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...  شما؟ دیکشی نم خجالت  موندم من ییخدا... خخخخ_

  خودتون قول به دختر   تا  شیش از غول، نره تا شیش

... د؟یباخت ،... و زیر و جوجه و جغله و فنچ دونم،ینم

 ...بر خااااااااک یعنی... آخه؟ صفر بر سه ،!؟یچ اونم

 

 !ا؟؟؟یمیک+

 

 ادامه اجازه آقابزرگ، یعصب نسبتا و بلند یصدا

  آقا سمت به که ینیح  ایمیک و... نداد را اش جمله

 ریم چون که ، یحسام سمت به رفت،یم بزرگش

 :دیچرخ  کرد،یم نگاهش  غضب



 

 ب ر و ب ر سادهیوا دن،یکش خجالت  یجا به... نچ نچ_

  شیش از متشکل میت هی یوقت  میقد!... کنهی م نگاه منو

 خانم دختر تا شیش از متشکل  میت هی به غول نره تا

 رفتنیم  آخرش دیبا... باختنیم ناناز و زهیم زهیر

 !دن یبوسیم رو برنده میت دست

 

  خم جلو به یکم و آورد باال را دستش و ستادیا و

 :کرد

 

... جان عمو پسر کن شروع شما جان، حسام ایب_

 !!!دمیم بهت رو افتخار نیا... زمیعز ببوس

 

 به همه و شد حبس نهیس در ها نفس حرف نیا با

 !زدیم موج  همه وجود در ینگران دوختند، چشم حسام

 ! او جز به

 

  که بود زده  زل یحسام به ییرو پر با که ییاو جز به

  به اسلشش  شلوار بیج در دست که یحال در خونسرد



  ین در و کردیم نگاه بود زده هیتک  بالیوال  تور ستون

 !زدیم  موج طنتیش  چشمانش ین

 کند، باز یحرف گفتن یبرا دهان حسام  نکهیا از قبل

 داشت دست در که را یدرشت نسبتا سرخ بیس کامران

 و آورد نیی پا را سرش او که رفت نشانه طرفش به

 ! گرفت سنگر پدرش پشت کنان، غیج  غیج

 

 چرا... هان؟ خانم، بلبل کجاست زبونت... شد؟یچ+

 !کنمیم کارتیچ نیبب. رونیب ایب بابا؟ پشت یشد میقا

 

 و گرفت فاصله پدرش از یقدر اطیاحت با  و آرام ایمیک

 ! افتاد کار به زبانش بازهم

 

  مگه... هاااا؟ یکن کارمی چ  یخوایم نمی بب اومدم ایب_

 ! هوووم؟؟؟ ... من؟ با یکن یکار یدار جرات

 

 پدرش پشت باز کرد  حرکت سمتش به که کامران

 را رشیحر  زیشوم که کامران دست... گرفت سنگر

 ! کرد فرار و دیکش یبلند غیج... گرفت



 در کنان، غیج  غیج او و  دندیدو را باغ دور تا دور

 ارسالن که  دیدویم. کردیم  کار زبانش بازهم  که یحال

 را اردالن که  دیچرخ چپ سمت به... گرفت را شیجلو

 تفاوت یب که بود یحسام هم راستش سمت  و... دید

 !!!  کردی م نگاهش

 

 یکودک همانند برود، حسام  سمت به اگر دانستیم

 را اجازه نی ا غرورش اما بود، خواهد او  پناه شانیها

 !  دادینم

  به توسطشان و فتدیب تا سه آن دست  به بود حاضر

 او سمت به یول شود، پرتاب آب از پر استخر

 !!! نرود

 

 به یازین رو بار نیا  یول د،یباخت که درسته خب_

  نیبب... دیبوسیم فردا عوضش ست،ی ن یبوس دست

تون تکواندو حرکات با ی ای ب جلو منو،  کنمیم َشتَک 

 !!! هااااا

 

 ! ماند ی نم کاریب وقت چیه که زبانش  از امان



  با همچنان او و رفتند یم سمتش به آرام آرام سه هر

 !!!  داشت مشکلش رفع در یسع زبانش

 

 وانهید نیا به و بودند نشسته الیو تراس  در همه

  کرد،ینم یکمک  کی چیه و دندیخندیم  شانیها  یباز

  ییها حرف پس از خود ایمیک دانستند،ی م خوب چون

 !!!  دیآ یم بر گفته که

 

