببخش

 

 حال زار شروع کردم تن کردن لباسم. هیکردم و با  ی. پوفرونیهم رفت ب عیسر و

 یشد که تو ینم یلباسم رو هم عوض کرده بود، اما واسم عاد یمحسن حت نکهیمدت با ا نیتمام ا 

 ... دوست نداشتم!نهیتنم رو بب ارمیهوش یوقت ینی ،یداریب
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 بعد در اتاق زده شد و محسن گفت : قهیدق ده

 تو؟ امی_ترنم... ب

 

 تخت. یگفتم و نشستم رو دییبفرما هیگونه هام بهتر بشه...  یتا قرمز دمیکش یقیعم نفس

 

نگاهم کرد،  هیرو آورد جلو و نشست رو به روم. چند ثان ریتحر زیم یهم در رو بست، صندل اون

 و گفت : دیبه صورتش کش یدست

 

 ،یکن ینم یحرکت چیخودت هکه  یی... و از اون جایکه واسم مهم یدون ی. خودتم م..یی_حنا

 بدم. تیخودم دوباره شروع کنم و با خانوادت آشت خوامیم

 

 لبم... آروم گفتم : ینشست گوشه  یپوزخند

 

. اون زن و شوهر یکارا بکن نیاز ا خوادیدرضمن... نم ؟یبد مونیآشت یکه بخوا می_مگه ما قهر

 خوام برگردم. یگذروندم... نم مارستانیت یهستن که من تو یاون دو روز یکننده  یتداع

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 

 ...یخوایم ،یازدواج کن یخوایتو باالخره م ؟یازشون دور بمون یخوایم ی_باشه باشه... اما تا ک

 

 .المیحرفاش از جام بلند شدم و شروع کردم جمع کردن وسا وسط

دونستم مسخره ست رو نداشتم... اون هم از جاش بلند شد و با تعجب گفت  یکه م ییفاحر ی حوصله

: 

 

 زنما! یدارم حرف م ؟یکن یم کاری_ترنم چ

 

داشتم رو چپوندم توش... به در اتاق  نجایکه ا لهیمونده بود برداشتم و چند تا وس نجایکه ا فیک هی

 اشاره کردم و گفتم :
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 رو بردار منو برسون. چییو سوبر ای ریبگ نیبرام ماش ای_

 

 کرد منصرفم کنه : یکرد و سع یا گهید پوف

 

رو شروع  یمطب که جلسات روانکاو ایاونجا. حداقل ب یخواد برگرد یترنم... باشه اصال نم نی_بب

 فیمن تعر یرو برا مارستانیت یبار اون دو روز و دو شِب تو کی یدوباره... نگاه کن، تو حت میکن

 بارش رو سبک... یواخینم ،ینکرد

 

 تخت و بلند داد زدم : یرو پرت کردم رو فیک

 

منو؟ برق وصل کردن اونا رو؟  دنیعذاب کش ؟یبشنو یخوایم ی... چخوامینم خوامینم خوامی_نه نم

همه تنش تحمل  نیحلقمو؟ بستنم به تختو؟ محسن ولم کن... خسته شدم از بس ا یقرص چپوندن تو

 ...ینم گهی... دگهی... ده خدا... بتونمینم گهیکردم، د

 

 که محسن بغلم کرد. نیافتادم زم یاز بدنم رفت و با هق هق داشتم م حس

خورم، خودش  ینم یتکون دید ی... وقتگرفت سمتم رو یتخت و جعبه دستمال کاغذ یخوابوندم رو 

 کرد. زیرو تم مینیبا دستمال ب

 

 و گفت : دیرو بوس میشونی. پدمیکش ینم گهیعا دواق نشون ندادم. یاما، عکس العمل دمیکش خجالت

 

. میزن یافتاده حرف م مارستانیت یکه تو ییدرباره اتفاقا یکه بهتر شد کمیکردم،  تتیکه اذ دی_ببخش

 به روح مامانم قصدم فقط کمک کردن به توئه ترنم..

 

 نجایوگرنه از اخواست تکونشون بدم...  یرفت و دلم نم یحرف از اتاق رفت. پاهام ضعف م بدون

 کردم. یفرار م

 

کرد و کمکم کرد بخورمش. دوباره  زمیخ میقرص برگشت. ن هیآب و  وانیل هیبعد با  قهیدو دق 

 خوابوندتم و گفت :

 

 ... راحت بخواب.ینیکنه مغزت سبک بشه و امشب کابوس نب یبهت کمک م نی_ا
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 .رونیخاموش کرد و از اتاق رفت بداد، چراغ رو  رونینگاهش کردم... نفسش رو آه مانند ب فقط

کردن  یزنده موندن و زندگ یبرا نقدریبهتر بود ا دیمحض، باخودم فکر کردم که شا یکیتار یتو

 تالش نکنم.

 

دختر  هیمثل  تونمیوقت نم چیه یازدواج کنم؟ حت تونمیوقت نم چیه دونمیم یزنده بمونم وقت دیبا چرا

 سالم و خانواده دار باشم!

 کنم. یبا سورن رو به رو نشم، زندگ نکهیترس ا با دیبا همش

 

رو عوض  میکه قرار بود زندگ یمیرو گرفتم... تصم ممیخوابم بره تصم نکهیکردم و قبل از ا یپوف 

 تموم کنه. دیشا ای

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ... دوباره عرق کرده بودم.دمیساعت چند بود که به خاطر گرما از خواب پر دونمینم

داد...  خوب  یرو نگاه کردم که ساعت هفت رو نشون م میشده بود، ساعت گوشروشن  کمی هوا

 بودم. دهیخواب

 

 خواست تنها باشم. یدلم م  دمیبه صورتم کش یدست

زود حاضر شدم،  نیهم یمحسن بودم داشتم؛ برا یخونه  نکهیاز ا یحس بد نقدریدونم چرا ا ینم

 .نییهام رو جمع کردم و رفتم پا لیوسا

 

خانوم  ینیریو ظرف ش میکوله پشت یخودم رو برداشتم و گذاشتم تو ینیریزخونه ظرف شاز آشپ 

 رو هم رو گرفتم دستم و رفتم سمت در. یمهدو

 ... .گهید دونمینم اینبود، چون جمعه بود، احتماال رفته بود نون بخره  نگیپارک یمحسن تو نیماش

 

باشن، دستم رو  داریالم و صلوات که انشاهلل بس یراه افتادم و با کل یخانوم مهدو یبه سمت خونه  

 نیماش هیدر خونه باز شد و  ارم،یزنگ رو به صدا در ب نکهیقبل از ا ،یبردم سمت زنگ خونه ول

 .رونیرنگ اومد ب یمشک یِ آشنا

به  ادمیو  ستادمیصاف ا دم،ید یرو به صورت نامشخص یرعلیصورت ام شیدود یها شهیش از

 .ریحرفاش پشت در اتاق مد نطوریصورتش و هم یافتاد که زدم تو یروز
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... ظرف رو به سمتش گرفتم و به قدم رفتم جلو هیو  دمیکش یقیشد، نفس عم ادهیمکث پ کمی با

حس ترس از جنس  نیکرد. لعنت به ا یکردم، اخماش ترسناکش م ینگاه میصورت اخمالوش ن

 مخالف!

 و گفتم : نییرو انداختم پا سرم

 

 نیبد شمیآوردن، ظرفش رو آوردم. ممنون م یکشمش ینیریبرام ش دنیزحمت کش زروی_مادرتون د

 .نیبهشون و از طرف من تشکر کن

 

 دستش ظرف رو گرفت و گفت : هی با

 .ی_سالِمت رو خورد

 

 رو گاز گرفتم و آروم و باخجالت گفتم : نمیی... لب پاپوف

 ... سالم.دیرفت، ببخش ادمی_

 

 تکون داد و گفت : یسر

 

 قام،یدنبال سورن و رف رمیصبح زود رفتن کوه. منم دارم م ستن،یسالم... حاج بابا و مادرم ن کیل_ع

 رسونمت. یسر راه م ایب

 

 قدم رفتم عقب و گفتم : هینگاهش کنم  نکهیاسم سورن نفسم حبس شد. بدون ا دنیشن با

 

 خداحافظ. د،یبه فاطمه خانوم و... حاج آقا سالم برسون ،ی_نه مرس

 

 کرد و گفت : یبرم که تک خنده ا تمبرگش

 دانشگاه به نظرم. ایکرده... فردا ن ییکارا هی روزی_سورن از د

 

 : دمیبند کردم و با تته پته پرس میبرگشتم سمتش و نگاهش کردم. دستم رو به کوله پشت آروم

 

 ؟ی_چه... چه کار
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 رو بست و گفت : نیماش در

 

 .بشه یتا اک ایهست، ن ییخبرا هیکردنت و...  مویگروه دانشگاه، از گروه دانشگاه ر ی_تو

 

 گرفتم و گفتم : واریرو به د دستم

 .تونمیکنن... نم یحذفم م امین گهی_اما اگر د

 

 و گفت : ستادیا صاف

 .نمتیب ی. فردا میدونیخودت م گهیدونستم بهت بگم، د یخودم م ی فهی_وظ

 

 یچرا بهم کمک م نکهیکرد، ا یخفم مداشت  یظرف به دست رفت سمت خونشون. حس کنجکاو و

 .دهیرو نم بپرسم، جوابم شتریدونستم که اگر ب یبه هرحال م فه؟یکرد. فقط به خاطر وظ

 خونه گفتم : یبره تو نکهیاز ا قبل

 .یمرس ،یرعلی_آقا ام

 

 کلمه گفت : هیسمتم و  برگشت

 _بابِت...؟

 

 و گفتم : دمیکش یقی. نفس عمنییرنگش نگاه کردم که نگاهش رو انداخت پا اهیس یچشما به

 

 .یکه کرد ی_بابت اخطار دادنت و کمک

 

 تکون داد و گفت : یشاهد لبخند زدنش به خودم بودم. با همون لبخند قشنگش سر نیاول یبرا و

 

 که نشه جمعش کرد. ادین شیپ یمشکل دوارمی_ام

 

 !خوب بود یلی... خیلیرفت تو...  لبخندش، خ و
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جلوش و  دیچیپ قایهم دق یرعلیام نیو ماش ستادیمحسن جلوم ا نیشده بودم که ماشن ابونیوارد خ هنوز

 گفت : یرعلیام نیشد و بدون توجه به ماش ادهیمونده بود تا تصادف بکنن. محسن با تعجب پ کمی

 

 به خاطر تو!  دمیرفتم آش رشته خر ؟یاول صبح یریم ی_ترنم... کجا دار

 

 حواس محسن از من پرت شد. ن،یاز ماش یرعلیشدن ام ادهیبگم... با پ یدونستم چ ینم

سالم کرد که محسن هم جوابش رو با لبخند داد، بعد هم رو کرد به من و  ییبا خوش رو یرعلیام 

 گفت :

 

 .رسونمت یخونه ترنم... ظهر خودم م میبر ای_ب

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 

درس  دی. فردا هم امتحان دارم باتره زودتر برمنامرتبه به کمیخونه هم  رم،یخودم م ...ی_نه مرس

 بخونم.

 

 کرد و گفت : ینخوام برم. محسن پوف دیآخه! اصال شا یگفتم... امتحان چ دروغ

 

... دمیخر میخودم و محدثه خانوم حل ی. برایخور یباال برسونمت، آش رشته رو فقط تو م ای_خب ب

 .رمیرسونم خونت و بعد م یم ایب

 

مکثم  کمیانداختم.  یرعلیبه محسن و بعدش به ام ینگاه میشد نه گفت؟ دو دل ن یآش رشته م به

 و کالفه گفت : یعصب کمی یرعلیام هویشد که  یطوالن

 

 شده. رمیزودتر من د نیمحسن آقا رو مشخص کن فیتکل ن؟یببر فیتشر نیخوا ینم دی_خانوم جاو

 

 تک سرفه گفت : هیبا  محسن
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 میمن رد شو.. ترنم تا تصم نیکنم، تو از کنار ماش یرو جابه جا م نیاشمن م ایب ،یرعلیام دی_ببخش

 .کشه یطول م کمی رهیبگ

 

 و گفت : نییاز حرف محسن... چون سرش رو انداخت پا دیخجالت کش انگار

 

 ریبرسونمشون، حدودا هم مس تونمیخوان برن خونه، من م یاگر م دینداشتم، خانوم جاو ی_منظور

 .میهست

 

 و باالخره گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 ... محسن لطفا منو برسون خونه.شمی_مزاحمتون نم

 

سوار  یمحسن شدم. محسن هم بعد از خداحافظ نیسوار ماش ،یرعلیتو هم ام یدر برابر اخم ها و

 رفت. یاصل ابونیکوچه رو دور زد و به سمت خ نیشد، با ماش

 

و گفتم  دمیکش یقیبود. نفس عم گهید زیچ هیشته آشت ر یشده بود اما، بو یقاط میآش رشته و حل یبو

: 

 

 ... اما مجبور بودم زودتر برم خونه.ی_مرس

 

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 

با  ؟یشناس یرو از کجا م یرعلیام نم،ی.. حاال بگو بب.ستینبود و ن یاجبار چیه یدونی_خودتم م

آدرس خونت  یدونست و حت یم رو تیلیخودش هم فام ؟یبا خودش چ یول دونمیم یشد یمادرش اک

 رو.

 

 تعجب گفتم : با

 ... .یوقت سوت هینکنه  یفکر نکنم! وا دونمینم .من ندادم ینی_آدرس خونه رو؟ نه نداره... 

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط
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 و قابل اعتماد. هیشناسمش، مذهب یحاال. داشته باشه هم من م ستین یمهم زی_آروم باش بابا، چ

 

 استرس گفتم : حواس و با یب

 سورن که هست! قی_اما رف

 

 دهیباعث شد پرت شم جلو و خداروشکر که کمربندم رو بسته بودم، وگرنه صورتم ترک شییهوی ترمز

 بود!

 و به محسن نگاه کردم... آروم و با َشک گفت : دمیکش یقیعم نفس

 

 گه؟ید میزن یف مسورن حر هیدرباره  میدار نم،یکه... بب یسورن؟ همون... همون قِ یرف ؟ی_چ

 

 آره تکون دادم و گفتم : یبود که زده بودم... سرم رو به معن یگند گهید

 .میهست یما هم دانشگاه یدونیفکر کردم م ینی... یدونی_فکر کردم م

 

 فرمون و داد زد : یزد رو محکم

 .یکلمه هم نگفت هیمدت  نیتمام ا ی_تو

 

 استرس گفتم : با

 

 کمی! من... من بهم نداشتا یاصال کار یرعلیمهمه... بعد هم ام درنقیدونستم ا ی_خب... خب نم

 حساس شدم فقط... وگرنه اون کمکم هم کرد.

 

 یبود که قشنگ از رو ادیزورش ز نقدریسمت خودش، ا دمیدستش و کش یلباسم رو گرفت تو ی قهی

 : دیصورتم غر یتو تیشده بودم... با عصبان زیخ مین یصندل

 

 ؟یدیرو روشن کنم... فهم فشیتا تکل یگرد یپسره هم نم نی_فعال دور و بر ا
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 و به جاش گفتم : نشیس یبگم آره که ولم کنه اما، نگفتم. دستم رو گذاشتم رو خواستم

 

 . خودم اونقدر بزرگ شدم که...یریگ ینم میمن تصم یزندگ ی_محسن ولم کن، تو برا

 

حوصله و همچنان  یو حرفم نصفه موند. ب نیداد که به خاطر کمربند، آروم خوردم به در ماش هولم

 گفت : یعصب

 

 اون وقت بهت تجاوز شد؟! منو نخندون ترنم... . ی_عاقل بود

 

 دار شده بود. شین ایداشت، تازگ شینگفتم. حرفاش ن یچیه

 ییدر خونه که پارک کرد، بدون حرف در رو باز کردم که برم اما، دستم رو گرفت و با صدا یجلو

 گفت : مونهیپش یلیخ که مشخص بود

 

 _ترنم صبر کن.

 

 هیثان کی یکردنش رو حت یخواستم ابراز احساسات و عذر خواه یشدم. نم ادهیو پ دمیرو کش دستم

 هم بشنوم.

 شد و گفت : ادهی. بعد من پخسته بودم یلیخ 

 

 _ترنم صبر کن، صبرکن آش رو بدم حداقل.

 

داشت؟ به  دیبه هم... کل دمیهفت صبحه، کوب نکهیه اتوجه بهش، در رو باز کردم و بدون توجه ب بدون

 درک!

 در واحدم رو که نداشت... اگرم داشت بازم مهم نبود. دیکل 

رو  دیخونه، در خونه رو قفل کردم و کل یکه رفتم تو نیآسانسور شدم و رفتم سمت واحدم. هم سوار

 داشت نتونه باز کنه. دمیاگر کل یگذاشتم تا حت یهمون جور

 

دوش و همزمان  ریحموم. با همون لباسا رفتم ز یراست رفتم تو هیمبل و  یرو انداختم رو مالیوسا

 .دمیدر زدن خونه رو شن یبا باز کردن دوش، صدا



 

 95  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

وجودم بخوابه و از  یاون حرص تو نکهیا یگفت. برا یم یچ دمیآب نشن یبه خاطر صدا گهید

 سرد کردم.زد خالص بشم، آب رو سرِد  یم شمیکه داشت آت ییگرما

 

شالم رو برداشتم از سرم و کِش سرم رو هم باز کردم. آروم آروم لباسم رو هم در آوردم و بعد هم  

 شلوارم رو...

لرز کردم. آب رو ولرم کردم و دستم رو بردم پشت کمرم تا سگک  کمی ن،ییبدنم که اومد پا حرارت

بلند محسن رو  یعربده ها یندش صداشکستن در اومد و پشت ب یصدا هویرو باز کنم اما...  نمیسوت

 شد. یم کیکه نزد

 

 چشماش نگاه کردم.  یگشاد شده تو یبهم فقط با چشما دیرس یشوک بودم که وقت یتو اونقدر

 .نیسرخ شد و سرش رو انداخت پاب هویاما،  قهیچند دق ای هیچند ثان دیشا د،یچقدر طول کش دونمینم

 : دمیکش غیج قیمنفس ع هیرو انداختم کنارم و با  دستام

 . رونی_گمشو ب

 

 به هم.  دمیدر حموم رو محکم کوب و

 شدم. یزدم تا خال گهید غینزنم... دو_سه تا ج غیج تونستمینم گهید

 یکجاست که تو نمیبب دمیگرفتم. با حرص َسَرک کش یعیرو هم درآوردم و دوش سر رهامیلباس ز 

 .رونیرفتم ب سیخ یاموهاو ب دمیلباسام رو پوش عیاتاقم نبود خداروشکر. سر

 داده بود به پاهاش.  هیدستاش، و دستاش رو هم تک یمبل و سرش رو گرفت بود تو ینشسته بود رو 

 نفسام سرش رو بلند کرد. فقط نگاهش کردم، بلند شد و گفت : یصدا از

 

 به خدا! دمی... ترسیکن یخودکش یخوای_ترنم فکر کردم م

 

 ز بود اشاره کرد و گفت :با مهیدر آش و الش خونه که ن به

 

کنه در خونه رو هم درست کنه. تو رو  دایرو پ یکیسپردم تا ظهر  قمیجمعه ست، اما به رف نکهی_با ا

 نکن، جوابمو... ینجوریا گهیخدا د
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 حوصله گفتم : یحرفاش به در اشاره کردم و ب وسط

 .رونی_برو ب

 

 یتو یحرفا یزدم و با همون لبخند همه  یخواست مخالفت کنه که لبخند یگرفت و احتماال م گارد

 دلم رو گفتم :

 

کشم که پسرخالم  یو عربده م ابونیخ یتو رمیاالن م نیآبرو برات بذارم... هم دمیقول نم ،ی_اگر نر

، پس ازم بترس واسه از دست دادن ندارم یزیچ گهیخونه تنهام. من د یبهم نظر داره و منم تو

 یزیهر چ ایکن، تهمت بزن  نیدار حرف بزن، توه شیباهام ن گهیدبار  کیمحسن... و فقط... فقط 

 شکنه... . یاون وقت حرمتا رو م شه،یم یوحش تییشکنه، اونوقت حنا یکه حس کنم دلم رو م

 

 باال رفتش نگاه کردم و گفتم : یگرد شده و ابروها یسرش اشاره کردم، به چشما به

 

 کردم. و درضمن... یطار مبود که اخ یمغزت... بار آخر یبکن تو نوی_ا

 

 سمت آشپزخونه رفتم و گفتم : به

 افته. ینم یوقت به زور وارد خونم نشو... چون اتفاق خوب چیه گهی_د

 

 سکوت کردم، صداش رو صاف کرد و گفت : دید یوقت

 ...نی! دلم واسه اییحنا یکن دیبودم تهد دهیوقت بود ند یلی_خ

 

 س و حال گفتم :ح یو ب رونیآوردم ب خچالیرو از  سرم

 .تنها باشم خوامیلطفا... واقعا م رونی_بسه محسن، برو ب

 

 اومد جلو و گفت : کالفه

 

 یتو قشیخونم چهل و پنج دق یکه تو یساعت هیاز هر  ؟یفهم یتنهات بذارم، چرا نم خوامی_من نم

 !یفکر توئم لعت
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 تمسخر کردم و گفتم : یاز رو یخنده ا تک

 

حرفات ضد و  یلیمحسن؟ خ یهست یک گهیخونه؟ تو د یبرم گردون یخوا یم یبهم گفت نیهم ی_برا

 شده. ضینق

 

 به هم و داد زدم : دمیرو کوب خچالیبگه که در  یزیچ خواست

 

من... من  ؟یدینم تیپس چرا به حرفام اهم ؟یدوستم دار یگیمگه نم ی. لنتی_خسته شدم، خستم کرد

 صله ندارم... محسن بذار... تنها باشم. من... حو خوامی... مخوامیفقط م

 

 به هق هق افتادم... به خدا من مثل بچه ها شده بودم! و

 کردن! هیچشمام و شروع کردم مثل بچه ها گر یدستم رو گذاشتم رو 

 هیگفت گر یگوشم م ریآروم آروم ز شهیآغوش محسن فرو رفتم... و مثل هم یتو قهیاز چند دق بعد

 کنم آروم بشم. یکنم و سع

 

 دیهم چپ شدن و با میکه ترمز کرده آش و حل یمحسن، احتماال موقع یاز آش نبود؛ به گفته  یخبر

 !یکارواش حساب هیرو ببره  نیماش

 

 مبل... در سکوت کامل. یبود که نشسته بودم رو یساعت مین

 !دونمینم دیترس یم یدر خونه خرابه، ولم کنه به امون خدا و بره... از چ یوقت ترسهیمحسن گفت م 

 هوا گفتم : یشکمم جمع کردم و ب یپاهام رو تو

 

 خواد برم مشهد. ی_دلم م

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 .رمیو هتل بگ مایهواپ طیبرات بل تونمیم رم؟یبگ طیبرات بل یخوای_م

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 دنبال کار بگردم. تازه دانشگاهم هم هست. خوامی_نه... آخه م
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 م رو آوردم باال و گفتم :گارد گرفت دست تا

 

داغ تر  یهم با منه. حاال که ننه بابا ندارم، تو نشو کاسه  شیمیمنه و تصم یزندگ نی، انگو یچی_ه

 از آش!

 

 کرد و با حرص گفت : یپوف

 

 .یریسرکار، به منم بگو کجا م یبر ی_فعال دور دور شماست، باشه حنا خانوم... اما حداقل خواست

 

نموره سرد بود،  هیهمچنان  ،یرفت ول یم یهوا داشت رو به گرم نکهی. با اتفا کردم( اکیگفتن )اک به

 نور! یسرما هم که خورده بودم، شد نور عل س،یمنم که خ یموها

 یرو آورد. بالشت رو گذاشت باال اتاق پتو و بالشتم یکه کردم، محسن بدون حرف رفت و از تو لرز

 مبل، اشاره کرد بهش و گفت :

 

 ب تا پتو بکشم روت._بخوا

 

 یروم و خودش هم نشست ته مبل و پاهام رو گذاشت رو دی. پتو رو کشدمیخدا خواسته دراز کش از

 خودش. خواستم بردارم که گفت : یپا

 

اتاقت. دِر خونه که درست بشه،  یبرمت تو یماساژ بدم، راحت باش. اگر خوابت رفت، م خوامی_م

 .رمیبعدش هم خودم م ،یریبگ دیدوباره کل یابزنه روش که نخو گمیهمون قفل رو م

 

پتو  ری.. آروم سرم رو از ز.خودش بود اما خب ریکردم، هرچند تقص یبود اگر تشکر نم وقاحت

 وگفتم : رونیآوردم ب

 

 _محسن.

 

 گفت و مشغول ماساژ دادن پام شد... آروم گفتم : یهوم
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 .یمرس یول یکرد تمیاذ نکهی...با ای_مرس

 

 گفت : و یزد یلبخند

 ا؟یتازگ یشد یعصب یدقت کرد یکه... ول میندار شتریحنا خانوم ب هی_

 

 و گفتم : دمیخند آروم

 ... .گذرهی_م

 

مثبت به بدنم  یکردم از نوک انگشتاش انرژ یداد. حس م یآروم با دستش کف پام رو ماساژ م آروم

اونقدر به کارش ادامه داد که  ...رونیب رهیم تهیو عصبان یمنف یانرژ ،یخستگ یو هرچ شهیم قیتزر

 رفت. پتو گرم شدم و خوابم ریز

•°•°•°•°•°•°•°• 

 نشیکرد. دستش رو با دستام چنگ انداختم، به س یدور گلوم حلقه شده بود و کار خودش رو م دستش

 شدیباعث م نیکرد؟ درد داشتم و هم یکمرش... اما مگه ولم م یصورتش و تو یتو یحت دم،یکوب

 بکنم. یشتریب ینتونم تقال

 

 شده بود.  کیتار کمی. با درد به دور و برم نگاه کردم. هوا دمیو از خواب پر نیمحکم خوردم زم هوی

 .یبهداشت سیتخت و رفتم سمت سرو یبلند شدم، پتو رو انداختم رو نیزم یکردم و از رو یپوف

کس  چیه ایشده بود و گو . در خونه درسترونیکارم رو کردم و رفتم ب عیدِر خونه، سر یآور ادی با

 هم خونه نبود.

 من از صبح تا حاال خواب بودم؟!  ینیداد،  یرو نشون م شیش یوارید ساعت

 نگرانش اومد : یاتاق، محسن بود. تماس رو وصل کردم که صدا یتو دمیپر میزنگ گوش یصدا با

 

 ؟یدیرو نم تی_ترنم... چرا جواب گوش

 

 م :کردم و گفت یزد، تک سرفه ا چیپ دلم

 شدم. داریب شیربع پ هی نی، هممن خوبم نگران نباش ؟ی_سالم خوب

 

 و گفت : دیخند
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 در خونه درست شد؟ یدیخونت دوباره. د امیخواستم ب یم یدیجواب نم دمید گهی! د_اوه ماشاهلل

 

 سمت آشپزخونه رفتم و گفتم : به

 . توچه خبر؟_آره دستت درد نکنه..

 

 مکث گفت : کمی با

تا دو شب. به اون  شهیساعت هشت شروع م ؟یمهمون میبر یحاضر ش یتونیم گمی. م..ی_سالمت

 کمیاونجا  میباغ... بر یتو هیخودمون هیمهمون هیمختلط هست بگو...  یدوستت هم اگر اهل مهمون

 بلکه مغزت باز شه. یبرقص

 

 نقدریردم امخالفت نک دید یراستش. وقت خواستیو خنده م جانیه کمیهم نبود... دلم  یفکر بد

 خوشحال شد و متعجب که خودم هم خندم گرفت.

 

 هم زنگ زدم که از خدا خواسته قبول کرد و آدرس خونشون رو برام فرستاد. یلیبه ل 

دوش گرفتم و بعد از مدت ها  هیاول رفتم  نیهم یدو ساعت وقت داشتم حاضر بشم. برا قشنگ

 .کردن شیزدن و آرا پیشروع کردم ت

 رفتم! یشکست و نم یپام م کاش قلم یا اما

 شاد باشم. کمیو  یبعداز مدت ها برم مهمون خواستمیفقط م ه،یک یبرا یمهمون دونستمینم

 نگاه به صورت پشمالوم)!( کردم. هیحموم  ی نهیآ یتو

 مو داشت! یلیاصالح کردن نداشتم و صورتم هم خ وقت

 

 رو برداشتم و زدم به صورتم. کرم موبر صورتم ،یلوازم بهداشت یکشو یکردم و از تو یپوف 

  

درستش کردم... چس دست به من  عیتوش که خب سر نمیبود ابروهامم بر کیوسط مسطا نزد اون

 !گنایم

 مرتب کردم و شروع کردم دوش گرفتن. رشویز کمی... فقط کمیهم  ابروهام

 موهام رو خشک کردم، رفتم سمت کمد لباسام؛ نکهیاز ا بعد

بود تنم کرد...  یبلند که حالت مردونه داشت و رنگش هم آب نیبلوز آست هیبا  دمپا همراه یشلوارل هی

 کوچولو برام تنگ شده بود! اما باالخره تنم کردم. هی
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رو برداشتم  میمیقد یپاره پاره  یِ اسپرت ل فیکردم، ک ادهیصورتم پ یرو یبا تِِم صورت میمال شیآرا 

 سن بود... هر دوتاشون رو ست کردم. مح ی هیکه هد یلژدار ل یو همراه با کفش ها

 

 پام الک نداشت اما، خب قشنگ و ساده بود. یناخونا

 

دوستش  یلیخاتون بود و خ ی هیکه هد نیتک نگ یانگشتر ساده  هیرنگم رو همراه  یساعت مشک 

 گردنبند شدم. الیخیداشتم، دستم کردم و ب

 

 یمانتو فم،یک یو رژم رو انداختم تو کیپنک  کساتور،یف م،یرژ لب صورت م،یزنگ خوردن گوش با

 . نییرنگ، رفتم پا یجلو بازم رو تنم کردم و بعد از انداختن شال مشک یمشک

 

 و با لبخند گفت : دیکش یکه محسن سوت نیماش ینشستم تو قینفس عم هی با

 

 دختر؟ یدیصورتت نرس نیبه ا کمیچند وقته  یدونی... میچقدر قشنگ شد ی_لعنت

 

 و گفتم : زدم یلبخند

 منتظرمونه. یلیل م،ی... بری_مرس

 

 نگفتم. یچیو ه دمیذوق" راه افتاد... خند یرو تکون داد و با گفتن "ب سرش

 سمت باغ...  میراست رفت هی ،یلیاز دادن آدرس و سوار کردن ل بعد

•°•°•°•°•°•°•°• 

 شد.  یبود که آخر هر ماه برپا م انهیماه یدورهم هی ایگو

 لباسشون اجق وجق بود!  ایتنه بودن  میبا ن ایدخترا اکثرا  ،یت بود ولهمه اسپر یپایت

 هیکفش قرمز و  هیجذب،  یشلوار مشک هیتاپ بلنِد قرمز،  هیزده بود،  یقرمز_مشک پیهم ت یلیل

 بودم که زده بود. یعاشق اون رژ قرمز ینی... رهیت یول میمال شیآرا

 

خانومانه و خوب  یلیرفتارش خ ،یجلفه ول یتا حدودشد کرد که  یبرداشت رو م نیا یلیل پیت از

 بود!
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شد، محسن اشاره کرد و  یخال کمی ی. وقتمیرقص شلوغ بود از جامون تکون نخورد ستیپ یوقت تا

 گفت :

 

 کم؟ی میبرقص میبر ،ی_اگر دوست دار

 

اشاره کرد،  یدستش رو داشت مزه مزه م یمشروب ( تو وانی) ل السیکه گ یلیزدم و به ل یلبخند

 .ستیسمت پ میهمراه محسن رفت ییکردم بلند شه و سه تا

 

و شروع  دنیهمه هو کش هوی( پخش شد که امیاز شهاب ت هیحاش یکه تموم شد، آهنگ )ب یآهنگ قبل 

 و گفت : دی... محسن خندیکردن تکون خوردن و مسخره باز

 

 !ایکن یانرژ هی_االن وقتشه تخل

 

 با آهنگ شروع کرد بلند بلند به خوندن : یلیل م،یدیدو خن میآروم آروم تکون خورد کمی

 

 وسط جمع کن نیمنو از ا جم،ی_مست و گ

 نباشه یکس چیکه ه ییجا ببرم

 شناسمیکسو نم چیحال من خوبه ه 

 غرق توست حواسم. نم،یبیم تورو

 

گرفت سمتم و همون جور که  یمشروب وانیدادم که محسن ل یو داشتم خودم رو تکون م دمیخند

 داد و ضرب گرفته بود گفت : یهاش رو تکون مپا

 

 ... برو باال، فقط از کنار من تکون نخور.میش یتفکراتمون م یهمه  الیخی_امشب رو ب

 

 خواستم مست بشم. یباشم... نم اریخواستم هوش یخواستم مشروب بخورم، م ینم
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 دیمحسن خوردم... و شاتلخش رو از دست  اتیمشروب جلوم، تمام محتو وانیاما با قرار گرفتن ل 

 !دمیکش یخواستم که سرم رو عقب نم یخودم هم م

  

 !دمیخند ی... مدمیرقص یاومد م ادمیباال و اون موقع بود که فقط  میدوم، سوم و چهارم هم رفت السیگ

 

 پسر بود، هیخوردم و  یو تکون م دمیرقص یم

 م بود.که وارد باغ شده بودم نگاهش رو یلحظات نیپسر که از اول هی 

 

 مست شده بود! که خودش هم ی... محسنخبر جدام کرد یاز محسِن از همه جا ب 

 

بود...  شیدوم دیهم شا نیتجاوز باهام بود... و ا نیکه از اول یدرد اد،ی یم ادمیمن فقط درد رو  و

 حماقت من! نیدوم

•°•°•°•°•°•°•°• 

دهنش  یبهت زده دستش رو رو یلیم. لرو باز کرد نمیسنگ یدختر، به زور پلکا هی غیج یصدا با

 حس بود... آروم لب زدم : یبدنم ب یکرد. خواستم بلند شم ول یگرفته بود و نگاهم م

 

 ... کمک.یلی_کمک ل

 

شده  یبدن برهنم... خون چرا؟! مگه چ یرو دیرو کش یخون یبهت زده اومد سمتم و ملحفه  یلیل

 بود؟

 با هق هق گفت : یلیل

 

 با خودت؟! یکرد کاریشده؟ چ ی_ترنم چ

 

 شده! یتونستم بفهمم چ ینم ،یول دمیداد محسن رو شن یصدا

و  یلیل ی... من مست شدم، حتشبیلختش شک کردم، به د یباال تنه  دنیکه اومد تو، با د محسن

 شد! یچ ستین ادمیپسر که  هیمحسن... و 
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. ختنیشروع کردم اشک ر زدم و یبلند غیج د،یچیدلم پ ریکه ز یکرد و با درد زمیخ مین محسن

 گوشم تند تند گفت : ریمحسن هول کرد و ز

 

 دونستم! ی. به روح مامانم نمشهیم ینجوریدونستم ا ی_غلط کردم، غلط کردم ترنم! به قرآن نم

 

 گفت : هیبا گر یلیل

 ...ییبال دی... شادی. شامارستانیب مشیببر می_تو روخدا لباس تنش کن

 

 خت و گفت :آروم خوابوندم رو ت محسن

 

 تب داره. ار،یلباساش رو ب یلی. لختنیمشروبا مواد مخدر ر ی_کثافتا تو

 

و منگ  جیلباسام رو تنم کردن. و من فقط گ یلیباز و به کمک ل مهین یمخدر؟! محسن با چشما مواد

 از درد. ختمیر یاشک م

 

 خدا بلندم کرد. ای بغلم رو گرفت و با گفتن ریز گشیپام وبا دست د ریدستش رو انداخت ز محسن

 

گوشه افتاده بود. دستم رو انداخته بودم دور گردن  هی یشلوغ بود و هرکس یلیشد خ یکه ط یریمس 

 . آروم گفتم :نیسمت ماش میرفت یتند تند م میداشت یلیمحسن و همراه ل

 

 چه خبر شده محسن؟ نجای_ا

 

 و گفت : نییباغ رفت پا یپله ها از

 

ازمون جدا کرد،  یکیترنم. تو رو  میبچه ها، هممون منگ و مست شد نی_مواد مخدر پخش کردن ب

 ...!دمیبعد مِن خِر احمق نفهم

 

 ایدرد بدنم... درد سرم... خدا ؟ینیشده بود  یتا حاال چ شبی! از دایروشن بود، روشن بود خدا هوا

 شده؟  یچ
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 بغض گفتم : با

 _محسن تج...

 

 و داد زد : دیحرفم پر وسط

 .میزن یبعد حرف م مارستانینم... بذار برسونمت بنگو تر یچی_ه

 

که گذشت به خاطر درد از هوش رفتم و  کمیگفت.  ینم یچیکس ه چینگفتم. ه یچیه مارستانیب تا

 شده بود! شتریباالسرم بودن و دل دردم ب یلیپرستار همراه ل هیچشمام رو باز کردم،  یوقت

•°•°•°•°•°•°•°• 

 نگاه به پرونده انداخت و آروم گفت : هیخانوم بود...  نهیعام یکه اومده بود برا یدکتر

 

 دل دردت بهتره؟ ره؟ینم جی_دخترم سرت گ

 

 خش دار گفتم : یکردم و با صدا یسرفه ا تک

 

دلم  ریز ی... تویاحساس سوزش تو نیدل دردم رو آروم کرده... اما، ا نیکه زد ی_بهترم... مسکن

 ه؟یچ یبرا

 

 تک سرفه خطاب به محسن اخمو گفت : هین کرد و با به محس ینگاه مین دکتر

 

 بگم؟ ای نی_تنهاتون بذارم خودتون براش بگ

 

بدتر از  دنشیدرِد شن دیرو گفت که شا یمقدمه جمله ا یسرش و ب یرو دیدو تا دستاش رو کش محسن

 اون تجاوز ها بود :

 

 چت سقط شده.که افتاده و به خاطر مواد مخدر، ب یو با اتفاق ی_ترنم حامله بود

 

 از هضم مورد اول، دکتر ادامه داد : قبل
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 ؟یرو حس نکرد ی_حدود دو ماهت بوده، عالئم باردار

 

حالت تهوع هم نداشتم. فقط نگاهشون  ینشده بودم، اما حت ودیفکر کردم؛ من... پر میجیتمام گ با

 حس بد! یکردم... با بغض، با کل

 •°•°•°•°•°•°•°•بعد   دو هفته/یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 محسن. یدانشگاه، نه دور و بر خونه  یاز ترنم نشد... نه تو یخبر چیهفته ه دو

 شتریدوبار ب یکیمحسن رو هم  یهم خاموش بود؛ حت شیگفت شمارش رو گرفته اما، گوش یم مامان

 بودم. دهیچند وقت ند نیا یتو

 

نداره  یجمله که )به من ربط نیگفتن ا هربار باکردنش اما  بیکرده بودم با تعق دایخونش رو پ آدرس

 شده( نرفتم سراغش. یچ

 

خوِد خاک برسِر مثال  یاز دلشوره ها کمیمامان و  یها یسورن و نگران یاصرار ها باالخره

 احوالش بشم. یایباعث شد به محسن زنگ بزنم و جو م،یمذهب

 

 اشاره کرد و گفت : یگوشسورن بودم و سورن هم کنارم نشسته بود، کالفه به  ی خونه

 

 کنه! یمنو نگاه م ی... نشسته هگهی_زنگ بزن د

 

 گفتم و به خط محسن زنگ زدم و خطاب به سورن گفتم : استغفرهللا

 

 .ادی_صدات در ن

 

 رو تکون دادو گفت : سرش

 .کریاسپ ی_فقط بزن رو

 

 و گفتم : کریسپا یزدم رو د،یچیپ یگوش یخسته و خش دار محسن تو یتموم شدن حرفش، صدا با
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 ن؟ی_سالم آقا محسن... خوب

 

 گفت : گهید یکیمکث خطاب به  کمیکرد و با  یسرفه ا تک

 

 .امی ی_بذار استراحت کنه خاله... االن م

 

 بسته شدن در اومد... بعد گفت :  یصدا و

 

 شما؟  ی_سالم داداش... خوب

 

 نکردم و گفتم : ییسورن اعتنا یاومدن ها افهیق به

 

 ؟ی... شما خوبیمت_شکر سال

 

 ؟یداشت ی_منم خوبم... کار

 

 مکث گفتم : کمی! با میو بهش زنگ بزن میکه کار نداشته باش میبود یداشت... ما ک حق

 

 ایزنگ زدن گو دیخانوم جاو یبه گوش یلی_خداروشکر... غرض از مزاحمت، راستش مادر خ

 ان؟یافتاده که نم ی. اتفاقرنیگ یسراغش رو م یلیدانشگاه هم خ یخاموشه... تو

 

 گفت : هیمکث کرد... بعداز ده ثان هم باز

 ...یرعلی_ام

 

 گفت : یگرفته ا یکرد و با صدا سرفه
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ذره  هیانگار... به سورن بگو اگر  قتهیترنم بهم گفت که سورن رف ست،ی_ ترنم حالش اصال خوب ن

شون رو سقط کرده! نه از قصد، که ترنم تازه بچه اش رو... بچ ادیب اد،یترنم ارزش قائله ب یهم برا

 کار رو کرده! نیا گهید شرفیب هی

 

 ادامه داد : میایاز بهت در ب نکهیو قبل ا دیکش یقیعم نفس

 

که مادر و پدرشم از  ادیکشه. بگو ب یجنازه که نفس هم به زور م هیکه ترنم شده  ادی_ فقط بگو ب

 باال اومده!که از تجاوزش  یگند نیجمع کنه ا ادی... بومدنیپسش برن

 

 تلفن قطع شد. هیثان هی یو با فاصله  دیچیپ یگوش یمردونش تو ی هیگر یصدا و

 کرد و ناباور گفت : ی... بچه؟! سورن تک خنده ازیم یرو قطع کردم و گذاشتم رو یزده گوش بهت

 

 ... نه؟!گهیزد د ی_زر م

 

 رو ماساژ دادم و آروم گفتم : گردنم

 .ی_انگار پدر شده بود

 

 کردم و با پوزخند گفتم : نگاهش

 ...خواسته که یاون م یگفته بود ادمهی_تجاوز؟ 

 

 بلند شد و رفت سمت در و گفت : هوی

 خودشه. ی_منو ببر خونش، مطمئنم خونه 

 

 گفتم : رحمانهیکردم و ب یخنده ا تک

 

 ؟یَسقَط شدت رو جمع کن یبچه  یالشه  یبر یخوا ی_م

 

 : دیصورتم عربده کش یمبل بلندم کرد و تو یو از رورو گرفت  قمیرفته رو برگشت،  راه
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منم بوده...  یگفت، بچه  یکه م ی... اون بچه احالش چطوره نمیبب خوامیشده، م یچ نمیبب خوامی_م

 .بوده یک نمیبرم بب خوامیبچه رو سقط کرده، م گهید شرفیب هیگفت 

 

 گفت : یرو ول کرد و آروم تر اما جد قمی

 

 یمن مست بودم... آره بعدش پسش زدم اما... االن بحثش فرق م یمن بهش تجاوز کردم ول_آره... 

 کنم منو ببر خونش. ی... خواهش میرعلیکنه ام

 

کت  ی قهیو بعد از مرتب کردن  دمیکش یقی... نفس عمدمشید یدرمونده م نقدریبار بود ا نیاول

 راه افتادم. نگیرو برداشتم و به سمت پارک لمیو موبا دیاسپرتم، کل

 

نابود شده رو در  ،یُگنگ ول شیکه زندگ یدختر د؛یترنم جاو یو مقصد خونه  میشد نیماش سوار

 گرفتم. شیپ

 

رو باز کرد که بازوش رو گرفتم و  نیدر خونش، سورن در ماش یجلو نیمحض پارک کردن ماش به

 گفتم :

 

 شد.بود که برات کردم، رفاقتمون تموم  یکار نیآخر نی_سورن... ا

 

رو  نیو من هم در ماش دمیکش یقی. نفس عمنییو رفت پا رونیب دیکش مکث دستش رو از دستم کمی با

 ققل کردم و همراهش رفتم. 

 

به خراب  شیچند وقت پ نیدختر که تا هم هینامحرم!  هینگرانش بودم، نگران  نکهیبود، ا یبد حس

 .، حاال نگرانش بودمبودنش شک نداشتم

 

بود و با  ستادهیدر ا یباال، محسن جلو میخود محسن در رو باز کرد. با آسانسور رفت میزنگ که زد 

 : دیصورتش آروم غر یرو گرفت. تو قشیسورن اومد جلو و  دنید
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!  اگر ی. ترنم رو نابود کردیتو ترنم رو کشت ،یکشمت سورن، تو به ترنم تجاوز نکرد ی_م

 ت.کشم یمطمئن باش م ،یبرنگرده به حالت عاد

 

 یچیشلوارم و ه بیج یآقا باعث شد سورن رو ول کنه. من هم دستامو کرده بودم تو هیبِم  یصدا

 گفتم. ینم

 مسن که حدس زدم پدر ترنم باشه اومد جلو و با اخم گفت : یآقا هی 

 

 یتو م،یهمه مدت که به خاطر تو ازش دور بود نیو حاال بعد از ا دمیماهه دخترم رو ند شی_من ش

 ... باز هم به خاطر تو...نمشیب یبدتر م تیوضع هی

 

 سمت محسن و با پوزخند گفت : برگشت

 _و البته تو...

 

 به سورن ادامه داد : خطاب

 

بخواد  دیشنوه انگار... شا یصدامون رو نم نه،یب یبا ترنم حرف بزن. ما رو نم ایب ،ی_حاال که اومد

 با تو حرف بزنه.

 

شونم و آروم  ی. محسن دستش رو گذاشت روستادمیکنار اتاق ا داخل و من میبود! رفت یتیوضع عجب

 گفت :

 

 !نیدیآره؟ آخه زود رس یبود ششی_پ

 

 یترنم که پتو دورش بود و نشسته بود رو دنیسرم رو تکون دادم. در اتاق ترنم که باز شد، با د فقط

 .نییو سرم رو انداختم پا ستادمیتخت، صاف ا

 

و مثل  دهیخواست به اون صورت رنگ پر یبود اما، دلم نم موهاش رو هم پوشونده یرو پتوش

 کبود دوباره نگاه کنم. یبرفش و لبها
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به  واریخورد و نگاهش رو از د یتکون هویاتاق و اسمش رو صدا کرد که  یآروم رفت تو سورن

 گفت : هیاز جانب ترنم، مادرش با گر یسمت سورن سوق داد. قبل از هر عکس العمل

 

 ...کاریبا دخترم؟ تو چ یکرد کاری_چ

 

 و گفت : دیکبود خند یبا همون لبها ترنم ساکت شد، باالخره نگاهش کردم. یصدا با

 

 هیماه حامله شد؟ ما... ما فقط  شیبعداز ش شهیشد؟ بچمون... بچم... اصال... اصال مگه م یچ یدی_د

 !میبار باهم بود هیبار... 

 

 نه ادامه داد :رو تکون داد و انگار با خودش حرف بز سرش

 

بچشو  تونهیمادر... م هیاصال... حسش... حسش نکردم!  ینیدونستم...  ی! من... من نمشهی_آخه نم

 ...ستین ...ستشی... نستین االن... افتاد. یحس نکنه؟! ول

 

جلو  دیزدن و کتک زدن خودش که همه به تکاپو افتادن، اما قبل از همه سورن پر غیکرد به ج شروع

 کرد و محکم به خودش فشارش داد.و بغلش 

 

که روم رو برگردوندم و از اتاق رفتم  یشدم، جور یبغل سورن بود عصب یترنم تو نکهیاز ا 

 کرد گفتم : یبود و به اون دوتا نگاه م ستادهیا ونیگر یکه با چشما یلی. خطاب به لرونیب

 

 بهم؟ یآب بد وانیل هی شهی_م

 

 زدم : بیآورد. به خودم نهحرف رفت آب  یرو تکون دادو ب سرش

 

نگاهش کرد. نگاهش... چشماش... آخ  یکه بشه حت ستین ییاون دخترا از نیا ،یرعلی_بس کن ام

 چشماش!

 : دمیحرف زدن سورن رو شن ینگاه کردم، صدا هیو به بق دمیکش یقیعم نفس
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 ینم یازت دور لحظه هم هی یحامله ا دونستمیبشه ترنم، به خدا اگر م ینجوریخواستم ا ی_من نم

 ...یکنم، به قرآن که جبران م ی! جبران مکردم. ببخش ترنم... ببخش

 

بود و با  ختهیرنگش دورش ر ییحنا یکه خرمن موها ی. ترنم در حالدمیاز جام پر یلیس یصدا با

 یلیخ یبگه که ترنم با صدا یزیصورت سورن. سورن خواست چ یزده بود تو ون،یصورت گر

 گفت : یخش دار

 

زنده  کنم که از یم ینشه... وگرنه کار داتیمن پ یوقت جلو چیوقت، ه چیه گهیرو گمشو و د_ب

وقت  چیوقت... ه چیه گهیبرو که د یجور هی... رانیاز ا نجا،ی. برو... از ایش مونیبودنت پش

 مشیکابوس شبهات... م شمیبه بعد من م نیبه بعد... از ا نیپور... وگرنه از ا یسورن کاظم نمتینب

 من... ن،یقاتل جونت. منو بب

 

 هق هق گفت : با

 

از  یبرا یچیکه... ه یکس . از... واسه از دست دادن... ندارم پس... ازم بترس..یزی... چگهی_من د

 ی. بترس پدر بپور... بترس متجاوز کثافت... بترس قاتل.. یدست دادن نداره... بترس سورن کاظم

 !اقتیل

 

 گهی... و مادرش، ترنم که درونیو از اتاق انداختش ب دیبهت بود رو کش یدست سورن که تو محسن

 کرد : یزمزمه م رلبیخورد و تند تند و ز یکرد رو بغل کرد... ترنم تکون م یفقط داشت هق هق م

 

 .رمیگیم شی_دارم آت

 

 دختر؟! نیا تیشد از مظلوم یحالتون خراب نم نیبود شما

 

 ورن گفت :در اتاق رو بست و خطاب به س محسن

 .این نجایهم ا گهی_حاال برو، د

 

 بدون توجه به محسن، خطاب به پدر ترنم گفت : سورن
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)و به محسن  نیخونه ا ای. بچتون نیکرد رونشیبودم که از خونه ب دهیشن ن؟یمدت کجا بود نیا ی_تو

 ؟یسقطش کرده؟ ک یشده که بچم افتاده؟ ک ی... چیخونه مجرد ایاشاره کرد ( بوده و 

 

 و گفت : ستادیا شیقدم هی یترنم با پوزخند رفت سمتش، تو یاباب

 

داشت... حاال  یو نخواه یو ندار ینسبت به دختر من نداشت اینسبت به اون بچه،  یحق چی_تو... ه

 .رونیمن و دخترم ب یهم گمشو از خونه 

 

 گفت : تیبگه که محسن با عصبان یزیخواست چ سورن

 

قرار بود شما دوتا رو به هم وصل کنه، اون بچه بوده که  یزیاگر چ نره... ادتیترنم رو  ی_حرفا

 .ستین گهیخداروشکر د

 

 نیو ا ستادیصورت محسن که محسن هم ساکت نا یزد تو یکرد... مشت محکم یقاط گهید سورن

 .میومدیمن و پدر ترنم هم از پسشون بر ن یکه حت یکتک کار هیشد شروع 

رو  دیبرم و ترنم جاو خوادیدونستم چرا دلم م ی... نممیت سورن قاطاز دس نقدریدونستم چرا ا ینم

 چه مرگمه! دمیفهم یبدم... اصال نم یدلدار

 

 ... و با دستبند سورن رو بردن .دیکش سیکرد تا باالخره کار به پل دایاونقدر ادامه پ یکار کتک

•°•°•°•°•°•°•°• 

 یشب زندان هی... تحمل رونیب ادیب بده پسرش تیکرد که رضا یسورن، پدر ترنم رو راض پدر

 بودنشم نداشتن...

 سفت انکار کرد! دیتجاوز رو از زبون محسن شن ی هیقض یوقت یحت

 

کردم و  یسرسر ی... از محسن و پدر ترنم خداحافظگرفتم برم خونه میاوضاع آروم شد، تصم یوقت

 فت :و گ دیکش یقیکه محسن صدام زد... نفس عم یخواستم برم سمت در خروج

 

 خواهش بکنم؟ هی شهی_م

 

 رو تکون دادم و گقتم : سرم
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 .انجام بدم شمیخوشحال م ادیازم برب ی_بگو... کمک

 

 مکث کرد و گفت : کمیکرد...  تمیهدا یکالنتر اطیزد و به سمت ح یلبخند

 

 هیمادر و پدرش برن از خونش...  ینیترنم... ترنم گفته خاله و شوهرش  شیپ اری_مادرت رو فردا ب

با ترنم  تونهیراحت م یلیمادرت خ دونمی. مدونهیاونا رو مقصر مردن بچش و حال خرابش م ییجورا

 کنمیحس م ،یچرا ول دونمیبتونه ترنم رو آروم کنه. نم دیشا نیهست یصحبت کنه... و... و چون مذهب

 ...یلیخ دیو شا یدونیخودتم م م،یآزاد یلیما خ ینی... من... تونهیم

 

 شونش زدم و گفتم : یرو ی! با لبخند ضربه ا؟یواسه چ زدیزور مداشت  

 

 .دمیبهت خبر م زنمی_حله داداش... حله. امشب باهاشون حرف م

 

 رو فوت کردم و به گفتن "دمت گرم" اکتفا کرد. نفسش

 ارسالن راه افتادم. یشب شده بود، اما به سمت خونه  نکهیشدم و با ا نیماش سوار

 یاز کجا و از کِ  دونمیحس مذخرف نسبت به ترنم که نم نیشدم! خوب نبود... ا یم وونهید داشتم

 .کرد یم وونمیدلم، داشت د یافتاده بود تو

 .. با بوق دوم برداشت :در خونه پارک کردم و بهش زنگ زدم یجلو

 

 _جانم داداش؟

 

 .میاه عبدالعظبرم ش خوامیم م؟یبگرد کمی میبر یبپوش یزیچ هی یتونیدر خونتونم... م ی_جلو

 

 تعجب گفت : با

 اونجا؟ یبر یخوایساعت هشت شبه ها... االن م یرعلی_ام

 

 کردم و گفتم : یپوف

 ... منتظرتم.ایو زود ب میری_به خاله بگو با هم م
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سرطان خون فوت کرده بود و با مادرش که من  لیبه دل شیقطع کردم... پدر ارسالن پنج سال پ و

 کنه. یم یزندگ زنم،یخاله صداش م

 

 ای د،یکردم به امروز، به حال ترنم... نه... خانوم جاو یو داشتم فکر م یدادم به صندل هیرو تک سرم

 صداش کنم خب!  یچ ی... اه لنتدیجاو

 

 یست ورزش هی. نیماش یباز شد و ارسالن نشست تو نیرفتم که در ماش یبا خودم کلنجار م داشتم

 دادم و کوتاه گفتم : تنش کرده بود. سرم رو تکون ی_آبیطوس

 

 _سالم.

 

 سالمم رو داد و گفت : جواب

 !یای یکالفه به نظر م یلیشده؟ خ ی_چ

 

 گفتم : هیحاش یرو راه انداختم و ب نیماش

 

 و زخم خورده. بهیدختر نامحرم و غر هی یارسالن... برا دهی_دلم لرز

 

 گفت : کرد و با آرامش یخنده ا تک

 و رو کرده؟ ریما رو ز ریداداش سر به ز ی_ک

 

دستم فرمون رو گرفتم و با دست آزادم گردنم رو ماساژ دادم و بدون توجه به سوال ارسالن،  هی با

 گفتم : آروم

 

 من که ادعام م،یخراب کرد م،یاشتباه بوده... تهمت زد شهیبا سورن از ر مونی! دوستمی_اشتباه کرد

 ... میشد مر یم

 

 فرمون زدم و داد زدم : یور یمحکم ادامه بدم، مشت نتونستم
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 ریسر به ز دم،یبرعکسه. امروز چمشاش رو د هیدونستم قض یکنه اما نم یدونستم اغراق م ی_م

 !دمیپر از اشکش رو د ینبودم که چشما

 

 گفت : یدستم و با لحن نگران یرو گذاشت رو دستش

 

 .هوی میکن یبزن کنار داداش... بزن کنار تصادف م ری_ام

 

 .دمیکش یقیرو خاموش کردم و نفس عم نی... ماشستادمیو ا یفرع یتو دمیچیو پزدم  راهنما

 سکوت گذشت و باالخره ارسالن سکوت رو شکست : یتو یا قهیدق چند

 

 گه؟ید شهیمربوط م دیبه خانوم جاو هی_قض

 

ه دل باختم ب یمن کِ  ای! خداشیلعنت یاشکا ش،یلعنت ی)آره( تکون دادم. چشما یسرم رو به معن فقط

 بشر؟ نیا

 مقدمه گفتم : یسمت ارسالن و ب برگشتم

 

 ی... ولشیبه چ دونمینم یخوره و حت یبه من نم شیچیکه ه یعالمه گناه کردم. به کس هی_گناه کردم، 

کرده بود!  فیداستان رو برعکس تعر شرفیکه دست... سورن... اون سورن ب یدل بستم! به کس

 .ادی یازش... ازش خوشم م دمی... تازه امروز فهمدمیز فهمامرو نیبگم! هم یچ دونمیمن... اصال نم

 

 زد و گفت : ینگاهش کردم، برعکس تصورم لبخند درمونده

 

عالوه بر قلبت،  یزیچ هیامروز  نمیب یکه من م نجوری. اشهی... اونجا حالت بهتر ممیبر فتی_راه ب

 .فتیمغزتم تکون داده... راه ب

 

 رو زدم و گفتم : قفل

 

 .گهید تونمی.. نم.نی_تو بش
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 بغل راننده نشستم. یصندل  یشدم و رو ادهیشد... پ ادهیرو تکون داد و پ سرش

اسم حاج بابا،  دنیزنگ خورد. با د میکه گوش میحرم بود کیبسم هللا گفت و راه افتاد... نزد ارسالن

 و آروم گفتم : میشونیزدم رو پ

 

 رفت بهشون بگم. ادمی_

 

 : رو وصل کردم و گفتم تماس

 شما؟ ی_سالم حاج بابا... خوب

 

 گوشم : یتو دیچیمهربونش پ یصدا

 پسر؟ یی... کجایرعلی_سالم ام

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 

 .نیرفت خبر بدم شرمنده. شما بخواب ادمی... می_من با ارسالن اومدم حرم شاه عبدالعظ

 

 مکث گفت : کمی با

 حرم؟  یرفت یحالت خوبه؟ نصف شب یرعلی_ام

 

 کردم و  گفتم : یفپو

 

 .امی یبعد م خونمیم ... نماز صبحم رودی_حاج بابا، دعام کن فقط. با ارسالنم نگران نباش

 

 گفت : نیهم ی... برادیرو فهم میکالفگ

 

 .ریپسرم... شبت بخ رهیکه شده خِ  ی_توکُّلت به خدا باشه... هرچ

 

 و گفت : اشاره کرد رونی. ارسالن به بمیکرد یزدم و خداحافظ یلبخند
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 .یباش نجایتا صبح ا یشو... انگار قصد کرد ادهیپ میدی_رس

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 

 تونمیهم م یبرو خونه. من با تاکس ایبخواب  نیماش یتو ایب ی، اگر خسته شدباشه شتیپ دی_کل

 برگردم.

 

 شونم و گفت : یرو زد

 

 !کنهیدخترا تعارف م نیعشو نشسته  ادهیپ م،یگرد یبا هم برم می_باهم اومد

 

به سمت  م،یوضو گرفت نکهیو بعد از ا میحرم راه افتاد یبهداشت سی. به سمت سرومیشد ادهیو پ دمیخند

 .میداد لیو کفش هامون رو تحو میحرم رفت

 یقرآن م یسر هیحال خودشون بودن...  ی. مردم، چه زن و چه مرد تومیرفت حیبه سمت ضر 

 کردن. یم هیگر یسر هیخوندن و 

 

 دلم گفتم : یکردم و تو حیخلوت بود. دستم رو بند ضر یلیاما خ گه،ید زیهرچ ایشانس من بود  

 

 پر گناهت. یبنده  نیبرس به داد ا ای_خدا

 

 دلم تا بلکه بفهمم چه مرگمه! یو شروع کردم به دو دوتا چهارتا کردن تو حیضر نیینشستم پا آروم

 زدم. یبود، لبخند حیتوش مفات با قرار گرفتن دست ارسالن جلوم که 

 مشخص رو باز کرده بود. نشست کنارم و گفت : یصفحه  هیبود و  حیمفات نیب انگشتش

 

و حالت گرفته ست،  یپر از گناه یکن یهر وقت حس م گهیحاج آقا سماوات م شهیکه هم یدونی_م

هات رو هم بسنج  میتصم ی جهیامشب با دلت روشن کن! نت فتویبخون. بسم هللا... تکل ریجوشن کب

 .یرعلیام
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 رو بستم و آروم زمزمه کردم : حیساعت، مفات کیاز  بعد

 

 .یو اَغِفرل یَضَربُت نَفس ی! اِنّ ی_اله

 

 رو گرفته بودم.  ممیو بلند شدم، تصم دمیکش یقیعم نفس

داتم راحت پا رو اعتقا نقدریتونسم ا ینم ستم،ینبودم و ن شیدو سال پ یاون پسر احمق و ساده  من

 هم نداره... ! یظاهر درست یکنم که حت میرو وارد زندگ یبذارم و کس

 

 ... دمیکه به ترنم دل بسته بودم،  ازش دل بر یهمون راحت به

 بکنه! ییها یباهام چه باز یدونستم قراره زندگ ینم اما

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 یچرا حواسم به بچه دار شدن نبود، سرزنشم م نکهیا یتند درباره تختم و تند  ینشسته بود رو مامان

 کرد.

 .شمیکه اومده بود پ یچند وقت نیدرست مثل ا رمش؛یبگ دهیکردم ناد یرو بستم و سع چشمام

 

 !دمیچشماش د یرو تو یمونیاومده بود، حالم بهتر بود. من پش نجایکه سورن ا روزیاز د 

وجودم در حال رشد  یآدم تو نیبچه از ا هیاومد که  ادمی یاما، وقت بغلم کرد، به خودم اومدم یوقت 

 بوده و حاال مرده، حالم بد شد و از خودم روندمش.

 

 ورود بابا، مامان ساکت شد و منم از فکر در اومدم. خطاب با من گفت : با

 

 خونه. میرو... بهتره برگرد التی_ ترنم جمع کن وسا

 

 بشه... آروم گفتم : کردم تا صدام صاف یسرفه ا تک

 .دیراحت ترم... شما بر نجای_من ا
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 یلیداشت خ یاخم کنه و مثال سع یحت تونستیدوباره شروع کرد... به خاطر بوتاکس نم مامان

 خودش رو نشون بده... با حرص گفت : یعصبان

 

 !؟میجمعت کن گهید یجا هیاز  میدوباره بر نجایا میسر... ولت کن رهیخ یدختره  ی_غلط کرد

 

 کردم و با طعنه گفتم : یخنده ا تک

 

و ضجه  دمیپر یاز خواب م یوقت نیکجا بود ن؟یمدت کجا بود نیا یتو ن،یماه ولم کرد شیش-_پنج

گفتم  یوقت ن،یتازه حرف تنها بچتون رو قبول نکرد ؟یکه چ نیکن یشده ادعا م داتونیاالن پ زدم؟یم

خاتون  دنید ی... حتنیکدومتون باورم نکرد چیم، همن بودم که بهم تجاوز شده و من مقصر نبود نیا

 !گهیبرم د تونمیهم نم

 

دست  ن،ییتخت اومدم پا یگونه هام رو پاک کردم و از رو یبود رو ختهیکه وسط حرفام ر ییاشکا

 و آروم هلش دادم سمت بابا... داد زدم : دمیمامان رو کش

 

که  ی. پدر و مادرنیکه شما منو نخواست خوامتون، همون جور ی... نمنیکه بود ییهمون جا دی_بر

 نیدیکه نفهم نیهست یخوام. شما چه جور پدر و مادر ینبردن رو نم تیو انسان یاز مهربون ییبو

 شتنششد شما دست از دوست دا یبابا... اگر مامان بهش تجاوز م ، نابود شده.دخترتون داغون شده

 ست جواب بده.که را دمی! تو رو به جون مامان قسم م؟یدیکش یم

 

پر از اشک،  یبزنه که با لب خندون و چشما ی)نه( تکون داد و خواست حرف یرو به معن سرش

 : دمیعربده کش

 

... هر دوتون. نیدیاما از دخترت، از تنها بچتون دست کش یدیکش ی_از زنت، از عشقت دست نم

 نیفرستاد یا منو نم. اگر شماهنیمن هست یخوامتون... شماها مقصر مرگ بچه  یحاال هم نم

... ، بچممن یمسخرتون، بچه  یاونم به خاطر آبرو ن،یکرد ینم رونمیاگر از خونه ب مارستان،یت

 زنده بود. دی... شادیاالن شا ن،اال

 

 یشدن در منصرف شد و به بابا نگاه کرد. بابا شونه ها دهیکوب یسمتم که با صدا ایخواست ب مامان

 :مامان رو گرفت و آروم گفت 
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 بعدا حرف... ،یهست ی_حق باتوئه ترنم... اما االن عصبان

 

 هق کردم و مثل خودش آروم گفتم : هق

 

مونده رو  ی... باقیالیوسا امی یهم م گهی. چند وقت... ددیبر کنمی... خواهش ممیندار یحرف گهی_د

 .رمیو م کنمیاز خونتون جمع... جمع م

 

 با بهت و بغض گفت : مامان

 ؟یمن چ ؟یپس ما چ ؟یگیم یدار ی_ترنم... چ

 

 گفتم : یگرفته ا یزدم و با صدا یپوزخند

 

و به  اتونیمهمون تون،یبه خوش گذرون نیبر نیتونیبودم و نبودم، م شتونیپ که ی_مثل تمام اون مدت

 .نیکارتون برس

 

 محسنه. دمیشخص پشت در فهم یشدن در ادامه داشت و از صدا دهیکوب یصدا

 

. برگشتم سمتش که با اخم دیرو کنار زدم و رفتم سمت در... بابا دستم رو گرفت و کشو مامان  بابا

 مخصوص به خودش گفت :

 

 سوالم جواب بده ترنم. محسن... دوستت داره؟ نیفقط به ا م،یری_باشه ما م

 

 و گفتم : رونیب دمیمکث کنم، دستم رو از دستش کش نکهیا بدون

 

بود،  شمیبود و نبود... اون پ یپشتم م طیشرا نیبدتر یتو دیکه با یکه نداشتم، مثل پدر ی_مثل برادر

 تمام اشکام و دردام... اما از حاال فقط خودمم و خودم. یکوه بود برا هی و باهام بود. پشتم بود

 

که چشماش گشاد و قرمز شده بود و نفس  یدر رو باز کردم که با محسن رو به رو شدم... محسن و

 زد. ینفس م
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 گفت : یو با نگران ستادیبابا و مامان صاف ا دنید با

 

 افتاده! یفک... فکر کردم اتفاق ده،یچیکل ساختمون پ یتو دادتونیداد و ب ی_صدا

 

 دلم گفتم : یتو

 که بهش تجاوز شد مرد! یکه افتاده! ترنم مرد... البته ترنم همون روز ی_انگار خبر ندار

 

 سمتم که دستم رو آوردم باال و آروم گفتم : ادیبدون توجه به محسن خواست ب بابا

 

مدت که  نی... مثل تمام اامی یبر م میخودم از پس خودم و زندگ نجا،یا دیاین گهید کنمی_خواهش م

 دووم آوردم.

 

بود واقعا داره من رو... تک دخترش رو، تک فرزندش رو از دست  دهیکه انگار تازه فهم مامان

 با بغض گفت : ده،یم

 

ولت کنم؟ از بابات بپرس که  یچه جور ،یتو دختر من م؛یکن ی... ما جبرانش مکنمیاهش م_ترنم خو

 بو... اتییبودم و نگران تنها رتیگیمدت من چقدر پ نیتمام ا

 

 سوزوند! وسط حرفش به در اشاره کردم و گفتم : یتر من رو م شیکرد... ب یقانعم نم حرفاش

 

دخترتون  ،یروان شگاهیآسا نیکه من رو فرستاد یروز بحث رو کش بدم. شما همون خوامینم گهی_د

 .نیرو از دست داد

 

 بزنه که محسن اومد تو و گفت : یو بابا خواست حرف دیبغضش ترک مامان

 

 االن جو متشنجه! م،یکن یبعدا صحبت م دی... خاله بذاردیکنم بس کن ی_خواهش م

 

 سمت اتاق رفتم و گفتم : به

 برم. خدانگهدار. یرو م المیوسا امیم یبه زودباهم...  میندار یحرف گهی_د
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 ریدستم و ز ی... کالفه سرم رو گرفتم تودمیبه شکمم کش یتخت. دست یاتاقم رو بستم و نشستم رو در

 لب گفتم :

 

 اتفاق ببخشتم. نیخدا بابت ا دوارمیمن... ام یکنم کوچولو دایپ ینشد بهت حس ی_حت

 

 محسن اومد : یدش صداتا تقه به در اتاق خورد و پشت بن دو

 

 ام؟یب شهی_حنا خانوم... م

 

 حوصله گفتم : یچشمام اومدم تو که ب یاشک تو دنیشدم و در رو باز کردم. با د بلند

 

 با تو هم بحث... کشمیکنم، من واقعا نم ی_محسن خواهش م

 

 و گفت : دیدر آغوشم کش محکم

 نگرانت شدم امروز. یلی... خشی_ه

 

 رو دور کمرش حلقه کردم و با بغض گفتم : و با مکث، دستم آروم

 

 یرحم ی... اونا منو با بنجایا انیب گهید خوادیکه دستشون بهم نرسه، دلم نم ییجا هی_محسن! منو ببر 

 ول کردن و حاال... .

 

 و گفت : دیموهام رو بوس یرو

 

 .زمیتن عزشده برگشتن سمتت، نگران یچ دنیباالخره االن آروم شدن و فهم ،یی_آروم باش حنا

 

 رفتم سمت تخت گفتم : یکه م یو در حال رونیبغلش اومدم ب از
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 گهیجلوش. باهاشون اتمام حجت کن د یند یسوت چوندمشی_بابا شک کرده بود به دوست داشتنت، پ

 کنه محسن... دامیکس نتونه پ چیکه ه ییجا هی رمیوگرنه م ان،ین

 

 نگاه کردم و محکم گفتم : چشماش یتو

 .تو.. ی_حت

 

 اومد سمتم و گفت : یعصب

 

 .شنیباشه بچه ها حامله نم ادتی! ایمثال بزرگ شد ؟یترنم؟ مگه بچه ا یکنیم ینجوری_چرا ا

 

 تخت. یرو دمیبه محسن هم نگاه نکردم و دراز کش یحت گهیلبم... اما د ینشست گوشه  یپوزخند

به  دیکوب و در رو محکم رونیبو از اتاق رفت  واریبه د دیکوب یمشت محکم گم،ینم یچیه دید یوقت 

 هم...

 

 خودم حس کنم. یهم نتونستم وجودش رو تو هیثان کی یبرا ی! من حتحامله

 اون اتفاق افتادم.  ادیرو بستم و به سورن فکر کردم...  چشمام

 

 سورن بود. یخونه  یتو کیکوچ یپارت هی... یبه مهمون میبود ما بر قرار

 !شگاهیآرا یبه خودش تو یدگیامان مشغول رسمعمول بابا سر کار بود و م طبق

 

بلند،  نیآست رهنیپ هی! لباسم ادمهیاصرار سورن من هم زودتر حاضر شدم و رفتم خونش. قشنگ  به

 .دیاسپرت و سف یایزانوم، با کتون ریتا ز شیبود و بلند یآسمون یمردونه بود... رنگش آب ی قهیبا 

 

 یبوسه ها یرفت... حت شیخوب پ زیدم. اون شب همه چکرده بو شیدخترونه و ساده هم آرا یلیخ

 مست کرد؛ نکهیسورن! تا ا یواشکیآروم و 

و التماسم  غیج یاتاقش... و صدا یتو دیشناخت. من رو کش یخودش رو نم یحت گهیکرد و د مست

 شد! گم یو شلوغ کیموز یصدا نیب

 

 گذشته غرق شده بودم. یدم اما توخواب نبو ن؛ییافتادم پا یبلند هیدر اتاق انگار از  یصدا با
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 دنیشده بود که محسن در اتاق رو باز کرد و با د یتخت نشستم، مکثم طوالن یرو قینفس عم هی با

 اومد سمتم... شونم رو گرفت و گفت : عیسر تمیوضع

 

 بازم؟ مگه خوابت رفت؟ یدیخواب د ؟ی_ترنم خوب

 

 گفتم : دهیرو تکون دادم و نفس بر سرم

 

 ... .ادی یکنم! نفسم... نفسم باال نم کاری... چدونمینم گهیوز افتادم! محسن، داون ر ادی_

 

 سرم رو بلند کردم. ،یرعلیفاطمه خانوم، مادر ام یکه باصدا دادیکمرم رو ماساژ م داشت

 

 . شمهیباعث شد حس کنم خاتون پ دنشیعطر، همون صورت... دوباره د یباز هم همون بو 

ت، محسن دستم رو گرفت... فاطمه خانوم دستاش رو باز کرد، اومد سمتم و شدم که پام ضعف رف بلند

 بغلم کرد.

 

 یفاطمه خانوم ک نکهی... بدون توجه به اهیگر ریدستام رو دور گردنش حلقه کردم و ناخودآگاه زدم ز 

 گفتم : هیکنه، با گر یم کاریچ نجایهست و اصال ا

 

... چرا من؟ خدا امیخودم برب یعرضه ندارم از پس زندگ ی! من حتتونمینم گهی... دشمی_دارم خفه م

 شنوه؟یچرا صدامو نم نه؟یب یمگه منو نم

 

 گفت : یسرم و تند تند م یرو دیکش یم دست

 

 که حالت خوب باشه مو قشنگم! شتی. اومدم پ! آروم باش دختر گلمزکمیعز نهیبی_م

 

 تخت. یرو میآروم شدم، نشست کمیبعد که  قهی_سه دقدو

رو باهاش پاک  مینیکردم و اشکام و بعد ب یدر آورد و گرفت سمتم... تشکر فشیک یاز تو یالدستم

 کردن! زیکنما، نه... فقط در حد تم نیکردم؛ نه که ف
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اتاق. به  یشربت آلبالو، بعد از در زدن اومد تو ینیاز اتاق رفته بود، با س یک دمیکه نفهم محسن

 افتاده گفت : نییفاطمه خانوم تعارف کرد و با سر پا

 

 .نیآورد فیکه تشر یمرس .یخانوم مهدو دیی_بفرما

 

 رو داد و گفت : وانیمنم ل به

 

 .نیریتماس بگ نیداشت یاگر کار ...دیاز خونه که راحت باش رونیب رمی_با اجازتون من م

 

 !نجایآروم تشکر کردم. کار محسن بود، اومدن فاطمه خانوم به ا زدم و یلبخند

 رفت، فاطمه خانوم چادرش رو در آورد و گفت :که  محسن

 

 ؟ی_بهتر شد

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .کردم یم یی... واقعا احساس تنهانیکه اومد ی_مرس

 

 زد و گفت : یلبخند

 

بودن...  شتیکه پدر و مادرت پ دمیشن یرعلی. راستش از امزمینگرانته عز یلی_محسن جان که خ

 چرا؟! ییاحساس تنهادرسته؟ اگر اونا بودن پس 

 

 صاحبا شده به کار افتاد و گفتم : یزبون ب نیگفتم؟! ناخودآگاه ا یم یچ

 

 گفته؟ ایچ گهید یرعلی_ام

 

 شدم... دستم رو زدم به دهنمو و تند گفتم : میتا متوجه سوت دیطول کش هیچندثان
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همراه دوستش اومده بودن ؟ آخه من گفتن یدرباره  ایچ گهید یمهدو ی... آقانهیمنظورم ا دیخشی_ب

 !نجایا

 

 رو با خنده تکون داد و گفت : سرش

 

 خوادیو نم تونهیرو نم اتیاز جزئ یچیگفت که ه یدخترم، نگران نباش. راستش رو بخوا دونمی_م

 !یبگ یبه کس ینخوا دی. گفت شااز خودت بپرسم خوامیبهم بگه... و اگر م

 

 رو گرفتم و گفتم : دستش

 

 ...نیهم ی، برامن خراب بشه یدرباره  تتونیذهن ترسمیاما، راستش م دیستین ی_شما هر کس

 

 شد گفت : رهیاشک آلودم خ یچشما یتو شیمشک یدستم، با چشما یرو گذاشت رو دستش

 

جسمتم پاکه  یدلت پاکه، حت ،یهست یهستم... درسته. اما تو هم دختر پاک ی_من مسلمان و مذهب

خدا  یخدام، بنده  ی. من هم بنده شهیبا دو کلمه حرف خراب م من تی... پس فکر نکن ذهنزمیعز

 حق قضاوت نداره... داره؟

 

حرفاش قشنگ بود. دوست داشتم بهش بگم پسرت من رو قضاوت کرده بود، دوست داشتم  چقدر

 حرفاش! یسورن رو بشونم پا

 

دهنم رو بستم و  اشک... دیجد یگلوم و قطره ها یتو دیبغض جد هیدوست داشتن ها شد  نیحاصل ا 

 از حال بدم گفتم : قینفس عم کینگفتم اما، با  یچیگذشته ه از

 

 که حروم بود! حاصِل... حاصِل... ی_من بچم رو از دست دادم، بچه ا

 

 ادامه دادم : هیگر با

 _حاصِل تجاوز بود!
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 تیو خرکه مقصر مرگش خودم  یبچه ا یادآوریکرد آرومم کنه... اما  یزده بغلم کرد و سع بهت

 کرد. یداغونم م یمحضم بود، هرلحظه به صورت کامال جد

 

 آروم بشه : میگر یگوشم شروع کرد به حرف زدن که باعث شد صدا ریز

 

اومد،  یم ایاگر به دن یحت ینی ،یاز پدرش متتفر ینیحاصل تجاوز بوده،  یگی! خودت مزکمی_عز

  ؟یکرد ی... میکرد ینم قبولش دیشا

 

خودم اقدام به سقط  یحت دی... شاهیبچه ال*ش نیگفت. پدر ا یصله گرفتم... راست مهق هق ازش فا با

 کردم...! یشدنش م

 بغض نگاهش کردم و گقتم : با

 

 اما... اما خب ... ن،یگی_راست م

 

 کرد گفت : یکه دستام رو نوازش م یزد و در حال یلبخند

 

 یب ینجوریا دینبا ،یدوستات رو دار ،یو اگر رو بزار کنار ترنم جان. تو خانوادت رو دار _اما

 .یکن یتاب

 

 لبم و گفتم : ینشست گوشه  یپوزخند خانواده؟

 

برگردن  خوامیوقت نم چیهم باشن، ه خوامی! نمستنین شمیوقته که پ یلی_فاطمه خانوم، من خونوادم خ

 که من رو ترک کردن. یی... کساشمیپ

 

 رو گاز گرفت و آروم گفت : لبش

 

 ببخش... هوم؟ یسبک بش یخوایاگر م ؟یتحمل کن یتون یم یتنفر رو چه جورحجم از  نی_ا

 

 ... آروم گفتم :نییرو انداختم پا سرم
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 .میاونا حرف نزن یدرباره  کنمی... اما خواهش منیکه اومد ی_مرس

 

 زد و گفت : یمکث لبخند کمی با

 

 یقرارت... اگر دوست داشت یآروم شدن دل ب ی_باشه... راستش اومدم باهات حرف بزنم و بگم برا

 و نماز بخون. ریوضو بگ

 

 کردم و با خجالت گفتم : یخاتون افتادم! تک سرفه ا ادی... باز هم نماز

 

 گهید نینیب ی. مخوننیخب آخه مادر و پدرم نماز نم ه؟یچ نیدون یم ینی_راستش... من تا حاال... 

 ال بهش فکر...تا حا ینی! ستمیمثال محسن پسرخالمه... و خب منم بلد ن

 

 و وسط حرفم گفت : دیخند ینمک

 

دوست داشته  یول یستی... پس اگر بلد نینداره. من گفتم اگر دوست دار یدورت بگردم، اشکال ی_اله

 .دمیم ادیمن بهت  ،یباش

 

 در آورد و گفت : یو کرِم گل گل یصورت یسجاده  هی فشیک یتو از

 

 یا گهید زیوقتا قسمت چ یعروسم... اما خب بعض یم برابود دهیتو آوردم. از کربال خر یبرا نوی_ا

 عروسم، قسمت دخترم شد گلم. یخواهد بود. به جا

 

بار  هیاومد. محدثه خانوم گفته بود که  ادمیازدواج کرده بود؟ آها آره...  یرعلیام ینی عروسش؟

 کردن و به هم خورده! یداشتن ازدواج م

 رفتم و گفتم :رو بردم جلو، سجاده و چادرش رو گ دستم

 

 هرچند... ن؛یبد ادیدوست دارم بهم  ،ی_مرس
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 کردم و آروم تر ادامه دادم : یسرفه ا تک

 

 تن نجس و روح ناپاک، خدا هم دوست نداره من نماز بخونم نی_با ا

 

 کمرم و گفت : زد پشت یو به شوخ آروم

 

رحمت و توبه به  یدرها ،یبودکه  یطیهر شرا یتو گهی! خود خدا مایحرفا بزن نیاز ا گهید نمی_نب

اون  ی... بدون جایعل ایاالن بگو  نیاز هم ،یعوض کن تویزندگ یروتون بازه؛ پس اگر آماده ا

 وکه باشه و هر جور که به وجود اومده، باز هم ت یخداست... هرچ شیشکمت بوده پ یکه تو یطفل

 ؟ی... از وجودش خبر داشتنمی. بگو ببیمادرش بود

 

 "نه" تکون دادم و گفتم : یرو به معن سرم

 

 بدم! یلی... من خمیمن سقط شد! من مادر بد ی_به خاطر سهل انگار

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیپ

 

بساز که همه انگشت  یرو دوباره و بهتر بساز، جور تیامروز زندگ نی_نگران نباش دخترم. از هم

 بال رو سرت آورد. نیکه ا یاون کس یبه دهن بمونن. حت

 

 بلند شدم و محکم گفتم : ،یعمل انتحار هی یمن رو به فکر فرو برد، ط شحرفا

 

 یکس گهیبشم... اونقدر که د کیبه خدا نزد خوامینماز خوندن رو، وضو گرفتن رو، م ن،یبد ادی_بهم 

  شه؟یکنه... م تمیجرئت نکنه اذ

 

 کنه گفت : یکه انگار بهم افتخار م یلبخند، جور با

 باشه دختر قشنگم.و نگهدارت  اوری_خدا 
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که  یمارستانیب یفاطمه خانوم، بعد از دو هفته، اول رفتم حموم تا بو شنهادیبود... به پ یجد ممیتصم

 از بدنم بره. یفیو کث یهنوز از بدنم نرفته بود، و به قول خودم اون خستگ

 

اما بعد از درد داشتم  کمیمرده( هنوز  نیخارج کردن جن یساده برا یجراح هیخاطر کورتاژ ) به

 گفت : دنمی. فاطمه خانوم با درونیو از اتاق رفتم ب دمیپوش زیدوش حالم بهتر شد. لباس تم

 

 ! ماشاءهللا... !نیالحافظ و هو ارحم الراحم ری_فاهلل خ

 

 شدما! زیبودم و تم فیکث نقدریکردم، ا یم ی. اصال خودمم احساس سبکدمیکش خجالت

 

 .ادینه ز یبود ول ادمی مییاز دوران دبستان و راهنما ییزایچ هیداد،  ادیوضو گرفتن رو  بهم

 . میکرد دایقبله رو پ نا،یو ا تالیجید یو استفاده از قطب نما نترنتیا یگشتن تو یاز کل بعد

 خوند و من هم آروم آروم یبه خوندن نماز... فاطمه خانوم بلند م میو شروع کرد میانداخت سجاده

 کردم. یتکرار م

 

نماز عمرم، اون قدر دلم، روحم و روانم سبک شد که  نیبگم بعد از خوندن اول تونمیمجرئت  به

 .دوست نداشتم از جا نمازم بلند بشم

 

 و گفت : دیبه سرم کش یخانوم دست فاطمه

 

 !ییموحنا کنهیم یدلبر یلیچادر خ نیا ی_خوشحالم که تونستم کمکت کنم...  تو

 

 حرفاش. نیاز ا یشده بود قلب چشمام

 روت اثر بذاره؟ خودم باورم نقدریا تونهیم ست،یآدم که اصال مثل خودت ن هی یدونستم چه جور ینم

 !رمیبگ ادیاصال  ایروز نماز بخونم  هی شدینم

 

بود با گل  دیداشت که جلوش بسته بود. چادرش هم سف یکه آورده بود، حالت چادر عرب ینماز چادر

 . یزرد و صورت یها
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 .دیرس ین و خداحافظوقت رفت باالخره

 دنبالش. موقع رفتن، گفت : ادیقرار بود ب یرعلیام ایگو

 

 امیبهم بگو بازم ب ی. اگر دوست داشت_امروز اومدم حال تورو خوب کنم، اما حال خودم هم خوب شد

 .دنتید

 

... میجدا شد نکهیدستم و خواستم ببوسم که نذاشت و به جاش بغلم کرد، بعد از ا یرو گرفتم تو دستش

 گفتم : اریاخت یسرش، محو چادرش بودم و ب یرو زد رو شیکش چادر مشک

 

 رو امتحان کنم. ی_منم دوست دارم چادر مشک

 

 لحظه مکث کرد... آروم گفت : هی

 ؟یخوای_واقعا م

 

 و گفت : دیبار دوست داشتم امتحان کنم، سرم رو تکون دادم که خند هی حداقل

 

 .مینیب یرو م گهیهمد ی_پس به زود

 

 بره گفت : نکهیقبل ا یآسانسور رو باز کرد ول در

 

 یدانشگاهتون به زود یامتحانا دمیشن یرعلیدخترکم، زودتر دانشگاهت رو شروع کن. از ام ی_راست

 .یدرِست رو نصفه رها کن فهی. حشهیشروع م

 

 و به گفتن چشم اکتفا کردم. دمیآخ آخ... خند آخ

 ترنم قبل نبود. گهیبار ترنم د نیتنها شدم اما، اخونه  یباالخره رفت و من دوباره تو 

 

نگران  یِ لیبه ل نیب نیسبک شده، بعد از دو هفته شروع کردم به غذا درست کردن. و در ا یبا دل 

 زدم و دعوتش کردم. زنگ
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 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

ا خودم و خدا عهد کرده بودم ازش دل ببرم... که بپرسم حالش خوب بود؟! من ب نیزبونم بود، ا نوک

 بودم که فقط خودم رو گول زدم! دهیاما نفهم

 

 برداشتم : یمامان، دست از خودخور یصدا با

 چقدر خوشحالم امشب. یدونی... نمیرعلیام ی_مرس

 

 و گفتم : ابونیخ یتو دمیچیپ

 شده مگه؟ ی_چطور؟ چ

 

 پاش و گفت : نییرو گذاشت پا فشیک

 

 نمازش رو... انشاهلل خدا کمکش کنه تا دلش سبک بشه. نینماز بخونه، اول دادم ادیبهش _امروز 

 

شد... ناخودآگاه پام منقبض شد و محکم زدم روز ترمز که خداروشکر و هزار بار شکر  یچ دمینفهم

 پشتمون نبود! نیو ماش میبود ابونیخ یکه گوشه 

 گفت : قینفس عم هیبود با  دهیکش غیکه از ترس ج مامان

 

 هو؟ی یشد پسرم؟ چرا ترمز کرد ی! چری_ام

 

که دلم براش  یخبر نماز خوندن دختر دنیبگم؟ بگم از شن یخب من االن چ ؟یمحوم کن شهیم ایخدا

 ذوق زدم؟! یلیخ ده،یلرز

 

 یخواستم بگم... تک سرفه ا یکه م یدلم از خدا عذر خواستم بابت دروغ یو تو دمیکش یقیعم نفس

 :کردم و گفتم 

 

 ... رگ پام گرفت! فکر کنم به خاطر باشگاه باشه.دی_ببخش
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 بهم کرد و گفت : ینگاه مین

 نبوده؟ یا گهید زیاز چ ی_مطمئن

 

 و گفتم : دمیخند یالک

 _نه بابا! به خاطر پامه... مطمئنم!

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 

 رست کنم.شام هم د دی... حاج بابا منتظره بافتیراه ب می_پس تا تصادف نکرد

 

کردن مامان،  ادهی. بعداز پگهیزده نشد د یحرف چیرو تکون دادم و دوباره راه افتادم. تا خونه ه سرم

 به سمت شرکت راه افتادم.

 

به رشته  ی... حتادیمثل من جور در ب یپسر مذهب هی طینبود که با شرا یزیچ ،یشیلوازم آرا شرکت

 .میشده بود کیران شرشد اما، خب با مه یدانشگاهم هم مربوط نم ی

 

سر  یلی! حاج بابا خیچیه ناینماز و ا یارسالن آشنا شدم. مسلمون هست ول قیمن با مهران از طر 

 کوتاه اومد. حتیسفارش و نص کمیبا  د،یبعدش که مهران رو د یغر زد که ول هیقض نیا

 

 :با ناز و عشوه بلند و گفت  یخانوم غفار شهیوارد شدنم به شرکت، مثل هم با

 

 .نیخوش اومد ر،ی_سالم آقا ام

 

 خورد انداختم و گفتم : یو رنگش که داشت جر م ختیبد ر یصورت یبه مانتو ینگاه مین

 

. درضمن... من دیرو عوض کن دنتونی... نوع لباس پوشگمیبار آخر م یبرا ی_سالم، خانوم غفار

 هستم. یمهدو یآقا

 

 صداش کم کنه گفت : یتو یاز ناز و عشوه  نکهیکرد و بدون ا یسرفه ا تک
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 .نیهست یخود گهی_بعد از دوسال شما که د

 

 زدم و بدون توجه به حرفش، به اتاق مهران اشاره کردم و گفتم : یپوزخند

 _هست؟

 

 رو تکون داد و پکر شده گفت : سرش

 _بله.

 

 بلند شد و گفت : دنمیو در رو بستم، با د دمیکش یقیرو باز کردم و رفتم تو. نفس عم در

 

 استاد. نی! قدم رنجه فرمودیرعلیام ی_به به... آقا

 

 و گفتم : دمیخند

 بنداز! کهی_اوال سالم... دوما بذار برسم بعد ت

 

. طبق عادتش رفت سر اصل مطلب. چند تا پرونده گرفت سمتم و گفت نمیو اشاره کرد بش دیخند اونم

: 

 

خودم  ای یانبار رو چک کن یری. ممیریگب لیتحو دیکه با دهیبار رس یسر هی. یچک کن دیرو با نای_ا

 .سهیبسته ها رو بنو اتیجزئ دی... بایببر یرو هم مجبور یبرم؟ غفار

 

 و گفتم : دمیخند

 خودم، فقط... رمی_نه م

 

 که مدت ها ذهنم رو مشغول کرده بود رو گفتم : یزیبه کاغذرا کردم و چ ینگاه
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کارها؛ چون  نجوریواسه من و ا میرو استخدام کن گهید یمنش هیباشه... به نظرم  دیبا نجایا ی_غفار

 .خوادیم یهم منش نجایکه نباشه، باالخره ا شهیهم نم یغفار ،امیاز پسش برنم ییخودم تنها

 

 گفت : یو جد دیبه سرش کش یدست

 

خانوم معقول  هی یسپرم که غفار ی... باشه میگیم نویا ادی یبدت م یاز غفار نکهیواسه ا دونمی_م

 کنه. دایپ

 

 ) نه( آوردم باال و ملتمسانه گفتم : یرو به نشونه  دستام

 

 رمیدفعه رو تنها م نیگردم... ا یم داداش! خودم خوادی. نمارهیرو م قاشیاز رف یکی دارهی_اونم برم

 .ادینم شیپ یمشکل

 

 و گفت : دیخند

 

 ییاون همه بار تنها از پس چک کردن ییرو ببر... خدا ی! امروز غفاریرعلیام ای_جون من کوتاه ب

 .یایبرنم

 

! باالخره قبول کردم و بعد از گرفتن پرونده ها گهیروزه د هیکردم و با خودم فکر کردم که  یپوف

 .میانبار شد یراه یو با غفار رونیرفتم ب

 .میوارد انبار شد یهمراه غفار ،یینشون دادن کارت شناسا بعداز

 .ختیزر زد وعشوه ر ای ماشاهلل ختن،یهمون اول شروع کرد عشوه ر از

 و سرش داد زدم : اوردمیطاقت ن گهیشد، د کمیاز حد نزد شیب یوقت 

 

و  ایاز ح نمی... ااز لباست که نه سر داره نه ته نینه؟ ماشاهلل ا ایمحل کاره  نجایا یفهم ی_خانوم م

هرزه  یآدما من از اون یدی... بعد از دوسال نفهمتشیکجا به حراج گذاشت ستیکه معلوم ن تتیشخص

 خانوم؟ یبه نفهم یخودتو زد ای یفهم ینم ستم؟یدور و برت ن یو عوض

 

که حرصش  ی! غفارستادهیکارگر ا ینبود که دورمون کل نیبودم که اصال حواسم به ا یشاک اونقدر

 گفت : یلرزون یاما با صدا ،یبگه، با طلبکار یدونست چ یگرفته بود و نم
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 ...یانگار خدا رو ازت گرفتن! نترس دامنت لکه دار نم نشده که.... یزی_باشه حاال چ

 

 و گفتم : دمیدفترچه رو از دستش کش دم،یکش یقیعم نفس

 

 .دمیرو خودم انجام م شیدفتر. بق دیبر نیریبگ نیماش دیی_بفرما

 

 تونست من رو خفه کنه از حرص! یزن قشنگ م نیزد و بدون حرف رفت. ا یپوزخند

 

کردم و به سمت  لیرو تکم شیلوازم آرا دیجد یبسته ها ستیگر انبار لبا دقت و به کمک سرکار 

 راه افتادم... نیماش

 یبود و چون تو نیماش یتو دیرو به انفجار رفتم. کل تیرسما از عصبان نیماش یتو یغفار دنیو باد 

 قفلش نکرده بودم. میانبار بود

 

 و باخودم گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .ابونیرس تا پرتش نکنم وسط خخودت به دادم ب ای_خدا

 

 صداش گفت : یمذخرِف تو یبگم، با همون عشوه  یزیچ نکهیکه شدم، قبل از ا سوار

 

 نرفتم. نیدنبال ماش گهی... دهیکیهم که  رمونیمس شه،ینم دایپ نیاطراف ماش نی_ا

 

فه سکوت گذشت که کال یتو یساعت میرو روشن کردم. ن نیماش یحرف چیزدم و بدون ه یپورخند

 و دستم رفت سمت پخش. نییپا دمیها رو کش شهیش

 آروم پخش شد که حس کردم االنه که خوابم بره. یقیموس هیکه روشن شد  نیهم

 با خنده گفت : یعوضش کنم، غفار نکهیقبل از ا 

 

 تو... یرعلی_ام
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 حرفش با تشر گفتم : وسط

 

... شمیرنه مجبور به اخراجتون مبمونه، وگ ادتونیتا  نیکن کتهیخانوم...هرشب د یمهدو ی_آقا

 ن؟یدیفهم

 

 تر ادامه داد : یکرد و جد یسرفه ا تک

 .خوامی...معذرت میمهدو ی_بله آقا

 

عقب برداشتم و دادم دست  یشرکت نگه داشتم... پرونده و دفترچه رو از صندل یکردم و جلو یپوف

 و گفتم : یغفار

 

 امیب کنمیوقت نم گهیشده د کیخونه هوا هم تار برم دیباخودت... من با نایا حیتوض ی_خانوم غفار

 .دمی... به مهران بگو فردا خودم هم بهش گزارش مباال

 

 رو تکون داد و به گفتن چشم و خداحافظ اکتفا کرد. سرش

 .دیکه برسم خونه... فکرم دور و بر خودم و احساساتم چرخ ریطول مس در

 بشه گفت : ادهیاست پخو یاون شب بعد از برگشتن از حرم، ارسالن وقت 

 

تالش  یکه سرش اومده... تو دار ییداره... و جدا از هر بال دیکه خانوم جاو یتی_جدا از هر شخص

پس فقط  خوره،یبه هم گره م تونیشک نکن که زندگ د،ی. اگر خدا بخواد شما دوتا باهم باشیکنیم یالک

 داداش. ادیب شیکه صالحه پ یزیاز خدا بخواه چ

 

 نیبا ا دنیواقعا جنگ ادیم شیکه خدا بخواد پ یزید، خودم هم معتقد بودم اون چدرست بو حرفش

 کرد. یمبهم و سرنوشتم خستم م یحسا

 !ادیم شیپ یچ نمیشل کردم بب پیاک یبه قول بچه ها پس

 

 بعد... یکردم فکرام رو بذارم برا یرو پارک کردم و سع نیبه خونه،  ماش دنیرس با

 عمل کنم. کمیده بودم. بهتر بود فکر کر یکاف یاندازه  به

•°•°•°•°•°•°•°• 
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 دانشگاه نگذاشت. یکه ترنم پاش رو تو یهفته ا کیهفته گذشت،  کی

که من کالس نداشتم اومده و آخر همون روز خبر اخراج  یروز کی دمیپرس و جو، فهم کمیبعد از  

 !دهیچیکل دانشگاه پ یشدنش تو

 

به خاطر نمرات و  دمیفهم پیاک یارسالن و بچه ها قیرشوکه شدم و نگران... بعدش از ط اولش

 هاش بوده. بتیغ

 کرد! یمن رو نگران م نیحرفاست... و ا نیفراتر از ا یزیچ هیخب مطمئن بودم قض اما

 

 یمیصم یقاینه من، نه ارسالن و نه رف م؛ینداشت یبود، ازش خبر ومدهیدانشگاه ن گهیهم د سورن

 ترش.

 یحرص م یغفار یداز ظهر که شرکت بودم و داشتم از دست کاراروز ساعت بع هی نکهیا تا

 زنگ زد. میخوردم، به گوش

 

رو برداشتم و با  یگوش نیهم یبود؛ برا قمیرف یروز هیباالخره  یول رمشیبگ دهیخواستم ناد اولش

 مکث گفتم :

 

 متجاوزمون! یدروغ گو قیزنگ زده... رف یک نی_بب

 

 گفت : یخسته ا یاکرد و با صد یفوق تلخ یخنده  تک

 مارو زده داداش! ایدن ی_تو هم بزن مارو، همه 

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 کثا... هیوقت داداش  چی_به من نگو داداش، من ه

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 .رمیدارم م نمت،یبب ایدر خونتونم... ب ی_من جلو

 

 کردم و گفتم : یتک سرفه ا ره؟یم داره

 .رمینم_من شرکتم... فال خونه 
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 اومد و گفت : نیروشن ماش یصدا بالفاصله

 

به خاطر همون خدا  نباریا هی شه،یتو که خدا و پبغمبر سرت م ار،ینه ن ریدنبالت... ام امی_پس م

 .نمتیبب اینگو و ب یچیه

 

 ... به گفتن ) باشه( اکتفا کردم و قطع کردم.بود شیمرگ هی

کنه، بماند که چقدر غر زد... چون من بهش  لیمهران هماهنگ کردم که خودش شرکت رو تعط با

 لمیکردم و بعد از برداشتن وسا یامشب، باالخره اک کنمیم ستیگفته بودم خودم شرکت رو راست و ر

 .نییرفتم پا

 

نگاهش کنم سوار  نکهیحرف و بدون ا یب ستاد،یشرکت ا یسورن جلو نیماش یربع معطل کیاز  بعد

 راست رفتم سر اصل مطلب : هینگاهش کنم، جوابش رو دادم و  کهنی، بدون اشدم که سالم کرد

 

 ؟یبر یخوایکجا م ،یریم یدار ی_پشت تلفن گفت

 

سرخ و متورمش  یخش دارش باالخره نگاهم رو به سمتش چرخوندم، که با چشما یصدا دنیشن با

 چشماش، پشمام :/ فر خورد، دروغ نگفتم: دنیرو به رو شدم! اگر بگم از د

 

 .کایآمر رمیم_دارم 

 

 برگشتم سمتش و گفتم : کامل

 

 چشمات... م،یریبگ دهیالکل رو ناد یبو ؟یسر خودت آورد یی_چه بال

 

 کرد، گفت : یم یکرد و همونطور که رانندگ یخنده ا تک

 

رو بسپرم دستت  زیخوبم، فقط خواستم چند تا چ ی... ولرونیب زنهی_به قول تو الکل داره از چشمام م

 احت برم.ر الیو با خ
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 فکر بود انگار.  ینگفتم، اونم تو یچیه

 و گفت : ستادیدر خونش ا یسکوت، جلو قهیدق ستیاز ب بعد

 شو. ادهی_پ

 

 راست رفت سمت اتاقش. کیخونه، در خونه رو بست و  یتو میرفت یوقت

 یفرتمسا فیک هی واریمبل ولو بودن، کنار د یرو ایو  نیزم یرو ایبود؛ لباسا  دهیبمب ترک انگار

 کنارش. یو آب یمشک یبزرگ بود با دو تا کوله پشت

بعد با چند تا کاغذ اومد سمتم، کاغذا رو  قهیو نشستم. چند دق نیمبل رو انداختم زم یرو یلباسا 

 گرفت سمتم و خودش هم نشست رو به روم. 

 یصورتم خال یو دودش رو تو دیکش قینفس عم هی ق،یکام عم هیروشن کرد و بعد از  یگاریس

 !ادیدودش خوشم م یدونست از بو یکرد... م

 

 کمیآوردم... باالخره با  یسر در نم یزیخورد، از کاغذا هم چ یسکوتش داشت حالم به هم م از

 مکث گفت :

 

وقت  چی. در حق اون بچه هم ظلم کردم! راستش هدونمیکردم، خودم م یبد یلی_من در حق ترنم خ

 کس رو دوست داشته باشم. چیوقت نتونستم ه چیه نتونستم قبول کنم دوستش دارم... کال

 

 گفت : ینگاهم کرد... آروم و با بغض مردونه ا یکرد و با خستگ یخنده ا تک

 

 شدم! نیانگار نفر ،یرعلی_ام

 

 داغون بود؟ نقدریشده بود مگه که ا ینگفتم و فقط نگاهش کردم. چ یچیه

 ه بود، صاف بشه.سرفه کرد تا صداش که به خاطر بغض خش دار شد دوباره

 به برگه ها اشاره کرد و گفت : 

 

رو مبله فروختم...  نجایخودش رو به رو بشم. من ا ایترنم  ی_راستش نتونستم با محسن، خانواده 

برگه ها هم شماره حساب و  نیحساب جدا، ا هی یتو ختمیشمال رو ر یالیخونه، و نیپول ا

 ترنم. ینامه... برا هیاطالعاتشه، با 



 

 142  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 داد و ادامه داد : هینگفتم. تک یچیبازم ه یباال ول دیپر امابروه

 

مادر و  یبرنگشته خونه  دمیکه فهم نجوریا اد،یبرب شیهست که بتونه از پس زندگ ی_پولش جور

 یاگر محتاج نون شبش هم بشه دست به دامن کس یکه حت هیاخالقش جور ه،یپدرش. ترنم آدم مستقل

 ...فیح. کنهیتالش م شیزندگ ینشه، برا

 

 پاک کرد و گفت : عیرو سر ختیچشمش ر یکه از گوشه  یاشک قطره

 

 تا آخر عمرم حسرت بخورم که چرا ولش کردم! دی_فکر کنم با

 

 به حرف اومدم و گفتم : باالخره

 ؟یریم ی_چون بهت گفت برو دار

 

. دمیفهم یم نویگذشت از رفتارش ا یکه م هیداغون بود؛ هرثان یواقع ی، به معنرو گاز گرفت لبش

 جواب سوالم رو نداد، بلند شد و گفت :

 

و خورده  اردیلیبحث دو م ست،ین یبخوام... کم پول هینتونستم از بق ؟یرسون ی_برگه ها رو به ترنم م

 پوله! یا

 

 گرد شد و بلند گفتم : چشمام

 

 شن؟یم الشیخیخانوادت ب یدونیاز کجا م ؟یکنیبهش لطف م نکاریبا ا یکنی_چقدر؟ احمق فکر م

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 

سمت  ی. اون کارشو بلده، کسچونتشونیسپردم که بپ لمیبه وک رم،یخبر ندارن من دارم م ی_اونا حت

 .رهیترنم نم
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 گفت : یو جد یدیسمتم خم شد و تاک به

 

... نمشیبب تونمینم گهیرو راحت کن. من امشب پروازمه، د المیو خ یرسون ی_لطفا بگو پول رو م

 راحت باشه. المیخ خوامیم

 

گفت  ینم یچیمامان هم ه یاز احوالش باخبر بشم. حت تونمینبود... بعد از ده پونزده روز م بدم

 هوا تکون دادم و گفتم : یدربارش. پرونده ها رو تو

 

 ؟یخونیدرست رو نم ؟یرسونم... اما دانشگاهت چ ی_باشه م

 

 زد و گفت : یپوزخند

 !ریام هیدانشگاه کوفتمسئله اون  نیتر تیاهم ی_ب

 

 مکث ادامه داد : کمی با

 منو ببخشه. دوارمیدستش، ام یرسونیم نکهیاز ا ی_مرس

 

 بار من پوزخند زد... با طعنه گفتم : نیا

 

 .یدختر رو نابود کرد هی یببخشه؟ تو تمام زندگ تونهی_به نظرت م

 

 بزنه که گفتم : یحرف خواست

 

راحت گول  نقدریتونستم ا یخوره! چه طور یم ز خودم به همحالم از تو نه، ا ،ینگ یچی_بهتره ه

 .یبود قمیاداهات رو بخورم؟ تو مثال رف

 

 یو گذاشتمش تو زیم یرو یپوشه  ی... کاغذا رو گذاشتم تونگفت یچیو ه دیکش ششیبه ته ر یدست

 حرکت کردم. یرو برداشتم، بلند شدم و به سمت در خروج می. گوشفمیک

 گفت : بلند شد و عیسر
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 ...ری_ام

 

 سمتش که اومد جلو و گفت : برگشتم

 _حداقل تو حاللم کن.

 

 سرم اشاره کردم و گفتم : ینخندم... به باال نتونستم

 

 !میستین یحالل کنن، ما که کاره ا دیبا گهید یکیو  یی_اون باال

 

 رو باز کردم و گفتم : در

 غربت. یخوش بگذره تو دوارمی_ام

 

 .اومد یزیعربده و شکستن چ یبودم که صدا ستادهیتظر آسانسور ادر رو بستم... من و

و خاطراتمون بستم و وارد آسانسور  مینگران ی... نرفتم. چشمم رو رویول ششیدوباره برم پ خواستم

 شدم.

 

به مقصد شرکت  یتبس هیو  دمیکش یقیبهش برسونم؟ نفس عم یکاغذا فکر کردم... چه جور به

 بودم! اوردهین منمیماش یگرفتم... بدبخت

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 و گفت : نییتعجب نگاهش کردم که سرش رو انداخت پا با

 

 ؟یحداقل تنت کن ایسرت  یزیچ هی یبر شهی_م

 

و بعد محکم  یرعلیکه تازه از بهت دراومده بودم، در رو محکم بستم که در اول خورد به سر ام من

 گفتم : به در و تند و بلند دمیخجالت بکشم، چسب شتریآخش باعث شد ب یبسته شدم. صدا
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 ! حواسم...دیببخش ی_وا

 

 گفت : زدیکه تهش خنده موج م ییحرفام با صدا وسط

 

البته بعد از  د،یزود تر در رو باز کن شمیعجله دارم ممنون م کمیمن  د،ینداره خانوم جاو ی_اشکال

 د.مناسب ش تونیظاهر تیوضع نکهیا

 

و  دمیپوش شرتییسو هیتاپم  یکردم، رو یضربه به سرم زدم و همون جور که خودمو سرزنش م هی

 سرم انداختم و رفتم سمت در. یشلوارکم پام کردم. شالم رو رو یرو هم رو میشلوار ل

 

 م :زدم و گفت ی. لبخند خجالت زده استادیا خیدر رو باز کردم که س اد،یتا حالم جا ب دمیکش یقیعم نفس

 

 نجا؟یا یاومد یداشت ی... کاریمعطل شد دی_ببخش

 

جدالم باخودم تموم بشه  نکهیآخه! چرا مفرد خطابش کردم اصن؟! قبل از ا دمیبود پرس یچه سوال نیا

 گفت :

 

 _بله صد در صد کار داشتم!

 

 داخل اشاره کرد و گفت : به

 ست؟یخونه ن ی_کس

 

 : به خونه کردم و با تته پته گفتم ینگاه مین

 طبقه... فقط من ساکنم. نیا ی_اوم... راستش نه، تو

 

 مکث گفت : کمیرو تکون داد و بعد از  سرش

 

 هم من راحت ترم و هم شما. ینجوری... ادیداخل؟ و لطفا در رو هم باز بذار امیب شهی_م
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تا آخر  در رفتم کنار. در رو ینگفتم و از جلو یچیه ،یباز شد ول شمیبده پسر! ن رتی... خدا خهوف

 باز کردم و رفتم سمت آشپزخونه.

 

ها از دانشگاه  عهیبه خاطر شا ی. از وقتمیدیبود و باهم خونه رو ساب شمیپ یلیل شبیخداروشکر پر 

 .رمیو محسن گرم که هوام رو داشتن تا نم یلینرفتم و دم ل رونیاز خونه ب گهیکردن، کال د رونمیب

  

 عی... سرییرایپذ یرفتم تو ینیهم آماده کردم و همراه با س وهیدرست کردم، م مویآبل شربت هی عیسر

 بلند شد که گفتم :

 

 .نی... باالخره شما مهمان هستدیی_بفرما

 

 هم!  یرو به رو یدو متر یمبل. البته با فاصله  یرو میرو گذاشتم جلوش و نشست ینیس

 و گفت : دیکش یقیعماز شربتش خورد، نفس  کمیداره... با آرامش  کارمیدونستم چ ینم یحت

 

با شما صحبت  امیبرم شرکت اول ب نکهیبد موقع مزاحم شدم، سر ظهره و فکر کردم قبل از ا یلی_خ

 کنم.

 

 مکث کرد و گفت : بازم

 

 ...سر اصل مطلب رمیبود. م روقتید ینیبدتر بود،  مشیخب تا یول امیخواستم ب یم شبی_راستش د

 

 فته بودم!هم گره زدم، استرس گر یرو تو دستام

 مقدمه گفت : یآب دهنش رو قورت داد و ب 

 

 حساب براتون گذاشت. گفت که بدمش به شما.  هیپول و  یسر هیرفت... و  رانیاز ا شبی_سورن د

 

 رفت؟! رانیخاطر بخش اول حرفش... نفسم گرفت! از ا به

 کردم و ناباور گفتم : یخنده ا تک
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 رفت؟ ی_جد

 

 یدوشم برداشته شد. با صدا یاز رو یبار هیخودم بهش گفتم بره؛ انگار  افتاد ادمیپلک زدم و  تندتند

 از فکر در اومدم و بهش نگاه کردم : یرعلیام

 

بود، سپرد به من به عنوان  یادیحساب و پول ها خبر ندارن... و چون پول ز نی_خانوادش از ا

 .امانت

 

شده  رهیخ نیدا رو گرفت به سمتم؛ به زمدرآورد. بلند شد، اومد سمتم و کاغ فشیکاغذ از ک یسر هی و

 گفت : یبهم کرد و با لبخند محو ینگاه میبود، ن

 

 خدمت شما. ،یاز امانت نمیداد به دست صاحبش... ا دیرو هم با ی_امانت

 

 و گفتم : دمیکش یقیلرزونم رو به سمتش دراز کردم و کاغذها رو گرفتم... نفس عم دست

 

 ن؟یچ نای_ا

 

 فت :سر جاش و گ برگشت

 

خود  یکه پول توشه. به گفته  یاطالعات حساب بانک شیشما... و بق ینامه ست برا هی شیکی_

 .پوله اریلیحدود دو م یزیسورن، چ

 

قرچ قرچ صدا داد. متعجب نگاهش کردم، انگار الل شده  هیاومد باال که  یگرد و سرم جور چشمام

 بودم! 

 

رها شدن از  ینیبرم خارج،  تونمیم یحت ینیتوپ،  نیشما هی ینی د،یجد یخونه  هی ینی اردیلیم دو

 شهر و آدماش! نیتن... از ا نیقفس... از ا نیا
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 و آروم گفتم : نمونیب زیم یکردم. کاغذا رو گذاشتم رو رونیفکرا رو ب نیو ا دمیکش یقیعم نفس

 

 الیم. االن با خگرفت ادیمدت ازشون  نیا یتو زایچ یلیبه من لطف داشتن... و من خ یلی_مادرتون خ

 من، نه خودش سالمه و نه پولش حالله! یزندگ یکه گند زد تو یبگم آدم تونمیراحت م

 

بود که  نی! مهم استینبود مهم نبود و ن ایپول حق من بود  نیتمام پول هاش بستم، ا یرو رو چشمام

 نداشتم. اجیاحت زهایچ نیمن به ا

 لبش نگاه کردم و گفتم : یتش هل دادم. به لبخند گوشه کاغذها رو به سم ی هینامه رو برداشتم و بق  

 

من با پول  یخراب شده  یتباه شده و زندگ ی ندهیاما، آ یبرام خبر رفتنش رو آورد نکهیاز ا ی_مرس

 دست خانوادش. دیبرسون ای نیپول ها رو براش بفرست دیتون ی. اگر مشهیدرست نم

 

کرد که با  یفکر م دهیا هیبودم و اون داشت به  ... من منتظر جوابشنمونیسکوت شد ب قهیدق کی

 گفتنش حس کردم ُگر گرفتم... !

 

پول رو بهش  تونمیپول رو به شما برسونم و راستش نم نینظر دارم، من به سورن قول دادم ا هی_من 

به... به  میپول رو ببر دیرو مسدود کرده. اگر موافق باش شیارتباط یبرگردونم چون تمام راه ها

متوجه  نجا،یا م، اما من اون دفعه اومدنداره یربط چیپول شماست و به منم ه نیالبته ا وارگاه؛رخیش

 ... شدم بچتون

 

 مکث ادامه داد : کمیشد، نفس منم حبس شد از حرفش... با  ساکت

 

شناسم  یرو م ییو جا دیوقت بگذرون کمی میتیو  کیکوچ یبا بچه ها نیدوست داشته باش دی_گفتم شا

 .دیپولتون رو اونجا خرج کن نیدارن. اگر دوست داشت اجیه به پول احتک

 

 جابه جا شدم و گفتم : کمیتونست بده.  یبود که م ینظر نیبهتر

 کجا؟ دیبگ شهی_م

 

 زد و گفت : یلبخند
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 .میکنم که بر یهفته اگر وقتتون آزاده هماهنگ م نی. آخر امیدنبالتون باهم بر امی یم ن،ی_اگر خواست

 

 و گفتم : دمیبه شالم کش یچه جنتلمن شد حاج آقا! دست هاو

 

 قبلش با من. دی... پس هماهنگ کنی_مرس

 

 مکث گفت : کمیکتش در آورد و با  بیج یکارت از تو هی

 

قرار رو  قیو روز دق قیکه ساعت دق دیریبا من تماس بگ شهیاگر م د،یمنه خانوم جاو یشماره  نی_ا

 بگم بهتون.

 

 به خودم گفتم : یو به شوخ دمیتو دلم خند زیر

 

 بهت شماره هم داد! ایب ،ی_پسر مردم رو از راه بدر کرد

 

 شدم : یخودم قهوه ا شیرسما پ شیبا حرف بعد اما

 

 نشه. یکارت برداشت بد نیاز دادن ا دوارمی_ام

 

 کردم، کلمو خاروندم و گفتم : یکه داشتم به کارت نگاه م یکرد و در حال یسرفه ا تک

 

 راحت! التونیخ ؟یچه برداشت بد_نه 

 

 رو برداشت و گفت : فشیک

 

 .میکن یشما باشه. با هم هماهنگ م شی_پس کاغذا، کارت عابر بانک و پول ها پ
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 یکه کفش هاش رو پاش م یو درحال رونیرو تکون دادم و آروم تشکر کردم. از در رفت ب سرم

 کرد، با مکث نگاهم کرد و گفت :

 

 بپرسم؟ یسوال شخص هی شهی_م

 

 گفت : دیسکوتم رو د یخوردم... منتظر نگاهش کردم که وقت جا

 

 ن؟ی_چرا از دانشگاه اخراج شد

 

! حاال چرا واسه من مهمه که عکس العملش ستی... فکر کردم اصال واسش مهم ندیعجب پرس چه

 شد که صدام کرد، نگاهش کردم که گفت : ادی! مکثم زه؟یچ

 

 .دینگ دی_اگر دوست ندار

 

 زدم و گفتم : یلبخند دم،یکش یقیعم نفس

 

سورن  ارن،یبرام حرف در ب ایلیوسط محوطه باعث شد خ یها کار دستم داد... اون دعوا عهی_شا

ترم رو افتادم... و کال از  نیبود و خب ا ادیهم ز بتامیبه بار آورد. البته غ ادیز یخراب ،یرفت ول

 دانشگاه اخراج شدم.

 

 و گفت : ستادیا صاف

 !د؟یعوض کن دیخوا یگاهتون رو م_دانش

 

 )نه( تکون دادم وگفتم : یرو به معن سرم

 دنبال کار بگردم. دیکنم، راستش با ی_به دانشگاه فکر نم

 

 به حالت اول برگشت. عیلحظه گرد شد و سر هی چشماش

و به ما دوتا  رونیشده اومد ب زیر یبگه که در آسانسور باز شد و محسن با چشما یزیچ خواست

 شد. رهیخ
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شده، آروم بهش سالم  زیر یمحترمانه سالم کرد و دستش رو برد جلو، اما محسن با چشما یرعلیام

 داد گفت : یکه دست م یکرد و در حال

 

 تو خونه؟ نیتنها بود ؟یکنیم کاریچ نجای_ا

 

 حاال، عجبا! شهیم یرتیجمعش کنه واسه من غ نویا ادیب یکی

 بگه که زودتر گفتم : یزیاست چخو دهیباال پر یبا ابروها یرعلیام

 

 .تو معطلشون نکن ای... شمام برنیبرسونه و االنم دارن م یامانت هیاومده بود به من  یرعلیام ی_آقا

 

 !ریو رفت تو... اوهوع ام ریکرد از ام یلحنشو عوض کنه، خدافظ نکهیکرد و بدون ا اخم

 تکون داد و گفت : یهم سر یرعلیام

 

 اومد. شی_فکر کنم سوتفاهم پ

 

 اومد. لبخند زدم و گفتم : شیپ بدم

 

 بابت امروز.. ی. مرسریاخالقش تنده شما به دل نگ کمیمحسن  ست،ی_مهم ن

 

 کرد. یتکون داد و خداحافظ یسر

 مقدمه گفت : یبرگشت و ب هویمکث کرد،  کمیخواست بره سمت آسانسور که  

 

 شتریب دمتونیکه د گهید یسراغ دارم. دفعه کار  هیمن براتون  نیگرد یم دنبال کار نیگفت ی_راست

 .نی... البته اگر خواستدمیم حیتوض

 

دانشگاهم  یغرورش تو یکه آوازه  یرعلیمثل ام یو مغرور یشوکه شدم! پسر مذهب ییجورا هی

 که من رو قضاوت کرده بود و اشکم رو در آورده بود. یبود، همون پسر دهیپبچ
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 بود.  دیمن بع البته از نظر یشنهادیپ نیهمچ ازش

 

 گفتم : عیزد، سر یمحسن که اسمم رو صدا م یصدا با

 

 مساعد... طی. االن شرامیحرف بزن دمتونید یوقت دی_بذار

 

 و تند تند گفت : دیحرفم پر وسط

 من برم خدانگهدار. دی_بله بله متوجهم، ببخش

 

 قلبم!  ای، خدارفت داخل عیآسانسور رو باز کرد وسر در

محسن رو به رو شدم. دست  یکه برگشتم، با صورت برزخ نیو در رو بستم. هم مدیکش یقیعم نفس

 شد و گفت : نهیبه س

 

 ... یپسره  نیا کشهیاونم تنها... جانماز آب م نجا؟یکار داشت ا ی_چ

 

 صبرکن نگه داشتم و گفتم : یرفت جلو! دستم رو جلوش به معن یتخته گاز م داشت

 

ناپاک  هی یکن ی... اون وقت فکر نمیزنیتهمت م هیبق یاکبه پ ی_درست صحبت کن محسن، دار

 !یپاک یلینه که خودت هم خ ساده؟یجلوت وا

 

اتاقم  یرفتم تو یرو جمع کردم و داشتم م زیم یرو ینگفت. کاغذا یچیلحنم انگار جا خورد که ه از

 که گفت :

 

 بهت داده؟ یچ ن؟یچ نای_ا

 

 رفتم گفتم : یطور که داشتم م همون

 کاغذ و نامه ست. یسر هی ستن،ین یممه زی_چ
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 عقب و بلند گفت : دیرو کش لباسم

 ن؟یچ نایا گمی... مزنمی_دارم با تو حرف م

 

 ابرومو انداختم باال و گفتم : هیآورد؟  یدر م یآقا باالسر باز نقدریا یتعجب نگاهش کردم... از ک با

 

 یکش یم یجور نیکه لباسم رو ا دستت یمگه قالده گرفت ؟یرو قبال هم داشت ایباز یوحش نی_ا

هم به  یرعلیام دونم،یخودم، حد و حدود رابطه هام رو م یدارم برا یشخص میحر هیعقب؟! من 

... نمحس چینپ به پر و پام نقدریگذاشتم، پس ا حرمت مادرش راه دادم... و البته در خونه رو هم باز

 لطفا!

 

نداشتم؛  یبدونه، بهش اعتماد کاف یزیها و سورن چخواستم درباره پول  یکرد و ولم کرد. نم یپوف

 رو بهش بگم. یزیمسائل چ نیکه از ا یحداقل نه اونقدر

 

 گفتم : رلبیمکث ز کمیبا  یکنار تختم، خواستم شالم رو بردارم ول یعسل زیم یرو گذاشتم رو کاغذا

 

 خط قرمز بذارم. هی دیمحسن هم با ی_برا

 

مبل نشسته  یشربت رو برداشتم و خطاب به محسن که رو وانیل .رونیرو صاف کردم و رفتم ب شالم

 کرد گفتم : یبود و فقط نگاهم م

 

 برات؟ ارمیب یخور یم یچه شربت ؟یشد سر زده اومد ی_چ

 

 مقدمه گفت  یب

 .نتتیبب خوادی_خاتون م

 

رفت.  یخوردم پام به فنا م یشد. تکون م کیت کهیخورد و ت زیدستم ل نیاز ب وانیشل شد، ل دستم

 آشپزخونه و گفت : یاومد تو عیمحسن سر

 

 ؟ییتکون نخور، حواست کجاست حنا نچمیا هی_از جات 
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 گفتم : یبا ذوق و نگران تم،یتوجه به وضع یب

 

 !نه؟یخواد منو بب یگناهم؟ خودش گفت م یمن ب دونهی_م

 

سنگ اپن، اومد  یروها ردم کرد و نشوندم  شهیش یاپن بغلم کرد، از باال یپاش کرد و از رو ییدمپا

 بود گفت : نیکردن زم زیو همون جور که مشغول تم نییپا

 

 با خودت حرف بزنه. دی. بانتتیزودتر بب دی_بابات باهاش حرف زده، خاتون هم اومده تهران، گفت با

 

 گفتم : رلبیو ز دمیکش یقیعم نفس

 

 ه!... بعد از چند مانهیخواد منو بب یخودم! م یی_خاتونم، خاتون موحنا

 

 اپن و گفت : یکنارم نشست رو اومد

 

 اما خب... رتن،یگیپ ایلی! راستش خرتهیگیپ وقته یلی_خاتون خ

 

 بره و گفتم : کردم تا بغصم یسرفه ا تک

 نجا؟یا یاومد نیواسه هم ،یکه خبر داد ی_باشه مرس

 

 سرم اشاره کرد و گفت : یشال رو به

 

 بغلت کردم؟ االن نیکه هم یمن ؟ی_واسه خاطر من سرت کرد

 

 شهیزدم؟ خب من هم یرو گول م یک دم،یکش یقیداد! نفس عم یاصال به سواالم جواب نم امروز

 کردن سخته... پوف!  رییآزاد بودم و تغ

 گفتم : آروم
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 برو. یندار ینگو... اگر کار یچی_ه

 

 تکون داد و گفت : یسر

 ؟یندار ی_باشه فقط بگو با کابوسات مشکل

 

 دامه داشت، اما کوتاه جواب دادم :بود که ا نیا قتیحق

 .امی_دارم کنار م

 

 مزاحمم؟ نقدری! اایکن یم رونمیب ی_رسما دار

 

رو برداشت و  فشیزد، ک یکم کنم که پوزخند شیبزنم و از ناراحت یرفتم واقعا... خواستم حرف تند

 !نا؟یا ای میمن روان ایبه هم. خدا دیکوب در رو هم محکم رون،یرفت از در ب

 

 سرم برداشتم و رفتم سمت آشپزخونه تا ناهار درست کنم.  یرو از رو لشا

 شنهادیدرست کردن زرشک پلو با مرغ، به پ نیو در ح خچالیاز  رونیگذاشتم ب جیو هو مرغ

 و حرفاش فکر کردم. یرعلیام

 

 ها و برش دادن به مرغ ها شدم. جیو مشغول خورد کردن هو دمیکش یقیعم نفس

 یعرب یچادر مشک هیو برام  شمیاومد پ دارمونید نیهفته بعد از آخر کیافتادم، فاطمه خانوم  ادی 

... و بعدش باهام حرف زد و نیسرم کردم و خواستم باهاش راه برم، با مخ خوردم زم یآورد که وقت

 رو انجام بدم. یبه زور کار ستمیگفت که مجبور ن

 

 یرعلیکه دختِر دوسِت فاطمه خانوم بود و ام میافتادم، مر یرعلیهمسر سابق ام یحرفاش درباره  ادی

کنه و االن  یهمراه پسرعموش که دوستش داشت، فرار م یروز قبل از نامزد میعاشقش شد! و مر

 هم ازش خبر نداره. یکجاست و کس ستیهم معلوم ن

 

ثل از دانشگاه اخراج شدم، م یکه وقت میشد یمیگفت برام... اونقدر صم یرعلیاز داغون شدن ام یحت

 .ستیداد و قانعم کرد که اصال مهم ن میمادر دلدار هی

 .ستیآرومم کرد و گفت مهم ن یکل ،یهرچند خودش گفته بود درسم رو ول نکنم ول 

 ن...که من عاشقش بودم و او یسورن افتادم! سورن ادی ییهوی یلیخ و
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 .امیرو تکون دادم تا از فکر در ب سرم

 هیقابلمه و گذاشتم سر گاز. ادو یتو ختمیر ازیراه رب و آب و پرو هم ینیزم بیو س جیو هو مرغ

 .کردم سیزدم و برنجم رو خ

 لب گفتم : ریو با بغض ز دمیکش یقینفس عم  دمیلحظه دست از کار کش هی

 

 نامرد! یکرد یو پشتم رو خال یاز همون پشت بهم خنجر زد ،یپشتم باش شهیهم ی_قول داده بود

 

 لب گفتم : ریگونم، با حرص و محکم پاکش کردم و ز یرو دیچک یاشک قطره

 

 براش! یکن هیگر ی_حق ندار

 

روشون و با  دمیو کالفه دست کش رونیاز آشپزخونه اومدم ب دن،یناخواسته چک یبعد یها قطره

 حرص و بلند داد زدم :

 

 .یکن هیگر یکه بهت تجاوز کرده حق ندار یکس یبرا ،یکن هیبراش گر ی_حق ندار

 

 هیگر قهیمبل. هق هقم کل خونه رو پر کرده بود، چند دق یدستم و نشستم رو یرو گرفتم تو موهام

 کردم تا آروم شدم.

 سیبلند شدم و رفتم سمت سرو عی! سردیبرق از سرم پر د،یکه کش یریدلم و ت ریبا درد گرفتن ز 

 و.... یبهداشت

ج ماه باالخره عادت ماهانه شده بودم، بعد از حدود پن یحوصله و عصب یب نقدریا نیواسه هم پس

 بودم!

 بند رخت. یرو شستم و انداختم رو رمیمربوطه، لباس ز اتیاز انجام دادن عمل بعد

زنگ زدم که بعد از  یلیرو با صابون شستم و رفتم سمت آشپزخونه. ساالد درست کردم و به ل دستام

 دو بوق جواب داد :

 

 خالصه حالت چطور؟ ره؟ی؟ شکمت سدماغت چاقه ؟یخوش ؟ی_سالم موقشنگم... خوب
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 و گفتم : دمیخند

  نجا؟یا یایم گمیخوبم خداروشکر... م گم،یم یو مهلت بد ی_اگر نفس بکش

 

 و گفت : دیخند زیر

 _منم خوبم! پشت در خونتم، باز کن که از قبلش خودم رو دعوت کردم.

 

 گفتم : فونیرفتم سمت آ یکه م ی... در حالولیا

 باال. ای_ بدو ب

 

بعد با دست پر از آسانسور اومد  قهی. چند دقستادمیساختمون رو باز کردم و دم در منتظرش ا در

 .رونیب

 نگاه کردم و با خنده گفتم : گهید یزایو چ ریماست موس ال،یپفک، پف پس،یچ یحاو یها لونینا به

 

 چه وضعشه دختر؟ نی_ا

 

 رو باز کرد و گفت : ششین

 .مینیبب لمیف میخوا یپالسم، م شتی_امشب پ

 

 گفت : دهیو با ذوق بهم نگاه کرد... کش دیکش یقیرو در آورد و اومد تو، نفس عم کفشش

 

 _نه... !

 

 کردم گفتم : یم یتوش رو خال یکه محتوا یهارو ازش گرفتم و در حال لونینا دم،یلحنش خند به

 

 بانو. یلی_آره، زرشک پلو با مرغ... مخصوص ل

 

 و گونم نشوند.ر یپشت بغلم کرد و بوس از

 .شمیاومد پ یم شتریرو خوردم، ب تمیکه دوباره چوِب خر ییاون شب کذا از
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مغرور نبود خداروشکر!  یاصل ،یو خوشگل بود ول یامروز یلیخ دم،یبار د هی مادرش رو هم یحت

 .میباهم جور شده بود شتریهم ب یلیمن و ل

 

 خچال،ی یو جا دادن غذاها تو ییف شوظر نیماش یبعد از گذاشتن ظرف ها تو م،یکه خورد ناهار

 مبل ها. یرو میدم کردم و نشست ییچا میرفت

 مقدمه گفتم : یو ب دمیکش یقیرو مزه کردم، نفس عم مییچا

 

 بود... تنها! نجایامروز ا یرعلی_ام

 

 . با خنده گفتم :دمیشد که به دادش رس یگلوش و داشت خفه م یتو دیپر ییچا

 

 !خبر هیبه خاطر  ی_خفه نش

 

 گرفته اما بامزه گفت : یپر از اشک و صدا یچشما با

 ه؟ینکنه خبر طونیشده... ش یچ نمی_بگو بب

 

 خوردم و گفتم : مییاز چا گهیقلپ د هیو آروم زدم تو سرش.  دمیخند

 _نه اومده بود خبر رفتن سورن رو بده.

 

 زد : عیگرد شد و ج چشماش

 ه؟یمگه الک ؟یرفت؟ کجا؟ کِ  ؟ی_چ

 

 تم باال و گفتم :انداخ شونه

 

 برداشته شد انگار. دوشم یاز رو یبار هی! اصال گهیدونم... رفته د ی_نم

 

 لب گفت : ریکرد و ز یپوف

 متجاوز! ی_چس اومد گوزو
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 و با قهقهه گفتم : زهیتا نر زیم یرو گذاشتم رو ییاز خنده، چا دمیپاچ هویگرد شد و  چشمام

 

 ره... شدم! ! پا...سی. سرو... ده... دهنت..ی_وا

 

 و گفت : دیهم خند خودش

 .گهید گمی_خب راست م

 

 ایگو م؛یتا بخواب میدیدراز کش میو حرفاش، رفت یرعلیمختصر از ام فیخوش و بش و تعر کمیاز  بعد

 از دانشگاه اومده بود و جنازه بود! یلیل

 یلیر اون هم خطور، خداروشک نیهم هم یرعلیبا ام گمید یبهش نزدم، از حرفا یحرف چیپول ه از

 نشد. ریگیپ

 گفتم : رلبیو ز میشونیپ یزدم تو هوی، شدم اذان گفته بودن داریاز خواب ب یوقت

 

 _نماز ظهرم قضا شد که!

 

 شده بود آروم گقت : داریب میشونیدستم با پ یکه از صدا یلیل

 

 ؟یدیشده؟ خواب د ی_چ

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 .دارشویب یخوای_نه... شب شده اگر م

 

خواد بخونم.  ی! نماز نمودمیافتاد که آقا من پر ادمی هویخون  دنیبا د س،یشدم و رفتم سمت سرو بلند

چشماش رو ماساژ داد و  کمیو  دیکرد. خند گرد شده نگاهم یبا چشما یلیکه ل رونیبا رقص اومدم ب

 گفت :

 

 !ه؟یشده که تو کو*نت عروس ی_چ
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 با لبخند گفتم : نیهم یخونم، برا یدونست من نماز م یم یلیل

 

 بخونم خوشحال شدم.  خوادی_عادت ماهانم... نماز نم

 

 باال و گفت : دیپر ابروهاش

 نه؟ یتازه شد هی_بعد از اون قض

 

 . متفکرانه گفتم :ستادمیا فیرو تکون دادم وسط اتاق بالتکل سرم

 

 ... هوم؟میبخور به جاش هله هوله ها رو م،یشام نخور گمیاالن؟ م میکن کاری_ به نظرت چ

 

 و با ذوق گفت : دیبه شکشمش کش یدست

 .امیب یی_کامال موافقم! فقط من برم دستشو

 

اومد، خطاب بهش  ییاز دستشو یو منم رفتم سمت آشپزخونه. وقت یبهداشت سیرفت سمت سرو اون

 گفتم :

 

 دانلود کنم خودم؟ ای یآورد لمی_ف

 

 گفت : و رونیبه دست از اتاق اومد ب یدیس

 قشنگا! یآوردم از اون سک*س لمیف_

 

 نگاهش کردم و گفتم : سیف پوکر

  ؟یدخ یو بهم تجاوز کن یکن کمیتح*ر یخوای_نکنه م

 

 و گفت : دیخند

 !یخودم لیجون اصن باب م یکه هست دمیسف ،ی_خوشگل که هست

 



 

 161  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 دستگاه و گفت : یرو گذاشت تو یدیخنده. س ریز میکه داشت باهم زد یلحن داش مشت از

 

 بهت بدم. گهیشوک د هیکمه... گفتم  تیزندگ جانیترسناک آوردم، نه که ه لمیف_

 

 جلومون. میکرد فیها رو هم رد ی. خوراکونیزیتلو یجلو میو نشست دمیخند

 !مینیآورده بب سوکمندیرفتم از خنده... نکبت برداشته گ سهیشد ر یکه پل لمیف 

 خوابمون رفت. ونیزیتلو یتو سر هم که همون جلو میو زد میدیخند نقدریا

•°•°•°•°•°•°•°• 

بود و منو محکم نگه داشته بود که  نیاونقدر سنگ ،یبرم کنار ول رشیکردم از ز یزدم و سع یغیج

 اومد. یبه جز با دست زدنش ازم بر نم یکار چیه

 

. کمربندش رو برد دمیشن یاون سر و صدا به خوب یباز شدن کمربندش رو تو یولم کرد، صدا هوی

کردم! بلند  یمبود؛ اونقدر که دردش رو کامال حس یاندازه واقع یبدنم... ب یرو دیال و محکم کوببا

 زدم که... یم غیج

 

 .نیزم یزدم و پرت شدم رو یبلند تر غیج هوی نیزم یرو یزیافتادن چ یبا صدا 

 : گفتم مبل و با حرص یگشاد شدم رو اطرافم چرخوندم، دستم رو گرفتم به دسته  یچشما

 

 بود؟! یچ یصدا ی_لنت

 

 گفت : یو با نگران رونیاز اتاق خواب اومد ب عیسر یلیل

 

 ؟یشد یچ ؟یتر ی_خوب

 

 و گفتم : دمیکش یقیکرد بلند شم. نفس عم کمکم

 دوباره. دمید ی_داشتم کابوس م

 

 تاسف سرش رو تکون داد و گفت : با
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 !گهید ی_من فکر کردم خوب شد

 

 :گفتم زدم و یخسته ا لبخند

 بهتر شدم... نگران نباش. یلی_خ

 

خواد! خواست بره که  ینم ای تونهینم ایبگه که  یزیچ هیخواد  یم دیشد فهم یمدل نگاهش کامال م از

 و گفتم : دمیدستش رو کش

 

 شده ؟ ی... چنمی_بگو بب

 

 گفت : هویرو گاز گرفت و  لبش

 

فضولما! اما  یکردم که... فکر نکن یداشتم اتاقت رو مرتب م دم،یرو د تیعسل زیم یرو ی_کاغذا

 کرده ترنم؟  یکار نیواقعا سورن همچ

 

مناسب بذارمشون، به خصوص نامه رو که هنوزم نخوندم. در هر حال  یجا هینبود  حواسم اصال

 انکار کردن نداره. گهیبود د دهیحاال که فهم

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 

 ودم خرج کنم.خ یپول رو برا نیا ستی_آره... و قرار ن

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 ؟ی_انتخابش با توئه... نامه رو خوند

 

 نه تکون دادم. دستم رو گرفت و گفت : یرو به معن سرم

 

 . یقول بده از دستم ناراحت نش گمیبهت م یزیچ هی_ترنم 
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 تعجب نگاهش کردم. با

 : مبل و خودش هم نشست بغلم و گفت یگفتم که نشوندم رو یا باشه

 

 یپول رو بردار نیاز ا کمی یتونینه به خودت مربوطه اما، حداقل م ای یخوایپول رو م نی_ترنم! ا

 شیکه دوباره اون افتضاحا پ یگرفت شیرو در پ یچون راه گم،یم نیا یبرا نوی... امیترم یباهاش بر

 هم بهتره. ندتیآ ی... براشهیخودت هم راحت تر م الیخ ینجوری. حداقل اادین

 

هست  تتیشخص یکه بکارت نشان دهنده  ییجا ران،یا یبود. من تو یگفت، حرفاش منطق ینم مبد

 .کنمیم یزندگ

 کرد که به چشماش نگاه کردم و باخنده گفتم : ینگاهم م یبا نگران 

 

 به من... مگه قراره بخورمت؟ یُزل زد  ینجوریا هی_چ

 

 کرد و گفت : یهوف

 ! یکن ی_به خدا گفتم االن خفم م

 

 باال انداختم و گفتم : یا ونهش

 !ونهیبهم مد نوی... سورن اهی_حرفات منطق

 

 مکث به پام اشاره کرد و گفت : کمیتکون داد و با  یسر

 . ییبه نظرم خودتو برسون به دستشو ی_تر

 

 .ییو رفتم سمت دستشو دمیعادت ماهانه از جام پر یادآورینگاهش کردم که با  جیگ

 کالس بعداز ظهرش حاظر بشه. یرو جمع کرد تا بره خونه و برا لشیوسا یلیاز صبحونه، ل بعد

هم  د،یتا هم برم خر رونیکوچولو کردم و بعد از چند هفته رفتم ب شیآرا هیلباسام رو تنم کردم،  منم

 بخورم. رونیدور دور و هم ناهار رو ب

•°•°•°•°•°•°•°• 

که از خونه  یبار نیآخر یورده بودم؟ حتشدم، چقدر وقت بود نخ رهیرو به روم خ یتزایذوق به پ با

 .ادیبالها سرم ب نیا نکهیبود! قبل از ا یلیبا ل دیو رفتم خر رونیاومدم ب
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کش اومد و آب از دهنم  دشیسف یتزایپ ریمرغ و قارچ رو برداشتم که پن یتزایاز پ یلیبرش مستط هی

 راه افتاد.

 .دمیچش رو رینظ یب یلنت نیا یبهش زدم و مزه  یبا ذوق گاز 

نگرفتم و با اتوبوس  یتاکس گهیبود د کیبعد از حساب کردنش، چون تار باز بود. شمیتا آخر غذا ن 

 رفتم. ادهیهم پ شیو بق ابونیرفتم تا سر خ

 

 خسته بودم، یلیخ گهیراه رفته بودم و دستامم پر بود که د اونقدر

 پتو. ریلباس خواب تنم کردم و رفتم ز هیلباسام رو در آوردم،  عیسر 

 زود خوابم رفت. یلی! اونقدر خسته بودم که خچیه نامیمسواک و دوش و ا 

 

... بله... دمیو د دمیبه پشتم کش یهوا روشن شده بود! دست دم،یبودن لباسم از خواب پر سیحس خ با

 افتاد، افتاد! یاتفاق م دیکه نبا یافتضاح

 

 یساعت کیحموم.  یردم و رفتم تورو جمع ک یو بلند شدم. رو تخت دمیحرص کش یاز رو یغیج

 .رونیساعت ترگل و ور گل اومدم ب کیحموم بودم و باالخره بعد از  یتو

 

نامه سورن افتادم، به  ادیکردم که  یو رو م ریحوصله داشتم کانال هارو ز یکرد و ب یدرد م دلم

 .زیم یروو عسل آوردم و گذاشتم  ییچا وانیل هینامه و کاغذا و  ،یبلند شدم و گوش یسخت

 یچشمم تاب م یجلو A4کاغذ  یخوردم. کلمات رو ییقلپ از چا هیرو باز کردم و همزمان  نامه

 : بودن ختنیخوردن و اشکام متتظر ر

 

 یگفت ول شهینم یچیبگم! ه یچ دونمی. راستش نمیو ناراحت یعصبان دونمیمن! م ی_سالم مو قرمز

 . یحت بکشنفس را هی یتون ی... مستمین رانیا گهیخب من د

 ،یدیوقت نفهم چیکه به تو داشتم. تو ه یعشق یو منم قربان یهوس من شد ی! تو قربانه؟یچ یدونیم

 هیتو بودم؛  به نظرت  ی وونهیمن د ،ی... و قبل از مستشمیم وونهید کنمیمست م یمن وقت نکهیا

 د.که سر تو اوم ییبال شهیفاجعه... م شهیم شه؟یم یاگر مست بشه، بعدش چ وونهید

 

 لب گفتم : ریرو پاک کردم و ز اشکم

 .یکن هیقشنگ توج یوقت بلد نبود چی_ه
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 و ادامش رو خوندم : دمیکش یقیعم نفس

 

 ایزندان  یو برام شر بشه... که تو منو بنداز رمیگردن بگ دمیترس دم،ی_بعد از تجاوز بهت ترس

 نیعشق رو گرفت و شدم ا یاشدم که تو رو بد جلوه دادم، ترس ج یاما، اونقدر عوض گهید زیهرچ

 .ینیب یکه م یکثافت

بچم... بچمون  دمیفهم یمن بود و ببخش که نتونستم جبرانش کنم. وقت ریشدنت از دانشگاه تقص اخراج

 که سرت آوردم رفتم. ییخوردم. ببخش که بدون جبران کردن بالها یمرده، تلنگر بد

کس ازش خبر نداره،  چیپوله که ه یبا مقدار یکحساب بان هیاومد، دادن  یکه از من بر م یکار تنها

پول ها رو بهت  گمیبهش اعتماد کنم و به اون م تونمیکه م هیکه تنها کس یرعلیو ام لمیبه جز وک

 برسونه.

 یروز دی. به امنمتیروز بب هی دوارمیو ام یخودت بساز یخوب برا یزندگ هیپول  نیبا ا دوارمیام

 .ار! خدانگهدیباش دهیکه من رو بخش

 

رو گرفتم  ییچا وانیشکمم جمع کردم و ل یپاهام رو تو ز،یم یزدم و کاغد رو انداختم رو یپوزخند

 دستم... یتو

که به سورن  یذره حس کیخوردم و  گهیقلپ د هیسورن فکر کردم،  یقلپ خوردم و به حرفا هی 

 پاک کردم! میداشتم رو از دلم، ذهنم و زندگ یکاظم

 

که بهم  یکارت یرو از تو یرعلیام یرو برداشتم و شماره  میمذخرف، گوش یاز فکرها ییرها یبرا

 کردم. save یمهدو یرعلیداده بود نوشتم و به اسم ام

 دیچیخواب آلودش پ یاسمش رو لمس کردم و منتظر شدم تا جواب بده... بعد از دو سه بوق صدا 

 زود نبود که! یلیخ ای رید یلیخ که با تعجب به ساعت خونه نگاه کردم... ده صبح بود، یگوش یتو

 گفتم : عیاَلو گفتنش حواسم جمع شد و سر با

 

 !دیترنمم... خانوم جاو ،یرعلی_سالم آقا ام

 

 : دمیرو شن ارشیهوش مهین یسرفه اومد... بعدش صدا یصدا

 

 .گهید قهیچند دق رمیگ یمن باهاتون تماس م شهیاگر م دی.، ببخشدی_سالم خانوم جاو
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 تظر تماستون هستم... روز خوش._باشه پس من

 

روز دوم تا چهارم  د،یکش ریت شتری. آروم بلند شدم که دلم بقطع کردم شیخداحافظ دنیبعد از شن و

 روزهاست! نیبدتر شهیهم

کالس گذاشتم و بعد از چند  کمیزنگ خورد.  میبعد گوش قهیده دق دم،یدوباره نشستم و بعد دراز کش 

 جواب دادم : هیثان

 

 .نیم خوب هست_سال

 

 .شرکت بودم امروز خواب موندم روقتیتا د شبیمن د دیببخش ن؟یشما خوب ی_سالم، مرس

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 زود مزاحم شدم. یلیمن بود...فکر کنم خ رینداره، تقص ی_اشکال

 

کنم، فردا که پنج شنبه ست زمان  یصحبت م رخوارگاهی... خب من با شدییخانوم نفرما نی_مراحم

 .دیباش لیرفتن... البته اگر شما هنوز هم ما یبرا هیخوب

 

 مبل و گفتم : یدسته  یرو انداختم رو پام

 

 ؟ی... خب فردا چه ساعتنیهستم نگران نباش _من سر حرفم

 

 مکث گفت : کمی با

 ست؟ین یدنبالتون، مشکل امی یصبح م ازدهی_من ساعت 

 

به مادر و پدرتون هم سالم  .نیدیزحمت کش یسهم خوبه! پس من فردا منتظرتونم. مر یلی_نه، خ

 .دیبرسون

 

 .ریرسونم... روزتون بخ یرو م تونی_بزرگ
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 قدر هولم من! نیکنم. هم یفردا اک یبلند شدم تا برنامه و لباس برا یاز خداحافظ بعد

•°•°•°•°•°•°•°• 

بسم هللا گفتم و رفتم سمت  هیبود!  گهید زیچ هی نشیقبل ماش یاومده بود، دفعه ها یمشک یسانتافه  با

تامل، در جلو رو باز کردم و نشستم، با لبخند سالم کردم که خوش رو  جوابم رو داد  کمی. با نشیماش

 و گفت :

 

 کمی امیتا ب نیهم ی! براهویوسط راه خاموش شد  ومدهیدستم ن نیماش نیمن قلق ا ن؟ی_معتل که نشد

 .دیطول کش

 

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 مبارکه! ده؟یجد نی_ماش

 

 گفت : یرو روشن کرد و با لبخند کمرنگ نیماش

 .ی_بله مرس

 

 پخش شد و بعدش راه افتاد. یتیال یقیموس ن،یشدن ماش روشن با

 شکست. یبود که سکوت رو م کیموز یرد و بدل نشد و فقط صدا نمونیب یبه اونجا حرف دنیرس تا

بغلم  یچهار ماهه تو یدختر بچه  هیبه خودم اومدم که  یاتفاق افتاد... و من وقت عیسر یلیخ زیچ همه

 کرد.  یو با تعجب و نگاهم م شیدرشت و قهوه ا یبود و با چشما

 

مادرش، پدرش  ی فتهیکه کم کم داشتم ش یکرد، پسر یم با لبخند نگاهم یرعلیچند قدم اونور تر، ام و

 شدم! یو خودش م

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

از  یکی ،یچند ماهه رو آروم بغل کرد. خانوم توسل یاز بچه ها یکیبا آرامش و ذوق  یلیخ

که حدود چهل سال سن رو داشت، با لبخند با ترنم اشاره کرد و گفت  رخوارگاهیش یمیقد یپرستارها

: 
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 پسرم؟  ی_ازدواج کرد

 

 و گفتم : دمیخند

 رفت! میشد ریپ گهید ده؟یبه من زن م یک ،ی_نه خانوم توسل

 

 زد و گفت : یلبخند

 

 داره؟ یدختر خانوم... باهات چه نسبت نیپس ا ینکرد حرفا پسرجون! اگر ازدواج نی_نزن از ا

 

 لب گفتم : ری! زمیدینگاهم رفت سمتش، واقعا از کجا به کجا رس دوباره

 

 _از دوستان و آشناها هستن.

 

 و گفت : دیکش یآه

 خودش مادر شده؟ کنه،یرو بغل م _چه با حسرت هم بچه ها

 

 رو محکم بستم و بعداز باز کردنش گفتم : چشمام

 _نه.

 

 یادیز کمیبود، فقط  یزن خوب یهم به سمت ترنم رفتم تا از سوال هاش فرار کنم. خانوم توسل بعد

 !دیپرس یسوال م

 کاراش نگاه کردم. و به بمیج یتو دادم که صدا داد و جلب توجه کرد. دستام رو کردم هیبه در تک 

 

 یو چشما یبغلش که با لباس صورت یتو یمکث برگشت سمتم و به دختر کوچولو کمیبا  ترنم

 کرد، اشاره کرد و گقت : یم ییدرشتش خودنما

 

 !نهیریچقدر ش ه؟یکوچولو چ نی_اسم ا
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 چرخوندم که اومد جلو و با ذوق گفت : یلبخند سرم رو به سمت خانوم توسل با

 

 ماهه مهمون ما شده. کی. حدودا نهیتکیکوچولومون اسمش آ دختر نی_ا

 

 نگاهمون کرد و گفت : جیگ ترنم

 شه؟یم یچ شیمعن ه؟ییاسم کجا نیتکی_آ

 

دونستم  یمسلط بودم و م یاستانبول یِ زبان ترک یرو کمیداشتم،  هیسفر به ترک نیکه چند ییاونجا از

 .هیچ شیداره و معن یترک شهیاسم ر نیا

 بگه، به سمتشون رفتم و گفتم : یزیچ یخانوم توسل کهنیاز ا قبل

 

 .هیمثل ماه... اسمش ترک ینی نیتکی_آ

 

 گفت : یتوسل خانوم

کنم، مادر و پدرش  یسرخ آوردنش فکر م بیترکه. از طرف صل خودشم ست،ین ی_فقط اسمش ترک

 نده.آورده که زنده مو یادیکوچولو شانس ز نیکشته شدن و ا هیو ترک رانیمرز ا یتو

 

بودم  ومدهیوقت بود ن یلیکه خ ییحدودا. از اونجا فشونهیاطالعاتش هم کامل بودا! البته وظ ماشاهلل

 بودم. دستام رو آوردم جلو و گفتم : دهیکوچولو رو هم ند نیا نجا،یا

 

 بغلش کنم؟ شهی_م

 

 تم :گف یبچگونه ا یو با صدا رلبیو ز دمیرو بوس شیشونیلبخند بچه رو داد دستم... پ با

 

_Aitkin çok güzelsin!  ( ییبایز یلیتو خ نیتکیآ !) 

 

 و گفت : دیکش نیتکیبه صورت تپل آ یبعد دست دم،یترنم رو شن یتک خنده  یصدا
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 ؟ی_ترک هست

  

 یموهام که داشت از جا م یرو از رو نیتکیکه دست آ یبار مفرد! درحال کیبار جمع،  کی

 داشتم... گفتم : یکندشون، برم

 

 گرفتم. ادی کمی یاما به خاطر سفر و معامالتم، مجبور_نه 

 

 و گفت : باخنده

 حرفت رو؟ یترجمه کن شهی_آها... خب م

 

 لبم... ابرو انداختم باال و گفتم : یاومد رو یطانییش یآگاه خنده  ناخود

 

 شرط داره ! یول گمی... مشهی_نه نم

 

 مکث گفت : مکیکمرنگ شد... آب دهنش رو قورت داد و با  کمی لبخندش

 

 ترجمه؟ هی_شرط؟ به خاطر 

 

 خواستم بگمش. یم یخورد ول یبه سنگ م رمیت دیشا

 بود رو دادم دست ترنم. هیگر یبود و آماده  دهیکه لباش رو برچ نیتکیآ

 هیچند ثان یبرا نباریتکون تکونش داد که آروم شد. دوباره نگاهش رو برگردوند سمت من... ا کمی 

 شدم. رهیخ شیقهوه ا یچشما یتو

 یجوره نم چینبود، خوشحال بودم اما، ه رونیب یلیحجابش رو حفظ کرده بود و موهاش خ نکهیاز ا 

 چشماش شد! یشد ُمنکِر غِم تو

 تک سرفه نگاهم رو از چشماش گرفتم و رک گفتم : هی با

 

از طرف  هادششنی! راستش پدیایب دیخواد دعوتتون کنه خونمون، اگر قابل بدون یوقته م یلی_مامان خ

مامان ازتون  نقدریو حاج بابا هم ا نیرفت یبا ناراحت ن،یکه اومد یبار نیو آخر نیمن بود، چون اول

 هست. دنتونیکردن که مشتاق دوباره د فیتعر
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 نفسم رو فوت کردم. چشماش گرد شد و آروم گفت : نامحسوس

 

 _راستش شوکه شدم، انتظار دعوت شدن از زبون شما رو نداشتم. 

 

 زد و ادامه داد : یلبخند

 بندازم. نیروتون رو زم خوامینم نکهی. هم به خاطر مادرتون، هم به خاطر ارمیپذ ی_اما م

 

رو زد کنار و  شیمشک یتخت و موها یگذاشتش تو د،یکه خواب نیتکیخداروشکر رد نکرد! آ باز

 گوشش آروم گفت : ریکه ز دمی. شندیلپش رو بوس یرو

 

 _خدافظ ماه بانو!

 

 شد و گفت : کیبهم نزد کمیازش فاصله گرفت.  و

 

 پول، فقط... ییجابه جا یبرا میبهتر شد! به نظرم بر یلیحالم خ ،ی_مرس

 

 گفت : یدو دل کمیکردم که با  نگاهش

 

سورن  دمیفکر کردم و فهم یلیخودم بردارم. خ یپول رو برا نیمقدار از ا هیخوام  ی_راستش من م

 دارم. یخودم برم یرو برا ونشیلیم کیفقط رو بهم بدهکاره،  یزیچ هی

 

 شد بچلونمش و بگم مگه من آقا باال سرتم؟ یکاش م یبه من جواب پس بده؟! ا دیکرد با یفکر م چرا

 خودم رو کنترل کردم و گفتم : یلحظه خندم گرفت! به سخت هیلفظ ) آقا باال سر (  از

 

کار  یچ دیبگ گهیهرکس د ایبه من  ستین زمپول مال شماست، اصال ال نی! ادی_تَرن... خانوم جاو

رو  نجایا نیهم ینخواستن پول مصممه؛ برا یلحنتون برا دمیباهاش. من فقط د دیبکن دیخوا یم

 دادم... حله؟ شنهادیپ
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 اتاق بچه ها اشاره کردم و گفتم : ی) بله ( تکون داد. به در خروج یزد و سرش رو به معن یلبخند

 

 بچه ها هم هست. ی هیبق دنیکارا... االن وقت خواب لیتکم یبرا میبر دیی_بفرما

 

کارت موند... اون هم به اصرار من و  یتو ونیلیکرد و حدود پنج م زیرو وار اردیلیکل دو م باالخره

 نکنه! یکارت رو کامل خال نکهیا یبرا هیبق

 

 یکاف هیوتش کردم به با خودم کلنجار رفتم و دع کمی رون،یب میاز اونجا اومد نکهیبعد از ا خالصه

 سرنوشت ساز بشه. ییجورا هیکه قرار بود  یشاپ یشاپ... کاف

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ِمنو اشاره کردم و گفتم : به

 .نیسفارش بد نیخواست ی_هرچ

 

 شد و گفت : رهیبهم خ ی... با نگاه مشکوکزیم یرو بست و گذاشت رو منو

 سوال بپرسم؟ هی شهی_م

 

 و محکم گفتم : هم گره زدم یرو تو دستام

 _بله البته!

 

بزنه که با اومدن گازسون، حرفش رو خورد... بعد از گفتن سفارشمون که من قهوه و  یحرف خواست

 پسره رفت و بالفاصله ترنم گفت : ،یتوت فرنگ کیسفارش دادم و ترنم ش کیک

 

 د؟یکن یرفتار م ضیضد و نق نقدری_چرا ا

 

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 ؟یکنیبار مفرد صدام م کیو  یبند یر جمع مبا کی_چرا 

 

 شد و گفت : نهیداد و دست به س هیتک
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 کافه؟ یاری یدختر نامحرم رو باخودت م هی ،یهست یمذهب ی_چرا وقت

 

 گفتم : یشدم و با لبخند مرموز نهی! من هم دست به سشده بود یباز هی انگار

 

 کافه؟ ارمیرو ب ظلم کردم ییجورا هیکه در حقش  یدختر دی_چرا نبا

 

 تعجب گفت : با

 ؟ی_ظلم؟ چه ظلم

 

 و آروم گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 گوشم! یتو یزد یچ ینرفته برا ادمی_من 

 

 و گفت : نیی. سرش رو انداخت پادمیشدن صورتش رو به وضوح د سرخ

 

 .ی. قضاوتم کردشما.. ینی_خب... خب تو... نه 

 

دادم و  هیبردم! تک یشده بود؛ از حرص دادنش لذت م جیجمع و مفرد خطاب کردنم گ یهم تو باز

 گفتم :

 

 نکردم؟ گه،ی. ظلم کردم د_در هرحال..

 

 و گفت : دیرو ازم دزد نگاهش

 

دختر رو که ظاهرش مثل منه رو با  هی دینبا ،یهست یمذهب یو... به قول یهست ی_شما که پسر حاج

 .ارنی ی. برات حرف در میاونور ببر نوریخودت ا

 

 و گفتم : دمیخند زیمفرد... ر بازم
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اونور ببرن؟ مگه حرف  نوریدختر نامحرم با خودشون ا توننینم یمذهب یپسرا یکنی_چرا فکر م

 هوم؟! م؟یکن یم کاریچ میمردم مهمه؟ اصال مگه دار

 

 کنم... و در آخر موفق شد و گفتم : تشیاذ شتریخورد تا ب یوجودم داشت وول م یتو یکرم هی

 

 !میبکن یا گهیکار د یدوست داشته باش نکهی_مگر ا

 

! با افشیبود ق یعال یگرد شده نگاهم کرد. نتونستم نخندم، لعنت یسرش رو آورد باال و با چشما عیسر

 گفتم : یآروم یخنده 

 

 بود... آروم باش! یشوخ هی_

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 !؟یرعلیآقا ام یکن یم یجور نی_چرا ا

 

 شد و گفتم : کم لبخندم کم کم

 کنم؟یم ی_چه جور

 

 !نیریگ یو قلوه پس م نیدیبه هم که دل م دیگ یم یچ مینیتا ماهم بب کنهیم ی_آره بگو چه جور

 

 !میدیکنارمون هر دو از جا پر ییآشنا یصدا با

بچه ها،  ی هیارسالن و بق طنتیپر از ش یچشما دنیتک سرفه سرم رو برگردوندم که با د هی با

 قشنگ! دیی... گاوم زانییو بستم و سرم رو انداختم پامحکم چشمام ر

 چونش و با خنده گفت : ریگروه سورن، دستش رو زد ز یاز پسرا یکی ار،یماز

 

 کافه؟ یدخترخانوم نامحرم نشسته تو هیکه با  هیرعلیام نیا نه؟یب ی_ارسالن من چشمام درست م
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و سرش رو برگردوند  اریگردن ماز ! ارسالن دستش رو انداخت دوردی)نامحرم( رو از قصد کش

 و گفت : واریسمت د

 

 داداشم دخالت نکن، خوبه مثل شماها باشه؟ یکارا ی... توسی_ه

 

 گفتم : نتونستم سکوت کنم، با حرص گهید

 د؟یکن یکار م یچ نجایکشمتون... شماها ا ی_م

 

 و گفت : دیخند اریماز

 ! شیو ف میو ببرآبروت میاومد متیدید نجایا ابونی_شانست زد، سر خ

 

 گفت : یلرزون یصورتش رد کرد. ترنم با صدا یجلو از مایبلند شدن هواپ هیدست رو شب و

 

 _فکر کنم بهتره که من برم.

 

محکم خطاب به  یلیگند بزنن بهش؟ اخم کردم و خ انیپشمکا ب نیتالش کردم که ا نهمهیبابا! ا یا

 ارسالن گفتم :

 

 بابت امروز طلبتون. یکی_

 

اعتراض پسرا بلند شد و همون موقع هم سفارشاتمون رو آوردن! ترنم  یکه صدا میبلند بش میستخوا

 حس کردم! نجوریهم من ا دینگاه کرد... شا وانیرنگ دور ل یدو دل به مارماالد صورت

 پسرا و گفت : ی هیو بق اریماز یزد پس کله  ارسالن

 

 . دییکارمون... بفرما نیکنه بابت ا یو خفه ممن یرعلیوگرنه ام د،ینیبش دییبفرما دی_خانوم جاو

 

و راه  میکرد یاز پسرا خداحافظ ک،یزد و آروم نشست. بعد از خوردن قهوه و ش یلبخند کم رنگ ترنم

 .میافتاد

 شد گفت : ادهیپ نکهیدر خونشون که نگه داشتم، بعد از ا یجلو 
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 من! یبود برا یممنون... واقعا روز خوب یلی_بابت امروز خ

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 ...یبود و راست یمن هم روز خوب ی_راستش برا

 

 فاصله گفتم : کمی با

 دنبالتون؟ امی_ فردا ب

 

 تعجب گفت : با

 ؟یچ ی_فردا؟ برا

 

 کردم و گفتم : یرفت؟ تک سرفه ا ادشی یزود نیبه ا ینی

 

 هستن. انیرفت دعوتتون کردم؟ مامان و حاج بابا هم در جر ادتونی_

 

 گفت : یاخم کمرنگ با

 از دعوتتون. ی. مرسکنمی... خودم با فاطمه خانوم صحبت مگهیروز د هی یبرا میبذار شهیم _اگر

 

 اصرار نکردم! گهی... به هرحال دکمیبار بهم برخورد  نیانتظار رد کردنش رو داشتم اما ا نکهیا با

 رو تکون دادم و راه افتادم سمت خونه. سرم

 

نمازخون  ترنم هم نکهیمامان افتادم. ا حرف ادینماز هم نخونده بودم.  یبودم و حت ریاز صبح درگ 

 نزد پس؟!  یشده بود! چطور حرف

 لب گفتم : ریرو تکون دادم و ز سرم

 _به تو چه! 

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•
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 و ...و کامنت و و  کی. چقدر النستاگرامیا یاز ماه ها رفتم تو بعد

 جیشکمم جمع کردم و شروع کردم به پاک کردن پست ها و عکس هام... و در آخر پ یرو تو پاهام

 رو کال پاک کردم.

 

 : دیبا متن سف اهیعکس س هیرو گذاشتم.  میاستور نیرو فالو کردم و اول یلیزدم، اول ل دیجد جیپ هی

 شروع دوباره! هی_ 

 

کوچولو، به حرف ها و  نیتکیامروز فکر کردم، به آ رو گذاشتم کنار. به میزدم و گوش یلبخند

 . یرعلیام یکارها

 مونیپش دی... شادمیخجالت کش ،یداده بود بپرسم ول شنهادیکه پ یکار یدوست داشتم درباره  یلیخ

 نکرد! یاشاره ا چیشده بود که خودش هم ه

 

 .دنیر از حرفامون رو شنچقد ستی! معلوم ندمیدوستاش خجالت کش یافتادم... چقدر جلو قاشیرف ادی

شدم و آروم و  زیخ میقلبم، ن یفکر کردم... با تند شدن تپش ها یرعلیام یکردن ها تیلبخندا و اذ به

 گفتم : رلبیز

 

 جنبه نباش ترنم! یجنبه نباش... ب ی_ب

 

 رفت. خوابم قهیچشمام رو بستم و بعد از چند دق قینفس عم هی با

•°•°•°•°•°•°•°• 

 اشاره کرد و گفت : شیر کناراتاق و د هی به

 شرکته. ریهم اتاق مد یکی نیاتاق منه، ا نجای_ا

 

 جابه جا کردم و گفتم : دوشم یرو رو فمیک

 هستم؟ یمنش نجای... فقط من امونهیم ادمی_

 

 ) نه ( تکون داد و گفت : یرو به معن سرش
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 نجایلبته من زودتر آوردمتون که اهنوز! ا ومدهیچرا ن دونمیکه نم یداره، خانوم غفار یمنش هی نجای_ا

 .نیبدم اگر گوش بد حیرو توض ییزایچ هیرو هم نشونتون بدم و 

 

 یسرم رفت تو هویحرفش برگشتم سمتش که  نیبا ا دم،یکش یاتاقا رو سرک م یکه داشتم تو من

 یم شیرسما داشتم آت گهیاز هم... من که د میفاصله گرفت عیو نفس هر دومون حبس شد! سر نشیس

 گرفتم از خجالت!

 گفتم : الیخیو ب یبا دستم خودم رو باد زدم و سوال کمی ه،یاز چند ثان بعد

 گرم شده هوا... نه؟! کمی_

 

 و کالفه گفت : دیکش ششیبه ته ر یدست

 

باهاتون  کمیممکنه  د،ینداشته باش یکار یخواستم بگم با خانوم غفار ی... من منجایگرمه ا کمی_بله 

 .فتهیلج ب

 

به شدت  شمیچند لحظه پ یتا حرارت بدنم که به خاطر سوت دمیکش یقیرو تکون دادم. نفس عم سرم

 .نییپا ادیباال رفته بود، ب

 اتاق خودش اشاره کرد و گفت : به

 

کنن.  یبراتون درست م یو پنج متر ستیاتاق ب هیکنن و  یجدا م شهیرو تا آخر امروز با ش نجای_ا

بار و شمارش  لیتحو ،یادار یکارها شتری. بامی ینم نجایا یلیخالبته من  ن؛یمن هست یشما منش

 ست؟ین ی. مشکلدیتا اعداد و ارقام رو حساب کن دیای یمنه. شما همراه من م یمحصوالت به عهده 

 

 گفت. یداره؟! با لبخند سر تکون دادم که ) خوبه ( ا تیهمه مسئول نیو ا ادی ینم یلیخ

 باشم! ششیبود که مدام پ نیشرکتشون... و حاال کار من ا امیکار ب یاز دو روز بهم گفته بود برا بعد

. و از همون میو قرارداد رو امضا کن میشرکت که اسمش مهران بود، اشاره کرد تا بر ریبه اتاق مد 

 من ورق خورد. یاز زندگ یدیجد یروز، صفحه 

 

 .مید رو امضا کردباالخره قرار دا فم،یحقوق و وظا زانیم یاز صحبت کردن درباره  بعد

که در اتاق  میکرد یساعات حضورم صحبت و توافق م یشرکت درباره  ریو مد یرعلیبا ام داشتم

 !پشیبود که چشمام گرد شد از ت یخانوم فوق العاده جلف اومد تو... جور هیزده شد و 
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هام گفت ممکنه با یباشه که م یو حدس زدم همون منش دمیرو شن یرعلیفوت کردن نفس ام یصدا

 .فتهیلج ب

توجه به  کردم... با اخم نگاهم کرد و بدون زدم و سالم یوارد بشم، لبخند یکردم از در دوست یسع

 من، خطاب به آقا مهران گفت :

 

 ر؟یمد یهستن آقا یک شونی_ا

 

 کرد و گفت : یدست شیپ یرعلیبزنه که ام یمهرانم که انگار هول کرده بود، خواست حرف آقا

 

و بعد از کسب  زننیمعموال در م ؟یورود داد خانوم غفار یبه شما اجازه  ین... کسمن هست ی_منش

 داخل. انیاجازه م

 

 زد و گفت : یآشکارا پوزخند یغفار

 سر کار؟  نیاریب نویکه ا نیزد ی_منو پس م

 

 گفتم : تیبود! با عصبان حیوق یلیخ گهید

 .گنیبه درخت م نی_درست صحبت کن خانوم مثال محترم. ا

 

 گفت : هیتوجه به بق یکنه که سر تا پامو نگاه کرد و ب رمیخواست تحق یم نگارا

 _صد رحمت به درخت!

 

 گفت : تیداد آقا مهران همه رو ساکت کرد. با عصبان یصدا

 

به کار  یهستن و کار یرعلیام یمنش دیحد و حدود خودت رو بدون لطفا! خانوم جاو ی_خانوم غفار

 ن؟ی... متوجه شددیکن یشده رفتار م نییکه براتون تع یمرز یشما ندارن. شما هم تو

 

 .رونیهم رفت ب عیگفت و سر یآروم ینارک کرد، بله  یرعلیمن و ام یبرا یچشم پشت

 و گفت : دیبه گردنش کش یدست مهران
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اگر  یدون یم گهیتو که د ریهوا. ام رو رهیاگر بزاره بره کل شرکت م نی... انویا دی_توروخدا ول کن

 !مشیببند دیشرکت رو کال با نیبابام و باباش، ا شیغر غر کنه پ بره

 

 تعجب گفتم : با

 ...؟یخانوم؟ پس چجور نیا ستین ی! مگه منشدی_ببخش

 

 و گفت : دیوسط حرفم پر یرعلیام

 

 ی هیخودش! پول اول یبرا هیکله گنده ا هیپدر مهرانه، پدر مهران هم  یاز رفقا یکیدختر  ی_غفار

 نیا یجلو تونمی... در هر حال من نمنیهم پدرش قرض داده بود بهمون، واسه همشرکت رو  نیا

 دختره ساکت بمونم!

 

 به ساعت کردم و گفتم : ی! نگاهیرمنطقیغ چه

 رو شروع کنم؟ _خب من از االن کارم

 

 مهران بلند شد و گفت : آقا

 

اتون درست بشه. از پس فردا جدا کنن تا اتاق بر یا شهیش شنیرو با پارت ری_امروز قراره اتاق ام

 و بره! ادیمرتب ب دیکن یکار هیرو هم  یرعلیام نیا دیخداکنه بتون د،یاریب فیتشر

 

 و گفت : دیخند یرعلیام

 دلت پره ها! یلی_خ

 

که از  یغفار یاز جلو ،ینگفت. باالخره بلند شدم و بعد از خداحافظ یچیه یول دیمهرانم خند آقا

 .میتحرص مثل گوجه شده بود گذش

 

 گفت : یرعلیکه ام مینشسته بود نیماش یتو

 

 .نیاونجا بهش سر بزن دیبر نیسرماخورده، اگر دوست داشت نیتکیگفت آ یم یتوسل _ خانوم
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ناهار  یدوست داشتم برا میدیرس یتشکر کردم. سر ظهر بود و وقت یآروم یلبخند و باصدا با

 بود! دیبه محرم و نامحرم مق یلیخ یرعلیبود که... ام نجایمسئله ا ،یدعوتش کنم ول

 .مینیشرکت بب یرو تو گهیدوشنبه همد یعنیفردا قرار شد پس  یبعد از خداحافظ نیهم یبرا

 

 .دیزود دو روز گذشت و دوشنبه رس یلیخ

بود که فاطمه خانوم زنگ زد بهم و شخصا دعوتم  نیکه برام افتاد، ا یدو روز تنها اتفاق نیا یتو 

 روم نشد رد کنم! گهیب... دجمعه ش یکرد برا

 

که دمپا  یمشک یو شلوار ل دیسف یبا نوشته ها یمشک ینخ کیتون هیکردم؛  نهیآ یبه خودم تو ینگاه

 بود.

راست به آغوش تابستون  کیو حال و هواش رو از دست دادم و  دیشد و من ع یداشت گرم م هوا

 رفتم؛ هرچند هنوز تا تابستون مونده !

 

اسپرتم رو  فیزدم. ک و رژ گونه هم ملیر کمی ،یرژ لب کمرنگ اکتفا کنم ول هین فقط به زد خواستم

 .رونیاز خونه ب دمییال استارم، دو دیوسف یمشک یایکتون دنیبرداشتم و بعد از پوش

 

 ریاتوبوس، پام گ ستگاهیا یجلو قایتا به اتوبوس برسم و دق دمییدو یاتوبوس رو به سخت ستگاهیتا ا 

 .نیاومده باال و خوردم زم نیکه از کف زم یپنج سانت ی هلیکرد به به م

 و... نیزم یولو شد رو فمیک یتو یالیرو ببندم، وسا فمیک پیکه عادت نداشتم ز ییاونجا از

 

 عیو سر دمیکش ینیه فمیکنار ک اینوار بهداشت دنیدو تا پسر سرم رو آوردم باال. با د دنیخند یصدا با

رو  المیاون دوتا پسر توجه کنم، وسا یبه متلکا نکهی. بدون افمیک یتوبرشون داشتم و انداختمشون 

 شد نگاه کردم. یم دورتر که هر لحظه ازم یجمع کردم و با حرص به اتوبوس

 

دادم که  یو به خودم دلدار ابونیشد! لنگون لنگون رفتم سر خ رمیبه عنوان روز اول قشنگ د خب

 دربست گرفتم. نیهم یاشکال نداره... برا یول خرج کمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

 به پروپام گهیهم د یبودم. غفار یراض روز مثل برق و باد گذشت! سه روز که به شدت از کارم سه

 یو م میکرد یورمون حواله م هیداد که خب ما به  یم یناموس یبا نگاهش فحشا ،یول دیچیپ ینم

 !میکن
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فردا رو  یکارها ستیتبلت ل یم رو چک کردم. توپس فردا که نوشته بود یقرارها نیآخر یخستگ با

خودکار، از اتاقم  هیو  یرعلیام یبرا یرو مرتب کردم و بعد از برداشتن دفترچه، تبلت، آب معدن

 شدم. یرعلیو در واقع وارد اتاق ام رونیرفتم ب

داد.  یخبر از خواب بودن م قشیکشدار و عم یداده بود و چشماش بسته بود. نفسا هیتک شیبه صندل 

 شد! یخواب مظلوم تر م یچقدر تو

به  ینشست و دست خیخورد و چشماش باز شد. س یکردم که تکون یتک سرفه ا دم،یکش یقیعم نفس

 .دیصورتش کش

 

 باز کردم و گذاشم جلوش و گفتم : یرو به سخت یمعدن آب

 فکر کنم. دیخسته شد یلی_خ

 

 کرد و انگار حواسش نباشه گفت : یخنده ا تک

 االنم به خاطر توئه. یتگ_نه خس

 

 گفت : عیچشماش گرد شد و سر هویکه هول کردم! اما اون با چندلحظه بعد،  من

 

اصال  ینی. ستیکه... به خاطر شما ن نهیا منظورم ینی! یستیشما ن ینیمنظورم تو... نه  ینی_نه... 

 لش کن اصال!و ینه که ربط نداشته باشه ها... فقط... وا ینیبه شما نداره... نه  یربط

 

من داشت  یدانشگاه االن جلو یو خوش بر و رو یرو گرفته بودم. پسر مذهب دنمیخند یزور جلو به

 دادش!! یم یپشت سر هم سوت

 بود، تا االن پاره شده بود از خنده. نجایاگر ا یلیل یآ

 

 زدم نلرزه از خنده گفتم : یکه داشتم زور م ییبا صدا دمیکش یقیعم نفس

 

 یقرارداد ها تو ستیفرداتون رو مرتب کردم... قرار هاتون رو نوشتم، ل یبرنامه  یمهدو ی_آقا

 صبحتون رو کنسل کردم. یپس قرار ها دیتبلت هست. فردا دانشگاه هم دار

 

 تبلت رو از دستم گرفت و گفت : دیدزد یکه نگاهش رو از چشمام م یحال در



 

 183  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 یچند روز واقعا عال نیبود. ا لیمن هردمب یاکار ینیبود!  یهرک یهرک نجایا یشما نبود ی_تا وقت

 .تونیزیبوده به خاطر برنامه ر

 

 زدم و گفتم : یلبخند فشیمرگ از تعر ذوق

 برم. گهید دیندار ی... خب اگر با من کاری_مرس

 

 جا به جا شد و گفت : کمی

 رسونمتون.  یم دیصبر کن قهیهم تموم شده، چند دق یادار میتا گهی_نه د

 

 ن دادم و گفتم :رو تکو سرم

 پسرخالم... امشب اونجا دعوتم. یبرم خونه  دی... بای_نه مرس

 

 به چشمام نگاه کرد و گفت : باالخره

 محسنه؟ یکوچه  یتو قایما دق یکه خونه  ادتونهی... دی_خانوم جاو

 

 گفتم : یآروم یبابا... آب دهنم رو قورت دادم و با صدا یا

 

 .کنمیرو جمع م المین وسانبود... پس من اال ادمی دی_ببخش

 

 رو تکون داد و با لبخند اشاره کرد به اتاقم و گفت : سرش

 .دیی_بفرما

 

کرد تا شب  میبه زور راض شبی. محسن دالمیاتاق و شروع کردم به جمع کردن وسا یرفتم تو عیسر

 چند تا از همکاراش هم بودن.  ای... گوششیبرم پ

 .میو به سمت خونه راه افتاد میشد نیسوار ماش یرعلیهمراه ام باالخره

شکست.  یرو م یرعلیمن و ام نیخوند، سکوت ب یرو م Endingکه آهنگ  isakروح نواز  یصدا

 هم گوش بده! یخارج کردم آهنگ یفکر نم
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 .دمیکش یخجالت م ییجورا هیمنم اما،  شیخستگ لیخواست بپرسم چرا گفت دل یم دلم

 شده بود. نید و نفس منم سنگبو نیرو کالفه فوت کردم. جو سنگ نفسم

نگاهش رو از  نکهیو بدون ا دیهم فهم یرعلیخودم رو منقبض کرده بودم که خود ام عیاونقدر ضا 

 رو کم کرد و گقت : کیموز یصدا ره،یجاده بگ

 

خودتون رو سفت نگه  یجور نیکه ا نییپا دیبپر نیاز ماش دیخوا یم ای ستی_حالتون خوب ن

 !؟نیداشت

 

 هم فشار دادم و گفتم : یکم رورو مح چشمام

 ... راحتم.ستین ی_نه مشکل

 

 گفت : لکسیرک و ر یلیخ

 _خب من ناراحتم!

 

 کرد و گفت : یبرگردوندم و فقط نگاهش کردم. تک سرفه ا کمیرو  سرم

 که... نهی_منظورم ا

 

وسط  ییهویکنه؟!  یکه زده فرق م یخواست بگه منظورش صد و هشتاد درجه با حرف یم باز

 گفتم : یو به آروم دمیفش پرحر

 

 منم؟ تونیخستگ لیدل نی_چرا گفت

 

 هول کرده. ینیحس کردم، پس  یرو به خوب نیشدن سرعت ماش ادی! زسکوت

 بود.  شیگذشت و سرعتش هر لحظه در حال افزا یا هیچندثان

 و بلند گفتم : رو گرفتم به داشبرد و ناخودآگاه با ترس دستم

 

 آروم تر! یرعلی_ام
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 شد! یم رمیداشت د یشد. لعنت ادهیپارک کرد و به همون سرعت پ ابونیراهنما زد و کنار خ عیسر

 قایبه شلوارش... و... دق دیبعد صورتش... بعد دستش رو کش د،یبه موهاش کش یکه دست دمید نهیآ از

 .دمید یم دیکه نبا دمیرو د یزیچ

 شده بود! برآمده

 تم!؟)!( گذاش یجنس راتیمن.... روش تاث ینی

 باشه داشتم دهیدلم به خدا التماس کردم که نفهم یرو رو برگردوندم و تو عیکه افتاد سر نهیبه آ نگاهش

 کردم! ینگاهش م

 

... نییپا دیها رو کش شهیش یو همه  نیماش ینشست تو قهیخفه شده بودم. بعد از چند دق گهیکه د من

 هم بکشه! دیبا

 ی افهیهم نداشتم به خاطر ق دنیجرئت نفس کش ی. حتمیدیزود رس یلیرفت که خ یم عیسر اونقدر

 !شیجد

 

 تند گفتم : یآروم ول یشدم وبا صدا ادهیمحسن که نگه داشت، پ یدر خونه  یجلو

 

 .ریمنو... شب بخ نیکه رسوند ی_مرس

 

 گفت : رمیفاصله بگ نیاز ماش نکهیشدم، قبل ا ادهیپ یوقت

 

 .ری. شب بخنهیهم میخستگ لیدال از یکی! یدیمنو د نهیآ یکه از تو دمی_فهم

 

لب با  ریو ز دمیکش یقیخونشون نرفت! نفس عم ،یاصل ابونیبالفاصله دور زد و رفت سمت خ و

 خودم گفتم :

 

 . امشب فقط خوش باش!یشیم وونهید ی_فکر نکن، بهش فکر نکن ترنم... اگر فکر کن

 

زنگ زدم که محسن جواب داد و  .میبودنش خبر داشت یزدم که فقط خودم و خدا از مصنوع یلبخند

 گفت :
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 داخل. دیی_به به خانوم خوش قول.. بفرما

 

 بودم. دهیرس دیساعت د میداشت... ن حقم

کردم و  یرو ط یسنگ ریاخم کردم. مس نگ،یقسمت پارک یتو نیچند تا ماش دنیرو باز کردم، با د در

 گوشم گفت : ریقبالم. ز. در باز شد و محسن با آغوش باز اومد به استدمیبه پله ها رس

 

 !یکنیذوق م یاومدن کل ایک ی_اگر بدون

 

 .دمیرو شن میفرد زندگ نیزتریعز یحرفش، صدا لیو تحل هیاز تجز قبل

 

 بار مردم و زنده شدم. کیخاتون، انگار  دنی... و با درونیزده از آغوش محسن اومدم ب بهت

 گفتم : یغض و ناباوردهنم و با ب یاز دستم افتاد، دستم رو گرفتم جلو فمیک

 

 _خاتونم!

 

 اسی یکه بو یرو باز کرد و من پرواز کردم سمت آغوش گرمش... سمت آغوش دشیچروک یدستا

 داد. یم

 داد گفت : یم یکه بهم انرژ ییو با همون صدا دیبه سرم کش یدست

 

 .یدورت بگردم چقدر الغر شد یطنازم! اله دی_ترنم قشنگم! خورش

 

شدن.  نشیگزیجا دیجد یاشک ها ی. اشکام رو پاک کردم ولرونیب امیلش بخواست از بغ ینم دلم

 گفتم : هیو با گر رهنشیدستم رو گرفتم به پ

 

 . خاتون.. خاتون ترنمت آب شد، ترنمت نابود شد!نیمنو از خودتون روند ن،ی_شماها رفت

 

 گفت : یگرفته و نگران ی... محسن با صداهیگر ریهم زد ز خاتون
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! خاتون دیهم هست. توروخدا آروم باش گهیمهمون د یکه حالت بد بشه ها! کل ومدهین ن_ترنم، خاتو

 ...گهینکن د هیشما گر

 

تونستم. خاتون ازم فاصله گرفت و محسن  یکردم و نم یهق هق م ،یبکشم ول قیکردم نفس عم یسع

 .نمیکمکم کرد بش

 فت و گفت :پشتم رو ماساژ داد که دستش رو پس زدم. خاتون دستم رو گر یکم

 

 رو... بلند شو دخترم، بلند شو. یدور نی_اومدم که تموم کنم ا

 

و خاله ها و بچه هاشون رو  ییمامان و بابا، عموها و دا یخودم رو مرتب کنم، صدا نکهیاز ا قبل

 جلوم به صف شدن!  تیجمع هوی... و دمیشن
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 ی. به هرحال حوصله امیب کنمیدونست که قبول نم ینگفت! احتماال م یچیچرا محسن بهم ه دونمینم

رو نداشتم. کالفه از جام بلند شدم که مامان  ییعمو و خاله و دا یمذخرف دخترا و پسرا ینگاه ها

 نگران گفت :

 

 .ارمیبگو برات ب یخوایم یزیدخترم؟ چ یری_کجا م

 

 گفتم : یلبخند و جد بدون

 کمک محدثه خانوم. رمی... می_مرس

 

پروا گفت  یزد و ب یبنده، پوزخند یو پنج ساله  ستیو ب دهیتازه به دوران رس یا، پسرعموسپنت هوی

: 

 

بهت  نکهیهم صورتت... مثل ا کلت،ی! هم اخالقت، هم هایعوض شد یلیچند وقت خ نیا ی_تو

 ساخته!

 

به  یفوالد زره سپنتا که ازش به شدت متنفرم، باد یخاتون ساکت شد. ننه  یهشدار دهنده  یصدا با

 غبغب نداشتش انداخت و گفت :
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 !ایگو دهیبه خودش رس یادیچند وقت ز نیمادرجون. ترنم جان ا گهی_خب راست م

 

 ادامه داد : یمعنادار یهم با خنده  بعد

 

 که به بار اومد. ییبه خصوص با اون رسوا م،یرو داشت یشکستگ کمی_واال ما انتظار 

 

 گفت : شیذات یلکسیسما! بابا با همون رها که خفه شده بودن ر ییها و دا خاله

 

 اشتباه ما بوده که ترنم ازمون دور شده. نیبه هر حال ا ه،یدختر ما چقدر قو دهینشون م نی_ا

 

 و گفت : دیخند سپنتا

 .ستیعمو... حاال اشتباه بوده مهم ن رهیپذینم ی_به هرحال جنس دست دوم رو کس

 

 کرد دهنش رو ببنده! یشرم نم هیبق یبود که جلو حیبار... واقعا چقدر وق نیا دیکس نخند چیه

 گفت : تیبار عمو با عصبان نیا

 حرفا!؟ نیا یچ یعنی. دی_سمانه، سپنتا بس کن

 

 نکهیرو برداشتم و قبل از ا فمیک عیسر دم،یکش یقیبغض! نفس عم نیگلوم، لعنت به ا یتو بغض

 بزنن گفتم : یهرکدومشون حرف

 

 ؟یندازیم کهیکه به من ت یجمع کرد کایآمر یبار و کاباره ها ی_شما خودت دخترت رو از تو

 

. آروم دمشیبگه که بدون توجه بهش رفتم سمت خاتون و بوس یزیشد از حرص و خواست چ سرخ

 گوشش گفتم : ریز

 

 !تییجان موحنا ایبهتون آدرس آپارتمانم رو بده. خاتون تنها ب دی_به محسن بگ

 

 ناله وار گفت :و  دیبرم که دستم رو کش خواستم
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 .دمیخورش _نرو

 

چشمام رو بستم و دستم رو از دستش درآوردم. محسن که تازه از آشپزخونه اومده بود با تعجب گفت  

: 

 

 شده؟! یترنم چ ن؟ی_چرا بلند شد

 

 گفت : یبا ناراحت مامان

 دهن گشادشون رو باز کردن و... ای_بعض

 

 داد زد : تیعمو با عصبان زن

 دخترت خراب بوده و به ما... گم؟ی... مگه دروغ مکهین_درست حرف بزن ز

 

 کنم. هیخواستم جلوشون گر ی... نمگنیم یچ نمیبب ستادمینا

شد و  دهیدستم کش هویکه  نییپا دمییتوجه از پله ها دو یبلند شد پشت سرم و من ب دادیداد و ب یصدا 

 فرو رفتم. یآغوش گرم یتو

 بود و هست. ییقابل شناسا شهیهم تگرشیحما و آغوشعطر محسن  یکردن الزم نداشت، بو فکر

 بغض لب زدم : با

 

 ؟یعمل انجام شده قرارم داد یچرا تو ؟یکن کاریچ یخوایم ی_چرا بهم نگفت

 

 فشار داد و گفت : نشیرو به س سرم

 

 بره! شیخوب پ زی. قرار بود همه چرمیبگ یمامان و بابات بود که به خاطر خاتون دورهم شنهادی_پ

 

 هق هق گفتم : با

 محسن.  ی_خراب... کرد
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. ازشون فاصله نییاومدن پا یکه داشتن از پله ها م دمیجدا شدم، مامان و بابا و خاتون رو د ازش

 : دمیداد محسن رو شن یکه صدا یسمت در خروج دمییگرفتم و دو

 

 _ترنم صبرکن... صبرکن برسونمت.

 

تونستن دربارم اون حرفا رو بزنن؟ اصال  یور. چه جابونیرو محکم بستم و زود رفتم سمت خ در

 کالغ و چهل کالغ...  هیبودن؟ خب سوال نداره!  دهیاونا از کجا فهم

 کردن... ینگاهم م یجور هیصورتم و هق هق کردنم  یرو یبه خاطر اشکا مردم

 زد و داغ بود. یبهتره بگم کل بدنم از حرص نبض م ایبودم که صورتم،  یاونقدر عصب 

 

 نقدریمن چرا ا ایزانوم. خدا یجدول و سرم رو گذاشتم رو یراه رفتم، با هق هق نشستم رو که کمی

 پس دادن تقاصش سخته؟! نقدریکه ا دمیم بدبخت شدم؟ تقاص کدوم اشتباهام رو دارم پس

 

 مرد. هی یاومد و پشت بندش صدا نیماش هیبوق  یکردم که صدا یم هیخودم گر یبرا داشتم

و پنج ساله، سوار  یس ای یافتاد، دو تا مرد س یآب یوندایه هیال که اول چشمم به سرم رو آوردم با 

 که سمت شاگرد نشسته بود، بهم اشاره کرد و گفت : یبودن. اون

 

 .میبر نیشب خرج خودت با ما... بش هیواسه   یاگر جا ندار ؟یهست ی_دختر فرار

 

 شیحرفش مطمئن شدم! ته ر نیبا ا هاشون حس کردم اهل خالف مالف باشن که افهیخاطر ق به

 بودن. به هرحال شب بود و خطرناک!  یجد یلیداشتن و خ

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 

 .ستمیهم ن یدختر فرار ستم،ی_نه من اهلش ن

 

 گونه هام.  یدهنم رو قورت دادم و با کف دست اشکام رو پاک کردم از رو آب

 گفت : قشیزد و به رف یراننده پوزخند پسر

 

 !هی_پاشو سوارش کن... خوب مال
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. تا دنییشدن و دنبالم دو ادهیپ نیکه از ماش دمییرو برداشتم و جهت مخالفشون دو فمینه! ک ایخدا

چشمام رو بستم و  فم،یشدن ک دهیمونده بود برسم که با کش گهید کمی. دمییدو نایمحسن ا ابونیخ کینزد

 زدم. غیج

 و گفتم : هیگر ریکم بودم، زدم زاشکم لب مش که هنوز ییاونجا از

 

 ...کارتونیمگه من چ ن،ینکن تمی... اذکنمیخواهش م ن،ینداشته باش می_توروخدا ولم کن... کار

 

چشم تو چشم شدم.  یرعلیدست از زر زدن برداشتم و چشمام رو باز کردم که با ام ییآشنا یصدا با

 نگاهم کرد و گفت : نگران

 

 ؟یکن یم یچه غلط ابونیخ یتو نجایوقت شب ا نی_ا

 

 دمیکردم و بدون فکر، پر یاون دوتا غول تشن، از ترس سکسکه ا دنیرو برگردونم عقب و با د سرم

 مشتم گرفتم و با ترس گفتم : یو لباسش رو تو یرعلیپشت ام

 

 منو با خودشون ببرن. خوانیم نای_توروخدا... توروخدا ا

 

 کرد و گفت : یاخم

 شون؟یشناس ی_م

 

 نه به خدا!_نه... 

 

 .شو نی_پس غلط کردن... برو سوار ماش

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 خطرناک... میبر ای_توروخدا ب

 

 سمتم و داد زد : برگشتم
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 شو ترنم. نی_بهت گفتم سوار ماش

 

 شیگوش یرعلیشدم. ام نیرفتم و سوار ماش یا گهیزد! بدون حرف د یبار بود اسمم رو صدا م نیاول

 رو نشون داد. یزیچ دنیبه اون دوتا پسرا که بهش رس رو درآورد و

 

همه  نیبودن که ا ریگیچقدر پ گهی! اونا دشنشونیرفتن سمت ماش عیگفتن که اون دوتا سر یچ دمینفهم 

 . دنییراه دنبالم دو

 

رو بغل کردم! اون سرم داد زد،  یرعلیتازه مغزم فعال شد. من ام ن،یکه اومد سمت ماش یرعلیام

 صدا زد! اسمم رو 

 شد. نیبازشون کنم، سوار ماش نکهیرو محکم بستم و قبل از ا چشمام

 

 سکوت، آروم گفتم : هی. بعد از چند ثاندیکش یو محکم م قیعم یها نفس

 .نیکه کمکم کرد ی_مرس

 

 که فکر کنن اهِل... ! یکن یرفتار م یجور هیچرا  ؟یکن یم هیگر ی_چرا دار

 

 ق هق... شد. دوباره بغض، دوباره ه ساکت

 

 یحت زام،یچ نیکنن... من اهل ا یکنن من هرزم! فکر م ی... فکر میشهر لنت نی... ایآدما ی_همه 

 ندارم. نانی... اطممنانی... خودمم به خودم... اطمگهید ی... حتلمیفام ی... حتیخانوادم،  حت

 

 گفت : عیسرلباس گرفت و  یرو باز کردم و خواستم پباده شم که ساعدم رو از رو نیماش در

 

 رسونمت. یم نی_صبرکن، نرو خطرناکه االن. بش

 

 گفتم :)نه( تکون دادم و یرو از دستش درآوردم. سرم رو به معن دستم

 

 .امیکنم بتونم ب یفقط... فکر نم نیبد یفردا رو بهم مرخص شهی. اگر منیاز ا شتریب شمی_مزاحم نم
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 و گفت : دیرو کش فمیک

 تا برسونمت. ینیکه االن بش یبه شرط دمیم ی_باشه مرخص

 

 کال اول شخص شده بودم!  گهید

بدون مخالفت در رو بستم که استارت زد و راه  نیهم یدارم، برا ازین یدونستم که به مرخص یم

 افتاد.

 بود! بیعج یلی... خومدنیبابا دنبالم ن ایبود که محسن  بیعج

 اتفاق. نیفکر کنم، به ا ... داشتم به خاتونمیراه رو هر دو سکوت کرده بود کل

از  را،یبامن مشکل داشتن و دارن. دخترشون سم شهیزن عمو سمانه و سپنتا که پسرش باشه، هم 

سالش شد  ستیب یخارج که باالخره وقت یاونقدر َوق زد درباره درس خوندن تو یهفده سالگ

 نستایا یتو یدو سانت یبا پسرا و لباسا ایپارت یکالج، عکساش تو عکس از یبه جا ،یفرستادنش ول

 پخش شد.