 یم سمتش به قدم قدم بارشان طنتیش نگاه با ها پسر

 فتد،یب هیگر به بود مانده کم که یا افهیق با او و رفتند

 ! تخس همچنان اما کرد،یم نگاهشان

 

  لبانش یرو یثی خب لبخند زد، سرش به که یفکر با

 آرام را ن یزم یرو لنگیش شد، خم  آرام و نشست

  هم ها پسر... کرد تند پا  آب ریش سمت  به و برداشت

 !  کردند شتریب یکم را سرعتشان

...  گرفت سمتشان به را لنگ یش و کرد باز  را آب ریش

  سیخ شانیها   لباس  نکهیا  از سه هر دانستی م خوب



 کنار که یطان یش از امان و شودیم چندششان باشد،

 !  بود دهید آموزش او

   

 برگشتند، عقب  عقب که گرفت  طرفشان  به را لنگیش

  خم دوباره که داشتند فاصله استخر با قدم کی قایدق

 یاریآب  مخصوص  که را یگرید  لنگیش و شد

  که د،یکش  یجهت از را، بود باغ گرید طرف ...باغچه

 در سه هر  بعد، یا لحظه و کردند ریگ  آن به ها پسر

 لباس و بودند شده  سیخ کامل طور  به استخر،

 !!! بود دهیچسپ تنشان به شانیها
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 !!!ا یمیک کشتمت+



 

  با تنها او و بود گفته ایم یک به رو حرص با کامران

  دهیچرخ هیبق سمت به ،یتصنع یترس با  توام تمسخر

 :بود

 

 !!!دمیترس یوا یوا_

 

 نگاه او به حرص  با فقط االن به تا که ارسالن

 و زد کامران به یگردن پس کی تیعصبان با کرد،یم

  د،یکشی م باال استخر لبه از را خودش که یحال در بعد

 : رفت نشانه ایمیک سمت به خشم با نگاهش

 

 !!!سای وا دم،یم نشونت که ترسو+

 

 کند، نگاه  سرش پشت به نکهیا بدون اعتنا  یب ایمیک

  بدون و دیچ  یکی کنارش، درخت یرو ی ها السیگ از

 بر یمبن  مادرش داد به توجه یب کند، زشی تم آنکه

 !انداخت دهان در د،یبشو آنرا  اول نکهیا

 



 ........ مگه تو!.. هه_

 

 ریز که یدستان با شد، مصادف حرفش ادامه و

 فقط او و کردند بلندش نیزم از و رفت شیزانوها 

 !!!زد غیج

  برد باال دست دو یرو را  او ث،یخب یلبخند با ارسالن

  بود کرده که یکار یتالف به اورا خواست نکهیهم و

 : ندازدیب استخر در

 

 !!!گهید د یکن تمومش+

 

  بود، گر نظاره فقط صامت، و ساکت االن تا که ییاو

 گفته را جمله نیا بلند یصدا و تیجد و  اقتدار با چنان

 ! شدند خشک هوا در ارسالن دستان که بود

  به دادیم نشان  را تشیعصبان که محکم ییها قدم با

 شده خشک هوا در شی ها دست که ارسالن سمت

 : رفت بودند،

 



 نا خونواده نیا تو حاال تا یک از!!! ن ییپا  بزارش+

 داشته یآداب یسر هی!... زنن؟یم دست هم  به ها محرم

 یول د،یکرد فراموش انگار که خونواده نیا شهیهم

 میکنیم یشوخ خونواده نی ا یتو! کنمیم  یادآوری من

... میبگذر حدمون از دینبا حدش، به اندازش، به یول

 ریگ شه، تیرعا دیبا پوششمون یول  میستین یمذهب

!...  بشه تیرعا الزمه یول زایچ یل یخ  سر میستین

 دختر ،ییدا پسر عمه، دختر عمو، پسر عمو دختر

 یها  یشوخ دن،ینم دست ،باهم.... و عمه پسر ،ییدا

  انگار یول باشه ادمونی  دیبا رو نایا... کننی نم جایب

 رفتار نی همچ نمینب گهی د ن،یکرد فراموش شماها

 !!!!ییها

 

 خود تازه که یی ایمیک به حرص از پر ینگاه  هم بعد و

 ییاو دهیترس و بود دهیکش نییپا ارسالن آغوش از را

  دود سرش از بود مانده کم فقط که کرد ی م نگاه را

 ینم در خونش یزدیم کارد اگر مطمعنا  و بزند رونیب

 !!!آمد

 

 **** 



 و کندیم پرت  تخت یرو را خودش داغون یاعصاب با

 !کندی م فرو اهشیس  یموها انبوه در را چنگش

 