 !ست؟یکردن، مضحک ن یمن رو خراب خطاب م یدختر نیحاال با داشتن همچ و

 از فکر به اونا در اومدم : یعل ریآروم ام یصدا با

 

 نیچون گفت نمتون؛یبب طیشرا نیا یکردم تو یسرتون دادم زدم. فکر نم ینیسرت...  دی_ببخش

 .نیدار یمهمون

 

 : و گفتم دمیکش یآه

 !یی... اونم چه مهمونامی_داشت

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 .نیناراحت نشده باش دوارمیزدم. قصد نداشتم بهت... بهتون تهمت بزنم. ام یاگر حرف بد دی_ببخش

 

 بست! یجمع م دوباره

... آروم یکرد و دوباره حواسش رو داد به رانندگ یرچشمینگاه ز میسمتش و نگاهش کردم. ن برگشتم

 م :گفت

 



 

 194  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 بود. چیزدن که حرف شما در برابر اونا ه شی_امشب اونقدر بهم ن

 

خواست،  ینم ییرفت اما، من واقعا دلم تنها ینگفت. سرعتش آروم بود، انگار از قصد آروم م یچیه

 خواست. یدلم خونه رو نم

 

 یتو یخسرو روانیس یخورد به صورتم. با پخش شدن صدا یمیکه باد مال نییپا دمیرو کش شهیش 

شد و  ریو آهنگ قشنگ خاطرات تو، دوباره مثل دختربچه ها بغض کردم و اشک هام سراز نیماش

 پام. یحرف گذاشت رو یداشبرد برداشت و ب یفقط دستمال رو از رو یرعلیام

 

 خوابه، واسه من هیمثل  دن،یبارون، با تو خند ریز دمی_تو رو د

 ...نمیبازم خوابتو بب کاش

 شمیپ یبرگرد نهیو بازم من آرزوم ا یشتراحت از عشقم گذ تو

 .شمیاما من تو خاطرات تو کم کم گم م یمون یتو ذهنم م شهیهم

 

 یرو قطع کرد. اشکام رو پاک کردم و با صدا کیموز یهق هقم دست دراز کرد و صدا یصدا با

 گفتم : یخش دار

 

 قدم بزنم. خوامی... مشمیم ادهیجا پ نی_من هم

 

 با اخم گفت : 

 خواستن... یم شیپ قهیچند دق نیاز ده گذشته. هم_ساعت 

 

انگار  رلبیکردم و ناراحت و ز یرو فوت کرد و حرفش رو بازم ادامه نداد. تک سرفه ا نفس

 باخودم حرف بزنم گفتم :

 

 کنن! یاون خونه منو له م واریبرم خونه... در و د خوامی_نم

 

خواستم برم  یشم، نم ادهیخواستم پ یشت. نمدر خونه نگه دا ی. باالخره جلونگفت یچیاما ه دیشن

 بپوسم! مییتنها یتو
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رو فشار دادم و  فمیک یگفت. دسته  ینم یچیهم ه یرعلیسکوت نشسته بودم و ام یتو قهیدق کی 

 برگشت سمتم و گفت : هویکه  رهیرفت سمت دستگ گمیدست د

 

و  یپسر مذهب هی! من دیجاو ... پس خوب گوش بده. ترنمگمیبار م هیبگم و فقط  یزیچ هی دی_با

 مغرورم، که ازت...

 

کرد.  ادمیپ نیو از ماش دیبازوم رو کش تینصفه موند. محسن با عصبان نیبا باز شدن در ماش حرفش

 زد و گفت : یبا تعجب نگاهش کردم، پوزخند

 

 ؟یباهاش ؟یرعلیبا ام یکه بر یخانوادت فرار کرد شیمن و از پ ی_از خونه 

 

 گفتم : گرد شد و چشمام

 

کمکم کرد و رسوندم خونه.  دیمنو د کنم،یکه توش کار م هیشرکت سیرئ یرعلی_دهنتو ببند محسن، ام

 ...کیدوست داشته باشم م یبرات؟ هر کار دمیم حیدارم توض یاصال واسه چ

 

رفت و افتادم  جیگ بود و سرم نیصورتم، ساکت شدم. ضرب دستش سنگ یشدن دستش تو دهیکوب با

 .نیزم

 ادهیکه پ یرعلیبپره. ام میجیتکون دادم که گ ! سرم رو آرومسیسرو یلیِسر شده بود... به قول ل هنمد

 داد زد : تیجلوم و با عصبان دیشده بود و پر

 

  ش؟یزن یم یچ یمحسن؟ برا یکن یم کاری_چ

 

 بزنم غی. خواستم جیرعلیصورت ام یزد تو یشده بود، مشت محکم وونهیکه انگار امشب د محسن

خونابه، تازه  دنیکه با د ختیلبم ر یتا دهنم رو باز کردم، به شدت سوخت و آب دهنم از گوشه  یول

 عمق فاجعه رو درک کردم.

 دهنم. یو دستم رو گرفتم جلو هیگر ریو از ترس و درد زدم ز دمیترس

اشتم من که د دنیبرگشتن سمتم و با د هویبودن،  گهیو محسن که در حال کتک زدن همد یرعلیام 

 سمتم. دنییزدم و دهنم و دستم پر خون شده بود، دو یعر م



 

 196  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

سرش و با  یکه زد تو دید یچ دونمیتونستم پسش بزنم... نم ینم یسرم رو گرفت باال، حت محسن

 گفت : ینگران

 

 _گه خوردم... 

 

 نتونستم حرف بزنم. ی( بارش کردم ولتهیشگی)کار هم هیدلم  تو

لبم و با  ریمشت دستمال گذاشت ز هیدستمال آورد و  نشیماش یتو از عیو سر یبا نگران یرعلیام

 گفت : ینگران

 

 .مارستانیب میبر دیبا ریترنم. بگ رشی_بگ

 

به خودم اومده بودم،  کمیرو گرفت و بلندم کرد. من که  ربغلمیرو ُهل داد عقب و ز یرعلیام محسن،

پر از اشکم و  یچشما یتو ختمیرو ر تمیعصبان یبزنم همه  یحرف نکهیدستش رو پس زدم و بدون ا

 بعد هم روم رو ازش گرفتم.

 

 ای یکه صدا نیخوردم زم یرفت و داشتم م یاهیکه چشمام س یرعلیام نیبرم سمت ماش خواستم

 از هوش رفتم. شونیکیبغل  یو تو دمیرو شن یرعلیگفتن ام نیحس

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 شده بودا! با حرص به محسن گفتم : یپاش و بلندش کردم. چه وضع ریدست انداختم ز ینگران با

 

 ... به مادر و پدرش هم زنگ بزن.مارستانیب مشیدر رو باز کن ببر ایب سادنیوا ی_به جا

 

رو باز کرد. اون عقب نشست و سر ترنم رو گذاشت رو پاش، منم نشستم  نیاومد در عقب ماش عیسر

کوتاه  یلیرو درآورد و به مادر و پدر ترنم زنگ زد و خ شیراه افتادم. گوش تانمارسیو به سمت ب

 )...(.مارستانیب دیایگفت زود ب

 دستمال رو گرفتم سمتش و گفتم : یجعبه  
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 بد جر خورد؟ نقدریکه ا یزد یزخم دهنش... چه جور ی_ بذار رو

 

 کرد و گفت : یپوف

 بود. نی_انگشتر دستم بود. با پشت دست زدم، سنگ

 

 کرد گفتم : یمتقبض شد... تک سرفه ا فکم

 

دو نفر  دمی. بعد فهمدوئهیم هیبا گر ابونیخ یداره تو دمیدربارمون، من فقط د ی_اشتباه فکر کرد

 شدن. قبلش... الیخیرو نشونشون دادم تا ب سیبودن و پل یجیافتادن دنبالش، حکم بس

 

 و گفتم : ابونیخ یتو دمیچیرو فوت کردم، پ نفسم

 

 بهش... به اون، به من! یمحسن؟ تهمت زد شیزد یچ ی_برا

 

 داد زد : هویبود...  نیسنگ یادیحرفام واسش ز انگار

 

 نکهی. به خاطر اامیبا دوست داشتنش کنار ب تونمینم نکهیدوستش دارم... به خاطر ا نکهی_به خاطر ا

 دعوت کردم.رو  یلعنت یشرفایمن بود، من بودم که اون ب ریحال خراب امشبش تقص

 

 نگفتم. یچیه ه،یک قایدق شرفایمنظورش از ب دمیکه نفهم یی! از اونجایداشت... لعنت دوستش

 رفت. مارستانیشد، ترنم رو هم بغل کرد و به سمت ب ادهیپارک کردم که پ مارستانیدر ب یجلو

 رو پارک کردم و رفتم دنبالش. نیمن هم ماش 

 دیهم شده بود رو محکم کش یسمتش، دستش که خون دمییو دو دمیبخش اورژانس محسن رو د یتو 

 موهاش و گفت : یتو

 

 شده! هوشیاز شوک ب گنیپانسمان. م ی_بردنش برا

 

 ینگاه می. باالخره نمیزدینم یکدوم حرف چیو ه مینشسته بود قهیدق ستیها،  ب یصندل یرو مینشست

 بهش کردم و گفتم :
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  ؟یبگ یخوایم ی_به خانوادش چ

 

 : میدید پدر ترنم هول زده از جا پردا یصدا با

 ن؟یکرد کارشیچ ن؟یسرش آورد یی_چه بال

 

 و گفت : نییبه من و بعد به محسن انداخت. محسن کالفه سرش رو انداخت پا ینگاه

 

دهنش، دکتر گفت حالش خوبه فقط از  ی... تو یزدم تو یچه جور دمیشدم، نفهم یعصب هوی_

 شوک...

 

زد و همهمه  یغیبود! مامان ترنم ج ید. ماشاهلل امشب شب کتک کاردهنش ش یحواله  یمحکم مشت

 !یبه پا شد نصف شب

 

ترنم رو به زور آروم کردن.  یبه حراست و بابا دیپدر ترنم رو از محسن جدا کنم و کار کش نتونستم

 محوطه. رونیکنار و بردمش ب دمیمنم محسن رو کش

 

 و گفت : دیکش یقیترنم. نفس عم یبابا شیآب از آب سرد کن پر کردم و رفتم پ وانیل هی

 

 دیگمش دی! بریاون کثافت متجاوز قی... رفادمهیتو رو  ؟یینجایکه ا یدختره من ی کارهی_تو چ

 همتون... 

 

 کنارش و گفتم : یصندل یرو گذاشتم رو آب

 

... رفت و آمد دارن یلیماهه که رفته خارج از کشور. دختر شما با مادر من خ کی_سورن کمتر از 

 و منم امشب دخترتون رو از دست دوتا الشخور نجات دادم.

 

 رو به روش و ادامه دادم : یصندل یرو نشستم
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 فحش بخوره. دیکه با ستمین یمن اون کس دیخواستم بدون ،یول ذارمی_منت نم

 

 سکوت کردم. گهینگفت، منم د یچیبا اخم نگاهم کرد... ه فقط

 . خطاب به پدر و مادرش گفت :میگشت بلند شد یم دینم جاوپرستار که دنبال همراه تر یبا صدا 

 

پاسنمان  هیحل شد...  یالزم نداشت و با ضد عفون هی_خداروشکر حالشون خوبه. زخم لبشون بخ

. سرمشون که تموم بشه دشینیبب دیبر دیتون یالزم داشت فقط. االن هم به هوش اومدن م یجزئ

 .مرخصن

 

 رفت. یا گهیبدون حرف د بعدهم

بهش بدم حاال! نفسم رو کالفه فوت  دیرو با یهفته مرخص هیفکر کنم  موندن من درست نبود. شتریب

 .نشیبره بب تونهیبه محسن گفتم حال ترنم خوبه و م رون،یکردم و رفتم ب

 راست به سمت خونه راه افتادم. هیشدم و  نیداشتم فکر کنم، سوار ماش ازیکه ن ییاونجا از

 

صالح  دیبهش بگم دوستش دارم و نشد؛ شا خواستمیم نکهیرنم فکر کردم، به ابه ت ریطول مس در

 خواد من بهش بگم!  یخداهم نم دی. شاستین

 کرد. یم هیشد که ترنم باهاش گر یپل یهمون آهنگ قایرو روشن کردم که دق نیماش ضبط

حضورش، به خاطر سر شب افتادم... که به خاطر  ادیکردنش،  هیآخ که چقدر قلبم مچاله شد از گر 

 عطر بدنش... به خاطر لحن حرف زدنش... آخ که چقدر سخت بود خودم رو کنترل کنم و نبوسمش!

 

که  نیماش کریاسپ یو زدم رو دمیکش شمیبه ته ر یافکارم سوخت. دست یرشته  میگوش یصدا با

 .نیماش یتو دیچینگران مامان پ یصدا

  ؟یی... مامان کجایرعلی_ام

 

 دم و گفتم :رو فوت کر نفسم

 .واشی واشی رسمیخونم، م کی_سالم... نزد

 

 گفت و بعد از گفتن )منتظرتم ( قطع کرد.  یا باشه

 .نشدم ادهیپ ،یرو خاموش کردم ول نیماش دم،یرس یوقت باالخره
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 با خودم گفتم : رلبیو ز دمیرو به صورتم کش دستم

 

متجاوز  هی قیش ازت به عنوان رفکه خانواد یشد یعاشق دختر ؟یکن یکار م یچ یدار یرعلی_ام

 یدار ؟یراحت لمسش کن الیوقت با خ چیه یممکنه نتون یکه حت ادیخوشت م یکنن؟ از دختر یم ادی

 ؟یکن یم یچه غلط

 

 یخورد. تو شهیکه دو تا تقه به ش دمیکش یداد به فرمون و داشتم خودم رو به چالش م هیرو تک سرم

 یشدم. مامان با نگران ادهیرو آروم باز کردم و پ نی. در ماشمدیمامان رو د شونیپر یچهره  ،یکیتار

 گفت :

 

 شده؟ یچ ینگرانم کرد ر؟یباال ام یای_سالم، چرا نم

 

 نگران تک پسرش! شهیزدم و دستم رو دور شونه هاش حلقه کردم. مادر بود و هم یلبخند

 بردمش گفتم : یکه به سمت پله ها م یدرحال

 

 نگران نباش. فتادهین یتفاقا چی_قربونت بشم مامان! ه

 

 به دستم که دور شونه هاش بود، بعد به چشمام نگاه کرد و با َشک گفت : اول

 

 ر؟یام یگیدروغ م یچرا دار ه؟یخون نتی_پس چرا لب آست

 

! دستم رو از دورش برداشتم، سرمو به سمت باال چوندیشد پ یرو نم نیا گهی! دزهیچقدر ت ماشاهلل

 و گفتم : دمیکش

 

 حاج بابا خونه ست؟ نمی. ببگمیباال؟ بعد برات م میبر شهی_م

 

 و گفت : دیرو کش دستم

 دوباره؟ یکرد یکتک کار ؟یرو کشت یجا بگو... کس نیهم سای_وا
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 و گفتم : دمیرفته! خند شیسابقم خرابه که تا قتلم پ چه

 

 شد. یمختصر یدعوا هیآخه! من ترنم خانوم رو رسوندم خونشون، اونحا  هیچه حرف نی_نه مادر... ا

 خون ترنم خانومه که خداروشکر حالشم خوبه! نمیا

 

 صورتش و گفت : یگند زدم... محکم زد تو ایگو

 

 ... ریکشمت ام یم ش؟یتو رسوند ی! اصال واسه چ؟یهاشم... تو کتکش زد یبن اقمری_

 

 پله ها. با اخم گفتم : یرو گرفتم و نشوندمش رو دستاش

 

بلند نکردم. پسرت رو  زمیهمه چ یب میاون مر یدست رو ی. من حتیاسشن ی_مامان شما منو م

 دختر مردم بلند کنه؟ یکه دست رو یشناخت ینجوریا

 

 و گفتم : دمیکش یقیشد. نفس عم آروم کمی انگار

 

ممکن بود  نیخورد زم یاگر سرش م ن،یافتاد زم ی_با پسرخالش دعواش شد. بعد هم داشت م

 ش.گرفتم نیهم یبشکنه، برا

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 شده بود اصن؟ ی_حالش خوبه؟ چ

 

امشب حکم فرشته نجاتش رو  ی... ولدونمینم قی_فکر کنم با خانوادش دعواشون شده بود. منم دق

 داشتم.

 

 و گفت : دیخند آروم

 !ایشد طونیکنه... ش تتی_خدا هدا

 

 گفت : میرفت یباال مکه از پله ها  یدر حال و کمکش کردم بلند بشه دمیخند بلند
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 !دمید تدارک یآخر هفته سرجاش باشه. من کل دوارمی_ام

 

 اون لب ورم کرده قلبم مچاله شد! آروم گفتم : یادآوری با

 

 .ادیشرکتم فکر نکنم بتونه ب .یحت مشینینکن. فکر نکنم تا چند روز بب تیخودت رو اذ یلی_خ

 

 فت :گ یآروم یمامان با صدا م،یخونه که شد وارد

 

 برات شام بکشم. ای. بدهی_حاج بابا قرص خورده خواب

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 مادر... برو بخواب شماهم. ستمی_گشنه ن

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 !یرعلی_نگرانتم ام

 

 و گفتم : دمیرو بوس شیشونیپ

 ._نگرانم نباش... من خوبم

 

 هیلباسام رو درآوردم، با  نکهیسمت اتاقم، بعد از ا شد و رفت بخوابه. کالفه رفتم یراض باالخره

 تخت ولو شدم. یرو ،یشلوار راحت

 

تلگرام و با  یکنار تخت برش داشتم. رفتم تو زیم یدست دراز کردم و از رو م،یگوش امیپ یصدا با

 جا خوردم! دیاسم ترنم جاو دنید

 رو خوندم :  امشیاسمش و پ یمکث زدم رو کمیبود... با  نیآنال
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بابت کمک هاتون  دونمیو من نم میرو پشت سر گذاشت ی. راستش شب طوالنیرعلی_سالم آقا ام

ماه  هیازتون تشکر کنم. امشب اونقدر بهم فشار اومد از جهات مختلف که حداقل به  یچجور

 . شمیممنون م دیبد یو دو_سه روز رو بهم مرخص دیدارم، اما اگر لطف کن اجیاستراحت احت

 

 کردم و نوشتم : نییذهنم باال پا یخواستم بگم رو تو یکه م یجمالت کمیبود.  ییر ماجراشب پ واقعا

 

بود کمکتون کنم! شما تا هر وقت که  فمیحالتون بهتر باشه. منم وظ دوارمی_سالم ترنم خانوم، ام

آخر هفته سرجاش  یراحت باشه. فقط مهمون التونی. خدیبا حقوق دار یحالتون بهتر شد مرخص

 هست؟

 

 و کالفه با خودم گفتم : یشدم به گوش رهیخ قهیدق جواب نداد. پنج یشد ول نیلحظه س همون

 

  ده؟ینم چرا جواب ی_لعنت

 

 زمزمه کردم : رلبیرو گذاشتم کنار و ز یکال آف شد! کالفه گوش هویربع و  کیشد  قهیدق پنج

 

 وقتا! یبعض کنهیم می_عصب

 

 شد و خوابم رفت. دهیکش اهیس یزم پرده مغ یزود رو یلیخسته بودم که خ اونقدر

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

حاال... فقط و فقط  یمن هم بود ول یخونه  یروز هیکه  یزور بابا و مامان رفتم خونشون؛ خونه ا به

 به خاطر خاتون اومدم.

 و تَخم گفت :اخم  یسراغش رو از جناب پدر گرفتم، با کل یو وقت دمیرو ند محسن

 

 .اریمن ن یرو جلو شرفیاسم اون ب گهی_د

 

 هوام رو داشته! یماجرا کل نیتا قبل ا شرفیپوزخند سکوت کردم. همون ب هیمن فقط با  و
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 دادم. امیپ یرعلیشدم اما، به ام یم هوشیداشتم ب نکهیبودم و با ا دهیتخت اتاقم خواب یرو

 بود خوابم رفت. یشمم به گوشو همونطور که چ دیطول کش یلیجواب دادنش خ 

 چشمام رو باز کردم، با لبخند گفت : یشدم. وقت داریبا ناز و نوازش خاتون ب صبح

 

 به روز لبت اومده؟ ی... چدمی_سالم خورش

 

تنم بود، همون مانتو و  رونمیب یتخت. لباسا یزدم که لبم سوخت. اخم کردم و نشستم رو یلبخند

 وض نکردمشون!ع شبیهمون شلوار و جوراب... د

 دستش رو گرفتم و آروم گفتم : دم،یکش یآه

 

 موندن متنفرم. نجایمن از ا م،یبامن بر ای_فقط به خاطر شما اومدم خاتون. ب

 

 به سرم و گفت : دیرو کش دشیو رنگ پر دهیچروک دست

 

 .می_مادر و پدرت نگرانتن ترنم... هممون نگرانت

 

 و گفتم : دمیرو بوس دستش

 پول بشم جلوشون؟  هی یمن سکه  نیسپنتا رو؟ دوست دار یدیگفت؟ د یچ زن عمو یدی_د

 

 .دیشد فهم ینگفت و فقط با دستش، دستم رو نوازش کرد. ناراحت بود، از چشماش م یچیه

 گفت : یبا خوشحال دارم،یب دید یتا تقه به در خورد و مامان در اتاقم رو باز کرد و وقت دو

 

 حونه درست کردم.برات صب ای_سالم دخترم... ب

 

 زدم و گفتم : یناخواسته ا پوزخند

 ؟یکنیم کاری... وسط هفته خونه چیکرد یکارا نم نی_قبال از ا
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لبهاش خشک شد. خاتون لبش رو گاز گرفت و  یشده بودم... مث زهر! اونقدر که لبخند رو تلخ

 گفتم : بزنه که زودتر یخواست حرف

 

شماهم حاضر شو...  یایب یخودم. خاتون اگر دوست دار یخونه  رمیم گهیساعت د می_من تا ن

 .رمیوگرنه خودم م

 

 گفت : یبغض آلود یدستم رو گرفت و باصدا مامان

 

 ؟یبگم که ببخش یچ دیبا ؟یکنم ببخش کاریچ دیبا گهی_د

 

 شدم... با حرص گفتم : رهیخ شیدرشت و قهوه ا یچشما یتو دم،یرو کش دستم

 

خواهشامو؟  نیدیالتماسام رو؟ شن نیدیشن مارستانیت نمیو فرستاد نیبست که دست و پامو ی_اون موقع

شد؟  یداشت بهم تجاوز م دیند یکس یلعنت لمیزد به خاطر اون ف یم که بابا داشت کتکم یاون موقع

 یجبغ م ممن داشت یلعنت لمیاون ف یکردم؟! تو یتن فروش نیبردم که فکر کرد یمن داشتم لذت م

 مردم که از ینبود، اون سند قتل من بود... من موقع لمیف هی. اون فقط دمیکش یزدم، داشتم درد م

مردم و زنده  دمید یو م نمیبیکه م ییخونه... از خونوادم طرد شدم... و صد بار و هزار بار با کابوسا

 شدم.

 

 زدم : غیج کیستریه

 ن؟یمدت کجا بود نیا ی_تو

 

که شونم رو گرفته بود رو پس زدم، شالم رو از  رو با پشت دست پاک کردم. دست خاتون اشکام

 سرم. یبرداشتم و انداختم رو یصندل یرو

کرد  یم کرد و خاتون که التماسم یم هیو بدون توجه به مامان که گر فمیک یرو انداختم تو میگوش 

 راه افتادم. یصبر کنم، به سمت در خروج

 قسم دادن خاتون صبر کردم : یراه با صدا وسط

 

 نرو از خونه! ینجوری. صبرکن مادر. صبرکن ا..دمیو به جون من خورش_تو ر
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 و آروم گفتم : دمیخاتون رو بوس یشونیپله ها رو برگشتم. پ دم،یکش یقیهق المصب... نفس عم هق

 

 خاتون. تونمی. نم..گهی! ددهیبهم حس... حس زندان رو م نجای_ا

 

در بود، بعد از پا کردنشون به سمت  یهام جلو یتون. کرونیو رفتم ب دمییاز پله ها دو عیهم سر بعد

 .رمیبگ نیرفتم تا ماش ابونیخ

 

 !دم؟یبخش یم دیبا یازم انتظار داشتن ببخشم؟ اصال چه جور یجور چه

 

کش دار  یگشتم که صدا یم دیدنبال کل فمیک یرو دادم و به سمت خونه رفتم. داشتم تو یتاکس پول

 محسن از پشت سرم، از جا پروندم.

 مست کرده دوباره! دمیفهم ختشیچروک و به هم ر یقرمز و لباسا یچشما دنیو با د برگشتم

 هوا تکون داد و با خنده و کش دار گفت : یدستش رو تو 

 

 اومده! حنا خانوم... یک نیی_ب

 

در رو باز کردم، رفتم سمتش و  عیکردم و سر دایرو پ دیصبح بود و کوچه خلوت. کل خداروشکر

 و با حرص گفتم : دمیدستش رو کش

 

 مست کنه! رهینم ارهی یباال م یگند هی_دکتر مملکت هر وقت 

 

 خورد خم شد و گفت : یکه تلو تلو م یو در حال دیخند زیر

  ؟ی_اگر دست رو عشقش بلند کرده باشه چ

 

 آسانسور و بعد از بستن در، دکمه طبقه ششم رو زدم. یدادم تو هلش

الکلش حالم  ی... بودیلبم رو بوس یزخم رو یدستش و آروم جا یواومد جلو، سرم رو گرفت ت هوی

 گفتم : تیرو به هم زد، محکم هلش دادم و با عصبان

 

 وقت! چیکار رو نکن... ه نیوقت ا چیه گهی_د
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به طبقه، در باز شد و محسن از  دنیشد. به محض رس رهیداد به در آسانسور و بهم خ هیحواس تک یب

 رو نگاه کرد. واری.. منگ سر جاش نشست و در و د.نیزم یپشت شوت شد رو

 

... رفتم سمت در خونه و بازش کردم. در رو باز گذاشتم تا خودش رو رمیخندم رو بگ یجلو نتونستم

 مبل و بلند گفتم : یرو انداختم رو فمیتو... ک ادیجمع و جور کنه و ب

 

 .گهیچند ساعت د یریگ ی... وگرنه دل درد مارمینبات ب ییمبل تا برات چا یرو نی_بش

 

. با دمیکنار گوشم از جا پر قایدق دنشینفس کش یصدا دنیآوردم که با شن یآب رو جوش م داشتم

 حرص گفتم :

 

 جمعت کننا! انیب هیبق ابون،یخ ینکن پرتت کنم تو یکار هی. امیتا ب نی_مثل آدم برو بش

 

 فت :گ یخش دار یکرد. با صداو با انگشت شصتش لبم رو لمس دیخند

 

و  یالس بزن گهید یکی نِ یتو ماش ستمین رتیغ یآخه من ب نه؟یچقدر دستم سنگ یدیکنه؟ د ی_درد م

 نگم. یچیه

 

 رو بستم و گفتم : چشمام

 _خفه شو محسن.

 

 .رونیرفت ب یا گهیمبل ها اشاره کردم که سرش رو تکون داد و بدون حرف د به

 مبل رو به روش. یخودم هم نشستم رو نبات رو که درست کردم، بردم گذاشتم جلوش. ییچا

 

 بودم حداقل بخوابه تا راحت برم خودم رو بسابم! دوارمیبه حموم داشتم و ام دیشد ازین 

 افتاد که گرفتم. یمزه کرد، داشت از دستش م کمیرو برداشت و  وانیل

بچه  نیشد، ع یبهش و مجبورش کردم دراز بکشه... هر وقت مست م رو به زور دادم وانینصف ل 

 شد!  یها م
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 ... نگاهش کردم که گفت :دیروش و خواستم برم که دستم رو کش دمیملحفه کش هی

 

 سوزم ترنم! یتبت م یمن دوستت دارم. دارم تو یمن دوستت دارم، ول یفهم ی_غلط کردم... تو نم

 

 تب دارش گذاشتم و گفتم : یشونیپ یمبل. دستم رو رو نییپا نشستم

 

پدر، مثل  هیمدت مثل... مثل  نیتمام ا یتو ،یبرادر برام مهربون تر بود هیاز  مدت نیتمام ا ی_تو

 برام. یباش یبرام... خرابش نکن محسن! بذار همون حام یبود یحام هی

 

 زد و گفت : یآروم یلبش کرد. بوسه  کیرو گرفت و نزد دستم

 

... ییِ ترنِم... موحنا نیمه ،یکه هست ینجوریخوامت... هم یکنم؟ من م کاریبا دلم چ ؟ی_پس من چ

 خودم رو... .

 

 و کشدار شد. قینفساش عم هیرفت و بعد از چندثان لیآروم آروم تحل صداش

 شکمش و بلند شدم. یدستش رو گذاشتم رو 

بدنم رو بعد از  یکردم، موها زیساعت قشنگ خودم رو تم میحموم. ن یرو برداشتم و رفتم تو حولم

 بودما! پشمک شده هیمدت ها زدم... شب

 لباسام شدم. دنیو مشغول پوش رونیکردم، از حموم اومدم ب یحس سبک یوقت باالخره

 افتاد! شبیبه د ادمی هویکردم که  یم داشتم موهام رو خشک 

و رفتم  میگوش یرو دمیزدم و وسط حرفامون خوابم رفت. پر یحرف م یرعلیداشتم با ام شبید من

 لب غرغر کردم : ریشد. ز یورده بود و وصل نمدر آ یباز میتلگرام. حاال پروکس یتو

 

 !لترهیف زشیکه همه چ یزندگ نیا یتو دمیمن ر* ی_ ا

 

و  دمیکش یقیبود، نفس عم نیگرفتم. آفال لبم رو گاز امشیپ دنیباالخره وصل شد، با د قهیاز ده دق بعد

 کردم : پیتا عیسر
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 از لطفتون! یمسکن ها... مرس خوابم رفت به خاطر شبیمن د دی. ببخشیرعلی_سالم آقا ام

 

و دوباره  دمیکش یقیرفتم... نفس عم یآخر هفتشون رو م یمهمون دیکه بود با ی. هر جورفرستادمش

 کردم : پیتا

 

 .شمیآخر هفته مزاحم شما، مادر و پدرتون م ادین شیپ ی_اگر مشکل

 

سرم جمع کردم و  یباال کیکوچ پسیکل هیموهام رو با  رون،یآف بود... از تلگرام اومدم ب همچنان

کردم و  سیدستمال خ هیبازم خواب بود. اول  یعرق کرده بود ول کمیرفتم سمت آشپزخونه. محسن 

 !یو بعد هم مشغول درست کردن ناهار شدم... قرمه سبز شیشونیپ یگذاشتم رو

 

من رو  غش،یج غیج یبود! برداشتم که صدا یلیل دم،یدست از کار کش میبودم که با زنگ گوش سرگرم

 به خنده انداخت :

 

پلشت گاو... بدو در خونه رو باز کن من پشت  ؟یداریبرنم زنمیم زنگ یهرچ ییگوساله... کجا ی_ا

 درم.

 

 گفتم : یآروم یکنم؟! با صدا کاریچ .. محسن رواوپس

 نشه. داریباال ب ای. آروم بنجاستیمحسن ا ،یلی_ل

 

 کنه! ریدم و منتظرش شدم؛ خدا بخو بدون حرف قطع کرد... در رو باز کر دیخند

من، دهنش رو بست و با  دنیبگه... اما با د یزیو دهنش رو باز کرد تا چ رونیآسانسور اومد ب از

 اومد جلو و گفت : ینگران

 

 با لبت؟  یکار کرد ی_ترنم چ

 

 کردم و آروم گفتم : بغلش

 .دهیتو محسن خواب ایمفصله... آروم ب شی_قض
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 کرد و گفت : اخم

 ...ینجوریکه ا کار خودشه نه؟ فقط اونه_

 

 و گفتم : دمیمحسنم خراب شده بود! وسط حرفش پر ی سابقه

 

 تو. ایسر و صدا ب ی. فعال بگمی_بعدا برات م

 

 یو باصدا دیخند طونیکاناپه ش یمحسن رو دنیکفشاش رو درآورد و اومد داخل خونه. با د باالخره

 گفت : یآروم

 

 ... .یچه غلط سیوم ن! معلدهیپر _چه رنگشم

 

 اتاقم و گفتم : یدادم تو هلش

 اتاقم. یبرو تو یلباس عوض کن یخوایحرف نزن! اگر م نقدری_ا

 

آب و  وانیل هیکردم و  گاز رو کم ریاتاق، خودم رفتم سمت آشپزخونه... ز یرو که فرستادم تو یلیل

و جوراب  یبدون روسر ،یلخودش و یبا همون لباس ها یلیدرست کردم و رفتم سمت محسن. ل خی

 اومد سمتم و گفت :

 

 ؟یکن دارشیب یخوای_اوا! م

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 پشت در خونه ست! دمیمست کرده. صبح زود که اومدم خونه د شبی_فکر کنم از د

 

 کنم که با تعجب گفت : داریتا محسن رو ب برگشتم

 

 شده؟  یاصال چ ؟یکجا بود شبی_مگه د
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 شه گفتم : داریدادم تا ب یمحسن رو ماساژ م یه شونه ک یحال در

 

اونجا خورد و  یگند هی ،یبعد از شرکت رفتم خونه محسن مهمون روزیبودم. د نایمامانم ا ی_خونه 

 اتفاق افتاد. نیرسوند. در آخر هم محسن اومد و ا من رو یرعلی! و بعدشم امابونیخ یهم تو یگند هی

 

)هوم( گفتن محسن حواسمون رو  یبگه صدا یزیبتونه چ نکهیبل از اکرد. ق یداشت نگاهم م جیگ

 !بود نیاز پشت به زور بلندش کردم؛ ماشاهلل سنگ ز،یم یرو گذاشتم رو وانیجمع کرد. ل

 اشاره کردم و گفتم : یلیبه ل 

 

 !یآب رو بده من بدم بهش تا خفه نشده از تشنگ وانیل نی_ا

 

 دیبعد انگار فهم ،یلباسش ول یرو ختیحسن. نصف آب رو رم یرو گرفتم و بردم سمت لبا وانیل

 رو با دستش گرفت و تند خورد. وانیچقدر تشنشه که ل

 گفت : یخش دار یپشتش بلند شدم و کمکش کردم بخوابه. با صدا رو ازش گرفتم، از وانیل 

 

 شده؟  ی_چ

 

 رو مرتب کردم روش و گفتم : پتو

 کنم. یمناهار صدات  یبخواب. برا ریبگ یچی_ه

 

 رفت. بود که بدون حرف از هوش جیگ اونقدر

 شد و گفت : نهیاتاق. با تعجب نگاهش کردم که دست به س یو شوتم کرد تو دیکش دستم رو یلیل 

 

 !ه؟یچ هیقض نمی... بگو ببعی_زود، تند، سر

 

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 .گهیکردم د فی_تعر
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 گفت : یآشکار یا کنجکاو... بمیتخت و نشست  یرو دیرو کش دستم

 

 تو رو رسوند؟ یرعلیشد که ام یخونتون. اصال چ یشد رفت ی_چ

 

رو  روزیو کل داستان د دمیکش یقیشه! نفس عم الیخیگفتم تا ب یم براش دیشناخته بودمش... با گهید

 امروز. یاز ماجرا کمی نطوریبراش گفتم و هم

 

 و گفت : دیکش یقیارضا شد، نفس عم شیکنجکاو یوقت باالخره

 

 گازه؟ یرو ی... ترنم چگمی! مایداشت ی_عجب بساط

 

 سمت آشپزخونه. شانس آوردم برنجم نسوخت! دمیتو سرم و پر زدم

. ترنم به زیم یرو میدیشد رو چ یبرنج و خورشت م تون،یبساط غذا که شامل ساالد، ز یلیکمک ل به

 محسن اشاره کرد و گفت :

 

 غذا بخوره؟ یکن ینم دارشی_ب

 

چشماش رو هم باز  یبود و حت دهیفا یربع تالشم ب کیرو تکون دادم و به سمت محسن رفتم.  رمس

 نکرد.

 .میناهار دلچسب رو خورد یلیبه ل ییو دوتا میشد محسن الیخیب

 نشد. داریب گهیبود که د دهیوقت بود نخواب یلیبود و محسن هم انگار خ شمیتا شب پ یلیل

جون با  یگوشت ب کهیت هیگران شده بودم، رفتم سراغ محسن... که با ن گهیمن که د  یلیبا رفتن ل 

 تب چهل درجه رو به رو شدم!

 کنم.  کاریچ دیدونستم با یکه  هول کرده بودم، نم یی. از اونجادمیتبش باال بود که ترس اونقدر

 .شیشونیپ یکردم و گذاشتم رو سیرو از روش برداشتم و دستمال خ پتو

رفت  یکه نم نییتبش پا ،یو پاهاش ول یشونیپ یکردم و گذاشتم رو سیخ دستمال یساعت ه کی

 ... باالتر هم رفته بود!چیه

هم زشت بود بهش زنگ بزنم چون تازه  یلیزنگ بزنم. ل یدونستم به ک ینم یگرفت. حت میگر گهید

 رفته بود.
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 فرستادم.  یچرخوندم و صلوات م یدستم م یرو تو میگوش ینگران با

زنگ خورد و اسم  میگوش برم سمتش که و خواستم دمیمحسن از جا پر فیخف یناله لرزش و  با

 روشن خاموش شد. یمهدو یرعلیام

 گفتم : هیگر مکث جواب دادم و با یبودم که ب دهیترس نقدریا 

 

 آپارتمان. محسن... محسن تشنج کرده. ایتوروخدا ب ری_آقا ام

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 خونتون هستم. یم لباستون رو بهتون بدم... االن جلو_سالم. من اومد

 

 در رو باز کردم.  عیحرف تلفن رو قطع کردم و سر بدون

 زودتر از پله ها با نفس نفس اومد تو. یلیخ ،یول ادیبودم از آسانسور ب منتظر

 سمت محسن.  و بردمش دمیلباسش رو کش نیفکر آست بدون

 ده گفت :با فک قفل ش د،یرو از دستم کش دستش

 

 سرت کن. یروسر هی_لطفا 

 

 گفتم : هیو گر تیو با عصبان ستادمیرو تحمل کرده بودم! صاف ا یادیز یعصب فشار

 

 یکن... االن م یکار هیتوروخدا  ؟یسر کردن من یکنه تو به فکر روسر ی_محسن داره تشنج م

 .رهیم

 

رد و نشست پشتش. دستش رو گذاشت رو برداشت، محسن رو بلند ک نگاهم کنه، پارچه ها نکهیا بدون

 محسن و آروم گفت : یشونیپ یرو

 

 پسر؟ یکرد کاری_با خودت چ

 

 باال و خطاب به من گفت : دیرو تا نصفه کش لباسش
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 نجا؟یا یدار ار،یب نیو آسپر خی کمی_لطفا برو لباستو عوض کن و بعدش 

 

 به خاطر کابوس هام و تشنجام داشتم. خداروشکر

 گفت : یکنترل شده ا یو صدا تیآشپرخونه که با عصبان برم سمت اومدم

 

 نه؟ ایحرفم رو  یفهمیبرو لباست رو عوض کن م گمی_بهت م

 

 شتریب یرعلیام یشدم و رفتارا یم وونهید یاتاق. داشتم از نگران یبدون حرف برگشتم تو دوباره

 کرد! یم تمیاذ

 سرم.  یشال انداختم رو هیو  دمیلباس خوب پوش هی عیسر 

زنه باال! تک  یخودش رو م ینایلباس محسن رو در آورده و داره آست یرعلیام دمیو د رونیب رفتم

 کردم که برگشت و با اخم گفت : یسرفه ا

 

 .اریقاشقم ب هیآب و  وانیل هی... خوام یهم م زیتم یپارچه  هیلطفا...  نیو آسپر خی_

 

کاسه که  یتو ختمیر یقالب م یها رو از تو خیآشپزخونه. داشتم  یرو تکون دادم و رفتم تو سرم

 رو به روم... با اخم گفت : قایاپن. دق یافتاد رو هیسا

 

 شده؟  ینجوریخورده ا ی_چ

 

 ربط دادم بهش : ینگاهش کنم، جواب ب نکهیبگم بهش؟ بدون ا یرو گاز گرفتم... چ لبم

 

 تا االن.  دیبنبودم راستش... بعدم خوا نجایاومده پشت در خونه، من ا دمی_صبح د

 

 تمسخر کرد و گفت : یاز رو یخنده ا تک

 

کنه برم! فقط خواستم  یکنه و مجبورم م یالکلش داره خفم م یجواب سوال من نبود؛ هرچند بو نی_ا

 مطمئن شم.
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 چشماش زل زدم و با بغض گفتم : یرو آوردم باال و تو سرم

 

 ...ییآخه! من تنها رهیم یداره م ؟یکن یکمکم نم یعنی_

 

 نگاهم کنه گفت : نکهیدستم برداشت. بدون ا ریرو از ز کاسه

 

 . وان داره حمومتون؟اریآب و قاشق ب ن،یآسپر ،ینخ ی. پارچه یستی_تنها ن

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 _آره آره داره.

 

 .دهیکه م ییبو نیبا ا مارستانیب مشیببر میتونی_بعدش وان رو پر از آب سرد کن. نم

 

 یشال نخ هیهام  یکمد شال و روسر یخواست، از تو یکه م ییزایو بعد از دادن چکردم  یپوف

 درآوردم و دادم بهش.

 

 و گردن محسن. یشونیپ یرو یها، گذاشت خیشال دور  چوندنیشالم و بعد از پ یتو ختیر خیذره  هی

 .یرعلیام و سمت محسن و رونیوان. تا پر بشه رفتم ب یرو باز کردم تو خیسمت حموم و آب  رفتم

 هویدهنش،  یسرش رو برد جلو یرعلیگفت. ام یم ونیداشت هز م،یمحسن بهش نگاه کرد یصدا با

 تر شد. ظیاخمش غل

 و گفت : دیکش یقیشد و نگاهم کرد باالخره. نفس عم بلند

 

 !کنهی_اسم تو رو صدا م

 

 : دیجمله از دهنم پر نیدهنم رو قورت دادم و ناخواسته ا آب

 

 بگم مثل پدرمه! تونمیم ی... محسن مثل برادرمه، حتستین یچیه ما نی_به خدا ب
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قاشق حل کرد و  یآب تو کمیدرآورد و با  نیرو تکون داد و بدون توجه به حرفم دو تا آسپر سرش

 دهن محسن. یتو ختیر

 ستاد،یوان ا یحموم... منم مثل اردک پشتش اومدم. جلو یبعد هم به زور بلندش کرد و بردش تو 

 کرد و گفت :نگاهم 

 

 .رونیآب لطفا و بعدشم برو ب ی_پاهاش رو بذار تو

  

آب. به خاطر  ینشوندش تو یرعلیآب، بعد هم ام یبلند کردم و گذاشتم تو یکی یکیپاهاش رو  عیسر

 شونه هاش رو گرفت و گفت : یرعلیشد و خواست بلند شه که ام اریهوش کمیآب،  یسرما

 

 باالست. یلی... تبت خنیبکش و بش قی_نفس عم

 

 گقت : دهیرو چنگ زد و نفس بر یرعلیدست ام محسن

 !ادیز یلی... خیلی_سر...ده... خ

 

 ریخون بود، ز یو  دست محسن رو گرفتم. سرش رو آورد باال و نگاهم کرد. چشماش کاسه  نشستم

 چشماش گود شده بود.

عدش از کار افتاده باشه؟ م یحت ایکبدش  ای هیکل ادیآن از ذهنم گذشت نکنه به خاطر مشروب ز کی 

 کرد )!( گفتم : یم یکه با اخم داشت دلبر یرعلیبرگشتم سمت ام یبا نگران

 

 نگرانم! یلیمن... من خ مارستان؟یب مشیمعده و رودش... نبر ای فته؟یکبدش از کار ب ای هی_نکنه کل

 

 و گفت : بشیج یرو کرد تو دستاش

 

 مشیبر یم نییپا ادی. اگر تبش نیبگ تسیتک تک رفتارات مشخصه الزم ن یتو ی_نگران

 فال. رونی. شما برو بمارستانیب

 

بودم  یبود! اونقدر عصب یکه اک شبیکنم؟ تا د کاریخواستم چ یزد؟ مگه م یم منو پس نقدریا چرا

 بود که کمکم کرد! یکس یرعلی... امستمیچشم و رو نبودم و ن یخب ب ،یتونستم جرش بدم ول یکه م
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 مبل. یو نشستم رو رومیند شدم. بدون حرف از حموم رفتم بکردم و بل یپوف

با خاتون  ی... هم امروز! آخ که نشد حتروزیبود! هم د ییرو ماساژ دادم، چه روز پر ماجرا چشمام

 .کمیخلوت کنم 

بچه هاش  یتهران و خونه  ادی یرو م یکنه و هر سال، چند ماه یم یمشهد زندگ یتو خاتون

 !ریبه خ ادشی. مونهیم

 بودم و اما حاال... نشونیزتریها، من عز ییخاله ها و دا یبچه ها نیب

 

 . دستاش رو به حالت آروم باش تکون داد و گفت :دمیاز جا پر هوی یرعلیام یصدا با

 

 حموم. یکنم از تو یست دارم صدات م قهیدق هی ،یتو فکر بود یلی_نترس... خ

 

 و گفت : ستادیخواستم بلند شم که جلوم ا پفش بخوابه. کمیتا  دمیپلکام کش ریبه ز یدست

 

 فتاد؟ین یاتفاق شبی_زخم لبت چطوره؟ د

 

 لبم که خودم زده بودم رو لمس کردم و گفتم : یانگشتم، چسب گوشه  با

 

 امروز...  ینشد ول یچیه شبیبرگرده. د یکشه تا به حالت عاد ی! طول مگهی_جر خورده د

 

 کردم و آروم گفتم : مکث

 .نیآخه شما هم کتک خورد ؟یث دردسر شمام شدم. شما چباع دی_ببخش

 

بود... نبود؟! سرش رو انداخت  یدوست داشتن لشی. استابشیو دوباره دستاش رو کرد تو ج دیخند

 و گفت : نییپا

 

 نگرانتون بود.  یلی... مامان خی. راستومدیخون ن ،ی_من کتک خوردم ول
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قدم رفت عقب... شالم رو صاف کردم و  هیلند شدم که آروم ب شب،ید یادآوریبهش گفته بود! با  پس

 گفتم :

 

 که... نیگفت یم یزیچ هی نیداشت نیماش یتو شبی_شما... د

 

 و گفت : دیحرفم پر وسط

 . گمینبود... بعدا اگر الزم باشه بهتون م یمهم زی_چ

 

 زد!  یگفت، چون داشت تند تند پلک م یدروغ م داشت

 گفتم : رلبیرو گاز گرفتم و ز نمییپا لب

 

 .دیکن نیو به شعورم توه دیدروغ بگ نکهیبهتره تا ا یلیجوابت رو بدم، خ خوامینم ی_اگر بگ

 

 گفت : عیگرد شد و سر چشماش

 _من اصال قصِد...

 

آخر  یسمت حموم. لحظه  میدییو هر دو دو دمیکش ینیداد محسن که اسمم رو صدا زد، ه یصدا با

 زدم و با دستم به هوا چنگ زدم.  یغی. جنیزم یرو فتمیبود ب کیدخورد و نز زیپام ل هویحموم  یتو

 

 بغلش گم شدم. یتو قایبغلم رو گرفت و من دق ریاز پشت ز هویکه  نیخوردم کف زم یم داشتم

 یحرف و نگاه چیو بدون ه دیکش ششیبه ته ر یبا نفس نفس صافم کرد، شوکه تشکر کردم که دست 

 !ایقلبم... خدا یرورفت سمت محسن. دستم رو گذاشتم 

 رو برداشت و خطاب به من گفت : یدوش دست یرعلیلرزون رفتم سمت محسن. ام یبا پاها آروم

 

 _لطفا آب سرد رو باز کن.

 

 یرعلیام یلرزون به دستا یو با دستا جیسر محسن. محسن گ یباز کردم که آب رو گرفت رو عیسر

 جون داد زد : یچنگ زد و ب
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 !ی_بسه... بسه لعنت

 

 محسن رو گرفتم که حواسش بهم جمع شد. زمزمه کردم : دست

 

 تحمل کن.  کمی. نییپا ادی ی_آروم باش... تبت داره م

 

 دوش رو گذاشت سرجاش و خم شد و آب رو بست. محسن با درد گفت : ریرو فشار داد، ام دستم

 

 مسکن بده ترنم. هیکنه.  ی_سرم... دلم... درد م

 

 یبغل محسن رو گرفت که بلندش کنه برا ریز یرعلینگاه کردم. ام دشیبغض با صورت رنگ پر با

 .دمیبلند شدم و عقب کش نیهم

 داد و گفت : هیآب رو بلند کرد، به خودش تک ِس یمحسِن خ یوقت

 

 ؟یندار یبشه مشکل سیخونت خ نی_اگر زم

 

عقب  دیکشکه محسن پاهاش  رونیگفت و خواست ببرتش ب ینه تکون دادم. خوبه ا یرو به معن سرم

 و آروم گفت :

 

 کنم. یی... دستشودی... بارونیب دی_بر

 

 وان و گفت : ینشوندش لبه  یرعلیام

 

 بگو باشه؟ یاگر کمک خواست ستیمحسن االن وقت خجالت ن ،ی_باشه ول

 

 سرش رو تکون داد و گفت : محسن

 .رونیب دی_فقط بر
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 گفت : یرعلیکه ام میبود هستادیاومد. پشت در ا یرعلیو بعدش ام رونیتر رفتم ب عیسر

 

 _قصد نداشتم ناراحتت... ناراحتتون کنم. 

 

بعد محسن با باز کردن در حموم  هیرو چندثان نمونینگفتم. سکوت ب یچیباال انداختم و ه یا شونه

 به سرتا پاش کرد و با َشک گفت : ینگاه یرعلیبود. ام سیشکست، کل لباساش خ

 

 محسن؟ شلوارت... یزی_تم

 

 و ُرک گفت : رلبیبهش رفت و با حرص ز یقرمزش، چشم غره ا یا همون چشماب محسن

 

 .نیرو که از دست ندادم! فقط بد مست شدم هم دنمیشاش* اری_اخت

 

 . دمیگرد و منم از صراحت کالمش خجالت کش یرعلیام یچشما

 !رهیلبم تا خندم نگ یرو دمیشدم و دستم رو کش یهرحال داشتم از خنده پاره م در

 بغل محسن رو گرفت و گفت : ریز یرعلیام

 

 .نییاومده پا یمن... تبت تا حدود یرو بنداز رو تینی_سنگ

 

لخت و  یملحفه انداختم روش تا به خاطر باال تنه  هیمبل خوابوند،  یمحسن رو دوباره رو باالخره

 سرما نخوره. سش،یخ

مبل نشسته بود  یتوجه کنم، رو یرعلیم. باالخره تونستم به ادیتر اومد، خواب نییتبش پا یوقت باالخره

 درآورد و گفت : گاریپاکت س هی. کردیو من رو نگاه م

 

 شه؟ی_م

 

 ! به بالکن اشاره کردم و گفتم :دیکش یم گارمیس پس

 !گمی... به خاطر محسن مدیبالکن بکش یتو شهی_اگر م
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 یمیباز کردم، باد مالدر رو  یو وقت میرو تکون داد و بلند شد. باهم به سمت بالکن رفت سرش

 صورتم رو نوازش کرد. 

 بلد بود! یادیزد، پس ز یم یقیعم ی... پک هاستادمیبا فاصله ا کنارش

 پا و اون پا کردم و باالخره گفتم : نیا کمی

 

 کمک... من واقعا هول کرده بودم. نیاومد نیدیزحمت کش یلی_خ

 

 زد و گفت : یا گهید پُک

 .نیماش یتو نیبدم. جا گذاشته بود لی_من اومدم لباستون رو تحو

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 ازتون. ی_مرس

 

و  دیبه گردنش کش یکرد و برگشت سمتم... دستنرده خاموش یرو رو گارشیو س دیکش یقیعم نفس

 گفت :

 

 گه؟ید یای_جمعه م

 

 اول شخص شدم... سرم رو تکون دادم و گفتم : باز

 .شمی_مزاحمتون م

 

 هوی. دیشلوارش افتادم... آب دهنم رو صدا دار قورت دادم که خند ریاون بند و بساط زشلوارش و  ادی

 خم شد و گفت :

 

 ...؟ای یدیشده؟ ترس ی_چ

 

 زد. آروم لب زدم : یبرق م یکیتار یتو ش،یمشک یکردم... چشما چشماش نگاه به
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 _چشمات ترسناکه!

 

 عقب. سرش رو تکون داد و گفت: دیمحو شد و کش لبخندش

 خودمم ترسناکم؟ ؟ی_خودم چ

 

 گفتم : یرو در واس یرو تکون دادم و ب سرم

 !ینجات یفرشته  هیشب شتری_ب

 

 شده بود! کیرمانت یادیز گهید

 لیکه استا دمیشلوارش، حاال فهم بیج یعقب. دستش رو کرد تو دیکرد و کش یخنده ا تک

 مخصوص به خودش رو داشت!

 م گفت :آرو یلیو آروم... خ دیکش یقیعم نفس

 

 !ادی ی_من ازت خوشم م

 

 کامل برگشتم سمتش و با تعجب نگاهش کردم و گفتم : دم،یکردم اشتباه شن حس

 اوم... متو... متوجه نشدم! ؟ی_چ

 

متر  یلیچند م قیخم شد روم. صورتش دق یکیتار یرو فوت کرد. دوباره برگشت سمتم و تو نفسش

 صدا لب زد : یروم و بباهام فاصله داشت اما، چشماش بسته بود... آ

 

 کنه؛یم وونمی! داره دهینیریو تو رو هم به گناه بندازم... اما گناه ش فتمی_لعنت به من اگر به گناه ب

 چقدر بهت وابسته شدم! ینگاه کنمت تا بفهم ستیلبخندت، چشمات، الزم ن

 

 من...من...  ؟یاعتراف کرد! من چ ای... اعتراف کرد، خدارونیهم از بالکن رفت ب بعد

کرد،  یپاره م جانیقلبم که داشت خودش رو از ه یزده بود، دستم رو رو خیدستام از استرس  

 کنترلش کنم... اما نشد. قیعم یکردم با نفسا یگذاشتم و سع
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مگه من دوستش دارم که  ؟یشدم؟! اصال حس من چ ینجوریکه نگفت دوستم داره... من چرا ا اون

 زده شدم؟! جانیه

 گونه هام... که برخالف دستام، از گرما رو به سرخ شدن بود! یم رورو گذاشت دستم

 

من دستش رو برداشت، کتش  دنیمحسن بود. با د یشونیپ ی... دستش رورونیرفتم ب قینفس عم هی با

 مبل چنگ زدو گفت : یرو از رو

 

 لباستون. نمی... ارمیم گهی. من دنییپا ادی یداره م ،ی_تبش قطع نشده ول

 

 گفتم : یآروم یاشاره کرد که لباسم روش بود. سرم رو تکون دادم و با صدا یبه مبل و

 بابت امشب. ی_مرس

 

 هم نکردم... چقدر زشت! ییرایازش پذ ی. حتگفت و به سمت در رفت یکنم یم خواهش

چه  نیا ایو به سمت آسانسور رفت. خدا دیکفشاش رو پوش م،یبزن یکدوم حرف چیه نکهیبدون ا 

 ! ه؟یتیوضع

 و گفت : رونیباز بود آورد ب مهیکردم که سرش رو از در آسانسور که ن یفکر م داشتم

 

 ؟نمتونیب یشرکت م ی_پس فردا تو

 

 حتما. امی ی_بله... م

 

 از ابهام تنها گذاشت. یموج یرفت... رفت و منو تو یگفت و بعد از خداحافظ یانشالله

رو  شیشونیرو زدم  کنار و پ سشیخ یموهامحسن.  شیرو بستم، شالم رو برداشتم و رفتم پ در

کس باهام نبود...  چیپشتم بود که ه ییاما جاها ،ییوقتا هیشد  ی. محسن هر چه قدر هم بد مدمیبوس

 کس! چیه

 

 .دمیکردم و آب کش یحموم و آِب وان رو خال یتو رفتم

و هم گذاشتم ر رهنشیبود، پ سیمحسن، چون همچنان شلوارش خ یپاها یگرم انداختم رو یپتو هی

 باال سرش. 
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 ،یلیپاسخ از ل یاون همه تماس ب دنیرو برداشتم و با د میتخت ولو شدم. گوش یهمون لباس ها رو با

 .دمیکش یاز خستگ یناشناس، آه یشماره  هیفاطمه خانوم و 

ه نمازم افتادم؛ امروز کال قضا شده بود! نه صبح خوندم، نه ظهر و ن ادیاسم فاطمه خانوم  دنید با

 شب... االنم که ساعت دوازده شب شده بود.

 

 فکر کردم.  یرعلیرو گذاشتم کنار، چشمام رو بستم به ام یگوش

 خونشون. یبه اون پوزخنِد تو مون،ییروز آشنا نیحرفاش، به کاراش، به اول به

 افتادم که تهمت زد! یاون روز ادی

 

 ...یهر شبشو با ک ستیم نمثل تو که معلو یکی... یتو به من درس اخالق بد خوادی_نم

 

 که از من خورد : یکتک نیکه در جوابش گفتم و اول یحرف و

 

ما  نیتو ب ؟یزنیتهمت م ینجوریو ا یکه اون باالست اعتقاد دار یی_واست متاسفم... به اون خدا

 اون پدر و مادر... فیح ؟یکن یشده که منو هرزه خطاب م یچ ینیکه بب یبود

 

که کوه  یپسر نیپسر، ا نیآدم، ا نیا شهینم ! باورمشهیباورم نم ای.. خداچقدر اون روز شکستم. و

که با متجاوز  یآدم نیا د،یلرز یم ینگاهش هر آدم یکه از سرما یپسر نیغرور بود و هست، ا

 از من خوشش اومده! ،ییبود، بعد از حدود دو سال آشنا قیمن، با سورن رف

 

 ها نخواهد بود! یراحت نیدونستم باهم بودنمون به ا ی، مبفهمم با خودم چند چندم اما تونستمینم

•°•°•°•°•°•°•°• 

 درد داره! یلی_دکتر درد داره... خ

 

 و گفت : یلیداد دست ل یکاغد ،یلیل یمتخصص زنان و خاله  ،یفخار دکتر

 

که دادم رو مصرف  یی. نگران نباش و حتما داروهازمیعز هیعیسوزش خواهد داشت و خب طب کمی_

 جان شما هم به مامان سالم برسون. یلیل .کن
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 .میو به سمت خونه راه افتاد میشد نشیسوار ماش یلیبه کمک ل باالخره

 

که البته خودم هم تازه  یلیل یخاله  شی... پمیگرفت میوقت ترم یامروز به سخت ینیچهارشنبه  یبرا

 خالشه! دمیامروز فهم نیهم

 

 !میتر با هم برخورد کرد نیسنگ کمیهم از فرداش  یرعلیام دم،یرو بعد از اون روز ند محسن

 

 یکه سورن تو یگند خواستمینم ،یرو بکنم ول نکاری... هرچند دوست نداشتم امیاما بگم از ترم و

 بمونه!  یزده، باق میزندگ

 

 !یرعلیام یخونه  یپس فردا هم برم مهمون دیبا بتیمص نیبا ا تازه

 آورده بود! ری. نکبت سوژه گیریفت گشاد گشاد راه مگ یو م دیخند یم یهم ه یلیوسط ل نیا

 

... باالخره ومدین شیهم پ ی. دردم کمتر شده بود و خداروشکر مشکلدیجمعه از راه رس باالخره

 درد داره! کمی گه،ید هیمنوپالستیها

 

از  ،یرعلی... از امدمید یمختلف م یها کابوس هام هم کمتر شده بود و به جاش خواب ها یتازگ

 محسن! یاتون، از مامان و بابا... و حتخ

هم  یخبر چیگذشت و ه یاز رفتنش م یماه کیشد؛ به خصوص که  یسورن داشت کمرنگ م گهید

 ازش نبود.

 

!( رفتم حموم و هیرعلیام داریمشتاق د دیفکر کن دیونیفاطمه خانوم )مد دنیکه به خاطر د یخوشحال با

 .میشیآرا زیم یه مناسب، نشستم جلولباس قشنگ و البت هیبعد از انتخاب کردن 

 

 یو رژگونه گلبه ییخط چشم نازک، رژ هلو هی یرو تو شمیموهام رو خشک کردم و کل آرا 

بود  عیپوشوندم... ضا میزخم لبم رو به کرم گر یبود و هم پرفکت! البته رو حیخالصه کردم. هم مل

 !کمی
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 یبه خودم نگاه کردم؛ شلوار ل نهیآ یو توساعت از دوازده گذشته بود، لباسم رو تنم کردم  گهید

 بیترک دمیرنگم با شال سف یآب کیداد، تون یو قشنگ نشون م دهیجذب که پاهام رو کش یِ سرمه ا

 یبسرو برداشتم تا ت میشال و گوش ریرو کردم ز میو فرفر ینارنج یموها شترِ یشده بود. ب یقشنگ

 .رمیبگ

 کردم و جواب دادم : ینفسم رو حبس کرد. پوف ،یرعلیزنگ خورد و اسم ام میبودم که گوش مشغول

 

 .یرعلی_سالم آقا ام

 

 .دنبالتون امیساختمون منتظرتونم. مادر گفتن ب ی_سالم... ترنم خانوم من جلو

 

 رو محکم بستم و آروم گفتم : چشمام

 .نییپا امی ی... بله االن منیدی_زحمت کش

 

 رینگاه کردم و ز میاز من باشه قطع کرد! به گوش یرفمنتظر ح نکهیکوتاه و بدون ا یخداحافظ هی با

 لب با ادا گفتم :

 

 بره بنده خدا! یرنج م ی_از عدم تعادل روان

 

کفش  دنیرو انداختم توش و بعد از پوش میپول، رژلبم و گوش فیرنگم رو برداشتم، ک یسرمه ا فیک

 به سمت در رفتم.   دمیو سف یلژدار آب یها

کردم لنگ نزنم و خب خداروشکر گند هم نزدم. سالم کردم و جواب  ید. سعش ادهیپ دیمن رو د تا

 راه افتاد. میشد نیکه سوار ماش نی. همدمیسالمم رو شن

رو کردم  یگل فروش دنیکه با د میداد یشد گوش م یکه پخش م یکالم یب یقیسکوت به موس یتو 

 و گفتم : یرعلیبه ام

 

 جا نگه دار. نی_لطفا هم

 

 کردم و گفتم : یازش... تک سرفه ا میدور شده بود کمیم کرد و زد کنار. تعجب نگاه با

 

 .رمیبگ یزیچ هی دیبا نجایاز ا م؟یدنده عقب بر کمی شهی_م
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 به پشت سرش انداخت و گفت : ینگاه

 خطرناکه. ادی یم ادیز نی... ماششهی_نم

 

 راه برم. تونمیدادم که م یرو فوت کردم و خودم رو دلدار نفسم

 شدم گفتم : یم ادهیکه پ یرو برداشتم و در حال فمیک

 

 .امی یم عی... سرکشهیطول نم ادی_ز

 

 در رو ببندم گفت : نکهیاز ا قبل

 !یلیخ ستی. فکر کنم حالتون خوب نرمیبگ من براتون نیبگ نیخوا یم یزی_اگر چ

 

 .یشبودنش! سرم رو تکون دادم، در رو بستم و رفتم سمت گل فرو زیت نهمهیبه ا لعنت

نداشته! کال شلوغ کرده  انیبدنم جر یکردم خون تو یبودم که احساس م دهیدو روز خواب نیا نقدریا 

 درد رو داشتم. کمیخب  یبودم ول

 

کار  ی. امروز کال زده بودم تودمیخر دیو سف یصورت ،یرز آب یسبد گل متوسط با گل ها هی باالخره

 اومد:/ یبهم م ییجورا هیموهام  ی! با رنگ نارنجیآب

 

 یها یصندل یرو باز کردم و گذاشتمش رو نیدر ماش اطیرفتم و با احت نیآروم به سمت ماش آروم

 .نیعقب ماش

 بهت زده گفت : یرعلیام

 

 .شنیناراحت م یلیمامان خ ن؟یبخر نیخوایم یچ نی_چرا نگفت

 

 بهش کردم و گفتم : ینگاه میآروم سوار شدم و نفسم رو فوت کردم. ن یلیخ

 

 بره. یبه رسم ادب و احترام با خودش م یزیچ هی یمهمون ییجا رهیم یکس ی_وقت
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رو  میشونیپ ینامحسوس، عرق رو یلیدرآوردم و خ فمیک یدستمال از تو هیکرد و راه افتاد.  یپوف

 پاک کردم. 

شدم و سبد گل رو در آوردم. کمکم کرد و در رو  ادهیخونه. پ یرو برد تو نیماش م،یدیرس یوقت

 د گل رو ازم گرفت و گفت :بست. سب

 

 .دییبفرما ن،ی... خوش اومدنیلطف کرد یلی_خ

 

 .رونی. در باز شد و فاطمه خانوم و همسرش اومدن بمیکردم و از پله ها باال رفت یتشکر

 گفت : گوشم ریقشنگ شده بود. بغلم کرد و ز یلیخ یو گل گل یصورت یخانوم با اون روسر فاطمه

 

 !ی... خوش اومددخترکم ی_باالخره اومد

 

 سبد گل رو آورد باال و گفت : یرعلیام

 !دنیزحمت کش ینذاشتن و کل انی_من رو در جر

 

 سبد گل رو گرفت و گفت : پدرش

 .نیتو مهمون رو دم در نگه داشت دییبابا جان. خانوم بفرما یدیزحمت کش یلیخ یلی_خ

 

 .ییرایپذ یه خانوم رفتم توفاطم ییداخل. کفشم رو درآوردم و با راهنما میو رفت میدیخند

 نباشه و حاج آقا موذب بشه! رونیموهام ب یلیسرم مرتب کردم تا خ یرو رو شالم

 شربت اومد و گفت : ینیبا س یرعلیام

 

 دیو زعفرون که دستور ساختش مختص مامانه... امتحانش کن موی. شربت آبلنیخوش اومد یلی_خ

 .نیشیعاشقش م گهید

 

کرد، چه  یحس خوب رو بهم منتقل م مویزعفرون و ل یک رو برداشتم. بوشربت خن وانیلبخند ل با

 برسه به خوردنش!

 !خیترش با شکر و زعفرون... اون هم  یمویمزه کردم... معرکه بود. طعم ل یکم 
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 فاطمه خانوم حواسم جمع شد : یصدا با

 . یچقدر خوشحال شدم اومد یدونیدخترم... نم یدیزحمت کش یلی_خ

 

 . با لبخند گفتم :دیرو بوس میشونیو پ دیفتم و خواستم ببوسم که کشرو گر دستش

 

لطف  یلیهم خ یرعلیذوق داشتم... آقا ام شتری. من از شما بنیدیزحمت ها رو شما کش ی_واال همه 

 کردن منو آوردن!

 

هم  یرعلیو حاج آقا هم با لبخند فقط نظاره گر بود. باالخره ام میدرباره کار و شرکت حرف زد کمی

 وارد بحث شد و گفت :

 

منظم شده  زیکارا افتاده جلو... همه چ یاومده شرکت، کل یترنم خانوم از وقت نیدون ی_حاج بابا نم

 اصال!

 

 و گفت : دیخانوم خند فاطمه

 .دنینظم م زیخوب خانوماست، اصوال به همه چ تیخصوص نی_ا

 

 همون حاج بابا گفت : ایآقا  حاج

 

شرکت و  رهیبار م هی یسال شیکنه... اگر بشناس ینم فیتعر یمعموال از کسما  یرعلیام نی_دخترم ا

 از بس تنبله! ادی یم

 

 با اعتراض گفت : یرعلیام

 حاال؟ نیمارو ببر یآبرو دی_حاج بابا؟ با

 

 و گفتم : دمیخند
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درکه. شرکت بشن... که کامال قابل  طیوارد مح ادیفقط دوست ندارن ز ستن،یتنبل ن ری_حاج آقا، آقا ام

 نداره! یبهم کار یمن که کس یکننده ست... البته نه برا تیاذ یلیشرکت خ طیمح

 

 یبه پر و پا بیبود... که ماشاهلل عج یبود. منظورم به غفار دهیمنظورم رو فهم یرعلیکنم ام فکر

 .رمیازش بگ یحال هی دیروز، با هی! باالخره دیچیپ یم ریام

 و گفت : دیخند پدرش

 

 بابا دخترم._بهم بگو حاج 

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 _چشم.

 

 مادرش بلند شد و گفت : باالخره

 کمک. ایزحمت ب یب یرعلیکشم، ام یاالن غذا رو م گهی_خب د

 

 از جا بلند شدم و گفتم : عیسر

 . کنمی... خودم کمکتون مخوادی_نه نم

 

 بلند شد و باخنده گفت : یرعلیام

 

که چرا جلوتون رو  ارهیمامان شب پدر منو در م د،یبکن رو نکاریاگر ا دی_ترنم خانوم شک نکن

 !نیدیرو هم کش دنینگرفتم، به خصوص که زحمت گل خر

 

و خودش  نمونیسکوت بود ب هی. چند ثانمیبه زور جلوم رو گرفتن و من و حاج بابا تنها شد باالخره

 سکوت رو شکست :

 

  ؟یهست یشرکت راض ی_دخترم از کارت تو

 

 م و گفتم :رو تکون داد سرم
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 ... هم از شرکت.می_بله خداروشکر هم از کارم راض

 

... و عجب زیسر م میتا بر میبلند شد فاطمه خانوم یگفت و دوباره سکوت... با صدا یخداروشکر

 بودن! دهیچ یزیم

 دوغ و نوشابه. با خجالت گفتم : تون،یشور و ز یپلو با مرغ، ساالد کلم، ساالد کاهو، ترش زرشک

 

تدارک  نقدری. منم مثل دخترتون، به خدا الزم نبود انیدیاز حد تصورم زحمت کش یخانوم ب_فاطمه 

 .دینیبب

 

 دیی. حاج آقا شمام بفرمادییاز شما درست کردم... بفرما ییرایپذ یدخترم. با عشق برا ستین ی_زحمت

 .زیسر م

 

غذا،  یخوشمزه  یه باصفاشون. از مز ،یجمع و جور ول زیتعارف و خجالت نشستم پشت م یبا کل 

رو از اون  نیگذرم و فقط هم یفاطمه خانوم و حاج بابا م یها یمهربون ،یرعلیام یواشکی ینگاه ها

 داده بود.  دیجد یخانواده  هیروز بگم که انگار خدا بهم 

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ممانعت کردم و گفتم : یخواست من رو برسونه ول یرعلیو ام میکرد یخداحافظ باالخره

 

 .دمشیند گهیسر به محسن بزنم. از اون روز که تب کرد د هی خوامیم_

 

 نگفت. یزیبود... اما چ صیکه کامال قابل تشخ یکرد، اخم اخم

 باال انداخت و گفت : یاخم کردناشم جذاب بود! فاطمه خانوم شونه ا یالمصب حت نیا 

 

 _پس مواظب خودت باش دخترم. 

 

کردم. فاطمه خانوم  ی. با لبخند از حاج بابا هم خداحافظدیو بوسرو و اون گونم ر گهیهمد میکرد بغل

 گفت : یرعلیبه ام

 

 _لطفا شما تا دم در بدرقش کن مادر.
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هم با همون اخم پشت سرم اومد. فاطمه خانوم و حاج بابا رفتن داخل و باز من موندم و  یرعلیام و

 اخمالو! یرعلیام

 و گقتم : برگشتم سمتش م،یدیکه رس اطشونیدر ح یجلو

 

 دعوت مادرتون. نطوریو هم شنهادتونیاز پ یامروز بهم خوش گذشت، مرس یلی_خ

 

 گفت : یجد یلیتوجه به حرفم، خ بدون

 _حرف اون روزم برات روشن بود؟

 

 کردم و گفتم : یمکث خودم رو جمع و جور کردم،تک سرفه ا کمیگرد شد. با  چشمام

 

 _کدوم حرفتون؟

 

 آخه؟ هیچه حرف نی! اینی یل بشترنم... ال یریالل بم یا

 صورتم و گفت : یزد، سرش رو آورد جلو یپوزخند

 

 که... اد،یمونده، که ازت خوشم م ادمینرفته! من  ادمیرفته... اما من که  ادتیوانمود کن  ی_اک

 

 !ستادیشد و زمان از حرکت ا کیتار زی... همه چهویصورتم و  یرو فوت کرد تو نفسش

 من رو شکار کرده بود. یبود که لبها یلرعیام یلبها نیا و

 کنم! کاریچ دیدونستم با ینم یحت اد،ی... از شوک زومن

 

رو لبم. اون هم با کف دستش  دمیمکث ازم جدا شد. پشت دستم رو محکم کش کمیبا  ه،یاز چند ثان بعد

 لبم و با بغض گفتم : یرو دمیدهنش رو پاک کرد... با وسواس دوباره پشت دستم رو کش

 

 _چرا؟
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 قدم رفت عقب و آروم گفت : هی

 _چون... چون دوستت دارم.

 

درآورد و  بشیج یاز تو یکه به عقب رفته بود رو اومد جلو و دستمال یقدم خت،یکه ر اشکم قطره

 گرفت سمتم.

 ی. دو قدم اومد دنبالم ولدمییمحسن دو یافتاده بود چنگ زدم و به سمت خونه  نیزم یکه رو فمیک به

 .ستادیابعدش 

 باز شد.  هیو زنگ زدم که بعد از چند ثان ستادمیمحسن ا یدر خونه  یجلو

 ینیکار رو کرد؟  نیچرا فرار کردم؟! چرا ا ت؛یخونه رو که بستم، تازه مغزم شروع کرد به فعال در

جنس  هیکنه؟ مثل  یم یداره باهام باز ینی... ایخدا یکشه؟ وا یجانماز آب م استیمذهب نیاونم از ا

 دست دوم؟!

 

 یگرفتم... دستم رو گذاشتم رو ییهویو سردرد  جهیکه افتاده بود، سرگ یذهنم و اتفاق یتو یسواال از

 گفتم : رلبیگوشام و ز

 

 نیهمچ ست،ین یآدم نیهمچ یرعلیکنه. ام یباهات باز ادی یم یکه هرکس یستین ی_تو اسباب باز

 ...یآدم

 

:/  یلخت یتاپ گشاد ورزش هیو  یبا شلوار گرمکن طوس نگران محسن سرم رو آوردم باال. یباصدا 

 و اومد سمتم، با شستش اشکام رو پاک کرد و گفت : نییو پابرهنه از پله ها اومد پا

 

 ؟یکنیم هیچرا گر ؟ییشده موحنا ی_چ

 

 گفتم : یگرفته ا ی. آروم و باصدانشیس یرو دور شکمش حلقه کردم و سرم رو گذاشتم رو دستام

 

دست پسرا  یِ من اسباب باز یبهم بگ نکهیدارم. به ا اجیبرادر بغلم کن، بهش احت هی_محسن مثل 

 دارم. اجیاحت ستمین

 

 گفت : تیسرم و با عصبان ینشست رو دستش

 ؟یکجا بود اقهیو ق پیت نیگفته؟ با ا یزیچ ی_کس
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 کردم و گفتم : یپوف

 !کنمی. خواهش منگو.. یچی_فقط االن ه

 

 دختر بهت زده از محسن جدا شدم : هی یآشنا یکه با صدا میموند یون جورهم قهیحرف دو دق بدون

 

 ...زیپس عز ی_محسن کجا موند

 

 دهنش. یو دستش رو گرفت جلو دیما حرف تو دهنش ماس دنید با

رو نشون دادم و  یلیل ینگاه کردم و بعد به محسن... با ناباور یلیل یزده به لباس خواب دو وجب بهت

 گفتم :

 

 ... محسن تو...یلی.. ل.نی_ا

 

 بزنه که محسن زودتر گفت : یخواست حرف یلیل

 .ستین یکن یم که فکر ینجوریمفصله ترنم، ا انشی_جر

 

 و گفتم : دمیخند بلند

 _چقدر امشب خوبه!

 

 زدم : غیج بلند

 !هیدوستم داره با همن... عال کنهیکه ادعا م یو کس میمیصم قی! رفهی_امشب عال

 

و نه  میکه فقط خودم و خودش بشنو یآروم جور رون،یاز دستش ب دمیگرفت که کشدستام رو  عیسر

 گفتم : ،یلیل

 

دوستم  یکنیادعا م یوقت ،یول یرو هم؟! واسه من داداش بود یزیمن بر قیبا رف یتونست ی_چطور

 رو هم؟! یختیکه برام مونده بود ر یبا تنها کس یچ یبرا یدار
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! انگار امشب هم یرعلیبغل ام یرفتم تو مایکه مستق رونیدم و رفتم برو برداشتم، در رو باز کر فمیک

 قرار نبود تموم بشه.

 محسن سالم کرد و نگران گفت : دنیبا د یرعلی. امستادمیا رونیکنارش رد شدم و ب از

 

 نگران شدم.  دمیترنم... خانوم رو شن غیج ی_سالم... من صدا

 

 با اخم برگشت سمت عقب و داد زد : محسن

 برو تو لباست رو عوض کن. یلیل_

 

 خورد و آروم گفت : یتکون یرعلیام

 .کنمی. پس من رفع زحمت منی_فکر کنم مهمون داشت

 

 گفتم : یخش دار یبا صدا م،یباطن لیم برخالف

 د؟یمنو برسون شهی_م

 

 گفت : یعصب محسن

 .میحرف بزن دیرسونمت... با ی_ترنم خودم م

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 کن. ییرایشما... بمون از مهمونت پذ یدار_مهمون 

 

 موهاش و داد زد : یتو دیرو کش دستش

 

... ستیاالن ن یبود ول ینی... ستین یچیه یلیمن و ل نیبدم حداقل... به خدا ب حیبذار توض ی_ِد لعنت

 ساده ست. ییآشنا هیفقط 

 

 داد زدم :نه برام مهمه؟! منم مثل خودش  ایبهش دست زده  نکهیکرد ا یفکر م چرا
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 نیمن بود و به من نگفت قیرف یلیمهمه که ل نیمحسن. ا ستیواسم مهم ن د،ی_اصال شماها باهم باش

و حس عذاب  یدوستم دار یکن یمن ادعا م یخونه  یای ی! بعد تو... تو منیخوا یرو م گهیهمد

 ...یجونم ول یتو ینداز یوجدان م

 

 گفت :و  دیرو کش فمیک یرعلیرو فوت کردم، ام نفسم

 

 رسونم.  ی. محسن من ترنم خانوم رو مسیپل زننیها زنگ م هی... االن همساگهی_بسه د

 

 و گفتم : یرعلیام یجلو دمیبشه که خودم رو کش قهیدست به  یرعلیاومد جلو تا با ام محسن

 

 محسن. ینیرنگ منو نب گهیجلو تا د ایب گهیقدم د هی_

 

 بدم؟ من... حیتوض یذاری_چرا نم

 

 : میهمه ساکت شد یلیل یصدا با

 

که اون بال سرت اومد، منم همون بال  یپارت ی_ ترنم من محسن رو دوست دارم، از همون شب تو

 .میسرم اومد... با محسن... بذار حرف بزن

 

اومد که بهم تجاوز شد... که بچم رو از دست دادم، که  ادمیاومد، دوباره  ادمینگاهش کردم،  فقط

 کردم! تیخر

 اومد.  ادمیزد... االن  یهم لنگ م یلی... لیلیاومد، محسن لباس تنش نبود، ل ادمی االن

 

بغلم رو  ریز عیسر یرعلیکه ام نیافتادم زم یهجوم افکار مذخرف پاهام سست شد و داشتم م از

 گفت : یلیبه ل تی. محسن با عصباننیزم یگرفت. نتونست نگهم داره و آروم نشوندم رو

 

 االن خوب شد؟ ؟یبند_بهتر نبود دهنت رو ب
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 گفت : یمونیپش یبدون ذره ا یلیل

 گفتم... اشتباه کردم به حرفت گوش دادم. یاز همون اول بهش م دی_با

 

 که کنارم نشسته بود گفتم: یرعلیو خطاب به ام دمیکش یقیعم ینفسا

 

 ببر. نجایا از بود، منو یقبلت... واقع قهیچند دق ی. اگر... اگر حرفااریرو ب نتی_توروخدا! برو ماش

 

چشمام نگاه کرد، سرش رو تکون داد و بلند شد و رفت سمت خونه. خداروشکر که حاج بابا و  یتو

 ... خداروشکر! محسن دستم رو گرفت و گفت :رونیاز خونه ب ومدنیفاطمه خانوم ن

 

 .یدربارم فکر بد بکن دمی_ترنم به خدا ترس

 

 شدم و گفتم : رهیمحسن خ یچشما یاشاره کردم و تو یلیل به

 

 مثل سورن؟ ؟یو ولش کرد یبهش تجاوز کرد ؟ی_ولش کرد

 

 زودتر گفت : یلیل یچشماش گرد شد ول محسن

 

اون  یتو یگرده به اون مواد مخدرا یبرم زیبدم. همه چ حیبرات توض می_نه ترنم... بذار حرف بزن

 بدم. حی... بذار برات توضیلعنت یپارت

 

 حرفاشون بود! هیعل طیشرا نطورید و هماوم یباهم جور در نم حرفاشون

ازشون گرفته شد. بلند شدم و خواستم برم سمت  یفرصت هر حرف ،یرعلیام نیبوق ماش یصدا با

 و گفت : دیکه محسن دستم رو کش یرعلیام نیماش

 

پس  ،یکن یتو که هربار منو رد م ،ی... تو که منو دوست نداریناراحت شد یفهمم از چ ی_ترنم نم

 !؟یریبا اون م یچرا دار ،یختیکه ر یختیاصال به هم ر ؟یختیبه هم ر نقدرین اچرا اال

 

 کردم و با پوزخند گفتم : نگاهش
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به تو  گهیباشم هم د یبرم و با ک یبا ک نکهیناراحتم. ا نیواسه ا یکنیکه فکر م نجاستی_اشتباهت ا

 نداره.  یربط

 

 و داد زد : نیماش یجلو دیپر یلیکه ل فتهیو سوار شدم. خواست راه ب دمیرو کش دستم

 

 .یبر زارمیبدم، نم حیتوض ی_تا نذار

 

 و آروم گفتم : نیینگاهم کرد. سرم رو انداختم پا یرعلیام

 ! کشمینم گهی_د

 

 با التماس گفت : یلیسمتم باز شد و ل در

 .می_ترنم توروخدا... بذار حرف بزن

 

 م و آروم گفتم :انداخت یرعلیبه ام ینگاه میکوتاه اومدم. ن باالخره

 .رمیو محسن م یلی... من با لدی_ببخش

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 فقط زنگ بزن... لطفا! یداشت ی_اگر کار

 

دستم رو گرفت و به سمت خونه کشوند، محسن هم بدون حرف  یلیشدم... ل ادهیزدم و پ یلبخند

 پشتمون اومد.

 حوصله گفتم : یبزنه که ب یست حرفمبل ها و محسن خوا یرو مینشست م،یخونه که شد وارد

 

 .با تو ندارم یرو بشنوم... تا اون حرف نزده، حرف یلیل ی_اومدم حرفا

 

 داشت محسن رو آروم کنه گفت : یکه سع یدرحال یلیبگه که ل یزیرو فوت کرد و خواست چ نفسش
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 یودم درستش ماتفاق افتاده، پس خ نیمنه که ا ریمحسن، صبر کن لطفا... تقص کنمی_من درستش م

 .کنم

 

 بد بود... با همون پوزخند گفت : ینشونه  هی یلیمحسن به ل پوزخند

 !یگند زد ی_خوبه قبول دار

 

 گفت : یدستم رو گرفت و با لحن ناراحت یلیکه رفت سمت اتاقش، ل محسن

 

 یو زمان یمکان تیموقع یشده! ما فقط تو وونتیتو گذشته، د ی_ترنم... محسن کارش از عشق برا

 !نی... هممیاشتباه قرار گرفت

 

 شونه هام و آروم گفتم : یرو انداختم رو شالم

 

 نیاز محسن واسه ا ،یمحسن رو دوس دار یبهم نگفت نکهیناراحتم از دستت... به خاطر ا ؟یدونی_م

 بعدش با توئه... یول کنهیبه من ابراز عالقه م یچون وقت میعصبان

 

کنم جذبش کنم.  ی... اومدم تا سعاومدم یبا اون لباس خواب لعنتترنم... من امروز  ستی_به وهللا ن

 ترنم! ادی یکس به چشمش نم چی... هکنهیمحسن فقط به تو فکر م

 

اومده بود محسن رو خرش کنه که  یواقع یذاشت تمرکز کنم. به معن یصداش، نم نیلحن غمگ 

 بکن*تش!

 هرحال سوتفاهم بود... چشمام رو بستم و گفتم : در

 

نداره... اما بهتر نبود به من  یاصال به من ربط ؟یعاشقش کن یاومد یلباس خواب سک*س هیا _ب

  ؟یدوستش دار یبگ

 

 و گفت : نییرو انداخت پا سرش
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 یوقت ،یافتاده حرف بزنم ول نمونیکه ب یاتفاق یخواستم باهات درباره  یبگم؟ راستش من م ی_چ

. نگرانت بود نگم یچیون مامانم رو قسم بدم که بهت هاونقدر حالت بده، محسن مجبورم کرد ج میدید

 !یلیخ

 

 محسن... سرم رو تکون دادم و گفتم : یاِ 

 !یستیدختر ن گهید نکهیبا ا ؟یکنار اومد ی_چطور

 

 چشماش و گفت : ریز دیرو کش دستش

 

 . و محسن قولمینبود یحالت عاد یکدوم اون شب تو چی_من محسن رو از قبل دوست داشتم... و ه

 یبه هرحال و نم لهیخب فام یکنه برام ول یکار م یرو بده... هرچند خالم مجان میداد پول ترم

 کس بفهمه! چیه میخواست

 

 گفت : یگرفته ا ینگاه کرد و با صدا بهم

 

 کنم.  میترم خوامیرو کرده، پس نم نکاریدوستش دارم باهام ا ی_من ردش کردم... گفتم اگر اون کس

 

 با خودت؟ یکرد کاریچ یلیبزرگتره؟ لچقدر ازت  یدونی_م

 

 !هیگر ریبغلم و زد ز یکرده بهم نگاه کرد. نفسم رو فوت کردم، دستام رو باز کردم که اومد تو بغض

 گفت : یو با کنجکاو رونیمحسن اومد ب هویبعد  هیچندثان

 

 کنه؟یم هی_چرا گر

 

 م :که سفت نگهش داشتم و خطاب به محسن گفت رهیخواست فاصله بگ یلیل

 _چند بار ردت کردم محسن؟

 

 باال، پشت گردنش رو خاروند و گفت : دیپر ابروهاش

 ... حسابش از دستم در رفته!ادی_ز
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 یمشک رهنیپ ی قهیتنش کرده بود،  رهنیرو از بغلم در آوردم، بلند شدم و رفتم سمتش... پ یلیل

 کردم گفتم : یم مرتبش یشیکه نما یرنگش رو گرفتم و درحال

 

 اد،یب ادتیدوست دخترت رو  نیمحسن. اول شنیبار عاشق م هیاز  شتریبه نظرت؟ آدما ب ستین_بس 

رو هم و تو چقدر  ختیدانشگاهتون ر یتو یِ ... که بعد با اهورا، همون پسر عقده اگمیسارا رو م

استراحت به  هی یتونیم ست؟ی. حاال بس نیو عاشق من شد ی! خب پس... بعدش بلند شدیداغون شد

 !ینیو دوست داشتناش رو بب یلیو ل یبعدش چشماتو باز کن ،یت بدخود

 

 رو سفت گرفت و با حرص گفت : دستم

 

 التیخیکه مال خودم نکنمت، ب یکشم ترنم... تا وقت یوقت از دوست داشتنت دست نم چی_من... ه

 .شمینم

 

 و با آرامش گفتم : دمیکش یقیزدم... از اون حرص دراراش! نفس عم یلبخند

 

 یکنم. عصب یبرادرمه ازدواج نم ایکه مثل پدرم  یوقت با کس چیرو راحت کنم، من ه التیذار خ_ب

... یهم همزمان ابراز عالقه کرد یلیو فکر کردم به ل ،یبه من ابراز عالقه کرد نکهیبودم به خاطر ا

 !قمیبهتره بگم... تنها رف ایمنه  قیرف یلیو ل

 

 گفت : هویکرد و  ینگاه م چشمام یتو نمون،یسکوت شد ب هیچندثان

 

 ...شیدرسته؟ اون کثافِت جانماز آب بکِش ب ینه؟ اونو دوستش دار هیرعلی_ام

 

 ... خودم هم شوکه شدم!دمیرو شن یلیل نیه یصورتش. صدا یتو دمیرفت باال و محکم کوب دستم

 انگشت اشارم رو جلوش گرفتم و گفتم : تیبهت زده نگاهم کرد، با عصبان محسن

 

که هست من ازش  ی. هرچادیب رتیگ نیحرف بزن تا بدتر از ا ینجوریدربارش ا گهیار دب کی_

 .یذار ی... پس به انتخاب من احترام مادی یم خوشم
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 رو برداشتم، دستش رو گرفتم و گفتم : فمیک ،یلیسمت ل رفتم

 

 .عیمن... سر یخونه  می_پاشو بر

 

گونش بود،  یکه دستش رو یمحسن درحال نکهیگل کرده بودا! از اون جالب تر ا میباز سیرئ چه

 خورد! یبود و تکون نم ستادهیوسط سالن ا

محسن  یعربده  یکه صدا میکرد یکفش پامون م میرو برداشت و دنبالم اومد. داشت فشیک یمعطل یب

 و گفتم : دمیخواست برگرده که دستش رو کش یلیبلند شد. ل

 

 الزمه االن تنها باشه. نه،یت داشتن تو رو بببتونه دوس یخوای_بذار تنها باشه... اگر م

 

 با بغض گفت : یلیداد محسن قطع شده بود، ل ی. صدادیراه پله ها دستم رو کش ینگفت، رو یچیه

 

 فشار روش اومد... توروخدا! یلی. امروز خارهیسر خودش ن ییبال هی_ ترنم... 

 

 کردم و گفتم : بود که خودم هم نگران بودم. نفسم رو کالفه فوت نیا قتیحق

 ؟یآورد نی_ماش

 

 رو تکون داد، خب خداروشکر!  به در اشاره کردم و گفتم : سرش

 ... باشه؟امیتا ب نیماش ی_برو تو

 

 نگاهم کرد و خواست اعتراض کنه که گفتم : لیم یب

 

 .این گمیم نیهم یرو بزنه بکشه. برا یکیهست که  یمن از تو نگران ترم، االن اونقدر عصب یلی_ل

 

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 نجاتم بدن. انیبگو ب یرعلیام یکردم برو خونه  رید یلیخ یدی_اگر د
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 گرد شد و گفت : چشماش

 ! ارهیسرت ب ییاگر قراره بال میبر ای... بالیخی_ب

 

 شونش و گبتم : یرو دادم دستش و زدم رو فمیک

 .کردم... برو منتظرم باش ی_شوخ

 

کل خونه رو  قهیآوردم و رفتم سمت در و بازش کردم. در عرض دو دقرفت. کفشم رو در باالخره

 ترکونده بود! 

 کردم باهاش؟! کاریاشکم دراومد. مگه من چ تشیمحسن و اون وضع دنید با

 شده بود؛ ترسناک شده بود. رهیاز اشک، به من خ سیدوزانو نشسته بود و با صورت خ نیزم وسط

 آب دهنمو قورت دادم. 

داد به شونم  هیسرش رو تک هویها رد شدم و رفتم سمتش. جلوش زانو زدم که  شهیش نیبا دقت از ب 

 گفت : یخش دار یلیخ یلیخ یو با صدا

 

 من باشم؟! دی_چرا ترنم؟ چرا نبا

 

 گفتم : یکمرش و جد یرو گذاشتم رو دستم

 محسن؟  یمگه بچه ا ؟یکنیکار رو م نی_چرا با خودت ا

 

گونه هاش... مطمئن بودم االن اونقدر شکستمش که  یش، اشک روقرمز یفاصله گرفت. چشما ازم

 زنه! با دستام صورتش رو قاب کردم و گفتم : یم شیرو آت میآهش زندگ یاگر آه بکشه، بدجور

 

 دوستت دارم؟  یکه من چه جور ستیواست مهم ن یمنم؟ حت یخوایکه م یزی_تموم چ

 

 م و گفتم :جابه جا شد کمیکرد...  یحرف فقط نگاهم م بدون

 

باهات باشم؟ اصال مگه تو  یواسم. چه جور یمونیبرادر م هیتو مثل  گمیم ... دارمنی_محسن بب

 تونن درک کنن! یتر م شیروان شناسا و روان پزشکا ب ؟یستیخودت روانپزشک ن
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 رفت سمت شالم و از سرم انداختش. انگار با خودش حرف بزنه گفت : دستش

 

 مال من نشد؟  یدیموها مال منه، د نیگفتم صاحب ا یم شهی_هم

 

 زدم. غیسمت خودش که از دردش ج دیو کش دیچیموهام رو دور دستش پ هوی

 صورتم گفت : یشدم. جلو رهیکرد، خ یچشمام نگاه م یچشماش که باالخره تو یوحشت تو با

 

 ...ی... ولیباش یا گهیمال کس د یخوریگه م ،یبگم اگر مال من نباش خوامی_م

 

 یزد و چشماش رو بست که اشکا یلبخند م،یشونیرو چسبوند به پ شیشونیستش رو کم کرد، پد فشار

 گونه هاش. با همون لبخند گفت : یرو ختیر دیجد

 

 . کنمیم رونیعشقت رو از ذهنم... از قلبم ب گهیامشب د _باشه... از

 

 شونه هاش و آروم گفتم : یرو گذاشتم رو دستم

 

 .کنمیکن محسن... التماست مخودت رو نابود ن ینجوری_ا

 

 !یکه آرزوش رو داشت یهمون برادر شمیکنم. م ینم گهی_د

 

 شدم، دستش رو گرفتم و بلندش کردم. به اطراف نگاه کردم و گفتم : بلند

 

 .میرو مرتب کن نجایا میکمک کن ادیب یلی_بگم ل

 

م ترنم... فردا هم محدثه خانوم کنم. بهتره االن تنها باش یخونه، خودم مرتب م دیو تو بر یلی_نه... ل

 .ادی یم

 

 دار شده بود به خاطر داد زدنش. خش صداش
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 کمتر شد. تا دم در باهام اومد... کفشام رو پام کردم و گفتم : مینگران ادیقرار بود محدثه خانوم ب چون

 

 _محسن... قسم بخور حالت خوبه!

 

 میشونیت تر بود هضم کردنش! خم شد و پواسم راح هیگر ریزد ز یاگر م ینیکرد که  یتک خنده ا 

 و گفت : دیرو بوس

 

 .رمیگ یهم بگو باهاش تماس م یلیحالم خوبه. به ل ،یی_برو مو حنا

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 .کمی ای_باهاش راه ب

 

 .رونیو بعد هم رفتم ب نییرو تکون داد و بدون حرف نگاهم کرد. آروم از پله ها رفتم پا سرش

سمتم که اشاره  ادیشد و خواست ب ادهیپ دنمیبا د یلینفس حبس شدم رو آزاد کردم. ل در رو که بستم 

 کردم سوار بشه و خودم هم سوار شدم.

 گذشت! ریهم به خ امشب

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 دوستش شد و رفت...  نیسوار ماش دمید

 ه و بعد هم رفتم داخل ساختمون.خون یرو بردم تو نیبود! ماش یعجب شب امشب

 در گفت : یمن جلو دنیو با د رونیکالفه از آشپزخونه اومد ب مامان

 

 .شیبرسون یرفت دیگفتم شا ،یرفت یبرداشت نیماش دمیمادر؟ ترنم رفت؟ د یکجا رفت یرعلی_ام

 

 حوصله گفتم : یب

 رفت. قشیبا رف ،ی_خواستم برسونمش ول
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 اتاقم.  یو رفتم تو وندمچیپ عینگاهم کرد که سر مشکوک

 کم بشه. رونمیدوش آب سرد تا از التهاب درونم و ب ریرو درآوردم و رفتم ز لباسام

 شده بودم! دیبشم که من... عاشق ترنم جاو نیشد منکر ا یتونستم و نم یجوره نم چیه 

 

 .رونیدم بباالخره احساس سرما کردم، اوم یو وقت ستادمیدوش آب سرد ا ریثابت ز قهیده دق حدود

خودم رو شوت کردم روش و  یبشه، ول سیاومد تختم خ یبدم م نکهیرو بستم دور کمرم و با ا حوله

 . دمیخواب

 بوسش کردم... لعنت به من! نکهیفکر کردم، به ا شیچند ساعت پ به

 النفسم!  فیضع نقدریلعنت به من که ا آخ

 کردم؟! ی. چه غلطکنه منم مثل سورن به بدنش چشم دارم فقط.. یاالن فکر م 

 حاج بابا بلند شد : یکردم که در اتاق زده شد و صدا یخودم رو سرزنش م داشتم

 

 ؟یداری... بری_ام

 

 گفتم : عیشدم و سر زیخ مین

 ن؟یدار یحاج بابا... کار ستی_لباس تنم ن

 

 مکث گفت : کمی با

 . ینره نماز مغرب و عشات رو بخون ادتی_خواستم بگم 

 

 و بلند گفتم : میشونیپ یرو زدم

 .نیکرد یادآوری ی_مرس

 

 شرت،یشلوار گرمکن و ت هی دنیحوصله بلند شدم، بعد از پوش یگفت و رفت. ب یکنم یم خواهش

 گفتم : رلبیچشمام و ز ی. آخر نماز دستام رو گذاشتم رووضو گرفتم و نمازم رو خوندم

 

 شیو اون چه که صالحه رو پ ریبگ حواست بهم باشه کج نرم، دستم رو ،یتو از دلم خبر دار ای_خدا

 .اریب
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که  نیسبز رنگم دل کندم و رفتم سمت تخت. هم یاستغفار گفتم، از سجاده  حیدور تسب هی نکهیاز ا بعد

 آه از نهادم بلند شد! دم،یخواب

 یب کمیکرد. اونقدر کالفه و خسته بودم که با  یم تمیتشک اذ یسیکه لباس تنم کرده بودم، خ حاال

 بهش خوابم رفت. یتوجه

•°•°•°•°•°•°•°• 

 گفتم : تیعصبان با

 

. دیبه خانوم جاو نیبد دیکنم رو با یبررس دیکه من با ییصد دفعه گفتم پرونده ها ،ی_خانوم غفار

 مختص خودتون؟ یپرونده ها ی هیبا بق نیکرد یقاط یچ یبرا

 

 و ادا گفت : یشونه هاش رو باال انداخت و با عشوه خرک الیخیب

 

 .نارویجدا کنن ا انیهم دست دارن، هم چشم... ب دیخانوم جاو _خود

 

 داد زدم : تینتونستم آروم باشم و با عصبان گهیدور دهنم... د دمیحرص دست کش با

 

و  یکاره، نه چشم و هم چشم محل نجای. ادیشماست که پرونده ها رو جدا کن ی فهیوظ نی_خانوم ا

و مسخره  ییمحل کار پدرتون عقده گشا دیبر دییبفرما دیکندرست کار  دیتون ی! اگر نمییعقده گشا

 .دیی... بفرمادیاریدر ب یباز

 

 با اخم و استرس گفت : ی. غفاررونیدادم همه اومده بودن ب یصدا از

 

 ادی یم ی. الکگهیبگه پرونده ها رو بهش بدم د ادیشده؟ خب... خب خودش ب ی_خب حاال مگه چ

 ...یم یچغل

 

 دیلرز یم آشکارا از ترس گهیکه د یاز حدقه در اومده به غفار یو با چشما زیم یزدم رو محکم

 گفتم :
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. حواست باشه اهیدنبال نخود س شیفرستاد یه یول شتیرو فرستادم پ دی_از صبح ده بار خانوم جاو

 ادمیپات رو کج بذار تا  گهیبار د کی کنم،یم دی... تاکگهیبار د کی. شمیمحسوب م ستیرئ نجایمنم ا

 . برو به پدر جونتم بگو!رونیو پرتت کنم ب یهست یبره دختر ک

 

 رو تند تند تکون داد و گفت : سرش

 به بعد حواسم هست. نیاز ا دی_ببخش

 

 داد زدم : هیو خطاب به بق برگشتم

 سرکارتون. دیتمومه بر شی_نما

 

در  یهم باز یه هم، غفاربود ب ختهیبه هم. همه کارها ر دمیمحکم کوب اتاقم و در رو یهم رفتم تو بعد

 آورد. یم

داره،  دیترنم به اتاقم د نکهیتوجه به ا ی... اونقدر گرم بود که بدمیکش قیعم یمبل و نفسا یرو نشستم

 رو باز کردم.  رهنمیپ یسه تا از دکمه ها

 

. صاف نشستم و دمیسالم کردن ترنم رو شن یباز شدن در اتاق و پشتش صدا یبعد صدا قهیدق چند

 آب رو گرفت سمتم و گفت : یو بطر دیکش یقیها رو بستم. نفس عمدکمه 

 

 برخورد ک... دیشد نقدریقرمز شده. الزم نبود ا یلی_صورتتون خ

 

 گرفتم گفتم : یرو م یکه بطر یو در حال دمیحرفش پر وسط

 

شاخ واسه من  نی... مهران که نباشه اگذرهیداره از حدش م گهیهم الزم بود. د یلی_الزم بود... خ

 !شهیم

 

 از آب خوردم و گفتم : قلپ هینگاهش کردم،  یچشم ریکرد که ز یخنده ا تک

 

 زونه؟یمحسن م ؟ی_شما خوب
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 رو تکون داد و گفت : سرش

 _خوبه خداروشکر. 

 

 : دمیچشماش نگاه کردم و دوباره پرس یتو

 ؟ی... خودت خوبی_نگفت

 

 رو از چشمام گرفت و گفت : نگاهش

 گرم شده هوا! یلیواقعا خ_بله... بله خوبم. 

 

 جان... استرس گرفته! یهم شروع کرد به باد زدن خودش... ا بعد

 زدم و گفتم : یلبخند

 

 االن. دیریبگ یپرونده ها رو از خانوم غفار دیتون ی_م

 

 گفتم : رلبیو ز دمی. آروم خندرونیرو تکون داد و از اتاق رفت ب سرش

 

 تو با من! یدختر چه کرد ی_آ

 

ساعت بعد، در اتاق زده شد و ترنم  مینشستم. حدود ن زمیاز آب رو خوردم و رفتم پشت م هگید کمی

 پرونده اومد داخل. یهمراه با کل

 جوابش رو دادم. یکنترل شده ا یپشت پرونده ها سالم کرد که با خنده  از

 

من کنارش،  دنیکرد در اتاقش رو باز کنه که بلند شدم و رفتم سمتش... با د یم یداشت سع یسخت به

 رو گاز گرفت و گفت : لبش

 

 .کردمی_خودم باز م

 

 در رو براش باز کردم و گفتم : 
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 . حاال هم تعارف نکن برو تو.یباز کن یکه نتونست یدی_د

 

. برگشت سمتم و و نفسش رو فوت کرد زیم یکرد و رفت داخل. پرونده ها رو گذاشت رو یتشکر

 گفت :

 

و  دیتا امضا کن ارمی یکنم براتون م یدو سه تا پرونده رو آماده م ،یدار_تا قبل از تموم شدن وقت ا

 .نمیوچک کردن رو بچ دیبازد یبرنامه 

 

لبم اومده بود، گفتم  یگل انداختش رو یگونه ها دنیکه ناخواسته از د یرو تکون دادم و با لبخند سرم

: 

 

 ناهار. یبرا دیببر فیتشر دیتون یم ،شهیناهار م می. االن هم داره تادیخانوم جاو ستین ی_عجله ا

 

 قفسه و گفت : یتا پرونده برداشت و گذاشت تو چند

 اضافه هم بمونم. کمیامروز  دی. شاستمی_نه گرسنه ن

 

 مکث برگشت سمتم و گفت : کمی با

 درسته؟ گه،یکنه د یبه حقوقم اضافه م ،ی_اضافه کار

 

 نم رو خاروندم و گفتم :داشت؟! پشت گرد اجیبه پول احت ینیگرد شد.  چشمام

 ...دی_اگر پول الزم دار

 

 تکون داد و گفت : عیرو سر سرش

 کار کنم. شتریب خوامیم یجور نی_نه نه... هم

 

 نشده بودم اما، فقط سرم رو تکون دادم و گفتم : قانع

 

نکنه که در رو قفل  دیشرکت( بگ یبه آقا صابر )آبدارچ د،یبمون یاز ساعت ادار شتریب دی_اگر خواست

 زاپاس رو بهتون بده. دیو کل
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 زد و گفت : یبرداشت، لبخند یا گهید ی پرونده

 !ی_چشم... مرس

 

 !ه؟یخواستن نقدریچرا ا ای. خدازمیاتاق فاصله گرفتم و رفتم سمت م از

 بهش نگاه کردم. شهیلبم و از ش یرو دمی)!( رو کش شیتا انگشت اشاره و بغل دو

 کرد. یداشت م ادیدفترش  یخوند و تو یرو م یزیچ هیپرونده  یوداشت از ت ادیبا تمرکز ز یلیخ

 ینم یدادن، االن به مرز ورشکستگ یاگر شرکت داشت که دل به کار م ینجوریتا کارمند ا دو

 .میدیرس

 رفت. یمعدم ضعف م ،یگرم کردم ول وتریکامپ یسرم رو به اعداد و ارقام تو کمی

 جوجه سفارش بده. زنگ زدم و گفتم دو پرس  یبه غفار گهید

 برند معتبر. هیاصل با  شیقرار داِد واردات لوازم آرا هیبستن  یبرا هیرفته بود ترک مهران

 خبر بده. نکهیهم رفته بود، بدون ا روزید نیسرش هم ریخ

 

 چشمام نگاه کنه گفت : یتو نکهیبا دو تا پرس جوجه اومد داخل. بدون ا یساعت بعد خانوم غفار مین

 

 ناهار. یمنم برم برا دیندار یاگر کار .دیی_بفرما

 

 رو ازش گرفتم و گفتم : فاکتور

 .دیی_بفرما

 

اتاق ترنم  یا شهیوسط اتاق. دو تا تقه به در ش زیم یاز رفتنش، غذاها رو برداشتم و گذاشتم رو بعد

 سرش رو آورد باال. در رو باز کردم و گفتم : جیزدم که گ

 

. ناهار به حساب شرکته، تا دیبخور یزیچ هیبهتره  دیسیافه وااض نیخوا ی_ناهار گرفتم... اگر م

 .دیایسرد نشده ب

 

 مکث بلند شد و همراهم اومد. کمی با
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 کرد با غذاش. یم یباز شتری... البته ترنم بمیخورد یغذا م میسکوت داشت در

 .رمیخواست گازش بگ یبامزه شده بود که دلم م افشیفکر بود... و اونقدر ق یتو

 مقدمه گفت : یب یلیخ هویبعد،  هینثا چند

 

به خاطرت زدم تو  شبید ،یبند یامروز دوباره جمع م ،یدیمنو بوس شبی. دشمیم وونهی_ دارم د

 خودمو... دیگوش محسن... امروز به خاطرت با

 

 یشده بود! برنج و جوجه تو یچه جور افمیساکت شد و سرش رو آورد باال. منم که اصال نگم ق هوی

 کردم. یدستم، خشک شده نگاهش م یشمام گرد، قاشق و چنگال تودهنم... چ

کنم و چه عکس  کاریدونستم چ یو نم شبیکرده بود به د میمستق یمقدمه اشاره  یو ب ییهوی یلیخ

 نشون بدم. دیبا یالعمل

ظرف. نگاهش کردم  یکه از بهت در اومدم، غذا رو قورت دادم و قاشق و چنگال رو گذاشتم تو کمی

 : و گفتم

 

 کنم. یم یدارم چه غلط دمینفهم ینی... هوی شبیهوسبازم، د یفکر کن خوامی_نم

 

 دهنش و آروم گفت : یتو دیرو کش لباش

 که... ی! منو، منیدوستم دار ی... گفتیشناس ی... خب شما منو مگمیفقط م ،ی_من هم نگفتم هوسباز

 

 زانوهام و گفتم : یگذاشتم روخم شدم. آرنجم رو  کردم و به جلو یکه شد، تک خنده ا ساکت

 

 بوده.  یبوده و چه جور یکه گذشتت چ دونمیم ی... تا حدودنی_بب

 

 دادم و گفتم : هیتک

 یکه برا امی یجلو، م امیم یو قانون یشرع ،یاگر قرار باشه منو قبول کن ی... ولستی_واسم مهم ن

 دو روز. یکیبمونم... نه واسه  شهیهم

 

 شیشونیبه پ یگرفته بود. دست چشماش گرد شد. انگار تازه منظورم رو هوینگاهم کرد و  هیثان چند

 گفت : یآروم یلیخ یو با صدا دیکش
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 یباشه! بعدم... خانوادتون، فاطمه خانوم من رو مثل دخترش م یحرفتون جد نقدریکردم ا ی_فکر نم

 ! اصال خودم و شما...نهیب

 

هم اول مثل دخترش بود! سرم رو کج کردم و  میمر ...نهیب یخودش م یمامان همه رو مثل بچه  آره

 گفتم :

 

 حرف بزنم. یکه نتونم با خانوادم منطق ستمیساله ن ستیب یبچه  گهید _راستش من

 

 به جلو خم شدم و آروم گفتم : دوباره

 

 .ادی یم وقته از شما خوشم یلیمن خ د،یخانوم جاو ستیدو هفته ن یکی_و احساسات منم مال 

 

 گفت : یلرزون یمرتب کرد و باصدارو  شالش

  ؟ی_پس فرهنگ، مذهب و تفاوت پوششمون چ

 

نگاهش کردم و  هیبود. چندثان یامروز کاف یقدر برا نیکرد؟ به هرحال هم یسختش م نقدریا چرا

 باالخره گفتم :

 

 ... غذاتون سرد شد.میزن یهم حرف م زایچ نی_به وقتش درباره ا

 

 دهیبحث ازدواج رو کش نکهیاز غذاش رو خورد. از ا کمی لیم یب گرفت و مکث نگاهش رو ازم با

 رومه! شیپ یخم چیدونستم چه راه پر پ یبودم وسط خوشحال بودم... اما نم

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 ازدواجش. شنهادیگذشته بود... پ یرعلیام شنهادیهفته از پ کی

 اومد. یم خوشم تاشیب... از حماچرا؟ منم دوستش داشتم خ دروغ
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بود که بهم کمک کرده بود و خب دوستمم  یکه قضاوتم کرده بود، نبود؛ پسر یاون پسر مغرور گهید

 داشت!

 

 گهید نیهم یمنه برا شیمن و خاتون هنوز هم پ یهفته، محسن خاتون رو آورد خونه  نیا یتو

 .ستمینتونستم اضافه کار با

 

 یلب تاب، برنامه  یآشپزخونه بود و منم داشتم تو یبودم. خاتون تو کاریب هم که جمعه بود و امروز

 .یرعلیام یکردم که بفرستم برا یم تیفردا رو اد یکار

 خاتون چشم از لب تاب گرفتم و نگاهش کردم : یباصدا

 

 .میبه صورتت بکش که مهمون دار یدست هیلباس قشنگ تنت کن،  هی... بلند شو دمی_خورش

 

 فتم :تعجب گ با

 هست؟ یمن؟ ک یخونه  ی_مهمون خاتون؟ تو

 

 گفت : لکسیلبخند و ر با

 .دمیخورش رهی_امر خ

 

 ... نه نه امکان نداشت!یرعلیرفت سمت ام گرد شد و فکرم چشمام

 زود؟ نقدریبعد هم ا اد؟یشناسه که بخواد ب یخاتون رو م یچه جور یرعلیام اصال

. باالخره با اصرار و زور خاتون حاضر شدم و رهینم ادمی رو که اون روز داشتم یوقت استرس چیه

 رفتم کمکش.

رفت  یم که از آشپزخونه یزنگ اومد. خاتون در حال یکردم که صدا یآب مرغ رو مزه م داشتم

 گفت : رونیب

 

 کنم. تو حواست به برنج باشه. یم _خودم باز

 

 نبود!  یخواستگار هیال شباص ریامر خ نیا رفت سمت در و بازش کرد. مشکوک بود... و
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شد  یفکرها باعث م نیکنن بدن به مهمونا. هم یمعموال شبه، بعدم ناهار درست نم ریامر خ خب

 .رمیبگ یشتریب یدلهره 

 

 مامان و بابا، خشکم زد! یکردم که با صدا یم یآشپزخونه خود خور یداشتم تو نطوریهم

مامان، بابا و محسن و اون دسته گل  دنیا دو ب یاز کنار اپن گذشتم و رفتم سمت در ورود آروم

 بزرگ دستش، نفسم حبس شد.

 کردم درست نباشه. یکه فکر م یزیبودم اون چ دواریام 

 دسته گل رو آورد سمتم و با لبخند گفت : محسن

 

 !گهی_اخم نکن د

 

 خاتون در اومد و اسمم رو صدا زد. یسمت اتاقم که صدا دمیدستش رو کش هیتوجه به بق بدون

 توجه در رو بستم که با تعجب گفت : یب

 

 کنن چه خبر... یترنم... االن فکر م یکن یم کاری_چ

 

 و بهت زده گفتم : یعصب

 

 ؟یمگه قرار نبود بس کن ؟یخواستگار یمن اومد یبا مامان بابا ؟یتو بود ری_اون امر خ

 

شونه  یو گذاشت رو. با مکث دستش رو آورد باال دنینگاهم کرد و بعد آروم شروع کرد خند کمی

 شونم و گفت : یدونه زد رو هیهام. 

 

دوست داشتنم برات تموم شد ترنم  ،یخواست یکه م یکه بهت قول دادم بشم همون برادر ی_شب

که تموم طول راه داشت از  یو مادر رونیتوهم زدن و قضاوت کردن، برو از اتاق ب ی. به جادیجاو

 .ابیداد رو در یاسترس جون م

 

 گفت : یجد یلیوت کردم و خواستم اعتراض کنم که خرو ف نفسم
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 ... تو هم ببخش!دنیاونا هم اشتباه کردن. اونا بخش ،یرو تمومش کن. اشتباه کرد ایبچه باز نی_ا

 

 شد و با پوزخند گفت : خم

رو هم بدوز، بذار  نتونی... محبت بیاونو که دوخت ،یدار اجیازدواج بهشون احت ینره برا ادتی_

 به هم. دیبش کینزد

 

 شدنش! خاک برسرش با عاشق ی... امیبهش گفته رفتم ترم یلیگرد شد. حتما ل چشمام

 

دستم و چشمام رو  ی. سرم رو گرفتم توامیو من موندم تا با خودم کنار ب رونیاز اتاق رفت ب محسن

 بستم. 

 اجیامان و بابا احتبه م م،یزندگ یتو یرعلیقبول کردن ام یو حت میزندگ یبا محسن بود... من برا حق

 داشتم و دارم.

 

 دنیرو آوردم باال و با د اومد داخل. سرم یکیکردم که در اتاق زده شد و  یخودم رو قانع م داشتم

 بلند شدم که دستاش رو آورد باال و گفت : عیبابا سر

 

 م؟یبزن _حرف

 

 کردم و گفتم : یپوف

 ؟ی_چه حرف

 

 زد و گفت : یلبخند

 نم؟یبش یکن ینم _دعوتم

 

 کمی. به تخت اشاره کردم و خودم هم نشستم روش. نشست و با نییاومدم پا یاز موضعم م دیبا خب

 مکث گفت :

 

 هنوز؟ یهست ی_عصبان
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 _نه... ناراحتم.

 

 برگشت سمتم و گفت : سرش

 

سرم. خاتون بهت  ریرفته ز دتتیکه د یبار نی. آخرشهی. مامانت داره افسرده ممیجبران کن می_اومد

 ...یچ نگفت

 

 وسط حرفش و گفتم : دمیپر

 

که من تجربه  ییزایاز اون چ یذره ا نیبده... اما ا یلیسرم و حالش خ ری_چرا گفت... گفت رفته ز

 .ستیپس واسم مهم ن ست،یکردم ن

 

 چونم رو گرفت و سرم رو آورد باال. گشیرو گرفت... مانعش نشدم. با دست د دستم

تمام با یروز هیپر از اشک شد... مردونه بود،  شیوه اقه یبلند شده بود! چشما شاشیر چه

 من! یها بودن برا نینبودناشون، بهتر

 دستم رو نوازش کرد و گفت : آروم

 

... و ما تیزندگ یمثل سورن اومد تو یآدم نکهیا ی. حتمییکه سرت اومده ما یی_مقصر تمام بالها

تموم بشن... خواهش  ایناراحت نیفقط ا ،میریپذ یم یبخوا ی... هر شرطیطیترنم! هر شرا میشرمندت

 .کنمیم

 

 کرد!  یابهتش داشت بهم التماس م با اون زد. پدرم به دلم چنگ یبد حس

ربع  هی... هیگر ریجنبه، زدم ز یگرفت. منم که ب شدم و اون پدرانه در آغوشم کیبغض بهش نزد با

 کردم و اون آرومم کرد. هیگر من

 .رونیب میهم رفت آروم شدم، همراه یوقت

 

بلند شد. بابا با  عیما سر دنیبا د خت،یر یخاتون بود و داشت اشک م یدستا یکه دستاش تو مامان

قدم رفتم جلو، دستام رو بردم به سمتش و  هیداد.  یلبخند دستش رو گذاشت پشت کمرم و فشار آروم

 .میرو بغل کرد گهیمامان رو گرفتم و همد یدستا
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سال  ستیکردن و قربون صدقه رفتنم... ب هیو شروع کرد زار زار گر اوردیطاقت ن گهید مامان

 قربون صدقه نرفت که امروز جبران کنه!

 

با لبخند  نهیگرفت، محسن هم دست به س چشمش رو ریمتاثر کننده بود، خاتون نم ز یلیخ فضا

 کرد. ینگاهمون م

 سوند!و من رو به خانوادم ر ستادیمحسن واقعا برادرانه پشتم ا و

 

 میو گذاشت می. به کمک مامان ظرف ها رو جمع کردمیخاتون رو در کنار هم خورد یخوشمزه  ناهار

 .ییظرف شو نیماش یتو

داشت  گهیشده بود که د یرفت... در حد یقربون صدقه م هیکرد و  یبار نگاهم م هی قهیچند دق مامان

 شد! یاعصابم خورد م

 

 یکه مامان از پشت بوسه ا خچالیظرف تا بذارم داخل  یتو ختمیر یاضافه رو م یغذاها داشتم

 گونم زد و گفت : یرو

 

 خونه. یبرگرد ،یکاش حاال که کوتاه اومد یچقدر خوشحالم ترنم... ا یدونی_نم

 

 زدم و گفتم : یشروع شد... به زور لبخند باز

 

 باشم. شتونیپ شتریکنم ب یم یراحت ترم... به جاش سع ینجوریمن ا ی_ول

 

لرزوند... خواست بره که دستش رو  یو سرش رو تکون داد. آهش دل من رو بدجور دیکش یآه

 گرفتم. با تعجب نگاهم کرد که گفتم :

 

 نیگردونه. ا یخدا روش رو ازم برم یهواست، آه بکش یرو میزندگ شمیجور نی_آه نکش... من هم

 االن جبران کن! ،یکرد یهمه سال بد

 

 .. با بغض گفت :قدم اومد جلو و بغلم کرد. هی
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 ،ینبودم ول یروحه! درسته مادر خوب یساله که خونمون ب کی کیترنم. نزد یخواد برگرد ی_دلم م

 .دمید یداشتم و نم ییزهایچه چ دمیتازه فهم یکه رفت نیهم

 

 : رونیب میمحسن از بغل هم اومد یصدا با

 

 قت مذاکره ست.بسه، االن هم و گهید نیکرد هی... دو دور گرنایکرد شیهند یلی_خ

 

 به محسن گفتم : به مامان انداختم و خطاب ینگاه مین

 

 ؟ی_مذاکره درباره چ

 

 توجه به من، خطاب به مامان گفت : بدون

 

 . خاتون هم باهاتون کار داشت.ارمیتا من ترنم رو رو ب دینیبش دی_خاله شما بر

 

. کنجکاو نشستم نمیشاره کرد بشو ا رونیب دیکش یکرد و رفت. محسن صندل یبازوم رو نوازش مامان

 و خواستم سوال بپرسم که خودش گفت :

 

 تیسورن کجاست، وضع ،یاری یاالن پول از کجا م نکهیبدونن. ا طتیدرباره شرا خوانیم-

 خودت... و دانشگاهت.

 

 گفتم : یآروم یآدم آروم باشه ها... با حرص و صدا قهیدو دق ذارنینم ایلعنت

 

 خوانیوسط؟ حتما م زمیرو بر میهمه زندگ خوانیم میکرد ینشده آشت هنوز دو ساعت ؟یچ ینی_

 کنن . یداشته باشم قبول م یمجبورم هم بکنن برگردم. بابا گفت هر شرط

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 .... نگرانتن ترنمایباهاشون راه ب کمی_
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خاتون نشستم و نگاهشون  . کناررونیب میو رفت میزد، بلند شد یخاتون که اسمم رو صدا م یصدا با

 کردم. خاتون با لبخند گفت :

 

 .دمیخورش انیدر ب یاز نگران خوانی_بابا و مامانت م

 

 : دیسوال رو بابا پرس نینزنم. اول یرو گاز گرفتم تا حرف نامربوط لبم

 

 درستش کنم. تونمیم یبرگرد یترنم؟ اگر بخوا ی_چرا از دانشگاه اخراج شد

 

 دادم و گفتم : هیتک

 

کنم، از شغلم و  یدرس بخونم. االن دارم کار م ستیمهم ن گهیبود... واسم د ادی_پشتم حرف ز

 کم ندارم. یچی. همیهم راض میو زندگ طشیمح

 

 به بابا کرد و گفت : ینگاه مین مامان

 

 و... میریگیهم برات م نیماش یخونه مال خودته... و اگر بخوا نی_خب ا

 

 وسط حرفش و گفتم : دمیپر

 . ندارم اجیبگم که به پولتون احت دی... با احترام باخوامی_نم

 

 دوباره اومد وسط ماجرا و گفت : خاتون

 خودتون... ی_ترنم رفت و آمدت رو به خونه 

 

 ..._ خاتوم من باهاش

 

 بهش رفت و گفت : یوسط حرف خاتون که خاتون چشم غره ا دیپر محسن
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 .ریبگ گریپسر... دندون به ج کنمی_دارم صحبت م

 

 آورد باال و معذرت خواست. خاتون ادامه داد : میدستاش رو به حالت تسل محسن

 

 درسته؟ گه،ید یکنی_به خونتون رفت و آمد م

 

 زدم و گفتم : یمامان و بابا نگاه کردم... لبخند یزدم و به چهره  پلک

 

 ... اما حتما به خونتون رفت و آمد خواهم داشت.نجاستیمن ا ی_خونه 

 

 زد و گفت : یلبخند کمرنگ نماما

 

 خوبه. یلیباز هم خوبه... خ م،یبار دور هم جمع بش هیکه چند وقت  نی_هم

 

 رو براش تکون دادم و گفتم : سرم

 

 کار دارم. یلیبرم سر کار و االن هم خ دیمن فردا با د،یبپرس دیدار یا گهی_اگر سوال د

 

 مقدمه گفت : یبابا ب هویسکوت شد و  هیچندثان از خونم! رونیب دیگفتم زودتر بر یزبون یزبون ب با

 

 هست؟! نتونیب یزیدرسته؟ چ یکنیسورن کار م قیرف ،یمهدو یرعلیام شیپ دمی_شن

 

نگفت و روش رو برگردوند...  یچیبه محسن نگاه کردم... کار خودش بود، اون گفته بود. ه بالفاصله

 بابا نگاه از محسن گرفتم : یدارم براش! با صدا

 

 هست. نتونیب یزیچ_پس 

 

 و رک گفتم : عیسر



 

 262  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 . میریم شیپ یو قانون یشرع فتهیب ی... اگر قرار باشه اتفاقستین یزی_نه فعال چ

 

 آروم گفت : مامان

 نداره؟ یمشکل تتی_ترنم با وضع

 

 نگاهم رو ازشون گرفتم و گفتم : نو؟یا دیکش یم شیپ دیحتما با یلعنت

 

دو سه روزه  دیخسته شدم... انتظار نداشته باش یکاف یازه امروز به اند یبرا د؟یبس کن شهی_م

 باهاتون مثل اول بشم. 

 

 و گفت : دیشدم که خاتون دستم رو کش بلند

 .نیترنم... بش نی_بش

 

 گفت : یچشماش نگاه کردم و کالفه نشستم. مامان با نگران یتو

 

 بذار. نای. فقط مارو هم در جرمیکن یدخالت نم ایقضا نیا یتو گهی_باشه، د

 

 کرد و گفت : یتک سرفه ا بابا

 !گه؟ی_ترنم... حواست به خودت هست د

 

 و کالفه از سواالشون گفتم : یعصب

 _هست... حواسم هست. 

 

 کرد جو رو آروم کنه : یسع محسن

 .نیلطفا ادامه ند ه،یامروز کاف ی_واقعا برا
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شد منم  یم یِل حرص دهنده رفتن. چبوس و بغ یبلند شد و بعدش مامان... و باالخره بعد از کل بابا

 ذاشت!؟ یمادر داشتم که از اول برام وقت م هی

 

. من هم اونقدر خسته دیگفت و رفت خواب یکوتاه ریکه انگار از دستم ناراحت بود، شب بخ خاتون

مامان،  یها هیبابا و گر یو با فکر با اتفاقات امروز، حرفا دمیپتو خز ریبودم که بعد از مسواک، ز

 ابم رفت.خو

•°•°•°•°•°•°•°• 

 محتوا رو براش خوندم و در آخر گفتم : پدیآ یو از تو یرعلیرو دادم دست ام یا پرونده

 

 یرو خال متونیکه تا دیبازد یبرا میریم یانباره، از برند )...(. ک یو تو دهیرس دی_محصوالت جد

 کنم؟

 

 گفت : هیرو ورق زد و بعد از چند ثان پرونده

 

 میتونیم شه،یم یعال دیپنج شنبه اگر بذار یبرنامه  یتو ،یول دیدون یون صالح م_هر وقت خودت

 .نیتکیآ دنید میبر

 

 حواس گفتم : یو ب جیگ

 ؟یک دی_ببخش

 

 مکث و اخم گفت : کمی با

 ست؟ین ادتونیرو  نیتکی... آرخوارگاهی_ش

 

 زدم و گفتم : یاومد... لبخند ادمیگاه  رخواریگفتن ش با

 

 کنم. یم یو ظهرتون رو خال یو بررس دیبازد یبرا ذارمیپس پنج شنبه صبح م ...هی_فکر خوب

 

 نگاهم کنه گفت : نکهیرو گرفت به سمتم و بدون ا پرونده

 .میخور یم رونی_ناهار هم ب
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 مکث ادامه داد : کمی با

 .دینداشته باش ی_البته اگر مشکل

 

 گرفتم که نخندم و گفتم : ( گفتم، لبم رو گازتیجنتلمن نهمهی)جون به ا هیدلم  یتو

 

 ... پس من برم به کارام برسم.ستین ی_نه مشکل

 

 یوقت نم چیبهش نگاه کردم. ه شهیرو برام تکون داد و من هم رفتم سمت اتاقم. از پشت ش سرش

 خوب باشه. نقدریدانشگاه ا یتو یتونستم باور کنم اون پسر مذهب

 

 ادیمحسن بود و ز شیهمش پ کار،یهم ب یلیبود و لتابستون شده  گهیگذشتن. د یبه سرعت م روزها

تر و آروم  ریمحسن سر به ز یخوب بودن ول یلیاومد! محسن هم عوض شده بود. با ل یمن نم شیپ

 کرد. یذره منو نگران م هی نیتر شده بود و ا

 

ت؛ از انبار. دو ساعت کامل وقتمون رو گرف میرفت یرعلیو همراه ام دیپنج شنبه از راه رس باالخره

 بود. ادیبس که ز

 گفت : یرعلیاز انبار، مسئول اونجا خطاب به ام رونیب میرفت یم میداشت یوقت

 

 .... خدا سالمت نگهت داره دخترمتونهیاز اون منش اتریکاربلد تر و باح یلیخ تونیمنش نی_ماشاهلل ا

 

 گفتم : یدوشم جابه جا کردم و با ذوق کنترل شده ا یرو رو فمیک

 . دیدار _لطفا

 

 .رخوارگاهیبه سمت ش میو راه افتاد میشد نیتکون داد و سوار ماش یسر یرعلیام

 شمونیاومد پ ی. خانوم توسلمیشد رخوارگاهیرو پارک کرد و همراه هم وارد ش نیماش م،یدیرس یوقت

 کرد. تیمارو به اتاق بچه ها هدا ،یو بعد از سالم و احوال پرس

 تر شده بود، گل از گلم شکفت.تپل  کمیکه  نیتکیآ دنیبا د 
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. از خنده هاش هممون دیکردمش که غش غش خند یتختش بلندش کردم و بوس محکم یذوق از تو با

 با لبخند گفت : یرعلیخنده... ام ریز میزد

 

 ازتون؟ رمیعکس بگ یخوای_م

 

 فتم سمتش. رو درآوردم و گر میگوش یبه سخت فمیک یدستم گرفتم و از تو هیرو با  نیتکیلبخند آ با

 .دو سه تا عکس ازم گرفت یرعلیگرفتم و ام یقشنگ ژست

 اتاق و گفت : یاومد تو یرو بده بهم که خانوم توسل یخواست گوش یرعلیام

 

 .رمیتا من ازتون عکس بگ سایشما هم برو کنارشون وا یخوا ی_پسرم م

 

 مد سمتمون.رو  داد دستش و او یبا لبخند گوش یرعلیبگم ام یزیمن چ نکهیاز ا قبل

 ریز یرعلیعکس گرفته بشه ام نکهیرو گرفت و لبخند زد. قبل از ا نیتکیو دست آزاد آ ستادیا کنارم

 ... دیکنار و غش غش خند دیسرش رو کش نیتکیکه آ دیرو بوس نیتکیگوش آ

 همون لحظه عکس گرفته شد. و

 

... یرعلیو ام نیتکیو آشده بود! لبخند من  یرو گرفتم و  عکس رو نگاه کردم، عکس قشنگ یگوش

 پدر و مادرها! نیع

رستوران  میرفت یرعلیکردم، همراه ام یباز گهید یو بچه ها نیتکیبا آ ریدل س هی نکهیبعد از ا 

 تخت نشست و من هم رو به روش نشستم.  یکرد و باال دایدنج پ یجا هی. یسنت

 مقدمه گفت : ید و بهم گره ز یدستاش رو تو یرعلیام م،یغذا سفارش داد نکهیاز ا بعد

 

 ن؟یجواب بد نینگرفت می... تصمدیخانوم جاو گمی_م

 

 نشستم و با مکث گفتم : خیو... س دیجاو خانوم

 !؟ی_جواب ؟ چه جواب

 

 چشمام نگاه کرد و گفت : یآورد باال و تو کمیرو  سرش

 د؟یعالقه دار ونی_به خورد کردن غرور آقا
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 باال و متعجب گفتم : دیپر ابروهام

 ن؟یکرد یفکر نیچرا همچ ه؟یظورتون چ_من

 

 شد و با اخم گفت : نهیبه س دست

 

 د؟یفکر کن یاز شما بخوام به ازدواج و خواستگار دیبا گهی_من چند بار د

 

 رو خاروندم و آروم گفتم : میشونیبگم من!؟ پ ی! وسط سفره خونه آخه چیچه عصب اوه

 

... بعد با مادر و پدرم صحبت دیبذار ونین در مرو با خانوادتو هیقض نیشما اول ا ،یرعلی_آقا ام

 .دیکن

 

 کرد و گفت : زیرو ر چشماش

 ن؟یکرد ی_با خانوادتون آشت

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 

اونا رو الزم دارم.  تیپدر و مادرم و رضا یازدواج من اجازه  یبله... در هرحال برا ی_تا حدود

 .دیبا خانوادم صحبت کن دیلو... باج دیایب یو شرع یقانون دیپس اگر قصد دار

 

 چشماش نگاه کردم و گفتم : یمکث من هم تو کمی با

 

 چشمام. یجلو دیاریوقت ن چیوقت... ه چیمن رو هم ه یگذشته  ی_و زندگ

 

 پرده گفت : یکرد و رک و ب یخنده ا تک
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 یم هیبغل سورن گر یمردت تو یواسه بچه  یازت خوشم اومد که تو داشت یمن موقع ی_لعنت

که بخوام سر  نهیاگر منظورت ا ؟یزنیگذشتت حرف م یاز فراموش کردن زندگ ی! بعد داریکرد

 زیچ یسر هیگذشتم  ی. من هم تووفتهی ینم یاتفاق نیوقت همچ چیبگم ه دیکنم، با رتیتحق ایاون قضا

 بهتون. گمیم یخواستگار یکه حتما برا تمها داش

 

 زدم و گفتم : یکرد. لبخند طور کنجکاوم نیآروم و هم یلیخ حرفاش

 

 .نیبا پدرم حرف بزن نیتون یم نی_پس هر وقت خواست

 

 چشماش گرد شد و گفت : هویبگه که  یزیرو باز کرد چ دهنش

 !ن؟یقبول کرد ینی_

 

 باشم. آروم گفتم : یکردم جد ی)!( سعیاون هم دوستم داره ول نکهیبود از ا یدلم عروس یتو

 

 بازم. میآشنا بش دیثبت دادم... باجواب م ی_فعال به خواستگار

 

 و گفت : زیلبش جا خوش کرده بود، آروم خم شد سمت م یکه رو یرو تکون داد و با لبخند سرش

 

 پدرتون رو... ی_پس شماره 

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 

 .فرستمی. آدرس شرکت پدرم رو براتون مدیرو در رو باهاش صحبت کن دی_نه... به نظرم بهتره بر

 

 نگفت. یچیه ینگاهم کرد ول متفکرانه

اون شب بابا مطمئن بودم جواب  ی... به خصوص با حرفادید یرو به چشم دشمن من م یرعلیام بابا،

رسه؛ پس بهتر بود رو در رو حرف بزنن!   یهم نم یو اصال به خواستگار شنوهیرد از طرف بابا م

 منظورشه( خبر ندارن. میترماالنم ) طیمن که البته از شرا طیبه خصوص با شرا
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 نیبعد از ناهار، من رو رسوند شرکت و خودش رفت تا ماش یرعلیدر سکوت خورده شد و ام ناهار

 .نگیرو ببره پارک

 افتاد! میزندگ ریمس رییتغ یبرا یاون روز، اتفاقات بزرگ یروز هم گذشت... و از فردا اون

•°•°•°•°•°•°•°• 

 مامان و بابا. یدم خونه روز دوشنبه بود و اومده بو عصر

 تا با من صحبت کنه. امیبا پدر بنده حرف زده بود و بابا هم بهم گفته بود ب یرعلیام ایگو

مامان و  شیپ ینیبمونه...  نجای. خاتون هم اومده بود و قصد داشت ادروغه اگر بگم استرس نداشتم 

 بابا!

 

که بابا باالخره از اتاق  میخورد یم وهیم میشتو دا ییرایسالن پذ یتو میمامان و خاتون نشسته بود با

رو با لبخند شکستم  نمونیب یا قهیو با لبخند نشست رو به رومون. سکوت پنج دق رونیکارش اومد ب

 و گفتم :

 

 ن؟یبگ نیخواست یم ی... چگرفتم و تاشب در خدمت شمام ی_خب من امروز مرخص

 

 داد و گفت : هیتک بابا

 کنم؟ ینیبرات مقدمه چمقدمه حرف بزنم با  ی_ب

 

تک سرفه صاف کردم  هیابروم رو انداختم باال... چه جالب که حق انتخاب داشتم! صدام رو با  یتا هی

 و گفتم :

 

 .دینداشته باش یخبر بد دوارمی... فقط امدیدون ی_هرجور خودتون م

 

 بگه که بابا دستش رو آورد باال و گفت : یزیخواست چ مامان

 

 .میرو حلش کن هیقض نیگو لطفا... بذار ان یزیچ زمی_عز

 

 به خاتون انداختم و آروم گفتم : ینگاه میشده بود. ن شتریب استرسم

 مورد پسند واقع نشد؟ یمهدو ی_خب بابا... آقا
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 کرد وگفت : زیرو ر چشماش

 

 نستیاصال مثل ما ن ؟یدی. خانوادش رو دادیمثل اون، از تو خوشش ب یپسر هیقبول کنم  تونمی_نم

 ...ریسخت گ ی. ممکنه حتهیگفت مادرش چادر یترنم! خود پسره که م

 

 وسط حرفشون و گفتم : دمیپر

برام پر  ییجاها هیمامان رو  یفاطمه خانوم جا دم،یبابا... هرچند من مادرش رو د میقضاوت نکن ای_ب

 خاتونه. هیشب ادیز یلی... خیلیکرد و خ

 

 لبخند جوابش رو دادم. زد که با یبه خاتون نگاه کردم. لبخند و

 و گفت : دیکش ششیبه ته ر یدست بابا

 

 زده شد که خب ازش خوشم اومد. نمونیب ییحرفا هی_

 

 گفتم : قی. با نفس عمزور جمعش کردم یلبم که با کل یاومد رو یناخواسته ا لبخند

 

 یآشنا بشن،  عال ببشتر باهم کمی... اگر بشه خانواده ها هم ییآشنا یبرا میخوا یوقت م شتریب کمی_

 . شهیم

 

 زخمم و گفت : یرو دیبا اخم دوباره نمک پاچ بابا

 

 نیو ... تمک یازدواج کن یبخوا یندار یترنم؟ با گذشتت... مشکل یازدواج کن یخوا ی_واقعا م

 تحمل کنه که تو... که ... تونهیپسر م نیا یدونیاصال از کجا م ؟یشوهرت رو بکن

 

 ن با اخم گفت :... خاتورو فوت کرد نفسش

 

رو بکشه وسط... اگر خانوادش هم مشکل دارن  زایچ نیترنم رو دوست داره، حق نداره ا گهی_اگر م

 پس...
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 دستم رو گرفت و خطاب به خاتون و بابا گفت : یعصب مامان

 بغضش گرفته؟  دینیب ی... نمدی_بس کن

 

 زدن! یم دیسرم... با یزدن تو یم نویا دیبا شهیهم

نگاهشون کنم، دستم  نکهیبره. آب دهنم رو قورت دادم و بدون ا نیکه بغضم از ب دمیکش یقیعم نفس

 و گفتم : رونیب دمیرو کش

 

آخر هفته،  ی. برانجایا دیناهار دعوتشون کن ایشام  یلطفا... برا دی_مادر و پدرش رو دعوت کن

 جمعه. ایپنجشنبه 

 

 سرش رو تکون داد و گفت : بابا

 ترنم. یوال من رو ندادجواب س ی_باشه... ول

 

 رو آوردم باال و گفتم : سرم

 

که منم دارم  نهیبهتر ا ایمنو دوست داره، از اون بدتر  یمهدو یرعلی. امامیکنم کنار ب یم ی_دارم سع

محسن مثل داداشم  یگاهم بوده، ول هیو همه جا پشتم بوده و تک شهی. درسته که محسن همشمیعاشقش م

 دید هیبهش  بتچشم که قبال نس یرو م یپسر هی یتایه! من دارم طعم حماپدرخوند هیمثل  مونه،یم

دختر دست نخورده و سالم  هی یجلوش ادا ستیالزم ن نکهی. اهیخوبه بابا... حس خوب نیداشتم. ا گهید

 شده خوبه. یبوده و چ یچ میزندگ دونهیم نکهی. اارمیرو در ب

 

 رو پس زدم و ادامه دادم : اشکام

 

مادرش بود که آرومم کرد. خودش من رو  نیکردم از نبودنش، ا یداشتم دق م یرد، وقتبچم م ی_وقت

خورم. شماها زنده بودن  یحسرت نبودن اون طفل معصوم رو نم گهیو االن د رخوارگاهیبرد ش

 نقدریا کنمیپس خواهش م ن؛یهست یمهدو یخدا، بعد محسن و بعد هم خانواده  ونیدخترتون رو مد

 .نینباش یو اعتقاد یرهنگتفاوت ف راننگ
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بلند شد، دستام رو گرفت و بلندم کرد و بعد هم درآغوشم گرفت. دستام رو دور کمرش حلقه کردم  بابا

خوب بود. حداقل  ششونیبرگشته بودم پ نکهیکردم آروم باشم. داشتن پدر و مادر خوب بود... ا یو سع

 مثل قبل تنها نبودم! گهید

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ود گذشت...ز زیچ همه

 نیزد. در ع یهم وسط کار م زیر یوقتا چشمکا یاخالقش بهتر از قبل شده بود و بعض یرعلیام 

 خندوند. یکرد و من رو م یم یبودن، شوخ ایباح

 

خودمون تا به مامان کمک کنم.  یو من از صبح پنجشنبه رفتم خونه  دیهم رس یروز مهمون باالخره

 !گهیدادم د ینشون م یخود هی دیو با ادیببه هرحال قرار بود فاطمه خانوم 

 

 نیاول نیگفته بود، ا رو بهشون یخواستگار ی هیقض یرعلیام نکهیبود. چون بعد از ا ادیز استرسم

 شد. یمحسوب م دارمونید

 !یخواستگار یخانواده ها بود برا یمعارفه  ییجورا هی

 

 اتاقم و شروع کردم به حاضر شدن.  یآشپزخونه تموم شد، من رفتم تو یاساس یکارا نکهیاز ا بعد

که  یکه مامان قرض داده بود، موهام رو خشک کردم و لباس یدوش گرفتم، با سشوار نکهیاز ا بعد

 آماده کرده بودم رو تنم کردم.

 

تنم کردم و کمربندش رو هم بستم. جوراب  یقرمز و مشک یبلند با طرح چهارخونه  رهنیپ هی

 کردم. رنگم رو هم پام یمشک یشلوار

مناسب  دیزانوم بود و به خاطر احترام به فاطمه خانوم و در کل خانوادشون با یلباسم تا رو یبلند 

 . دمیپوش یلباس م

 

بود که خب از  یلیزنگ خورد... ل میکنم که گوش شیقرمز رنگم رو گذاشتم کنارم خواستم آرا شال

 زدن : غیکه تماس رو وصل کردم، شروع کرد ج نیخبر داشت. هم هیقض

 

کنم  یم ستیسرو یجور امی یم یکامل نکن اتیبا جزئ زیبه ر زیر یبه خدا اگر اطالع رسان ی_تر

 ؟ یدینگاتم نکنه... فهم گهید یرعلیکه ام

 

 ! با خنده گفتم :وانهید
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 .رتتیبگ ادی یکس نم چیه گهی... اونوقت دیشیکچل م یخور ی_جون بابا... نفس بکش، حرص م

 

شد قطع کنه که منم  یو باالخره راض میدیو خند میگفت کمینثارم کرد.  یو فحش )ک( دار دیخند

 .کردن بشم شیمشغول آرا

 

 کمیذره رنگ داشت و هم برق، رفتم سراغ چشمام...  هیبه لبام زدم که هم  یتوت فرنگ یلب لو هی

ه ب ملیبعد از زدن ر دم،ینازک و دخترونه کش یلیخط چشم خ هیکمرنگ زدم و  یصورت ی هیسا

 چشمام بلند شدم.

زود  گه،ید نهیهم دیپوست سف یرنگ گرفت و قرمز شد... بد عیگونه هام که سر یتا آروم زدم رو دو

 !شهیقرمز و کبود م

 

رو برداشتم  میرنگم، گوش یمشک یصندل ها دنیرو بستم، شالم رو انداختم سرم و بعد از پوش موهام

 .رونیو رفتم از اتاق ب

 زد و گفت : یبابا چشم تو چشم شدم که لبخند با رونیکه رفتم ب نیهم

 

 ... اما به نظرم چادر هم سرت کن.زمیعز ی_خوشگل شد

 

 اخم کردم و گفتم : نیزم یکه با دماغ رفتم تو شیپ یدفعه  یادآوری با

 

 نگهش دارم. تونمیباشه نم نیبابا... چادرم اگر کش نداشته باشه و بدون آست فتمی_آخه م

 

 اخت و گفت :باال اند یا شونه

 .یدونی، خودت مبهتر باشه ینجوریا نیچون مذهب دی_گفتم شا

 

. ندنیچ یها رو م وهیها و م ینیریآشپزخونه. خاتون و ماملن داشتن ش یزدم و رفتم تو یلبخند

 زد و گفت : تیاز رضا یلبخند دنمیخاتون با د

 

 من. یحنا ی... چه قدر ناز شدیچه کرد دمیخورش ی_آ
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 دیکه با شلوار تنگ سف دشیو سف یسرم مرتب کردم. مامان به لباس آب یشالم رو رو و دمیخند زیر

 بود، اشاره کرد و گفت : دهیپوش

 

 .کنمیهم سرم م یآب ی_من لباسم مناسبه ترنم؟ روسر

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

ه فقط پوشش قضاوت کنه. ن یرو از رو یکه کس ستین ی_نگران نباش... فاطمه خانوم اصال آدم

 .ستین نطوریفاطمه خانوم، حاج بابا هم ا

 

 و خاتون به هم نگاه کردن و باهم گفتن : مامان

 _حاج بابا؟!

 

 زنگ بلند شد. مامان با استرس گفت : یبزنم که صدا یزدم و خواستم حرف یلبخند

 

 اومدن... یوا ی_ا

 

 رو برداشته بود، بلند گفت : فونیبابا که آ 

 نه!_هول نکن خانوم... محس

 

 کردم و گفتم : زیرو ر چشمام

 کنه؟ یم کاریچ نجای_محسن ا

 

 که مشغول طرحدار بستنش بود گفت : یو انداخت سرش و درحال یو روسر نهیآ یرفت جلو مامان

 

 شناسشون. یاز ما م شتریب شونه،ی_به هرحال محسن همسا

 

 یرنگ کل یت و شلوار طوساون ک یمحسن تو دنیرو تکون دادم و رفتم دم در استقبالش. با د سرم

 داداش دوستش داشتم. هیعاشقش باشم، اما مثل  تونستمیقربون صدقش رفتم. درسته که نم
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 و گفت : دیرو بوس میشونی. با لبخند اومد تو، پکردم که جوابم رو داد سالم

 عروس خانوم؟ ی_چطور

 

 زدم و گفتم : لبخند

 

 !نیرو بشناسن... هم گهیهمد. فعال فقط قراره خانواده ها ستین ی_هنوز خبر

 

 رو بست و گفت : در

 .هیلیرفته با بابات حرف زده، خودش خ یرعلیکه ام نی_اصال هم

 

داد و بابا هم  یانجام م یکار هیداشت  ی. هر کسمیباال انداختم و باهم به سمت آشپزخونه رفت یا شونه

 زد. یداشت با تلفن حرف م

 نسلش کرده بود و چقدر ممنونش بودم!داشته که ک یقرار کار هیامروز  ایگو

 

 نفر مامان هول کرد. نیاومدن؛ زنگ در که زده شد اول باالخره

 بود! دهیدختر دار بودن رو فهم یمن تازه معن یمادر چهل ساله  

 به استقبالشون.  میرفت یرو مرتب کردم و همگ شالم

 ! یخواستگار نیع قای... دقدن داخلبا دسته گل اوم یرعلیحاج بابا، بعد فاطمه خانوم و بعد ام اول

 گوشم گفت : ریز یخانوم بغلم کرد و با ذوق خاص فاطمه

 

چقدر خوشحالم  یدونینم ،ییو اون عروس تو ارهیبرام عروس ب خوادیگفت م یرعلیام ی_از وقت

 .زمیعز

 

 دوشم برداشته شد. منم آروم گفتم : یاز رو ینیبار سنگ هی انگار

 خانوادتون باشم. یتو بودن قیال دوارمی_ام

 

 گونم زد و با چشمک گفت : یرو یا بوسه
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 .زکمیست عز لهیما وس یبه آرامش، خانواده  دنیرس یبرا یتر قیال ی_تو از هر کس

 

قشنگش، رفت سمت مامان و بعد حاج  یا روزهیف یرنگ و روسر یخانوم با اون چادر مشک فاطمه

 .سالم کرد و رفت ریبابا با لبخند و سر به ز

. با لبخند رنگ اومد داخل یاون کت شلوار طوس یبا اون دسته گل بزرگ تو یرعلیهم ام تیدر نها 

 دسته گل رو گرفت سمتم و کوتاه سالم کرد.

 گل رو گرفتم و جوابش رو دادم. خوشگل تر شده بود. دسته

 رفت. ینم کتم یراحت و زود بشه شوهرم، تو نقدریآدم ممکن بود ا نیا نکهیشد... ا ینم باورم

 گفت : گوشم ریرفت و ز یو منم پشتشون اومدم که مامان چشم غره ا ننیرفتن بش یهمگ باالخره

 

 . اری_برو شربت هارو ب

 

 حرص گفتم : با

 که! ستین یخب... خواستگار ننی_اول بذار بش

 

 به سمت آشپزخونه هولم داد و گفت : آروم

 کمک. ادیاالن ب گمیمحسنم م ،یکن ییرایپذ دی! تو بای_حاال هرچ

 

اپن و مشغول درست  یآشپزخونه. سبد رو گذاشتم رو یکردم و کالفه همراه با سبد گل رفتم تو یپوف

 کردن شربت ها شدم.

 که محسن اومد تو و گفت : ختمیر یم خی داشتم

 

 کنن. ی_عروس خانوم، دارن صدات م

 

 نازک کردم و گفتم : یچشم پشت

 .ستین یکه هنوز خبرعروس عروس نکن... گفتم  نقدری_ا
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 زد که سرم رو برگردوندم. یشخندین

از  وانیخوردم و ل یشونم و نفسش رو تو گردنم فوت کرد که تکون یپشت، سرش رو گذاشت رو از

 دستم افتاد.

 خورد شده نگاه کردم. وانیو شوک زده به ل دمیکش ینیه

 و آروم گفت : دیآروم خند محسن

 

 !گهی... و نه کس ددونمیرو من م دیترنم جاو ی_و تمام نقطه ضعف ها

 

 یآشپزخونه و مامان با نگران یتو دنیاز جانب من، مامان و بابا پر یقبل از هر حرف یکردم ول اخم

 گفت :

 

 شکست؟ یشد ترنم؟ چ ی_چ

 

 که دستم رو گرفت و کمکم کرد برم کنار گفت : یدرحال محسن

 .دیآشپزخونه ترس یاومدم تو هویمن بود...  ری_تقص

 

 گرفت و گفت : یشیگوش محسن رو نما بابا

 بچه...  رونیبرو ب ای_ب

 

 و گفت : دیخند محسن

 بزرگ شدم؟ کمیبچه بودن  یبرا نیکن یفکر نم گهی_د

 

ها شدم. مامان هم اومد کمکم، بابا و محسن  شهیکاراشون زدم و مشغول جمع کردن ش نیبه ا یلبخند

 .مهمونا شیهم رفتن پ

 گهید وانیل هیسطل آشغال و کمک کرد تا  ختیها رو جمع کرد و ر شهیش هیبق یبا جارو دست مامان

 .رونیب میشربت رو برداشتم و رفت ینیو من س ینیریپر کنم. مامان ش

 کرد و برداشت، بعد مادرش که با لبخند گفت : یحاج بابا گرفتم که تشکر یجلو اول

 

 _دختر قشنگم... دستت درد نکنه.
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داشت،  یبرم یوانیکه ل یکرد و درحال ی. خم شدم که تک سرفه ایرعلیمت امزدم و رفتم س یلبخند

 آروم گفت :

 

 ؟یظرف شکست نیهم یبرا ؟ی_نگران

 

گرد شده روم رو ازش گرفتم و بعد از تعارف کردن به بابا، محسن و خاتون نشستم. مامان  یچشما با

 .هم شربتش رو براشت و نشست کنارم

بازار  یها متیشدن ق نیینا به سامان جامعه و باال و پا تیوضع یباره و حاج بابا داشتن در بابا

 زدن. یحرف م

هم  یرعلیکردن، مامان ساکت نشسته بود و محسن و ام یخاتون و فاطمه خانوم هم با هم پچ پچ م 

 ... البته با چشماشون.دنیکش یخط و نشون م گهیهمد یبرا یه

 

 زدم که نگاهم کرد وگفت :به مامان  یخسته شدم و سقلمه ا باالخره

 شده؟ یچ ه؟ی_چ

 

 کاسه چرخوندم و آروم گفتم : یرو تو چشمم

 

 د؟یحرف رو شروع کن ای میناهار بکش نیخوا ی... مهیکار هیمشغول  ی_هر کس

 

 خطاب به فاطمه خانوم گفت : ق،ینفس عم هی دنیباال انداخت و بعد از کش یا شونه

 

 کنه؟ یم فیاز شما تعر نقدریدختر ما ا نیکه ا نیکرد کاریبپرسم چ تونمی_خب حاج خانوم. م

 

 آخه؟! هیچه سوال نیبابا... ا یا

 زد و گفت : یخانوم لبخند فاطمه

 

و هم  میما که هم ما بهش کمک کن یزندگ ینکردم. خدا دختر گل شما رو فرستاد تو ی_واال من کار

 گل دخترتون به ما کمک کنه.
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رو  یمامان حرف قایبشه... و دق یخواست به گذشتم اشاره ا یدلم نمخواستم به بچم اشاره کنه،  ینم

 : تیجو و وضع یزد که گند زد تو

 

 خداروشکر حل شد . گهیکه د میاز ترنم دور شد کمیکه افتاد، ما هم  ی_به خاطر اتفاقات

 

 که به فضا حاکم شده بود گوش کردم. یرو فشار دادم و به سکوت چشمام

 ناجور نجاتم داد و گفت : تیوضع نیاز ا یرعلیبعد ام هیثان چند

 

و مزاحمت  دارید نی. قصدمون از امیاالن صحبت کن یگذشته، درباره  یادآوری ی_به نظرم به جا

رو  گهی. من و ترنم خانوم حدودا همددیجاو یتر کردن روابطمون بود آقا یخانواده ها و رسم ییآشنا

 .میکن شیو شرع یقانون میخواست گهید یول میشناس یم

 

 تر ادامه داد : یکرد و جد یسرفه ا تک

 

اول خانواده ها رو به صورت  میگرفت میتصم نیهم ی... و براستمی_من هم پسر خام و بچه سال ن

 یخواستگار یبرا نیبود یو راض نیکه باهم آشنا بشن و بعد اگر قابل دونست میبذار انیدر جر یجد

 .میخدمت برس

 

 زد و گفت : یلبخند بابا

 

شدم پسرم. به قول خودت خام و  تتیشخص زانیمتوجه م م،یکه اون روز باهم زد ییبا حرف ها_

 اما... ،یدخترم رو خوشبخت کن یتونیکه م یقانعم کن یو با صحبت کردن تونست یستینپخته ن

 

 حاج بابا نگاه کرد و گفت : به

 خانوادمون و... طیشرا ای_من نگرانم که نوع حجاب، 

 

 : مکث گفت کمی با

 .میدخترم، باعث بشه به مشکل بخور ی_و گذشته 
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 پدر از دخترش! کیخط و نشون بکشه و دفاع کنه... به عنوان  گذاشتم

 سکوت کردم... فاطمه خانوم وارد بحث شد و گفت : نیهم یبرا

 

 ی ندهیکه بخواد باعث مشکل بشه... مهم آ ستین یزیترنم چ یگذشته  دی... مطمئن باشدیجاو ی_آقا

 داشته. یدوتا جوونه؛ وگرنه پسر من هم گذشته ا نیا

 

 سرش رو تکون داد و گفت : بابا

 

دارم  ییها یپدر، نگران کیترنم هم اطالع داره. در هرحال به عنوان  کنمی_بله مطلع هستم و فکر م

 .دیکن یدرک م دونمیکه م

 

 زد و گفت : یبابا لبخند حاج

 

دختر و  دیاگر صالح بدون یول ست،ین یخواستگار یجلسه  نکهی_بله حاج آقا قابل درکه. با ا

 .میاختالت کن کمیصحبت کنن تا ماهم  کمیپسرمون برن باهم 

 

 ! بابا بهم نگاه کرد و گفت :اهیخواستن بفرستنمون دنبال نخود س یم

 ترنم جان. اطیح یرو ببر تو یرعلیندارم. آقا ام ی_من که مشکل

 

 .میرفت یبه سمت در خروج یرعلینگفت اتاقم. همراه ام خداروشکر

 با اخم گفت : م،یکه نشست نیاومد. هم قیسرم به سمت آالچ پشت

 گه؟ید نیهست یازدواج راض نی_شما به ا

 

 پرسه؟! یکه م هیچه سوال نی... اوا

 نگاه کردم و گفتم : بهش

 

 ن؟یبود نجاینبودم االن شما ا یراض _اگر
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و  نییمکث سرش رو انداخت پا کمیشد. با  رهیخچشمام  یتو مینفسش رو فوت کرد و مستق کالفه

 گفت :

 

 به من جواب بله... دیشانس دوم نداشت نکهیا یوقت برا هی_منظورم به حستونه... 

 

 گفتم : یحرفش با اخم و جد وسط

 واقعا! یاالن... مرس نهیتوه هی_حرفتون 

 

 گفت : عیشدم که همزمان بلند شد و سر بلند

 

 یاز رو خوامینه... نم ای دیمطمئن بشم شماهم به من عالقه دار خوامیفقط مکنم.  نیتوه خوامی_نه نم

 .میچند روز قبل از عروس قایبار زخم خوردم، اون هم دق هی. من قبال میبه هم محرم بش یاجبار چیه

 

 کردم... پس زده شدن سخت بود.  یم درکش

 گفتم : یسمتش و با لبخند محو رفتم

 

داره... من از شما، از  یزده شده که بدونه چه درد .. اونقدر پس.دیترنم جاو ،یرعلی_آقا ام

آرامش داشته  خوامیاز خانوادتون بودن رو دوست دارم. من فقط م ی. عضوادی یم خوشم تاتونیحما

 .نیباشم... هم

 

 لب گفت : ریو سرش رو برگردوند. ز دیخند هوینگاهم کرد و  کمی

 !هی_حس خوب

 

 م... مثل خودش آروم گفتم :فاصله گرفتم و نشست ازش

 حس خوب داره؟ ی_چ

 

 و گفت : دیکش ششیبه ته ر یدست

 .یکه دوستم دار یکنیراحت اعتراف م نقددیا نکهی_ا
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 و گفتم : دمیکش یقیعمق گرفت... نفس عم لبخندم

 _به نظرتون خانواده ها با هم جورن؟

 

 رو صاف کرد و گفت : کتش

 

به زور جلوش رو گرفتم تا امروز صبر  رهیباهات تماس بگ تخواسیم یچند وقت ه نی_مامان که ا

 کنه.

 

 بزنم ادامه داد : یحرف نکهیاز ا قبل

 

 عروسش بره. یقربون صدقه  یکل خواستیخوشحال بود و م یلیهم مشخصه... مامان خ شیلی_دل

 

  و گفتم :کردم؟! سرم رو آوردم باال یواقعا داشتم ازدواج م ای... خدادمیلفظ )عروس( خجالت کش از

 

 ن؟یدرباره خودتون حرف بزن کمی نیخوای_خب... م

 

 کرد و سرش رو تکون داد و گفت : یخنده ا تک

 

دوم  ریشرکت مد هی ی. توشمیم لیفارغ التحص گهیو هشت سالمه... تا چندماه د ستی_بله البته. ب

شد و قبل  انتیبهم خازدواج ناموفق با دختر دوست مادرم داشتم.  هیو خونه هم دارم.  شمیمحسوب م

 فرار کرد. مونیاز عروس

 

 و ادامه داد : دیکش یقیعم نفس

 

 ادی. گناه زستمیخشک مقدس ن یهستم ول یو معتقد یساله از شما خوشم اومده. پسر مذهب کی_حدودا 

 . ستمین یخدا ببخشه پسر عوض ،یکردم ول

 

 زدم و گفتم : یلبخند
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 بخشه. ی_م

 

 گفت : رو با لبخند تکون داد و سرش

 

 د؟یکن یشما شروع م ایهم الزمه حرف بزنم  زایچ نی_درباره غذا و رنگ مورد عالقم و ا

 

 و گفتم : دمیخند

 

و چهار  ستیب شهیم گهیو سه سالمه و البته چند روز د ستیبه نظرم... خب منم ب شهیلوس م کمی_

 ..جوون و. یآقا هی یشرکت منش هی یسالم. درسم رو نتوسنتم ادامه بدم، تو

 

 ادامه دادم : یتک خنده ا با

 

بوده که...  ییزایچ هیگذشتم هم  یکارم رو از دست بدم، تو خوامیهستم. بعد از ازدواج نم پی_خوشت

 .دیدون یخودتون م

 

 پشت گردنش و گفت : دیرو کش دستش

 خواهش بکنم؟ هی شهی! میهم عال یلی_خ

 

 نگاهش کردم که ادامه داد : منتظر

 

اگر  شه؟یبهش فکر نکن. م یبا من یوقت ،یبگم فراموشش کن ول تونمینار. نم_گذشتت رو بذار ک

 یزیهرچ ایبه سورن  گهید یداد یو قانون یشرع یبه من بله  نکهیبعد از ا م،یقسمت شد و عقد کرد

بده به  هیمن خوشت اومده، پس بدون من پشتتم، تک یتایحمااز یگذشتت بوده فکر نکن. گفت یکه تو

 جلو! میبرمن تا با هم 

 

اومدنش  نییچشمم جمع شده بود رو با باال گرفتن سرم از پا یکه تو یحرفاش خوب بود... اشک چقدر

 کردم. صداش از کنارم اومد : یریجلوگ
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 _ناراحتت کردم؟

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 خوشحالم! یلی_نه اصال... فقط خ

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 

 .میزنیحرف م میوقته دار یلیداخل. خ میبر می_خوبه... به نظرم بلند ش

 

 .میآدم منتظر چشم تو چشم شد یداخل و با کل میشدم و همراه هم رفت بلند

 گفت : یخانوم با مهربون فاطمه

 ن؟ی_حرفاتون رو زد

 

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 

 یما هم مشکل و خب نریبگ دیرو خانواده ها با یینها ماتیامروز... تصم هییآشنا هی_به هرحال 

 .مینداشت

 

 .میدیناهار رو چ زیزده نشد. مامان و خاتون بلند شدن و به کمک هم م یحرف خاص گهید

تعارف  ینیریو ش یی. چاارمیب ییتا من چا میدر آرامش خورده شد و دوباره دور هم جمع شد ناهار

 که خاتون گفت : نمیکردم و خواستم بش

 

 ی. باالخره امروزم مثل خواستگاردیحرف بزن کمی دینیاون طرف بش دیبر یرعلی_مادر با آقا ام

 .گهید مونهیم

 

 یچیکس ه چیه دمید یمونده بودم. وقت زیخ میکردن، منم که ن یسکوت کرده بودن و مارو نگاه م همه

 .مینیبش میخواست یکه م یاشاره کردم به سمت یرعلیو به ام ستادمیصاف ا گه،ینم

 .میو نشست میرفت ییرایپذ یه سمت قسمت پشتنگاهشون ب ینیسنگ ریز

 داشت از خنده نلرزه گفت : یکه سع ییصدا با
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 !زهوشیمادرمه... و فوق العاده مهربون و ت هیشب اری_مادربزرگت بس

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 

 فکر کردم. شباهت خاتون و فاطمه خانوم . نیبه هم دمیکه مادرتون رو د یبار نی_اول

 

 رو خورد و گفت : شییاز چا کمی

 م؟یحرف بزن یچ ی_خب خانوم. درباره 

 

 یکه بدمون م ییزهایو چ قمونیاز عال یسر هیباال انداختم که خودش شروع کرد. درباره  یا شونه

 . میاومد حرف زد

 

 یرعلیروز گذشت و همون شب، خاتون، مامان و بابا هر سه اعالم کردن که به شدت از ام اون

فاطمه خانوم  دیذارن... که خبر رس یرو هر وقت زنگ زدن م یر خواستگارخوششون اومده و قرا

 سه شنبه شب انداختن.  یرو برا یفرداش زنگ زده و قرار خواستگار

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

ورم خودم هم با چ،یگذشت... اونقدر زود که ارسالن و دوستام که ه یزود داشت م یلیخ زیچ همه

 . شد ینم

 .میترنم شد یخونه  یهمراه با مامان و حاج بابا راه یخواستگار روز

 

گرفت...  یو مرخص ومدیشده بود و امروز رو هم که کال ن یخجالت یلیشرکت خ یهفته، تو نیا ترنم

 هرچند خودم هم نرفتم.

 

 .ارهیب ییتا ترنم چا میو منتظر بود میبود نشسته

اومد و  اطیگل دار، با احت دیمادربزرگش بود. باالخره ترنم با اون چادر سف بار محسن نبود و فقط نیا

 .ییشروع کرد تعارف کردن چا
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 با لبخند لب زدم : د،یمن که رس به

 

 .ادی ی_چادر بهت م

 

 نشست، حاج بابا گفت : یزد و رفت. باالخره وقت یلبخند

 

باهم داشته باشن. اگر  یمشکل کنمیدو تا جوون حرفاشون رو زدن و فکر نم نیا دیجاو ی_خب آقا

 .میو مراسم و عقد بچه ها صحبت کن طیکه درباره شرا دیبزن دیدار یحرف ای یشرط

 

 بزنه، ترنم گفت : یترنم حرف یبابا نکهیاز ا قبل

 

 خوامیو مراسم م هیدرباره مهر یاسمش رو بذارم شرط... ول خوامیخواهش دارم. نم هی! من دی_ببخش

 رو بزنم. یحرف هی

 

 از قبل عاشقش شدم. شتریکه زد، ب یبگه و با حرف یچ خوادیترنم م ننیچشم و گوش شدن تا بب یهمگ

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 

جور  زیو همه چ شهیو اگر م دیصد تا سکه توافق کن ریرو ز هیبگم لطفا مهر خواستمی_ راستش م

 .ستیازش مطلع بشن الزم نمراسم بزرگ که همه  هی. میریعقد بگ یمراسم ساده برا هیشد، 

 

 به پدرش و بعد مادربزرگش انداخت و ادامه داد : ینگاه مین

 

 .کنمیعمه هام بفهمن من دارم ازدواج م ایتا چند وقت عمو  خوامی_مثال نم

 

 گفت : یبابا با مهربون حاج

 

 دخترم؟  یمراسم... مطمئن یسکه ها حق انتخاب با شما و خانوادتونه... اما درباره  ی_درباره 
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 نفسش رو فوت کرد و گفت : پدرش

 

 منم باهاش موافقم.  ن،ینداشته باش ی... اگر شما مخالفتزنهیحرف نم لیدل ی_ترنم ب

 

 حاج بابا نگاه کرد و گفت : به

 .رنیسخت گ یاز لحاظ روابط اجتماع کمیما  ی_خانواده 

 

 بابا سرش رو تکون داد و گفت : حاج

 د؟یندار یزیچ یشرط ؟یسخن ی_خب پس... حرف

 

. باالخره مامان هم گره زدم و منتظر نگاهشون کردم یکردن. دستام رو تو یرو نگاه م گهیهمد همه

 سکوت رو شکست :

 

 ی غهیص هیما  نی. خب پس اگر اجازه بدنداره یمشکل یکه کس شهیسکوت برداشت م نی_از ا

که بچه ها خودشون برن  میازدست عروسمون بند ینشون هم تو هیو  میبچه ها بخون نیب تیمحرم

 و انگشتر. سیخون و بعد هم سرو شیآزما یبرا

 

 زد و گفت : یخون نبود! باالخره مادر ترنم لبخند شیاصال حواسم به آزما یوا یا

 

 .دیکن نیریدهنتون رو ش دیی_پس بفرما

 

 وسط و با من و من گفت : دیپر هوی ترنم

 م؟یتا روز عقد صبر کن شهی... نمشهی... الزمه فاطمه خانوم؟ نمغهی_ص

 

 البته همه به جز پدرش. م،یبهت زده نگاهش کرد همه

 !؟یچ ای د؟یترس یم ایزودتر؟  میبه محرم بش خواستینم ینی

 که از بهت دراومد با همون لبخند و آرامش مخصوصش گفت : مامان
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و خب راحت تر  دیشتر ب کیبه هم نزد کمی دیبخوا دی. فقط گفتم شاستین یاجبار چی... هزمی_نه عز

 .شیو آزما دیخر یبرا دیباش

 

زدم و  یکردنش کار خودم بود. لبخند ی. راضیبهم نگاه کرد... چشماش پر شده بود از نگران ترنم

 خطاب به جمع گفتم :

 

 با ترنم خانوم صحبت کنم. قهیمن چند دق نی_اگر اجازه بد

 

 به راه رو اشاره کرد و گفت : پدرش

 .دیی_حتما... بفرما

 

 . در اتاقش رو باز کرد و رفت داخل.میترنم به سمت اتاقش رفت همراه

تخت نشستم و  یفاصله رو کمیباز گذاشتم و رفتم سمتش. با  مهیتخت و من هم در رو ن ینشست رو 

 رک گفتم :

 

 رو بخونن. تیمحرم ی غهی_لطفا بذار ص

 

 داشت گفت : یبیکه لرزش عج ییصدا با

 تر بودن رو ندارم. کینزد ی_من... من آمادگ

 

 و نگاهش کردم و با شک گفتم : برگشتم

 

اگر  میرو به هم بزن زیو همه چ رونیب میبر میتونیم ؟یبهم اعتماد ندار ای اد؟یاز من خوشت نم ینی_

 .رو بگم یزیچ هیبذار  ی... ولیخواینم

 

 و گفتم : دمیکش یقیکردم لحنم متقاعد کننده باشه. نفس عم یسع

 

 چی... هفتهینم نمونیب یاتفاق خاص چیه ،ینخوا یگاهت... و تا وقت هیتک شمیهستم و م حرفم ی_من پا

 !یاتفاق
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 نگاهم کرد و گفت : برگشت

 رفته؟ ادتی.. .یدیهم تو منو بوس میو نبود میستیمحرم ن یوقت ی_اما حت

 

 فتم :کردم جمعش کنم گ یم یکه سع ینشست کنج لبم. درحال یلبخند ناخواسته ا شیادآوری از

 

 بار بود.  هیو... که خب اونم فقط  کنهیوسوسه م طونیش ،یکنیم یدلبر نقدریتو ا ی_خب آخه وقت

 

 و گفتم : نییرو انداختم پا سرم

 

... میکن یهم صبر م ی... اگر نباشیباش یکه تو راض میریم شیپ یی... به شرافتم قسم تا جادمی_قول م

 باهم.

 

 گفت : نفساش آروم شد و هیاز چندثان بعد

 ؟یخوب نقدریکردم که تو ا کاری_من چ

 

 عوض شدن حالش گفتم : یبرا طنتیزدم و با ش یلبخند

 خدا واست حفظم کنه! ؟یکرد کاری_واقعا چ

 

 که پشت سرم اومد. رونیو باالخره بلند شد. در رو باز کردم و رفتم ب دیخند

 بخونه که زنگ خونه زده شد.رو  غهیکنار هم تا حاج بابا ص میرو داد و ما نشست غهیص تیرضا

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 گفت : یلکسیبا تعجب به من و بعد به بابا نگاه کرد. بابا با ر مامان

 _خانوم لطفا در رو باز کن.

 

 آروم گفت : یرعلیکه رفت، ام مامان
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 ن؟یبود ی_منتظر کس

 

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 .کنمیباشه که فکر م یهمون دوارمی.. و ام_ من آره.

 

کرد و  یاول محسن و بعد مامان اومدن تو. سالم و احوال پرس قهینزد. بعد از دو سه دق یحرف گهید

 مبل و گفت : ینشست رو ،یرعلیبه ام کیسالم کوتاه و تبر هیبعد از 

 

 خواهرم باشم.  یمراسم خواستگار ی_خواستم تو

 

 و گفتم : لبخند بهش نگاه کرد با

 .یکه اومد ی_محسن رو من دعوت کردم، مرس

 

 زدم و آروم گفتم : ینفسش رو فوت کرد و نگاهش رو به من دوخت. لبخند یرعلیام

 

 _نگران نباش.

 

که بابا داده  یحاج بابا نگاهش رو ازم گرفت و صاف نشست. حاج بابا قرآن یبا صدا هیاز چند ثان بعد

 تم.بود بهش رو باز کرد و گرفت سم

 هی ی هی. با گفتن قَبِلُت، با مهریکلمات و جمالت عرب یسر هیبسم هللا، شروع کرد به خوندن  هی با

 در اومدم... به مدت ده روز. یرعلیبه عقد موقت ام ف،یو ظر ییدستبند طال

 

 و گفت : یرعلیگرفت سمت ام دیطال سف نیانگشتر تک نگ هیفاطمه خانوم  م،یمحرم شد یوقت

 

 !. مبارکتون باشهدیکه عقد کن یعروس گلم تا روز نشون نمی_ا

 

؛ حلقه ساده بود و دست گرمش و حلقه رو دستم کرد یآروم دست سردم رو گرفت تو یرعلیام و

 کردم. ی. با فاطمه خانوم و حاج بابا روبوسبایز
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 کرد و گفت : دشییگفت و بابا هم با لبخند تا یزیکنار گوش بابا چ مامان

 

 اتاق ترنم. یتو دیبر دیباهم خلوت کنن. اگر دوست دار کمیه عروس و داماد بخوان _فکر کنم تاز

 

 میکرد، بلند شد ینگاهم م کیلبخند کوچ هیبه محسن که با  ینگاه می... نکمیخلوت بد نبود، فقط  کمی

 و قبل از رفتن خطاب به فاطمه خانوم و حاج بابا گفتم :

 

 _با اجازه.

 

 اتاقم. یتو مینگاهشون رفت ینیسنگ ریما ز لبخند نگاهمون کردن و با

 دهیدستم کش هویرفت داخل و پشت سرش من رفتم تو. در رو بستم و برگشتم سمتش که  یرعلیام اول

 آغوشش. یشد و رفتم تو

 

بغلش گم شده  یبود، قشنگ تو یکلیه یلیحبس شد... چون قدم از کوتاه تر بود و اون هم خ نفسم

 گوشم گفت : ریبودم که آروم ز سادهیشک وابودم. بهت زده مثل چوب خ

 

خواستم بغلت کنم و نتونستم، بغلت کنم، آرومت کنم،  یکه م ییتمام وقتا ی... به اندازه خوادی_دلم م

 بوست کنم..

 کردم و گفتم : یخنده ا تک

 هم ناکام... یلی... پس خیدیبار مارو بوس هی_شما که 

 

 حرفم با حرص گفت : وسط

 

 خودتم بود. ری... تقصمایریخودمون رو بگ یجلو میار نتونستب هی_حاال ما 

 

 گفتم : رلبیزدم و آروم دستامو دور کمرش حلقه کردم. ز یلبخند

 

 ؟یخودت رو گرفت یو جلو یبغلم کن یخواست یم ی_مثال ک
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 گفت : رک

 من بغلت کنم. شرف،یاون ب یخواستم به جا ی... میکرد یم هیواسه بچت گر یکه داشت ی_روز

 

 گفت : یمکث، ازم فاصله گرفت و با حالت بامزه ا کمی با

 

 وقت. چیه خوامیداد بعدش رو نم ی_البته اون چک و داد و ب

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 .کنمینم ینجوریزنم... نه داد، نه چک... با تو ا یوقت نم چی_ه

 

نفسم حبس شد، اما با خواد لبم رو ببوسه که  ی. فکر کردم منییاومد جلو و سرش رو آورد پا کمی

 کردم. ی... نفس رو خالمیشونیشدن پ دهیبوس

 گوشم گفت : ریسرم برداشت و ز یهم شالم رو از رو بعدش

 

 .کنمینم یکار گهید ینخوا ی_گفتم که... تا وقت

 

موهام  یخوردم که دستش رفت تو یالمصب! من داشتم حرص م ستین یزیچ گهیکه د دنی... بوساوا

 لَختشون کرده بودم. یسخت یدورم پخش شد. با کل مییحنا یاز کرد و موهاسرم رو ب پسیو کل

 

 و گفت : دیموهام کش یتو یدست

 واسه من انگار... ! ی! اصن خلق شدنی_فتبارک هللا احسن الخالق

 

. محسن از پشت در اتاق دیکه خند دمیدر اتاق ناخودآگاه پر یدلم آب شد... با صدا یقند تو فشیتعر از

 گفت :

 

 برن. خوانیو بعد حاج خانوم و حاج آقا م میناهار بخور میخوای. مواشی واشی دیایبچه ها ب_

 

 نفسش رو فوت کرد و گفت : یرعلیگفتم که رفت. ام یا باشه
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 بذارمت برم؟ یاومد. چه جور یقسمت ازدواج بدم م نیاز ا شهی_هم

 

 و گفتم : دمیخند

 شرکت. ی... توگهید مینیب یرو م گهی_فردا همد

 

 باال انداختم و گفتم : ییابرو

 

و  میخور یم یزیچ هی میری. بعدش مشگاهیآزما میخودتم که بر ی... فردا صبح زود دم خونه ری_نخ

 شرکت. میریم

 

و  میکرد یمفصل ی. بعد از خوردن ناهار در کنار هم، خداحافظرونیب میرو تکون دادم و بعد رفت سرم

 رفتن.

 

گفت، چون تا کمک مامان کردم  یگفت خطرناکه! راستم م ینذاشت، م خواستم برم خونه که بابا منم

 شد! رید میو خونه رو جنع و جور کرد

 بلند شد. میگوش یتخت که صدا یرو دمیلباسم، خواب ضیاتاقم و بعد از تعو یرفتم تو نیهم یبرا

 لبخند زدم. امشیو پ یرعلیعکس ام دنیاومده بود. رفتم توش و با د امیواتساپ پ یتو

 بود... من هم نوشتم : نی( بود. آنالیخانوم ری) شب بخ هی امشیپ متن

 

 .ری_شب شماهم بخ

 

 شد.  نینزد و بعدش هم آفال یحرف گهیعاشقانه َدر کنم :/ ! د کشمیخجالت م خب

گفتن کوک  یپنج صبح که اذان رو م یساعت رو رو نیهم یچند روز نماز نخونده بودم کال، برا نیا

 .دمیکردم و خواب

•°•°•°•°•°•°•°• 

 و گفتم : دمیکش یا ازهیخم
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من تا لباسم رو عوض کنم. دوش گرفتم  یخونه  میبر شهیخوابم نرفت. اگر م گهی_نمازم رو خوندم د

 فقط لباس عوض کنم.

 

 زد و گفت : یلبخند

 .میجانم... باشه بر ی_ا

 

 بعد گفتم : کمیلبخند جوابش رو دادم.  با

 و حاج بابا...فاطمه خانوم  ؟ی_خودت خوب

 

 حرفم با خنده گفت : وسط

 مامان جون! ایمادرجون...  یبگ یتونی_م

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 کشه! یطول م کمی فتمی_حاال تا جا ب

 

 خونم و گفت : یکوچه  یتو دیچیرو تکون داد، پ سرش

 

 ؟یآپارتمان. چه قدر کار دار نمیا دیی_درسته... خب بفرما

 

 گفتم : رو برداشتم و فمیک

 باال... ایساعت. ب می_ن

 

 باز شد و گفت : ششین

 !لی_به به... با کمال م

 

 واحد من. میو رفت میشد. سوار آسانسور شد ادهیرو پارک کرد و پ نیماش

 خونه رو باز کردم، رفتم داخل و گفتم : در
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 .دیی_بفرما

 

 و گفت : اومد داخل.  نشست رو مبل میشونیپ دنیرو درآورد و بعد از بوس کفشش

 

 .دیبه من چسب بیبوسه عج نیاما ا م،یناشتا باش دی. چون انگار بامیبخور میتون ینم یچی_ه

 

 اتاقم.  یرو تکون دادم و رفتم تو سرم

 یکرم_قهوه ا یمانتو هیسبد لباس چرک ها. اول مسواک زدم، بعد  یرو درآوردم انداختم تو لباسام

 .یشکو شال م یشلوار مشک هیهمراه با  دمیپوش

داره با تلفن  یرعلیام دمیکه د رونیرفتم ب فمی. بعد از برداشتن کملیر کمیزدم با  یرژ کرم_صورت هی

 .زنهیحرف م

 

 د،یبه خط تبلت خانوم جاو نیبفرست نیریرو هم عکس بگ لیو فا دیها رو بکن ی_پس خودتون هماهنگ

 .میاونجا چک کن میریبعدش م

 

 گفت :  یعصب وهیبود انگار...  دهیمن رو ند هنوز

 

 ... خدانگهدار.نیفرست یرو م لینداره خانوم... تا قبل از ساعت هشت فا ی_به شما ربط

 

 نفس رو فوت کرد و گفت : دنمی! رفتم جلو که با دیقدر عصب چه

 

 م؟ی... بری_چه زود حاضر شد

 

 تکون دادم و گفتم : یسر

 بود؟ ی_آره... ک

 

 کرد گفت : یکه کتش رو صاف م یشد و در حال بلند
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 دیانبار، بار جد میبر دیبا شگاهیبعد از آزما اریزحمت تبلت شرکت رو هم ب ی_از شرکت بود. ب

 .دهیرس

 

 .میگفتم و بعد از برداشتن تبلت راه افتاد یا باشه

 جلوتر و گفت : دیکش کمیآسانسور، شالم رو  یتو

 

 ؟یکن تیرعا کمیجابت رو ... حمیحاال که باهم شهیکرده باشما، اما م یریسخت گ خوامی_نم

 

 و مهربون بود. یلحنش منطق چقدر

 و گفتم : رشیجلو و موهام رو کردم ز دمیباال انداختم، شالم رو کش یا شونه

 

 !دمایگوش م ی_چون با احترام گفت

 

 که با حرص دستم رو گذاشتم جاش و گفتم : دیو لپم رو کش دیخند

 !یکش یبابا... مگه کش تنبونه م ی_ا

 

 و گفت : دیندخ بلند

 مال خودمه. گهید ی_نه.. ول

 

 .رونیب دمینازک کردم که دستش رو انداخت دور شونم و از آسانسور کش یچشم پشت

 .نمونیزده نشد ب یحرف شگاهیبه آزما دنیرس تا

 .میچوندیو کالسش رو هم پ میخون و ادرار رو داد شیآزما

دهنم رو بستم  نیهم یبگم اصال! برا یچه جوردونستم  یکردم نزدم... نم میترم نکهیاز ا یحرف چیه

 و گذاشتم سر فرصت مناسبش.

 

 .میکافه رستوران که صبحانه بخور هی میرفت یرعلیام شنهادیپ به

 .میبه سمت انبار راه افتاد س،یرستوران سلف سرو هی یمفصل تو یصبحونه  هیاز خوردن  بعد
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کردم  یفرستاده بود رو چک م یکه غفار ینده اتبلت برنامه و پرو یو داشتم از تو میبود نیماش یتو

 گفت : یرعلیکه ام

 

 .ایانبار از کنارم تکون نخور ی... توی_خانوِم ترنم مهدو

 

 تعجب و خنده گفتم : با

 

 کنارت باشم! دیواسه کار، معلومه که با میریانبار م یدارما! بعدم... تو یلی_من خودم فام

 

 وم گفت :دنده و آر یرو گرفت، گذاشت رو دستم

 

 خانوم خودم. یشیرسما م گهیشناسنامم د یتو ادی یهم اسمت م یبه قربان حرف زدنت! به زود ی_ ا

 

 خجالت گفتم : با

 _انشاهلل!

 

به شمارش و چک کردن محصوالت  میشروع کرد م،ی. وارد انبار که شدمیشد ادهیو پ میدیرس باالخره

 .دیجد

هم با سرکارگر حرف  یرعلیزدم و ام یم کیرو ت ستیلاز دو ساعت باالخره تموم شد. داشتم  بعد

 زد. یم

 که تموم شد اومد سمتم و گفت : حرفشون

 

 هم... میتونیشرکت، م میبر میتونیتموم شد. م گهی_خب د

 

 سرش رو آورد جلو و گفت : کمی

 من. یخونه  می_بر

 

 رو رو باز کردم و گفتم : شمین
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 شرکت. می_بر

 

 زد و گفت : یچشمک

 نه! ای ادی یخوشت م ینیکه خونم رو بب میبر ای_ب

 

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 ! گهیخودته د ی_خونه 

 

اطرافم رو نگاه  یکنار و با نگران دمیدستش خودم رو کش ریاز ز عیرو دورم حلقه کرد که سر دستش

 کردم. با تعجب گفت :

 

 ترنم؟ یکنیم کاری_چ

 

 استرس گفتم : با

 .میکن یازدواج م میدار میفعال نگ جانیشرکت و ا ی_لطفا تو

 

 شد. نیحرف سوار ماش ینگاهم کرد و ب هیثان چند

 دستم اشاره کرد و با اخم گفت : یتو یکه نشستم به حلقه  نیهم

 

 .میکن مشینداره قا یلی... پس دلیمال من یکه نشون بد یرو دستت کرد نی_ا

 

 رو محکم باز و بسته کردم و گفتم :زد و راه افتاد، چند لحظه مکث کردم، چشمام  استارت

 

چه  ارهی یمن حرف در م یهم برا شیجور نیهم ی. خانوم غفارمیعقد دائم بکن ی_حداقل تا وقت

 برسه...

 

 شد و وسط حرفم داد زد : یشدت عصب به

 



 

 298  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 یم یباشه که بخواد پشت سر زن من حرف بزنه؟! واسه خاطر حرف مردم زندگ یخر ک ی_غفار

 مهم شد؟ هویبال سرت اومد حرف مردم واست مهم نبود، االن  نهمهیتو؟ ا یکن

 

و چهار ساعت نگذشته به روم آورد گذشتم رو! البته حرفش  ستیزده نگاهش کردم. هنوز ب بهت

 بغضم گرفت و سرم رو برگردوندم سمت پنجره.  دم،ینبود... اما خب از دادش ترس یرمنطقیغ

 

 ستیتا بغضم نترکه. بعد از ب دمیکش یم قیعم یسا. من هم نفدمیفوت کردن نفسش رو شن یصدا

سمت  دیکش رو نگه داشت و شونم رو نیو خلوت. ماش یفرع یکوچه  هی یتو دیچیپ هویسکوت  قهیدق

 مقدمه! یخودش و محکم بغلم کرد...کامال ب

 گوشم گفت : ریز یآروم یصدا با

 

 نکاراتیبا ا یگی... نمیشیبغضت نترکه، مظلوم م یکش یم قینفس عم ،یکنیسکوت م ینجوری_ا

 شم؟یم وونهید شتریمن ب

 

 گفتم : یمرتعش یصدا با

 ...یارین گذشتم رو به روم ی_قول داد

 

 که مور مورم شد... آروم پچ پچ کرد : دیگوشم رو بوس یداد عقب، الله  کمیرو  شالم

 

ه بهت چپ نگاه جرئت ندار یاحد چیدست منه، ه یدستت تو یوقت یبدون خوامی... فقط ماوردمی_ن

 مشکالتت! یرو یبشم به بار اضاف نکهی... نه ایکن هیکنه. من اومدم جلو که تو به من تک

 

 رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم : دستم

 سرم داد نزن. گهی_باشه قبوله، فقط توروخدا د

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیفاصله گرفت، پ ازم

 .دی_ببخش

 

 و گفت : دیکه خند دمیسگلوش رو بو ریخم شدم و ز آروم
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 ها هم بلدن! یدلبر نی_پس خانوم از ا

 

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 ... نه؟گهیکنه د یشوهرش دلبر یبرا دی_باالخره آدم با

 

 رو تکون داد و با خنده گفت : سرش

 کنه. ادشی_صدالبته بانو... خدا ز

 

 نکردم. یاشاره ا  گهیرد، منم دبه خونه نک یسمت شرکت. اشاره ا میو راه افتاد میدیخند

•°•°•°•°•°•°•°• 

 میهفته بر نیا یبود خداروشکر و قرار بود سر فرصت تو یمنف شی. جواب آزماهفته گذشت.. کی

 انتخاب حلقه. یبرا

 افهیق ی. غفارمیبود یشرکت در حد عاد یبه خواستم احترام گذاشت و تو یرعلیهفته ام کی نیا یتو

 که... یهم شده بود تا روز شتریب یختن هاش ادامه داشت و حتاندا کهیگرفتن ها و ت

 

و خواب مونده  دمیخواب ریو د میبود رونیاومد دنبالم، چون شب قبلش ب یرعلیروز شنبه ام صبح

 بودم.

از صبح دلشوره داشتم و معدم هم به شدت درد گرفته  نیهم یکابوس هام شروع شده بود و برا شبید

 نویو خب ا دهیم یبهم مرخص یرعلیچون مطمئن بودم ام ارمیکردم ن یسعخودم  یبود اما، به رو

 خواستم. ینم

 بلند شد و بدون سالم، با پوزخند به من گفت : یغفار میدیرس یوقت 

 

 .ششونیپ دی_آقا مهران کارتون داشتن، گفتن بر

 

 سرش رو تکون داد و به من گفت : یرعلیام

 .امی_شما برو منم م

 

 گفت : یدیتاک یاتاق که غفاربرم سمت  خواستم
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 .ششونی. آقا مهران گفتن ترنم خانوم تنها برن پدیاشتباه متوجه شد ای_گو

 

 مکث سرش رو تکون داد و گفت : کمینگاه کردم که با  یرعلیتعجب به ام با

 .دیی... بفرما_خب پس

 

 داد. یاه بد منِرَوم بود و دلم گو یرو یغفار یمسخره  یبه در اتاق اشاره کرد. پوزخندا و

 کرد. یشده نگاهم م زیر یو با چشما بشیج یدستش رو کرد تو یرعلیام 

که گفت  دمیمهران رو شن یصدا هیزدم و بعد از چندثان ی)برو( تکون داد که تقه ا یرو به معن سرش

 .برم داخل

 

فتم تو  با که ر نیاسترس هم داشتم. هم نیهم یباهاش رو در رو نشده بودم و برا یلیخ یطور کل به

 گفت : یعصب یلیاخم و خ

 

 . نی_لطفا در رو ببند

 

 که گفت : نگاهش کردم جیکاغذ گرفت دستش و بلند شد. گرفت سمتم که گ هیرو بستم که  در

 

 .دینیو بب دیری_بگ

 

 داد زد : هویبه کاغذ نگاه کردم که  جیهم گ باز

 

 کاریاتاق شما چ یمختص شما و تو یها پرونده نیکاغذ ب نیخانوم... ا نیاریمظلوما رو درن ی_ادا

جنس رو جا به  ی... کلنیرد و بدل کرد بیپول با شرکت رق یشما کل دهیکه نشون م یکاغذ کنه؟یم

 .نیجا، کرد

 

 تر گفت : یزد و عصب یکه الل شدم، اما اون پوزخند من

 

 .نیرفت و آمد به انبار رو دار ی_به هرحال شماهم اجازه 
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که در  گهیم یکردم بفهمم داره چ یم یکردم و سع یبر با ترس داشتم نگاهش مخ یاز همه جا ب منِ 

 بزنه مهران به من اشاره کرد و گفت : یحرف نکهیتو. قبل از ا دیپر یرعلیباز شد و ام هویاتاق 

 

جا زنده به گورش نکردم. حرومزاده من به  نیببرنش تا هم انیببره. ب نویا ادیب سی_زنگ بزن پل

 ...یدار یرکیز ریبعد ز یباش شیاستخدامت کردم که منش نجایا یرعلیحرف ام

 

 عقب و سر مهران داد زد : دیدستم رو کش یرعلیکردم که ام یبابغض و دهن باز بهش نگاه م من

 

حرومزاده؟  یگیخانم م هیبه  ؟یگیم ادی یاز دهنت در م یشده هر چ یچ ،یگیم ی_مواظب باش چ

 .کنمیم دشییشناسمش و تا ی! من مه؟یپس دردت چ یدامش کردآره به اعتبار و اعتماد من استخ

 

 کاغذ رو گرفت سمتش و گفت : تیبا عصبان مهران

 

 یاالن کل نیفرسته واسه شرکت )...(. تا هم یاجناس شرکت و م یرکیز ری... خانوم زریبگ لی_تحو

، االن بازم به فاکتور ها رو چک نکرده بود یاگر خانوم غفار ؟یچ ینی یفهمیضرر زدن بهمون. م

 داد. آخه... یکارش ادامه م

 

دهن مهران  یبود که فرود اومد تو یرعلیمشت ام یسمتم که بزنه تو گوشم ول دیشد و پر یوحش هوی

 و داد زد :

 

 .خورم یمهران... قسم م کنمیرو جهنم م تی_دستت بخوره به زن من، زندگ

 

کردم  یسع هیشده بودن. با هق هق و گر واحد پشت در جمع یبرپا شده کل بچه ها یسر و صدا ار

 از خودم دفاع کنم :

 

 نیاصال من ا . اصال...رفتم... رفتم انبار یرعلی... با خود آقا... امری_من... من هر بار با ام

 .شناسم ی.. نم.رو نیکه گفت یشرکت شرکت...

 

 گفت : یرعلیبدون توحه به من به ام مهران

 ؟یرو عقد کرد دزد جن*د*ه هیزنت؟  ی_گفت
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 کردن؟ یراحت قضاوت م نقدریا ینی... ایخدا

مثل ببر  هویشده بود،  نیکه به ناموسش توه یرعلیخورد که دستم روش مشت شد. ام چیدوباره پ دلم

 شد. نشونیب یبد یریافتاد به جون مهران و درگ یوحش

 ن.کردن جداشون کن یتو و سع ختنیزدم و کمک خواستم که چند تا مرد ر یغیج

 اومد : یغفار یعقب و بعد صدا دیکش یروسر یدست موهام رو از رو هی هوی

 

... هرزه رونیب یگمش نجایاز ا دی... تو بایو نحس تهیبه جون هم! افر یرو انداخت نایا یمثل چ نی_بب

 پول پرست! ی

 

درد  و من رو به سمت پله ها برد. هولم داد که به خاطر یسمت در خروج دیمحکم موهام رو کش و

دو  نیب یفاصله  ی... رونییپله ها قِل خوردم سمت پا یاز رو دمیمعدم، پام ضعف رفت و فقط فهم

 راه پله افتادم. 

اشک،  یپشت پرده ... و ازدیاز چشمام چک یداد بزنم. فقط قطره اشک یحت ایحرف بزنم  تونستمینم 

 ت رو هم بست!که با استرس رفت داخل و در شرک دمیرو د یبه صورت تار غفار

 چقدر گذشت که باالخره از هوش رفتم! دونمیاومد و نم یباال نم نفسم

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 و با نفس نفس گفتم : وارید یرو انداختم گوشه  مهران

 

 یکه وقت یفشریب نقدریدونستم... ا ی. اگر منچرخون فتیدهن کث یاسم زن من رو تو گهی... دگهی_د

 ینم کیوقت باهات شر چیوقت... ه چیه ،یکن نیو توه یراحت تهمت بزن یستیمطمئن ن یزیاز چ

 شدم.

 

 یامضا هیامضا شب نیبهش کردم. اصال ا ینگاه میبرداشتم و ن نیزم یشدم و کاغذ رو از رو خم

 .رونیکرده... برگشتم و از اتاق رفتم ب داشیپ یترنم نبود. مهران گفت غفار

در شرکت رو بست و با پوزخند برگشت  دمیکه د یغفار زیه ها رو کنار زدم و رفتم سمت مبچ 

 کردم و گفتم : زیو چشماش گرد شد. چشمام و ر دیمن رنگ از صورتش پر دنیکه با د زشیسمت م
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 ؟ی_چرا در شرکت رو بست

 

 تته پته گفت : با

 ... زشت بود به هرحال. رونیرفت ب ی_خب... خب صداتون م

 

رفته  دی... فکر کردم شاکنم که نبود داینشدم اما، سرم رو تکون دادم و چشم گردوندم ترنم رو پ قانع

 !گهیرفته د ییجا هی دونمینم ای ییدستشو

 و گفتم : یصورت غفار یرو زدم تو برگه

 

 ؟یاز کجا آورد نوی_ا

 

 اخم کرد و جسورانه گفت : کمی

 .دزد مسئولش بود یختره د نیبود که ا ییاز پرونده ها یکی نی_ب

 

 و داد زدم : زیم یکردم، محکم زدم رو شتریرو ب اخمم

 . ببندش تا نبستمش!_دهنت رو ببند..

 

 شد. شتریترنم رو صدا زدم که فقط هرج و مرج ب بلند

از شرکت و در شرکت رو باز کردم و دکمه آسانسور رو زدم. قبل از  رونیرفته ب دیبا خودم گفتم شا 

 گرفت سمتم و گفت : یفیک رون،یخانوم شرکت اومد ب یاز کارمندا یکی ادیانسور بآس نکهیا

 

 .ترنمه، از دستش افتاده انگار فیک نی_ا

 

از راه پله ها، رفتم سمت پله ها و چند نفر  یغیج یبگم که با صدا یزیرو گرفتم و خواستم چ فیک

 .پله ها افتاده بود، نفسم حبس شد نییپا یبد یلیترنم غرق خون که به شکل خ دنیهم پشتم اومدن. با د

 

دادم. از دهن، دماغ و سرش داشت  شیو بغلش کردم و به خودم تک نییپا دمییبهت زده از پله ها دو 

 هم کبود و خون مرده شده بود. شیشونیاومد و پ یخون م
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م و ببرمش بغلش کن دیاالن با دمیزنگ بزنه اورژانس و من فقط فهم یکیزدن که  یبچه ها داد م 

 .نییپا

 مسن گفت : ونیاز آقا یکیدست بندازم دور کمرش که  خواستم

 

 .خطرناکه یلیخ ینجوریستون فقراتش ضربه خورده باشه، ا دی. شانیتکونش ند ری_آقا ام

 

 گفتم : یو عصب آروم

 

 مصب!باز کن چشماتو ال یرعلی، مرگ امکن کنم؟ ترنم... ترنم چشمات رو باز کاری... چی_پس چ

 

 یکه نگاهمون م دمیپله ها د یرو باال ی. غفاربغِل من بود یاومدن آمبوالنس همون جور تو تا

از  عیسر د،یرو د رمینگاه خ یحاضر بودم قسم بخورم کار خودش بود! وقت .کار خودش بود کرد...