 

 دردش پر یها چشم و ردیگی م چنگ در  را شیموها

  یجواب حاضر هاو یزبان بلبل ریتصو  که بنددیم را

  هم یرو تر محکم را شی ها پلک که افتد یم شیها

 از شودی م مشت شیها دست بار، نیا و فشاردیم

 !!!تیعصبان شدت

  حاضر و رو پر دختر آن  توانستیم خواهدیم دلش

 پدر) صادقش عمو که فیح یول کند، ادب  را، جواب

  دخترش تک یرو یخاص  تیحساس و تعصب ،(ایمیک

 ریگ همه به که یآقابزرگ یحت کس چیه و داشت

 !!!گفتینم گل از تر نازک او به داد،یم

 

 اش یسرتق و شدن لوس بودن،باعث همه دل زیعز

 !!! بود شده

 

 !!! بود زاریب آنها از او که یتیخصوص دو قایدق



  جواب حوصله، یب ،یگوش زنگ یصدا شدن بلند با

 چدیپیم تلفن پشت ایمیک  طنتیش پر یصدا که دهدیم

: 

 

 و ی رفت یبوس دست بدون باشه، ادتی...خب_

  ناراحتم، ازت من و ینکرد  یبوس دست ،یچوندیپ

  امام جوار در باشه یچ هر  بوسم پا یا یب دیبا بار نیا

!  بطلبمت دیبا تر مهم همه از... البته و دارم قرار رضا

 !!!! که  یانیجر در

 

 !ضتون؟یعرا شد تموم+

 

 و تند جواب ها حرف نیا با کردیم  فکر که ایمیک

 و آرامش پر  لحن دنیشن با. دیشن خواهد او از یزیت

 !!!دادیم بروز دینبا یول د،یرس انفجار به او، خونسرد

 

 یکس هر به من اوال... که حضورتون به عرضم_

 نم،یبب  زدم زنگ بعدم دم،ینم یصحبت هم افتخار

  برات نجایا از یدار الزم یز یچ یزهرمار ،یکوفت



... رنگ خوش  زرد شورتک به چند هر!... ارم؟یب

  حرف به هم و گرفتم برات... هاااا هیقنار زرد منظورم

 شاد  گوهر مسجد وارید و در به هم رضا، امام

 سیسرو وارید و در به یبرگشتن تازه... زدمش

  متبرک قششششششنگ تا زنمشیم هم ها یبهداشت

 !!!! یکن دایپ شفا بشه، یفرج  بلکه بشه

 

 دوست چقدر و زدیم نبض اش یشانیپ ت،یعصبان از

 فیح یول رد،ی بگ را حالش یاساس توانستیم داشت،

 !!!بود بسته  بالش و دست

 

 !!!یمیک یبستن کن، قطع... فقط  کن قطع+
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 !!!جلوتر دیبکش  چادرتونو خانمم_

 

  یرنگ رنگ پر که یحال در و رفتیم  راه حرم خادم

 به را آن مانند و جمله  نیا زد،یم اشان شانه به را

 !کردیم دیتأک همه

 

  اش یکودک در یحت بود، پرها نیا عاشق یکودک از

  را آنها از یکی که کرد اسرار پدرش به آنقدر هم،

 مشهد به بار نیاول یبرا ی وقت قایدق... دندیخر  شیبرا

  و بود دهید رضا امام خادمان دست آنرا بودند، آمده

  یعاص را همه چقدر که بماند بود، شده  خادم زانیآو

 از  داشتند قصد گرید آخر در که ش،ی کارها با کرد

 !!! کنند رونشان یب حرم

 

 و شد بود  اخمو یزن که  حرم خادم کی نزد آرام آرام

 !!!گذاشت اش شانه یرو  را دستش

 

 : برگشت سمتش به زن



 

 !شده؟ یزی چ_

 

 !!!دیجوشی م چشمانش  درون طنتیش

 

  نیا لحظه هی تونمیم فقط نه، که یخاص  زیچ نه،+

 !ن؟؟؟یبد قرض من به رو یاهسته  سالح

 

 جیگ هم  یکم و بود کرده تعجب او جمله از که زن

 !کرد  نگاهش همانطور بود، شده

 

 !؟یاهسته  سالح_

 

 نظر به... گهید رنگو خوش پر پر نیهم گه،ید آره+

 !!!شماست یا هسته سالح پر، نیا من

 