 گذشت و رفت. تیجمع نیب

شوهرشم، من رو هم سوار کردن  نکهیفتن ا. بعد از گمیترنم رو به آمبوالنس رسوند یبه سخت باالخره

 بود! یبتیچه مص نیا ای. خدامیراه افتاد مارستانیو به سمت ب

•°•°•°•°•°•°•°• 

حرفا! باالخره دکتر چکاپش  نیو ا یلیو اسم و فام شیماریب ش،یفرم دادن پر کردم. از گروه خون هی

 زدن.  هیبخکرد، از سرش و دست و پا و کمرش عکس گرفتن و بعد هم سرش رو 

 شییجا چیگفت به ستون فقراتش ضربه خورده و دست و پاش هم کوفته شد. شانس آورده ه یم دکتر

 آتل باشه! یحتما تا دو_سه هفته تو دیگردنش با ینشکسته ول

 از دست داده بود بهش سرم خون زده بودن . یادیخون ز چون

 

 هیو بق نی. البته فقط گفتم از پله ها خورده زمافتاده.. یاتفاق نیپدرش و حاج بابا خبر دادم که همچ به

 !کاستیاز شر یکیهم گذاشتم کنار، به جهنم که دختر  یاتفاقا رو نگفتم. واسه اون غفار ی

 

کردم که با  یفکر م ارمیسر اون شرکت و آدماش ب ییچه بال نکهیو به ا یصندل یبودم رو نشسته

 اومد جلو و گفت : یاشک یم. مادرش با چشمانگران خاتون و مادر ترنم از جام بلند شد یصدا

 

 سرم دخترم اومده؟ ییشده پسرم؟ چه بال ی_چ
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 موهام رو چنگ زدم و کالفه گفتم : یدست دو

 شرکت افتاده. یهم گفتم... از پله ها دیجاو ی_به آقا

 

 . مادرش با بغض دست شوهرش رو گرفت و گفت :ایصندل یگفت و نشست رو ییخدا ای خاتون

 

 نه؟ گهیچطوره؟ خوبه د _حالش

 

 سرم رو تکون دادم و گفتم : عیسر

 

 آتل باشه. یسه هفته تو دی. گفتن خطر رفع شده. فقط گردنش باحل شد خداروشکر دی_نگران نباش

 

داشت آرومش کنه... کال مرد کم  یهم سع دیجاو یو آقا هیگر ریهم نشست بغل خاتون و زد ز مادرش

 بود! یحرف

و خطاب  رونیپرستار اومد ب هیداشتن جو رو آروم کنن. باالخره  یهم اومدن و سعمن  یو بابا مامان

 به من گفت :

 

 درسته؟ دیداخل. همسرشون هست دیای_آقا لطفا با من ب

 

 رو تکون دادم. پدرش گفت : سرم

 مش؟ینیماهم بب شهی_م

 

 انداخت و گفت : هیبه بق ینگاه مین پرستار

 

 همسرشون رو کار دارن. ماری. فقط االن بشهیش منتقل مبه بخ گهیساعت د میتا ن ماری_ب

 

 سر پرستار رفتم داخل. پشت

در  هیو بعد پشت  میراه رو گذشت هیندادن. از  یزیکردم بهم لباس مخصوص بدن اما چ یم فکر

 .میستادیا یا شهیش
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خون وصل دستش سرم  هیبود و به  دهیتخت خواب یورم کرده رو یشونیشده و پ یچیبا سر باندپ ترنم

 .یسرم نمک گشیبود و به دست د

 چشم بود. یتو شتریگردنش ب آتل

کج کنه،  ایتونست گردنش رو خم  ی. نمدیاتاق و رفتم سمتش که از گوشه چشم، من رو د یتو رفتم

 با بغض گفت : نیهم یبرا

 

 .نمتیب ی... جلو. نمایب یرعلی_ام

 

 داد و با همون بغض گفت : یفیشار خفو رفتم جلوتر. دستش رو گرفتم که ف دمیکش یقیعم نفس

 

 _ناقص شدم نه؟ نکنه قطع نخاع شدم؟

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 

 نگران نباش. ،یشیدوباره سرپا م گهیو تا چند وقت د ینترس. سالم زم،ی_نترس عز

 

 لب زد : یو به آروم دیاز گوشه چشمش چک یاشک قطره

 

 ریو مد ی. غفارستمیمن به خدا دزد ن یرعلیان... امآقا مهر ،یرعلیتکون بدم. ام تونمی_گردنم رو نم

 ...گفتن من دزدم... گفتن هرزم... گفتن

 

 گفت : هیو نالش باهم بلند شد. دستم رو فشار داد و با گر هیگر یگرفت و سرفه کرد که صدا نفسش

 

 ... توروخدا بگو مسکن بدن.یرعلیکنه ام ی_همه جام درد م

 

 چیترنم بود و ه یکه رو یفشار نهمهیاز ا ینشد... عصب یخبر یدم ولکنار تختش رو فشار دا زنگ

 داد زدم : هویکرد،  یکس هم توجه نم

 

 جواب بده؟ نجایا ستین یکی... کشهیزن من داره درد م ایلعنت ست؟یخراب شده ن نیا یپرستار تو هی_
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به ترنم که بعد از چند کرد  قیمسکن و آرامبخش تزر هی یعذرخواه یبه خانوم اومد و با کل باالخره

 .دستم بود، خوابش رفت یکه دستش تو یدرحال قه،یدق

 گفت : یجلوم و بانگران دیکه مامان ترنم پر رونیب رفتم

 

 کردن؟ درد نداره؟ کارشی_حالش خوبه؟ چ

 

 کردم و بدون توجه بهشون... انگار با خودم حرف بزنم گفتم : زیو ر چشمام

 

 حساب کنم. هیاهاش تسوب دیبرم شرکت... با دی_من با

 

 شد. حاج بابا با اخم گفت : دهیدستم کش هویکه  رونیکنارشون رد شدم و خواستم برم ب از

 

 ؟یکن حساب هیتسو یخوایم یبا ک ؟یرعلیشده ام ی_چ

 

 کردم و گفتم : یپوف

 

براش پاپوش درست کردن... پشتش صفحه  ن،ییزدن، از پله ها پرتش کردن پا ی_به زنم تهمت دزد

 گذاشتن.

 

 وصورتم و داد زدم : یمحکم زدم تو هوی

 .نشونمشون اهیاگر به خاک س رتمیغ ی_ب

 

 کرد آرومم کنه : یتذکر پرستار اومد و بعدش بابا دستاش رو برد باال و سع یصدا

 

صلوات  هی. یدیرو به کشتن م یکیقطعا  ،یبر یخوایکه تو م ینجوری_باشه پسر... آروم باش. ا

 کرده. کاریچ یک نمیبب میبعدش بر ،یبخور آروم بشآب  کمیبفرست، 
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 یحاج بابا... تک خنده ا یگوش بدم به حرفا تونستمیکرده بود که نم شونمیترنم پر یاشکا دنید اونقدر

 گفتم : یکردم و عصب

 

حق خودم  رمی. مینکرد تیترب رتمیغ ی... اما بینکرد تیصبرکنم حاح بابا. نترس قاتل ترب تونمی_نم

 .رمیبگ یرو از اون شرکت کوفت و زنم

 

 دربست گرفتم به سمت شرکت. هیو  رونیزدم ب مارستانیبدون توجه به صدا زدن هاش از ب و

 به ارسالن زنگ زدم که بعد از دوتا بوق جواب داد : نیماش یتو

 

 !دایزنگ زده... شاه داماِد کم پ یک نی_به به بب

 

 قدمه و کوتاه گفتم :م یخبرداشت. ب شیازدواجم کم و ب ی هیقض از

 .ینکن ریکه د ایب یشرکت. َجنگ ای_سالم داداش، ب

 

 مکث گفت : کمی با

 باشه داداش... ریخ ؟یرعلیشده ام ی_چ

 

 رو فوت کردم و گفتم : نفسم

 که قراره خون به پا کنم! ای. بستین ریارسالن... خ ستین ری_خ

 

 یبه حال موقع یشدم وا یرتیروش غ درنقیمن نشده ا ی. ترنم هنوز زن عقدرو قطع کردم یگوش و

 زنم بشه!  یکه دائم

 

که سهم منه چپ نگاه  یزیحق نداره به چ یکه داره، کس یگاهیکه هست و هر جا یهرحال هر چ در

 بزنه! بمیبهش آس نکهی.. چه برسه به اکنه.

 

از پله ها رفتم شدم.  ادهیپ رمیرو بگ شیبق نکهیرو دادم و بدون ا یپول تاکس دمیرس نکهیمحض ا به

لکه  یکرده بودن ول زشیار خون مونده بود صبر کردم. مثال تم یرد کمرنگ هیکه  ییجا قایباال و دق

 خون مشخص بود. یها
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رنگم هم مشخص بود  یشلوار سرمه ا ی، حتبود یخون دمیسف رهنیخودم انداختم؛ پ ینگاه به لباسا هی

 !هیخون

من رو  شرفشینفر هم خود ب نیشرکت که اول یم باال و رفتم تواز پله ها رفت یبلند و عصب یبا نفسا 

 !ی... غفاردید

مطمئن شدم کار  دمیچشماش د یکه تو یاگر تا اون لحظه شک داشتم، با اون ترس و نگران 

 خودشه... آروم بلند شد و گفت :

 

 ن؟یکن یم کاریچ نجای_شما... شما ا

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 دارم؟! یچه ِسَمت نجایو ا میرفته من ک ادتونی_شرکت خودمه... نکنه 

 

 یرو ختیر الیگوشه پرتش کردم که لب تاب و همه وسا هیو به  زشیم ریرو محکم گرفتم ز دستم

 کرد. دیتول یناجور یلیخ یو صدا نیزم

 

شرکت اومده بودن از  یبچه ها یگم شد. همه  الیشکستن وسا یصدا نیب یغفار غیج یصدا

 ومدهیاومدن جلو... اما مهران هنوز ن یکدوم نم چیه ،یکردن ول یما رو نگاه م و رونیاتاقاشون ب

 .رونیببود 

 با حرص گفتم : یو آروم ول یسمت غفار رفتم

 پست و کثافت باشه؟ تونهیآدم م هی_چقدر 

 

 : دمیترس دهنش رو باز کرد حرف بزنه که بلند تر عربده کش با

 

 شیو همتون رو به آت نجایتو و ا یچون االن آمادم زندگ بهتره راست باشه، یبزن یخوای_حرف م

 بکشم.

 

بود که ناخواسته خودش اعتراف کرد... به  دهیاونقدر ترس یغفار مونه،یماه پشت ابر نم گنیم نیدیشن

نگفت  نویاز انبار کار خودش بوده! البته ا یکار خودش بوده، دزد دیبه ترنم جاو یتهمت دزد نکهیا

 داد.  یرو م یعنم نیحرفاش هم یول
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بچه ها به پا شد. سرم رو تکون دادم  نیزد... همهمه ب یحرفا رو م نیداشت ا هیتند تند و با گر یوقت

 و گفتم :

 

... نییپا شیپله ها و انداخت یجلو یشرکت، ترنم رو برد ریمن و مد یریدرگ نی_ادامه بده، بگو ب

 .یحرف بزن. بگو زن منو به قصد کشتن هلش داد

 

 : دمیو عربده کش وارید یزدم کنار سرش تو محکم

 

 نکهیواسه ا یپارتنر هیمثل تو که دنبال پول و  یزن هی_حرف بزن لجن... نامردم اگر بذارم 

 هیمنو نابود کنه، بخواد به زن من دست بزنه. خدا لعنتت کنه! تو خودت  یکنه، بخواد زندگ ستیسرو

 ؟یبزن بیسآ ینجوریبه همجنست ا یتونیم ی... چه جوریزن

 

مهران اومد که  یزدم. چند لحظه سکوت شد و بعد صدا یصورتش داد م یزدم و تو ینفس م نفس

 بود : ستادهیبود و در سکوت ا دهیو حرفامون رو شن رونیانگار تازه اومده بود از اتاقش ب

 

 .هیچ هیقض نمیبب دیاریب فیشما هم تشر یاتاقم. خانوم غفار یتو ایب یرعلی_ام

 

 ادامه داد : تر بلند

 .ستین دنیواسه د یزیچ گهی، دسرکارتون دیهم لطفا بر هیکنه. بق زیبساط رو تم نیا یکی_

 

 هیکنار مهران با اون صورت ورم کرده و پر از چسب زخم رد شدم و رفتم داخل اتاقش. چندثان از

خواست . مهران در اتاق رو بست، برگشت سمتمون و اومد داخل ونیبا صورت گر یبعد غفار

 نازکش شروع کرد ور زدن : یو صدا هیبا گر یبزنه که غفار یحرف

 

 .نیکرد یکه باهام چه رفتار گمی_به پدرم م

 

 و گفت : رونیب دیکاغذ کش هیبچه ها! مهران با اخم  نیع
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و قراره  رهیوسط گ نیدخترش ا یبفهمه پا دیشا شده. یچ نیبد حیپدر توض یکامل برا شمی_ممنون م

 دان.زن فتهیب

 

 به من انداخت وگفت : ینگاه می. مهران ندیپر یاز رخ غفار رنگ

 شده.  یچ دمیخوبه؟ از بچه ها شن دی_حال خانوم جاو

 

 نجایکنم. پس از ا تیکه شکا سیپل یاداره  رمیم نجای. من از اشهیاما... خوب م ستی_خوب ن

 نکنه. ریشماها گ یاخراجش کن تا پا

 

 گفت : غیبا ج یغفار

 ...یتو حق ندار ،یون عوض_حقشه ا

 

 یدهنش. بهت زده دستش رو گذاشت رو ینتونستم تحمل کنم و پشت دستم محکم فرود اومد تو گهید

 ...عقب دیلبش و کش

 . انگشت اشارم رو تکون دادم و گفتم :ستادیمهران هم صاف سرجاش ا 

 

 لت کنم.جا چا نیکن تا هم نی... به زن من توهدیبه ترنم جاو گهیبار د کی_فقط 

 

 شونم و گفت : یالل شد... مهران اومد جلو، دستش رو گذاشت رو گهید

 

 بود، منم...  ادیشده بودم. حرف پشتش ز یعصب یلی_ببخش تهمت زدم، خ

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 

نه من  میکن یکار نم نجایا گهی... ترنم هم اونقدر روحش بزرگ هست که ببخشه... اما ددمی_من بخش

 .رمیفروشم و م یه زنم. سهمم رو مو ن

 

 ... بعد هم کامل اومد داخل و گفت :ارسالن اومد تو یبزنه که در اتاق زده شد و کله  یحرف خواست
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 !ایگو دمیرس ریکنم... د یریجلوگ یزی_با اجازه اومدم از خونر

 

 شناخت، اخم کرد و به من اشاره کرد و گفت : یکه ارسالن رو م مهران

 

 بفروشه. خوادیسهمش رو م گهیش صحبت کن. م_تو باها

 

 و خطاب به من گفت : یخم شد سمت غفار کمی هیاومد تو و بدون توجه به بق ارسالن

 

 رو؟ شونیا ی... زدیرعلی_ام

 

 گفت : یخطاب به غفار مهران

تا من با پدرتون  دیکن یحساب م هیشرکت تسو یحسابدار دیریم دیکن یرو جمع م لتونی_خانوم وسا

 ف بزنم.حر

 

 زدم و گفتم : یپوزخند

 باش. تیشکا ی_منتظر برگه 

 

 .رونیرفت ب هیبا گر یغفار

راه  سیپل یو به سمت اداره  رونیارسالن هم نتونست قانعم کنه بمونم. باالخره از اونجا زدم ب یحت

 افتادم.

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

. آتل رونیگذشت که باالخره بردنم ب یم یرعلیم و چقدر از رفتن اماون اتاق بود یچقدر تو دونمینم

 .رهیستون فقرات و سرم درد بگ شدیآورد و باعث م یبه گردنم فشار م

 

نگران هم  شهیو محسِن هم یلیل یو مادر و پدر خودم باال سرم بودن. حت یرعلیام یو بابا مامان

 بودن اما...

 نبود! یرعلیام اما
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 اخماش تو هم بود و فقط گفت : دایرو گرفتم خبر نداشت، به جز حاج بابا که شد سراغش یهر کس از

 گرده. ی_انشاهلل که سالم برم

 

کردن و رفتن و من  یاتاق رو خال هیباالخره بعد از دو ساعت اومد! لباسش رو عوض کرده بود. بق و

 .یرعلیموندم و ام

 و آروم گفت : دیدردناکم رو بوس ی گونه

 

 با؟یوم زخان ی_بهتر

 

 لب زدم : آروم

 ؟ی_کجا بود

 

 رو گرفت و گفت : دستم

 

 ترنم... مطمئن باش! دهیتقاص پس م یبال رو سرت آورد بدجور نیکه ا ی_اون زن

 

 گفتم : یخش دار ی. چشمام رو بستم و با صداهیدونست کار غفار یم پس

 

 .به آقا مهران بگو نویرو... ا نی... استمی_من دزد ن

 

 ن داد و گفت :رو تکو سرش

 

 .میدزد، حرف زدم حلش کرد گهیبهت نم ی_درست شد ترنم، نگران نباش. کس

 

 و بعد لبهاش... و گفت : دیچشماش خند اول

 حق نداره بهت چپ نگاه کنه! ی... کسی_تو خانوم ناقص خودم

 

 ناقص شدم واقعا؟ چشمام پر از اشک شد که بُهت زده گفت : ینیناقص...  گفت
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 ؟یدار شد؟ درد ی_چ

 

 بغض گفتم : با

 

 شده؟ یراست بگو، چ یرعلیگردنم... ام ایراه برم؟  تونمینم گهی_ناقص شدم؟ نکنه د

 

 رو گاز گرفت و گفت : لبش

 .یگفتم... نگرانت کردم الک ی_نه ناقص رو به شوخ

 

 گفتم : هیدستم بود رو آروم فشار دادم و با گر یکه تو دستش

 

 یخوا یاگر ناقص شدم و من رو نم نی... ببایگولم بزن خوامینم میواسه دلخوش ؟یگی_دروغ که نم

 بگو.

 

 گفت : دهیباال پر یگرد شده و ابروها یچشما با

 

 زم؟یعز یکنیشما؟ بعد هم چرا شلوغش م یدی_ترنم... تا حاال از من دروغ شن

 

ن دادم و شد ناخودآگاه. سرم رو تکو لکسیبود که عضالتم ر نیریش یاسمم از دهنش به قدر دنیشن

 گفتم :

 

 _نه. نگرانم خب!

 

 زد و گفت : یلبخند

 . بعدم...یشنو یبه بعد هم دروغ نم نی_خب از ا

 

 شد وگفت : رهیصورتم به چشمام خ یسانت هی یشد و تو خم
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 یتو یسال و اند کی یفهم یخانوم خودم. آخه تو چه م یشیم شهی... و واسه همیشی_تو زود سرپا م

 !یچ ینیحسرت داشتنت سوختن 

 

در اتاق و ورود پرستار و  یکردن... با صدا یدلم آب م یقند داشتن تو لویک لویک ینیلبخند زدم.  فقط

 هم ازم فاصله گرفت. یرعلیدکتر، ام

 کرد و در آخر گفت : نهیدست، پا و گردنم رو معا دکتر

 

 کی نیا یاگر ط یول ،ینداشت یداخل یزی. خونریدراومد یاورژانس تی_خب خداروشکر از وضع

 متخصص و جراح مغز برو. هی شیحتما پ ،یداشت یدیسر درد شد ای جهیهفته سرگ

 

 و نگران گفت : عیکه پشت دکتر اومده بود داخل، سر مامان

 کنه؟ یزیممکنه سرش خونر ینی_

 

 دستم رو فشار داد و گفت : یرعلیام

 

 .مینگران نشاومد  شیپ یکه اگر مشکل گنیدکتر دادن م ی_خدانکنه مادرجون... آقا

 

 هم سرش رو تکون داد و گفت : دکتر

 

که گرفته شده از سرشون، خطر رفع شده و  ییاسکن و عکس ها یت یطبق س _همون ابتدا هم گفتم

 خوره. یجوش م گهید یکه اون هم انشاهلل تا سه_چهار هفته  هیشکستگ هیفقط 

 

 بغض گفت :دهنش رو گرفت و با  یداد،  با دستش جلو هیبه بابا تک مامان

 

 ...هوی فتهیبه اتفاق خوب ب ادی... تا مومدهیبه بچم ن ی_خوش

 

 با اخم گفت : یرعلیمامان رو صدا زد و ام یعصب محسن
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 تا من رو داره غم نداره. گهی... ترنم دهیچه حرف نیبابا... مادرجون ا ی_ا

 

 با لبخند گفت : دکتر

 

 .یشی. انشاهلل فردا مرخص مبمونه تونهیاز بستگانت م یکی... یینجای_دخترم امشب مهمون ا

 

 .یلیمحسن و ل ،یرعلیرفتن... در واقع همه رفتن به جز ام یرعلیبابا و مامان من و ام باالخره

 

باهام  کمی یلیل رون،یرفته بود ب یرعلی. اممیراحت بود نیگرفته بود، واسه هم یبابا اتاق خصوص 

 کرد. یحرف زد و سرم غرغر کرد و محسن... نگاهم م

 یلیباهام صحبت کرد و اون هم در آخر همراه ل کمیبود که ازش خبر نداشتم. محسن  یهفته ا کی 

 رفت.

 

وقت  چیباشه؟! ه یعوض تونهیآدم م هیچه قدر  نکهیفکر کردم. به ا یاتاق تنها بودم و به غفار یتو 

 کار ها رو بکنه! نیآدم به خاطر هوس باز بودنش، ا هیکردم  یفکر نم

 اومد تو و گفت : یرعلیاز شدن در اتاق از فکر در اومدم. امب با

 

 _خوشگله... جات خوبه؟ 

 

 یباال و بذارم رو ارمیصورتم. دستم رو خواستم ب یرو گذاشت دو طرف بدنم و خم شد رو دستش

 شدم. خودش دستم رو گرفت و گفت : مونیو پش دیکش ریصورتش که بازوم ت

 

 ؟یشده؟ درد دار ی_چ

 

 مقدمه و آروم لب زدم : یرنگش محو شدم. ب یمشک یچشما یتو

 دوستت دارم! یلی_خ

 

 لبهام و آروم لب هاش رو گذاشت روش. ی. آروم خم شد رودیخند هوینگاهم کرد و  کمی سیف پوکر

 خورد به لبهام گفت : یکه لبهاش م یکوچولو زد و مماس با لبم، درحال یبوسه  هی 



 

 317  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 

 ؟یبگ نوید تا ااوم یسرت م ییبال هی دی_حتما با

 

 و گفتم : دمیخند

 _قبال هم گفتما.

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیکرد و ابرو باال انداخت.. خم شد و پ ینوچ

 

 !ینگفته بود ینجوری_تا حاال ا

 

 تعجب گفتم : با

 گفتم مگه؟ ی_چه جور

 

 گفت : طنتیکرد، باش یرو باز م ناشیکه دکمه آست یحال در

 ته دل. از ف،یظر ف،ی_با احساس، لط

 

 .دیاون هم خند دم،یاما بامزش خند یلحن جد به

 بود! فیبه قول خودش ظر دناشیخند 

 دیاحساسات جد نی... و ارمیبغلش باشم و بم یتو ایخواست بغلش کنم، بغلم کنه، تا آخر دن یدلم م 

 به دل من... ترنم دست دوم و دل شکسته... نشسته بود! بیعج

 

 زد و آروم گفت : میشونیپ یبوسه رو هیرو کال باز کرد.  میگره روسرو  نمیس ریتا ز دیرو کش پتو

 

 ... بخواب.یاستراحت کن دی_با

 

 .زدم و بدون حرف چشمام رو بستم یلبخند

 زود خوابم رفت. یلیخ یامروز، ول یخستگ ایاثر داروها بود  دونمینم

•°•°•°•°•°•°•°• 
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 یسرم. داشتم کفشم رو م یم رو هم آزاد انداختم رو. شالدمیکه مامان برام آورده بود رو پوش ییلباسا

 اتاق. یهمراه با بابا اومد تو یرعلیکه ام دمیپوش

 کرد و گفت : یرعلیبه ام ینگاه مین بابا

 

 ما. یخونه... خونه  میری_م

 

 کردم و گفتم : زیرو ر چشمام

 خودم. یخونه  رمی_من خودم خونه دارم... حالم هم خوبه، م

 

 وسط و گفت : دیپر یرعلیبزنه که ام یخواست حرف شد و یعصب بابا

 

 کنم. یمن باهاش صحبت م دیبذار دیجاو ی_آقا

 

 . دمیکفشم رو پوش یکینازک کردم و اون  یکاسه بود! پشت چشم هی یروشن... دستشون تو چشمم

 

د از شدم. بع فمیو مشغول جمع کردن ک یعل ریمن هم پشتم رو کردم به ام رون،یاز اتاق رفت ب بابا

 از پشت بغلم کرد و کنار گوشم گفت : هوی هیچندثان

 

تو تا آخر عمرت ناز کن و من هم نازت رو بکشم... اما االن  م،ی_خانوم خوشگل... بذار عقد دائم بکن

 .زمیحق با پدرته عز

 

 با قسمت دوم حرفش اخم کردم. یقسمت اول حرفاش ذوق مرگ شدم ول از

و  نمیرو بب یرعلیسرم رو برگردوندم تا ام هویآتل بستن... چون  رفت گردنم داغونه و ادمیانگار  

 .دمیکش یبلند غیج اریاخت یکه ب دیچیگردنم و ستون فقراتم پ یتو یچنان درد

از  یزد... کار یپرپر م یهم نگران و عصب یرعلیآتل فشار دادم و ام یبغض دستم رو محکم رو با

 اومد! یدستش بر نم

 

که  دمیکش یم قیزدم و فقط نفس عم یاتاق. حرف نم یتو دنیامان پربابا و م غمیج یصدا از

خداروشکر دردش کم تر شد. چشمام رو که از درد بسته بودم، باز کردم و آروم به مامان که داشت با 

 کرد گفتم : یصدام م ینگران
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 _مامان آروم باش... خوبم.

 

 با اخم گفت : یرعلیام

 .یاریبه خودت فشار ب نقدریا ستیزم نال ؟یکنیحواست رو جمع نم ی_واسه چ

 

 تخت برداشت و گفت : یرو از رو فمیک بابا

 خونه. میری... مستین یبحث ی_جا

 

 گفتم : یعصب

 شماها... ستیخودم. الزم ن یخونه  رمی_گفتم م

 

 گفت : یبلند یآخر و با صدا میزد به س بابا

 

کنم اگر قراره باز  یم خونه رو خرابواسه من! اون  کنهیخودم م یخودم خونه  یخونه  ؟یچ ینی_

 .از ما دورت کنه

 

و  دیدستم رو کش یرعلیرو بکشم از دستش و داد بزنم که قبلش ام فمی! خواستم کنایخدا از دست ا یوا

 خطاب به بابا گفت :

 

و ناراحت  یعصب یمهمه. االن همگ هی... قضییببرم جا دیمن ترنم رو با خودم با د،یجاو ی_آقا

خودش و خودم هم اگر شما  یبرم خونه  یجو آروم بشه. من ترنم رو م کمیبه نظرم بهتره  دیهست

 .مونمیم ششیپ نیاجازه بد

 

کرد دخترش پرده  یگذره. باالخره فکر م یم یفکرش چ یدونستم تو ینگاهمون کرد. م لیم یب بابا

 آخر!  ی... و اِلگهینداره د

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 دارم تنها باشم. اجیباشم، االن واقعا احت یرعلیام شیپ دمیم حی_ترج
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رو خودش خوابوند و  میشدم. صندل نیسوار ماش یرعلیکوتاه اومدن و من به کمک ام یهمگ باالخره

 گفت :

 

 _اگر سختت بود بگو، باشه؟

 

 گفت : قهیرو تکون دادم و اون هم نشست و راه افتاد. بعد از چند دق سرم

 

 .سیره پلادا میریم می_دار

 

 بزنم خودش ادامه داد : یحرف نکهی! قبل از اختیمقدمه گفت که پشمام ر یب نقدریا

 

 کردم ازش. تی... شکای_به خاطر غفار

 

 بهم دست نداد... ] منم بهش دست ندادم... هر هر هر :( [ یخاص حس

 و گفتم : دمیم رو کشپاها کمیکنن.. منم که زندم...  یخواستن بکنن؟ اعدامش که نم یم کاریمثال چ اما

 

 باشه. میزندگ یتو خوامیمثل اون نم ی... پول آدمخوامیهم نم هید ر،یرو پس بگ تتی_شکا

 

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین

 

... من هم میکن یضرر م کاستیاز شر یکیو چون پدرش  شهیاز شرکت اخراج م ی... ولی_اک

 .یکار کن نجایا ستیقرار ن گهیسهمم رو بفروشم و از اونجا برم. تو هم د خوامیم

 

 زده گفتم : بهت

 ؟یسهمت رو بفروش یخوایم یچ ینی ؟ی_چ

 

 پارک کرد و گفت : سیاداره پل یزد و جلو یپوزخند
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 .مونم ی... عشقم رو تا لب مرگ برد و آورد نممیکه زنم، زندگ یی_من جا

 

 حرفا بزنه؛ اوهوع... عشقم ! نیاومد از ا ینم بهش

 و گفتم : رو تکون دادم سرم

 .ینش مونیبعدا پش دوارمی_باشه، فقط ام

 

 ییزایچ هیسرباز  هیبه  یرعلیداخل و ام میشم. رفت ادهیشد و کمکم کرد من هم پ ادهیزد و پ یلبخند

 اتاق.  هیگفت و ما رو بردن سمت 

 

 یل پرسو سالم و احوا میاومد داخل. بلند شد سیبا لباس فرم پل شویمسن و ر یآقا هیکه  میبود نشسته

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین یرعلیشناخت! ام یرو م یرعلیانگار ام ؛یرعلیکرد با ام

 

 کردم. تیزده شکا بیکه بهشون آس یاومدم از کس روزیهمسرم هستن. د ،ینی_جناب حس

 

 مکث کرد و دوباره ادامه داد : کمی ریام م؟یکن تیشکا خوامیکردم... مگه نگفتم نم اخم

 

 .رمیرو پس بگ تیخواد که شکا ی_البته همسرم م

 

 سرش رو تکون داد و خطاب به من گفت : ینیحس یآقا

 

 د؟یریرو پس بگ تیشکا دیخوا یم دی. مطمئندیریبگ هید دیتون یکه م هیجور تونیجسم تی_وضع

 

 کردم و کوتاه گفتم : یسرفه ا تک

 _بله مطمئنم.

 

 زشیم یکشو یپرونده از تو هینگفتم.  یچیزدم و ه یدستم رو گرفت و نگاهم کرد. لبخند یرعلیام

 و گفت : رونیب دیکش
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ضرر به شرکت  ،یبه خاطر تهمت دزد شونی. در هرحال امیرو داشت شونی_امروز حکم بازداشت ا

 .زنمیمن موارد مربوط به شما رو خط م یول شنیم ریاز اون شرکت دستگ یهمسرتون و دزد

 

 گفت : یرعلیام

 

اتفاقات ممکنه  نیشرکت هستن. با ا یاز شرکا یکی... پدر اون خانوم هم گفتم روزید ،ینی_جناب حس

 کنه؟یپرداخت م یشرکت رو ک یخواستم بدونم ضرر مال یبخوان از شرکت برن،  م

 

 بخش گفت : نانیرو به روش نوشت و اطم یکاغذا یتو یزیچ سهیپل

 

بدن و  دیرو با دهیکه به شرکت رس یاما تمام ضرر ستی_رفتنشون از شرکت به ما مربوط ن

 برن. توننینم هوی... یبفروشن به شخص دیسهمشون رو هم با

 

سرم درد گرفته بود  نقدری. امیشد نیو سوار ماش رونیب میراحت شد. باالخره رفت الشیهم خ یرعلیام

 خونه و بخوابم. میصبر کردم برس ی... ولواریخواست بکوبم تو د یکه دلم م

 

بغلم رو گرفت و به سمت اتاقم برد. کمکم کرد دراز بکشم و  ریز یرعلیام م،یوارد آپارتمان شد یوقت

 یرعلیآروم خطاب به ام کرد.. یم تمیباال بود و گردنم رو داشت اذ یلیروم. بالشتم خ دیپتو رو کش

 گفتم :

 

 باالست. یلیسرم خ ریز ؟یاریکمد برام ب یاز تو گهیبالشت د هی شهی_م

 

 ت :و گف دیرو بوس میشونیشد و پ خم

 .کنمی_االن درستش م

 

 سرم رو درست کرد. ریاومد داخل و ز یبا بالشت نرم تر قهیبعد از چند دق و

. دستم رو گرفتم دیرو باز کرد و کنارم دراز کش رهنشیکتش رو درآورد، دو سه تا دکمه اول پ 

 گفت : هیانگشتام قفل کرد و بعد از چندثان یسمتش که گرفت، انگشتاش رو تو
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 میکن دشی... تا گردنت و زخمات خوب بشه تمدشهیتموم م غهیمدت ص گهیر از پنج روز د_ تا کمت

 ...ای

 

 و گفتم : دمیحرفش پر وسط

 .مینکن دشیتمد ،یرعلی_نه ام

 

 و گرفته گفت : دیکش یقیعم نفس

 م؟یعقد کن یخواینم ینیحرفت  نی_ا

 

 کردم و گفتم : یآروم یخنده  تک

 

! من و خونوادم... تو و گهید میریبگ میخوا یمراسم ساده م هی. مید کنزودتر عق خوامیم ینی_اتفاقا 

 .ستیمهم ن یلیمن خ یجسم تیخانوادت. وضع

 

 . چشمام رو بستم و آروم گفتم :دیرو آورد باال و بوس دستم

 که نگو! کنهیسرم درد م نقدری_ا

 

 ش کردم که گفت :با چشمام نگاه یشد. نگران و سوال زیخ میگفت و ن یتموم شدن حرفم آخ با

 

ساعت تنها  مین یندار یکرد سر وقت داروهات رو بدم. مشکل دی. دکتر تاکمیدی_داروهات رو نخر

 رم؟یمن برم بگ یباش

 

 گفتم : رفتم و با حرص یغره ا چشم

 

 رو با خودت ببر حتما. دایکل یرفتار نکن انگار چالغ شدم. برو ول یجور هی_

 

 فت :و گ دیو گونم رو بوس دیخند زیر
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 .امی یزنگ بزن زود م یداشت یدم دستت باشه کار تیخانوم... گوش نیدل بنده هست زی_شما عز

 

 برداشت و رفت.  زیم یرو از رو شیو گوش نیخونه و ماش یدایزدم که بلند شد و کت، کل یلبخند

 و خسته بودم که با ساکت شدن خونه، من هم خوابم رفت. جیگ اونقدر

•°•°•°•°•°•°•°• 

که بسته بودم،  ی. کمربند مشکدمیکه تنم بود دست کش یچهارخونه ا یو مشک دیسف رهنیبخند به پل با

 جذب هم پام کرده بودم. دیشلوار سف هیداد.  ینشون م یکمرم رو به خوب یکیبار

 

 یبرا میبر یعقد دائم و بعدش هم خانوادگ یمحضر برا میهفته، امروز عصر قرار بود بر کیاز  بعد

 شام.

 کردم.  دیرنگم رو تمد ییموهام و رژ هلو یرنگم رو انداختم رو دیسف شال

و خانوادش  یرعلیام نکهیحالت رو داشته باشم. با ا نیو هم قشنگ تر نیکردم هم ساده تر یسع

 کردم. یم تیمن هم رعا یچند وقت نگفتن چادر سرم کنم ول نیا یبار هم تو کیبودن، اما  یمذهب

 داد رو برداشتم : یگرفتم و تلفن رو که اسم محسن رو نشون م نهیاز آچشم  میزنگ گوش یبا صدا 

 

 _جانم محسن.

 

 مکث اومد : کمیبا  صداش

 

 محضر. میو بعدش بر یلیدنبال ل میبر دیبا ن،ییپا ای_عروس خانوم... ب

 

 رو برداشتم و گفتم : فمیک

 وقت! هی مینرس رید ایزود  یلیخ ان؟یم یک نای_محسن، مامان ا

 

 .اینگران نباش و زود ب رسن،یبه موقع. اونا هم دارن م میسر ی_م

 

 .نییرو پام کردم و با آسانسور رفتم پا میپاشنه بلند مشک یگفتم و قطع کردم. کفشا یا باشه
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و  دمیرس یخونه به خودم م یتو دیبه خاطر گردنم، با یول ششونیپ امیاصرار کرد ب یکل شبید مامان

 قبول نکردم.

 موفق هم شدم. یکردم گردنم ررو بپوشونم که تا حد یانسور با شالم سعآس ی نهیآ یتو

 .میکه قراره بود مثال ساقدوش باشه... و به سمت محضر راه افتاد یلیدنبال ل میمحسن رفت همراه

•°•°•°•°•°•°•°• 

خوند. بعد از تموم شدن سوره، مامان  یکوثر رو م ینشسته بود رو به رومون و داشت سوره  عاقد

 آن رو باز کرد و داد دستم. قر

 خوندم. یم یرعلینور رو آوردم و داشتم آروم همراه ام یهم سوره  من

کرد  یعرب ثیحد هیو بعد شروع به خوندن  دیرو پرس هیمهر زانیمکث، از پدر ها م کمیبعد از  عاقد

: 

 

 می_بسم هللا الرحمن الرح

 ِ  مایْ فِ  هِ یْ ْعبُوِد بِقُْدَرتِِه، اَْلُمطاعِ فِى ُسْلطانِِه، اَْلَمْرُهْوِب ِمْن َعذابِِه، اَْلَمْرُغوِب اِلَ اْلَمْحُموِد بِنِْعَمتِِه، اَْلمَ  اَْلَحْمُدِِلّ

ُهْم بِدِ  َزُهمْ یَّ ِعْنَدهُ، اَلنّافِِذ اَْمُرهُ فِى اَْرِضِه َو َسمائِِه، اَلَِّذى َخلََق اْلَخْلَق بِقُْدَرتِِه َو مَ  َو  نِهِ یبِاَْحکاِمِه، َو اََعزَّ

ْرحاَم َو  هِ یِّ اَْکَرَمُهْم بِنَبِ  ََ د ـ ثُمَّ اِنَّ ّللّاَ َجعََل اْلُمصاَهَرةَ نََسباً الِحقاً، َواَْمراً ُمْفتََرضاً، َو َشجَّ بَِها ااْل ُمَحمَّ

ناَم، فَقاَل تَباَرَک اْسُمهُ َو تَعالَ  ََ َشراً فََجعَلَهُ نََسباً َو ِصْهراً َو َجدُّهُ: َو ُهَو الَِّذى َخلََق ِمَن اْلماِء بَ  ىاَْلَزَمَها ااْل

 ((119، صفحه  42))بحاراالنوار، جلد .  «…راً یکاَن َربَُّک قَدِ 

 

حمد است، و به  ستهیشا شیمخصوص خداوندى است که به خاطر نعمتها شی: )حمد و ستا یمعن

عذابش که  ىیسزاوار اطاعت، خدا تشیّ و به خاطر سلطه و حاکم ت،یّ خاطر قدرتش در خور عبود

که خلق را  ىینافذ است، خدا نیرغبت، و حکمش در آسمان و زم هیما شیموجب وحشت، و پاداشها

 امبرشیو با پ د،یآنان را ِعّزت بخش نشیو آنها را با احکامش از هم جدا نمود، با د د،یبا قدرتش آفر

داد و تاروپود  نسبى قرار شاوندىیخو فیرا همرد ىیزناشو مانیمحّمد گرامى داشت.  سپس خداوند پ

: او دیخداوند متعال مى فرما نهیزم نیو بر بندگان واجب شمرد، و در هم خت،یآن دو را درهم آم

نسب و زناشوئى قرار داد و  قیو )گسترش نسل( او را از طر دیکسى است که انسان را از آب آفر

 …(پروردگار تو توانا است

 

 سکوت کرده بودن و من استرس گرفته بودم... همه

 یدونستن من چه گذشته  یتمام افراد حاضر در جمع م نکهیبود، استرس ا شیکه در پ یاسترس راه 

 داشتم... ! یخراب

 عاقد حواسم جمع شد : یکردم که با صدا یفکر م زایچ نیبه هم داشتم
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 یانآسم وندیو در پناه امام زمان عجل هللا، پ منتیو م یپدر عروس، پدر داماد، به مبارک ی_با اجازه 

 یرو اجرا و معقد م یمهدو یرعلیام یو آقا دیمحترمه سرکار خانم ترنم جاو زهیدوش نیعقد دائم، ب

 .میکن

 یشگیدائم و هم تیشما را به عقد زوج لمیبنده وک ایآ دیمحترمه مکرمه سرکار خانم ترنم جاو زهیدوش

جفت شمعدان،  کیو  نهیآ کی د،یجلد کالم هللا مج کی ی هیبه ِصداق و مهر یمهدو یرعلیام یآقا

با  ران،یا یاسالم یدر جمهور جیرا یو صد و چهارده سکه تمام بهار آزاد دیپنج شاخه گل رز سف

خواهند  میتسل یثابت است و ِعنَدالُمطاِلبِه به سرکار عال نیبه ِذّمهٔ زوج ُمَکّرم دِ  هیشرط که مهر نیا

 لم؟یبنده وک ایبوده در آورم. آ نیکه مورد توافق طرف یداشت و شروط

 

 یکه داشت باال سرمون قند م یلیل یکه خواستم بله بگم، صدا نیحبس شد. چشمام رو بستم و هم نفسم

 بلند شد : دیساب

 

 !نهی_عروس رفته گل بچ

 

کنار گوشم، من رو به خنده  یرعلیاستغفار آروم و با حرص ام یدختر... صدا یریالل بم یا

 انداخت.

 یدست شیپ یلیبار دوم خونده شد، باز هم ل یخوندم. خطبه برا گهید هیآ هیبهش کردم و  ینگاه مین 

 کرد و گفت :

 

 !ارهی_عروس خانوم رفته گالب ب

 

 گفت : دیلرز یکه از خنده م ییبا صدا یلیبار ل نیبار سوم خطبه رو خوند و ا یآقا برا حاج

 

 بله بده! میذار یکه نم رهینگ یرلفظی_عروس خانوم تا ز

 

 کرد فقط!  یحاضر هم بلند شد. مامان هم با اشک و لبخند نگاهم م تیجمع یخنده  یصدا

و اون هم با لبخند گرفت سمتم. درش رو باز  یرعلیداد دست ام کیکوچ یجعبه  هیخانوم  فاطمه

بار چهارم خوند  یذوق کردم. حاج آقا خطبه رو برا یکل د،یسف یطال فیدستبند ظر دنیکردم و با د

 گفت : یو آخرش هم به شوخ

 

 !ختهیعرق ر یآقا داماد کل د،یبار بله رو بگ نی_عروس خانوم ا
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 گفتم : ق،ینفس عم هیو بعد از  دمیکش یقی. نفس عممیدیهمه خند باز

 

 حاضر در جمع... بله. یطور بزرگتر ها نیپدر و مادرم و هم ی_با اجازه 

 

خانوم و حاج بابا و حاج آقا صلوات و خاتون بلند شد... و بعد فاطمه  یلیمامان و ل دنیِکل کش یصدا

 کردن. شونیمنم همراه یفرستادن که مامان و بابا

و  گهیهمد دیمهم نبود... بود؟ مهم شعور، احترام به عقا یکرد ول یداد م یب نمونیتفاوت مذهب ب 

 بود. یرعلیمن و ام نیعشق ب نطوریخانواده ها و هم تیشخص

و بعد  میرو انداخت میبود دهیکه خر یو قشنگ فیظر یحلقه ها ،یرعلیاز بله گفتن محکم و بلند ام بعد

 میتوش و گذاشت میگرفت سمتمون که همزمان انگشتامون رو زد ظرف عسل رو یلیامضا، ل یاز کل

 .گهیدهن همد یتو

 سر انگشتم زد. یرو یبا لبخند بوسه ا یرعلیگرفتم اما ام انگشتش رو گاز یبا بدجنس 

 بهتره بگم تنهامون گذاشتن. ای م،یاتاق تنها شد یتو یرعلیمن و ام باالخره

شده بودم که دلم به دلش، قلبم به قلبش،  یمرد ریاس شهیهم یبار من برا نیبار فرق داشت، ا نیا 

 دستش رو گذاشت پشت گردنم و بدون حرف خم شد. یرعلیگره خورده بود! ام شیبه زندگ میزندگ

 چشمام اجازه خواست.  لبم مکث کرد و با چشماش از یرو به رو 

رو پر کردم و لب هام  نمونیب یکرد. فاصله  یاومد و مراعاتم رو م یبودم که باهام راه م ممنونش

 تا ابد اسم شوهرم روش بود، قفل شد. گهیکه د یمرد یلب ها یتو

ه زمزم طنتیگرفت. با ش رو به دندود گرفت و آروم گاز نمییلب پا ،یا هیچندثان یبوسه  هیاز  بعد

 کرد :

 

 !طونیش ی. حواست به خودت باشه بانومیریگ یرو گاز م گهید یانگشت جاها ی_ما به جا

 

 شد متوجه شد که منظورش به شدت انحراف داشت. یکالمش کامال م یتو طنتیش از

باال که  ارهیچونم و خواست ب ری. انگشتش رو گذاشت زنییهام سرخ شد و سرم رو انداختم پا گونه

 یموقع االن بود. تک سرفه ا نی... بهترمینظرم وقتش بود بگم، وقتش بود بگم رفتم ترم مانع شدم. به

 گرفتم و با لبخند گفتم : یکردم. دستاش رو دو دست

 

 ست. گهیچند ماه د ایرو بهت بگم، االن بگم بهتر از چند روز  یزیچ هی دیبا یرعلی_ام
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 انگشتاش قفل کردم و گفتم : یرو تکون داد و منتظر نگاهم کرد. انگشتام رو تو سرش

 

 .یدیبار من رو بوس نیاول یکه برا یکه اومده بودم خونتون؟ اون شب یاون شب ادتهی_

 

 نشست. باز هم فقط نگاهم کرد. آب دهنم رو قورت دادم و ادامه دادم : خیرو تکون داد و س سرش

 

خواستم  یکه سورن داده بود. نم یاز پول کمیبا  م،ی... رفتم واسه ترمهی_من دو روز قبل از اون قض

 بذاره.  ریتاث ندمیآ یتو م،یزندگ یکه اون زده تو یگند

 

اخم کرد  کمی م،یشده بود رهیخ گهیهمد یچشما یسکوت که تو قهیدق کیکرد. بعد از  ینگاهم م فقط

 و گفت :

 

 ؟یاالن... االن باکره ا ینی_

 

 و گفتم :رو تکون دادم   هم از خجالت سرخ شدم. آروم سرم باز

 

 کنم. فکر کردم زمان مناسبش االن باشه. میخواستم ازت قا یخب... نم ی_آره، نه مثل اول... ول

 

 رو از دستم در آورد، سرش رو تکون داد و با لبخند گفت : دستش

 

گذشته بوده، همون جا  یتو یمهم نبود. هر چ یکرد ینم کار رو هم نی. هر چند اگر استین ی_مشکل

 بامن! تیی. البته تا قبل از آشناشهیهم دفن م

 

آدم رو دوست نداشت؟  خواستم حرف بزنم که دوباره  نیشد ا یرو با لبخند جواب دادم. م لبخندش

 زمزمه کرد : طنتیمکث، با ش کمیلبش رو گذاشت رو لبم و با 

 

 !یمال من شد گهیفکر کن که د نی. االن به امیبحثو کشش ند نیا گهی_د
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 بود...  ایدن نیسهم من از ا یرعلیوت کردم. امو سک دمیخند آروم

 اون لحظه ها رو عوض کنم! یچیکردم و حاضر نبودم با ه یم یخوشبخت حس

 

رستوران شام رو در کنار  میرفت یمحضر... و بعد همگ دیبعد از عقد رس یرعلیدوست ام ارسالن،

 زود رفت. یلیخ قشیو بعد رف میو خنده خورد یهم با شوخ

 یم حیاونجا قبول نکردم. ترج ادیرو هم بگم ب یرعلیو مامان اصرار کردن برم خونه و امبابا  یچهر

بودم اما  دهیکردن، بخش کاریخودم باشم. هنوز نتونسته بودم فراموش کنم باهام چ یخونه  یدادم تو

 فراموش... نه!

 

باهاش  کمینار و ک دیرو کش یرعلیکه بابا ام میبود ستادهیرستوران ا نگیپارک یاز شام، تو بعد

 من من کرد و آروم بهم گفت : کمیهم  یرعلیصحبت کرد و بعد فرستادش سمت من. ام

 

 مادر و پدرت بهتر باشه... طبق عرف و ... یخونه  می_به نظرم بر

 

 زدم و وسط حرفش گفتم : یپوزخند ناخواسته

 

 ینم که نخوام ییمن جا ... امایشده اک لیواست مهم شده؟ نظر پدرم بهت تحم نقدریعرف ا ی_از ک

 مونم.

 

 و گفت : شمونیاومد پ عیمحسن سر نیهم یباال رفته بود و برا کمی صدام

 

 شده؟  ی_آروم آروم... ترنم چ

 

 با اخم دستش رو آورد باال و گفت : یرعلیبزنم که ام یحرف خواستم

 

حسن، ترنم پدر و مادرا و مادربزرگت زشته. آقا م یصحبت نکن االن جلو یهست ی_شما عصب

 اونجا. میمادر و پدرش... پدرشم اصرار داره بر یبره خونه  خوادینم

 

 لب گفت : ریچشماش رو بست و ز محسن
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 !ی_همون بحث تکرار

 

 کرد و گفت : ینگاه میمن ن به

 ... نه؟یایکوتاه ب یخوای_نم

 

 به سرم زدم و گفتم : یآروم ی ضربه

 کردن.  کاریبا من چ اونا یدونیندارم... تو م مری_محسن من آلزا

 

 گند زدم : دمیکه زد، فهم یو حرف یرعلیام یآروم و عصب یصدا با

 

 که سورن... با سورن... ادتهیخوب  یلیخ ینی...، پس یاک یندار مری... آلزانمیبب سای_وا

 

و  دمیکرد و خواست بره که بازوش رو کش یناراحت یرو گاز گرفت و ادامه نداد. تک خنده  لبش

 م :گفت عیسر

 

 نبود. نیمنظورم ا ،یرعلی_نه ام

 

 نگاهم کنه گفت : نکهیو بدون ا دیرو کش دستش

 رسونمت خونت. ی_م

 

 و آروم گفت : شیشونیپ یهم که به جمعمون اضافه شده بود، زد تو یلیل

 

 _گند زده شد رفت!

 

 زده گفتم : بهت

 نبود اصال! نی_من که منظورم ا

 

 کنار و گفتم : دمیم که خودم رو کششون یدستش رو خواست بذاره رو محسن
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 . هیهم عصب یرعلی. االن اممی_بهتره تماس و لمس رو نداشته باش

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 .گهید می. ما بریدرستش کن ی_خودت بلد

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیفاطمه خانوم پ م،یبش نیسوار ماش میخواست یوقت

 

 ما ناهار. یخونه  دیایفردا حتما ب یشما ول شیپ ادی یشب مام یرعلی. امزمی_مواظب خودت باش عز

 

 یرعلیام نیهاشون شدن و من هم سوار ماش نیسوار ماش ی! باالخره همگمونهینگفته بهشون نم پس

 شدم.

 برگشتم سمتش و ناراحت گفتم : اوردم،یطاقت ن گهیاما د میراه رو در سکوت رفت یتا نصفه ها 

 

  ؟یباشه؟ با ناراحت ینجوری_قراره روز عقدمون ا

 

! با ومدهیبه من ن ی. بغضم گرفت. واقعا خوشنگاهم هم نکرد و چشمش به روبه رو بود ی! حتسکوت

 گفتم : یفوق العاده بغض دار یصدا

 

دوستت دارم منظورم اون کثافت نبود. من اصال به گذشتم  ایدن یتو یکساز هر شتری_به جون تو که ب

 .کنمیبا اون فکر نم

 

 گفت : یو عصب ابونیکنار خ دیکش هویرو  نیماش

 

 کارتیچ ادتهیکثافت؟ پس  یگیپس چرا بهش م ؟یباهاش داشت یگذشته ا هی یگی_پس چرا االن م

 .ادتهیکرده... بودن باهاشو 

 

 گفتم : یناباور یزد... آروم و بهت زده و با خنده  یم داد
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جلو پس... االن حق  یاومد هیقض نیم به امنه. تو با عل یگذشته  یاز زندگ یسورن جزئ ،یرعلی_ام

کنم.  فعال رابطه داشته باشم باهات... چون ممکنه تشنج تونمینم یمن حت یدونی. تو میاعتراض ندار

... پس االن یدونست یو م یدونیباهام رفتار شد. تو م انهی... چون وحشضهیمن روانم مر یدونیتو م

 حق... حق اعتراض...

 

جلو  دیکردم نفس بکشم که خودش رو کش یم یکردم و سع یومد. داشتم هق هق مبند ا هینفسم از گر

 گفت : گوشم ریتر بغلم کرد و ز محکم و بغلم کرد. خواستم پسش بزنم که

 

. آروم باش... باشه یشیخفه م یدار یبکش قیکن نفس عم ی_باشه... باشه تو آروم باش. االن فقط سع

شدم... عاشق محکم  ناتیمن عاشق هم ،یگیم شدم! راست یرتیغ یاشتباه از من بود. من الک

 بودنت... نفس بکش.

 

 کمیبغلش نگه داشت. با  یبعدش هم من رو تو قهیشد. تا چند دق نفسام آروم واشی واشیحرفاش  با

 مکث ازم جدا شد و گفت :

 

 ؟ی_بهتر

 

 گفتم : یآروم یچشماش نگاه کردم و با صدا یتو

 

 شهی... اما من فقط تو رو دوست دارم. نمیاری یقولت. گذشتم رو به روم م ریز یزنی_ تو هر بار م

 باشه؟ یبرات کاف نیفقط هم

 

 دستاش صورتم رو قاب گرفت، سرش رو تکون داد و گفت : با

 

... آروم بودن تو، خوب بودن حالت، خوش حال بودنت، آزاد و راحت بودنت، ستین ی_نه واسم کاف

 !ستین یداشتنته، پس نه... کاف واسم مهمتر از دوست نایا

 

 !هیخوشبخت لیآدم خودش دل نی... ارمیگ یم حرفم رو پس ایخدا

 

 کردم و آروم گفتم : یخنده ا تک
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 _فکر کنم از اول، دوباره عاشقت شدم!

 

 . کنار لبم زمزمه کرد :دیرو بوس میشونیو خم شد و  پ دیخند

 ناراحت نباش. گهی_د

 

 فتم :باال انداختم و گ یا شونه

 ناراحتم نکن. گهی_د

 

 و گفت : دیرو کش لپم

 

 ؟یخوشمزه بدم بخور یبستن هی میبر ن،یریش یآشت نیو ا زیروز عز نی_حاال به افتخار ا

 

 و گفتم : دمیذوق، دستام رو به هم مال با

 .میموافقم... بزن بر یلی_خ

•°•°•°•°•°•°•°• 

 طنتشیو اون لحن پر از ش یرعلیبا حرف امزدم که  یم سینانازم رو ل یتوت فرنگ یتند بستن تند

 خشکم زد :

 

 !زمیعز یسیبل یجور نیرو هم یکاش همه چ ی! ایزنیم سی_چه قشنگ ل

 

 زدم : غیج هویرو آروم برگردوندم سمتش و  بدنم

 کشمت. یم یرعلی_ام

 

 مکث گفت : کمیو اشاره کرد. با  میو به بستن دیخند بلند

 .زهیری_آروم آروم... االن م

 

 لب گفتم : ریدرد گرفت. ز شتریخودم ب یبازوش که انگشتا یتو دمیمشت کوب هی
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 ...یاالرض، ب ی_منحرف، مفسد ف

 

 وسط حرفم و گفت : دیپر

 !؟یستی... نگهید یزنم کنم؟ی_مگه اشتباه م

 

 رفتم و گفتم : یغره ا چشم

 حرفا بزن. نیصاحاب خشک بشه بعد از ا ی_بذار اون مهر ب

 

 لبم زد و به من خشک شده گفت : یرو ییهوی یشد و بوسه  خم

 

 یو قانون ی. االن هم شرعیزن من یبله رو به من داد یخواستگار یکه تو ی_ تو از همون لحظه ا

 !یمال من یو قلب یو دل یو عرف

 

 واسه من خوب بود! نیداد... ا یم عشق یبهم دست داد. حرفاش بو یحس خوب تشیمالک نیا از

 ادهیو پ میپارک کرد نگیپارک یرو تو نی. ماشمیشد به سمت خونه راه افتاد هامون که تموم یبستن

از پشت بغلم  یرعلیکردم که ام یم داشتم چسب آتل گردنم رو محکم نهیآ یآسانسور جلو ی. تومیشد

 کردم و گفت :

 

 قشنگ شده. نقدهیبراش اسفند دود کنم که امروز ا میاومده... بر رمیگ ی_آخ چه زن خوشگل

 

 و گفتم : دمیبه گردنم کش یدست

  ؟یکنیمسخرم م ی... نکنه دارنی_حرفاشو بب

 

 گونم زد و گفت : یرو یا بوسه

 بندازه. کهیجرئت داره ت یتو... ک ی_خوشگل من

 

 یغیپام و بغلم کرد. ج ریز دست انداخت هویکردم،  . در رو که بازرونیب میرفت ستادیکه ا آسانسور

 زدم و گفتم :
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 !یرعلیام یکنیم کاری_چ

 

 رو در آورد و گفت : کفشش

 سرمون. زنیر یها االن م هینزن همسا غی_ج

 

 و در خونه رو بست و از همون جا گفت : رونیرو درآورد. رفت ب تخت و کفشام یرو گذاشتم

 

 بانو؟ میبخور یی_ چا

 

 آوردم گفتم : یکه شال و مانتوم رو در م یشدم و در حال بلند

 پره ها! ی_خواب از سرمون م

 

 شده گفت : زیر یاتاق و با چشما یتو دیپر هوی... ومدین صداش

 ؟یبخواب یخوای_مگه م

 

 نگاهش کردم و گفتم : دم،یاز باز کردن موهام کش دست

 .گهید میبخواب م؟یرو نگاه کن گهیهم د مینیتا صبح بش یخوای_م

 

 فت :کرد بازش کنه گ یم یکه سع یجلو، کش موهام رو گرفت و در حال اومد

 

گازت  کمینازت کنم،  کمیبوست کنم،  کمیخواد  یخب باالخره منم دلم م کم؟ی مینکن یطونی_ش

 ...کمی رم،یبگ

 

 و وسط حرفش گفتم : دمیخند

 ختم بشه.  یخطرناک یزایبه چ طنتتیش ترسمی... مسایوا سای_وا

 

 و گفت : دیموهام و بو کش یباز شدم رو دورم پخش کرد. سرش رو کرد تو یموها
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 کردن! یواسه زندگ دهی. جون مدهیم یخوب ی_اوم... چه بو

 

 نگاه کرد و گفت : بهم نهیآ ی. از توسرم زد یرو یکرد و بوسه ا یموهام خال یرو تو نفسش

 

 !طنتیش کمی_فقط 

 

 رو گاز گرفتم و آروم گفتم : نمیی. لب پاکمی دمیترس یمنم دوست داشتم، هرچند م خب

 

 _گردنم...

 

باال که پاهام  دیباسنم و کش ریتموم بشه، من رو برگردوند سمت خودش، دست انداخت ز حرفم نذاشت

هنوز  د؛یکش ریرو دور کمرش حلقه کردم و دستام رو دور گردنش انداختم. ساق پام، کمر و کتفم ت

 کوفته بود. کمیبدنم 

 بردم سمت تخت گفت : یکه م یحال در

 

 من! یولوبه خاطر دل کوچ کم،ی_حواسم هست... فقط 

 

دستاش بود که دو  یکه وزنش رو یزد. در حال مهیتخت و روم خ ی... خوابوندتم رودمیخند زیر

 .طرف بدنم ستون کرده بود، با لباش لبام رو قفل کرد

 شد. نمییلب پا دنیرو ول کرد و مشغول بوس مکث لب باالم کمیبا  د،یبوس یرو م اروم دوتا لبم آروم

کردم و  شیشدم. همراه دنشیلبش فشار دادم و مشغول بوس یلرزونم رو روچشمام رو بستم و لب  

 تر شد!  صیانگار حر

 

خاطرات  نم،یمقاومت نکنم اما با برخورد دستش با س زد باال. خواستم کمیو  شرتمیرفت سمت ت دستش

 کردم خودم رو بکشم کنار. یجلوم رژه رفتن... مثل برق گرفته ها چشمام رو باز کردم و سع

سمت خودش و بغلم کرد. تند تند گفتم  دیگرفت و کش . دستام رودیکنار نکش یبهت زده نگاهم کرد ول 

: 

 

 .شهی. نم..خوامی. نم..یرعلیام ستمی... نستمی_نه، االن نه... آماده... آماده ن
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 و گفت : نشیهول کردم سرم رو فشار داد به س یلیخ دید یوقت

 

 . آروم دختر... آروم!کنمینم رو نکاریا گهی. باشه دادیخوشت ب دیابکنم. گفتم ش یکار خواستمی_نم

 

 لبم و گفت : یآروم زد رو یبوسه  هیتخت و  یکه آروم شدم، دوباره خوابوندم رو کمی

 

  م؟یامتحانش کن ستیوقت قرار ن چی_ه

 

 و کوتاه گفتم : دمیرو از چشماش دزد نگاهم

 .دی_ببخش

 

نبود؟  یعصب ینی د؟ی. چرا خنددیمکث کنارم دراز کش کمیبا  دیو بوسو دوباره خم شد و گونم ر دیخند

 .بغلش بودم یپشت تو خوابوندم که از یجور هیسرم و  ریدستش رو برد ز

 گفت : دیکش یلختم م یبازو یکه دستش رو رو یحال در

 

از قصد که  یمعذرت نخواه... البته تا وقت یزیچ نیهمچ یوقتم برا چیه خوام،ینم ی_معذرت خواه

 دارم. شنهادیپ هیکنم، اما  یفهمم سختته. من صبر م یاالن م یازم... ول ینکرد غیخودت رو در

 

 دستش قفل کردم و گفتم : یدستم رو تو یسرم رو جا به جا کردم، انگشتا کمی

 

 ؟یشنهادی... خب چه پیکنیکه درک م ی_مرس

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

 

 هی شیپ می. به نظرم برریهم گارد نگ یآخرش صبر کن و موافق نبود_بذار حرفم رو بزنم و لطفا تا 

 یکه به تو کمک کنه بتون یکیکه بتونه کمکمون کنه،  یکیسکسولوژ.  ایروان شناس  ایمشاور، 

 تمدوس یگیمگه نم یندارم ول ینه، مشکل یبگ یخوای. اگر میکن شدن من به خودت رو تحمل کینزد

 پس بذار کمکت کنم.  ؟یدار
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بود. اونم مرد بود  یخوب شنهادیپ یلینبود و اتفاقا خ یمنطق ریهم. حرفش غ یرو فشار دادم رو چشمام

 داشت. آروم برگشتم سمتش و گفتم : ییازهاین هیو باالخره 

 

 کس. چیکس نفهمه. نه خانوادم، نه خانوادت... نه دوستامون... ه چیه ی... ولمی_باشه بر

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیلبخند پ با

 

 رم؟یمن و تو. پس وقت دکتر بگ نیب هیموضوعه خصوص هی نیفهمه، ا ینم چکسی_ه

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

  ؟یشناس یرو م ی_کس

 

 فکر کرد و گفت : کمی

 

 که بلد نباشه هم یکس شیکنم. پ دایرو پ گهید یکینفهمه بهتره  یچون قراره کس ی_آشنا دارم... ول

 .زمیش به من عز. بسپرمیبر خوامینم

 

 نی. در عخوب بود.. یلیعطر تلخ و سردش خ یرو تکون دادم و با لبخند چشمام رو بستم. بو سرم

 داشت! یمیمال یتلخ بودن بو

 : دمیذهنم بود رو پرس یکه تو یو سوال دمیکش یقینفس عم 

 

 از شرکت چه خبر؟ ی_راست

 

 فعال داره جواب پس ی. غفارکنهیضرر م یلیفروشم. اگر از شرکت برم، شهرام خ ی_سهمم رو نم

بهتره من صبر کنم، اما  نیهم یشده سهمش رو فروخت از شرکت... برا ینجوریا دیباباشم د ده،یم

 .گهید ایتو ن

  

 رو باز کردم و گفتم : چشمام
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بخورم  ستمیپدرم هم ن ی. خونه گهید رمیکه من دانشگاه هم نم یدونیخونه بپوسم؟ م یبمونم تو ینی_

بعد من افسرده شم، بعد مست  ،یبعد ولم کن اد،یخوشت ن گهیبعد تو از من د لو،یخوابم و بشم صد کب

 بعد... ادت،یکنم به 

 

 گفتم : لبهام ساکتم کرد. خشن و محکم بوسم کرد و مماس با لبم یگذاشتن لبهاش رو با

 

 ... خانومم!زمیمن باز دوستت دارم جانم... عز یبش لوامی_تو هزار ک

 

 کردم. یذوق م یکرد، من هم ه یزد و من رو لوس م یحرف م یه ناو

 ییها یقشنگ هی یهنوز هم زندگ نکهیکه فقط بهم وجود خدا رو ثابت کنه... ا میزندگ یاومده بود تو 

 داره!

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 ری. آروم دستم رو از زدمیبوسرو  شیشونیپ یشدم. خم شدم و رو رهیصورت غرق خوابش خ به

رو در آوردم و نمازم  میبیاتاق وضو گرفتم و سجاده ج سیسرو یو بلند شدم. تو رونیب دمیسرش کش

 رو خوندم.

ترنم دور گردنم حلقه ش و سرش رو گذاشت  یفرستادم که دستا یبودم و داشتم صلوات م نشسته

 شونم... بدون حرف. یرو

 با لبخند گفتم :دستاش و  یرو گذاشتم رو دستم

 

 .زمیعز ری_صبحت بخ

 

 گوشم گفت : ریز یخش دار یصدا با

 شدم. داریهللا اکبر گفتنت ب ی_هنوز صبح نشده ها. با صدا

 

 رو گذاشتم کنار و آروم گفتم : حمیتسب

 ؟ینماز بخون یخوا ی_م
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 باال انداخت و گفت : یا شونه

 .میبخون باهم یکرد یم دارمیکاش ب یا ی_خوندن که آره... ول

 

 سی. شونه هاش رو گرفتم و به سمت سرودستش رو باز کردم و بلند شدم و بلندش کردم ی حلقه

 بردمش. با لبخند گفتم :

 

 .میباهم بخون ری_برو وضو بگ

 

 تعجب برگشت سمتم و گفت : با

 ؟ی_تو مگه نخوند

 

 .نمیقضا... بدو بب نماز تینماز صبح بکن من ن تیدوباره خوندنش ضرر نداره. شما ن ی_چرا ول

 

 باال انداخت و رفت داخل. یشونه ا باز

خودم پهن کردم. باالخره اومد و مشغول سر  یکمدش درآوردم و پشت سجاده  یرو از تو جانمازش

 کردن چادر نمازش شد.

 

 شد! یگفت... ترنم با چادر مثل فرشته ها م یراست م مامان

 کرد. یم ییخودنما یلیخرنمازش چاد یزرد و صورت یاون گل ها نیب دشیسف صورت

 سمتش و دو طرف سرش رو گرفتم و گفتم : رفتم

 

 !ایکن یم یچادر دلبر نیا یتو یدار یادیز کمی. نیالحافظا و هو احسن الخالق رُ ی_فاهللُ خ

 

گونه  یو دستش رو گذاشت رو دیکه گونه هاش به سرعت سرخ شد. خند دمیلبش رو بوس ی گوشه

 هاش و گفت :

 

 .شهیمن گرمم م یکنیم ینجوریا _خب تو
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 خنده ازش فاصله گرفتم و گفتم : با

 

 اد؟ی یموقع سجده رفتن به گردنت فشار نم ،یخونینماز م نمی! ببدنتیخجالت کش نی_به قربون ا

 

 و گفت : دیرو دزد چشماش

 

ود خب ز یول ادی یفشار م کمی. ستیسختم ن گهیاالن د یخوندم کال ول ی_راستش چند روز اول نم

 .شمیو بلند م رمیسجده م

 

 و اون هم به من اقتدا کرد. مینزدم و باالخره نماز رو شروع کرد یحرف

 . بود که خوندم ینماز نیو لذت بخش تر نیبهتر دیشا

•°•°•°•°•°•°•°• 

 شامیبا ر یداد باال و با دستش مشغول باز کمیدستم درست کردم. سرش رو  یگردنش رو رو یجا

 گفت : یبا کنجکاومکث،  کمیشد. با 

 

 ؟یشیسوزن سوزن نم ینی خاره؟ینم شاتی_ر

 

 و آروم گفتم : دمیخند

 صورتت سوزن سوزن بشه. دیتو شا یبهش نه. ول ی_اگر دست نرن

 

 گفت : طنتیخاروند و با ش بازم

 !دهیحال م خورهیصورتمم که م ی_آخه صداش باحاله...  تازه رو

 

 گرفتم و گفتم : رو با دست آزادم دستش

 .زمیقبل ظهر برم عز دی. بخواب باادی یدختر خوابم م جان... نکن ی_ا

 

 جابه جا کرد و گفت : کمیرو  پاهاش
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 که! رهیخب من حوصلم سر م ؟یبر یخوای_کجا م

 

 و گفتم : دمیرفت. دماغش رو آروم کش یگفت حوصلش سر م یم راست

 

 .مریشرکت... اگر نه خودم م میری_اگر حالت خوب بود باهم م

 

 رفت گفت : یم لیکه داشت تحل ییرو نوازش کردم که چشماش رو بست و با صدا موهاش

 

 .یلیل شیبرم پ دی... شاامین دی_شا

 

 گفتم : طنتیدلم با ش یآروم آروم نفساش منظم شد. تو و

 کردم!  دایازت پ گهینقطه ضعف د هی_

 

 خوابم رفت ادامه دادم. یبه نوازش موهاش تا وقت و

ترنم چشمام رو باز  یخال یتخت که با حس کردن جا یرو دمیت زدم و دستم رو کشجام غل یتو

 کردم.

 که چشمام به نور عادت کرد بلند شدم.  کمیو  دمیبه صورتم کش یشدم و دست زیخ مین

 د،یاتاق به گوشم رس رونیآواز خوندن ترنم از ب ی. صدادمیبرداشتم و پوش یصندل یرو از رو رهنمیپ

 .شپزخونه بودآ یاحتماال تو

 . و به سمت آشپزخونه راه افتادم دمیبه موهام کش یدست 

 خوند : یآهنگ رو م نیلب ا ریکرد، ز یخورد م اریدر حال که داشت خ  ترنم

 

_You read me well 

 یشناسیمن رو خوب م تو

Better 

 بهتر از یحت

than I read myself 

 شناسمیکه من خودم رو م یجور
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I like 

 دارم دوست من

I like you best 

 شکل دوست دارم نیبه بهتر تورو

When there is no one else, only on our own 

 .فقط با اتکا به خودمون ستیکمک ن یبرا گرید یکس یوقت

Can you tell why 

 چرا؟ یبهم بگ یتونیم

Can you tell me why you keep me in the dark like this?نو درون چرا م یبهم بگ یتونیم

 ؟ینگه داشت نیا هیشب یکیتار

Can you tell me why you keep me in the dark like this?چرا منو درون  یبهم بگ یتونیم

 ؟ینگه داشت نیا هیشب یکیتار

 

 و گفتم : دمیسرش رو بوس یپشت بغلش کردم که ساکت شد. خم شدم و رو از

 

 نگهت داشته خانوم قشنگم؟ یکیتار یتو ی_ک

 

 و گفت : دیخند

 .ادی یکس فقط از آهنگش خوشم م چی... هری_صبحت بخ

 

رو  شمیشده بود به خاطر آتل، ته ر دهیکش یلیو فاصله گرفتم. گردنش خ دمیگونش رو هم بوس 

 کالفه به آتل گردنش اشاره کردم و گفتم : کمیخاروندم و 

 

 دو هفته شده ها! ؟یاریدر ب دیبا یک نوی_ا

 

 گرفت سمتم و گفت : اریبرش خ هی باال انداخت و یا شونه

 کنه. نهیدکتر معا شی_فکر کنم پس فردا برم پ
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 دادم و گفتم : هیرو خوردم، به اپن تک اریخ

 

 .میاما تنها نرو... باهم بر کنه،یداره من رو هم کالفه م گهی_خوبه د

 

کرده بود رو که آماده  یمشت یو صبحونه  زیسر م میزد و به گفتن چشم اکتفا کرد. نشست یلبخند

 رو جمع کنه و در همون حال گفت : زی. صبحانه که تموم شد، ترنم بلند شد ممیخورد

 

 که صحبت کنم باهاش. یلیل شیپ رمی_من امروز م

 

 کردم و گفتم : یاخم کردم... تک سرفه ا ناخواسته

 _محسنم هست؟

 

 شده گفت : زیر یبهم کرد. با چشما ینگاه میو ن دیاز کار کش دست

 

 پرسم. یم نهیب یمن رو مثل خواهرش م گهیچون اون د ؟یدار یمحسن مشکل_با 

 

 شلواِر چروک شدم و گفتم : بیج یرو کردم تو دستام

 

 .هیقض نیزور داره ا کمیمن  ی_به هرحال قبال دوستت داشته... برا

 

 کرد و گفت : اخم

 

 من رو نجات داد. به هر حال اون بود که ؟یکه رابطم رو باهاش به صفر برسون ی_قصد ندار

 

 زدم، رفتم سمتش و گفتم : لبخند

 

 زایجور چ نیسر ا یبهت اعتماد داشته باشم تا الک دمیم حی. ترجکنمیمحدودت نم یوقت الک چی_من ه

 که... بهتره بگم من نگرانم تو رو ازم بدزدن! یکس یدعوا راه بندازم... و اعتماد هم دارم... ول
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مکث دستش رو باز کرد و بغلم کرد. شوکه دستام رو دور کمرش  کمیبا  چشمام نگاه کرد. یتو کمی

 گفت : دیلرز یکه از خنده م ییحلقه کردم و منتظر شدم حرف بزنه. با صدا

 

 دل من... نگران نباش.  زیشوهر نگران من! عز ؟یکن یم یجونم... حسود ی_ا

 

 و گفتم : دمیخند

 شدم. یرتینبودا... مثال غ ی_حسود

 

 و گفت : دیگونم کش شیبه ته ر یه گرفت و دستفاصل ازم

 تو؟! یبود یک یرتی_آخ آخ... غ

 

و من خودم رو مرتب کردم تا برم  میهر دومون. ظرف ها رو شست میدیمدل حرف زدنش خند از

 رفتن به شرکت. یلباسام رو عوض کنم برا

و داشتم کفشام رو پام  تادمسیدر ا ی! جلوارمیب نجایا یبرا دیخودم فکر کردم که چند دست لباس با با

 کردم که ترنم هم اومد. صورتم رو بردم جلو و گفتم : یم

 

 دلم خواست. یزن و شوهر یایلوس باز نیاز ا ؟ی_بوس خدافظ

 

 و گفت : دیلبم رو بوس یخم شد و گوشه  د،یخند بلند

 شوهر. ی_مواظب خودت باش آقا

 

 داد. یبهم حس خوب م شیشونیپ دنیبوس یی. عجدمیرو بوس شیشونیرو گذاشتم پشت سرش و پ دستم

 رو راه انداختم، به سمت خونه راه افتادم. نیماش نکهیسوار آسانسور شدم و بعد از ا 

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 هم قفل کرد و گفت : یرو تو دستاش
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 .زنهینم یحرف چیداره ترنم... ه یمیچه تصم دونمی_نم

 

 دستش و گفتم : یتم رورو گذاش دستم

 حداقل. یاومد خواستگار یم دیباهاش صحبت کنم؟ آخه تا االن با یخوای_م

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 .میموضوع بش نیا الیخیغرورم خورد بشه. به نظرم بهتره ب خوادی_دلم نم

 

 رو؟ هیقض نیمحسن تا االن کش داده بود ا یچ یکردم... برا اخم

 فتم :شدم و گ نهیبه س دست

 

 _پدر و مادرت کجان؟ برادرت ؟

 

 کرد گفت : یکه بازش م یشکالت برداشت و درحال هی

 

گفت فردا خودش  یمحسن ول شیکه برم پ چوندمیدانشگاه پ ی. منم به هواانی_مسافرتن... آخر هفته م

 .رونیب میبر ادیم

 

 کردم و گفتم : یپوف

 

 .کنمیخب من صحبت م یتونیو نم. اگر تیبا محسن حرف بزن دی... باشهینم ینجوری_ا

 

 اخم گفت : با

که من به  نهیهم ینرفته که... محسن تو رو دوست داره، برا ادتیبعد هم  ؟یاصرار نکن گهید شهی_م

 .امیچشمش نم

 

 کردم و گفتم : زیرو ر چشمام

 واسه گذشته بود خانوم. نی_ا
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 زد و گفت : یپوزخند

 که هنوز دو ماهم ازش نگذشته! ی_گذشته ا

 

 زدم و گفتم : یشخندینگاهش کردم. ن هیزده چند ثان بهت

 

 هیدختر خاله و پسرخاله خواهد بود. اما اون قض هیاز  شتریمن و محسن ب نیب ی_مطمئن باش رابطه 

 تونستیمحسن نم م،یزندگ یاومد تو یهم نم یرعلیاگر ام یتمومه... من االن متاهل شدم. حت گهیها د

مورده...  یبگم ب دیبا یکنیم یحسود یداشته باشه. اگر دار میزندگ یشوهر و عشقم رو تو گاهیجا

 !یدونیخودت م گهید

 

 و با بغض گفت : دیبه صورتش کش یدست

 

خودت چقدر حالت  ادیب ادتی ستم،یخواستگار راه بده. ترنم من دختر ن خوادیمامانم م ه؟یچ یدونی_م

وقتا  یاما تا االن فقط بعض سته،یکرده وام که یکار یبد بود. خب من عاشق شدم... محسن هم گفت پا

پا  عیسر میشیک میو اگر هم به هم نزد کنهیبوسم هم نم ی... مثل دو تا دوست! حتنیهم رون،یب میرفت

 کشه. یپس م

 

 کردم. یم یحرکت هی دیشد، خودم با ینم ینجوریبابا... ا یا

 و گفتم : فمیک یکردم تو رو شوت میعصر بود. گوش مینگاه کردم، پنج و ن میساعت گوش به

 

 محسن.  شیپ میبر دی_بلند شو با

 

 گفتم : ینگاهم کرد که عصب فقط

 .کنهی... نشسته منو نگاه مگهینه؟ بلند شو د ایحل بشه  هیقض نیا یخوای_م

 

 مکث گفت : کمی با

 

 ای؟ ازدواج کنه گهید یکیبا  تونهیچون نم شیخواستگار یبر دیبا یبگ ؟یبگ یچ یبر یخوای_ترنم م

 ؟یچ یبگ یبر
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 و گفتم : دمیخند

 

 نی. برو حاضر شو من امیکن ینه... اگر نداشته باشه دهنش رو صاف م ایدوستت داره  مینیبب میری_م

 تلنگر الزم داره. .شناسم یمحسنو م

•°•°•°•°•°•°•°• 

 از شربتم خوردم و گفتم : کمی

  د؟یبه کجا رس یلیتو و ل ی هی_محسن، قض

 

 کرد و گفت : یلیبه ل ینگاه مین محسن

 شده؟  یچ د؟یرس یبه کجا م دی... بعد هم باگهید نجاستی_خودش ا

 

 پهلوم و آروم گفت : یزد تو یلیل

 ترنم. الیخی_ب

 

 داد به مبل و با اخم گفت : هیبزنم که محسن تک یتوجه بهش خواستم حرف یب

 

 بگه؟که اون  یبه خودم بگو... ترنم رو آورد یناراحت یزیاگر چ یلی_ل

 

 جواب دادم : یلیل یبراش نازک کردم و به جا یچشم پشت

 

 ،یرو نابود کرد ندشیآ یزد ؟یو غرورش رو خورد کن نیزم یبگه که تو روش رو بنداز ادی_آره ب

مست و  یخواستگار نداره و قراره اونقدر تو خونه بمونه تا تو یلیل یتموم شد. اگر فکر کرد یاک

 .یخوند کور شیخواستگار یایب وونهید

 

 محسن نگاه کردم و گفتم : یبهت زده  یبه چهره  ثانهیکردم و خب یسرفه ا تک
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 ریهم پسند کرده. از ام یلیو خ دهیرو د یلیدانشگاهم بوده، ل یکه تو یرعلیام یاز رفقا یکی_اتفاقا 

 یحرفش محکمه... تو هم م یهم رو یلی. خیو برن خواستگار رمیگفته من بله رو بگ دمیشن

 .شیشناس

 

 گفت : تیجلو و با عصبان دیمحسن خودش رو کش هویبهت زده صدام کرد.  یلیل

 

 مال منه! یلی_گه خورده... ل

 

 دادم به مبل و گقتم : هیتک تیزدم و با رضا یسکوت شد. لبخند قهیدق هی قشنگ

 

 .ریبگ لیجان تحو یلی_ل

 

 خطاب به محسن گفتم : و

 رو نبردم بدم به اون پسره. یلیکن تا خودم ل یو شرع یونرو زودتر قان تتیمالک یادعا نی_تو هم ا

 

 گفت : یشد و عصب بلند

 

 یلیخواهر نگاه کنم... اما ل هی_ترنم پا رو دم من نذارا! تو رو ازم گرفتن، چون تونستم بهت به چشم 

اگر دست  یشکنمش... حت یدست روش بذاره خودم م یمال منه، جون منه، زن منه، عشق منه. کس

 اشه.تو ب

 

 خنده و گفتم : ریزدم ز بلند

 

 .تیمحل یناراحته از ب یکه بدجور ابی_پس جناب... عشقت رو در

 

 محسن زدم و گفتم : یضربه به بازو هیو  دمیبهت زده رو بوس یلیل یرو برداشتم، گونه  فمیک

 

 ذارم. یامشب... تنهاتون م دی_خوش بگذرون
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و محسن هم زودتر  یلیکاش ل ی. اومدنیدوم هم دنبالم نک چی. قربونم برن هرونیبا خنده رفتم ب و

 !شهیاز رو دوش همه برداشته م یبار هیازدواج کنن... 

 

 .میخوب رو پشت سر گذاشت یگذشتن. اونقدر که سه ماه از اون روزها یپشت سر هم م روزها

 موند. یاومد و م یسه شب م دیهفته شا یتو یرعلیام یخودم بودم، ول یخونه  یتو نکهیا با

 

 .میشرکت بود یتو ای رونیب میرفت یرو م شیبق 

دختر  هی دیجد ی. منشمیرو جمعش کرد هیازم عذر خواست و خب قض یکه رفتم کل یروز اول مهران

 کیداشت، ش شیچادر سرش بود و ساده آرا نکهیا نیمظلوم و منظم بود... در ع یلیبود که خ یچادر

 م من!هم باهاش جور شد یو مرتب هم بود. کل

 

بار  هیو مهره هام ثابت شدن. انگار  ستین یخطر گهیگردنم رو باز کردم و دکتر هم گفته بود د آتل

نفسش رو فوت کرد که دکتر هم به  یجور هیبرداشتن، چون  یرعلیدوش ام یرو از رو یدو برابر

 خنده افتاد. 

 

مادر و پدرم رو فقط جمعه ها.  یول دمید یبار م هیرابطم با خانواده بگم... خاتون رو چند وقت  از

جلب  یراه کار مسخره برا یرفتم مامان کل یکرد. هر بار که م یمجبورم م یرعلیاون هم چون ام

 داد. یم ادمیتوجه 

 بچه هاشون بدن مثال! ادی دیو مادرا با کننیکه قبل از ازدواج م ییکار ها 

 

 دنیچشمام رو باز کردم. با د مینین بشد دهیو محسن که با بوس یلیبردم سمت ل یفکرم رو م داشتم

 گفتم : یشدم. سوال زیخ میو ن دمیخند یرعلیام

 

 کردم. یبرات شام درست م ومدمی... امروز شرکتم نیایم ی_نگفت

 

رو گذاشت  فشی. با لبخند کرمیبگ یکه داشتم، مجبور شدم مرخص یشده بودم و با دل درد خفن ودیپر

 و گفت : نیزم یرو

 

 .یافکارت غرق شده بود یتو ی. صدات کردم ولیش زیرپرااومدم سو هوی_
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 گفتم : ارهیکردم اور کتش رو در ب یکه کمکش م یشدم و در حال بلند

 

 کردم. به تو، به خودم... یچند وقت که گذشت فکر م نی_داشتم به ا

 

 رو باز کرد و گفت : ناشیسر آست دکمه

 ؟یشیتنها م یوقت یکنیفکر م ایمن به چ ینیری_ش

 

 گفتم : یناز و لحن اغواگرانه ا با

 خوب... مثال آقامون و بوس کردناش. یلیخ یزای_به چ

 

 لب گفت : رینگاهم کرد و ز کمی

 

 بعد انتظار داره بهش دستم نزنم. زنه،یم حرف ینجوری_نگاه کن توروخدا! ا

 

 اومد سمتم ادامه داد : یکه م یبلند تر در حال کمی

 چپ کنم؟ یلقمه  هیشما رو  دی_خب من االن نبا

 

 آوردم باال و با خنده گفتم : میرو به حالت تسل دستام

 قرمزه. تیبار رو هم رحم کن! وضع نی_ا

 

 کرد. با لبخند گفت : کیگرفت، دست انداخت پشت کمرم و به خودش نزد رو گاز لبش

 

 شد. دلم برات تنگ یشرکت کل یومدین ؟یرفت بپرسم... خوب ادمی_اصال 

 

 م دور گردنش و گفتم :انداخت دست

 

 بهش. کنمی... اصال عادت نمرمیگ یبد م یبساط هر ماهمونه... هر بار تا دو سه روز دل دردا نی_ا
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 کلش رو خاروند و گفت : پشت

 دکتر؟ مینه؟ نر اینگران بشم  دی_ االن با

 

 فتم :و گ دمیگردنش رو بوس یشایر ی... سرم رو بردم باال و روگرفت یشتریعمق ب لبخندم

 

 .شمیمن خوب م یباش شمینداره، فقط درد داره! تو پ یمسائل دخترونه ست... نگران نای_ا

 

 باال انداخت و گفت : یا شونه

 خاتون بهت برسن.  ایکه مامان جون  یری_آخه خونتونم نم

 

 بغلش در اومدم و گفتم : از

 ... نگران نباش.گهیهمه وقت از پس خودم براومدم د نی_خودم ا

 

اون  نمیکه نب رونیمدت رفتم ب نیشد و مشغول در آوردن لباسش شد و منم مثل تمام ا الیخیب خرهباال

خودم  خواستیبود که دلم م یرو فرم و سک*س کلشیه نقدهیا یبود ول ینقصش رو. مذهب یبدن ب

 یخب ک یبرو ول گهیبه منم م یباشگاه و ه رهی. هنوز هم دو روز در هفته رو مرمیگازش بگ

 داره؟! صلهحو

 

درد  یلیو لباس بپوشه، منم شروع به درست کردن غذا کردم. هرچند دلم خ رهیدوش بگ یرعلیام تا

درست کردم و  یعشق، زرشک پلو با مرغ حساب یبا کل یرفت ول یکرد و پاهام ضعف م یم

 هم کمکم کرد. یرعلیام

 

 جمع کردن و شستن ظرف ها کمکم کرد. یباز هم تو یرعلیاز شام ام بعد

 ی. در حالیرعلیبغل ام یمبل و منم رفتم تو یرو مینشست وان،یل یتو ختنیدم کردم و بعد از ر ییچا

 تولدم گفتم : یادآوریبا  م،یخورد یم تییهامون رو همراه با ببسکو ییکه چا

 

 خودم و تو رو دعوت کنم؟ یبدم خانواده  یمهمون هیهفته  نی... آخر اگمی_م

 



 

 353  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 مکث گفت :باال انداخت و با  یا شونه

 _به چه مناسبت؟

 

 خوردم و گفتم : مییاز چا گهید کمینبود؟!  ادشینبود! واقعا  ادشی

 

ما.  یخونه  میبار هم رفت هیشما و  یخونه  میبار رفت هی. ما بعد عقد یجور نی_خب... خب هم

رو  گهیهمدخانواده ها هم  شهیبهونه م هی. االن میدیبار خانواده هامون رو د هیچند وقت  گهیبعدش د

 .ننیبب

 

لبخندش رو  کنمیدارم نگاهش م دیو تا د کنهیداره با لبخند نگاهم م دمیرو برگردوندم سمتش که د سرم

 گفت : یخورد و جد

 

 اونجا بهتره. میخودتون و ماهم بر یخونه  یبه نظرم بر ی. ولستین ی_باشه مشکل

 

 کلم رو خاروندم و گفتم : پشت

 

گردن مامانم و مطمئنم عموهام و زن و بچه هاشون رو هم  فتهیم _اون وقت دعوت کردن مهمونا

 ...نیواسه هم دنیما رو ند م،یعقد کرد دنیفهم ی. از وقتکنهیدعوت م

 

 گفت : نانیوسط حرفم و با اطم دیپر

 

 ؟یدار یچه نگران گهید یتور کرد یگل نیتا دهنشون بسته بشه. شوهر به ا انی_اتفاقا بذار ب

 

و دستش رو گذاشت پشتم  دیپاهاش. خند یرو گرفتم از دستش و نشستم رو ییدم، چاو بلند ش دمیخند

 باسنم و من رو به خودش فشرد. یرو

 

 یلیکرده بود، خ دایپ یرعلیکه ام یخانوم دکتر شیاون هم پ م،یکه رفته بود ییلطف مشاوره ها به

خودم هم  یتحمل کنم و حت رو یرعلیام یها طنتیاز ش یتونستم بعض یحالم بهتر شده بود و حاال م

 .مینرفته بود شیپ یلیخب هنوز خ یشدم ول یقدم م شیپ
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 یوحش هیلب هاش که بعد از چندثان یرو دو طرف صورتش گذاشتم و لب هام رو گذاشتم رو دستام

 زد. با نفس نفس گفت : مهیکاناپه و خودش روم خ یشد و بلندم کرد. انداختم رو

 

 !رهیگی_دلت... درد م

 

 سمت خودم و گفتم : دمیلباسش رو کش ی قهی

 که... فقط بوسه ست. میکن ینم ی_کار

 

... از اون ارهی یم یرعلیسر ام ییفقط بوسه ها چه بال نیدونستم هم یو دوباره اومد سمتم... م دیخند

 !دمیفهم یکرد بزرگ شدنش رو پنهون کنه م یم یسع یشلوارش که به سخت ریحجم ز

 

شبا  یبعض یو حت دمیترس یجلو بردن رابطه رو نداشتم. هنوز هم م یگخب من هنوز هم آماد اما

 پنهونش کنم. یرعلیکردم از ام یم یکه سع دمید یم یبد یکابوس ها

 

 .یمرتب بود... اما فقط تا شب قبل از مهمون زیچ همه

 ما. یخونه  میمونده بود تا فرداش باهم بر شمیپ یرعلیشنبه شب بود و ام پنج

 

 .میدید یکمد لمیباهم ف م،یدیخر تزایبعد از شام که پ م،یر اومده بوداز سرکا باهم

هم طبق  یرعلیو ام دمیرو پوش میو من لباس خواب عروسک میمرتب بود... مسواک زد زیچ همه

 تخت. یرو درآورد و با شلوار گرمکن خودش رو انداخت رو شرتشیعادت ت

 سرش و با خنده گفت : ریدستش رو زد ز یرعلیکردم که ام یداشتم موهام رو شونه م نهیآ یجلو

 

 کنن. یبپوشن و واسه شوهراشون طناز دیکه زنا با نایاز ا ؟یندار یا گهی_لباس خواب د

 

 بهش نگاه کردم و با خنده گفتم : نهیآ یتو از

 تنم کردم واست! یقشنگ نیلباس خواب به ا ؟یدوست دار ی_طناز

 

 و گفت : دیخند بلند

 ؟یکن یطناز یخوایم یباب اسفنج آخه؟ با ی_باب اسفنج
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 و با خنده گفتم : زیم یرو گذاشتم رو شونم

 پو... . ینم نمیهم یکن تیاگر اذ گه،ینکن د تمی_اذ

 

انگار خوشش اومده بود  یرعلیام ،یو ساکت شدم ول دمیم یدارم سوت دمیجملم تموم بشه فهم نکهیا قبل

 گفت : طنتیبغلش که سفت قفلم کرد و با ش یسمت خودش... افتادم تو دیکه خم شد و دستم رو کش

 

 ؟یپوش ینم نمیکنم هم تتی... اذیگفت یم ی_خب داشت

 

 و گفتم : دمیخند زیر

 بسه. یخواب ی_همون شما لخت م

 

 یبازوش و با دستم رو یرو شل کرد و جامون رو درست کرد. با لبخند سرم رو گذاشتم رو دستش

 دادم و گفتم : یرو باز نشیس یکم پشت رو یوها. مدمیبرهنش خطوط نامفهموم کش ی نهیس

 

 من به خصوصه! ی... براهی_فردا روز مهم

 

 تفاوت گفت : یب

 _از چه نظر؟

 

 و آروم گفتم : دمیکش یقیدونست تولدمه؟ نفس عم یواقعا نم دم،یفهم ینم

 

 پروندم.  یزیچ هی ینطوری... همیچی_ه

 

 لبم زد و گفت : یرو یا بوسه

 

 .کنهیرو مختل م میداره زندگ گهیشده د ادیشرکت ز یامروز. کارا میخسته شد یلی... خمی_بخواب
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 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 

... شبت  می! بخوابگهید کنهی. مهران هم داره تالشش رو ممیکن یدرستش م یعنی... شهی_درست م

 .ریبخ

 

 گفت : یآروم یرو انداخت دورم و باصدا دستش

 قشنگم. یباب اسنفج ری_شبت بخ

 

 .نگفت یچیو ه دیزدم که تو گلو خند نشیبه س یا ضربه

بار خوابم راحت  نیخوابم رفت، اما ا یرعلیآغوش گرم ام یبعد تو قهیخسته بودم که چند دق اونقدر

 نبود... آروم نبود!

 

 همون جهنم، باز هم درد بود، تجاوز بود، سوختن بود! باز

 د.هم بو یرعلیاما فقط سورن نبود... ام 

کرد. دستم رو  یداشت بهم تجاوز م یرعلی... امیرعلیبود و ام ستادهیگوشه ا هیبار سورن  نیا

 شونه هاش و ضجه زدم : یگذاشتم رو

 

 !ایبه خودت ب ... درد داره... تو رو خدا...ری_نه ام

 

ار گلوم و به قصد خفه کردنم فش یبشم. دستش نشست رو داریکردم تا ب یبه خودم التماس م انگار

لحظم بود...  هی ی.. وحشت برادستش و تقال کردم تا دستش رو برداره. یداد. دستم رو گذاشتم رو

 مردم از ترس! یداشتم م

 

سر و صورتم و تازه  یشده رو ختهیعالمه آب سرد ر کی هویادامه داشت که  دنینفس کش یبرا تقالم

خوابم،  یتو یرعلیام یادآوریبا رو به رو شدم.  یرعلینگران ام یو با چهره  دمیاز خواب پر

 حموم. واریبه د دمیناخودآگاه با ترس پسش زدم و چسب

 

 زدم : غیسمتم که دستم رو گرفتم جلوش و ج ادیزده اسمم رو صدا زد و خواست دوباره ب بهت

 

 جلو، توروخدا بهم دست نزن... درد داره... درد داره! ای_ن
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 !هیآدم ک نیرفته بود ا ادمی انگار

 گفت : یبخش نانیاطم ینگران ول یآورد باال و با صدا میدستاش رو به حالت تسل یعلریام

 

 .گهید یشد داری! تموم شد ترنم... بیرعلی_ترنم، منم ام

 

 گفتم : هیچشمام و با گر یرو گذاشتم رو دستم

 

 !یرعلیام یتو بود ،یکرد یتجاوز م ی... داشتی... تو داشتی_تو بود

 

 ت :رو فوت کرد و گف نفسش

 

 .گمیم یچ نی. به چشمام نگاه کن ببگنیآدما دروغ نم ینره چشما ادتی_ترنم به چشمام نگاه کن... 

 

 بغض نگاهش کردم. آروم آروم اومد جلو و دستش رو گرفت سمتم و گفت : با

 

 ایسه ماه بهت ثابت کردم. محرم  نیا ی. توکنمیبوست هم نم یحت یوقت تا نخوا چی_ترنم من ه

 نکردم. کنم اما... اما یتونستم بهت دست دراز یخواستم، م ی... هر وقت مستیم نبود و ننامحرم مه

 

 گوشم گفت : ریرو چسبوند به خودش و ز دیلرز یبهم، دستام رو گرفت و بدنم که م دیرس

 

! به جان حاج بابا، به جان مامانم، به جان تو که تمام جون ستمیبه خدا که ن ستم،ی_ترنم من کثافت ن

 ... تموم شد.نیبود! هم یخواب لعنت هیخواب بود.  هی. فقط ستمیمن متجاوز ن ،ینم

 

. هیگر ری... دستام رو دور کمرش حلقه کردم و زدم زیکرد... باز هم با حرفاش آرومم کرد ول آرومم

 بودم! آروم گفتم : دهیخب ترس

 

 بد بود. یلی... خیرعلیوحشتناک بود ام یلی_خ
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 فشرد و گفت :رو محکم به خودش  من

 ... آروم باش.زمی_تموم شد عز

 

دست بلوز  هینشوندم.  یصندل یاتاق و رو یرو بلند کرد. برد تو سمیپام و بدن خ ریانداخت ز دست

 .رونیتونم بپوشم، خودش رفت ب یمطمئن شد م یشلوار آورد و داد دستم و وقت

 م. نش تیکرد تا من اذ یکار رو م نیا یبهم محرم بود ول نکهیا با

 تخت. یرو که تنم کردم، اومد داخل و نشست رو لباس

 باالخره سکوت رو شکست : یرعلیکه ام میدو بغل هم نشسته و سکوت کرده بود هر

 

 فقط امشب بود؟ ای ینیب یوقته کابوس م یلی_خ

 

 دهنم رو قورت دادم و گفتم : آب

 .دمیوقته که کابوس ند یلی_نه... خ

 

 گفت : یمهربونرو برگردوند سمتم و با  سرش

 ترنم خانوم؟  یستین یخوب یدروغ گو یدونست ی_م

 

 هم... نفسم رو فوت کردم و گفتم : یرو بستم و فشار دادم رو چشمام

 .دونمیچند ماهه... نم دی_شا

 

 چشماش نگاه کنم. آروم گفت : یهام رو گرفت و مجبورم کرد تو شونه

 

 کی یمشاور تا اوضاعت بهتر بشه و تو حت شیپ میریم میما دار ؟یکن یم می_ترنم... چرا از من قا

 .یاشاره نکرد زایچ نیبار هم به ا

 

 مکث کرد و ادامه داد : کمی

 که من توش باشم! یخواب ؟ینیب یم ینجوری_چند دفعه ست خواب ا
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 رو دور گردنش حلقه کردم و گفتم : دستام

 

 .میاگر نخواب میش ینم دارینمازم ب یرابغلت بخوابم. ب یخواد تو یدلم م ،یرعلیبار بود... ام نی_اول

 

که  دمیپشت بهش خواب م،یدیبغلش نگهم داشت و بعد از خودش جدام کرد. کنار هم دراز کش یتو کمی

 بغلش. یتو دیاون من رو کش

 از پشت بغلم کرد و شروع به نوازش کردن موهام شد... من هم که حساس! زود خوابم رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

خواستم اون جا سرم بندازم رو هم تا کردم و  یکه م یگذاشتم. شال ملیرژ، ر هی فمیک یتو عیسر

 .فمیگذاشتم داخل ک میهمراه با کفش روفرش

 میدنبالم تا باهم بر ادیظهر دوش گرفت و بعد هم رفت خونشون تا لباساش رو عوض کنه و ب یرعلیام

 طولش داد. یمختلف ه یبه بهونه ها یول

 نیبار گفت ماش هیاتو کنم،  دیبار گفت لباسم رو با هی شگاه،یببره آرا دینش رو بابار گفت ماما هی 

که  رمیطول دادنش، آخر بهش گفتم خودم م نیکالفه از ا گهی! دگهید ینداره و صد جور بهونه  نیبنز

 .رسهیگفت داره م یعذر خواه یبا کل

 

و با آسانسور  دمیشد، کفشم رو پوش زنگ خونه که زده نکهیو شالم رو سرم کردم و به محض ا مانتو

 یآب رهنیهمراه با پ ،یلبخند زدم. کت شلوار طوس یرعلیام دنی. در رو باز کردم و با دنییرفتم پا

 گفت : ییرنگ روشن تنش کرده بود. با لبخند دندون نما

 

 ابونیخ یتو یکس ینجوریدوست ندارم ا یزدن شوهرت تموم شد سوار شو. خوشگل کرد دی_اگر د

 .نتتیبب

 

 و همون طور گفتم : میرفت نیسمت ماش به

 شدناتم مثل خودت قشنگه! یرتی_غ

 

 رو برام باز کرد و گفت : نیماش در

 .یکرد رید یخانوم که حساب نی... بشنی_حرفاشو بب
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 زدن : غینشست شروع کردم ج نکهیبه حرفش اعتراض کنم در رو بست. به محض ا نکهیا قبل

 

شد... بعد من  ساریفالن شد ب گهیم ینشستم. ه یز ساعت سه منتظر جناب عالتو؟ ا ایکردم  ری_من د

 کردم؟ رید

 

 و گفت : دی... دستم رو گرفت و بوسدیخند یبلند بلند م یرعلیام

 

 بخره! رخشکیش دیاونوقت شوهرت با شه،یم خشک رتی... حرص نخور شزمیکردم عز ی_شوخ

 

 دنیتا رس رفتم و نشستم ینظورش الل شدم. چشم غره ام دنیکنم که با فهم غیج غیدوباره ج خواستم

 زده نشد. یحرف گهیبه خونه د

که بود تعجب  یاز سکوت میداخل. وارد خونه که شد میو رفت میرو باز کرد نگیدر پارک موتیر با

 کردم.

بزنم که با  یدستش رو از دستم درآورد. برگشتم حرف یرعلیرفتم جلو که ام یطور داشتم م نیهم 

 دست مامانم شوکه شدم. کیو خانوادم و اون همه شمع و فشفشه و اون ک یرعلیام دنید

 گفت : یرعلیدهنم که ام یرو گرفتم جلو دستم

 

 !ی... تولدت مبارک خانومینفهم میکرد یسع یه گهی_د

 

 غیبا ج یلیکرد و ل یسرم خال یرو باال یدهنم... محسن برف شاد یزده دستام رو گرفتم جلو بهت

بود،  ادشونی نکهیبه خاطر ا ادیز یبغلم که منم دستم رو دور گردنش حلقه کردم. از خوشحال دیپر

 حرف بزنم. تونستمینم

 

عوض کردن لباسامون، بردتم  یبه بهونه  ه،یاز بق یدستم رو گرفت و بعد از معذرت خواه یرعلیام

 .وند به خودشاتاقم. در اتاق رو که بست، دستش رو دور کمرم انداخت و من رو چسب یتو

 و گفتم : دمیبهت خند با

 

 کار دارم پس... یگفت نقدری_ا

 

 رو تکون داد و گفت : سرش
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 چقدر استرس داشتم مِن خرس گنده! یباالخره. اگر بدون میکرد زتی_آره... سورپرا

 

 لباش. یپام بلند شدم و لبام رو گذاشتم رو یانگشتا یو دستام رو دور گردنش حلقه کردم، رو دمیخند

 .دنمیمکث شروع کرد به بوس کمیبا 

 تونست حالم رو بد کنه. ینم یچیو اون لحظه ه میهم بود یطعم لبا مست

 

که  نیکرد. هم تمیلب هاش رو از لبهام جدا کنه، به کمرم فشار آورد و به سمت تخت هدا نکهیا بدون

 .زد مهیپام خورد به تخت افتادم که ازم جدا شد و روم خ

اومد تو و اسمم رو صدا زد  یبا خوش حال یلیدر اتاق باز شد... ل هویجلو که  ادیخواست دوباره ب 

 تیهوا خشک شده بود و دهنش هم باز مونده بود؛ وضع یخفه شد. دستش تو تمونیوضع دنیکه با د

 بود! یتاسف بار

 .میکرد ینگاهش م میهمون حالت به صورت شوکه شده داشت یو من هم تو یرعلیام

 گند زده، دهنش رو بست، پشت کلش رو خاروند و گفت : دیفهم که تازه یلیل

 

 زدم. یدر م دی_فکر کنم... فکر کنم با

 

مکث در رو باز کرد و رفت  کمیدر... با  یکه رفت تو رونیآروم عقب گرد کرد و اومد بره ب و

 و در رو هم بست. رونیب

 که سرخ شده بود کردم و آروم گفتم : یرعلیبه ام ینگاه مین

 

 .رمیم یچرا من نم_

 

 کرد نلرزه از خنده گفت : یکم یکه سع ییبلند شد و با صدا یرعلیام

 

خانوم پشت هم  یلیاالن ل رونیب میرفت ترنم! پاشو، پاشو جمع و جور کن بر تمونیثی_آبرو و ح

 .دهیم یسوت

 

وهام رو تا کردم م یو بلند شدم. مانتوم رو درآوردم و شالم رو سرم کردم و سع دمیکش یقیعم نفس

 .شد بپوشونم یکه م ییجا

 کردم. زیرو هم تم یرعلیرو پام کردم، رژ لبم رو درست کردم و لب و دهن ام میروفرش یکفشا 
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کردم.  یغول رو هم رد م نیا دی.. باالخره باخب. یاسترس داشتم ول کمیبه خاطر سپنتا و زن عمو  

 .سالن یتو میدست هم رفت یو دست تو یرعلیهمراه ام

•°•°•°•°•°•°•°• 

 نیتند تند شروع کرد شمع ها رو روشن کردن و در هم یلیتوسط مامان جلوم قرار گرفت و ل کیک

هم کنارم نشست و دستم رو گرفت. با لبخند گفت  یرعلیاومد. ام یمن چشم و ابرو م یمدام برا ن،یح

: 

 

 آرزو بکن. هی_

 

 دلم به خدا گفتم : یرو فشردم و تو دستش

 .رینگ وقت ازم چیرو ه شهیم قیکه ازش بهم تزر یدست ها و محبت نیحب اصا ای_خدا

 

 بغلم کرد و گفت : یرعلیدست و سوت بلند شد. ام یشمع ها رو فوت کردم. صدا و

 

 تولدتون مبارک باشه! ،ی_خانوم مهدو

 

 و مثل خودش گفتم : دمیخند

 !زیسورپرا نیاز ا ی... مرسیمهدو ی_آقا

 

 رو برداشتم و گفت : کیوسط و ک دیپر یلیبزنه که ل یخواست حرف و دیرو بوس میشونیپ

 

 _حاال... نوبت کادوهاست.

 

 دنیرنگ رو باز کردم و با د یمخمل ینفر خاتون کادوش رو برداشت و گرفت سمتمون. جعبه  نیاول

 اونقدر خوشحال شدم که حد نداشت. ،یریو تحر یاون هم به فارس ،یرعلیگردنبند طرح اسم ام

سر تکون داد و  یرعلیام یهم تشکر کرد. خاتون برا یرعلیند شدم و خاتون رو بغل کردم... امبل 

 گوشم گفت : ریز
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 .دمیخورش یرو دار یخوشبخت نیا اقتی_ل

 

غرور که  یکه زن عمو با کل رمیرو بگ یبعد یزدم و نشستم تا کادو دشیچروک یلپا یرو یا بوسه

 .نگاهش بود اومد جلو یاز اول مجلس تو

 رو گرفت سمتمون و گفت : یشده ا چیکادو پ یجعبه  شخند،ین باهمون

 

از  نی. امیبرات گرفت یحساب یکادو هیتولد نگرفتن برات و امسال  ییبه خاطر اون رسوا شی_سال پ

 طرف من و سپنتا و عمو جانت.

 

 ت :من گف ینشست رو پام و  به جا یرعلیداغ کردم، خواستم منفجر بشم که دست ام دوباره

 

درخواست  هیحرفم رو  نی. ادیاز گذشتش نزن یمن در کنار ترنم هستم، حرف ی_بهتره تا وقت

 .دیریمحترمانه در نظر بگ

 

 رون؟یب زنهیطرف دود م یاز سوراخ دماغا و گوشا لمایف نیا یتو نیدیشد نگو و نپرس! د یسکوت

 ن.... همه ساکت شده بودچیشده بود. سپنتا هم که ه یجور نیهم قایدق

 

کرد  یم یدهنش رو گرفته بود و سع یعمو با حرص عقب گرد کرد و رفت کنار عمو که جلو زن

 به شکم عمو زد که اون هم خندش رو خورد. ینخنده نشست. مشت محکم

جو رو عوض  نکهیا یباز کنه گذاشت کنار و مامان هم برا نکهیاون ها رو بدون ا یکادو یرعلیام

 مون.خودش رو گرفت سمت یکنه کادو

رنگ همراه با  یصورت یمانتو هیبود. با لبخند شروع به باز کردن کادوش کردم.  یبزرگ یجعبه  

 بود. بلند شدم و مامان رو بغل کردم و گفتم : یو آب یصورت یرنگ ها بیکه ترک یروسر کی

 

 قشنگن. یلیمامانم... خ ی_مرس

 

 و رفت کنار. دیرو بوس گونم

 نیماش هی دیکرد! کل بابا شوکم یکادو شتریاز همه ب ینشستن ولهم کادوهاشون رو دادن و  هیبق

 رنگ. یمشک شیوش ستیدو

 !دمشیرنگش رو بابا خودش گفت وگرنه من که ند البته



 

 364  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 گرفت سمتم و گفت : یکیرنگ کوچ دیسف ی. جعبه یرعلیبه ام دینوبت رس باالخره

 

 ناقابله. یلیخ گهی_د

 

 شروع کرد دست زدن و خوندن : یلیل

 شود.  دهیشود بلکه پسند دهیز شود د_با

 

جفت گوشواره با  هی دنیدور جعبه رو باز کردم، در جعبه رو برداشتم و با د دیخنده روبان سف با

چشمام گرد شد. دست انداختم دور گردنش و  ،یبعد کیانگور  هیقرمز و درخشان و شب یها اقوتی

 که خودم بشنوم گفت : یوشم جورگ ریز یرعلیبغلش کردم که همه شروع کردن دست زدن. ام

 

 بود. شیکی نیدارم برات... ا زی_بازم سورپرا

 

 گفتم : یجدا شدم و با خوشحال ازش

 .ادیز یلیقشنگه... خ یلیخ یرعلی_ام

 

 .میدستم زد و کنار هم نشست یرو یا بوسه

 بود... به خصوص که ی. شام خوشمزه ازیشام دعوت کرد سر م یمامان همه رو برا باالخره

 سپنتا و زن عمو هم برام مهم نبود. ینگاه ها یبار حت نیاول یکنارم بود و برا یرعلیام

•°•°•°•°•°•°•°• 

 رفتن.  یو چا کیو خانواده بعد از شام و خوردن ک عمو

و  یرعلیهم با ام یلیکردن و محسن و ل یدور هم نشسته بودن و صحبت م یرعلیمن و ام ی خانواده

 .زدن یمن حرف م

 به محسن کرد و گفت : ینگاه مین یلیحبتامون لوسط ص 

 

 _محسن، بهشون بگم؟

 

 کردم و گفتم : زیرو ر چشمام

 ؟یرو بگ یچ ه؟یچ هی_قض
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کرد و به من نگاه کرد. باالخره  یتک سرفه ا یرعلی. امیلیو دست انداخت دور گردن ل دیخند محسن

 ! اخم کردم و گفتم :گهیحساس بود د یمحرم و نامحرم یرو

 

 شده؟ یچ ن؟یحرف بزن نیخوایم_ن

 

 گفت : یدهنش و با ذوق کنترل شده ا یدستش رو گرفت جلو یلیل

 

 .میریرو باهم بگ یو قراره تا آخر ماه عقد و عروس ی_محسن اومد خواستگار

 

رو بغل کردم و  یلیدروغ نگفتم... خودم رو جمع و جور کردم و بلند شدم. ل ختیبگم پشمام ر اگر

 گفتم :

 

 خوشحالم! ادیز یلی... خوونهیالمصب! خوشحالم برات د یه خرش کرد_باالخر

 

 که محسن گفت : میو تشکر کرد. نشست دیخند

 ؟یای یخونه م دنیچ ی_به عنوان خواهر داماد برا

 

 که لبخند به لب داشت کردم و با ذوق گفتم : یرعلیبه ام ینگاه

 !شهیباورم نم یوا ن؟یخبر داد هی... به بقشهی_هنوز باورم نم

 

واسه داشتنم خودش رو  یروز هیکه  ی.. آخه فکرش رو بکن! محسن.دنیخند میاز ذوق زدگ همشون

 کرد. یازدواج م قمیرف نیتر یمیکشت، حاال داشت با صم یداشت م

 اتاقشون رو درست کنم. فمهیحاال من به عنوان خواهر همون مرد، وظ و

 

 .شده بود لیخبر تکم نیامروزم با ا یشحالگذشت و خو یم یخوش بود... روزها به خوش خبرها

خوشگلم رو برداشتم که سوار بشم، البته اولش  نیماش دیو من هم کل میکرد یخداحافظ یهمگ باالخره

 میپارک کنم و باهم بر نگیپارک یرو ببرم تو نیبعدش قبول کرد تا ماش یمخالفت کرد ول یرعلیام

 .مینیرو بب شیبعد زیاون سورپرا
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 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

رو زد و قفلش کرد، بوسه  نیماش موتیشد و خودش رو کش و قوس داد. ر ادهیپ نشیذوق از ماش با

 کاپوتش زد و گفت : یرو یا

 

 چی... هاینکن ی. حسودواسم داره یزیعشقم چه سورپرا نمیاستراحت کن. من برم بب نجای_ملوسک تو ا

 !رهیگ یاسم نمتو رو و یکس جا

 

 یرفتار ترنم چه جور نیمن با ا ی افهیق نیکن یبرگشت سمتم و منتظر نگاهم کرد. حاال فکر م بعد

 بود باال! دهیشده بود؟ دهنم باز و ابروهام هم پر

 رو باز کرد و گفت : ششین

 

 !گهیخب؟ دوستش دارم د هی_چ

 

 رو به حالت دعا بردم باال و گفتم : دستام

 !تهیاولو یخانوم ما که تو نی... ِمن جمله اضیاکِشف کل مراللّهم  ای_خدا

 

 حالت اعتراض اسمم رو صدا زد و گفت : به

 

 یدونیاومده قدر نم رتیگ یناز نی_برو عمت رو مسخره کن... خدا خودت رو شفا بده. خانوم به ا

 اون وقت قدرم رو... . دنشیدزد یکه... وقت

 

لباش و محکم  یر کردم، سرم رو کج کردم و لبام رو گذاشتم رورو پ نمونیب یقدم بلند فاصله  هی با

 مکث ازش جدا شدم و با حرص گفتم : کمی. با دمشیبوس

 

بفهمن که تو  دیبا ایاون مغزت فرو کن. همه دن یرو تو نی! ادیترنم جاو ی_تو تا آخر عمرت مال من

 دیتاک هم حق نداره... ی. و کسکه مال منه، فقط مال منه، جون منه.. یکس ایو  یزی... و چیمال من

 ؟یدیکنم... فهم ی... حق نداره روش دست بذاره، وگرنه خوردش مکنمیم
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. کم کم میزد ینم یکدوم حرف چیو ه میشده بود رهیهم خ یچشما یکرد... تو ینفس نفس نگاهم م با

 لباش حالت لبخند گرفت و زمزمه وار گفت :

 

 نیبه جز تو ا چکسیصاحابشه! ه شیر خیمال بد ب ؟یشیم جذاب تر یشیم یرتیغ یوقت یدونست ی_م

 خودتم. شی... تا آخرش پخوامیهم بخواد من نم ی... کسخوادیمال بد رو نم

 

و فشارش بدم و  رمشیبغلم بگ یخواست ساعت ها تو یکرد دلم م یم یبلبل زبون ینجوریا یوقت

 اومد. یبود که دلم نم فیوجودم حلش کنم، اما اونقدر ظر یتو

 

نگفت.  یچیزدم و بغلش کردم. دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و ه شیشونیپ یرو یا بوسه

 نخورد! نگیهم گذرش به پارک یکس چیخداروشکر ه

 بغلم بود که باالخره گفت : یتو قهیسه دق دو

 !خوامیدومم رو م زی.. سورپرا.ایچونیمن رو بپ ی_حاال فکر نکن االن تونست

 

 گفتم : و دمی... خندطونیش یا

 مسافرت. میبر میخوا یرو ببند م فتی_بدو برو ک

 

 گفت : متعجب

 شرکت؟ طیشرا نیا یمسافرت؟ االن؟ تو ؟ی_چ

 

 کردم و گفتم : زیرو ر چشمام

 

 فیک هیهم رو به راهه. شما برو  زیواسه من! من درستش کردم و همه چ کنهی_چه شرکت شرکت م

 .اریقشنگتم ب یاون چادر نماز گل گل یداشت. لباس گرمم بردار. دوس نیهفته بچ هیواسه 

 

 دست انداختم دور شونه هاش و گفتم : ره،ینم دمید یکرد. وقت یم شده نگاهم زیر یبا چشما همچنان

 

 .نمیبچ فیخودم برات ک میبر ای_اصال ب
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رو درست کرده بودم و صنددق  فمی. من هم که ظهر کمیندیچ کیکوچ فیک هیو خنده  یشوخ یکل با

 کرده بودم. میبود... بماند که ترنم چقدر حرص خورد؛ چون ازش قا نمیب ماشعق

 مسافرت بودن. نیا انیهم با مادر و پدر ها صحبت کرده بودم و در جر قبلش

کردمش  نمیباالخره سوار ماش م،یبگذر زشیعز نیترنم با ماش یجانسوز و پر آه و ناله  یخداحافظ از

 .میو به سمت مشهد راه افتاد

 .عقب یایصندل یرو میو گذاشت دمیخر یخوراک یاصرار ترنم کل به

 تشیداد که چه قدر اذ حیعمو و زن عموش توض یهم درباره  کمیدرباره تولدش نظر داد و  کمی ترنم

 کردم هم به خاطر اونا بود! داشیسرگردون پ ابونیخ یکه تو یکردن و اون دفعه ا

 

وقت به کشتن ندمش،  هیسفارش که  یو بعد از کلاز دو ساعت حرف زدن هم که خسته شد  بعد

 . دیخواب

 و ترنم هم همچنان خواب بود. میراه بود یبود که تو یساعت چهار

 

 بود و نگرانم کرده بود. دهیبود که د یخواب ریدرگ ییجورا هی فکرم

 یم تمیو اذ دیچرخ یذهنم م یسوال تو نیا یه نه؟یسورن بب یداشت من رو به جا یلیچه دل آخه

 ترنم حواسم بهش جمع شد. یکردم که با صدا ی. داشتم فکر مکرد

 یشد و فقط م ینم داریزدم ب یصداش م یکه هرچ شبیگفت دوباره... مثل د یم ونیداشت هز انگار

 نداشته باشم! شیگفت درد داره و کار

 

 یهم م زدم، تکونش یاستراحتگاه پارک کردم و همزمان که صداش م یرو کنار جاده و تو نیماش

 فیصورتم و نشست. کتک خوردن از دست ظر یتو دیمحکم کوب ییهویدادم. دستم رو پس زد و 

 هم درد داشت! کمیترنم شوکم کرده بود... 

 نیدهنش و ه یمکث دستش رو گرفت جلو کمیبا  یبود ول جیخودش هم گ م،یمن و بهت زدگ دنید با

 کردم و گفتم : ی. تک سرفه ادیکش

 

 ؟یخوب ؟یشد ی_چ

 

 گونم و گفت : یرو گذاشت رو دستش

 کنه؟یبد زدم؟ اصال حواسم نبود. درد م یلی_خ
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 و گفتم : دمیکردم، دستش رو گرفتم و بوس یخنده ا تک

 ؟یدید یدوباره خواب م ؟یکه توهم خوب نجاستی_من خوبم... مسئله ا

 

 :کردم و گفتم  تیکه با انگشتم سرش رو با سمت باال هدا نییرو انداخت پا سرش

 

داره  یخواب هات شروع شده؟ چ نی. چرا دوباره اخوامیترنم، من جواب م نیی_سرت رو ننداز پا

 کنه؟یم تتیاذ

 

 باال انداخت و با بغض گفت : یا شونه

 

که تو  نهیدارم ا میزندگ یکه من االن تو ی. تنها ترسهیخواب ها چ نیا دنید لیدل دونمی_خودم هم نم

 هیفهمم تو هم  یباالخره من م ،یرعلیام ستینت فقط تنها گذاشتن من نرو از دست بدم... از دست داد

تا معاشقه  کردمبا خودم کار  ی... هامیتو برنم یو من اصال از پس ارضا کردن حسا یدار ییازاین

 ...من... من یبره ول نیبار هم که شده فراتر از ا کی یبرا یهامون حت

 

کردم، دستاش رو گرفتم و بغلش کردم.  یکرد. کالفه نوچ ینفسش گرفته بود و داشت هق هق م انگار

 کمرش رو ماساژ دادم و گفتم :

 

اگر  ،ینیمن بهتر یبرا یجور نی... همیخودت. تو خوب یکن ترنم، نگه ندار تو هیکن... گر هی_گر

. تا آخر عمر هم میکن یذارم... باهم حلش م یتنهات نم ،یمشکل دست و پنجه نرم کن نیقراره با ا

 شرفتیپ یکل یمونه... حت ینم ینجوریمطمئنم ترنم... مطمئنم هم یول مونمیم شتیول بکشه من پط

 !میداشت

 

 دادم : صیهاش به زور حرفاش رو تشخ هیگر نیو از ب دیبغضش ترک باالخره

 

اگر ولم  یحت ای ؟یچ یبه زور به خواستت برس یخب... خب اگر تو هم بخوا ؟ینشم چ ی_اگر عاد

 باز منو... گهیهر کس د ای... اون وقت سورن... گهید یکیا ب یو بر یکن

 

مهربون  یول تیشونه هاش رو گرفتم و از خودم جداش کردم... با جد د،یحرفش که رس ینجایا به

 گفتم :
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مسافرت که  میریم میدار زم،یترنم. آروم باش عز دمی... بهت قول مفتهیاتفاقات نم نیوقت ا چی_ه

که  میریم میخدا ضامنمون بشه و کمکمون کنه. دار شیپ میبه امام رضا بگ حالمون خوب بشه... که

 یکن الیو فکر و خ یدلت نگه دار یها رو تو ینگران نیتو ا نکهینه ا م،یعاشق تر بش م،یآروم بش

 بشم من! تیاشک یقربون اون چشما

 

مچ دستام...  یروو اشکاش رو با انگشت شستم پاک کردم. دستاش رو گذاشتم  دمیرو بوس شیشونیپ

 دستاش رو گرفتم و گفتم :

 

 میشو، بر ادهیاالن پ ،یول یهات رو گفت یو ممنون که باالخره نگران دمیترنم، حرفات رو شن نی_بب

کن و بشور،  زیشده روش رو تم یباهم قاط یداشت شیآرا یصورت خوشگلت که االن هرچ ییدستشو

 شیخوب پ یلیخ یهفته  هیسمت مشهد که  میبربرات بخرم و بعد هم  یمشت یپپرون هی میبعد بر

 .ومونهر

 

 بچه ها. نیکرد... ع یزد فقط نگاهم م یشده بود. حرف نم رهیچشمام خ یدرشتش تو یچشما با

 آروم تر شد و رفت تا صورتش رو بشوره. قهیبعد از دو سه دق باالخره

 .میکله تا مشهد رفت هی ،ینیزم بیو س یپپرون تزایاز خوردن پ بعد

•°•°•°•°•°•°•°• 

گرفتن و کارت اتاق رو  که از قبل کرده بودم، مدارکمون رو یهتل و طبق رزرو میدیرس باالخره

 دادن بهمون.

مجدد، کارت ورود و  ییاز مسئوالن حراست آورد و بعد از خوش آمد گو یکیهامون رو  فیک

 خروج اتاق رو داد بهمون و رفت.

 

 گهیده بودم و هم ترنم که بعد از اون توقف کوتاهمون دکر یشده بود و هم من که رانندگ صبح

 .میبود، جنازه بود دهینخواب

 گوشه و گفت : هی دیهامون رو کش فیک ترنم

 

 .میاول بخواب ،یستی... اگر گرسنه نگمی_م

 

 سمتش، شالش رو درآوردم و از پشت بغلش کردم و گفتم : رفتم

 خستم. یلی... خمیبغل هم تا شب بخواب یخواد تو ی_دلم م
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 و برگشت سمتم. دستاش رو انداخت دور گردنم و گفت : دیخند زیر

 . یبخواب یتونیم ی_تا هر وقت دوست داشته باش

 

شد. مانعش نشدم و گذاشتم کارش رو تموم کنه. لباسم رو  رهنمیپ یهم مشغول باز کردن دکمه ها بعد

 یوارم که دستم رو گذاشتم رو. دستش رفت سمت شلدیرو بوس نمیقفسه س یاز تنم درآورد و رو

 دستش و آروم گفتم :

 

 .الیخیب ارم،یدر ب فیاز ک ی_حوصله ندارم شلوار راحت

 

 باال انداخت و گفت : یا شونه

 

 نداره! یاشکال میلخت کنار هم بخواب کمی و ساعت ها لباس تنمون بوده... می_االن هر دومون خسته ا

 

 کردم و گفتم : یبود؟ تک سرفه ا شبیهمون ترنم د نیباال... ا دیپر ابروهام

 

 _تو هم لباساتو...

 

 کرد گفت : یخودش رو باز م یمانتو یو همون طور که دکمه  دیحرفام پر وسط

 

 خوابم... خوبه؟ ی_منم با تاپ و شرت م

 

 یم نیاول ینوزده ساله رو داشتم که برا ای جدهیپسر ه هینشست کنج لبم... حس  یناخواسته ا لبخند

 .نهیتن لخت دوست دخترش رو ببخواست 

مانتوش تنش بود و شرت  ریباسنش که ز یرنگ تا رو دیرو در آورد و با تاپ سف نشیسوت ترنم

 . شلوارم رو درآوردم و گفتم  :ستادیرنگ جلوم ا یمشک

 

 م؟ی_بخواب

 

 لب گفت : رینگاهم کرد و ز کمی
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 نیا یداشته باش کمیش دی... تو االن باهیبچه مذهب هی... انگار نه انگار واسه هیکلی_ماشاهلل عجب ه

 هوا!

 

 و گفتم : دمیشکمش نشون داد. بلند خند یرو جلو یحجم گرد بزرگ هی بعد

 

و  یو امام عل امبریشکم گنده و چاقالو باشه؟ اتفاقا پ دیبا ه،یمذهب یکه هر چ هیچه باور غلط نی_ا

 . هیاز سالمت یزئدادن... اصال ج یم تیبه تناسب اندام اهم یلیهم خ شونیبق

 

 ینیپا و کمرش و بلندش کردم. ه ریرو باز کرد و باز شونه باال انداخت... دست انداختم ز ششین

 یو دست انداخت دور گردنم. بدنش گرم بود... بدن هر دومون گرم بود، برعکس هوا دیکش

 اطرافمون که سرد بود.

 لم هم نبود.داشت... هرچند بار او یبرخورد بدنش با بدنم حس خوب 

 

شکل بزرگ و قرمز رنِگ وسط اتاق  یا رهیتخت دا یسمت اتاق خواب بردمش و رو به

 خوابوندمش.

 رومون و گفت : دیپام، پتو رو کش یو بغلش کردم. پاش رو انداخت رو دمیکنارش دراز کش 

 

 .یِمستر خسته... خوب بخواب ری_صبحت بخ

 

شدنم بود  لکسیکه به خاطر ر یلذت بردم... با لبخندبدنش  یرو انداختم دور کمرش و از گرما دستم

 گفتم :

 

 .ی_تو هم خوب بخواب

 

 خسته بودم که زود خوابم رفت. نقدریا و

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•
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 دنیبه اطراف نگاه کردم و با د کمی. دمیرو د یرعلیرو باز کردم، اول صورت غرق خواب ام چشمام

 لبخند زدم. تمونیوضع

بودم به شکمش و پاش رو  دهیدست انداخته بود دور کمرم و چسب یرعلیرفته بود باال و ام لباسم

 پام. یانداخته بود رو

 گفتم : رلبیو ز دمیمردونش کش یبازو یرو رو دستم

 

 .خوامیاز خدا نم یزیچ گهید ،ی... تا آخرش هم اگر باشی_تو که هست

 

 گفت : یخش دار و آروم یلبخند زد و با صدا هوی چشماش رو باز کنه، نکهیا بدون

 

عاشقانمون جور بشن  یدونفره ها نکهی... مثال اخوامیم زایچ یلیخ یتو رو دارم ول نکهی_اما من با ا

 !زودتر

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 ه؟یعاشقانه چ یآقا... منظورت از دونفره ها ری_عصرت بخ

 

 زد و گفت : میشونیپ یرو یا بوسه

 .گمیکه بعدا بهت م زایچ یلی_خ

 

 رو تکون دادم و خواستم بلند شم که نذاشت و گفت : سرم

 بغلم بخواب.  یتو گهید کمی_

 

 کالفه بلند شدم و گفتم : قهیثابت موندم... بعد از ده دق گهید کمیو  دمیخند

 

 .گهیبلند شو د ،یرعلیام میدیخواب یلی_خ

 

 چشماش رو باز کرد و گفت : باالخره

 حرم. میبعدش هم بر م؟یناهار بخور میبعدش بر م،یریش بگ_دو
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 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 فقط االن بلند شو. ،یتو بگ ی_هرچ

 

 قد علم کرده بود. یشرتش بدجور ریز اتیخندم گرفت... محتو ستادیا یو بلند شد. وقت دیخند

 گفت : زیرد نگاهم رو گرفت، اخم کرد و اعتراض آم یوقت

 

 ! گهیتوئه د ری.. همش تقص.ای_ب

 

 گفتم : دیلرز یکه از خنده م ییصدا با

 جنبه! یب یآقا گمیبه بعد بهش م نی_از ا

 

 گرد شد و گفت : چشماش

 

 .رسهیجنبه هم م یب یآقا نی... باشه... نوبت من و به قول شما اایهست ی_عجب آدم

 

 . زدم به رون پاش و گفتم :دیخند یطانیهم ش بعد

 .نمیبرو حموم ببادب...  ی_ب

 

 رو باز کرد و گفت : ششین

 حرفا. نیعاشقانه و ا یدونفره ها ؟یی_حموم دوتا

 

 بودم گفتم : دهیخجالت کش کمیکه  یکردم، پشت سرم رو خاروندم و درحال یسرفه ا تک

 

 بهتره. ینجوریتو برو... بعدش من برم، ا گمی_اوم... م

 

 حموم. یرداشت و رفت توحولش رو ب یو با حالت خنده دار دیکش یآه
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 ناهار. یاز هتل برا رونیب میو رفت میاز اون هم من رفتم و تند تند حاضر شد بعد

 یگردنمون، از تو یکه م یقسمت ی. تومیاز خوردن جوجه کباب خوشمزه، به سمت حرم راه افتاد بعد

 . دمیوتر دجل کمیرو  یرعلیکه ام رونیرو درآوردم و سرم انداختم. رفتم ب دمیچادرسف فمیک

 

رو بسته بود دور شونه هاش،  شرتشییسو بش،یج یبودم! دستش رو کرده بود تو لشیاستا عاشق

زده بود و گنبد رو نگاه  هیساعدش تا کرده بود و به ستون تک یرنگش رو تا رو دیسف رهنیپ نیآست

 کرد. یم

 سرم صاف کردم، رفتم جلو و با لبخند گفتم : یرو رو چادر

 

 .پیخوشت یآقا میبر گهی_خب د

 

 یقلبش و با صدا ی... دستش رو گذاشت روستادیصاف ا هوی دنمیرو برگردوند سمتم که با د سرش

 گفت : یآروم

 

 خانومم. یخواستم! چقدر قشنگ شد یم گهید زیچ هی_کاش از خدا 

 

 ی. دست تودیسرم رو بوس ی. دستش رو گرفتم که روداشت یبار خانومم گفتنش حس قشنگ تر نیا

 .میحل مشکالت من دعا کن یاستحکام رابطمون، برا ی... تا برامیهم به سمت حرم رفت دست

 حرم. یجدا شدم و رفتم تو یرعلیام از

هم نبود، اصال شلوغ نبود و راحت تونستم دستم رو به  یلیاول هفته بود، زمستون بود و تعط چون

 برسونم. حیضر

 

 یمسافرت حت نیهم ی. خواهش کردم تا بتونم تودلم با امام رضا حرف زدم، التماسش کردم.. یتو

 بشم.  کینزد یرعلیبه ام شتریکوچولو ب هیشده 

 هم باشه، که ازم دل سرد نشه.  یرعلی، حواسش به امخدا ضامنم بشه شیخواستم تا پ ازش

 

و  رونیکردن، از حرم اومدم ب هیکردن و گر ارتیز قهیرو خوندم و باالخره بعد از  چهل دق نمازم

 .دمیرو د یرعلیصحن انقالب ام یطبق قرارمون تو

 رو دور شونم حلقه کرد و گفت : دستش
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 نشه. ظهرمون که قضا شد. رید گهید یخوند یخانوم؟ نمازتم م یکرد ارتی_ز

 

 زدم و گفتم : لبخند

 هتل. می... بعدش برکمی مینیبش می_آره من خوندم، بر

 

 گرد شده گفت : یچشما با

 ؟یبخواب یدوباره بر یخوای... نکنه مرونایب می_تازه از هتل اومد

 

 و گفتم : دمیخند

 شده! کی. آخه هوا تارمی_خب نه... تو بگو کجا بر

 

 آورد گفت : یکه کفشاش رو در م یلبخند در حال با

 

 یهتل هم فکر نکن م میتا صبح خوابم بره... بر گهی. فکر نکنم دمینیبش اری_فعال کفشات رو در ب

 گردونمت. یم ابونایخ ی. تا صبح تو..یذارم بخواب

 

 ی. چادرم رو انداختم دور گردنم و به بازویرعلیو من هم کفشم رو درآوردم و نشستم کنار ام دمیخند

 دادم.  هیتک یرعلیام

 گفت : قینفس عم هیزد و به پنجره فوالد اشاره کرد... نگاهش کردم که با  یلبخند

 

مشهد، خواستم برم  میبار که با مامان و حاج بابا اومده بود هیم. بود زهیم زهیر یلی_ ده سالم که بود خ

 له شدم. تیجمع نیدستم رو بزنم به پنجره فوالد، اونقدر کوچولو بودم که ب

 

 و گفت : دیخند

 _دستم هم شکست.

 

 خدا... با تعجب گفتم : ای

 !یرفت یحاج بابا م ایبا مامان جون  ؟یرفت یی_خب چرا تنها
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 کرد و گفت : تشونیو به سمت باال هدا دیکش به موهاش یدست

 

بودم و حرف گوش نکن! بگو  طونیبود که ش نیا میبچگ یاز خصلت ها گهید یکی... گهی_خب د

 ؟یسوزوند ییشایچه آت تیبچگ یتو تو نمیبب

 

 من! یلبم خشک شد... بچگ یحرفش لبخند رو نیا با

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 

و سرم  نییسرسره انداختم پا ید که با محسن رفتم پارک. بعد از باالهفت سالم بو دی_خب من شا

 !دمیخند یمن م یول مارستانیمن رو بغل کرد برد ب هیمحسن با گر رهینم ادمیشکست. 

 

 باال انداختم و ادامه دادم : یا شونه

 

 یبار نیخربرد، بابا هم که وقت نداشت. آ ی_از اون به بعد مامان نذاشت برم پارک... خودش هم نم

 سالم بود. جدهیه دیشا یشهر باز ایکه رفتم پارک 

 

 کردم و گفتم : یتلخ یخنده  تک

 شدم البته! هیتنب یو خب بعدش هم کل میچوندیپ رستانیدب ی_با بچه ها

 

 با لبخند بغلم کرد و گفت : گم،ینم یچیه دید یکرد. وقت ینگاهم م فقط

 

 من! یدختر کوچولوناراحت بشه  نمیبرمت پارک... نب ی_خودم م

 

حس و حال  نقدریا یسرد بود و من هم لرز کرده بودم ول یلیبغلش موندم. هوا خ یو ساکت تو دمیخند

 نگفتم. یچیداشت که ه یخوب

 .رونیب میرفت ح،یبه سمت ضر میسالم داد نکهیو بعد از ا میباالخره بلند شد 

 .میراه افتاد و میشد نی. سوار ماشفمیک یرو تا کردم و گذاشتم تو چادرم

 نداشتم فر خورد! ینگه داشت پشما یشهرباز یجلو یوقت ،یبرتم ول یدونستم کجا داره م ینم
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 کرد گفت : یرو پارک م نیکه داشت ماش یحال در

 

 .میخوش بگذرون یکل میبر ایب ،یول میهوا سرده و ممکنه سرما بخور نکهی_با ا

 

 دهنم گرفتم و گفتم : یذوق دستام رو جلو با

 .یرعلیام یبهم. مرس گذرهیهمه داره خوش م نیمسافرت و ا میروزه اومد هیزه _تا

 

 زد و گفت : یلبخند

 .زمیعز یدختر کوچولو کنمی_خواهش م

 

 و گفت : دی... بلند خندبازوش یشدم و زدم تو سیف پوکر

 

ختر بچه د نیا نیبهم. ع یدیحق م ،ینیبب یکن یذوق م یخودت رو وقت افهی... تو هم اگر قهی_خب چ

 نشده. رتریشو تا د ادهی! حاال پیشیبندن... مثل اونا م یم یها هستن که موهاشون هم خرگوش

 

 .میشد ادهیو با هم پ دمیخند

 !میاومد تیموقع نیبهتر یخلوت بود به خاطر سرما! کال تو یشهرباز

 یها یم انرژکرد یزدم که قشنگ حس م غیج نقدریحال داد و ا نقدریو ا میسوار شد ییترن هوا اول

 شده. هیتخل میمنف

فقط دستش رو انداخته بودم دورم و در سکوت  یرعلیام میبود ییکه سوار ترن هوا یتمام مدت در

 یها یباز یلیرنجر، سالتو و خ یتو یحت د؛یترس ینم یزیچ چیبشر از ه نیزد. انگار ا یلبخند م

 زد. یهم اصال داد نم گهید

 و گفت : زده رو گرفت جانیآخر دست من ه در

 

معدمو پوکوند!  یسالتو بدجور هیآخر نی... ایاجق وجق بود سوارمون کرد یباز ی_خب... هر چ

 .امیحال و هوا در ب نیچرخ و فلک حاال تا من از ا میبر ایحاال ب

 

 اسم چرخ و فلک خنده رو لبم خشک شد... با تته پته گفتم : دنیکه با شن دمیخند یبه حرفاش م داشتم
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 بلنده! یلیخ نی... نه، انجایک؟ اونم چرخ و فلک ا_چرخ و فل

 

 کرد و گفت : زیرو آورد جلو و شروع کرد به مرتب کردن شالم. چشماش رو هم ر دستاش

 

 !ایترسناک کرد یها یهمه باز نیا ؟یترس ی_تو واقعا از ارتفاع م

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 !نیبلنده هم گمیترسم... فقط م ی_ترس؟ نه نم

 

 کرد و گفت : تمیسمت چرخ و فلک هدا به

 .میبر میبه خانوم نترس خودم... بر نی_آفر

 

از اون باال و  میفتیب هوی دمیترس یم نکهیاومد... فقط به خاطر ا یاز چرخ و فلک بدم م شهیهم

 اومد. یبدم م نیهم واسه هم نیاز تلکاب یرفت، حت ی. از اون اتاقک لقش که تا آسمون ممیریبم

 

هم نشست  یرعلیو ام شیصندل یترس و لرز سوارم کرد. نشستم رو ینوبتمون شد و با کل خرهباال

 ننشست. یکنارم ول نهیرو به روم. انتظار داشتم بش

منقبض  شتریرفت باال، ب یم شتریب یکه راه افتاد، ذره ذره افتادن فشارم رو حس کردم. هرچ نیهم

 شدم. یم

بلند زدم و داشت  غیج هیو  دیهوش از سرم پر گهید نیکاب چرخ و فلک و تکون ییهوی ستادنیا با

 نشست کنارم. عیبلند شد و سر یرعلیگرفت که ام یم میگر

 

 ...مردم یداشتم م گهیخورد و منم که د یبه شدت تکون م نیخاطر بلند شدنش، کاب به

وند سمت خودش صورتم رو برگرد یرعلیگفتم که ام یرو بسته بودم داشتم تو دلم اشهدم رو م چشمام

 شل کردن عضالتم و آروم کردنم. یحرکتش بس بود برا نیلبام. هم یو لباش رو گذاشت رو

 مکث گفت : کمیاز  بعد

 

 ترنم! به من نگاه کن. یترس یم نقدریدونستم ا ی_نم
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 بغض گفتم : با

 . میریم یم میافت یخوره... م یتکون م یلیخ نی... انی_ا

 

 و گفت : دیخند

 ؟یترس یع نم_پس از ارتفا

 

 رو تکون دادم و گفتم : سرم

 چون لقه...  نی_نه فقط ا

 

 گفتم : قینفس عم هیدستش چنگ زدم و با  به

 شه؟ی_چرا تموم نم

 

 گوشم گفت : ریز

 _خب تازه شروع شده.

 

 یداد. دستش رو میگرد شد و نگاهش کردم که برم گردوند، از پشت بغلم کرد و به خودش تک چشمام

 کرد. یوم داشت نوازش مشکمم بود و آر

هم تموم  ایگاهم شده بود که االن دن هیتک یجور یرعلیمهم نبود... ام نیکاب یتکون خوردن ها گهید

 کردم! یشد جام رو عوض نم یم

 بشم. ادهیکمکم کرد پ ستاد،یا یازم جدا شد و وقت م،یشد کینزد نیکه به زم نیهم

 نداختم.ا یصندل یرو فوت کردم و بدن کرختم رو رو نفسم

رو  شرتشییآناناس برگشت. بعد از خوردنش، سو وهیپاکت آبم هیبدون حرف رفت و با  یرعلیام

 انداخت دور شونم و گفت :

 

 متفاوته خانوم. زتی... کال همه چیترس یاز چرخ و فلک م یول یکن یترسناک م یایباز نی_ از ا

 

 هی. کال میشدن به سمت هتل راه افتادو بعد از سوار  میرفت نینگفتم. به سمت ماش یچیو ه دمیخند

 .میکدوم گرسنه نبود چیه یول میوعده غذا خورده بود
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 یانرژ یمانتوم شدم. انگار کل یهتل، شالم رو در آوردم و مشغول باز کردن دکمه ها میدیرس یوقت

 کردم از گرما ممکنه منفجر بشم! یبدنم جمع شده بود و حس م یتو

 رهنشیپ رون،یاومد ب ییاز دست شو یرعلیزدم. ام یاشتم خودم رو باد مبودم و د ستادهیا نیسوت با

 بهم. دیو از پشت چسب یجالباس یرو انداخت رو

 گوشم گفت : ری. دستش رو دور شکمم حلقه کرد و زدیبرخورد بدنامون به هم، بدنم لرز از

 

بهت  یاجازه نداد یوقت تا خوامیاونقدر دوستت دارم که نم ،یول شمیکه من دارم منفجر م یدونی_تو م

 ...که ییکابوسا نیدست بزنم... اونم با ا

 

... بدون توجه به قلبم که وسط حرفاش، برگشتم و لبام رو گذاشتم رو لباش ،ییهوی میتصم هی یط

 .میدیبوس یرو م گهیشد، دستام رو گذاشتم دو طرف صورتش و محکم همد یداشت منفجر م

 

 داد. یبعدش دستش رو گذاشت پشت سرم و به خودش فشار م یولاولش شوکه شده بود  یرعلیام

 عقب و با نفس نفس گفت : دیمکث سرش رو کش کمیگذشت که با  یا هیثان چند

 

 !رمیخودم رو بگ ی... جلوتونمینم میبر شیپ شتری_ترنم... ب

 

 گفتم : دهیهم نفس بر من

 !ری_خب نگ

 

 براش !بود  یحرفم کاف نیزده نگاهم کرد، انگار هم بهت

اش  دهیباسنم و بلندم کرد. دستم رو دور گردنش و پاهام رو دور کمر و شکم ورز ریانداخت ز دست

 حلقه کردم.

 مهیتخت انداختم. روم خ یرو باز کرد و بعد رو نمیقفل سوت م،یدیبوس یرو م گهیجور که همد همون

شلوارم رو در آورد.  و شکمم زد، سگک شلوارم رو باز کرد و نهیس یقفسه  یرو یزد و بوسه ا

 شلوار خودش رو هم درآورد گفت :

 

 م؟ی_تمومش کن

 

 اما سرم رو تکون دادم و گفتم : دم،یترس یهنوز م نکهیا با
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 .می_تمومش کن

•°•°•°•°•°•°•°• 

 شده بودم. داریشده بود... نماز صبحمون هم قضا شده بود و من هم از درد ب صبح

با  یلیخ نکهیداد. درد داشتم... با ا یشکمم رو ماساژ م بودم و داشت یرعلیبغل ام یپشت تو از

باز هم درد داشتم. الله  ،یرفتار کرد و اونقدر خوب بود که هردومون رو به اوج برسونه ول متیمال

 و آروم گفت : دیگوشم رو بوس ی

 

... فتهیاتفاق ب نیخودمون ا یخونه  یتو یمن بهت زهر کردم. دوست داشت م،یروزه اومد هی_تازه 

 دکتر؟ میبر یدرد دار یلیاگر خ

 

 و نالم دوباره بلند شد. با بغض گفتم : دیکش ریبرگردم سمتش که دلم ت خواستم

 

 ... از جلو بغلم کن فقط.یرعلی_ام

 

سرشونم زد  یرو یهر دومون. بوسه ا یرو دیرو زد کنار، از روم رد شد و دوباره پتو رو کش پتو

 مردونش و گفتم : یبازو یو بغلم کرد. سرم رو گذاشتم رو

 

مال توئه. ناراحت نباش،  زمیخوش گذشت. باالخره تموم شد... باالخره همه چ یلی_حالم خوبه... و خ

 من... خوشحالم!

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیو چند بار پشت سرهم پ دیخند

 

 خورمت؟ یدوباره م یگینم یکن یم ی... دلبرنیحالش حرفاش رو بب نی_با ا

 

 رفت گفتم : یم داشت دوباره هوشم ،یرعلیآغوش ام یکه به خاطر گرما یو در حال دمیدحال خن یب

 

 دوستت... دارم. یلی_خ

 

 و خوابم رفت. دمیدوستت دارم گفتنش رو شن یصدا
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 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

اتاقمون کره، عسل،  خچالی یبعدش آروم از کنارش بلند شدم. تو قهیکه خوابش رفت، چند دق ترنم

 نه! ییچا یبود. نون هم بود ول گهید یزایچ یلیو خ ریپن

 .میدوست داشتم با ترنم بر یول رمیخواست دوش بگ یم دلم

 شبیشد که د یدونم چ ی. نمرمیلبم نشست. بهتر بود بهش سخت نگ یرو یلبخند شبید یادآوری با

ذهنش زنده نشه و فکر  یکه خاطرات بد گذشته تو باهاش رفتار کنم یکردم جور یسع یاجازه داد ول

 .کنم موفق هم شدم

 

دوش کوتاه در حد غسل کردن )!( گرفتم، شلوار  هیو به سمت حموم راه افتادم.  دمیکش یقیعم نفس

 به اتاقمون، رفتم سمت ترنم. ییآوردن چا یتماس برا هیگرمکنم رو پام کردم و بعد از 

 یبود که دلم نم دهیگذشته بود. اونقدر آروم و ناز خواب د،یابکه خو یساعت از موقع کی حدود

موهاش  ینخورده بود و ممکن بود ضعف کنه. آروم رو یچیه روزیاز د یکنم... ول دارشیخواست ب

 و گفتم : دمیدست کش

 

  ؟یبلند ش یخوای... نممیی_موحنا

 

 م گفت :زد. آرو یلبخند محو هیچشماش رو باز کرد و بعد از چندثان یال آروم

 

 .ری_صبح بخ

 

 و گفتم : دمیخند

 . برات صبحونه...زمیعز ری_صبح و ظهرت بخ

 

 آقا بود که گفت : هیدر اتاق حرفم نصفه موند...  یصدا با

 رو آوردم. یچا سی_سرو

 

 زدم و گفتم : یلبخند
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 _آروم بلند شو، تا خواب از سرت بپره من اومدم.

 

 در رو بستم. ،ینیکردم و بعد از گرفتن س یشکرتنم کردم و در رو باز کردم. ت شرتیت هی

 کرد و گفت  : یترنم. تک سرفه ا شیو رفتم پ زیم یرو گذاشتم رو ینیس

 

 م؟یکن کاریرو چ ی... اون مالفه خونیرعلی_ام

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 اول؟ یریدوش بگ یخوای_نگرانش نباش، اون با من... م

 

 داخت و گفت :ان دیلرز یبه پاهاش که داشت م ینگاه

 .امی یبه خودم م کمی_آره... 

 

 حموم. دستم رو که ول کرد گفتم : یرو گرفت به دستم و کمکش کردم بره تو دستش

 

 کمکت؟ امیب یخوا ی_م

 

 زد و گفت : یلبخند

 . یکن سیدوباره تنت رو خ خوادیفکر کنم، نم ی... تو دوش گرفتزمی_نه عز

 

 گفتم : یطونیلحن ش با

 .رمیر تو ده بار پشت سر هم دوش بگ_حاضرم به خاط

 

 و گفت : دیخند

 نکن.  تمی... اذستی_حالم جور ن

 

 .رونیو رفتم ب باال انداختم یا شونه
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ربع گذشت که  کیخنک بشه.  کمیتا حل بشه و  ختمیو براش نبات ر وانیل یتو ختمیرو ر ییچا

 باالخره صداش اومد :

 

 ؟یلطفا حولم رو بد شهی... میرعلی_ام

 

خش  یو با صدا رونیاومد ب د،یپوش نکهیبرداشتم و دادم بهش. بعد از ا یجالباس یرو از رو لشحو

 گفت : یدار

 

 .کشه هنوز یم ری_کمرم ت

 

و من  یصندل یکردم. آروم نشست رو تشیهدا زیشونه هاش رو گرفتم و به سمت م دم،یرو بوس لبش

 هم نشستم رو به روش. چندتا لقمه خورد و گفت :

 

 رفت. یم جیداشت سرم گ گهیگشنم بود. د یلی_خ

 

 و گفتم : دمیخند

 ... نه؟ شبیرو گرفتم د تیاز انرژ ی_کل

 

 وگفتم : دمیخند زیر زیکه سرخ شد. ر دینرس هیهاش به صدم ثان گونه

 

 االن حالت خوبه؟ نم،یسرخ شدنات... حاال بگو بب نی_به قربون ا

 

  آره تکون داد. یزد و سرش رو به معن یلبخند

 م،یحاضر شد نکهیو بعد از ا میاتاق گذاشت یگوشه  هی میرو برد المونیشد، وسا که تموم صبحونه

 .رونیب میرفت

شده و شماره اتاق  یخون یمختصر گفتم که روتخت یلیخانوم صحبت کردم و خ نیاز مسئول یکی با

 .کنهیداد تا قبل از برگشتنمون حلش م نانی. اون هم اطمرو هم گفتم

 بود! نیپنج ستاره هم یتل هاه یخوب

 .دیخر میکوتاه، رفت ارتیز هیحرم و بعد از  میبعد رفت م،یمسجد و نماز خوند میترنم رفت با
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هزار برابر عاشق تر شده بودم... انگار حاال مطمئن شده بودم که ترنم  شبیتونستم حس کنم از د یم

 دوستم داره و تمام و کمال مال خودمه!

 

. دیخر ینم یچیه یکرد ول یرو نگاه م زیمغازه ها و همه چ یرفت تو یشوق م ذوق و یبا کل ترنم

که  ی)طرح یاسپرت با طرح ارتش شرتیت هیذوق  یداشت با کل یوقت ک،یبوت هی یباالخره تو

 انداختم و گفتم : رشیکرد، گ ی( رو نگاه مدهیواسش جون م سندهینو

 

 .میبخر می_چشمت رو گرفته ها... بر

 

 کرد و با لبخند گفت : یسرفه ا تک

 .مینیرو بب گهید یجاها میبر یقشنگه ول یلی_خ

 

. با لحن بامزه دمیرو دادم و براش خر شرتیو نگهش داشتم. پول ت دمیبره که دستش رو کش خواست

 گفت : یا

 

 .ای_الزم نبود بخر

 

 رو دادم دستش و گفتم : سهیک

 

 ؟یگینم یچ یبگو برات بخرم... برا ادی یخوشت م یزیاز چ ی... خب وقتداستی_آره از لحنت پ

 

 سرش صاف کرد و گفت : یرو رو شالش

 .ادیخوشت ن دیاز خر دیگفتم شا دونمی_خب... نم

 

 ( اکتفا کردم.یدوست داشتن ی وونهیدستم گرفتم و به گفتن )د یکوچولوش رو تو دست

رو از اخم  نیلب نبود؛ اخسته شده بود و حالشم جا گهیترنم د یول میپاساژ راه رفت یتو گهید کمی 

 .دمیصورتش فهم یرو

 .میهتل بخور یتا شام رو حداقل تو میبه سمت هتل راه افتاد باالخره
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جوجه کباب خوش طعم و خوش بو، به سمت  هیو بعد از خوردن  میسمت رستوران هتل رفت به

 .میاتاقمون راه افتاد

 بهم کرد و گفت : ینگاه میاتاق ن دنید ها هم عوض شده بود. ترنم با یمرتب شده بود و روتخت اتاق

 

 شده. زی_اوا! تم

 

بدن  دنیرو تکون دادم. پشت کلش رو خاروند و مشغول درآوردن لباساش شد. با د و سرم دمیخند

دست بهش  دمیترس یاونقدر حساس بود که م ی... ولرمیگازش بگ تونمیخواست تا م یدلم م شیبلور

 بزنم و کبود بشه.

کرد، نگاه  یداده بودم و به ترنم که داشت لباساش رو عوض م تخت لم یگرمکن رو لباس و با بدون

 بود و مشغول شونه کردن موهاش بود که گفتم : ستادهیتاپ ا هیکردم. با  یم

 

 _بذار من برات ببافم.

 

 نگاهم کرد و گفت : نهیآ یاز تو د،یاز کار کش دست

 ؟ی_مگه بلد

 

 باال انداختم و گفتم : یا شونه

 بده. ادمیرو نبافتم... تو  ینه... قبال واسه کس_

 

 که دستاش رو آورد عقب و گفت : ستادمیزد و موهاش رو داد سمت من. پشتش ا یمحو لبخند

 

 یهر کدوم رو از رو بیترت نیبعد به ا ،یکن میتقس یحدودا مساو یبه سه دسته  دی_موهام رو با

 .یرد کن گهید یکی

 

 داد. کش رو از دستش گرفتم، بافتش رو باز کرد و گفتم : دونه بافت انجام هیخودش  و

 

 تخت. یرو میبر ای. بکنمیاالن درستش م سای... وادمی_فهم
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 شمیبه ته ر یبه بافت مو نداشت. دست یتخت و من مشغول شدم. در آخر اصال شباهت یرو مینشست

 و گفتم : دمیکش

 

 ترنم... فکر کنم خراب شد. گمی_م

 

 خنده. بازش کرد و گفت : ریزد ز هیو بعد از چندثان رو برد جلو بافتش

 

ها هم نه...  یبعض تونن،یمردا م ی. بعضیزنونه بکن یجنتلمنانه  یکارا نیاز ا ی_فکر نکنم بتون

 .کنمینداره خودم م یاشکال

 

شونش و نذاشتم. دوباره شروع  ی! خواست بلند شه که دستم رو گذاشتم رودیبهم برخورد شد اوه،

 کار گفتم : نیدرحکردم و 

 

 اگر نتونم! ستمین یرعلی_ام

 

قشنگ  اریشدم که بس رهیکلنجار رفتن، به شاهکارم خ قهی. بعد از ده دقدمیرو شن دنشیخند زیر یصدا

 .شده بود

 رو بردم جلو و گفتم : سرم

 

که مو  نهیون اقان نی... اولمیذار یبه بعد قانون م نیجنتلمنانه بکنه... از ا یکارا نی_آقاتون بلده از ا

 .یموهات رو خودت بباف یکار مردونه... حق ندار هی شهیبافتن م

 

 لبهام زد و گفت : یبوسه رو هیسمتم،  برگشت

 

 گهیجدا و دور از همد گهیوقت از همد چیباشه که ه نیباشه قانون دوممون... قانون اول ا نی_ا

 ... باشه؟مینخواب

 

 یلبهاش زدم و خوابوندمش. دستم رو تو یرو ی. بوسه ابرش گردوندم زدم و به سمت خودم یلبخند

گردنش. خواست دستش رو از دستم  دنیسرش و شروع کردم به بوس یدستاش قفل کردم و بردم باال

 گفت : یو بلند یعصب یبا صدا هویکرد که  یکه نذاشتم... داشت تقال م ارهیدر ب
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 .یکنیم تمیاذ یدستم رو ول کن دار یرعلی_ام

 

 گفت : یآروم یو شرمنده و با صدا دیکش یقیو نشست. نفس عم عیفاصله گرفتم که سرزده  بهت

 

 ذهنم. یتو شهیبد زنده م یدستام بسته باشه. خاطره  ادی یداد زدم. خوشم نم دی_ببخش

 

 کردم و گفتم : اخم

 _بازم؟

 

 رو آورد باال و گفت : سرش

 ؟ی_بازم چ

 

شدم و  کی... دوباره بهش نزدذوقمون یردم نزنم توک یکردم حسادت نکنم... سع یکردم و سع یپوف

 و گفتم : دمیگوشش رو بوس یالله 

 

 ... بذار بدنامون حرف بزنن.میحرف نزن ایحست کنم، ب خوامی_م

 

 شد به حرفم. یدیینگاهم کرد و نشستن دستاش رو شلوارم مهر تا کمی

•°•°•°•°•°•°•°• 

رو پام کردم و شرت ترنم رو هم دادم دستش که  گوشم بود. شرتم ینفس زدن هامون تو یصدا هنوز

 . بود پاش کرد دهیهمون طور که خواب

 

دادم  یشکم برهنش حرکت دادم. آروم ماساژ م یو دستم رو رو دمیکش یقینفس عم دم،یخواب کنارش

 داشت کم بشه.  یتا اگر درد

 فت :گ یآروم یدستم و برگشت سمتم. با صدا یبعد دستش رو گذاشت رو قهیدق چند

 

 _خوب بود؟
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 گفتم : تیجد با

 ؟ینشد تیازت بپرسم... اذ دیکه من با هیسوال نی_ا

 

 پنهون کرد و گفت : نمیس یرو تو سرش

 .میبود، راستش خوشحالم که تمومش کرد ی_عال

 

 و دستش رو دورش حلقه کردم و چسبوندم به خودم. دمیخند

بهش و چشماش رو بست. موهاش  و بعدش هم سرش رو چسبوند نمیس ینرمش نشست رو ی بوسه

 رو نوازش کردم و گفتم :

 

 .میخسته هم هست شهیم ریحموم اول... واسه نماز صبح د میبر ؟یبخواب یخوا ی_م

 

 کرد و گفت : یپوف

 ها!  شهیسخت م یلیوقتا نماز خوندن خ ی_بعض

 

. لبم دیکش یکوتاه غیپاش که ج ری. بلند شدم و دست انداختم زدمیرو بوس شیشونیو پ دمیگلو خند یتو

 رو گاز گرفتم و گفتم :

 

 !نترس یفتی... نم_آروم دختر

 

 گرفت گفت : یکه نگاهش رو از چشمام م یو در حال نشیس یرو گذاشت رو دستش

 

 حموم. رمی.. خودم م.یرعلیام نی_بذارم زم

 

 رفتم گفتم : یکه به سمت حموم م یو درحال دمیخند

 .میرینه خوشگله... م رمی_م
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 گرد شد و خواست اعتراض کنه که گفتم : چشماش

  ؟یکنیپنهونش م ی... از کدمیرو د زتیمن که همه چ گهی_د

 

 حموم گذاشتمش و گقتم : نیزم یرو

 

 ؟یکشیمنه... چرا خجالت م یبرا ایزن دن نیترنم... خوشگل تر یمن یآدم برا نی_تو حالل تر

 

 چشمام نگاه کرد و گفت : یتو باالخره

 

 بگم بهت. یچیه تونمیکه من نم یزنیحرف م ینجوریا یوقت _خب تو

 

آب متعادل شد، شامپو بدن رو برداشتم و  یپر شد و دما ی. وقتو به سمت وان حموم رفتم دمیخند

. دمیداشت خودش رو بپوشونه رو گرفتم و به سمت وان کش یتوش. دست ترنم که همش سع ختمیر

 .داد بهم هیکه تک خودم نشستم و بعدش هم ترنم رو نشوندم

 رون پاش و گفتم : یرو گذاشتم رو دستم

 نه... نه؟ گذرهیبارهامون داره قشنگ م نی_اول

 

 زد و گفت : یمکث پوزخند با

 بارهامون؟ من که... نی_اول

 

 و گفتم : دمیبگه... وسط حرفش پر خوادیم یچ دمیفهم

 

 رییکه عوض شد، تغ یدختر بود هی. دانشگاه باهات آشنا شدم.. یکه من تو یبود یدختر هی_تو 

 .شیکرد، من عاشقش شدم و اومدم خواستگار

 

 موهاش زدم و گقتم : یرو یا بوسه

 

عاشقانش با خودم بوده و  تمام جسمش و روحش مال  یرابطه  نی_حاال اون دختر، زن منه... اول

 منه.
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 گوشش زدم عقب و کنار گوشش زمزمه وار گفتم : یرو از جلو موهاش

 

. پس نمیبب یتونم تو رو با کس یوقت نم چیترنم. ه میرتیو غ یخودخواه، مغرور، عصب یلیخ_من 

نکن. خودت و من رو با فکر  یادآوریببرم، تو  ادیکنم گذشتت رو از  یتالش م نقدریمن ا یوقت

 .شمیتلخ نم یروزها ادآوریداشتم... اما مدام  ینکن. من هم گذشته ا تیکردن به گذشته اذ

 

 نینشست و نفساش کش دار و سنگ خیگوشش زدم که س یبه الله  یسیش استفاده کردم و لسکوت از

 .شد

 و گفت : دیاز جا پر هویشونه هاش ادامه دادم.  یهام رو تا رو بوسه

 

 !مایمون یواسه نماز دوباره خواب م شه،یم ریخوابمون د گمی... مگمی_م

 

 یداشت دوش م دم،یحرکتش خند نی... به ارونیبگذاشت و از وان رفت  یخمار یهم من رو تو بعد

 زدنش... تو دلم گفتم : دیگرفت که از فرصت استفاده کردم و شروع کردم به د

 

 خدا قسمتم کرد! یموقرمز یِ برف دی_ عجب سف

 

 که گوش بده؟! هیک یزد نگاهش نکنم ول یتشر م یه

 غرغر از حموم رفت. یبود با کل رونیحوله هامون ب چون

 وش گرفتم و حولم رو از ترنم گرفتم و دور کمرم بستم.هم د من

 .میدیو خواب میدیکه زود دراز کش میاونقدر هر دومون خسته بود گهید

•°•°•°•°•°•°•°• 

 !ستین یکدوم خبر چیاز ه م؟یبزن نایزنگ به مامان ا هی_به نظرت 

 

 زدم و بعد از قورت دادنش گفتم : تزامیبه پ یگاز

 

. سالم منم برسون حتما... زنمیزنگ م نایمنم به مامان ا ر،یا خانوادت تماس بگ. تو بزمی_موافقم عز

 .البته االن ناهارت رو بخور سرد شد
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با مادرش  یرو درآورد و تماس گرفت. پدرش خونه نبود ول شیگوش ن،یماش یتو میکه نشست نیهم

 حال و و احوال کردن، قطع کرد و گفت : قهیصحبت کرد. بعد از ده دق

 

 !وفاست یمن زنگ بزنم به مامان جون؟ نگن عروسمون ب_

 

 و گفتم : دمیخند

 

 نقدریالمصب! ا یمار دار ی... مهره گنایوقت ازت بد نم چیه نایمامان ا ی_باشه زنگ بزن... ول

 که نگو. کننیم یازت طرفدار

 

 شده گفت : زیر یچشما با

 خوره. یبه مشامم م یحسود ی_بو

 

 •°•°•°•°•°•°•°•ه ترنم از نگا •°•°•°•°•°•°•°•

 

 .نگفت یچیه یول دیخند

 زده گفت : جانیفاطمه خانوم رو گرفتم که با بوق سوم برداشت و ه ی شماره

 

 _سالم دخترکم.

 

 و گفتم : کریاسپ یرو زدم

 شما؟ حاج بابا خوبن؟ دی_سالم مادرجون... خوب

 

 هم اونجاست؟ یرعلیام زم،یقبول باشه عز ارتتونی. زمادر می_شکر خدا خوب

 

 گفت : یرعلیام خود

 ؟ اوضاع جوره؟ دیشنوم، خوب ی_سالم مامان، بله دارم م
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 پسرم، شما جوره اوضاعتون؟ می_خوب

 

 لبش بود گفت : یرو یکه لبخند گشاد یبه من کرد و در حال ینگاه مین یرعلیام

 

 .از من خدافظ گهی. خب دنیخوبه مامان نگران نباش یلی_خ

 

 هواس گفتم : یجمع و جور نشستم و ب کمی. کردم و قطع کردم یهم خداحافظ من

 ببند! شتوی_ن

 

 و گفت : ابونیگرد شده نگاهم کرد، دوباره سرش رو برگردوند سمت خ یبرگشت با چشما هوی

 

 !؟ی_چ

 

 گفتم : یگفتم... با شرمندگ یچ دمیکردم و تازه فهم یسرفه ا تک

 

 بابا... حواسم نبود آقا! ی. اینی یبندب شتوینبود که ن نیمنظورم ا ..ینی_نه 

 

 رو تکون داد و گفت : سرش

 به بعد. نی_خب حواست باشه از ا

 

و االن  رونیب می. از صبح زده بودسمت هتل میرفت یم میسکوت داشت یچه بهش برخورد! تو اوه

 گفت : یرعلیام میدیهتل که رس کی. نزدمیجنازه بود

 

 .امیبعد م انجام بدم دیدارم با یکار هیتو برو باال، من  میدی_رس

 

نگه داشت، برگشتم سمتش و با لحن  یوقت .یاز حرص و ناراحت دمیترک یداشتم م ینگفتم ول یچیه

 گفتم : ینیغمگ
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 .دیاز دهنم پر دیخب ببخش ؟ی_االن از دستم ناراحت

 

 و گفت : دی. لپم رو کش..دیباال و خند دیتموم شدن حرفم ابروهاش پر با

 

بخرم که برگشتم بهت  یضرور زیچند تا چ هی رمیدارم م ستم،ینکن... ناراحت ن ریذهنت رو درگ_

 .هیبه چ یچ گمیم

 

بشم که  ادهیکردم و خواستم پ ی. خدافظگفتم یکنه (ا ریلب ) خدا به خ ریرو فوت کردم و ز نفسم

 گونم زد و گفت : یبوسه رو هی د،یدستم رو کش یرعلیام

 

 .وشگل خانومشو خ ادهی_حاال پ

 

 زدم و به سمت هتل رفتم. یلبخند

•°•°•°•°•°•°•°• 

 شدم. رهیخ یکان*دوم و قرص اورژانس یحاو لونیتعجب به نا با

 کردم که خودش شروع کرد به حرف زدن : یم لیو تحل هیتجز داشتم

 

نه من  تو هست و یحاملگ طیمسائل... و خب فعال نه شرا نیدو روز اصال حواسم نبود به ا نی_من ا

 .هیچیبهتر از ه یدکتر داروخونه گفت االنم بخور یشده باشه ول رید دی. شاپدر شدن دارم یآمادگ

 

ممکنه کال بچه  ینیکرد.  میقسمت اولش بود که عصب نیدوم حرفاش ناراحت کننده نبود... ا قسمت

 نخواد؟

 رو گاز گرفتم و با اخم گفتم : لبم

 

 ...یبچه نم اونوقت تو... میش رو گذروندسخت ی_مگه بچه چشه؟ ما مرحله 

 

 رو آورد باال و گفت : دستش
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بگم که فکرت اشتباهه،  دیبا نویا یکه االن بخوام دربارش بحث کنم... ول ستین یزیبچه چ ی هی_قض

 ! با تعجب گفتم :تیوضع نیا ینه تو یمن بچه دوست دارم ول

 

 نکهی. اصال ما به خاطر امیریگ یم یروسمنظورت عقد بودنمونه؟ خب زودتر ع ت؟ی_کدوم وضع

  م؟یچرا صبر کن میراحت رابطه داشته باش میتونیحاال که م م،یآماده نبودم صبر کرد کمیمن 

 

 رو به روم و گفت  : یصندل ینشست رو یرعلیام

 

رو! بچه که  مونیی. من خلوت دو نفرم با زنم رو فال الزم دارم... تنهایکنیشلوغش م ی_ترنم دار

سر کار،   یایب یتونینم گهی. تو درهیم ادمونیخودمون رو  شه،یه خوبه اما، سرمون گرمش مباش

 توروخدا منطقت رو به کار بنداز. ؟یایبا عواقبش کنار ب یتونیم

 

از دست دادن  یرو نداشتم. آمادگ شیفکر نکرده بودم. االن آمادگ ناشیگفت... من به ا یم راست

 رو نداشتم. یرعلیما یواشکی یخلوت هام و محبت ها

 برش داشت و گفت : یرعلیرفت سمت قرص که وسط راه ام دستم

 

 ستم،یهم وام زشیهمه چ ی. پاامی یمن از موضعم کوتاه م بگو. یستین یدرصد راض هی ی_اگر حت

 .اشیسخت یحت

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 . یستیوام دونمی_م

 

 رفتم تا آب بخورم گفتم : یم خچالیکه به سمت  یرو ازش گرفتم و در حال قرص

 

 .یکرد یادآوری_من به عواقبش و اتفاقات بعدش فکر نکرده بودم، تو 

 

 بغلش. دستش رو دورم حلقه کرد و گفت : یرو که خوردم برگشتم که رفتم تو قرص

 

 که از وجود من و توئه! ی... بچه ایاری یم ایبه دن یپسر گوگول هیدختر و  هی ،یروز هی_
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سرم رو  ی. روپهنش و دستم رو دور کمرش حلقه کردم ی نهیس یسرم رو گذاشتم رو زدم و یلبخند

 . نفسم رو فوت کردم و گفتم :میاز هم جدا شد هیو بعد از چندثان دیبوس

 

 م؟یکن کاری_االن چ

 

 سمت تخت و گفت : دیرو کش دستم

 چرت کوچولو. هی م؟ی_بخواب

 

سکوت بود و بعد  یا قهیهردومون. چند دق یرو دیرو کش، بغلم کرد و پتو و باهاش همراه شدم دمیخند

 گفت :

 

 خواهش بکنم؟ هی_

 

 دادم و گفتم : هیتک نشیرو به عقب بردم و به س سرم

 . دیی_امر بفرما

 

 و آروم گفت : دیخند

 

خب  ،یول ادی یخوشم نم شیلوازم آرا یکال، چون من از بو یکاش نکن یرو کمتر کن... ا شتی_آرا

 ... لطفا.شهیخوب م یلیخ یحدودت کنم. کمترش کندوست ندارم م

 

. ارمیحرفش ) نه ( ب یشد نتونم رو یباعث م شیلحن دوست داشتن نیگفت و ا یمودبانه م نقدریا

 زدم و مثل خودش آروم گفتم : یلبخند

 

 .کنمی_چشم... کمترش م

 

 گوشم گفت : ریتر به خودش فشارم داد و ز محکم
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که بخواد به قصد  یکنم اون چشم نامحرم یط واسه من باشه. کور مفق اتی_من دوست دارم خوشگل

 بشه. رهیبد به تو خ

 

 شروع کرد به قلقلک دادنم. هویکه  دمیخند زیر زیبودنش و ر یرتیغ نیبردم از ا لذت

نشد. با خنده و شل شده کنارش  المیخیدلم درد گرفت ب یکردم ولم کنه و وتا وقت یخنده التماس م با

 اونم دوباره از پشت بغلم کرد.افتادم و 

 و بعد هم که خوابم رفت. میحرف کنار هم بود یب یا قهیدق چند

•°•°•°•°•°•°•°• 

 هم گذشت و تموم شد. مسافرتمون

 کمتر و کمتر شده بود. یرعلیام یبه لطف حرف ها و کارا کابوسام

شبا هم نه... اونقدر  یموند و بعض یشبا م یاومد خونم بعض یخوب بود، م یرعلیمن و ام ی رابطه

 خوشبخت باشم! نقدریتونستم ا یشد من هم م یشد که باورم نم یوقتا مهربون م یبعض

 

 مرتب و خوب بود. زیهشت ماه از عقد کردنمون گذشته بود و همه چ 

 . میداشت شیرو در پ یرعلیماه بود و تولد ام خرداد

تولد دونفره  هیهفته زودتر براش  کیگرفتم  میتصم نیهم یکنم و برا زشیخواستم سورپرا یم

 .رمیبگ

 

تا  رونیب میبا محسن ازدواج کنه، صحبت کردم و قرار شد فردا بر گهیکه قرار بود تا ماه د یلیل با

 .رمیکادو بگ یرعلیام یمن برا

 یپاساژ و بعد از کل میرفت یلیگرفتم، با ل یو سردرد مرخص ادیز یخستگ یبه هوا یرعلیام از

 چشمم رو گرفت. یا روزهیسنگ ف هیقشنگ و با  یلیتر مردونه با رکاب خانگش هیگشتن، 

. ساعت و لباس و عطر ادی یدونستم بدش م یچون، م دیشد خر یدستبند و گردنبند نم یرعلیام یبرا

 بود! یتکرار یلیکه خ زامیجور چ نیو ا

 یلیو به کمک ل دمیخر نایشمع و گل و ا ک،یمثل ک گهیخرت و پرت د گهید کمی دم،یاز خر خوشحال

 گذاشت گفت : یاپن م یها رو رو دیکه خر یدر حال یلیبردم خونه. ل

 

 قراره بهش خوش بگذره! نهمهی_خب کوفتش بشه ا

 

 و گفتم : دمیخند
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 !ایزن یبعد غر م دهیهمه بهت رس نیبود پس عن خانوم؟ خوبه ا یکه محسن برات گرفت چ ی_تولد

 

 و گفت : دیخند

 کنم؟ کاری_باشه حاال... خب چ

 

 رو دادم دستش و گفتم : فشیلبخند ک با

 ... خدافظ قشنگم.یچی_ه

 

 باز گفتم : شینگاهم کرد که با ن پوکر

 

هم گفته شب ساعت هشت  یرعلیکنم. ام یم یعشقم... خودم همه کارها رو اک یخسته بش خوامی_نم

 .ادیم

 

 مبل و با اخم گفت : یرو انداخت رو فشیک

 

 چند وقته. نیا ی! همش ضعف داشتستایفکر نکن حواسم بهت ن ست،ی_خب توهم حالت خوب ن

 

خب مهم نبود  یشد، ول یبدنم کرخت م ایرفت،  یم جیسرم گ ایچند وقت همش  نیگفت ا یم راست

 .ستمیدونستم حامله هم ن یم یاصال... حت

 

 ی. برانشیو تزئکردن خونه  زیتند تند شروع کردم به تم ،یلیشد بره. بعد از رفتن ل یراض باالخره

 ی. ساالد هم درست کردم و گذاشتم توعاشقشون بود یرعلیکه ام یدرست کردم و ماکارون ایشام الزان

 .خچالی

کردم.  نیو روشن کردم و اتاق خواب و تخت رو هم با گل تزئ دمیچ نیزم یتند شمع هارو رو  تند

ظرف و شمع هاش رو هم سر  یرو هم گذاشتم تو کیگل ها، ک نیرو هم گذاشتم ب یرعلیام یکادو

 موندم. یرعلیهشت روشن کردم، چراغ ها رو خاموش کردم و منتظر تماس ام

 جکتیآب شده رو خاموش کردم و بهش زنگ زدم که ر ی. شمع هاومدی... و نمیساعت شد هشت و ن 

 کرد. جکتیکرد. با تعجب دوباره تماس گرفتم که باز هم ر

بار جواب  نیو بهت زده... ا یبع دوباره تماس گرفتم، با نگرانر کیصبر کردم و بعد از  قهیدق چند

 داد و داد زد :
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 حرف بزنم. تونمینم ینی کنمیم جکتیر یوقت ؟یزنیزنگ م نقدریا هی_چ

 

 دادش الل شدم... آروم گفتم : یصدا از

 من. یخونه  یایقرار بود ساعت هشت ب ؟یرعلیام یی_کجا

 

 گفت : یکرد و با لحن کالفه ا یپوف

 

 ترنم؟ یدی... فهمیکنیهم در زد باز نم یو هرکس یکنیامشب... در خونت رو قفل م امی_نم

 

 رو گاز گرفتم و با بغض گفتم : لبم

 ...خواستمیغذا درست کردم، م یشده؟ من کل یچ یرعلی_ام

 

 که باعث شد ساکت بشم : دمیرو شن یزن یصدا

 .لطفا قطع کن کنمیدارم باهات صحبت م زمیعز یرعلی_ام

 

 نفسش رو فوت کرد و کالفه گفت : یرعلیام

 

 ... خدافظ.ینره در خونت رو قفل کن ادتی. میزن یحرف م امی. بعدا مامیب تونمی_حاال که نم

 

رو از گوشم فاصله  یساعت آروم آروم گوش کیبه دست نشسته بودم. بعد از  یساعته گوش کی تا

 .زیم یدادم و گذاشتمش رو

دستم  ،یبند کنم ول واریرفت و دستم رو خواستم به د جیلند شدم که سرم گزدم و ب یناباور لبخند

 یشکست و همه  دمیو اونقدر ضربه محکم بود که فهم یا شهیش زیم یو با َسر خوردم تو دینرس

 .نیزم ختیظرفا و غذاها ر

 

و نتونستم خودم ر یشل شدم که حت هویاونقدر  یول دیچیسر و صورتم و بدنم پ یتو یسوزش بد 

 نگه دارم. اریهوش
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 نیخودمون، نه خونه ترنم. با تمام ا ینه حوصله داشتم برم خونه  یاز دو شب گذشته بود ول ساعت

و  رمیخودم رو بگ ی. نتونستم جلوشد یافتادم دلم آشوب م یپر از بغض ترنم که م یصدا ادیحرفا، 

 کرده بودم. یرو سر ترنم خال تمینعصبا یهمه 

 

رو داشتم،  دشیرو هم کل ی. در ساختمون اصلدر رو باز کردم دیدر خونش پارک کردم و با کل یجلو

 .صداش کردم یرفتم داخل با خستگ نکهیبعد از ا

 بود کیاومد اما، اونقدر تار یم ایشمع سوخته و الزان یخواب بود. بو ینی نیبود و ا کیهمه جا تار 

 .هیبه چ یبدم چ صیتشخ تونستمیکه نم

رو  میبود و پام سوخت. با حرص گوش نیزم یکه رو یروشن مهیجلوتر پام خورد به شمع ن کمی

 کردم. دایبرق رو پ دیدرآوردم و چراغ قوش رو روشن کردم و به کمکش کل

 مان.خورده ه شهیاون هم ش نیجون و پر خون ترنم ب یجسم ب دنیبرق همانا و د دیزدن کل 

مبل  یجونش رو بلند کردم و رو یخورده ها جسم ب شهیش نیسمتش و از ب دمییگفتم و دو یابولفضل ای

 خوابوندمش.

چشمش  یاز گوشه  یپوست صورتش رو آروم با دستم درآوردم که اشک یکه رفته بود تو یا شهیش

 و ناله کرد. دیچک

 .شده یچ دمیون شده تازه فهمتولد له و داغ کیو ک ناتیتزئ دنیکرده بودم... با د هول

 کردم؟! کاریکردم؟ چ کاریحتما، من چ دهیرو شن میمر یصدا ترنم

 دهیرنگ پر یلی. صورتش خنییشال انداختم سرش، بغلش کردم و از پله ها رفتم پا هی نکهیبعد از ا 

 کرد. یترم م یاومد عصب یزخماش م یکه از جا یبود و خون

شدم و بغلش کردم. با دندونم شالش  ادهیپ عیسر م،یدیرس یم و وقتبه سرعت روند مارستانیخود ب تا

 ... بلند داد زدم :دمییو به سمت اورژانس دو دمیهاش کش نهیس یرو رو

 

 .ستیکمک کنه حال زنم خوب ن ادیب یکی... دی_کمک کن

 

 گرد شده گفت : یترنم با چشما دنیپرستار اومد جلو و با د هی

 آقا؟ یکارش کرد یاده؟ چحال و روز افت نی_چرا به ا

 

 گفتم : یعصب
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 یشکسته بود و خانومم رو زمی... مزیم ی شهیش  یافتاده رو دمیخونه د دمی_من خودم تازه رس

 .یبکن لعنت یکار هی ها بود. شهیخورده ش

 

کردن. ساعت چهار  رونیتخت و خودم رو هم ب هی یترنم رو گذاشتم رو شونییکمک و راهنما با

 شده. یبودم و منتظر بودم تا بگن چ سادهیوا یراننگ یصبح با کل

 و با اخم گفت :  رونیساعت بعد دکتر مذکر بخش، از اتاق اومد ب مین 

 

. زخماش دیباش شیو منتظر جواب آزما دیاز همسرتون. لطفا فرم رو پر کن رنیبگ شیآزما هی دی_با

 . دیکن لطفا اول فرم رو پر یول دشینیبب دیبر دیتون یپانسمان شده، م

 

 گفتم : یو با نگران دمیبره که دستش رو کش خواست

 افتاده؟  ی_اتفاق

 

 گفت : یجد یلیچشمش برداشت و خ یرو از رو نکشیع

 

به  دتی... امستین ی... کاهش پالکت خون که حدودا هم خطرناکه. اما قطعهیتوپنیترومبوس صمی_تشخ

 .ادیهم ب شیخدا باشه تا جواب آزما

 

 گذاشت و رفت.  تیاون وضع یرو تو رو گفت و من نیا

که داده بودن رو پر کردم. کشون کشون به  یفرم یپرستار ستگاهیا یو تو واریرو گرفتم به د دستم

من لبش رو گاز  دنیگرفتن. به هوش اومده بود و با د یسمت اتاق ترنم رفتم، داشتن ازش خون م

 گرفت.

وند که قلبم فشرده شد. پرستار که رفت پر از اشک و قرمزش رو بست و روش رو برگرد یچشما

 آروم گفتم : رونیب

 

 ؟یکنی_خانومم... نگاهم نم

 

 آروم گفت : یخش دار و پر از بغض ول یصدا با
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... تو گهیزن د هیبا  یلعنت یکنم، اون وقت... تو، تو زتی... سورپراخواستمی_من... برات... من م

 ..زن. هیبه خاطر... به خاطر  یرو قطع کرد یگوش

 

 و آروم گفتم : دمیحرفش پر وسط

 

پدر و مادرش که  شیدر شرکت تا من ببرمش خونه پ یبود ترنم... اومده بود جلو می_اون زن مر

 .زدلمیعز ستین یکنیکه تو فکر م ی. به خدا اونجورادیدور و برم ن گهیرو زدم و گفتم د رآبشیز

 

 دونمیمقاومت آروم شد. نم کمیبعد از زد. روش خم شدم و بغلش کردم.  شیرو آت گرمیهقش ج هق

 دکتر، از ترنم جدا شدم و رفتم سمتش. یچقدر گذشت که با صدا زدن ها

کاغذ رو از پرستار گرفت و بعد به سمت اتاقش  یسر هی. رونیب میبه ترنم، از اتاق رفت ینگاه مین با

 در اتاق رو بست گفت : یکرد. وقت مییراهنما

 

 ن؟یکنه؟ مثال آسپر یاستفاده م یخاص ی_پسرم، همسرت دارو

 

 آشپزخونش سرم رو تکون دادم و گفتم : یفراوان قرص تو یبسته ها یادآوری با

 

وقته که  یلیکنه. خ یخواب آور و آرام بخش استفاده م ی_بله همسرم مشکل خواب داره و دارو

 .کنهیهم مصرف م نیآسپر

 

 مکث گفت : کمیشد و با  شتریب اخمش

 

با  ی... ولفیخف یلیو نه خ دهیدرست بوده. فعال نه شد صمیسرت اومده... و تشخهم شی_جواب آزما

هرچه  دیو با کنهیرو رد م فیگفت داره مرز خف شهیکه همسرتون دارن، م ییها یزیتوجه به خونر

 . رهیزودتر تحت درمان قرار بگ

 

 دیدکتره هم فهم شد که نینفسم سنگ ی. به قدرنمیس یگذاشتن رو ییلویصد ک یوزنه  هیکردم  حس

لرزون  یو گرفت سمتم. با دستا ختیاتاق ر یآب از آب سرد کن گوشه  وانیل هی ست،یحالم خوب ن

 گرفتمش و آروم گفتم :
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 نداشت.  یخاص یزیخب اصال خونر ینی_اما... اما حالش خوب بود، 

 

 گفتم : یآروم یاز آب رو خوردم و با صدا کمی

 نه که...ممکنه... ممک ینی_چقدر خطرناکه؟ 

 

 یکه سر دی. انگار دکتره حرفم رو فهمارمشیبه زبون ب تونستمینم یدهنم رو قورت دادم، حت آب

 تکون داد و گفت :

 

خانومت رو  کنمیم هیپسرم. در هرحال توص ستمیمن دکتر متخصص ن یبه خدا باشه، ول دتی_ام

 کن. یامشب بستر نیهم

 

 !ست؟یمتخصص ن گهیصبح داره به من م شیش پلک زدم... بعد از دوساعت، اون هم ساعت فقط

پدرش زنگ زدم که بعد سه_  یرو ترک کردم. کالفه به گوش بلند شدم و بدون حرف اتاقش یعصب

 گوشم : یتو دیچیخسته و خواب آلودش با مکث پ یچهار تا بوق، صدا

 

 د؟یی_بله بفرما

 

 کردم و گفتم : یسرفه ا تک

 .مهیاوضاع وخ ی... ولیبدموقع تماس گرفتم ول دیببخش هستم. یرعلی... امدیجاو ی_سالم آقا

 

 گفت : یتر یجد یسکوت شد و بعد با صدا هیثان چند

 شده پسر؟ ی_سالم. چ

 

 کردم.  فیرو براش تعر هیقض دیمختصر و مف ق،ینفس عم هینشستم و با  یصندل یرو

•°•°•°•°•°•°•°• 

 ... نطوریمشدن ترنم هم ه یدو هفته گذشت، از بستر میاومدن مر از

 یوقتا که درد داشت م ینبود. فقط بعض اریهوش یبه قدر کاف یعنیباهاش حرف زد،  یلیشد خ ینم

 گرفتم. یو دستش رو م ششیرفتم پ

 غش کرد. مارستانیب یتو ه،یبه چ یچ طیشرا دیشد. مادرش که فهم یکه بستر یاز روز اول نگم
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کرد...  یآروم م یلیرو داشتن. محسن رو هم ل دهنده ینقش دلدار شهیو حاج بابا هم مثل هم مامان

 !یداد از نگران یکه خودش داشت جون م یا یلیل

 خون بود و لبام به هم دوخته شده بود! یوسط من بودم که چشمام کاسه  نیا

که به سرش خورده بود، به خاطر زخماش، روند  یحالش... به خاطر ضربه ا نیمن بود ا ریتقص

 همه رو کالفه کرده بود. نیت و ارف یم شیکند پ شیبهبود

خونش. تمام نقاط هر دو  یپالسما ضیخون گرفته تا تعو قیروش کرده بودن، از تزر یکار همه

 !گهیدستش کبود شده بود د

 

 دمیترس یکردم. م ینشسته بودم و به صورت غرق خواب ترنم نگاه م شیاتاق خصوص یصندل یرو

 ترنم حالش بد بشه نفهمم. چشمام رو ببندم و بخوابم و اون وقت اگر

 داد؟  یادامه م یبه زندگ یاومد و اون باز هم قو یبال سر ترنم من م نقدریا یجور چه

 یتو میمر دنیدر و بعدش هم د ی... که با صداندهیکردم به خودمون، به گذشته، به آ یفکر م داشتم

 .ستادمیسر جام ا خیچارچوب در، س

 بود زد، دسته گل رو گرفت سمتم و گفت : شخندین هیشب شتریکه ب یزورک لبخند

 

 شده. یچ دمی... از حاج بابا و خاله فاطمه شنادتی_اومدم ع

 

 کردم و گفتم : یفاطمه؟! اخم خاله

 

. نمتیبب میخوام دور و بر خودم و زندگ یدادم که نم حی_ فکر کنم همون شب برات واضح توض

که تا  یبرخورد کرد یمیهمون روز اونقدر صم .ادیب شیپ یو براش سوتفاهم نتتیهمسرم بب خوامینم

 زنه.  یباهام حرفم نم یاالن حت

 

 یو باصدا زیم یکرده اش رو چرخوند و کامل اومد داخل، دسته گل رو گذاشت رو شیآرا یچشما

 گفت : یآروم

 

از اول  یمدته نبودم ول هی. درسته که یانکار کن یتونی_منم واضح گفتم که حست رو به خودم نم

 .میکن یتش مدرس
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و آروم ترنم که صدام  جیگ یبزنم که صدا یبود! نفسم رو کالفه فوت کردم و خواستم حرف حیوق چقدر

 چشماش رو باز کرد و آروم گفت : ی... الزد مانع شد. از جام بلند شدم و رفتم سمتش

 

 ... آ... آب، تشنمه.ی_ام

 

اتاق،  یتو میمر دنیتر شده بود... و با د اریهوش کمیکردم و بهش دادم.  زشیخ میو ن ختمیآب ر کمی

 سرش رو برگردوند سمتم و آروم گفت :

 

 ه؟یخانومه ک نی_ا

 

 کردم و گفتم : یآراسته شد. تک سرفه ا زیبود به سبزه ن گل

 

 .رنیاالنم دارن م ادت،یاز دوستان مامان هستن. اومدن ع یکی_دختر 

 

 زد و گفت : یخبر لبخند یاز همه حا ب ترنمِ 

 .دیالزم نبود زحمت بکش ن،ی_لطف کرد

 

 گفت : یزد و با بدجنس یلبخند میمر

 

 !تیهستم، همسر سابِق همسر فعل مینکردن؛ مر یخوب معرف یلیجان من رو خ یرعلی_ام

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

. تیص و عصبانصداش آشناستا! مغزم و صورتم داغ شد از حر دمیزده نگاهش کردم. د بهت

 بهش گفت : یترسناک و نه چندان دوستانه ا یبا صدا یرعلیام

 

 .ینامبارکت رو ببر فیتشر گهی... بهتره دیموند نجایا ی_به اندازه کاف
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مرموز و  ی افهیق نیدختر با ا نیعقب، به نفع ا دمیکش یاگر االن م ،یبودم ول یعصبان یرعلیام از

 کرده! شیبرابر من آرا. ماشاهلل سه شد یم شیغرق آرا

 !گهید کردم یباهاش صحبت م دیازدواج کرده بود واقعا؟ حتما با نیبا ا یرعلیام 

دادم. دست آبکش شده و پر دردم رو گذاشتم  هیکه پشتم بود تک یرعلیکردم و به ام یتک سرفه ا باز

 زدم و گفتم : یپاش که دستم رو گرفت، لبخند یرو

 

اسم همسر سابق رو  یبتون ،یفرار کرد تیعروس ای یاز نامزد نکهیاز ا کنم االن بعد ی_من فکر نم

 منم. شونیا ی، هسر فعلمن! در هرحال... گذشته ها گذشته یِ رعلیام یرو یبذار

 

 تر گفتم : یبه جلو خم شدم و جد کمی

 

رو  تیزندگ ،ی. به شوهرم چشم داشته باشمارستانمیتخت ب ی_به حال و روز االنم نگاه نکن که رو

 هم بترس! یلیبترس... خ دم،یداغ د یلیخ میزندگ ی. پس از من که توکنمیم اهیس

 

 باشم... و آروم تر گفتم : لکسیکردم ر یدادم و سع هیتک یرعلیبه ام دوباره

 

 بهت بگم خانوم محترم؟ گهیجور د هی ای ی_متوجه شد

 

نشون  یعصب یدختره هم به قدراون  ی افهیقابل حدس نبود و ق ریکه غ یرعلیام یبهت زده  ی افهیق

 .رونیشد من آروم تر بشم. آخر هم نفسش رو فوت کرد و از اتاق رفت ب یداد که باعث م یم

 

حال به  یبره... ب لیتحل میشوکه کننده، باعث شده بود تا انرژ یول کیاتفاق کوچ نیانگار هم 

 دادم و گفتم : هیتک یرعلیام

 

 .ستیخوام بخوابم... حالم خوب ن ی_م

 

 گوشم گفت : ریز یآروم یگردنم نشون، با صدا یرو یا بوسه

 شدن هم بلدن! یرتیدونستم خانوم غ ی_نم
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دو هفته،  نیا و خودش هم مثل تمام لبم. کمکم کرد بخوابم ینشست رو یلبخند محو ،ینزدم ول یحرف

که از هوش  دینکش قهیمن شد. من هم چشمام رو بستم و به دق دنیکاناپه و مشغول د ینشست رو

 رفتم.

•°•°•°•°•°•°•°• 

 یو دکتر، م یرعلیمادر و پدرم، ام یگذشته بود، همچنان درمان ادامه داشت و از کارا یروز چند

 درمان به بن بست خورده. یراه ها یسر هیکه  دمیفهم

و چشمام رو باز کردم  یبزنم. به سخت غیج یتونستم حت ینم یبود ول دهیبودم، درد امونم رو بر خواب

دستم بود و خوابش رفته بود، دلم سوخت. چند تا سوزن به هر دو  یکه سرش رو یرعلیام دنیبا د

 ممکن بود. ریدستم وصل بود و تکون دادن دستم غ

. گلوم خشک شده بود ادیز یلیتشنم بود... خ یلیتکون دادم. خ یکه سِر شده بود رو به آروم انگشتم

و تند گفت  دیپر هویرو صدا زدم که  یرعلی. آروم اموختگلوم س ،یکردم که از خشک یتک سرفه ا

: 

 

 پرستار رو صدا کنم؟  ؟یشد؟ درد دار ی_تموم شد؟ چ

 

 چشمام رو بستم و گفتم : کالفه

 .خوامی_تشنمه... آب م

 

 و گفت : میشونیپ یآروم تر شد انگار، دستش رو گذاشت رو کمی

 .دمیبهت آب ماتاق خودت، بعد  یببرتت تو گمی_االن به پرستار م

 

و نرم رو  یدستمال پارچه ا کیبهم آب داد.  یرعلیساعت طاقت فرسا، باالخره ام میاز ن بعد

چند وقت بارها با سوزن سوراخ شده بود رو  نیکه ا میو زخم یخون یدستا یمرطوب کرد و به آروم

 کرد.  زیتم

 

شده  فید و موها و صورتم کثچشمام گود شده بود، رنگم زر ریشده بودم! الغرتر شده بودم، ز زشت

 .بود

کرد نگاه کردم. دستم رو از دستش  یم زیحالت ناراحت داشت دستام رو تم هیکه با  یرعلیبه ام 

کردم، با بغض شروع کردم  یزشت و الغرم نگاه م یو همون جور که به لرزش دستا رونیب دمیکش

 بهونه گرفتن :
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 ی. من زشت شدم. تو فقط داریریرو بگ میمر یریم یدیبره، تو منو طالق م شیپ ینجوری_اگر ا

 هندستون کرده آره؟ ادی لتیاومده، ف می... مریکن یلبامم بوس نم یحت گهیتو د فم،ی... کثیکنیترحم م

 

خش  یخشک شده بود، نگاه کردم و با صدا یهوا یکه دستش تو یکه بهت زده در حال یرعلیام به

 ادامه دادم : یدار و بلند

 

 تحملم... یمن دار شیهمش پ ش،یدیچند روزه ند گه،ید ششیبرو پ ؟یموند نجایا ا_ اصال چر

 

 بلند شد و گفت : یعصب هوی

 نه؟ ای یکنیبس م نه.. ای یکنی_بس م

 

فکر کردم که  نیاون لحظه فقط به ا یجا خوردم! با بغض فقط نگاهش کردم... تو شتریداد دومش ب از

 دوستم نداره! گهید یرعلیام

 

دهنش و اون هم بغض کرد، از  یگونم، دستش رو گرفت جلو یرو ختیاشکم که ر یقطره  نیاول

 بغضش حالم بد شد.

 شونم... آروم شروع کرد به حرف زدن : یاومد کنارم نشست و سرش رو گذاشت رو 

 

برات. ترنم من دو هفته ست خواب و  رمیبگ یتا بالفاصله عروس یخالص بش نجای_من منتظرم از ا

 میبه قرآن که نه مر .سرپا بمونم دیبا گمیبازم م ،یول رهیم میارم، با هر نالت نصف انرژخوراک ند

 .گهیکس د چیواسم مهمه، نه خودم، نه ه

که حاضرم جونمو بدم براش! بفهم که  ی، واسه زنم، واسه خانومم، واسه اونفقط واسه تو نجامیمن ا 

 زیچ چیکس و ه چیمهمه برام، نه ه تیقط تو و سالمتواسه من تموم شده... بفهم ترنم. االن ف میمر

 .گهید

 

 گفتم : یآروم یکمرش. با صدا یرو آوردم باال و گذاشتم رو دستم

 

 از من خوشگلتره. تو هم... می_با خودم که تعارف ندارم، مر

 

 گفت : یحرفم سرش رو بلند کرد و با لبخند محو وسط
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 !یهست یرعلیتو جادوگِر دِل ام نکهیرفته؟ ا ادتی... ییموحنا یخوشگل تر می_تو از مر

 

 شتریحرفا منو ب نیاون روز که بهم گفته بود جادوگر و من ناراحت شده بودم و اون با هم یادآوری با

 از قبل عاشق کرده بود، لبخند زدم. با همون لبخند گفتم :

 

 .دینرفته، من حساس شدم، ببخش ادمی_نه 

 

 لبام کرد و گفت : کیرو نزد سرش

 کنم خوشگله! یمن بوست نم ینگ نکهیواسه ا نمی_ا

 

نذاشت، کم کم  یکنم ول شی. چشمام رو بستم و خواستم همراهدنیهر دو لبم رو شروع کرد بوس و

 که سرم به عقب خم شد.  دنیتر و گردنم رو شروع کرد به بوس نییسرش رو آورد پا

 : دمیرو شن یلیل یدر اتاق باز شد و صدا هویشد و که  یداشت عوض م حالم

 

 _سالم من اومدم، خوش او...

 

رو صاف  میازم فاصله گرفت و منم روسر عیسر یرعلی. امدیما حرف تو دهنش ماس تیوضع دنید با

 و خطاب به ما گفت : یلیتک سرفه دستش رو گذاشت پشت کمر ل هی. محسن با کردم

 

 یداره عشق و حال م نجایخانوم ا نگو شه،یترنم داره از درد هالک م میکرد ی_ما رو بگو فکر م

 .کنه

 

 حرص اسمش رو صدا زدم که دستش رو برد باال و گفت : با

 .نیبکن نیدوست دار ی... اصن به من چه هرکارمی_من تسل

 

 گفت : یرعلیبعد با خنده به ام و

 !ایباش شهیعاشق پ یتونیچقدر م یرو نکرده بود ،ی_بچه مذهب
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 ت و گفت :هم شونه باال انداخ یرعلیام

 باشم، هستم. دیکه با ی_واسه اون

 

 کرد. رونشونیپرستار اومد ب گهید یتا وقت میدیو خند میکردن و گفت یشوخ کمیو محسن  یلیل

 گفت : یاومد با خوشحال یدکتر و وقت شیهم رفت پ یرعلیام م،یتنها که شد 

 

واسه ادامه درمان که اونم  یایب دیبار با هی ی. فقط هفته ای_دکترت باالخره اجازه داد مرخص بش

 خودم نوکرتم.

 

 لبخند گفتم : با

خالص  مارستانیب یزنم. خداروشکر از شر غذا یخواد برم حموم، دارم کپک م ی_االن فقط دلم م

 .شمیم

 

هم همراهم اومد. در  یرعلی. به زور مامان و بابا رفتم خونه و امو من هم شب مرخص شدم گذشت

 بردتم گفت : یغلم کرده بود و از پله ها باال مپله ها ب نییکه پا یحال

 

 ی. واسه عروسیو تپل بش یغذا بخور یبهت برسم. قراره کل یکل دی! باایالغر و سبک شد یلی_خ

 خانوم! یآماده باش دیبا

 

 تعجب نگاهش کردم و گفتم : با

 من؟ ی افهیق نیاالن؟ حتما با ا میریبگ یمگه قراره عروس ؟ی_عروس

 

 و نه مامان و بابا، گفت : میکه فقط خودمون بشنو یجور و آروم دیخند

 

 م،یساله که عقد کی کیندارم. نزد یطاقت دور گهی. من دمیریبگ یعروس ی_بله که قراره به زود

بهت  یوقت یشیهم خوبه. خوشگل ترم م یلیخ نمیب یکه من م ینیچشه؟ ا افتی. بعدم قگهیبسه د

 .میبرس

 

 گفت : رو باز کرد و یدر ورود بابا
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... باهاش حرف بزن غذاش رو گهیپر کاه شده د هیدختر ما شب نیا یرعلیام د؟یکن یپچ پچ م ی_چ

 بخوره حتما.

 

 و کوتاه گفت : دیخند یرعلیام

 خوره.  ی_م

 

 .تخت نشوند یاتاقم و رو یمن رو برد تو ن،یبذارتم زم نکهیا یهم بدون توجه به خواهشام برا بعد

 .خونه بود المیحوله و وسا ،یواست ولخ یشدت دلم حموم م به

پاهام  یکه مشغول مرتب کردن پتو رو یرعلیصدام رو مظلوم کردم و به ام اوردم،یطاقت ن گهید

 بود، گفتم :

 

 از خونه؟ یاریلباس و حوله برام ب یبر شهی... میرعلی_ام

 

 نگاهش رو دور اتاق چرخوند و گفت : د،یاز کار کش دست

 حوله؟ یحت ای جا؟نیا یلباس ندار ینی_

 

 کردم و گفتم : یپوف

 

... گهی. برو دنطوریخونه ست، حوله هم هم یتو شیبق یدو دست لباس مونده ول یکی... دونمی_نم

 زحمت. یرو هم بده ب میگوش

 

کشوها و کمدا رو نگاه کرد  یتو کمیپشت شلوارش درآورد و گرفت سمتم.  بیج یرو از تو میگوش

 و در همون حال گفت :

 

 زشته! نجای. اامیب تونمیمنم م ینجوری... ببرمت خونه حموم؟ اگمی_م

 

 و گفتم : دمیخند

 خواد. ینکن... االن فقط دلم وان آب گرم م تی_اذ
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 و شورت بنفش درآورد و گفت : نیست سوت هیکشو  یزد و بدون حرف از تو یلبخند

 

خسته  یلی. من تا خونه برم خهگید میکن یم شیکار هی_لباس هستا... دو سه تا هست. حوله رو هم 

 !شمیم

 

. نفس  دیخواب یرفت خونشون م یکم م یلیمن بود و خ شیدو هفته همش پ نیسوخت براش... ا دلم

 و گفتم : دمیکش یقیعم

 

 لطفا. ری_باشه اشکال نداره... پس از مامان برام حوله بگ

 

 باز گفت : شیاتاق و با ن ید تواوم لونیبا دو تا نا قهیدق ستی. بعد از برونیزد و رفت ب یلبخند

 

 و عاقلن!  دهیمادر و پدرت چقدر فهم نی_ا

 

 اتاق رو قفل کرد که چشمام گرد شد. با تعجب گفتم : در

 شده؟ یچ ؟یکنیم کاری_چ

 

ساده، درآورد و  یکیتن پوش و  یکیها دو تا حوله،  لونیاز نا یکی یسمت حموم و از تو رفت

 کمد داخل حموم. یگذاشت تو

 درآورد و گفت : یگرمکن مشک هیو  شرتیت هی گهید لونینا یهم از تو بعد

 

 گهیمن. خب د یحوله و لباس برا نمیجا برم حموم. ا نیرو داده که منم هم نایا دهی_مادرت زحمت کش

 .یایصبر کن من وان رو پر کنم بعد کمکت کنم ب

 

 رفت!  تمیثیبرو و حآ بایفکر کردم که چه ز نیو به ا هم  فشار دادم یرو رو چشمام

 .رفت جیو سرم گ دیکش ریکردم بلند بشم که پاهام ت یرو گرفتم به تاج تخت و سع دستم
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. دو هفته ست راه دمیخودم رو تا حموم کش ،یو صندل زیو با گرفتن دستم به م دمیکش یقیعم نفس

 خب! شهینرفتم، معلومه پاهام خشک م

 من، اومد سمتم و گفت : دنیکه با د ختیر یوان م یداشت شامپو رو تو یرعلیام

 

 ؟یچرا بلند شد گه،ی_گفتم صبر کن د

 

 و گفتم : دمیکش یقینفس عم کالفه

 راه نرفتم. نقدریخشک شدم خب! فاسد شد پاهام ا گه،یپاهام جون ندارن د یرعلی_ام

 

بدنم  به خصوص که کم،ی دمیکش ی. بعد از دو هفته خجالت مارمیو کمکم کرد لباسام رو درب دیخند

کتفم زد و  یرو یبوسه ا یرعلیهام که ام نهیس یکبود و زرد و الغرتر شده بود! دستم رو گرفتم جلو

 گفت :

 

 !ینره تو مال من ادتیهلوهاتو؟  یپوشون یم ی_از ک

 

وان و کمکم کرد  یرفت تو یرعلیام نم،یبش نکهیسمت وان. قبل از ا دمیزده خودم رو کش خجالت

 داده بودم. هیخودش پشتم بود و من بهش تککه  میبود ی. جورنمیبش

... شهیبدنم کرخت م شتریکردم ب ی... با هر لمسش احساس مدیکش یبدنم م یرو نوازش وار رو دسته

آروم و  یو با صدا دیگوشم خند ریکه ز دمیکش یگوشم، آه ناخواسته ا یالله  یلبش که نشست رو

 گفت : یخمار

 

 _حالت خوبه؟

 

کنه انتظار داره خوب باشم! سرم رو نود درجه  یم یطونی.. شومه که نه!؟ معلهیچه سوال نیا

 هم قفل شد. یچرخوندم سمتش که اونم سرش رو آورد جلوتر و لب هامون تو

•°•°•°•°•°•°•°• 

 وان حموم بلندم کرد. یبغلم و پام و از تو ریانداخت ز دست

 دا نگران شد. بنده خ یرعلیحال شدم که ام یب دنیبعد از به اوج رس نقدریا

 



 

 415  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

آغوش خودش. بدنمون  یتو دیولو بشم، کمرم رو گرفت و کش نکهیو قبل از ا نیدوش گذاشتم زم ریز

 .رونیب میو دوباره بغلم کرد و رفت دیرو آب کش

تخت، رفت و حوله ها رو آورد و به زور تنم  یگذاشتم رو عیبغلش جمع شدم که سر یاز سرما تو 

 دورم و آروم گفتم : دمیمرش  .پتو رو کشکرد و مال خودشم بست دور ک

 

 _حالت خوبه؟ 

 

 و گفت : دیبه موهاش کش یدست

 

 مارستانیروز هم نشده از ب هیبپرسم ازت... اصال مراعات نکردم. هنوز  دیکه من با هیسوال نی_ا

 و من... یمرخص شد

 

 وسط حرفش و گفتم : دمیپر

 هم بهم خوش گذشت! یلی_من خوبم، نگران نباش. خ

 

 .دیرو بوس میشونیپ یزد و رو یلبخند

 نیدلم قربون صدقش رفتم؛ ماشاهلل به ا یتو یو من ه دیکه مامان بهش داده بود رو پوش ییلباسا

 خب... بازم جذاب بود. یالغرتر شده بود ول کمی... البته کلیه

 ندم و گفت :بب نیبه منم کمک کرد لباس بپوشم، البته نذاشت سوت د،یلباساش رو پوش نکهیاز ا بعد

 

 .یاریکنه، پس بهتره بهش فشار ن یبدنت هم درد م ست،ی_حالت خوب ن

 

هم  یرعلی. امدمیتخت خواب یموهام رو با حوله بستم و دوباره رو دم،یلباسام رو پوش نکهیاز ا بعد

 .میو بعدش هم بخواب میبخور ارهیب یزیچ هیتا  رونیرفت ب

واسه  گهیاز پولدار بودن بابام خوشحال بودم که د قدرنیا یزمان هیتختم بزرگ بود...  خداروشکر

 االن...! یشدم ول یناراحت نم یلینداشتن توجه پدر و مادرم خ

 .از فکر دراومدم ،یرعلیباز شدن در اتاق و اومدن مامان و ام با

 و گفت : دیچیهم پ یبا لبخند دستاش رو تو مامان
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 یمقو یغذا هیمونده بود داغ کردم. فردا  شبید غذا از کمی. ی_داروهاتو گذاشتم با غذات بخور

رو  ینیس نیخانون بگ هی. غذاتون که تموم شد، به سمزمیکنم که حالت هم بهتر بشه عز یدرست م

 ببره.

 

 و با لبخند به مامان گفت : زیم یرو گذاشت رو ینیس یرعلیام

 

 دیم به ترنم هست... راحت باش. من حواسدیراحت بخواب دیبر د،ینگران نباش نقدری. ادی_شما لطف دار

 شما.

 

 نشیزرشک پلو با مرغ رو همراه با قرص هام خوردم. ما ب یرعلیمامان رفت. به کمک ام باالخره

خوابمون رو  یجا رون،یرو برد ب ینیس یخورد. وقت یهم خودش م کمیبه زور و با اصرار من 

 درست کردم و بالشت ها رو مرتب کردم.

رو درآورد و کنارم دراز  شرتشیت شهیهم اومد. طبق عادت هم یرعلیام که دمیتخت دراز کش یرو

 .دیکش

 بازوش و گفت : یسرم رو گذاشت رو د،یرو دور کمرم حلقه کرد و به سمت خودش کش دستش

 

 نره. ادتیرو  نی! ایطیو در هر شرا یجاست، در هر حالت نیهم شهیتو هم ی_ جا

 

 کرد، خوابم رفت. یش مکه موهام رو نواز یزدم و در حال یلبخند

 

 شدن...   یم یبه سرعت ط روزها

 !نیو بب ایکه ب میدیچ یجهاز یلیو به قول مامان و ل میکرد لیرو پر از وسا یرعلیام ی خونه

 کرد. یکرد و کمکشون م یکار م یلیمامان ها و ل یهم پا به پا یرعلیام

 دادم.  یم حیرها رو به مهران توضکا ،یرعلیکردم و در نبود ام یشرکت رو مرتب م یهم کارها من

 .میشد و سالن هم رزرو کرد دهیماه، جهاز چ کیاز  بعد

 باغ...  ای میریسالن بگ میما! مونده بود میسر رزرو سالن داشت یبساط چه

)!(  ینامحرم دلبر یمردا یو جلو یبپوش یلباس عروس ذارمیم یگفت اگر فکر کرد یم یرعلیام

 .یکور خوند یکن

 یکیکردم و دو تا سالن،  یمامان و بابا رو اک جهیواسم مهم نبود، در نت یعروس نیصال امنم که ا 

 .میزنونه رزرو کرد یکیمردونه و 
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وقت بد نشه و هم رنگ و روم  هیکرد تا هم حالم  یو کمکم م دیچرخ یدورم م یرعلیکه ام نقدریا

 کردن.  یبرگرده، خانوادم نم

 

از  شیکردم بدنم ب یو قلوه داد بخورم که احساس م گریو دل و ج یگرکیبرد منو ج یرعلیام نقدریا

 .کنه یم دیحد مجاز داره خون تول

 

 شد. یهم م شتریب چ،یشد ه یبهش کمتر که نم عالقم

 ،یشدم ول یو خانوادش م یرعلیبه ام میمر گاهیگاه و ب یشدن ها کیمدت شاهد نزد نیتمام ا یتو

 زنانه! استیس گنیکار م نی...به ا رهیبود که ازم فاصله نگ یرعلیگفتم و فقط حواسم به ام ینم یچیه

 

خفاش شب داره  نیو ع دهیتخت خواب یرو یرعلیام گم،یرو م نایاالن که دارم واستون ا خالصه

 بغلش بخوابم. یکنه و منتظره تا من برم تو ینگاهم م

 ییزایچ هیو باهاش  میفروختخونه رو  یالیمنه... کل وسا یخونه  ینیخونه،  نیا یشبمون تو نیآخر

 .میرو هم پس انداز کرد شیو بق میواسه خونمون گرفت

 .میمونده بود که اونا رو هم با خونه قرار بود بفروش زیم هیتخت و  هیفقط  

 

بغلش  یرفتم. دستش رو باز کرد که پتو رو بلند کردم و تو یرعلیبلند شدم و به سمت ام زیپشت م از

 حلقه کرد و آروم گفت :. دستش رو دورم دمیخز

 

 خودمون؟ یسر خونه و زندگ میریو م میریگ یم یعروس گهیکه  تا چند روز د یدار ی_چه حس

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 نموره هم نگرانم! هیدارم... و البته  یندی_حس خوشا

 

 و گفت : میشونیرو چسبوند به پ شیشونیپ

 ؟یواسه چ ینگران ه؟یچ هی_قض

 

 ختم و گفتم :باال اندا یا شونه
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 .فتهیم ادیمنتظره توش ز ری... اتفاقات غگهید هی_باالخره زندگ

 

 و اون طبق معمول با حرفاش آرومم کرد. میحرف زد یرعلیبا ام گهید کمیبود...  نیواقعا هم هم و

 .میگذاشت نیماش یو تو میمونده رو جمع کرد یباق یالیوسا م،ینمازمون رو خوند نکهیبعد از ا صبح

 . میمادر و پدرم راه افتاد یبه سمت خونه  د،یجد یبه صاحب خونه  دیدادن کل لیاز تحو بعد 

 موندم. یاونا م یمرخص شده بودم، خونه  مارستانیکه از ب یاز اون شب ،یرعلیاصرار ام به

خاطرات تلخ  ادآوریسال از عمرم رو توش گذرونده بودم و حاال برام  یو اند ستیکه ب یخونه ا 

 بود.

 

بود و اونقدر استرس داشت که محسن شب اومد خونمون و دست به دامن  یلیل یعروس گهید ی فتهه

رو درک  یلیهم سفارش کردم بهش که ل کمیکنم و  یدادم که درستش م نانیمن شد... به محسن اطم

 کنه.

 

له کرد که حام فیو بغض تعر یناراحت یباهاش حرف زدم، با کل یو وقت یلیل یرفتم خونه  فرداش

 گرفتن و صبر کردن رو بزنن. ینامزد دیو ق رنیبگ یزودتر عروس دیشده و محسن گفته با

فقط عقد کردن چرا  یکردم بابت حامله بودنش و بعد هم دعواش کردم که وقت یخوشحال یکل اول

رو کردن، اون  شونیبشه... واال! خوش گذرون ینجوریحواسش به خودشون نبوده که حاال بخواد ا

 افتادن! شیبه تشو وقت االن

 

 . دیرس یلیل یزود گذشت و روز عروس یلیهفته هم خ کی باالخره

 باغ. میدنبالم بر ادیب یرعلیو قرار بود ام شگاهیبودم آرا رفته

 

چون قرار بود  د،یکرده بود برام. موهام رو فقط سشوار کش یرنگ یصورت میمال شیآرا شگر،یآرا

 داشت و کامال بلند بود. یپیک ی قهیکه  رهنیپ هیبود،  دهیشال سرم کنم. لباسم هم پوش

لباس رو  یکه قسمت باال تنه  یصورت یو کوچولو یتور یبود با گل ها یلباس تماما ساتن مشک 

 .کرده بود نیتزئ

 

 با لبخند گفت : دیصورتم رو د ی. وقتمیاومد و به سمت باغ راه افتاد یرعلیام

 

 ! ایخوشگل شد یلی_خ
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 و گفتم : دمیخند

 .یخوشگل شد یلی... شما هم خی_مرس

 

 و گفت : ی. دوباره حواسش رو داد به رانندگدیرو با دست آزادش گرفت و بوس دستم

 

 .ننی_فقط اونجا حواست به موهات و لباست باشه... چون مختلطه، دوست ندارم زنم رو همه بب

 

 بهش کردم و کوتاه گفتم : ینگاه می. نمیخواستم بحث کن ینم

 _باشه.

 

 . میدستم رو گرفت و همراه هم وارد باغ شد م،یدیرس یوقت

و بعد  میداد یم لیکه لباسامون رو تحو یقسمت یرفتم تو ال،یگفتن به مادر و پدر ل کیاز تبر بعد

 .میبودن رفت نایکه مامان ا یزیبه سمت م یرعلیهمراه ام

 .دمیاخمالوش رو د ی افهیکه نشست تازه ق یرعلیام 

دست  یرعلیبا ما، ام شونیو سالم و احوال پرس زیبه سمت م لیفام یتا از پسرا اومدن دو سه با

 انداخت دور کمرم و پهلوم رو محکم فشار داد.

 .نگفت و فقط نگاه کرد یچی. همن هم اخم کرد و نگاهش کردم 

 

 .گاهشونیباغ و رفتن سمت جا یو محسن اومدن تو یلیخانوما، ل دنیو ِکل کش غیسوت و ج یصدا با

 کیو تبر میتا بعد از پدر و مادرها و بزرگ تراشون سالم کن میو رفت میاخمو بلند شد یِ رعلیام همراه

 .میبگ

 گفت : یمرتعش یرو بغل کردم، با صدا یلیل یوقت 

 

 !ترنم شمی_دارم از استرس پاره م

 

 گفتم : یآروم یگوشش با صدا ریو ز دمیخند زیر
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 ... پس نترس!کنهیخاطر بچه هم که شده مراعاتت رو محاال به  ،ی_تو پاره شدنات رو شد

 

بگم  کیگفت. اومدم به محسن تبر کیتبر یلیافتاده به ل نییهم با سر پا یرعلی. اممیو جدا شد میدیخند

 گفت : یخوشحال یاون بغلم کرد! با صدا ینیبغلش...  یرفتم تو هویکه 

 

 .شمیم ممن زودتر از تو ازدواج کردم؟ تازه دارم پدر ه یدی_د

 

. محسن و بغل خودش یتو دیکمرم رو دوباره گرفت و کش یرعلیبزنم که ام یو خواستم حرف دمیخند

 با اخم مختص به خودش گفت : یرعلیکه امبا تعجب نگاهش کردن  یلیل

 

 بگن. کیسالم کنن و تبر انیب هیتا بق مینیبش می_بهتره ما بر

 

داد از  یاجازه نم یو حت میفقط نشسته بود یاعتس کی. دیها کش یو من رو محکم به سمت صندل 

 کنارش تکون بخورم.

 یچند وقتش فکر م نیا یو کالفه بودن ها یرعلیامروز ام یحال خودم بود و داشتم به رفتارا یتو

 شد... یچ دمیکردم که نفهم

 که لباس ها توش بود، آروم هولم داد و گفت : یبه سمت اتاق دیبلند شد و من رو هم کش هوی

 

 .میمانتوت رو بپوش بر عی_سر

 

 بغضم گرفت و گفتم : یشده ول یدونستم چ ینم

 

 یعروس قمه،یرف ی، عروساومده یلیاالن تازه ل نیزشته بابا هم ؟یکنیم یجور نیچرا ا یرعلی_ام

 هو؟یآخه چت شد  ؟یفهم یپسرخالمه... م

 

 رو فوت کرد و کالفه گفت : نفسش

 

که قبال عاشقت بوده، بعد هم همه  هیو سگ اعصابم... پسرخالت کس یتریآدم غ هی... منم ی_تو زن من

 !شمیم یترنم دارم عصب میتوئه المصب... بپوش بر ینگاه ها رو
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 یبا من ؟یپس چرا باهام ازدواج کرد یشده بود. اومد نوک زبونم که بگم اگر مشکل داشت یرتیغ پس

 .رختکن یبدون حرف رفتم توزبونم رو گاز گرفتم و  یکه کل خاندانم آزادن... ول

بغض  یزدم و با صدا نکنم، به مامان زنگ هیکردم گر یم یکه سع یو درحال دمیرو پوش لباسم

 گفتم : یآلود

 

 عیسر میاومد و مجبور شد شیو من پ یرعلیام یبرا ی... کارمن یکن به جا یخداحافظ یلی_از ل

 .کنمیم ی. خودم بعدا از هر دوشون عذر خواهمیبر

 

و من همش حواسم بود  دیکش یبدون توجه دستم رو م یرعلیبدون توجه به مامان قطع کردم. ام و

 . نینخورم زم

. دیتحمل کنم و بغضم ترک نتونستم گهیوارد جاده شد، د نیو ماش میاز محوطه خارج شد نیبا ماش یوقت

 !دمیماز دست و تنها دوستم و پسرخالم... برادرم رو دارم نیبهتر یواقعا عروس

 ی. پوفکنم یم هیدارم گر دیو هق هقم فهم نیف نیف یاز صدا یرعلیرو گونه هام و ام دیچک اشکام

 گفت : یگرفته ا یرو زد بغل و با صدا نیکرد و ماش

 

 نکن. هی_گر

 

 داد زد : هوی هیدهنم رو گرفتم که بعد از چند ثان یجلو

 ترنم. شمایم وونهید هوی گم،ینکن م هی_گر

 

 کردم از دستش... برگشتم سمتش و گفتم : یقاط گهید

 

قبلش  ،یبود دهیهستم... خونوادم رو د یمن چه جور دختر یدونست یم میخواستگار یاومد ی_تو وقت

 کرد، بچه دار شد، بهش تجاوز شد... یهستم که مست م یمن دختر ،یبا محسن آشنا شده بود

 

 : دمیکش غیو بلند تر ج نشیتخت س زدم

 

که بودم؟ خب پس طالقم  یزیچ یبرا ؟یکنیبازخواستم م یدار یچ ی. االن برایاختشن ی_تو منو م

... 
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 یتو یبلند یدهنم و فشار داد... با صدا یگذاشت رو تموم نشده بود که دستش رو محکم جملم

 صورتم گفت :

 

 .ینیب یترنم... بد م ینیب یوگرنه بد م اری... ناریاسم طالق رو ن گهی_د

 

 کرد. دستش رو پس زدم و با نفس نفس گفتم : یکار هارو م نیبود که ا چش شده دونمینم

 

 ... نکن، منم... منم بلدم.دمی_تهد

 

 اشارمو تکون دادم و گفتم : انگشت

 

... ی. خودکشرمی... بمدمیم حی... ترجیکن تمی_ آب... آب از سر من گذشته، اگر... اگر قراره توئم اذ

 .کنمیتمومش م

 

رو  نیبدون حرف ماش قه،یاز بود... چون چشماش گشاد شد و بعد از گذشت ده دقکارس دمیتهد انگار

 دور زد به سمت باغ.

 دستمال داد دستم و گفت : هیباغ نگه داشت،  یجلو

 

 . امیم گهید کمیکن و برو تو... منم  زی_صورتتو تم

 

 شدم. ادهیپ نه،یآ ینگاهش کردم و بعد از مرتب کردن صورتم تو فقط

کردم... تا روز  یآوردم... تا مدت ها کارها و رفتارهاش رو درک نم یسر در نماز کاراش  

 .مونیعروس

 .دمیهاش رو فهم تیها و حساس ینگران لیروز بود که دل اون

•°•°•°•°•°•°•°• 

و  دیباال تنش با تور، مروار یکه رو یدینگاه کردم. لباس سف شگاهیآرا یقد نهیآ یتو دمیلباس سف به

 قشنگ شاخه شاخه کار کرده بودن. یلیکرده بودن و خ یکار پارچه، ساقه
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 قشنگ کار شده بود. یلیخ یسادگ نیدر ع ،ینبود ول یلخت لباسم

 کرده بودن. ادهیصورتم پ یرو یو صورت یآب حیمل شیآرا

رو هم فر شده دورم  شیدرست کرده بودن و باق کیگل کوچ هیقرمز رنگم رو به صورت  یموها

 بودن. ختهیر

 شنل لباسم رو آورد و انداخت دورم و گفت : یلیاومده، ل یرعلیام نکهیگفتن ا با

 

 بغل شوهرتا! یبپر یای... نرمیبگ یمژدگون دیبعد من اول با ا،ی_تا دم در با من ب

 

باهام  یلیفقط ل نیهم یکنه و برا یو دنبالش راه افتادم. مامان زودتر رفته بود تا سالن رو اک دمیخند

 اومده بود.

 

 گفت : یپر از ذوق یبا صدا یلی. لنییپا دیو کاله شنلم رو کامل کش ستادیدم در ا یلیل

 

 .ی_شاباش بده تا زنت رو بهت بدم ببر

 

 و گفت : دیسرخوش خند یرعلیام

 .نمیکنار بذار زنم رو بب ای_پول ندارم االن... ب

 

 با اخم گفت : یلیل

 

 بهت. دمیبرو خونتون... زنتو نم ایشاباش بده  ای ؟ینیبدون پول زنت رو بب ذارمیم ی_االن فکر کرد

 

. باالخره پول رو بهش داد و به دستور دمیخندش رو شن یصدا یول دمیرو ند یرعلیام ی افهیق

 کاله شنل. یزد باال و سرش رو آورد تو کمیاومد داخل و شنل لباسم رو  یرعلیام لمبردار،یف

 ت :صورتم، آروم لبش رو گاز گرفت و گف دنید با

 

 ...یشد یچ ،یبود ی! چنیبگم فتبارک هللا االحسن الخالق دی_واسه بار هزارم با
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 دوم حرفش خشک شد! بهت زده گفتم : ی کهیلبم اومده بود، از ت یاول حرفش رو کهیکه از ت یلبخند

 

 زشت بودم؟ یگیم ینی_

 

 کج کرد و گفت : کمیدهنش رو  یجد یلیخ

 .یبرو تر شد االن تو دل نی... همچینگ یبگ ی_ا

 

رو باز کرد، ابرو انداخت  ششیمکث ن کمیمظلوم و در سکوت فقط نگاهش کردم که با  یچشما با

 باال و گفت :

 

 کنم آخه! تتیاذ ادی_نوچ... دلم نم

 

بلند شد.  یلیل دنیکل کش یلبم زد که صدا یکوتاه گوشه  یبوسه  هیرو آورد جلوتر و  سرش

 اخم کرد و تشر زد : یرعلیام

 

 خوام زنمو از دست شماها نجات بدم. یدختر. برو کنار م دنیبسه همه نامحرما شن_

 

 !کمی... البته کنهیم یدونستم داره شوخ یم

 .میراه افتاد هیشدم و به سمت آتل نیسوار ماش یرعلیبه کمک ام باالخره

اتفاق ممکن  نیروز، بدتر نیدونستم آخر ا یکه نم یخوب بود و لبمون خندون... در صورت حالمون

 !فتهیم میروز زندگ نیبهتر یتو

 .میشد یو مشغول عکاس هیآتل میرفت باالخره

 عکاس دوباره بلند شد : یصدا

 

 ؟یریگ یفاصله رو م نیشتریصورتش، بعد شما ب یخم شو رو گمیداماد دارم م یبابا! آقا ی_ا

 

 گفتم : میکه فقط خودمون دوتا بشنو یو جور دمیخند زیر

 .میش یم ییلبت بخوره به لبم هردومون هوا _خبر نداره اگر
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 زد و گفت : یشخندین

 آخرا! میجا بزنم به س نیهم گهیم طونهی_ش

 

 . دمیگرد شد از حرفش... منظورشو کامال واضح فهم چشمام

که البته هر دو خانوم بودن، عکس هامون  ارش،یغرغر از جانب عکاس و دست یبعد از کل باالخره

 .میتاالر راه افتادو به سمت  میرو گرفت

 

دست  ریزد و دستم رو گذاشت ز یدنده بود. لبخند یدستش که رو یدستم رو گذاشتم رو نیماش یتو

 خودش و گفت :

 

 .یمال من شهیهم یخوشحالم که از امشب برا یلی_خ

 

 و گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 ترسم نکنه تو... ی_اما من نگرانم. همش م

 

 گفت :وسط حرفم و با اعتراض  دیپر

 

. ینباش یچیو نگران ه یکن هیکنار ترنم. من کنارتم که بهم تک رو بذار ینگران مونی_روز عروس

با جون و دل  دیدستوره از جانب آقاتون که شما با هی نیا ؟یدی... فهمیخوشحال باش دیامروز فقط با

 .یانجامش بد

 

 ه عاشقانه گفتم :نگا هیبا  یول یلبش خندون. منم مثل خودش جد یبود ول یجد لحنش

 

 !رسهی... البته نوبت منم مشوهر... حرف، حرف شماست ی_چشم آقا

 

بشم. اسفند  ادهیدر رو برام باز کرد و کمکم کرد پ یرعلیام م،یدی. باالخره به تاالر رسدیخند سرخوش

 .میبرامون دود کردن و بعد وارد تاالر شد
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 میحجاب کردن و ما وارد شد یسر هیکردن،  اهللی اهللی یسمت زنونه و بعد از کل میاول هر دو رفت 

 و دستشون بلند شد. غیو ج دنیکل کش یکه صدا

 یوقت اتفاق بد هیفرستادم تا  یصلوات م رلبیگذشتم... همش ز میو پر از حرف مر زینگاه ت از

 . فتهین

واست بره معذب شده بود، خ کمیکه  یرعلیگفتن. ام کیو چند نفر اومدن و تبر گاهیجا یتو مینشست

 که نذاشتن.

 من رو بلند کردن و مجبورم کردن براش برقصم. لیفام یدو تا از دخترا یکیمامان و  ،یلیل

 .میو گذاشتن آهنگ بذار مینشد ریدرگ یاونقدر خداروشکر

 دستم. یگذاشت تو یو پنج تا تراول صدتومن دیکه باالخره خند دمیرقص یرعلیام یبرا کمی 

 مردونه. یسالن رو ترک کرد و رفت تو م،یشونیپ دنیساعت بعد با بوس مین

به  دم،یشن یرو م لیفام یدخترا یبه جدا بودن سالن ها نداشتم و از اون بدتر زمزمه  عادت

 خصوص نگاه و پوزخند زن عمو که به شدت زننده بود.

 

 .جوجه خوردم کهیفقط دو تا ت یرعلیو من هم اونقدر حالم بد بود که به زور ام دیشام رس میتا باالخره

 شتریوجودم و هر لحظه ب یافتاده بود تو یبد یشده بودم، دلشوره  دارینماز صبح ب یصبح که برا از

 نداشت. دهی... فایفرستادم تا بلکه آروم بشم ول یشد. صلوات م یم
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 و آروم گفت : دیوسرو ب میشونیپر از اشک پ ی. بابا اومد جلو و با چشمامیبود ستادهیدر خونه ا یجلو

 

 یدار نمیب ی. االن ممونمیکردم و پش ی... کوتاهکردم که نکردم یم یدر حقت پدر دیبا ییجاها هی_

 چقدر خوشحالم ترنم. یدونی... نمیشیخوشبخت م

 

 گفت : یرعلیرو گرفت و خطاب به ام دستم

 منه... تموم جون من و مادرشه. جون تو و جون دختر من! ی_ترنم تک بچه 

 

 و گفت : دیدستم رو بوس یرو یرعلی. امداد یرعلیدستم رو به دست ام و

 منه. یاز زندگ یجزئ گهی_چشم... ترنم د

 

دستش رو انداخت دور کمرم و با دست  هی یرعلیکردن و رفتن. ام یخانواده ها خداحافظ باالخره

در گذاشته شد و مانع  نیب نفر هی یتو. خواست در رو ببنده که پا میآزادش در خونه رو باز کرد و رفت
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شخص رو به روم، نفسم به  دنیبهم کرد و در رو باز کرد که با د ینگاه میاز بسته شدن در شد. ن

 .دیکلمه بر یواقع یمعن

 

 خطاب بهش گفت : یجد یلیزودتر از من خودشو جمع و جور کرد. خ یرعلیام

 .ی_پس باالخره خودتو نشون داد

 

 .رمیبگ دهیتونستم ناد یدفعه غِم چشماش رو نم نیاما ا زد، همون قدر سرد... پوزخند

 و گفتم : دمیکش یقیدونست سورن برگشته. نفس عم یکه م دمیفهم یرعلیعکس العمل ام از

 

 برو... م،یستیخوش حال ن متینیب یم نکهی. از ایکه رفته بود ییبرو همون جا ؟یاومد ی_واسه چ

 

 گفت : یعصب یصدا با

 سندت به نام من بود. نکهیا یبرا ،یقبولم کن یتون یدم مبرگر ی_فکر کردم وقت

 

 گفتم : یبلند یبا صدا طیتوجه به شرا یشنلم رو گرفتم و ب یبود... نبود؟ جلو حیوق

 

 ی هیچرا سا م،ی! برو گمشو از زندگیصدها بار کشت ،یکردم؟ تو منو کشت یقبولت م دی_چرا با

 ؟یکن ینم نحست رو گم

 

 ی نهیس یدستش رو گذاشت رو یرعلیسمتم که ام ادیکرد و خواست ب یرعلیامبه  ینگاه مین سورن

 قرار گرفت. با اخم گفت : نمونیسورن و ب

 

هم که  شیپ یرو هفته  نیبوده تموم شده، ترنم االن زن منه... فکر کنم ا ی_سمتش نرو. گذشته هرچ

 شرکت بهت گفتم. یاومد

 

هم سورن رو  یرعلیشد. ام یکی غمیج یبا صدا فرود اومد، یرعلیصورت ام یکه تو یمحکم مشت

 خورد بشه. یبد یو باعث شد با صدا یا شهیدر ش یتو دیکوب

 دیسف یبا کت و شلوار داماد یرعلیبود! من با لباس عروس، ام یبد تیمردم جمع شده بودن و وضع 

شلوار  و یشرت مشک یت هیکردن و سورن که با  یم ییقرمز خون روش خودنما یکه حاال لکه ها
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کرد. مردم  یم یکتک کار یرعلیرنگ، درست مثل دزدا اومده بود و داشت با ام یمشک بیج شیش

 نشدن. فشونیهم حر

 

شکوند... تور لباسم رو  یخوابونده بود و داشت گردنش رو با فشار م نیزم یرو رو یرعلیام سورن

 زدم : یم غیزدم بهش تا ولش کنه و ج یگرفتم باال و رفتم سمتشون. با مشت م

 

 کثافت، ولش کن... ولش کن سورن... سورن توروخدا. شی_کشت

 

کنار.  دیسورن که سورن با درد خودش رو کش یپا نیپاش رو آورد باال و زد ب یرعلیام باالخره

 کرد.  یکه سرخ شده بود و سرفه م یرعلینشستم کنار ام

تکون  دیتهد یدستش رو به معن س،یپل نیماش یصدا دنیسمتمون که با شن ادیدوباره خواست ب سورن

 و رفت. دییداد و بدون حرف دو

صورتش رو  هیسرم. سرم رو گرفتم باال و با گر یرو دیرو کش محکم بغلم کرد و کاله شنلم یرعلیام

 قاب گرفتم و گفتم :

 

 برگشته؟! ی... چرا نگفتیرعلی_ام

 

 ها اومد که گفت : هیاز همسا یکی یرو ازم گرفت و بعد صدا نگاهش

 _آقا... آقا حالتون خوبه؟ 

 

بلند شد و من رو هم کمک کرد تا بلند  یرعلیام ،یشده ول یدادن چ حیها توض سیپل یها برا هیهمسا

 کوتاه گفت : یلیبشم. خ

 

 خونه هاتون. دی. لطفا برمیمرتبه و بابت سر و صدا متاسف زی. همه چمیندار یتی_ما شکا

 

ساختمون ردم کرد و وارد آسانسورم کرد.  یحاضر تو تیعجم نی. از بدیمن رو به سمت خونه کش و

 یداشت فکر م بش،یج یدستش تو هیدستش دور کمر من بود و  هیکه  یزد و در حال یحرف نم

 کرد.

 کنار و گفت : دیزخم لبش که سرش رو کش یدستم رو آوردم باال و خواستم بکشم رو 
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رو خراب  میو زندگ تیه تا دوباره زندگکه اومد یکیشد. با حضور  یموندن ادیبه  ی_شب عروس

 کنه.

 

 نگاه کرد و گفت : دمیترس یچشما یداد! تو یخطر م یبو حرفاش

 !یاز دست دادن منو داشته باش یحت ،یهر اتفاق یگفتم که آمادگ نوی_ا

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 ش رو از چشمام گرفت.پر از اشک یدندونش و چشما ریز دیسرخش رو کش لب

ترنم دامنش رو  ستاد،یبزنم که همون لحظه آسانسور ا ینفسم رو فوت کردم و خواستم حرف کالفه

 بغلم.  یشد تو دهیو کش دمیکه دستش رو کش رونیگرفت باال و خواست بره ب

 گفت : یفوق العاده مرتعش یو با صدا نمیس یرو گذاشت رو دستش

 

 یلی... خیرعلیام ی! تو از سورنم بدتر؟یزن یو طالق م ییز جداحرف ا مونی_ولم کن، شب عروس

 .یبدتر

 

. رونیب میبود! در آسانسور رو باز کردم و رفت دهیخاطر حرفاش اخم کردم. اشتباه حرفم رو فهم به

کمر و پاش و بلندش  ریرفت سمت اتاق که دست انداختم ز یخونمون، داشت م یتو میرفت یوقت

 و گفت : دیکش یخفه ا غیکردم. ج

 

 .یرعلیام نیبذارم زم ؟یکنیم کاری_چ

 

 صورتش گفتم : یسانت کی یزدم و تو یلبخند

 

رو  شینزدم. فقط خواستم بگم آمادگ یی_خانوم زشت من... من حرف از طالق نزدم، حرف از جدا

 چرا؟ یدونیاز هم... م میجدا باش یمدت هیزندان و  فتمیوقت من ب هیداشته باش که 

 

 بزنه، ادامه دادم : یحرف نکهیقبل از ا یول دیکش ینیه
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مونه. نه فقط  یبکنه ترنم... اگر دستش بهت بخوره، شک نکن زنده نم تونهینم یغلط چی_سورن ه

 .شهیم نیکردنت رو داشته باشه هم تیکه قصد اذ یسورن... هر کس

 

 گفت : ینشست دو طرف صورتم و با نگران دستاش

 

... به فتهیفاصله ب نمونینکن که ب یترسم. تورو خدا کار یم یزنیم که حرف ینجوری... ایرعلی_ام

 .مونیخاطر من، به خاطر زندگ

 

 شونم و گفت : یو سرش رو گذاشت رو دیکش یقیعم نفس

 رو تحمل کنم.  گهیشکست د هی تونمینم گهی... دتونمینم گهی_من د

 

 ی. بوسه ابد تموم بشه خواستم واسش یخواستم... نم یشد، نم یداشت خراب م مونیعروس شب

 گفتم : طنتیقرمزش زدم و با ش یموها یرو

 

طاها کوچولو  هی یتونیم نمینه... بب ای یرو دار گهید یزایامشب تحمل چ نمیبب ؟یلذت چ ؟ی_فشار چ

 نه؟! ای میکوچولو امشب درست کن هیو عط

 

تخت گذاشتمش و  یوشونم که با خنده به سمت اتاق بردمش، ر یرو دیگرد شد و محکم کوب چشماش

 .ارهیکمکش کردم لباسش رو درب

پر از خنده، پر از عشق و پر از آه و ناله  ،یشب پر از لذت، پر از شاد کیکه افتاد،  یاز اتفاقات جدا

 ... !میداشت

بغلم  یکه چشماش بسته بود، تو یشدم. ترنم درحال داریبغلم از خواب ب یتو یتکون خوردن کس با

 رم حلقه کرد.و دستش رو دو دیچرخ

چشماش رو  یزد و ال یحیلبخند مل هی. بعد از چندثاندمیکمر برهنش کش یزدم و دستم رو رو یلبخند

 باز کرد و آروم گفت :

 

 .ری_صبح بخ

 

 و گفتم : دمیرو بوس شیشونیپ

 !؟ی! حالت خوبه؟ درد ندارری_صبح تو هم بخ
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 گفت : یطنتیخش دار و پر از ش یو با صدا دیخند زیر

 !دیکرم دارم االن، اون هم شد یکه نه... ول_درد 

 

نشست؛ هر دومون بدون  یم دیکه نبا یزیچ یحرفش رو متوجه بشم دستش نشست رو نکهیاز ا قبل

 .میپتو بود ریتخت و ز یلباس رو

 

 یِ صبحِ بعد از عروس هیشد که  ینجوریگردنش. ا دنیحرکت اومدم روش و شروع کردم به بوس هی با

 مون رقم خورد!هر دو یبرا یعال

•°•°•°•°•°•°•°• 

 .میخورد یصبحونه م میو داشت میاز حموم اومده بود تازه

و با لذت خورد. لقمش رو قورت داد و  دیکره و تخم مرغ رو گرفتم سمتش که خند یسنگِک حاو نون

 به لبم اشاره کرد و با مکث گفت :

 

 ...شبی. از دکنهی_درد نم

 

 متش و گفتم :گرفتم س گهیلقمه د هیحرفش  وسط

 . نگران نباش خانوم کوچولو.کنهی_خوبه درد نم

 

 کرد و با اعتراض گفت : اخم

 حرف؟ نیا یچ ینیخونه...  هیشدم خانوم  گهی_من د

 

 و گفتم : دمیشدم و لپش رو کش خم

 .یمن یبازم کوچولو ،یو چروکم بش ریپ ی_تو وقت

 

 یزنگ در خونه دهنش رو بست و با نگران یبا صدا ،یبکشه ول غیباز کرد که احتماال دوباره ج دهن

 گفت :

 

 ؟یهست ی_منتظر کس
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 دهنم رو قورت دادم و با خنده گفتم : یتو ی لقمه

 آورده. ی_احتماال مادرت برات کاچ

 

رفتم تا در رو باز کنم  یکه م یحرفو زدم... در حال نیچرا ا دیتعجب نگاهم کرد. فکر کنم نفهم با

 گفتم :

 

 حرفا! نیو ا یو ممکنه تو درد داشته باش میدیهست که من و تو با هم خواب یشب نیاول شبی_مثال د

 

 یخبر یاستقبال ول یبرا ستادمیدر ا ی. حدسم درست بود، مادرش اومده بود. جلوومدیازش ن ییصدا

 از ترنم نشد.

که  . صداش کردمییظرفشو نیذاره تو ماش یبا اخم داره ظرفا رو م دمیآشپزخونه که د یرفتم تو 

 و گفتم : دمیشد! دستش رو کش یبابا، باز جن یجواب نداد... ا

 

 ؟یکنیم ینجوریشد ترنم؟ چرا ا ی_چ

 

 چشمام نگاه کنه گفت : یتو نکهیا بدون

 .هیمعن یکار ب هیمن  یآوردن برا ی... پس کاچستمیدختر ن من دونهی_مامانم م

 

 گفتم : یحواس نسبت به اطراف، عصب یب

 باهات بود؟ هیبعد از اون قض یزدش؟ ک یرفته؟ و ک دتای میترم ی_تو رفت

 

 گفت : یلرزون یمادرش از پشتم اومد که با صدا یصدا

 

شروع  یدیجد یکه زندگ یروز ت؟یاونم فردا روز عروس ؟یفکرا کرد نی_ترنم مادر... باز از ا

 !!یکرد

 

آروم از اشپزخونه  زدم و یحرف مادرش رو بغل کرد. لبخند یبا مکث از کنارم رد شد و ب ترنم

 اون هم بعد از سال ها حرف بزنن. ،یمادر و دختر کمیتا بلکه با هم  رونیرفتم ب
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خوب شد که خونه سه خوابه  یلیکردم. خ یقرار داد ها رو بررس کمیاتاق کارم و  یهم رفتم تو من

 .میدرست کن میاتاق کار تونست هیبود و 

 ولو باشه متنفرم. ییرایپذ ایاتاق خوابمون  یکاغذ تو نهمهیا نکهیا از

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 موهام. باالخره سکوت رو شکست و گفت : یرو دیکش یمامان بود و دستش رو م یپا یرو سرم

 

من و بابات افتاده بود رو غلتک و من اصال  یعاشقانه  یکه تو رو حامله شدم، تازه زندگ ی_موقع

و دوست  یو پارت یبودم و مهمون افهیو خوش ق کلی. به هرحال هم خوش هیایب ایه دننبودم ب یراض

 بود. میثابت از زندگ یهم که جزئ یباز قیو رف

 

 کرد و گفت : یکردم که تک خنده ا یبه حرفاش فکر م داشتم

 

بار  نیلاو یبرا ی. وقتمیخوشبخت باش میتون یباز هم م ادیبچه ب نکهیواسم حرف زد از ا ی_بابات کل

 شد. خودم یبازم سرم گرم زندگ ،یاومد ایبه دن یدلم نرم شد اما وقت کمی دم،یقلبت رو شن یصدا

 

 رو زد کنار و گونم رو نوازش کرد و گفت : موهام

 

بودن... از خوردن  افهیبودن و خوش ق کلیکردم واسه خانوم بودن، خوش ه لیبهت تحم زایچ یلی_خ

 افتیکه به خاطر در میکرد یمن و بابات کار یعنیکردم...  ین، کارو نخوردن، از با دوستات نبود

 .فتهیاتفاقا ب نیو ا یمثل سورن دل ببند یمحبت، به کس

 

 ادامه داد : یآروم تر یکرد و با صدا ینیف نیف

 

که  یستیتو خوشحال ن ؟یستی. تو نمیهمسرته ترنم... خوشحال یرعلیمثل ام یکه کس می_ما خوشحال

 داره؟ دوستت نقدریا

 

 نشستم، دستش رو گرفتم و گفتم : باالخره
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 . آخه مامان... راستش، سورن... ترسمیم ی_خوشحالم ول

 

 رو گاز گرفتم و دو دل نگاهش کردم. باالخره نفسم رو فوت کردم و گفتم : لبم

 

گند زدن  ی... برگشته، برگشته و دوباره کمر همت بسته براخونمون یاومده بود جلو شبی_سورن د

رو گرفته  میکردم و چوبش رو هم به شدت خوردم اما، ِخر زندگ میزندگ یاشتباه تو هی. من میبه زندگ

 .کنهیو ول نم

 

 حرفام اخم کرد و گفت : دنیبا شن مامان

 یمسئله رو جد نیترنم... ا سیپل شیپ دیبر دیبود؟ با یزخم نیهم یبرا یرعلی_پس صورت ام

 .دیریبگ

 

 .دیازشم تا زنده به گورش کنم، شما نگران نباش گهیحرکت د هیظر _نه مادرجون... فعال منت

 

 . با لبخند اومد نشست کنارمون.دیچرخ یرعلیهر دومون به سمت ام نگاه

 و باالخره رفت.  میحرف زد گهید کمیمامان  با

گذروند و  یخودش رو م یروال عاد مونیاز سورن نبود. زندگ یخبر چیگذشت و ه یهفته ا کی

 خوب بود.حالمون 

 

رفته بود شرکت،  یرعلیخونه مونده بودم و ام یکه من تو یروز کیاز همون روزا،  یکی نکهیا تا

 رسما فر خوردم! فون،یآ ریتصو یتو میمر دنیزنگ خونمون زده شد و با د

•°•°•°•°•°•°•°• 

رو رصد انداخته و اطرافش  یمبل لم داده، پا رو پا یرو دمیکه د دمیداخل آشپرخونه سرک کش از

 .کنهیم

مقابلش  زِ یم یبهش تعارف کنم، رو نکهیشربت رو برداشتم. بدون ا ینیو س دمیکش یپر حرص نفس

 هیشب شتریکه ب یشد و نگاهم کرد، لبخند نهیمبل مجاورش نشستم. دست به س یگذاشتم و خودم هم رو

 پوزخند بود زد و گفت :

 

 ؟یرعلی_تازه عروس بودن خوبه؟ اونم در کنار ام
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 دادم و گفتم : هیتک

 ؟یبه ما سر بزن یشد اومد ی_خوبه خداروشکر... چ

 

 :و گفت دیخند بلند

 

نبود که چشم به  یآدم یرعلی. امیرو مال خودت کن یرعلیکه ام یزد ی_دوست دارم بدونم چه حقه ا

 و خراب بندازه و دل بهش ببنده. نید یدختر ب هی

 

 دامه داد :تر ا حانهیو خراب؟ خم شد سمتم و وق نید یب

 مذخرفات؟  نیسحر و جادو و ا ؟یگرفت یزیچ یی_نکنه دعا

 

 نگاه کرد و گفت : پر از حرصم یچشما یزد و تو یشخندین

 ... مطمئنم!فتهیمن م یِ رعلیاز چشم ام یروز هیمثل تو، باالخره  یالحال _دختر معلوم

 

خودش خطاب  یرعلیرو... ام شوهر من ،یرعلینه... نه االن که ام گهیشد سکوت کرد، د ینم گهید

 گفتم : ینه چندان آروم یکرد .بلند شدم و با صدا یم

 

 و شوهرم گورتو گم کن.  ... حاال هم از خونه منی_حرفات رو زد

 

 تر گفتم : یزودتر و عصبان ،یبزنه ول یبلند شد و خواست حرف عیکه سر دمیرو کش فشیک

 

 باشه... ادتیرو هم  نیحرف بزنم. ا ستمیبلد ن ... فکر نکندمیکه جرش م گهی_دهنتو باز نکن د

 

 تکون دادم و گفتم : زیآم دیاشارم رو تهد انگشت

 

 ایدور و بر خودم، شوهرم  گهیبار د کی... و فقط گهیبار د کیمنه. شوهر منه، مال یرعلی_ام

 .امی یم یقپ ای کنمیم ی... و فکر نکن شوخارمی یپدرتو در م نمتیبب میزندگ
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 هل دادم سمت در خونه و گفتم :رو  شونش

 زودتر. . حاال هم گمشویامتحانم کن نکن ی_سع

 

 گفت : تیخونه رو باز کرد و با عصبان در

 ج*نده خانوم.  نی... حاال ببکنمیم اهیرو س تی_زندگ

 

خورد و محکم افتاد  یکنار در تکون یا شهیکه گلدون ش یبه هم... جور دیمحکم کوب در خونه رو و

 .نیزم

 زدم. یغیگوشام و ج یدستام رو گذاشتم رو نیبرخوردش با زم یصدا از

واسه  نیداد... و ا یکردم به خودم مسلط باشم. دلم َگواه بد م یو سع نیزم ینفس نفس نشستم رو با

 من تازه عروس خوب نبود!

 

دن حرص خوردم که خودم خسته شدم و قبل از اوم نقدریکردم. باالخره ا یشب فقط خود خور تا

 شروع کردم به درست کردن غذا.  ،یرعلیام

 

و  جی. مرغ ها رو هم با روغن کم سرخ کردم، هوپلوپز یمزه دار کردم و برنج رو گذاشتم تو مرغ

 یمرغ رو گذاشتم تو سیکنارش و د کردم و سرخ کردم و همراه ذرت گذاشتم یهم خالل ینیزم بیس

 وضم و خودم هم رفتم تا حموم کنم و لباسام رو عخاموش کرد دیفر تا گرم بمونه. برنج که دم کش

 هم اومد.  یرعلیکنم. همزمان با تموم شدن کارهام، ام

 گفت : یآروم ی. با صدادیموهام کش یتو یقیبه استقبالش که با لبخند بغلم کرد و نفس عم رفتم

 

 ! بای_چه خوشبو... چه ز

 

 گردنم و گفت : یرو کرد تو سرش

 ه خبره.چ نمیبب نجای_من برم ا

 

 .دیگوشم رو با لبش لمس کرد و بوس یالله  و

شام. تا  یبرا ادیگل کرده بود دوباره! با خنده فرستادمش تا دست و صورتش رو بشوره و ب طنتشیش

 .دمیرو چ زیغذا رو گرم کردم و م اد،یب یرعلیام یوقت

 که با لبخند گفت : دمیبراش غذا کش ز،یپشت م میاومد و نشست یوقت
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 کرده! وونهیخانوما چه کرده، همه رو د _خانوم

 

 میبود که اومدن مر نیا ریمن فکرم درگ یول میو بشقاب رو دادم دستش. مشغول خوردن بود دمیخند

 نه. ای رو بگم

قبل از خواب براش  ای میبخور وهیم میخواست یگرفتم غذا رو بهش زهر نکنم و وقت میتصم باالخره

 بگم.

 برنج رو از دستم گرفت و گفت : سیظرفا رو بشورم که نذاشت، د خواستم م،یرو که خورد شام

 

بگو  مینیبش میبر ای. بیکنیمدام دست دست م یول یبگ یزیچ هی یخوایاومدم مشخصه م ی_از وقت

 .ییظرف شو نیتو ماش میذاریشده، ظرفا رو بعدا م یچ

 

لبم و از  ریذاشت زو باهوشه المصب! انگشت شستش رو گ زیرو گاز گرفتم، چقدر شوهرم ت لبم

 لبم زد و گفت : یرو ی.  خم شد و بوسه ارونیب دشیحصار دندونام کش

 

 .یختیبه هم ر نقدریشده که ا یچ نمیبب می_بر

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 .گمیبعد بهت م ارم،یب وهیتا من م نی_تو برو بش

 

 . رونیگرفت و رفت ب رو تکون داد و با مکث نگاهش رو ازم سرش

 .ونیزیتلو یسالن و جلو یو با نمک و چاقو بردم تو ینیس یگذاشتم تو بیو س اریتقال و ختا پر دو

مبل نشستم که پاهام رو آورد باال و  یسمت خودش. رو دیرو گرفت و من رو کش ینیس یرعلیام

 خودش و شروع کرد پوست گرفتن پرتقاال. یپاها یگذاشت رو

به  یزود راض نقدریشد که ا یرو دوست داشتم آخه! چآدم  نیزدم و نگاهش کردم. چقدر من ا یلبخند

 شد اصال؟! یازدواج باهاش شدم؟ چ

 گفت : یرعلیکردم که ام یفکر م نایبه هم داشتم

 

 !شماینگران م واشی واشیشده؟ دارم  یچ یبگ یخوا ی_نم
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 و گفتم : دمیخند آروم

 ...نکهی... فقط استین یمهم زی_نگران نباش چ

 

 مکث گفتم : کمی با

 .نجایاومده بود ا میمر نکهی_ فقط ا

 

 گفت : یمیو بهم نگاه کرد. با اخم مال دیاز پوست گرفتن پرتقال کش دست

 گفت؟ یم ی_تنها؟ خب؟ چ

 

که زد رو مختصر براش گفتم. با تموم شدن حرفم،  ییکه افتاد و حرفا یباال انداختم و اتفاقات یا شونه

 و گفت : دیکش یقینفس عم

 

 شده. ینجوریبهش رو دادم ا یلیبکنه. خ ونهتینم یغلط چی_ه

 

 رو گرفت سمتم و گفت : پرتقال

 

کنن، خودم  یخانوادش جمعش نم یوقت نویبه من... ا یزنیبالفاصله زنگ م شیدید گهید ی_دفعه 

 آدمش کنم. دیبا

 

 کردم و گفتم : اخم

  ؟یآدمش کن یکه بخوا یکاَرشی_چ

 

 بهم کرد و گفت : یخاص نگاه

 بدم؟ حیبهت توض شتریب ایخانوم؟  یتو... ملتفت شد یاون و همه کاره  یکاره  چی_ه

 

 باال انداختم و متفکرانه گفتم : ییابرو طنتیش با

 .خوامیم حیتوض شتری_اوم... نه ب
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 گرفت. یروم خم شد و لبمو به باز هوینگاهش کردم که  جیمبل و بلند شد. گ یرو انداخت رو پاهام

 رهیصورتم، خ ی. رو به رومیبوسش کردم. باالخره با نفس نفس جدا شد انداختم دور گردنش و دست

 به چشمام لب زد :

 

بگه، مهم  خوادیم یزیهرچ یکه مال منه، مال منه... هر کس یزی... و چی_قبال هم گفتم. تو مال من

 تو خورده شده... تمام! یمن رو تیکه مهر مالک نهیا

 

کرد که  یصحبت م یگرفتم از حرفش. اونقدر جد یحس بد یعاشقانه بود ول شیمعن دیشا حرفش

 گفتم : یاحساس کاال بودن بهم دست داد... با اخم و لحن ناراحت

 

  ت؟ی... مهر مالکایکن ی_درباره کاال صحبت نم

 

 و گفت : دیخند

 ،یکنیمزش م یبگم؟ آماده هم هستا... هر شب چند بار هم دار تی_الزمه منظورم رو از مهر مالک

 !!یکنیهم حسش م

 

 گوشم گفت : ریگونم زد و ز یرو یمنظور حرفش از خجالت سرخ شدم. بوسه ا دنیفهم با

 

... پس نگران و ناراحت نباش خانوِم یمیاتفاق خوب زندگ نی_منم مال توام، همه جوره! تو قشنگ تر

 من! ییمو حنا

 

 فرار کردم. رشیو از ز دمیخند

 میاضافه رو هم گذاشت یو غذاها میجا داد ییظرف شو نیماش یآشپزخونه رو تو یظرفا نکهیاز ا بعد

 .اتاق یتو میرفت خچال،ی یتو

 رفت، گفت : یاتاق م یبهداشت سیکه به سمت سرو یرو درآورد و در حال شرتشیت یرعلیام

 

 .میوقته نرفت یلی. دلم تنگ شده... خییدوتا م،یحموم بر هی_صبح 

 



 

 440  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 ریو مسواکم رو برداشتم. خم ییدستشو یتو داختمدستش خودم رو ان ریرو تکون دادم و از ز سرم

 هم مسواک کرد و صورتش رو شست. یرعلی. امدندون زدم و شروع کردم مسواک کردن

  

نقصش، خودش رو چسبوند به من. پام رو بلند کردم  یب کلیبا اون ه یرعلیو ام میدیتخت خواب یرو

 و گفت : دی. خندبالشت نیپاش... ع یو گذاشتم رو

 

 !زمید نگذره عز_ب

 

 گفتم : الیخ یجا به جا شدم و ب کمی

 _من راحتم... نگران نباش!

 

 .دیدستش رو دور کمرم حلقه کرد، گرفت خواب نکهینثارم کرد و بعد از ا ییپررو

•°•°•°•°•°•°•°• 

 کار و بازم کار! ای م،یبود یمهمون ایکه  یماه کیگذشت...  گهیماه د کی

اتاقم  ی شهیکه به ش یکردم. با تقه ا یمهران آورده بود رو چک م دیدج یکه منش یپرونده ا داشتم

 اتاق و گفت : یبود. با لبخند اومد تو یرعلیخورد سرم رو بلند کردم، ام

 

 تموم شده. یادار میخونه؟ تا می_بر

 

زودتر رفت تا  یرعلی. امرونیب میرفت یرعلیو پرونده رو بستم. همراه ام دمیبه گردنم کش یدست

 بودم. ستادهیدر شرکت ا یو من هم رو به رو ارهیرو ب نشیماش

 

هاش هم  شهیکه ش یرنگ یبلند مشک یشاست نیاتفاق افتاد... ماش قهیدق کیکمتر از  یتو زیچ همه

 ترمز کرد. رو به روم قایبود، دق یدود

 

و و خودم ر دمیکش غی. جدیپوشونده بود، دستم رو کش یصورتش رو با ماسک مشک یکه جلو یکی

 .نیماش یشدم تو دهیسمت مخالف که محکم تر کش دمیکش

با قرار گرفتن  ،ینشستن ول نیماش ینبود تو دختر که صورتشون هم معلوم هیدو تا پسر و  دمیفقط د 

روم  یجلو راشونینشون بدم و تصاو یتند، نتونستم عکس العمل یدهنم و تنفس اون بو یدستمال رو

 شد. کیتار و تار
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 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

رو در آوردم و بهش زنگ زدم، بعد از سه تا  میاز ترنم نبود. گوش یخبر یول رونیرو بردم ب نیماش

شدم و دوباره شمارش رو گرفتم که باز هم  ادهیپ نیگرد شده، از ماش یشد. با چشما جکتیبوق ر

 شد. جکتیر

 

بشم که آقا  نیخواستم سوار ماش یر خاموش شد. کالفه و عصببا نیهم زنگ زدم که آخر گهیبار د دو

 گفت : یکه بلند بلند م یشرکت، در حال داریعبدهللا، سرا

 

 صبر کن. یمهدو ی_اقا

 

 با نفس نفس گفت : دیبهم رس یو وقت نییتند از پله ها اومد پا تند

 کردن بردنش. نیماش هی_خانوم... خانومتون رو بردن. سوار 

 

 ا تک خنده گفتم :و ب ناباور

 بردن؟ ای... کجا بردن؟ اصال کارمیرو ب نینشده من رفتم ماش قهیبردن؟ پنج دق یچ ینی_بردن؟ 

 

 و گفت : دیبه گردنش کش یدست

 

تا برسم بهشون رفتن. به  یول دمیخانوم رو شن غیج یپالک نداشت. من صدا نیآقا، ماش دونمی_نم

 .انیرنگ زدم االن م سیپل

 

 قسمت خودش رفت اغراق نکردم! نیتر کیتار یواسه چند لحظه تو میبگم زندگ اگر

 کردم درست فکر کنم. یو سع نی. دستم رو گرفتم به کاپوت ماشامیتا به خودم ب دیطول کش قهیدق چند

 و سورن! می... مردیچرخ یمغزم م یشده!؟ دو تا اسم تو یکنم که چ فکر

اصال سر کارم گذاشته!  دی... شادیشا دن؟ین؟ اصال دزدترنم رو بدزد دیمطمئن نبودم... آخه چرا با اما

 ...دهیشن غیج یصدا گهیعبدهللا م یول

 



 

 442  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 .وارید یرو یمدار بسته  نیکه نگاهم خورد به دورب ستادمیصاف ا سیپل نیماش یصدا با

 یکردن...  من رو م و سالم ستادنیکه چشمشون بهم افتاد ا نیهم ،یپا تند کردم سمت نگهبان 

 شناختن.

کادرش بود زوم  یکه ترنم تو ینیدورب یرو آوردم و رو نگیپارک یکه خودم رفتم تو یمیتا عیسر

مشخص نبود  نیماش یبودش تو دهیکه کش یبود و کس یهاش دود شهیکردم. معلوم بود بردنش... ش

 . هیک

م من رو ترن یراحت نیصورت گرفته... به هم ییگفتن آدم ربا لمیف دنیاومد و اون ها هم با د سیپل

 برده بودن. 

 

طاقت  گهیترنم د ؟یشد چ یشد. اگر دوباره بهش تجاوز م ینم دهیکش یخوب یبه جاها فکرم

 طاقت نداشتم! گهید نداشت... من

نگهبان آوار شدم... اونقدر اوضاعم خراب بود که  یصندل ینشده کمرم خم شده بود. رو یچیه هنوز

 بوق برداشت : نیجمع و جورم کنه... با دوم ادیارسالن ببه اصرار عبدهللا و نگهبان، زنگ زدم تا 

 

 شاه داماد؟ ی... چطوریمیقد قی_به به سالم بر رف

 

 مقدمه و کوتاه گفتم : یب

 که بدبخت شدم. ایشرکت، ب ای_ارسالن ب

 

 یچیبدون حرف فقط نشستم و ه دید یهم وقت سیو قطع کردم، بعد هم چشمام رو بستم. پل نیهم

 ؟یاز چ ؟یاز ک تیشکا یول ت،یشکا یبرا میکردن و گفتن بر یرو خالدورم  گم،ینم

 

 کرد! یکار رو نم نیکاش ا یمامان و بابام... که ا یبردتم خونه  د،یکه رس ارسالن

 کرد : چمیسوال پ یبا نگران یه افمیق دنیبا د مامان

  نجا؟یا یشده؟ ترنم کجاست؟ تو چرا اومد یمادر چ یرعلی_ام

 

 من گفت : یبه جا کالفه ارسالن،

 شده. یگم چ یگوشه... بعد م هیرو بشونم  یرعلی_خاله بذار ام
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آرامشم، آرامش قبل  نیسکوتم، ا نیکردم. ا یمبل نشستم و باز هم فقط در سکوت داشتم فکر م یرو

 از طوفانم بود.

خطاب به  شده. آروم بلند شدم و یبود که ارسالن براش گفته چ نیمامان نشون از ا یها هیگر یصدا

 مامان گفتم :

 

 . سیپل شیشده تا من برم پ یمادر و پدر ترنم. براشون بگو چ شی_برو پ

 

 و گفت : دیدستم رو کش ارسالن

کار رو  نیا یک یبگ یبر یخوای. میپر کن تیشکا یتونی_تا چهل و هشت ساعت اگر برنگرده م

 کرده؟

 

 : دمیصورت خودم و عربده کش یزدم تو محکم

 

مونم... تازه عروسمه،  یزنده نم مونه،یترنم زنده نم ادیسرش ب یی... اما اگر بالدونمینم دونم،ی_نم

 خواد بکنه. یم کاریکرده و چ کاریچ یک نمیبب نمیتونم بش یزنمه... بفهم المصب!  نم

 

 رو آورد باال و گفت : دستاش

 .ینکن یاالن بهتره رانندگ ستی. حالت خوب نمی_باشه باشه... بذار با هم بر

 

رو  میآدرس خونه مر م،یکه شد نشی. سوار ماشرونیحرف اضافه راهم رو کج کردم و رفتم ب بدون

 بهش دادم.

 ییجا هیباالخره از  دیکه گفتم. با ییآخر بدون حرف رفت سمت همون جا ،ینگاهم کرد ول کمی 

 کردم. یشروع م

 

 و گفت : دیو کشبشم که ارسالن دستم ر ادهیخواستم پ نیبه مقصد، ازماش دنیرس با

 .ایدعوا راه بنداز ی... نرسایوا یرعلی_ام

 

 داشتم. ادیمدت، آدرس رو به  نیتمام ا یو رفتم سمت خونشون. تو دمیرو کش دستم

 که با ذوق گفت : دمیخودش رو شن یرو فشردم... با نفرت! صدا نییسوم از پا زنگ
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 .زمیباال عز ایب ؟ییتو یرعلی_ام

 

گفتم  یعصب دم،یجانم گفتنش رو شن یصدا یبود. دوباره زنگ رو فشردم و وقتباز شد... پس تنها  در

: 

 

 کارت دارم. رونیب ای... برونیب ای_ب

 

 ینشون م یرو به خوب دشیکش یهاش و پاها نهیکه س یجلو باز یشال و مانتو هیبعد با  قهیدق پنج

ت. چشمام رو با پوزخند ازش داش یشتریکه به شلوارک شباهت ب یبود؛ با شلوار ستادهیداد، جلوم ا

 گفتم : یعصب یگرفتم و با صدا

 

 نش؟ی_ترنم... زن من کجاست؟ کجا برد

 

 رو مخش گفت : یاعصابم بود. با صدا یکه زد رو یپوزخند

 

برسه؟  شینکنه فرار کرده از دستت؟ رفته به هرزگ ه؟یچ ؟یریگ ی_زن توئه... از من سراغش رو م

 ...دختر نبو نکهیخبرش رو دارم، ا

 

شکستن  یبغل سرش و کنار در خونشون... صدا وارید یوسط حرفاش محکم فرود اومد تو مشتم

 شد.  یو گفتم خفه شه، باهم قاط دمیکه کش یو البته عربده ا واریاستخونام و ترک خوردن د

 

 .سمتمون دیدو یشد و داشت م ادهیپ نیدهنش... ارسالن از ماش یزد و دستش رو گرفت جلو یغیج

 تکون دادم و گفتم : دیتهد یتم رو به نشانه دس

 

حرف بزنه... خودش و صاحبش رو  ینجوریزن من ا یدرباره  گهیبار د کیاگر  فتی_اون دهن کث

 ؟یدی... فهمزنمیم شیبا هم آت

 

 تند سرش رو تکون داد و گفت : تند

 کجاست. دونمی. به خدا نمدی_ببخ... ببخش
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 : خونشون زدم و گفتم واریبه د یلگد

 .یگیدروغ م ی... داراری_اسم خدا رو ن

 

 گفتم  : کیستریه یکردم به ارسالن و با خنده  رو

 

خودم ترنم رو...  یخونه  یاومد خونمون... تو شیماه پ هیخودش  گه،ی_مث سگ داره دروغ م

 االن... گهی، بعد مکرده دیخانوم خونم رو تهد

 

 گفت : یو با نگران دیدستم رو کش ارسالن

 

 نی. ببسیبه پل زننیاالن زنگ م میبر ای! بیکش یزن داد م هیسر  یهمه جمع شدن... دار یرعلیم_ا

 .میبر ایب ادی یدستت داره خون م

 

 اوردم؟ی یم دیشمارش رو از کجا با ؟یخبر نداشت؟ سورن چ میواقعا مر ینیکشون بردتم...  کشون

 در کار نباشه؟  یدومبار به ترنم تجاوز کرده... از کجا معلوم بار  هیسورن  

•°•°•°•°•°•°•°• 

که رو به  یو آروم و ناباور به سرهنگ زیم یشده و گچ گرفته شدم رو گذاشتم رو یچیباند پ دست

 روم بود گفتم :

 

 اد؟یاز دستتون برنم یکار چیکه ه یچ ینی_

 

 هم قفل کرد و با اخم گفت : یرو تو دستاش

 

هم  نیبهش مضنون هست نیکه گفت ی. شخصستیهم ن یونه انش چی... هدیاز آدم ربا ندار یتماس چی_ه

 کجاست. پس... میدونیکه اصال نم

 

دو هفته قشنگ کمرم خم شده بود.  نیا یحرف بلند شدم. دو هفته گذاشته بود، تو یحرفاش ب وسط

از  واری. کنار درونیسرهنگ رفتم ب یو بدون توجه به صدا زدن ها واریدست سالمم رو گرفتم به د
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 یتودو هفته  نیکه ا یکه اومد سمتم. با بغض دمیترنم رو د ینشستم. بابا یو نه جسم یروح یخستگ

 تمام وجودم رخنه کرده بود گفتم :

 

 ...گنی. ممیصبر کن دیبازم با گنی... مشهینم دایپ گنی_م

 

ر بغل پد یحرف تو یدهنم رو گرفتم و ب یفقط جلو دی... اشکام که چکهیگر ریزدم ز میناتوان از

 کردم.  هیزنم... پدر ترنمم گر

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

مدت، باز هم بهم تجاوز شد.  نیدلم خورد که دوباره به هوشم آورد. مثل تمام ا یتو یمحکم مشت

 کردم. یمرده نگاهش م هیچند وقت فقط مثل  نیا گهیزده بودم که د غیاونقدر ج

... دوباره ولم کرد. دوباره مثل دیرفته شد که فقط چشمام رو بستم و اشکام چکهام گ نهیاز س یشگونین

 بشم. هوشیو ب چمیسرد ولم کرد تا از درد به خودم بپ یکاییاون موزا یگوشت رو کهیت هی

 من مرده بودم... قطعا مرده بودم! 

 

 یبرام آب و غذا م دختر و پسر که هی... فقط من بودم، سورن و گهیکس د چیبود، نه ه یرعلیام نه

 شناختمشون. یآوردن و من اصال نم

زد، دوباره  یاومد، کتکم م یحال خودش نبود... م یشده بود، مدام مست بود... تو وونهید سورن

 کشتن ترنم بدبخت آماده بشه! یِ راند بعد یرفت تا برا یکرد... و م یتجاوز م

 نمناک. واریبه د دمیا رست دمیکش نیزم یگذشت که باالخره خودم رو رو یساعت چند

 ینامرتب رو یو بعد خط ها دمیکش دیخط جد هی وارینرم د یگچ ها یرو اهم،یبا ناخون شکسته و س 

 رو شمردم... فقط شونزده روز گذشته بود؟ وارید

... دستم رو دور خودم حلقه کردم و آروم زمزمه کردم دمیده سال عذاب کش ی... اما من به اندازه اما

: 

 

 !کنمی... تمومش متویوضع نیمن ا یای... اگر نیلرعی_ام

 

 دلم با خدا حرف زدم. یو تو ختمیمدت، اشک ر نیتمام ا مثل

 روز ! ایشبه  نمینبود تا بب یو پنجره ا در
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 خشک شده بودم. ن،یکبود بود و به خاطر سرد بودن زم بدنم

ز شدن در، دوباره با ترس تشک وسط سالن بخوابم که با با یبلند شدم و خواستم برم رو یسخت به

 . واریبه د دمیچسب

گرفت سمتم و با خنده  اهیربدوشامبر ساتن س هیخورد و تعادل نداشت،  یکه تلو تلو م یدر حال سورن

 گفت :

 

 که؟ یدونی... دوست ندارم... مفیحموم. من... من زن کث ی. وقتشه برای... بپوش و دنبالم برشی_بگ

 

نداشت جز  یچیکه ه یبود، انگار تنها سالن یبزرگ یشتش رفتم. خونه ربدوشامبر، پ دنیاز پوش بعد

 !وونیح هیداشت؛ مثل  یبود که من رو نگه م ییتشک، اونجا هی

 در هلم داد و گفت : هیو به سمت  ستادیا باالخره

 اتاقت. یتا دوباره ببرمت تو امی یساعت م می_خودت رو بشور. سر ن

 

نبود. خودم  ویش یکرم برا ای غیت ی. حتنیشونه... هم هیشامپو و  هی نه،یآ هیحموم بود،  یوان تو هی

 که تونستم! ییکردم، تا جا زیرو تم

  قینفس عم هیداده بود غسل کردم... خودم رو مرتب کردم و با  ادمی یرعلیکه ام یهمون جور 

 رو نگاه کردم. میزرد و زخم ده،یبه صورت رنگ پر ستادم،یا نهیآ یجلو 

 نیتنها فرصتم بود تا از ا نیاز اون رو برداشتم. ا کهیت هیرو شکستم و  نهیحرکت آ هی یطبا شونه،  

 خالص بشم. یزندگ

راه و  نیآخر نیتحمل کنم، پس... پس ا تونمی! خودم هم نمادیب تونهینم ایببرتم  ادیکه نم یرعلیام

 لب به خدا گفتم : ریفرصته! ز

 

از بدنم...  نیاز ا شتریب گهیکنم تا د یخودکش خوامیم یول تم،سیخوب نبودم و ن دونمیگناهه، م دونمی_م

 ... نه؟گهید یبخش یسو استفاده نشه... تو م هیرعلیکه فقط مال ام ییزایاز چ

 

 یرو دمیرو کش شهیبشه، محکم ش رید نکهیباز شدن قفل حموم اومد و قبل از باز شدن در و ا یصدا

 بود.  ادیسوزشش ز ،یول دمینکش نزدم، آه غیروش، ج دنیکش یقیدستم و خط عم

 

چپم  نهیس یرو تو شهیش رتمیبگ نکهیسورن، قبل از ا یبهت زده  یچشما یتموم شدن کار، جلو یبرا

 فرو کردم.
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 .دمیسورن رو شن یعربده  یکردم. صدا یشدن جون از بدنم رو حس م خارج

 :گفتم  یکرد. با لبخند درد آلود یصدام م هیبغلش گرفتتم و با گر یتو 

 

 .شهی... تموم... تموم مگهی_حاال د

 

 برهنش، آروم تر لب زدم : یبازو یرو دیچشمم چک یاز گوشه  یاشک

 ... ببخش...یرعلی_ام

 

زدن از پاهام شروع شد ومن حسش کردم... مرگ رو  خیجملم رو تموم کنم... سر شدن و  نتونستم

 حس کردم! و آروم آروم، درد تموم شد.

 

 •°•°•°•°•°•°•°• ینگاه راواز  •°•°•°•°•°•°•°•

 

کرد. بلند  ینگرانش م شتریب نیشد، ا یزد و بدنش هم داشت سرد م یداد، حرف نم یرو نم جوابش

 د،یشن یکس نم چیکه استخدام کرده بود رو صدا زد اما، ه یداد زد و طناز و محمد... زن و شوهر

 کس نبود. چیه

 

باز هم  یول رونیرو بکشه ب شهیخواست ش و نشیس یربدوشامبر رو محکم گذاشت دور زخم رو 

 .دیترس

که نتونه ترنم رو بلند کنه. بلندش کرد و بردش سمت اتاق خودش و با شال  ینه اونقدر یبود ول مست

 بود. ریاومد و از زخم هاش خون سراز یگردن دستش رو محکم بست. خون بند نم

 

 الیو نگیوباره بغلش کرد و به سمت پارکدورش. د دیچیپتو پ هیشلوار پاش کرد و بعد هم  یبه سخت 

 شمال! یالیکه براش مونده بود... و ییراه افتاد. تنها جا

 یجون ترنم تو یسورن و بدن ب دنیکرد، با د یمدت از ترنم مراقبت م نیکه تمام ا یجوون دختر

 .دییدستاش، به سمتشون دو

کرد. سورن فقط ترنم رو خوابوند نگاهشون  یلرزون باز کرد و با نگران یرو با دستا نیدر ماش 

 زد : یسر و ته م یب یو زود راه افتاد. تمام طول راه با خودش حرف ها نیماش یتو
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 دی... نبادیخودش بود... اما نبا ریخواستم مال من باشه. تقص یمن نبود، من... من فقط م ری_تقص

 یتو ش،ینه نه... آره تو کشتکردم؟! من کشتمش!  کاری... من چکاری... چیمن چ رهی. اگر بمرهیبم

 !شی! نه نه... من... نه تو کشتهیرعلیسر ام ری... همش زشیکثافت کشت

 

 داد! ی. کامال عقلش رو داشت از دست مگهیم یخودش هم متوجه نبود چ یحت

کنه،  داشیپ یکیکه  ییجا هیرامسر، نگه داشت و ترنم رو گذاشت  کینرد مارستانیب هی یجلو

 هم گذاشت کنارش.ترنم رو  لیموبا

 و آروم گفت : دیسرد ترنم رو بوس یشونیخم شد و پ 

 !یباهام دختر موقرمز... بد کرد ی_بد کرد

 

که هنوز  ی... ترنمکنهیم کیترنم رو به مرگ نزد شتریکرد با رها کردنش داره ب یفکر نم یحت 

 .دیکش یآخرش رو م یزنده بود و داشت نفس ها

 

 کاریفکر کنه داره چ نکهید و به سرعت از اونجا دور شد. بدون اش نیعقب رفت و سوار ماش عقب

 ادامه دادن نداشت! یبرا یچیه گهیترنم رو از دست داده بود... و د ره؛یو کجا م کنهیم

 

 •°•°•°•°•°•°•°• یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

 گذشته بود. یخبر یهم به ب گهیروز د دو

شده  رهیبود، خ وارید یکه رو مونیعروس یو به عکس دونفره بودم  دهیتخت دونفرمون خواب یرو

 بودم.

خنده هاش قطره  یادآوریخوشحال شده بود. با  یلیخ دم،یپوش یری_شدیکت شلوار سف دید یوقت ترنم

 موهام گم شد. نیو رفت ب دیاز چشمم چک یاشک

دو هفته  نیبود، من اگرفته  گاریگند س یروشن کردم. خونه بو یگاریحال بلند شدم و س یو ب خسته

 خوندم. یم ونیدر م یکینماز هام رو هم  یجنازه شدم، حت نیع

 

اسم سرهنگ  دنیو بلند شدم. با د ختمیر نیزم یرو رو گاریخاکستر س م،یزنگ گوش یصدا با

 یقیکام عم نکهیو بعد از ا دمیکش یقیترنم، نفس عم ییِ آدم ربا یبه پرونده  یدگیمسئول رس ،یصلوات

 گرفتم، تماس رو وصل کردم.  گارمیاز ته س

خودم نبود  یصدا هیکه به خاطر خش دار بودنش، اصال شب ییرو فوت کردم و با صدا گاریس دود

 گفتم :
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 د؟یی_بله سرهنگ بفرما

 

 بلند و محکمش اومد : یاومد... صدا یم یشلوغ یتو صداش

 ؟یخودت یرعلی... امیمهدو ی_آقا

 

 گفتم : کالفه

 شده؟ یزی. چدیی_بله بفرما

 

 یدختر هی ،یبهت بدم ول یالک دیام اینگرانت کنم  خوامی)...(. نم مارستانی_ زود خودتو برسون ب

 .ییشناسا یخودت رو برسون برا فتادهین ینداره، تا اتفاق یخوب تیآوردن که وضع

 

 از دستم افتاد و بهت زده گفتم : گاریس

 نش؟یدی_ترنم... ترنم منه؟ شما د

 

 که گفت : دمیرو شن مکث صداش کمی با

 

. ما به پدرش هم خبر یایهست که بهتره خودت ب نشونیب ییتفاوتا هی ،یعکس هست ول هی_حدودا شب

 .نیایزودتر ب م،یداد

 

 ست؟یخوب ن تشی. گفت... گفت وضعفتمیتا ن واریقطع کرد. دستم رو گرفتم به د یبدون خدافظ و

 !مارستان؟یزن من نباشه. اصال چرا ب ..رنم منت دیاون نباشه، شا دیدادم که شا یخودم رو دلدار

از من  یبهتر تیبود که به محسن زنگ بزنم... اون ها هم وضع نیا دیکه به ذهنم رس یزیچ تنها

چند  نیشکمش هم برآمده شده بود و استرس واسش خوب نبود و ا گهیکه د یلینداشتن، به خصوص ل

 .ستیحالش خوب ن دمیشن یوقت م

 .مارستانیسمت ب میلم و راه افتاداومد دنبا محسن

و  شرتیت هی ،یمشک یال انگشت ییجفت دمپا هیبا  یشلوار گرمکن طوس هیبود!  یعال پمیت ینی 

 معتادا! رو کردم به محسن و آروم گفتم : نی... قشنگ عدهیژول یو موها یمشک شرتییسو
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 ؟یدار نتیماش ی_من... من کفش پام نکردم. کفش اضافه تو

 

 تاسف تکون داد و گفت : یه معنرو ب سرش

 

 خود ترنمه؟ یمطمئ نمی... ببدمیبهت م میدارم بذار برس یجفت کتون هی_شانست دارم... 

 

 و کالفه گفتم : دمیموهام کش یتا دستم رو محکم تو دو

 !دونمی... نمدونمی_نم

•°•°•°•°•°•°•°• 

من  یگمشده  یبود، ول هی! شببود، زن من... ترنم من نبود میوخ تشیکه وضع ی... اون دخترنبود

 نبود.

که زنده  نیکردم به خودم مسلط باشم.  هم ینشستم و سع مارستانیب یها یاز صندل یکی یکالفه رو 

 !هیخودش عال ستیها ن مارستانیب یست و تو

 زد : ادیسرم فر یتو یزیچ ای یبه دلم چنگ زد، کس یحس بد هی

 

 .ها رو بگرد یپزشک قانون ؟یچ ی_پزشک قانون

 

 دراومدم : اهمیس یمحسن از فکرها یصدا با

 .مینکرد داشیپ نجایا نکهیناراحت از ا ایخوشحال باشم  دونمی_نم

 

 لب گفتم : ریز

 ... ای_پزشک قانون

 

 شونم و گفت : یرو گذاشت رو دستش

 

 هم خونه تنهاست نگرانشم. الیما، ل یخونه  میحرف رو... بلند شو، بلند شو بر نی_نگو ا

 

 زدم و گفتم : یخسته ا لبخند
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 گردونم، شرمنده االن الزمش دارم. یرو بعدا بهت برم اتیگردم. کتون ی_تو برو، من خودم برم

 

 و گفت : دیرو گرفت و کش دستم

 

 پسر. یزن یحرف م یدار یلیخ نم،یبب میرو... پاشو بر تینه گوش ،یپول با خودت آورد فی_نه ک

 

 یتا برگردم. بلند شدم و به اصرار من، به سمت خونه با خودم نداشتم  یچیگفت، ه یم راست

 ترنم. یخواست باز هم تنها باشم... باز هم خودم باشم و اون خونه و بو ی. دلم ممیخودمون راه افتاد

 

بار  شیدو سه هفته، مامان ش نیا یشدن. ط یم یط یخبر یب یکه  تو ییگذشت، روزها روزها

 کالفه شد و گفت :بار آخر  گهیاومد باهام حرف زد و د

 

کال نماز و خدا رو باهم  نکهیا یبَده... دست به دعا بشو به جا یخبرا دنیبهتر از رس یخبر ی_ب

 کنار. یبذار

 

هفته، سجادم رو پهن کردم  کی! باالخره بعد از ستادمیا یرو پام م یمن به سخت یگفت ول یم راست

 صورتم و آروم گفتم : یشتم رو. در آخر دستام رو گذاو نماز مغرب و عشام رو خوندم

 

هر چه  م،ی. هرچه قدرم بدمیتون ینم گهید م،یکش ینم گهیخوام. د یمن ترنم رو از خودت م ا،ی_خدا

 تو خوب باش و کمکمون کن.  م،یقدرم ناپاک

 

. پاهام رو دراز کردم و دستام رو از دو طرف دمیهمون سجاده دراز کش یصورت پر از اشک رو با

 : وم لب زدم. آرباز کردم

 

 .یو نگران یاز دور رهیم یداره م تیرعلی_ترنم... ترنم، ام

 

بلند شدم و  یبلند شد. کالفه و به سخت میگوش یگذشته بود که صدا دنمیبگم چقدر از دراز کش دونمینم

که زد باعث شد توجهم جلب  یزن اومد اما، حرف هی ی بهیغر یاسمش وصل کردم. صدا دنیبدون د

 بشه :
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بودن،  مارستانیب یرامسر جلو یخانوم جوانه که تو هی یگوش نیپشت خط هست؟ ا ی... الو کس_الو

 ن؟یلطفا جواب بد شهیم

 

ترنم بود، خط ترنم  یاسم ))خانومم(( نفسم حبس شد... گوش دنیرو از گوشم فاصله دادم، با د یگوش

 و بهت زده گفتم : دمیکش یقیبود. نفس عم

 

 شده؟!  ی؟ چ_زنم... زنمه! خودش کجاست

 

 و گفت : دیکش یقیعم نفس

رها شده بودن. شما کدوم  یبد یلیخ تیو وضع یبا تن و بدن زخم مارستان،یب ی_همسرتون جلو

  ن؟یشهر هست

 

 سمت مبل و گفتم : دمیلرزونم رو کش یپاها

 زنده ست؟ دیبگ شهی_ته... تهران... زنده ست؟ م

 

 کرد و گفت : یپوف

 

هم  سیشد. پل یکه نم میرو باز کن شونیقفل گوش میکن یم یسع میقته دارو یلی_بله زنده ست. ما خ

انتقال  ی. برامیکارتشون رو جا به جا کرد میآخر س م،یدینرس یا جهیبه نت یکردن ول یهمکار

و  یجسمان تی. وضعنیتا کارهاشون رو انجام بد نجایا دیاریب فیهمسرتون به تهران الزمه تشر

  .ستیاصال خوب ن شونیروان

 

 ! سرم رو تکون دادم، آب دهنم رو قورت دادم و گفتم :ای... خداایخدا

 مارستان؟یکدوم ب دیبگ شهیرسونم. م ی_تا قبل از طلوع خودم رو م

 

دست لباس هم  هیبرداشتم و  فیک هیلباسام رو عوض کردم،  عی. سرمیرو گفت و قطع کرد آدرس

 ترنم برداشتم. یبرا

 دایترنم و حاج بابا زنگ زدم و کوتاه گفتم ترنم پ یم، به محسن، باباالز یالیجمع کردن وسا نیح در

 انتقالش رو انجام بدم.  یکارها رمیشده و دارم م
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به خودم  یوقت ی... ولدمیرس یکردم و چه جور یرانندگ یراه افتادم، چه جور یدونم با چه حال ینم

 یدستگاه بهش وصل بود، نگاه م یکلداشتم به ترنم که  ژه،یو یاومدم که پشت در اتاق مراقبت ها

 .ختمیر یکردم و اشک م

 گفتم : رلبیو ز نمونیب ی شهیش یرو گذاشتم رو دستم

 

 کنم؟! بلند شو ترنم... بلند شو. کاری_من االن چ

 

شناسنامه و ثابت  یکرد. بعد از ارائه  تمیهدا رونیربع، پرستار صدام کرد و به سمت ب کیاز  بعد

 انتقال رو انجام دادم. یمه، کارهاترنم زن نکهیکردن ا

 شده بود آخه! یشدم... چ ادهیپ ونیلیم ستیحساب کردم، قشنگ حدود ب هیتسو مارستانیبا ب 

 

 هیکه چکش کرده بود، من رو به اتاقش برد و بعد از گذاشتن  یدکتر م،یدیسختش رس یتازه به جا 

 رو به روم، گفت : زِ یم یآب رو وانیل

 

 . ادیز یلیکتک خورده... خ یلی. خنجایه همسرت رو آوردم اهست ک یهفته ا کی_

 

 رو به روش رو جا به جا کرد و گفت : یو برگه ها دیکش شاشیبه ر یدست

 ست. گهید یمشکل خطرناکش جا یاز دست داده ول یادی_رگ دستش رو زده و خون ز

 

 زده بود. منتظر نگاهش کردم که خودش ادامه داد : خی دستام

 

 یجدا شده بود که به سخت وهیمقدار ج هیکردن...  داشیقلبش، پ یشکسته تو ی نهیاز آ هکیت هی_با 

 نداشته؟ یخاص یماری. همسرت سابقه بمیدرش آورد یجراح یتو

 

 گفتم : یگرفته ا یرو گذاشتم دو طرف صورتم و با صدا دستام

 

 .ادینم ادمین داشت، اال یاسم نیهمچ هی_خون... خونش مشکل داشت. ترومب... ترومباس... 
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متاسفانه  یخون و سرم حالش رو به بهبوده... ول قاتیخداروشکر با تزر ه؟یتوپنی_منظورت ترومبوس

قلبشون هم سخت  ی. جراحرهیو دوباره از هوش م زنهیم غیفقط تنش داره و ج ادیهمسرت به هوش م

 . یمراقبش باش یلیخ دی. باشونیا یما و هم برا یبود، هم برا

 

 که با حرفش شوکه و خشک شدم : رونینگران ترم کرده بود. خواستم برم ب فقط حرفاش

 

 دیشد یکه صورت گرفته، همسرت مورد آزار جنس یناتیرو هم بهت بگم. طبق معا نی_پسرم بهتره ا

 .بذار ونیروانشناس حتما در م ایمشاور  هیقرار گرفته... با 

 

 باهامون؟ یکنیم کاریچ ی... دارشهینم نیکمرم خم تر از ا ایخدا

کردن که منتقلش کنن به آمبوالنس و  یخودم رو به سمت اتاق ترنم رسوندم. داشتن آمادش م یسخت به

 سمت تهران. میبر

کرده...  یمنظورش تجاوز بود... نبود؟ خودکش ،ی. آزار جنسدیچرخ یسرم م یدکتر تو یحرفا

 کرده بود. قلبش... ! یخودکش

 

شدم و پشت آمبوالنس راه  نیگرفتم، سوار ماش لیترنم رو تحو مکارتیو س یخراب، گوش یحال با

 افتادم.

 روز شده بود. م،یدیرس یرو ندادم. وقت لمیتهران، جواب موبا میبرس یوقت تا

 کرده بودن.  یدوازده ظهر بود و ترنم رو باالخره بستر ساعت

ارسالن  نین من و همچنبا اون شکم حدودا برآمدش، حاج بابا و ماما یلیو پدرش، محسن و ل مادرش

 هم تا ساعت سه خودشون رو رسونده بودن.

کردم.  یمن... من فقط در سکوت بهشون نگاه م یگفتن ول یم یزیچ ایگردن  یم هیگر ایکدوم  هر

 . میاز ساختمون بود رونیبود و ما هم ب ژهیو یبخش مراقبت ها یترنم تو

برد  د،یرم سمت ساختمون که محسن دستم رو کشهاشون، بلند شدم و خواستم ب هیاز حرفا و گر کالفه

 گوشه و گفت : هی

 

 !؟یا ختهیبه هم ر نقدریشده، پس چرا ا دایشده؟ ترنم که پ یچ یرعلی_ام

 

 یضربه خورده بود... زنم رو، کس رتمیگفتم؟ به غ یدادم اگر بهش م یخودم رو نشون نم یرتیغ یب

 نیا ینیه. سه هفته... نه نه! دو هفته نبود و ... که دوستش داشتم... و دوستش دارم، بهش تجاوز شد

 سورن بود؟  شیدو هفته پ
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 یآروم ی. با صدارونیب دمیچشمام رو بستم و دستمو رو از دستش کش که محکم دیپر یعصب پلکم

 گفتم :

 

 .میکن یحلش م ینی... شهی. حل مستین یمهم زی_چ

 

و  یاتاق. دست زخم یم و رفتم تو. لباس مخصوص تنم کرددمیخودم رو به سمت اتاقش کش و

 کردم، آروم گفتم : یکه نوازش م یشدش رو گرفتم و در حال یچیباندپ

 

 یچشمات تنگ شده، دلم برا ی_باالخره بعد از دو هفته دستت رو گرفتم خانوم قشنگم! دلم برا

 صدات، بغل کردنات... یحرفات، برا

 

 کرده گفتم : بغض

ترنم.  دونمی... من... من نممیکن کاریچ دیشو بگو با داریحاال؟! ب میکن کاریکردن باهات؟ چ کاری_چ

 بلند شو!

 

گفتم که با  یلب از حال و روزمون براش م ریکردم و ز یداشتم دستش رو نوازش م قهیده دق حدود

 باز شدِن چشماش ساکت شدم. 

 غیوع کرد به جشر د،یچشماش گرد شد. دستش رو کش هویشده نگاهم کرد و  زیر یبا چشما هیچندثان

 گفت : یم غاشیج نیزدن و ب

 

 نه... بسه. گهی_تو رو خدا نه... د

 

صدام به گوشش  نکهیا یخودش گرفته بود رو گرفتم و بلند بلند برا یدستاش رو که جلو ینگران با

 : برسه گفتم

 

 ... شوهرت. ترنم توروخدا آروم...یرعلی_ترنم، ترنم منم ام

 

و  رمیکردم دستش رو بگ یحال بازم سع نیرتم ساکت شدم. با اصو یشدن دستش تو دهیکوب با

 گوشش تندتند گفتم : ریمهارش کنم. باالخره سفت بغلش کردم و ز

 



 

 457  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

 ...یلعنت ایبه خودت ب ا،ی_ترنم... توروخدا به خودت ب

 

 لیو صداش تحل شیبه سرمش، آروم آروم انرژ یزیچ قیها از من جداش کردن و بعد از تزر پرستار

 رفت.

 کنن؟ یآرومش م ینجوریست که ا وونهیزدن بهش؟ مگه زن من د یچ

 !دیجد یشروع بود، شروع ماجراها هیشدن ترنم تازه  دایکردن. پ رونمیبخش به زور ب یپرستارا

 

 هفته، ترنم مرخص شد. کیکه بعد از  دمیفهم یرو تازه وقت نیشده بود و ا کهیدو ت مونیزنگ

مقصر بودن سورن رو  تونستیکس نم چیبود و ه یخبر یب یتو سیپل نیهم یزد و برا ینم حرف

 کنه به جز ترنم. دییتا

•°•°•°•°•°•°•°• 

خوب  دیکش یکه خودش رو عقب نم نیزد. باز هم یشده بود و حرف نم رهیروح بود، فقط بهم خ یب

 بود.

د صورتش نگه داشتم و با لبخن یتخت گذاشتمش و کمکش کردم دراز بکشه. صورتم رو جلو یرو 

 بهش نگاه کردم.

 نیهم یکرد اما، دلم برا یها نگاهم م بهیو سرد شده بود و مثل غر یخیچشماش  نکهیبا تموم ا 

 و گفتم : دمیرو بوس شیشونیچشماش هم تنگ شده بود. آروم پ

 

 یمن و تو شیپ ،یینجایکه تو ا نهیمهم ا ی... ولیکن یرفتار م یجور نیچرا باهام ا دونمی_نم

 منه ترنم، مطمئن باش!خونمون. جات ا

 

 رون،یاومدم ب دید ی. مادرش وقترونیروش و از اتاق رفتم ب دمیهم فقط نگاهم کرد. پتو رو کش باز

 گفت : یاومد سمتم و با نگران

 

 کردن مگه؟! کاریباهاش چ ؟یرعلیام دهینشون نم یعکس العمل چی_بچم چرا ه

 

 یبرا هیقض نیکردم! ا یخورد نم نیاز ا شتریبگفتم. ترنم رو  یکس نم چیرو گاز گرفتم... به ه لبم

کنم،  یداشتم و دارم... من تحمل م هیبا بق یفرق هیمن  ،یقابل هضم بود ول ریغ شتریمن، از همه ب

 .میرو حل کن هیقض نیترنم خوب بشه و ا کنمیصبر م

 گفتم : یرو تکون دادم و با لبخند تلخ سرم
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 .میکن ی. من... ما کمکش مشهیه درست ممدت بگذر هی گه،یکردن د تشی_باالخره اذ

 

 دهنش و گفت : یرو گرفت جلو دستاش

 

سورن ترنم رو گرفته  ینکنه دوباره سورن ... آخه چون تو گفت گمیدارم. نکنه... م ی_حس بد

 وقت تجاوز... هی... که نکنه گمیم

 

 گفتم : عیبودم. سر زتریبود... اما من ت یمادر حسش قو نیا چقدر

 

. ترنم فتادهیهم ن یبد یلیکه بوده تموم شده، اتفاق خ ی. هرچدیحرفا رو تموم کن نیلطفا ا_مادرجون 

 .نهیبرگشته... مهم ا

 

 لب گفت و باالخره همراه پدرجون و محسن رفت. ریز یالحمدلله

که ترنم عاشقشه  یهمون قایدق ر،یآشپزخونه و مشغول درست کردن سوپ شدم... سوپ ش یتو رفتم

 .ششیاتاق پ یساعت رفتم تو میو بعد از نرو درست کردم 

 

 الشی... انگار خدونمیشد و نم زیخ میاتاق ن یشده بود. با اومدنم تو رهیبود و به در خ دهیبه پهلو خواب 

 .دیراحت شد که دوباره خواب

خورد  ی. دستم رو انداختم دور کمرش که تکوندمیبهش خواب دهیرو در آوردم و پشتش و چسب شرتمیت

 جلو. دیش رو کشو خود

 

 . ادیخوشش م دونمیکه م یموهاش و آروم نوازش کردم... کار یرو برداشتم و گذاشتم رو دستم

 

که نفساش  یکرد. بدون حرف به کارم ادامه دادم تا وقت میقا نمیس یو سرش رو تو دیآروم چرخ آروم

 رفت.نوازشش کردم و اونقدر خسته بودم که خودم هم خوابم  گهید کمیمنظم شد. 

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•
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 با آرامبخش و مسکن خواب بودم. مارستانیب یچند وقت تو نیتونستم بخوابم... ا ینم یحت

که کنارم  یرعلیهق هقم رو خفه کنم تا به گوش ام یکردم صدا یدهنم و سع یرو گذاشتم رو دستم

 خواب بود نرسه.

 

 نداخت؛یصورتم نم یتف هم تو گهیسورن باز هه بهم تجاوز هم کرده، د که دیفهم یم یرعلیام اگر

 کنم ازم متنفر بشه و طالقم بده. یپس بهتر بود خودم کار

 خواد آخه؟ اصال چرا زنده موندم؟! یشده رو م یزن الل که دستمال هی یک

 

 نمیف نیف یصدا خب ،یول کنمیم هیدارم گر نهیصورتم تا نب یپتو رو انداختم رو یرعلیام یصدا با

 !دیرو شن

 چشمام استپ کرد. یو رو دیکنار. نگاهش تو صورتم چرخ دیرو صدا زد و به زور پتو رو کش اسمم

 یتحمل م دیچشما رو با نیاز ا یدور یقشنگش گرفتم. من چه جور یرو با مکث از چشما نگاهم

 کردم؟ 

 

از گلوم  یآخ نامفهوم یفقط صداکه  دیکش ریت نمیرو گذاشت پشت کمرم و بلندم کرد. زخم س دستش

 گفت : یداد... با نگران میخارج شد و چشمام رو محکم از درد بستم  . پشتم نشست و به خودش تک

 

 ست؟یحالت خوب ن ؟یدرد دار ؟یکنیم هی_چرا گر

 

 بردم که اشکال نداشت، داشت؟ یاالن لذت م یاز لحظه لحظه ها اگر

سرم و از پشت بغلم کرد.  یش رو کج کرد و گذاشت رودادم که سر هیپهنش تک نهیرو به س سرم

بغلش بودم، خودش سکوت رو  یکه تو قهی. بعد از ده دقنگفتم یچیباز هم ه ،یول دمیکش یقینفس عم

 گوشم گفت : ریشکست و ز

 

  ؟یشد داریب ی_خوشگل خانوم ک

 

زدم، حرف هم  یتوهم م یوقت ای یهوشیب یحرف بزنم. تو یحت دیچرخ یهم سکوت، زبونم نم باز

 خواستم! یهم خودم نم دیقدرت حرف زدن نداشتم... شا گهیبودم، انگار د اریهوش یوقت یزدم ول یم

 زد و گفت : فمیچرب و کث یموها یرو یبوسه ا ومد،یهم کوتاه ن باز
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 شوهرت چه کرده! نیبب ایب م؟یبخور میدرست کردم. بر ری_برات سوپ ش

 

لبش  یلبخند رو ستم،یبا تونمینم دید یوقت یو گرفت تا بلندم کنه ولهم نگاه... در سکوت. دستم ر باز

 شد. شتریگلوم ب یبغض تو د،یماس

توان تکون  ،ینه راه برم... و به طور کل ستم،یتونستم با یمدت نه م هی... من تا گهیتلخ د قتیحق هی

 دادن پاهام رو نداشتم.

 

حجم از  نیو کالفه بودم و از ا یقدر عصبکرد و خم شد تا بغلم کنه، اون یتک سرفه ا یرعلیام

 دستش و هلش بدم عقب. ریباعث شد بزنم ز نایا یخورد... همه  یضعف بدنم، حالم داشت به هم م

 

 بلند زدم.  غیج هی هینگاهم کرد و دوباره اومد جلو که محکم تر دستش رو پس زدم و با گر کمی

 یبغلم کنه، کولم کرد و انداخت رو نکهیا یدستام رو گرفت و به جا بار اومد جلو و محکم نیا

 باسنم و گفت : یزد رو دونه آروم هیشونش. 

 

 دختر خانوم!  یمنو پس بزن ی_حق ندار

 

رو  ربغلمیز ن،یگذاشتم زم ی. وقتختمیصدا فقط اشک ر یاومد. ب یدستم و قلبم داشت فشار م به

 نگران شد و گفت : کنم،یم هیردارم گ باز هم دید ی. وقتیصندل یگرفت و آروم نشوندم رو

 

 ؟یکنیم هیگر یشد؟ چرا بازم دار ی_چ

 

 . ختمیهم بدون حرف فقط نگاهش کردم و اشک ر باز

 کرد گفت : یو گرم م ختیر یکه سوپ م یمکث نگاهش رو ازم گرفت و در حال با

 

از سه  . بعدیکرد ینم ینجوریکه ا ارنی یسر من م ییچه بال تیاشک یچشما نیا یدونستی_اگر م

 که... یکنیرفتار م یجور هی... اما شمیپ یهفته برگشت

 

 رینظ یب یساکت شد... ظرف سوپ رو گذاشت جلوم و خودش قاشق قاشق بهم داد. مزه  خودش

 سوپ، تازه بهم فهموند که چقدر گشنم بود!

•°•°•°•°•°•°•°• 
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ودم رو هم نداشتم. تحمل خ یفیاز شدت کث گهیشد. د یکه در سکوت سپر یدوز گذشت، دو روز دو

 دیو نذاشتم. با دمیدستش رو کش ون،یزیتلو یاومد تا ببرتم جلو یرعلیبعد از ظهر که ام نیهم یبرا

 و گفتم : دمیکش یقی! نفس عمگهیکردم د یرو م میسع دیزدم... با یحرف م

 

 .می_حم... موم... بر... بر

 

 گفت : یآروم یکرد و خم شد. با صدا زیرو ر چشماش

 .یحرف زد _باالخره

 

 زد و گفت : یرو تکون داد، لبخند سرش

 

 .میحموم. صبرکن وان رو پر کنم باهم بر ینداره بر یو مشکل هیهات جذب هی_خدارو شکر بخ

 

نذاشتم لباسام رو تنم کنه  یچند روز حت نیکردم ازم رابطه نخواد... ا ینگاهش کردم. خدا خدا م فقط

 . دید یاما خب... باالخره م نه،ینم رو نبپاهام و بد یها یوقت خون مردگ هیکه 

 

 ییشلوارم رو هم درآورد، با صدا ی. وقتارمیاومد سمتم و کمکم کرد تا لباسام رو در ب قهیاز ده دق بعد

 گفت : دیلرز یکه م

 

 ...ایکبود نی_ا

 

ور بغل و پاهام و آروم بلندم کرد. دستم رو د ریرو گاز گرفت و ادامه نداد. دست انداخت ز لبش

 گفتم : یگردنش حلقه کردم و به سخت

 

 ... شه.ی_خو...خوب... م

 

آب ولرم نشوندم و خودش هم رو به روم نشست. با شامپو کف  یحموم، تو یتو حرف بردتم بدون

 رو برداشت.  فیدرست کرد و بعد هم ل

 کردنش. زیتم فیآورد باال و شروع کرد با ل کمیاز پاهام رو،  یکی
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جابه  کمی. جاش رو عوض کرد و اومد پشتم. دیکش فیپام رو هم ل یکید و اون پام ز یرو یا بوسه

 کتفم زد و گفت : یرو ی. بوسه ادیهام کش نهیگردن و س یرو رو فیجام کرد و ل

 

 اگر حالت خوب نبود بگو. کنن؟ی_زخمات درد نم

 

 رو برداشت و سرم رو شست.  اریسرم جمع کرد و شامپو زد. دوش س یرو باال موهام

تخت  یحوله رو تنم کرد، بغلم کرد و رو دنمون،یکردن من و خودش و آب کش زیبعد از تم باالخره

 گذاشت.

 کرد نگاه کردم، الغر شده بود! یکه لباس تنش م یرعلیکمکش لباسم رو تنم کردم و به ام به

رگشت و که دستش رو گرفتم، ب رونیو خواست از اتاق بره ب دیرو بوس میشونیکه تموم شد، پ کارش

 منتظر نگاهم کرد.

کنارم اشاره کردم تا بخوابه. با مکث اومد و دراز  یخال یعقب و به جا دمیخودم رو کش یبه سخت 

 دستش و بغلم کرد. یو سرم رو گذاشت رو دیکش

تونست من رو دوباره سرپا  یبود که م یکس ،یرعلیام یکه سورن رسما من رو نابود کرد ول درسته

 کنه.

  چی... هدیبخش یوقت من رو نم چیمن و سورن... ه دیفهم یم یرعلیبود که اگر ام نیامشکلم  تنها

 وقت!

•°•°•°•°•°•°•°• 

کرد، ظرف جوجه کباب رو  یغرغر م یزد و سر منش یکه داشت با تلفن حرف م یدر حال یرعلیام

گوش کردم  یعلریام یجوجه خوردم و به حرفا کهیت هی. با چنگال سمتم و اشاره کرد که بخورم دیکش

: 

 

با من  نقدریا یچ ینیمشکلش کجاست...  نیکن بب یپرونده رو دوباره بررس گمیخانوم، دارم م نی_بب

 .یکنیبحث م

 

باز شده بود،  کمیکه بعد از دو هفته  ییقطع کرد. سرم رو کج کردم و با صدا تیباالخره با عصبان و

 گفتم :

 

 شده؟ ی_چ

 

 کرد و گفت : بهم ینگاه میرو به روم و ن نشست
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 .میبخواب می. غذات رو بخور، برختهیشرکت به هم ر یکارا کمینشده، فقط  یزی... چیچی_ه

 

کالفه شده  گهی. خودش ظرفا رو جمع کرد و دوباره بغلم کرد. دمیرو تکون دادم و مشغول شد سرم

 مادرجون. ای ،یرعلیام ایداد،  یبود و کارهام رو انجام م نجایمامان ا ایبودم... دو هفته 

 نکهیزد فقط. قبل از ا یاومد سر م یبار، با محسن م هیداشت و چند وقت  یبد تیهم وضع یلیل

 به اتاق خواب گفتم : میبرس

 

 خودم راه برم؟ یبذار شهی... مشهی_م

 

 اخم گفت : با

 آروم آروم... ،یاریبه خودت فشار ب ستی_الزم ن

 

 !گهید یمواظبم یهست شمی. تو پکیتالش کوچ هی... کنمی_خواهش م

 

افتادم  یضعف رفت و داشتم م ن،یبه زم دیکه پام رس نی. همنییدر اتاق گذاشتم پا یکرد و جلو یپوف

 . ستمیکردم صاف با یباال. به دستش چنگ زدم و سع دیبغلم رو گرفت و کش ریکه سفت ز

 یکرد و نشوندم رو قدم برداشتم، قدم دوم رو برنداشته بودم که دوباره بغلم هی یعجز و به سخت با

 بخش گفت : نانیتخت. رو به روم نشست و اطم

 

درست  زیهمه چ شه،یصبر کن... باشه؟ درست م کمی. گفتم یکنیم تیخودت و من رو اذ ی_ترنم دار

به روال  زیو همه چ رنیگ یسورن بوده که دزده تو رو... اون رو هم م یگفت سی. تو به پلشهیم

 گرده.  یبرم شیعاد

 

همه  یمن جلو ؟یگفت که باهام رابطه داشته چ یگرفتن و م یت! اگر سورن رو مگش یبرنم

 یمن رو نم گهید د،یفهم ی. اگر مرهینم ادمیکه داشت رو  یو اخم یرعلیام ی افهیانکارش کردم... ق

 یچراغ رو خاموش کرد، ت دینگفتم. سکوتم رو که د یچیخواست...  نگاهم رو ازش گرفتم و ه

 .دیو کنارم دراز کششرتش رو درآورد 

 

 یرو یچشمام بازه، بوسه ا دید یوقت یرعلیشدم. ام داریبا حس نوازش موهام از خواب ب صبح

 زد و گفت : میشونیپ
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 م؟یصبحانه بخور میخانوم. بر ری_صبحت بخ

 

 زدم و آروم گفتم : یلبخند

 ؟ییدستشو میاول ببر شهی... مری_صبحت بخ

 

 .رونیچند وقت شلوار و شرتم رو درآورد و خودش رفت ب نیا زدم و بغلم کرد. مثل تمام یلبخند

و بعد از مرتب کردن شلوارم،  ستادمیا یصداش نزدم... خودم به به سخت یرو انجام دادم ول کارم

 .رونیکشون کشون خودم رو تا دم در بردم و رفتم ب

 لش. بغ یتو دتمیجلوم و کش دیپر یرعلیکه ام نیخوردم زم یدر اتاق داشتم م یجلو

حرف بغلم کرد و  ی! بیکه بعله... اونم چه اخم دمیبودم اخم کرده... سرم رو آوردم باال و د مطمئن

 آشپزخونه. یبردتم تو

 مقدمه گفت : یب یرعلیکه ام میخورد یم مروین میداشت

 

 نه؟ ایاز سورن شده باشه  دیبا یخبر هیبا سرهنگ صحبت کنم... باالخره  رمی_امروز م

 

 گفتم : یخش دار یقورت دادم... با صدا یذهنم رو به سخت یتو یکردم و لقمه  یسرفه ا تک

 

 حاال هرجا که هست اصن... ؟ینکن یریگیپ شهی... نمیرعلی_ام

 

گلدون  یعصب یلیخ یلیخرناس خرس بود! بلند شد و خ یصدا هیبود که نفساش شب یعصب اونقدر

 : دیو عربده کش وارید یتو دیرو کوب زیم یرو

 

که واسه  یترنم. کس تونمیکه به زنم تجاوز کرده راست راست راه بره، نم یخفه شم کس تونمیم_من ن

 .دی... بارهیبم دیبه زن من تجاوز کرده با گهیبار سوم و چهارم و پنجم و هرچند بار د

 

 دونست بهم تجاوز کرده! یدونست... م ی. مدیها لرز شهیدوم رو اونقدر بلند داد زد که رسما ش دیبا

 بلند بشم تا آرومش کنم. دستام رو آوردم باال و گفتم : تونستمینم یحت
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 بکن... فقط... یدون یصالح م ی. اصال هر کارمیحرف بزن نی_باشه باشه تو آروم باش... بش

 

 دمیترس یبود و م یعصب یلیداد.  خ یبد یوسط آشپزخونه زد که رفت عقب و صدا زیبه م یلگد

 گفتم : دهیبرداشت کرده بود؟ نفس بربگم... نکنه اشتباه  یزیچ

 

 ...طالق یفک... فکر کردم اگر بدون ؟ینگفت یچیو ه یدونست یم ؟یدونست ی_م

 

 : دیپرده غر یو ب دیق یآروم دور گلوم حلقه شد، خم شد و تو صورتم، ب دستش

 

 ...دنیاحمق تو رو از من دزد ؟یمگه لذت برد ؟ی_مگه خودت به خواست خودت بهش داد

 

 ادامه داد : یپر بغض یو با صدا دیاز چشمش چک یاشک رهقط

 

انکارش  یلعنت ی... اما تویتا خودت بگ اوردمیاما به روت ن _آره کنار اومدن باهاش سخته...

 و همه و همه گفتن آثار تجاوز ... مارستانیو پزشک ب ی. پزشک قانونیکرد

 

شدم که خودش  یبه عقب پرت م یصندل رو فوت کرد و گلوم رو با ضرب ول کرد که داشتم از نفس

 .دیدستم رو کش

 

 اشیبه اطراف و گندکار یآب خورد و باالخره نگاه وانیل هیرو دوباره و دوباره فوت کرد.  نفسش

 انداخت.

ها  شهیش نی. از بحرف بغلم کرد یکه بلند شده بود! اومد سمتم و ب یشی... ردیکش ششیبه ر یدست

 تخت گذاشتم و گفت : ی. روگذشت و به سمت اتاقمون رفت

 

 خونه.  میبهتره بمون یول رونیب میخواستم امروز بر ی_م

 

 نیبالکن. ا یو فندکش رو برداشت و رفت تو گاریکنار تخت، س یکشو ینگاهش کردم که از تو فقط

 ... !یزود نیرو آورده، اونم صبح به ا گاریخرابه که دوباره به س یلیحالش خ ینیفاجعه!  ینی

 کرد. یرو روشن م یبعد گاریتموم نشده، س یقبل گاریه من بود و سب پشتش
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 میتونست یما م یداشته باشن ول دیتونستن به ما و خونه د ینم رونیبود که مردم از ب یبالکن جور 

 . مینیاطراف رو بب

 داد! یهاشو به فاک م هینتونستم تحمل کنم. داشت خودش و ر گهیپنجمش که روشن شد، د گاریس

خودم رو به  یو صندل واری. با گرفتن در و دنییو اومدم پا دمیتخت کش یخودم رو رو یتسخ به

 بالکن رسوندم. در رو باز کردم که توجهش بهم جلب شد.

 افتادم. دمیکش یم گاریکه س ییخودم و روزها یمایقد ادی گارشیس یبو از

و با دست  فتمیگ زدم تا ندست به دستش چن هیکرد که با  یسرخ داشت نگاهم م یبا اخم و چشما 

 . رو ازش گرفتم گاریس گمید

 گفت : یخشن یبا صدا رون،یببرم سمت دهنم که ازم گرفت و انداختش ب خواستم

 

 !؟یدیمنن... فهم یکه برا ییسمت لبات... اونم لبا یببر گاریس ی_حق ندار

 

 گفتم : یبغض دار یداشت! با صدا تیمالک هنوزم

 بکشه. گاریم دوست ندارم شوهرم سمن ؟یکش ی_پس چرا خودت م

 

از فکرش چشمام پر از اشک شد  ؟یچ تشیدوستم نداشت؟ نکنه... پس مالک گهیهم اخم... نکنه د باز

 و با لکنت گفتم :

 

 ازم بدت... ای... ایهنوزم...  ؟ی... دوستم... دوستم داریرعلی... امری_ام

 

 یرو خم کرد و لب هاش رو گذاشت روانداخت دور کمرم و من رو چسبوند به خودش. سرش  دست

صورتم و رفت سمت لبام که ازم جدا  یرو دیهم بهم نداد. اشکام چک یهمراه یاجازه  یلبهام. حت

 شد. 

خورد به لب هام  یکه لب هاش م یلبم، جور یچشم و رو به رو یزد و چشم تو زیر یبوسه  هی

 گفت :

 

دروغ  یول ینکرد انتیدروغه. تو خ شیکی انته،یخ شیکیترنم...  امیکنار ب تونمینم ییزایچ هی_من با 

 .یایباهاش کنار ب ییتنها ینبود که حق داشته باش یزیچ نی! ای... پنهونش کردیگفت

 

 گفتم : هیپنهون کردم و با گر نشیس یرو دور گردنش حلقه و سرم رو تو دستم
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اون دو هفته صد بار مردم...  یومن ت یرعلی. امیدیطالقم م ،یشیازم متنفر م ی_فکر کردم اگر بفهم

که فقط مال تو بود  یکردم که از بدن ی! خودکشیلعنت یومدی... دنبال تازه عروست نیومدیتو ن یول

 المصب. دمی. من از... از دست دادنت ترسدمیترس یخواستم پنهونش کنم ول یمحافظت کنم... نم

 

داد. سرم رو  یش بگم... نفسم اجازه نمتونستم به یاومد. حاال که م یباال نم هیاز شدت گر نفسم

 گوشم گفت : ریچسبوند و ز نشیمحکم تر به س

 

 .میحرف بزن میآروم تا بتون کمی... آروم باش... شی_ه

 

 پام و بردتم سمت تخت.  ریانداخت ز دست

و شروع کرد به نوازش کردنم و پاک کردن اشکام... دستش رو گرفتم و انگشتامون  دیدراز کش کنارم

 که آروم شدم گفت : کمی. میهم قفل کرد یتورو 

 

 کرد باهات! کاریشد... بگو چ یچ بگو ،یش یکن تا خال فی_خب حاال بگو. تعر

 

که خوردم، از تک تک  ییاز تک تک کتکا ،یگفتم ول یم دینبا دیرو بستم و گفتم... شا چشمام

 از همش گفتم.... از چوب خطا... از سردردا،  از بدن دردا... دمیکه شن ییفحشا

 بهم اومد، دوباره تشنج کردم ؛ شیادآوریکه از  یاونقدر گفتم که از شدت فشار 

 شیبغل محسن اونم حدود دو سال پ یبار تو نیحبس، دندونام قفل و بدنم منقبض شد. آخر نفسم

 شدم. ینجوریا

تلخ  یعیهجوم ما با یدهنم تا دندونام خورد نشه ول یپارچه گذاشت تو کهیت هی یرعلیکه ام دمیفهم 

 شد و منم مغزم خاموش شد! سیحلقم، پارچه و اطرافم دهنم خ یتو

•°•°•°•°•°•°•°• 

 خوند. یقرآن م یآروم ی... داشت با صداامیباعث شد به هوش ب یرعلیام یصدا

... چرا تموم میبود مارستانیب یبغل تخت. تو زیم یبازم قرآن رو بست و گذاشت رو یچشما دنیبا د 

 بودم؟ ضیخدا مر ی شهیچرا همشد؟  ینم

 

 رو برداشتم که دوباره برش گردوند سرجاش و گفت : ژنیرو گاز گرفتم و ماسک اکس لبم
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کرد و  یکه بغلم م ی. ترنمخوامی_فعال حرف نزن... آروم باش و گوش کن. من ترنم خودم رو م

 . باشه؟یکن خوب بش یکرد. االن فقط سع یکرد و آرومم م یبوسم م

 

 باشه بستم و باز کردم. دستم رو گرفت و دوباره نشست. یو به معنر چشمام

جدا  ستیدونستم قرار ن یدستم بود و م یکه دستش تو یلحظه ا نیلحظه آرامش داشت... هم نیهم 

 دونستم هنوز هم دوستم داره! یکه م نیاز هم، هم میبش

اتفاقا باز هم بهم تهمت  نیمام ابا ت یکه بود، ول یرخنه کرده بود... هر چ یرعلیوجود ام یخدا تو 

 نزد...

 شوهرت باشه...! یمرد نیکه همچ یخوشبخت ینی نیا و

 آرامش داشتن، مرخص شدم. یسفارش از دکتر برا یکل دنیاز تموم شدن سرم و شن بعد

بلند قرمز که  شرتییسو هیخونه پام بود،  یکه از تو یاصال مناسب نبود! شلوار جذب سرمه ا لباسم

 .یمشک شرتیت هیهم  رشیتنم کرده بود و ز یرعلیام

 ! کفش و جورابم که پام نبود.یبود که سرم کرده بود... نارنج یجالبش شال قسمت

در  قهیکردم. باالخره بعد از ده دق یو کبودم نگاه م دهیرنگ پر یتخت نشسته بودم و به پاها یرو

 گفت :نگاهم کرد و باخنده  کمیاومد داخل.  یرعلیاتاق باز شد و ام

 

 ؟یکنیپاهات رو نگاه م میکر ایمثل بغض  هی_چ

 

 آوردم باال و گفتم : کمی! پاهام رو عجبا

 کنم؟ کاری. چستیبرام... شلوارم هم مناسب ن یاوردی_کفش ن

 

سکوت  قهیدق هیو بعد پشت گردنش و بعد دوباره صورتش... باالخره بعد از  دیکش ششیبه ته ر یدست

 گرد شده گفتم : یپا و کمرم و بلندم کرد. با چشما ریست انداخت زو فکر کردن، اومد جلو و د

 

 زشته خب! ،یرعلیام نیبذارم زم م؟یببر یخوایم ینجوری_ا

 

 به صورتم انداخت و گفت : ینگاه

 

. نگران نباش االن داستیآوردمت! شما شالت رو درست کن که همه موهات پ یجور نی_دختر هم

 .لچریو یزارمت رو یم
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 هیبه  یرعلی. باالخره امدنیخند یم زیر زیر ی. پرستارا هرونیب میدرست کردم و رفترو  شالم

 آورد و گفت : عیپسره هم سر .ارهیب لچریو هیپرستار مرد گفت تا 

 

 .نایدوست دار یلی. ماشاهلل معلومه خانومتون رو خدیی_بفرما

 

 .نیت ماشبه سم میهم بدون حرف و با لبخند سرش رو تکون داد و رفت یرعلیام

حس نداشت تا  یکرده بود و اونقدر خیداد و سوار شد. پاهام  لیرو تحو لچریکرد، و نمیماش سوار

 و گفتم : دمیکش یقیبتونم جمعش کنم. نفس عم

 

 کرد. خیپاهام... پاهام  یرعلی_ام

 

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین

 کنم. ی_اصال حواسم نبود! صبرکن االن درستش م

 

مطمئن شد جام راحته دوباره  یدور پاهام و وقت دیچیپتو آورد. پ نیدوق عقب ماشکنار و از صن زد

 مقدمه گفت : یب هویسکوت گذشت که  یتو قهیسوار شد.  ده دق

 

 .خوامی... من بچه ممیاری_بچه ب

 

 زده نگاهش کردم و گفتم : بهت

 بچه دار بشم؟  یچه جور تیوضع نیا ی!؟ من تویرعلیام یگیم ی_چ

 

 و با تکون دادن سرم گفتم : دمیکش یقیعم نفس

 .. االن بهش فکر نکن.ستمی_من آماده ن

 

 گفت : یآروم یکرد... اما با صدا اخم
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واسه  شیو نذار خوامیبچه م ی. خواستم بدونیفردا... گفتم که بهش فکر کن ایامشب  نی_منم نگفتم هم

هم  یلی. خمیکن یبرگرده اقدام محس که به پاهات  شه،یسالم م یداره س گهی... من دگهیچند سال د

 مذخرف نکن. یفکرا گهید یسالم

 

 یبهش بگم م یخب چه جور م؟یخواست رابطه داشته باش یاالن واقعا م ینیرو گاز گرفتم. خب  لبم

 وقت دوباره اون درد ها رو تجربه کنم!!  نفسم رو فوت کردم و رک گفتم : هیترسم االن؟! که نکنه 

 

 .. درک کن.ترسم. ی_من از دردش م

 

 گفت : جیمکث، گ کمیو با  ابونیخ یتو دیچیپ

 _دردش؟ مگه درد...

 

 ساکت شد و نگاهم کرد... به رو به رو اشاره کردم و گفتم : هوی

 .نیجلوت رو بب م،یکن یتصادف م یرعلی_ام

 

تا  ی. نفساش کش دار شده بود ولبود دهی. منظورم رو فهمنگفت یچیدهنش و ه یتو دیرو کش لباش

 نزد. یحرف گهیخونه د

 

کرم ماساژم رو آورد، نشست  نکهیتخت، لباساش رو عوض کرد و بعد از ا یخونه گذاشتم رو یتو

بعدش شروع کرد  هیاز کرم رو زد به پام و شروع کرد به ماساژ دادنش. چند ثان کمیپام و  نییپا

 حرف زدن :

 

... گهید یشناس یفهمم. تو من رو محست رو ب تونمیم یول کنمیدرک که نم یعنی کنم،ی_درکت م

، تا رابطمون باشه نیفرداشب اول ،ی! اگر بهم اعتماد داریخواب یباهام م ستیشوهرتم و بار اولتم ن

 ؟ی... به من اعتماد دارمیرینم شیپ ادیز یشد تیفقط و اگر اذ رمیجلو م ییجا هی

 

 دهنم رو قورت دادم و آروم گفتم : آب

 ...ی_دارم... ول

 

 بسپرش به من. ار،یو اما ن یپس ول یدار_اگر 
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 .مینزد یحرف گهید

 استرس...! نیامان از ا ی... ولیمرد دوست داشتن نیبودن با ا هیحس خوب 

 

 •°•°•°•°•°•°•°•دو روز بعد /یرعلیاز نگاه ام •°•°•°•°•°•°•°•

 

کرد  یم یسع ینداشت ول یادیسمت خودم. پاهاش حس و قدرت ز دمیرو گرفتم و کش کشیبار کمر

 رابطه نداشته باشه! یکنه و نقش ُمرده رو تو یهمراه

 

شونم و  یرون پاش ادامه دادم، باالخره آروم پاش رو بلند کردم و انداختم رو یهام رو تا رو بوسه

 رونش ادامه دادم.  یبوسه هام رو تا قسمت داخل

 نشست. یموهام م یدستش تو یداد و گاه یو تاب م چیرو پ کشیبودم و ترنم کمر بار مشغول

 

 یو در سکوت و ب دیزنانش، باالخره به اوج رس یگرفتن اندام و حس ها یربع به باز کیاز  بعد

 .دیحال دراز کش

 

. بعد از ییسطل آشغال دستشو یکردم، دستمال رو انداختم تو زیپاش رو تم نیشدم، با دستمال ب بلند

 . دمیرش دراز کششستن دست و صورتم، شلوارم رو درآوردم و با شرت کنا

 گوششش گفتم : ریشکمش قفل کردم. ز یدستم و با دست آزادم، دستش رو رو یرو گذاشتم رو سرش

 

 ؟یبه نظرت بهتر شد ؟ی_خوب

 

 گفت : یآروم یکه لبش رو گاز گرفت... با صدا دمید

 !میدوشم برداشته شد. خوبم... راستش عال ی... از رویبار هی_

 

 نکهیو بعد از ا دمیگوش و گردنش رو هم بوس ی. گونه، الله دمیبوس رو قشیشق یو رو دمیخند زیر

 خودمون گفتم : یرو دمیپتو رو کش

 



 

 472  برای دانلود جدیدترین رمان ها به وبسایت بهترین رمان ها مراجعه فرمائید                             
 

 بهترین رمان ها behtarinromanha.irناشر:         28رمان : همه ی سهم من از دنیا            نویسنده : دلی

حس و  نیبا هم زارمیحالت خوبه... امشب م نقدریو حاال ا یدیاسترس کش نی_دو روز به خاطر هم

 . یحالت خوش باش

 

 و گفت : دیخند

 ؟یاریرو در ب میگر یخوا ی_نکنه از فردا م

 

 و گفتم : دمیزد... خند یخفه ا غیاز بازوش گرفتم که ج یم و گاز آرومشد خم

 .ارمی یرو در م غتیمن ج ؟یدی_د

 

 گردنش و خمار گفتم : یرو کردم تو سرم

 از سر لذتتو...! یغای_ج

 

 داد. رونیگردنش نشوندم... نفسش رو آه مانند ب یرو زیر یبوسه ها و

زدن  یبودن باهاش له له م یمردونم برا یها و حس ها ازیخواستمش... چقدر ن یچقدر م دونهیم خدا

 . رمیخواستم بهش سخت بگ یاونقدر دوستش داشتم و دارم که نم یول

 

 کردم. دنیکمتر فکر کردن، چشمام رو بستم و قصد خواب یبرا

ترنم، جفتمون  یموقع گوش یرفت که با زنگ ب یخوابش رفته بود و من هم داشت خوابم م ترنم

 !؟یعنیتونست باشه  یم ینصف شب ک کینکرده بود. ساعت  لنتمیبود که سا بیعج! میدیپر

 گفت : جیداد، گ یکه چشماش رو ماساژ م یدر حال ،یخش دار یبا صدا ترنم

 

 کدوممونه؟ ی... گوشیرعلیشده ام ی_چ

 

 داشتم گفتم : یرو بر م شیشدم و گوش یکه خم م یرو زدم کنار و در حال پتو

 

 ؟ینی هیخانوم. شماره ناشناسه... ک جولیگ هگیتوئه د ی_گوش

 

 یو زدم رو دمیمنتظر بود من بردارم. دکمه سبز رنگ رو کش ینیو کنجکاو نگاهم کرد...  منتظر

 ... صدام رو صاف کردم و گفتم :کریاسپ
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 .دیی_بله بفرما

 

 گفتم :خاموش نگاه کردم و  یحرفم تموم نشده بود که تماس قطع شد. با تعجب به صفحه  هنوز

 _چرا قطع کرد؟

 

 باال انداخت و آروم گفت : یا شونه

 _شماره ننداخته؟

 

 اخم گفت : با

 !هیتلفن عموم ی... فکر کنم براهیجور هی_شمارش 

 

 اخم سرش رو گرفت و گفت : با

 خوابم! یتو دیر م؟یبخواب یایب شهی_حتما مزاحمه... م

 

به باسن ترنم زدم و  یتم سمت تخت و ضربه ارف ز،یم یکردن، انداختم رو لنتیرو بعد از سا یگوش

 گفتم :

 

 حرف نزن دختر خانوم. ینجوری_صد دفعه گفتم ا

 

 رفت گفت : یکه داشت دوباره خوابش م یلبم زد و در حال یرو یو بوسه ا برگشت

 .ستمیدختر ن گهی_من که...د

 

 دنیزدم و بعد از بوس ی! لبخندادی یخوابش م نقدریازش رفته که ا یشد... چه انرژ قینفساش عم و

 .دمیمنم خواب ش،یشونیپ

•°•°•°•°•°•°•°• 

به  بیمختلف و عج یبا شماره ها یدر پ یپ یتماس گرفته شد، تازه شروع تماس ها نیکه اول یشب

 ترنم بود. یگوش
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 یبچه دار شدن رو عمل یبرا مونیدو هفته ما تصم نیا یحدود دو هفته تماس ها ادامه داشت... تو 

. باز هم و در آخر به قول خودش غول دیترس ی... و اون شب ترنم چقدر ممیراش اقدام کردو ب میکرد

 !میمرحله آخر رو با هم گذروند

 

 . میکه شماره ترنم رو عوض کن میگرفت میکه الل هم بود، تصم یاز دو هفته و مزاحم تلفن بعد

اللمون به حرف اومد و اون  یفنکنم... مزاحم تل یرو عمل ممیبخوام تصم نکهیشِب قبل از ا قایدق و

 نبود جز سورن! یشخص کس

 داد گفت : یکه دستم رو فشار م یرو دادم خود ترنم جواب بده. ترنم در حال یبار گوش نیا منتها

 

 ست؟ی... بس نیتا دم مرگ من رو برد ؟یکه دوباره زنگ زد یخوایم ی_چ

 

 : دیچیاتاق پ یتو یگوش کریخش دارش از اسپ یصدا

 !یخواستم مال من باش یخواستم... فقط م یخواستم بکشمت. م ی_من نم

 

 گفت : یپر بغض یهم فشردم، ترنم با صدا یرو از حرص رو دندونم

 

 نیبا ا یکن یزندگ یتونیم ی_من شوهر دارم نامرد. شوهر داشتم و تو... تو واقعا... واقعا چه جور

  ه؟یقض

 

 داد :تر ادامه  ی! ترنم نفسش رو فوت کرد و عصبسکوت

 به... به... س،یبه پل مارستان،یکن به ت یبرو خودتو معرف ؟ییکثافت؟ کجا یی_کجا

 

. هیگر ریرو ازش گرفتم و سرش رو بغل کردم که دستاش رو دور کمرم حلقه کرد و زد ز یگوش

 گفتم : یخطاب به سورِن پشت گوش

 

 ...دی_سورن... با

 

 از تموم شدن حرفم گفت : قبل
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شروع شد... همون جا هم تموم  زیکه همه چ ییشب بود. همون جا نیمشب آخرشنوه؟ ا ی_ترنم م

 تا بخواد ازش بترسه. ستین یفردا سورن گهی. دشهیم

 

 آروم تر گفت : و

 هستم که کشته شد. یترنم و اون بچه ا ی وونهیمن د ی... ولیرعلی_متاسفم ام

 

 نیکنه و ا یخواست خودکش یم یکنه... ازش متنفر بودم ول یخواست خودکش یتماس قطع شد. م و

 ترنم رو گرفتم و تکونش دادم و گفتم : یو گذرا نبود. شونه ها یاتفاق عاد

 

 کنه... بدو، پاشو لباس بپوش. یخواد خودکش یم ن؟ی_ترنم... ترنم کجا رابطتون رو شروع کرد

 

. میرفت نگیارکلباسم رو عوض کردم و به سمت پ عیلباس شد. سر دنیزده بلند شد و مشغول پوش بهت

 ترنم دستاش رو تو هم قالب کرد و مثل مسخ شده ها گفت : نیماش یتو

 

 نی. اولمیفروشن اون جا... اون جا شروع کرد یهست که قهوه م کیکوچ یکافه  هی.. _بام تهران.

 بار اون جا بهش گفتم دوستش دارم!

 

ساعت  میکوچه ها خلوت! ننصف شب بود و  کیحرف راه افتادم. ساعت  یرو گاز گرفتم و ب لبم

 دستم و گفت : یگذشت که دستش نشست رو

 

به  میزندگ یکه تو تو هیزنم مال وقت یم میاز قد یاز اشتباهات بزرگم بود... اگر حرف یکی_سورن 

 ... باشه؟یبود ومدهین یصورت جد

 

 ردم و گفتم : یزورک لبخند

 .... فال نجات دادن اون کله خر احمق مهم ترهزمی_باشه عز

 

 رو گاز گرفت و گفت : لبش

 .یرعلیام میرس یم رید کنمی_حس م
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 فرمون و داد زدم : یزدم رو محکم

 ... حق نداره.رهیبکشم. حق نداره بم دی_اون کثافت رو خودم با

 

که ترنم  ییو تند به سمت جا میدی. باالخره رسگهید گفتینم یچیو ه یبود به صندل دهیترس چسب از

 .میآدرس داده بود رفت

تونست تند راه  یداشت و ترنم هم به خاطر ضعف پاهاش نم ییسر باال ریمس ت،یوضع نیا یتو 

پرتگاه  یباال م،یکرد داشینبود پ دید یتو یلیکه خ ییجا قای. آخر کولش کردم و راه افتادم. و دقادیب

 بود! ستادهیا

 

 •°•°•°•°•°•°•°•از نگاه ترنم  •°•°•°•°•°•°•°•

 

 رو چنگ زدم و گفتم : یلرعیپشت لباس ام از

 .رشیبرو بگ یرعلیام ی_خودشه؟ آره آره، خودشه... وا

 

صورت  دنی. از دمیستادیبرگشت سمتمون که ا هویرو جدا کرد و آروم به سمتش قدم برداشت.  دستم

 . گارد گرفت و گفت :دمیکش ینیخونش ه یبه سرخ یو چشما دهیرنگ پر

 

 عقب، زود. دیجلو...  بر نیای_ن

 

 کرد و گفت : نییدستاش رو آروم باال پا یعلریام

 

 نی... ببنییپا ایراه حلته؟ ب یسالته، اون وقت خودکش یس گهی_سورن، مرد گنده خجالت بکش. د

 .میکن یحلش م نییپا ای... بدهیترنمم ترس

 

 به من کرد و آروم گفت  : ینگاه مین

 

... و... یبخش یگردم، تو منو م یج برمدارم. تو... من فکر کردم از خار _من دوستت داشتم. هنوزم

حالل... که  یبچه  هی ندفعهی... امیش ی. بعد... بعد دوباره بچه دار ممیکن یو ما باهم... باهم ازدواج م

 .میکن یباهم بزرگش... بزرگش م
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به  یدست یرعلیکرد. ام ینم یادآوریرو  یخوب یزایبودم. سورن چ یرعلیحرفاش فقط نگران ام نیب

 گفت : یو عصب دیکش گردنش

 

المصب! بعد تو... تو  میبود قیما رف م؟یکرد ی... ممیکرد یما به ناموس هم نگاه نم ادته؟ی_سورن... 

 ...!یلعنت یزن منو دو هفته... تو

 

. دو سه تا دختر و پسر حواسشون بهمون جلب شده دیموهاش و بلند عربده کش یرو کرد تو دستاش

 که جلوشون رو گرفتم و گفتم :سمتمون  انیبود و خواستن ب

 

 جلو. دیای... ندی_توروخدا بر

 

 گفت : یاز پسرا با نگران یکی

 خودش رو بندازه؟ خوادی_اون آقا م

 

دادن به اونا بود، رفتم  حیمشغول توض یرعلیام یسمتشون و باالخره دکشون کرد. وقت دیپر یرعلیام

 جلوتر و به سورن گفتم :

 

 !نییپا ایکنار، توروخدا، به خاطر من... ب ایسورن. ب شهیت نمدرس یزیکردن چ ی_با خودکش

 

 یقیکرد. کام عم درآورد و روشن گاریس هیرنگش،  یمشک یگاریزد و آروم از جا س یپوزخند

 کرد گفت : یکه دودش رو فوت م یگرفت و در حال

 

 ست؟یبه خاطر من؟ خنده دار ن یگی... بعد می_تو ازم متنفر

 

 گفتم : رو پس زدم و اشکم

 

بار بکارتم  کیبار، بلکه ده ها بار!  کی... نه یتو به من تجاوز کرد ،یتو منو کشت ی_لعنت

 روح و جسممو... گهیده بار د ،یگرفترو
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 یپام و کامل برگشت سمتم... لبخندش تو یرو انداخت جلو گاریگرفت و به هق هق افتادم. ته س نفسم

 مشخص بود! آروم گفت : یکیتار

 

خوام که  ی... ممیخوام ببخش ی... ازت نمکنهیم ینیسنگ کردم رو دوشم لیکه بهت تحم یاب_بار عذ

 .تونمینم گهی! من دیفراموشم نکن

 

 با حرص گفت : یرعلیام

 !یلعنت نییپا ای. بشهیحل نم یزیچ ی_بس کن سورن... االن خودتو بکش

 

 زد و گفت : پوزخند

 نره! ادتیترنم...  نره ادتیمردم. منو  شی_االن؟ من دو ساعت پ

 

 یرعلیداد ام یلحظه بعد صدا کیشد... و  دیچشمام ناپد یاز جلو هویحرفش،  لیلیو تح هیاز تجز قبل

 اولش نبود. یسر جا گهیشد و سورن د یمن قاط غیو ج

 افتاده بود. یبد یلیخ تیسمت پرتگاه... سورن با وضع میدییدو 

 شد.  نیزم یلم کرد و مانع از افتادنم روسفت از پشت بغ یرعلیزدم که ام یا گهید غیج

 تمام مشکالتم مرده بود!  عامل

 

پرتگاه،  یو جلو نیزم یمدت رو نیاومد. در تمام ا سیباالخره جمع شدن... آمبوالنس و پل مردم

 پنهون کرده بود.  نشیس یمن رو محکم بغل کرده بود و سرم رو تو یرعلیام

 دیچرا سورن با اد؟یبال سر ما ب نیا دیکردم که چرا با یفکر م نیکردم و به ا یهق هق م آروم

 کنه؟ چرا ؟! یخودکش

 داد.  یکردم، جواب م یم هیبغلش گر یکه من تو یدر حال یرعلیو ام دیپرس یسوال م سیپل

 داد و در آخر گفت : حیبوده رو داشت توض یسورن از دوستانشه و قصدش خودکش نکهیا یرعلیام

 

 .میریجلوش رو هم بگ میبود و نتونست ادیه، فاصلمون باهاش زبپر میکرد ی_ما فکر نم

 

 شونش و گفتم : یزدم رو هیگر با

 نکردم.  یتونستم منصرفش کنم ول یتونستم... م ی_م
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 شونه هام رو گرفت و محکم گفت : یرعلیام

 سرت آورده. ییچه بال ادیب ادتیترنم...  یتونست ی_نم

 

 م :گفت هیبازوهاش چنگ زدم و با گر به

 دلت آرومه؟! ؟یشد یاالن راض ؟ینبودم... تو بود ی_به مردنش راض

 

 گوشم آروم گفت : ریبغلم کرد و ز دوباره

 .میبر نجایاول از ا اینبودم... ب ی_قربونت بشم منم راض

 

. بغلم رو گرفت، کمکم کرد بلند شم. کت اسپرتش رو درآورد و انداخت دور شونه هام ریشد و ز بلند

 گفت : دیپرس یکه سوال م یسیکه جلومون رو گرفتن و همون پل میرب میخواست

 

 .سیپل یاداره  نیایب شتریسواالت ب یو برا نیریتماس بگ کانشونیبا نزد دی_با

 

 بهم کرد و گفت : ینگاه مین یرعلیام

 .امیفردا م دیلطفا آدرس اداره رو بد ست،ی_خانوم من حالش خوب ن

 

 آدرس. هیشماره داد و  هینگاهمون کرد و باالخره  مردد

 شدم! یم وونهیرفت و داشتم د یچشمام کنار نم یسورن از جلو ی چهره

 یجون و زخم ی. دو مترو جلوتر از ما، داشتن جسم بمیستادیا نیماش یو جلو میرفت نییاز پله ها پا 

 کردن. یسورن رو سوار آمبوالنس م

 از سوار شدن با بغص گفتم : قبل

 

 . یرعلیام میدرش بگبه مادر و پ دی_با

 

 اخم و تحکم گفت : با

 خونه. میبر دی... سوار شو باگهیفردا م ی_خود اداره آگاه
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 رو باز کرد و نشوندم.  نیدر ماش و

که گرفته بودم رو  یحالت تهوع ق،یعم یکردم با نفس ها یو سع دادم هیسرد تک ی شهیرو به ش سرم

 کنترل کنم.

 نیکرده بود! چشمم به ساعت ماش یچشمام خودکش یبود، جلو سورن مرده شیاز دو ساعت پ کمتر

 خورد، چهار نصف شب بود. آروم گفتم :

 

 . من...یرعلیخونه ام می_نر

 

 و گفت : دیو پرخاشگرانه وسط حرفم پر یعصب

 .میزیبه سرمون بر یچه خاک نمیخونه بب می_ترنم االن با من بحث نکن... بر

 

 .میحرف نزد گهیکلمه هم باهمد هی یحت یول میدینگفتم. رس یچیه گهید

تخت  یرو ارمیلباسام رو در ب نکهیآشپزخونه. بدون ا یرفت تو یرعلیمن رفتم سمت اتاقمون و ام 

 زود خوابم رفت. یلیلَخت شدم که خ نقدریا هوی دی. سرم به بالش که رسدمیدراز کش

•°•°•°•°•°•°•°• 

شد و داشتم  یپام خال ریحس کردم ز هوی... میبودجنگل  هی یرفتم. تو یراه م یرعلیهمراه ام داشتم

 کرد من رو بکشه باال... یدستم رو گرفت و سع یرعلیافتادم که ام یم

 

 دنیرو نگاه کرد و با د نیی... با ترس پانییسمت پا کشهیرو محکم گرفته و م پام یحس کردم کس 

زدم و از خواب  یغیبود، ج هدیدرب و داغون به پام چسب یلیو خ یسورن که با صورت و لباس خون

 . دمیپر

 

 اتاق و نگران گفت : یتو دیپر یرعلیترس به اطراف نگاه کردم، هوا روشن شده بود. ام با

 

 شد ترنم؟! ی_چ

 

 سمتم. اومد و بغلم کرد : ادیو دستام رو باز کردم تا ب دمیبرچ لب

 . حالت خوبه؟یکنیناله م یه شبی_از د
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 جدا شدم و آروم گفتم : ازش

 ... ندارم.یحس خوب کنه،ی_ولم نم

 

 رون،یکه اومدم ب یی. از دستشوییدستشو و رفتم که آروم شدم، بلند شدم کمیحرف نوازشم کرد،  یب

 یخش دار ی. دستم رو گرفتم به َسرم و با صداستادهیو حاضر و آماده ا دهیلباس پوش یرعلیام دمید

 گفتم :

 

  ؟یریم ی_کجا دار

 

 مرتب کرد و کوتاه گفت :کتش رو  نهیآ یجلو

 . سیپل ی_اداره 

 

 رو برداشتم و گفتم : میسرم. گوش یرفتم سمت شالم و برش داشتم و انداختم رو عیسر

 

 .امی_منم م

 

 کرد و گفت : یخنده ا تک

 اول! نیرو بب پتیت نجایا ای... بنجایا ای_ب

 

بود و مانتوم چروک شده بود... و ... حق داشت! پاچه شلوارم تا خورده یقد نهیآ یجلو دیرو کش دستم

 بهش نگاه کردم و عاجزانه گفتم : نهیآ یشالم، تازه جوراب هم نداشتم. از تو نطوریهم

 

 .می_پس صبر کن لباسم رو عوض کنم با هم بر

 

 پشت بغلم کرد و گفت : از

 

و مرگ  یاز بلند دنیمرگش رو پر یپزشک قانون ایگو ،یقانون یپزشک رمی... دارم میای_بهتره ن

 !نداده صیتشخ نایو ا یمغز
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 .میو راه افتاد رفتم! باالخره منم حاضر شدم یم دیبا گهیگرد شد. د چشمام

 شدم! یم جیگ شتریشده و من ب یداد چ یم حیاخم توض یکه اونجا بود با کل یدکتر

 

خودشو  نکهیکردم... که چرا قبل از ا یراهرو بود نشسته بودم و فکر م یکه تو ییها یصندل یرو

 بود که گفت من دو ساعت قبل مردم! نیهم یبام، سم خورده ؟! پس برا ادیبندازه و اصال ب

 با خودت؟!  یکرد کاریدهنم و هق هقم رو خفه کردم... سورن چ یرو گرفتم جلو دستم

 

 که یو شماره و آدرس میرفت سیپل یبعد اومد و کمکم کرد بلند بشم. به سمت اداره  قهیچند دق یرعلیام

 از مادر و پدر سورن داشتم رو بهشون دادم تا خبر مرگ پسرشون رو بدن.

 .میمنتظر باش رونیو گفتن ب دنیپرس شبیتا سوال درباره اتقاقات د چند

 پر دردم رو فشار دادم و گفتم : ی. شونه میکرد یرو نگاه م گهیو همد میبود ستادهیا وارید کنار

 

 بزرگ آماده کن. جنگ اعصاب  هی یخودت رو برا یرعلی_ام

 

 و گقت : دیکش یقیکرد، نفس عم یداشت نگاهم م نهیبه س دست

  ه؟ی_منظورت چ

 

پدر و مادر سورن هستن،  دمیچهرشون فهم دنیکه با د یزن و مرد یآشنا ادیو فر هیگر یبا صدا 

 گفت : هیگرفت. مادرش با گر واریاش رو از د هیتک

 

 کج... ن؟یکرد کارشی_کجاست بچم؟ چ

 

 یرعلیاومد سمتمون. خطاب به ام یاول بهت زده و بعد عصب وار،ید یگوشه  یرعلیمن و ام دنید با

 گفتم :

 

 بود.  نیهم قای_منظورم دق

 

 صورتم. یتو دیمحکم کوب ینیب شیقابل پ ریغ یلیحرکت خ هی یبهمون و ط دیسورن رس مادر
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 بود! یادیز یلیخبود،  یادیز گهیحرکتش د نیو مردم افتاد. ا سایپل نیب و مرج هرج

 

جلوش رو گرفت  یرعلیام یسرم ول یاومد رو یبود که داشت فرود م فشیک یضربه  ،یبعد ضربه

 گفت : یدیق یبلند و با ب یو با صدا ستادیو آروم هلش داد عقب. جلوم ا

 

 ای کنهیم تشیپسرت اذ ایشماها در امان نباشه!  یاز دست خانواده  دیزن من چرا با دونمی_من نم

 نزدم و همه رو خالص نکردم! شیرو آت نجای، بکش عقب خانوم، بکش عقب تا اننش

 

بود، اومد خانومش رو آروم کنه که مادرش با  یرسم یلیو خ یمرد کت و شلوار هیسورن که  پدر

 گفت : غیج

 

دادن، حاال هم کشتنش  شیفرار رانیکشتنش. اول از ا نایبچم رو کشتن، ا نای. اناسیا ری_همش تقص

 .که..

 

 بلند شدم و با بغض گفتم : نیزم یاز رو یرعلیکمک ام به

 

 یپشت سر مرده حرف زدن کار درست ؟یزنیکه به من تهمت م یپسرت خبر دار یای_از کثافت کار

 بندم. یدهنم رو نم ،یراه بنداز یباز یهوچ یاگر بخوا ،یول ستین

 

. گهیاتاق د هی میما هم گفت بر اتاق و به هیمسئول پرونده، اونا رو برد  سیساکت شد. پل حاال

 تر شد و گقت : ظیو اونور کرد. اخمش غل نوریو چونم رو گرفت و ا یصندل ینشوندم رو ،یرعلیام

 

که داره  طونیصاحابش. لعنت بر ش یب یدستا یقرمز شد جا نیها... اِاِاِ! بب کنهی_دهن منو باز م

 به آبروشون! نمیبرم بر کنهیوسوسم م

 

 گفتم : یمتعجب یاختم و با صداباال اند ییابرو

  ؟یدیفحش م یدار ی_حواست هست ه

 

 گفتم : یو با مهربون شینینوک ب یرو زدم
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 یکه نه، حتما اگر من جا دیحرف نزن پسر خوب! تنها فرزندشون رو از دست دادن... شا ینجوری_ا

 سورن بودم، تو و مامان و بابا بدترش رو... .

 

دستش گرفت و لب هام رو غنچه کرد و بعد لب هاش رو گذاشت  حرفم، دو طرف لبام رو با وسط

 جدا شد گفت : نکهیلبهام. محکم فشار داد و بعد از ا یرو

 

خودتو  یاعصاب ندارما! بخوا گهیمن د نی... ترنم ببیخودت رو بکش یبخوا یکنی_تو غلط م

 کشمت! یم ،یبکش

 

گوشه، چشمام گرد شد. زدم  هیو  وارید یباال ن،یدورب دنیو خواستم ببوسمش که با د دمیخند زیر

 یکه چشماش رو بسته بود و منتظر بود لب هام بچسبه به لبهاش... با زار یرعلیام یشونه  یرو

 گفتم :

 

 ! یلعنت یلعنت ی... لعنتیرعلیپشتته ام نی_دورب

 

 تک ن،یدورب دنیبدنش رو تکون بده، سرش رو صد درجه چرخوند و بعد از د نکهیو بدون ا آروم

 کرد و سرش رو آروم به چپ و راست تکون داد. سرش رو آورد باال و آروم گفت : یخنده ا

 

 زشت شد! کمیخب  ،یول میکار خالف که نکرد ار،یخودت ن ی_به رو

 

 افتاده! یو مشغول صاف کرد شالم شد. انگار نه انگار اتفاق دیرو بوس میشونیهم پ بعد

 فت :نگهبان اومد داخل و گ قه،یاز ده دق بعد

 

 سمت. نیاز ا دییاتاقشون، بفرما دی_جناب سرگرد گفتن بر

 

 .دمیسمت اتاق سرگرد. با باز کردن در، اول مادر و پدر سورن رو د میکرد و رفت یتشکر یرعلیام

 

 یصندل یداخل و رو میما دوباره چشماش پر از اشک شد و روش رو گرفت. رفت دنیمادرش با د 

 . میاتاق نشست یگوشه  یها

 کاغذ گرفت سمتمون و گفت : هیمرد حدودا چهل ساله و بور بود،  هیکه  گردسر
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پور خودتون  یکاظم یدارن. آقا تیخانوم شکا نیدارن. در واقع از ا تیخانوم و آقا ازتون شکا نی_ا

 حرفتون رو. دیبگ دییبفرما

 

 پور، خانومش شروع کرد حرف زدن : یکاظم یآقا یجا به

 

داشت پسر منو اغفال  یسع شهیهم کهیزن نیگناهکارن، به بچم سم دادن. ا دونن که ی_خودشون هم م

 که به نامش بوده رو... یاموال یپسرم گفت که سورن من... همه  لیوک یکنه، حت

 

 ادامه داد : یزد و به سخت یهق

 

 نیاکرده تا پول به  یری. مطمئنم باج گدختر نیحساب جدا داده به ا هی یکرده و تو لی_به پول تبد

 .رهیرو بگ یادیز

 

 زد و با آرامش گفت : یپوزخند یرعلیاز خودم دفاع کنم که ام خواستم

 

من و ترنم هم  ییمن بودم. اسباب آشنا دیزن یکه ازش حرف م ی_مسئول رسوندن نامه و اون پول

بگم که اون پول صرف کمک  دیگرم، روحش شاد باشه، و در مورد اون پول با سورن بود... دمش

 خودتون! یبرا نیقصه نباف نقدریشد، پس ا رخوارگاهیش هیبه 

 

 گفتم : یآروم ی... با صداتا بغضم نترکه دمیکش یقیعم نفس

 شد. میکه سورن زده بود به زندگ یمقدارش هم صرف جمع کردن گند هی_و 

 

 باالخره گارد گرفت و گفت : پدرش

 که... یو اون کرد نیبند ا خودت رو یچه جور ستیمعلوم ن ییهر جا یدختره  ؟ی_چه گند

 

 داد زد : تیگفت و با عصبان یاستغفرهللا بلند یرعلیام

 کنم؟ تیو تهمتا ازتون شکا نایتوه نیبه خاطر ا ای نیبند ی_اون دهنتون رو م
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 با آرامش بلند شد و گفت : سرگرد

 .ستیکارا ن نیا یجا نجایلطفا... صداتو نبر باال، ا نی_آقا بش

 

 کرده بود، خطاب به سرگرد، بدون فکر گفت : یقاط گهیکه د یرعلیام

 

درباره  ینجوریمن و همسرم زده که ا یبه زندگ یخانواده چه گند نیپسر مرحوم ا یدونی_شما نم

 بازم... ایوسط هست، ادامه بدم  نیتجاوز ا ی هی. قضیزنیآرامش داشتن حرف م

 

! مادرش بلند شد و شروع کرد ادیب خواستم بحث تجاوز من وسط یبود. نم نیهم قایاعصاب دق جنگ

 داد. یجواب م تیهم با عصبان یرعلیکردن، ام دادیداد و ب

 هیکه گرفته بودم، سرم رو تک یا جهیبلندشون، با اعصاب خراب، از سرگ یاز صدا د،یضعف شد از

 .دیمن رو در آغوش کش یو خاموش واریدادم به د

 

 یجلو قایچراغ قوه دق هی دنیبا د م رو باز کردم کهچشما یکه پشت پلکم بود، به سخت یدینور شد با

 .دمیکش ینیچشمم ه

 رو خاموش کرد و گفت : کشیکوچ یپوش بود، با لبخند چراغ قوه  دیزن سف هی

 

 کشت. رونیدخترم. همسرت خودش رو اون ب ی_باالخره به هوش اومد

 

 سرم و گفتم : یدستم رو گذاشتم رو کالفه

 کنه؟یرد مسرم د نقدری_چرا... چرا ا

 

 کرد و در همون حال گفت : یقبلش رو بررس یکه دستش بود نوشت و صفحه ها یچارت یتو یزیچ

 

 فهی. بدنت ضعیدرسته؟ همسرت گفت تحت درمان بود یدار یخون یماریو سابقه ب دیشد ی_کم خون

 ...مثال ،یبخور دیخون ساز با ی. مواد غذایبرس یبه خودت کل دی! بافهیهم ضع یلی... خزمیعز

 

 گفت : تیبا عصبان یرعلیادامه بده که در باز شد و ام خواست

 _من شوهرشم بعد شما...
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 اومد سمتم. دستم رو گرفت و گفت : عیبازم حرفش رو خورد و سر یچشما دنید با

 

 دختر! یتو که منو نصف جون کرد ؟یشد هوشیشد که ب یچ ؟ی_خوب

 

 دکتر با لبخند گفت : خانومِ 

 

گفتم  ی. داشتم بهش میمراقب همسرت باش نایاز ا شتریب دیمرتبه، فقط  با زی، همه چ_پسرم آروم باش

 بخوره. دیآهن و خون ساز مثل اسفناج و گوشت قرمز با یدارا ییبه خودش برسه... مواد غذا دیکه با

 

 مکث گفت : کمیکرد و با  یتک سرفه ا یرعلیام

 باشه؟ ی. ممکنه مشکل..میخانومم هم اقدام کرد یباردار ی_راستش ما برا

 

 کرد و گفت : یبار دکتر اخم کمرنگ نیا

 

 یلی. همسرت خدیبر شینظر متخصص پ ریبه نظرم ز ،یباشه ول کنمیفکر نم ی_مشکل خاص

 .دیکن تیبدنش رو تقو ی هیبن دیقبلش با فه،یضع

 

 به من گفت : خطاب

 

نکرده  ییخدا ینجوری.. انداره. هیواسه تغذ یزیشکمت چ یتو یکوچولو ،ی_اگر االن باردار ش

 .فتهیخطر م یجون هر دوتون تو

 

 یتنها اومد داخل، نشست رو یرعلیام قهیرفتن و بعد از چند دق رونیو دکتر ب یرعلیام باالخره

 کرد که آروم گفتم : یداشت نگاهم م نهیکنارم. ساکت و دست به س یصندل

 

 شد؟ یچ سیاداره پل ی... تویرعلی_ام

 

 و گفت : رو ماساژ داد چشمش
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برگشتم  گهید یچی. هنیداد زد که همسرت غش کرده بس کن هویسرگرد  م،یکرد یدعوا م می_داشت

ساعته  کی. مارستانی. بغلت کردم بدو بدو آوردمت بیو از حال رفت یاصال رنگ به رو ندار دمید

 کردن! رونی. بعدم منو از اتاق بکننیو چکت م کننیبهت سرم وصل م یه

 

 و بامزش زدم و گفتم : ین شاکبه لح یلبخند

 کردن؟  رونتیب یالک یعنی_

 

 شتریافتاد و دل من ب شیشونیپ یگردنش رو ماساژ داد، ابروهاشو داد باال که چند تا خط رو پشت

 حرص خوردناش رفت! با همون لحن گفت : یبرا

 

 کنه! بود شاهرگت رو قطع کیسرم بزنه... نزد ستی_بابا طرف بلد ن

 

 دلم گفتم : یردم و توک یخنده ا تک

 _پس دعوا راه انداخته!

 

از  دهیتونستم بفهمم اصال نخواب یپف کردش م یخوابش رفت. از چشما یصندل یکم کم رو یرعلیام

 ریو ز دمیکش یقیشد. نفس عم نیصورت غرق خون سورن نفسم سنگ یآور ادی... با شبی! دشبید

 لب گفتم :

 

 داره! یبرنم میهم دست از سر من و زندگمرده ات  یحت ی_خدا رحمتت کنه... ول

 

 نیاومد، البته ا یم اثر کدوم دارو بود که به شدت خوابم دونمیتموم شدن ِسرم چشمام رو بستم... نم تا

سکوت، من  قهی! بعد از چند دقهیبه خاطر کم خون دمیچند وقت داشتم رو فهم نیکه ا یو کسل یخستگ

 هم خوابم رفت. 

•°•°•°•°•°•°•°• 

آورد. با لبخند  یرو در م وکتیپرستار داشت آنژ هیگفتم و چشمام رو باز کردم.  یسوزش دستم آخ با

 و بدون حرف کارش رو انجام داد و رفت. 

که دستش دور کمرم بود، به سمت  یکه اومد، به کمکش لباس هام رو مرتب کردم و در حال یرعلیام

 . میرفت یدر خروج
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 کمیو  ریپن گر،یو اسفناج و گوشت قرمز و ج ستادیراه، چندبار ا نی. بمیو راه افتاد میشد نیماش سوار

 . دیخر گهیخرت و پرت د

 نگاه کردم و گفتم : مرخشین به

 

 ختم سورن؟ میریم ،یرعلی_ام

 

 رو فوت کرد و گفت : نفسش

 اصال! دنیتو نه... راهمون نم تیوضع نی_با ا

 

که در حق من مرتکب شده کم  ییحداقل گناهابار گناهاش...  میبراش فاتحه بخون ؟ی_سر خاکش چ

 بشه.

 

و  ستادیکامال ا ابون،یخ یرو برد سمت گوشه  نیفوت کرد... راهنما زد، ماش یرو عصب نفسش

 مقدمه گفت : یسمتم و ب دیچرخ

 

 ش؟یببخش یخوا یواقعا م ؟ینی شیببخش یتون ی_م

 

 ذاشتم و گفتم :دستام رو دو طرف صورتش گ دم،یکش یقیکامال... نه! نفس عم نه

 

ببخشمش... نه کامال،  تونمی_سورن تو رو به من داد... درسته که من رو بارها و بارها کشته، نه نم

کرده  یکه بد یاون گهیکوتاهه. مامان فاطمه م ایبراش دعا کنم. االن مرده و دستش از دن تونمیم یول

 .ستین دناش.. با تمام بد بو.یرعلیام ستین گهی. سورن دریازش انتقام نگ یدر حقت رو با بد

 

 نشیس یرو یآروم یبوسه  نیهم یکنم. برا هیخواستم گر یچشمام رو گرفت و بغلم کرد. نم ریز نم

 : زدم و ازش فاصله گرفتم. خودم اشکام رو پاک کردم و گفتم

 

 ی. و بعدش برایکن دایاگر سنگ قبرش رو پ شمیخلوت بود. ممنون م یسر خاکش... وقت می_فقط بر

 خودمون و مشکالت خودمون. یسر زندگ میری. ممیبند یپرونده رو م نیا شهیهم

 

 رو تکون داد و گفت : سرش
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 هرچه زودتر تموم بشه. دوارمی. امکننیکنن، فردا خاکش م داشیسپرم پ ی_م

 

 حال گفتم : یزدم و ب یلبخند

 زود. یلی... خشهی_تموم م

 

 گفت : یشاک یبعد، با صدا کمیراه افتاد...  دوباره

 

بودنت گفتم  فیضع طیشرا نیا یکردم من خر که تو ی... واقعا چه فکرمیبه تو برس می_اول بر

 !؟یباردار بش

 

 رفت گفتم : یم لیکه تحل ییزدم و با صدا یلبخند

 _من خوبم... نگران نباش همسرجان.

 

 خوابم رفت. یباز هم از خستگ و

آسانسور خواب از سرم  یفضا دنیکردم و با د چشمامو باز یو هوا معلقم! ال نیزم نیکردم ب حس

 و گفتم : یرعلی. سرم رو چرخوندم سمت امدیپر

 

 . رهیگ یکمرت درد م ،نی... بذارم زمینکرد دارمی_چرا ب

 

 و گفتم : دمیچشمام کش ریبه ز ی. دستنیو گذاشتم زم دیرو بوس میشونیپ

 .ادی_همش خوابم م

 

 شت و گفت :رو از کف آسانسور بردا دیخر یها سهیک

 

شده نور  ،یهم که دار ی... کم خونیشد ینجوریکه بهت زدن ا یی_به خاطر مسکن و آرامبخش ها

 نور! یعل

 

 یتو میبرد یرعلیها رو به کمک ام سهیخونه، ک یتو میرفت ینگفتم. وقت یچیباال انداختم و ه یا شونه

 شدم. الیآشپزخونه و مشغول جا دادن وسا
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سرم برداشتم و در  ی... شالم رو از روگهیست! االنم که وقت شام بود دخوا یکردن م یآشپز دلم

 رفتم سمت اتاقمون، بلند گفتم : یکه م یحال

 

 برات درست کنم؟ یخوریم ی_شام چ

 

 پام و گفت : ریاز پشت دست انداخت ز هوی یرعلیاتاق شدم که ام وارد

 

دو  حموم هیحموم...  میه. اول برش یشما قو ی هیتا بُن میخور یم جاتی_امشب شام گوشت و سبز

 نفره!

 

. نیگرفتم و در سکوت دست انداختم دور گردنش. به سمت حموم بردتم و گذاشتم زم رو گاز لبم

. یصندل یسبد لباس چرکا تا بعدا بشورمش و بعد هم نشستم رو یلباسام رو درآوردم و انداختم تو

 آب گفت : یمپو بدن توشا ختنیپر شدنش و ر نیوان رو پر کرد و ح یرعلیام

 

 حموم. میایب ییو سه تا یاریب ایبه دن یجوجه فوکل هی_فکرشو بکن، 

 

 و گفتم : دمیخند

 _حاال تا اون موقع! 

 

 زد و گفت : یشخندین

 !ادیم ایپسر بابا هم به دن یو باز کن ی_تو چشماتو ببند

 

 چونم و گفتم : ریرو زدم ز دستم

 

اگر دختر باشه،  ینی... یرو مشخص کرد تشینشدم! چه زودم جنس_پسر بابا؟ خوبه هنوز حامله هم 

 ست؟یدختر بابا ن

 

 سمت وان و گفت : دیو دستم رو کش دیخند

 باشن. ییبابا نهیپسر... مهم ا ای_دختر 
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 گوشم زد و گفت : ریز یوان، از پشت بغلم کرد و بوسه ا یتو میو نشست دمیخند

 

 ییبه جا میمرد ساالر باش کمیآقاشون باشه.  ی.. دختر کوچولوباشه. ییبابا دیمامانشون هم با ی_حت

 خوره؟ یخوره که... م یبر نم

 

که به خاطر سورن  ییداره... به خصوص با زنگ خطرا ازیکه بهش بها بدم ن نیبه ا یلیکردم خ حس

 دادم و آروم گفتم : هیتک نشیخورده بود. سرم رو به س

 

 ن...!حلقه به گوش آقامونم اص ی_من برده 

 

 و گفت : دیسرم رو بوس یو رو دیخند

 

 ادیز یلیخ یلیخ یلیخوام که منو خ یخانوم خوشگل م هیدوست ندارم! من  ی_نه نه... ارباب برده ا

 دوست داشته باشه!

 

شدم و  رهیخمارش خ یچشما یصراحت حرفاش سرخوش شده بودم! سرم رو بردم عقب و تو از

 گفتم :

 

 ؟ی_به دوست داشتنم شک کرد

 

 زد و گفت : یکج لبخند

 !یمن شک دار ی_نه... اما ناراحتم که تو به عالقه 

 

 گرد شده بلند شدم و نشستم رو به روش و گفتم : یچشما با

 _من؟ من شک دارم؟!

 

 سمت خودش و گفت : دیآب کش ریرو از ز پام
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. رمیگ یطالق ممن ازت  یرو بهم بگ قتیاگر حق یکرد یکه فکر م یگفت ست؟ین ادتی... گهی_آره د

 !یبهم بر خورد که منو نشناخت یلیخ

 

 لبم رو گاز گرفتم... من من کردم و آروم گفتم : یگوشه  شیادآوری با

 بودن خودت و خانوادت... ی_خب... خب من فکر کردم به خاطر مذهب

 

 کرد و وسط حرفم گفت : اخم

 

 شیپ یرفت انتیخ تید و با نترنم؟ مگه خودت از قص ینیب یم یچ یمذهب رو تو ؟یستی_مگه تو ن

وسط  نیا یاما وقت ال،یخیخودم... ب دینداختم و شا یصورتت نم یبود که تفم تو نیسورن؟ اگر ا

 تورو مقصر بدونم؟  دیمن چرا با ،یبود یقربان

 

 نگاه کردم و گفتم : شیعصب یبغض به چشما با

 

که از خونتون  یبار نی... اول... به خاطر سورنییآشنا لیهمون اوا ،یبار بهم تهمت زد هی_تو 

 !ادته؟ی... رونیاومدم ب

 

  ؟یبنداز کهیبهم ت یخوایبه خاطر اون م یتو گوشم... تا ک یکه زد یبار نی! اولادمهی_آره خوب 

 

و با مکث نگاهش رو ازم گرفت... چشماش رو بست و سرش رو به عقب و  دیلباش زبون کش یرو

 داد. هیپشتش تک وارید

پاهاش نشستم و  ی! رفتم جلوتر و روگهیگفت، شورش رو درآوردم د ی. راست مکردم.. ناراحتش

 گفتم :

 

 .دی_اشتباه کردم... ببخش

 

 بکنه گفت : یحرکت نکهیا بدون

 هم داره... جبران کردن. گهیبخش د هی ی_معذرت خواه
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 و گفتم : دمیشدم و با ناز لبش رو بوس خم

 !گهیجبران... قهر نکن د یبرا نمی_ا

 

 شده نگاهم کرد و گفت : زیر یرو بلند کرد و با چشما سرش

 که... ! دی_بهم نچسب

 

 لبام قفل شد و... یپاهاش و لباش رو یدستش رو انداخت دور کمرم و درست نشوندم رو بعد

•°•°•°•°•°•°•°• 

 و داشتم م افتادم که دست دیلرز ی. از شدت ضعف، پام مستمیو کمکم کرد با رونیوان اومد ب یتو از

 گوشم گفت : ریز یطونیباال و چسبوندم به خودش. با لحن ش دتمیانداخت دور کمرم، کش

 

 _خانوم کوچولو بهش خوش گذشته ضعف کرده؟! 

 

. میو دوش گرفت میکرد زیدوش و خودمون رو تم ریز میو موهام رو زدم پشت گوشم. رفت دمیخند زیر

 .رونیرفتم ب یرعلیحوله تنم کردم و زودتر از ام

. حوله دور رونیاومد ب یرعلیکه ام دمیچیپ یسام رو تنم کردم و داشتم حوله رو دور سرم ملبا 

 بود. دمید ینقصش و عضالتش تو یکمرش بود و شکم ب

 گفتم : رونیرفتم ب یکه م یخط شکمش و در حال یرو دمیناخن دستم رو کش طنتیرفتم سمتش و باش 

 

 من! ی_همسر خوردن

 

زد  مینیب یرو یدستش از پشت خمم کرد. بوسه ا یبغلش که رو یتو شدم شد و پرت دهیدستم کش هوی

 و با لبخند گفت :

 

 حرفات تنگ شده بودا! نیا ی_دلم برا

 

 زدم و دستم رو دور یغیج فتم،یب نکهیکرد. از ترس ا ولم یشیو نما دیرو باز کردم که خند شمین

 گردنش حلقه کردم.
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 ی... همچنان داشت مرونیبازوش و رفتم ب یحرص زدم تو کرد. با زد و صافم یطانیش ی قهقهه

 دلم خدا رو شکر کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. ی! تودیخند

و بعدش بخار پز  گذاشتم آب پز ازیو پ جیاسفناج و هو ،یکردم و با کلم بروکل کهیت کهیگوشت ت کمی

 بشه.

 کهیت هیاز باال سرم رد شد و  یعلریدرست کردم. مشغول بودم که دست ام ساالد هم نیح نیهم در

 کاهو برداشت. با اعتراض گفتم :

 

 اد؟ی ینم من از ناخونک زدن خوشم یدونی_هنوز نم

 

 و گفت : دیگونم رو بوس یشد و رو خم

 من عاشق ناخونک زدن و حرص دادن توئم؟ یدونینم _تو هم

 

 گفت : یچپ نگاهش کردم که با لحن جذاب چپ

 نگام نکن. ینجور_قربونت بشم من... او

 

 و گفت : دیکش ییبو یرعلیزدم و دوباره مشغول خورد کردن گوجه ها شدم. ام یلبخند

 

 ینم یخال یهم درست کن... خال یکرد یدرست م جاتیسبز یاز اون سس مخصوصا که برا گمی_م

 چسبه که!

 

 رو زدم به هم و گفتم : دستام

 

از سس دو قاشق و  خچال،یاز  اریو ماست رو ب ونزیزحمت سس ما ی... آره حتما! بی_خوب شد گفت

 تموم شه. کاسه و با چنگال هم بزن تا من کارم هی یتو زیاز ماست سه قاشق بر

 

 گرم کردم. رو هم یرعلیبود که سر ام نگونهیا و

 سس رو گفتم، سس هم درست شد. یها هیادو یجا نکهیاز ا بعد

 . میخوردو البته در آرامش غذامون رو  یخنده و شوخ با
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... اما میسورن مرده فکر نکن نکهیاون شب به ا میکرد یشد. سع یسپر یشب فارق از هر اتفاق اون

 کم شدن بار گناهاش! یبرا م؛یسر نماز براش دعا کرد

•°•°•°•°•°•°•°• 

 گفتم : یرعلیو خطاب به ام دمیرنگ کش یبه سنگ قبر مشک یدست

 کرد.  یمخودش و من ن یکار رو با زندگ نیکاش ا ی_ا

 

 خوند و در آخر به من گفت : یبا اخم و بدون صدا فاتحه ا یرعلیام

 

 .نتتیبب نجایآشنا ا یکس دوست ندارم م،یبر ای. تو هم زودتر بنیماش یتو رمی_من م

 

 کرد! یشدم. ممنونش بودم که درک م رهیو به رفتنش خ رو تکون دادم سرم

زدم و  یسنگ قبر حک شده بود. لبخند یاز سورن روکه  یبه سنگ قبر نگاه کردم. به عکس دوباره

 گفتم :

 

وقت بر  چیکاش ه یخوشبختم. ا یرعلیمن در کنار ام ،یبود که تو هم خوشبخت بش نی_درستش ا

 !میشد یوقت باهم آشنا نم چیکاش ه یسورن... ا رانیا یگشت ینم

 

 دایسنگ قبر سورن رو پتونست آدرس  یرعلی. دو روز گذشت تا امدمیچشمام کش ریبه نم ز یدست

 .نجایا میکنه... و بعد باهم اومد

 عکسش و آروم گفتم : یرو دمیرو کش انگشتم

 

 خدا ببخشتت! دوارمیپور... ام یخداحافظ سورن کاظم شهیهم ی_برا

 

 بزنه گفتم : یحرف یرعلیام نکهیرفتم و سوار شدم. قبل از ا نیبه سمت ماش فم،یبعد از برداشت ک و

 

نخواهد بود. خودش که  میزندگ یبه اسم سورن تو یشخص گهید رون،یب میرا که رفت_از بهشت زه

 باشه. دیاسمش هم نبا ست،ین

 

 گفتم : یرو برگردوندم سمتش و با لبخند تلخ سرم
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 _باشه؟

 

 و گفت : دیرو بوس میشونیچشمام نگاه کرد، خم شد و پ یتو هیثان چند

 ... باشه.زمیعز یکه تو بگ ی_هرچ

 

 سمت شرکت راه افتاد. بعد به و

•°•°•°•°•°•°•°• 

 !یماه گذشت... در آرامش، صلح و شاد دو

و بعد از اون روز،  میخبر مرگ سورن رو به مادر و پدرم داد م،یسر خاک سورن رفت نکهیاز ا بعد

 . میخانوادمون بست یتو شهیهم یسورن رو برا یدفتر زندگ

 کرد.  یمعرف یلیکه ل ینمایدکتر زنان و زا شیپ میحامله شدنم رفت یبرا

خواست بخورتش. مهتاب  یآورد که به شدت آدم دلش م ایبه دن یتپل یدختر کوچولو هی یلیل

 ُکِپ محسن! شینیبود و لب ها و ب یلیمثل ل قایکه چشماش و پوستش دق ییکوچولو

تا  میجله نکنو ع ادیداشت بهم فشار ن دیتاک یلیاز حامله شدنم نبود و دکتر هم خ یدوماه خبر نیا یتو

 دوباره ضعف به بدنم برنگرده!

 ذوقش هم کم شده بود. ییجورا هیو  میحاملگ یکرد برا یاصرار نم گهیهم د یرعلیمدت ام نیا یتو

 که... میشد یم دینا ام میکم داشت کم

گفت و رفت  یرعلیبه ام یزیاومد داخل. چ دمید مهران رو یکه منش میشرکت مشغول بود یتو

نگاه کردم که چندتا کاغذ برداشت و اومد سمتم، در اتاق رو  یرعلیشده به ام زیر یما. با چشرونیب

 باز کرد و گفت :

 

 .می_مهران جلسه گذاشته... پاشو بر

 

 رو تکون دادم و بلند شدم. سرم

پروژه  یتو تیموفق نیداد. درباره آخر یم حیشرکت به کارمندها توض تیداشت درباره وضع مهران

 و مارک و جنس اصل! تیفیبا ک شیلوازم آرا شتریدرات و واردات بهتر و بفروش و صا یها

رو خطاب به مهران و  یمخصوص به خودش، مطلب تیکه کنارم نشسته بود، داشت با جد یرعلیام

 داد. یم حیتوض هیبق
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و ناخودآگاه سه  دمیکش یقی. نفس عمدیرس یخوشبو تر به نظر م یلیعطرش خ یچند روز بو نیا 

نگرانش چشمام رو باز کردم.  یو صدا یرعلیکردم. با سکوت کردن ام دشیار پشت هم تمدچهار ب

 از خجالت آب شدم قشنگ...!! ینی! کردنیهمه داشتن به من نگاه م

 خم شد سمتم و گفت : م،یدستش رو گذاشت پشت صندل یرعلیام 

 

 شده؟ یچ رون؟یب یبر یخوا یم ؟ی_ترنم خوب

 

 گفتم : یبخند خجالت زده اگرفتم و با ل رو گاز لبم

 شما. دی... ادامه بددی_ببخش

 

و صورتم رو با آب سرد  ییدستشو ی. رفتم تورونیرفتم ب عیسر نشونینگاه سنگ ریبلند شدم و ز و

فکر کردن و جمع و جور کردن فکرام، آروم و  کمیبه خودم نگاه کردم و بعد از  نهیآ یشستم. تو

 زمزمه وار گفتم :

 

 ممکنه؟ من... ینی... ینی _عقب انداختم،

 

 از پشت در اومد : یرعلیام ی. صدادمیاز جا پر دمیکش ینیدر ه یصدا با

 جواب بده. ؟ی_ترنم... ترنم خوب

 

رو بشکنه، با دستمال دستم رو خشک کردم و در رو باز کردم. رفتم  ییدر دستشو نکهیاز ا قبل

 و گفتم : رونیب

 

 .ستین یزی_آم... خوبم چ

 

 کرد و گفت : زیرو ر چشماش

 .مارستانیب میاگر حالت بده بر نه؟یحال خوبت ا ده؟ی_چرا رنگت پر

 

 و گفتم : دمیخواستم که نگرانشم بکنم. خند یبدم... و نم خودیب دیخواستم بهش ام ینم
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 ... من خوبم!یشوهر... که همش نگران ی_جناب آقا

 

 مون. اتاق یتو میکوتاه اومد و رفت یکه نه، ول الیخیب باالخره

خودم رو زدم به  م،یکرد تا حاضر بش دارمیب یرعلیام یروز گذشت و صبح روز بعد، وقت اون

 و گفتم : یخستگ

 

 واقعا حوصله ندارم. یتنبل شدم ول دونمیمن بخوابم امروز؟ م شهی_م

 

 گفت : یو با لحن مهربون دیرو بوس میشونیپ

 تو خونه؟ رهی... حوصلت سر نمزمی_باشه عز

 

 و گفتم : زدم یلبخند

 شده. زهیر هی... دلم براشون نمیکه مهتابم بب یلیل شیپ رمیسر م هی_ظهر 

 

 و گفت : دیو گونم رو بوس مینیب چشمام،

 .یوقت تصادف نکن هی_باشه پس بخواب. مواظب خودتم باش که 

 

 پتو. ریگونش رفتم ز دنیو بعد از بوس دمیخند

شدم و به  نمیصبحانه سبک، سوار ماش هیوردن که رفت، تند تند حاضر شدم و بعد از خ یرعلیام

 راه افتادم. شگاهیسمت آزما

 رو زودتر بهم دادن. شیباالخره جواب آزما ،یپول اضاف کمیاصرار و البته با  یدادم و با کل شیآزما

از ذوق  اد،یز ی... از خوشحالهیگر ریدهنم و زدم ز یبود... حامله بودم! دستم رو گرفتم جلو مثبت

بدنمه و  یتو یرعلیماهه از خون من و ام کیموجود  هی نکهیاز ا ستم،ینازا ن دمیفهم نکهیز اا اد،یز

 .کنهیداره رشد م

 

محسن و  یو رفتم سمت خونه  رونیزدم ب شگاهیکردن، از آزما یکه نگاهم م ییتوجه به کسا بدون

 بهت زده گفت : یلیبعد ل هی. زنگ خونه رو زدم، چند ثانیلیل

 

 .نمیتو بب ای!؟ بهیا افهیچه ق نی_ ترنم... ا
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 گفتم : هیبغلش و با گر دمیچپ عیدر رو باز کرد. از پله ها رفتم باال که در باز شد. سر و

 

 مونی. ما هم... ما هم خوشبختستمیشرمنده ن یرعلیام شیپ گهیخوشحالم. د یلیخ یلیل ی_مثبته... وا

 کامل شد!

 

و  رونیاز بغلش ب دیکرد آرومم کنه. باالخره منو کش یم یمنو بغل کرده بود فقط و سع جیخدا گ بنده

 : گفت

 

 یچ ن؟یخوشبخت شد ؟یچ یمثبت شده؟ شرمده  یچ ،یشده. جون به لبم کرد یچ نمی_درست بگو بب

 شده خب؟!

 

کاغذ و خوندن  دنیرو درآوردم و دادم بهش. با د شیبرگه آزما نیخونه و در همون ح یتو میرفت

که با  میرو بغل کرده بود گهیزد و بغلم کرد. محکم همد یغیبا ذوق ج گه،ید زیاسمم و چند تا چ

 سمت اتاق مهتاب و گفت : دییدو یلی. لمیمهتاب جدا شد ی هیگر یصدا

 

 .میبعد حرف بزن ارم،یتا مهتاب رو ب نی_ترنم بش

 

بغلش اومد. با  یتو شده چیبعد همراه مهتاِب پتو پ قهیدق شدم. چند یلیمبل نشستم و منتظر ل یرو رفتم

 ذوق بچه رو از بغلش گرفتم و گفتم :

 

 !شهیمنم مادر شدم... باورم نم شهینم _باورم

 

 با ذوق گفت : یلیل

 گفت؟ یبود؟ چ یچ یرعلیعکس العمل ام دونه؟یم یرعلی_ام

 

 گفتم : یلیدرشت مهتاب و خطاب به ل یبه چشما رهیمهتاب زدم و خ یدست کوچولو یرو یا بوسه

 

 تم بهش هنوز._نگف
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 نگاه کردم و ادامه دادم : بهش

 امروز. چوندمشیپ ییجورا هی_

 

 و گفت : دیخند

 .شهیخوشحال م یلیخوشحال شدم اصن. محسن هم اگر بفهمه خ یلیکن. خ زشی_سورپرا

 

 زدم و گفتم : یلبخند

 وروجک؟ نیبا ا کنهیمحسن چه م ن؟ی_شما دوتا در چه حال

 

 و گفت : دیخند بلند

 .رهیخوابشون م ییتا دوتا کنهیم یباهاش باز یخونه ه ادی یمهتابو؟ م کنهیم _مگه ول

 

 گفت : یلحن عاشقانه ا با

 مرد خونشونن. ی فتهی_مادر و دختر هر دو ش

 

 و گفتم : دمیخند

 !_آب دهنتو جمع کن خانوم نمونه

 

 حرف یز هر درکنار هم... ا ننیتا عصر شد! خدا نکنه دو تا زن بش میخوش و بش کرد گهید کمی

 !!زننیم

 یجفت کفش نوزاد هیو بچگونه،  یفانتز یمغازه  هیکردم. از  دیو خر ستادمیراه چند جا ا نیب

 !دمیخر یو مامان یصورت

 عاشقش بود رو درست کنم. یرعلیکه ام ایالزان شام یتا برا دمیقارچ و دلستر هم خر ترا،یپ ریپن

•°•°•°•°•°•°•°• 

رنگم رو که  ییحنا یکوتاه تنم کردم. موها یو ساتن قرمز و مشک یتور رهنیپ هیاسترس  یکل با

 قرمز هم کرده بودم.  حیمل شیذاشت رنگ کنم رو فر درشت کرده بودم و به آرا یاصال نم یرعلیام

 رو هم گذاشتم کنارشون. میتخت و گوش یرو گذاشتم رو شیکفش و جواب آزما یادیوسواس ز با
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از آشپزخونه اومدم  عیو بعد هم در خونه اومد. سر دیکل یباالخره صدا !رهیبودم نقشم بگ دواریام

 و گفتم : رونیب

 

 شوهر. ی_سالم آقا

 

کرد و گفت  یاوم دم،ینوک انگشتام بلند شدم و لبش رو کوتاه بوس یلبخند اومد جلو و بغلم کرد. رو با

: 

 

 من چه کرده؟  ی_توت فرنگ

 

 و مشکوک گفت : دیکش ییبو

 !ستیسالگرد ازدواجمونه نکنه؟ تولدتم که ن ترنم؟ هی_خبر

 

 و گفتم : یبهداشت سیسمت سرو دمیو دستش رو کش دمیخند

 شام هم حاضره. یبهت... تا شما دست و صورتتو بشور گمی_م

 

 .میمشغول شد یرعلیو با اومدن ام دمیباال انداخت و رفت. غذا رو کش یا شونه

 وهیو م ییو من هم مشغول آماده کردن چا ونیزیوتل ینشست جلو یرعلیام م،یرو جمع کرد ظرفا

نلرزه، خطاب به  کردم یم یکه سع ییکردم، با صدا یها رو درست م وهیم که داشتم یشدم. در حال

 گفتم : یرعلیام

 

 ؟یاریاتاق ب یرو از تو میگوش شهیم زم،ی_عز

 

اتاق  یاز تو یبلند یداگفت و بلند شد. با ص یکش دار یو خداروشکر بله  ارهیخدا کردم نه ن خدا

 گفت :

 

 .نجایا ستیکجاست؟ ن تی_ترنم گوش

 

 زده گفتم : جانیکردم و بلند و ه یآروم یسرفه  تک
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 تخته... همون جلو گذاشتم. یرو می_گوش

 

خواستم  رون،یب ادینم دمید یگذشت، وقت قهیرو با دستمال پاک کردم و منتظرش موندم. چند دق دستام

 .رونیبه دست اومد ب اتاق که برگه یبرم تو

صورتم و  یشد! برگه رو گرفت جلو یآن خال هیسرخش ته دلم به  یصورت قرمز و چشما دنید با

 گفت :

 

 آره؟! ؟یحامله ا ه؟یچ نی_ا

 

و گفتم  دمیکش یقینابود شد دروغ نگفتم. نفس عم چ،یکه هکامال خاموش رو داد زد... اگر بگم ذوقم آره

: 

 

 !یشیکر کردم خوشحال مفکر... ف ؟ی_خوشحال نشد

 

 یکاش م یرو زد که ا ییو حرفا دیچیعربدش تو خونه پ یرو پرت کرد تو صورتم و صدا برگه

 : دمیشن یمردم و نم

 

ماهه که  کیو تو  ممیعق دمیکه من فهم هیماه و خورده ا کیالمصب؟  یاز ک ؟یحامله شد ی_از ک

  ؟یباردار

 

 .. دستش رو به سمت شکمم گرفت و داد زد :عقب. دمیسمتم که با ترس خودم رو کش اومد

 

 نگذشته از... یلیاون سورنه نه؟ خ ی_حرومزاده 

 

 رحمانه گفت : یزد و ب یپوزخند

 

شکمت کاشته. تمومه ترنم... تموم شدم!  یحرومش رو تو یتوله  ی... خودش مرده ولگهی_آره د

 .تونمیتحمل کنم... نم ینجوریا تونمینم گهید
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 ی. بهت زده دستم رو گذاشتم روختیر یشد! داشت اشک م یو چ کردمیفکر م یبود... چ یبد جو

 : شکمم و با بغض لب زدم

 

. سورن... اصال سورن... ستیتوئه، من و تو. من... مطمئنم... مطمئم حرومزاده ن ی_بچه... بچه 

من و  یچه ب نیبه خدا ا یرعلیکرد... ام یهرکار یعنیبود...  یسورن حواسش بود... هر چ ادمهی

 توئه!

 

 شده بود! وونهیدستاش شد، د ریام اسفر شده یشد... موها یوحش

 ریبار من رو ز نیاول یاونقدر عوض شده بود که برا قهیمن در عرض چند دق ی شهیمرد عاشق پ 

 باد کتک گرفت. 

 داد! به خودم، به سورن، به خودش! یزد و فحش م یشکمم بود لگد م یکه تو یبچه ا به

 که کامال قطع شد و از هوش رفتم. ییکم و کمتر شد. تا جا یرعلیام دادیداد و ب یصدا کم کم

•°•°•°•°•°•°•°• 

اومد باال  یبرسه. پرستار مسن به دادم یکیچشمام رو باز کردم. با بغض ناله کردم تا  یسر درد بد با

 گفت : یسرم و با مهربون

 

 .ادیب مگیاالن بهش م رونهیهمسرت ب زم؟ی_حالت خوبه عز

 

 .رونیفرصت نداد و رفت ب یحال بچم بشم ول یایبگم نه و جو خواستم

 ینگاه سرد و ب نیمرد با ا نیمن نبود! ا یرعلیمرد ام نیاومد داخل. ا یرعلیبعد همراه ام قهیدق چند

 روح! 

 کرد. پرستار سرمم رو چک کرد و گفت : یو نگاهم م واریداده بود به د هیتک ب،یبه ج دست

 

به بعد با حواس جمع از پله ها باال و  نیاز ا زمیم حال خودت خوبه، هم حال کوچولوتون. عز_خب ه

 .یمواظب خودت باش دیبا یلیبرو... خ نییپا

 

 یرعلی. امرونیرفت ب ،یرعلینگاه به ام مین هیزدم که پرستاره با  یگفته بود از پله ها افتادم. هق پس

 گفت : یو عصب دیبه موهاش کش یدست
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و  یعالفمون کرد مارستانیب یندارم. دو روزه تو گهیهاتو د هیگر دنینکن. حوصله شن هی_گر

 آخرم...

 

 گفتم : یدو رگه ا یموهاش و حرفش رو خورد. با صدا یدستش رو کرد تو دوباره

 

 ست؟یتو ن یبچه بچه  نیا یدونی! از کجا میا قهیدق هیشبه که نه...  هی ،یشبه چقدر عوض شد هی_

 ؟یو دار یشک داشت بهم نقدرینامرد؟ ا یشناس یتو خدا م

 

 زد و گفت : پوزخند

 

بچه رو، نه  نیقبول کنم... نه ا تونمیشکمته نم یسورن تو یحرومزاده  یوقت ی_نه شک ندارم... ول

 تو رو. 

 

 رو تکون دادم و با بغض گفتم : سرم

 .یتو بخوا یهر چ. میکن یسقطش م میباشه، بر یتو و من.. ول یتوئه، بچه  یبچه  نی_ا

 

 گفت : یکنترل شده ا یچشمام و با حرص و صدا یزل زد تو یرحم یب با

 

 ی... هر چتونمینم گهیمورد رو د هی نیو غرورم برات گذشتم، ا رتمیاز خودم و غ یلی... ختونمی_نم

 باهاش بکن. یخوایم یشکمتم هر کار یتو یبچه  نی. امیجدا ش ایمن بخوام؟ پس ب

 

داشتم، به  نانیشکمم اطم یتو یشبه چقدر نامرد شده بود. به بچه  هیشده بود!  وضشبه چقدر ع هی

 داشتم. نانیحالل بودنش اطم

 ... میشده بود نینفر م،یشده بود ما طلسم ه،یا گهیسر شخص د ریز یرعلیام ینداشتم رفتارا خبر

 

 بود... یرعلیمن و ام یبرا دیشروع جد کی نیا و

 ..!میبلکه جدا بود میپشت هم نبود م،یما نبود گهیکه د یشروع
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