 و خوردند گره  هم در یوحشتناک طرز به زن یها اخم

 به و دیکش دستش از را پر د،یبگو  یزی چ  خواست تا



  رهیخ او به مادرش، آغوش در که یا بچه دختر سمت

  شیگلو ریز  مادرش شیپ  قهیدق چند د،ی چرخ بود شده

 همان بود، رفته سهیر خنده از او و بود دهیبوس را

 از امان و ست، یقلقلک شدت به که دیفهم موقع

 یها آدم دادن، قلقلک از یبیعج لذت که  ایم یک طنتیش

 !برد یم یقلقلک

 

  به دختر که برد، دخترک یگلو ریز سمت  به را پر

  رفت، سهیر خنده از شیگلو ریز به پر برخورد محض

 !!! کرد تکرار را کارش بازهم او و

 

  کرد، تکرار را کارش هستند،  کجا نکهی ا به توجه یب

 !!!شد دهیکش دستش از پر که

 

 تو حضور فرهنگ که شما  خانم، رونیب دییبفرما_

 ؟!آخه یایم یچ برا یندار رو ییجاها نیهمچ

 

  یکس بود، گرفته عمر خدا از که یسال 18 تمام در

 !!!دیبگو او به یزیچ  نداشت اجازه



 

 مال حرم مگه بعدشم نداره، عمت که  و فرهنگ+

 ؟!توعه

 

 یرو را حرم بماند، ساکت اگر دانستیم که مادرش

 :کرد یانیپادرم و گرفت را دستش گذارد،یم سرش

 

 !شما دییبفرما خوام،یم معذرت من خانم_

 

 مگه حرم... ؟!مامان ی کنی م یخواه  معذرت چرا+

 ! باباشه ارث

 

 !!! ایمیک_

 

 جانم؟ +

 

 من بزارمت تنها شهینم  جا هی بسته، ینش لیذل_

 !!! کردنته شوهر وقت بکش  خجالت تورو،



 

 .کنمینم شوهر+

 

 !بده شوهرت نخواست االن  هم یکس_

 

 !بدم نوی ا جواب من بزار بعد، برا باشه اون حاال+

 

  رونیب مادرش دست از را شیبازو که یحال در بعد و

 خشم  با همچنان که  حرم خادم سمت به دیکشیم

 !!!برگشت کردی م نگاهش

 

 

 !بدم بگو بوده؟ چقدر_

 

  نگاهش یسوال بود، دهینفهم  یزیچ  که حرم خادم

 !!! کرد

 



 بدم بگو خوردم،  چقدرشو  گمیم گه،ید  باباتو ارث_

 !!!نکن نگام ینجور یا

 

  خواست بود، دهیرس انفجار حد به گرید  که حرم خادم

 نشانه به یسر فقط و شد مانیپش که دیبگو یزیچ

 !!!گذشت آنجا از داده، تکان تاسف

 

 !!! بگه یزی چ من به تونهی م کرده فکر_

 

 تهران اتوبان که دونستیبود،نم کرده فکر بله+

 !!!!کسانهی تو زبون با  کرج،طولش

 

 با را مادرش گونه که یحال در بودو دهیخند طونیش

 !!! داد قلقلک را مادرش پهلو از د،یبوسیم خنده

 

 حس یا ذره خودش یول... بود یقلقلک دایشد مادرش

 !نداشت قلقلک به



  دادن قلقلک از که بود موضوع نیهم  خاطر به دیشا

 تواندینم یکس دانستیم چون برد،یم لذت گرانید

  راحت  و بکند او با را کار نیا کارش یتالف یبرا

 !!!بود
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 یگوش گرفتن لیتحو و حرم از آمدن رونیب  محض به

 !  شد نی آنال  عیسر ها،

 اعالنش که یمختلف یها  امیپ از بود پر  رکتشیدا

 !آمد یم شیبرا صفحه یرو

 

  کیکل کامران یاستور یرو شد، که نستاگرامیا وارد

 دود سرش کرداز یم حس شدن، لود محض به و کرد

 !شودیم بلند

 



  دیبا دانستینم و بود ریدرگ  چادرش با یوقت حرم در

 او از کامران دارد، نگه سرش یرو آنرا یچجور

 !بود کرده یاستور را آن و بود گرفته عکس

 

 !کرد  نشیخشمگ  شتریب عکس، یرو نوشته

 

 بلد و یز یچ هی یوقت دخترا نیا فهممینم من آخه_

 ؟ !کنن ثابت خالفشو  بزور خوانی م چرا ستنین

 

 میتا که خواند،یم لب ری ز خودش یبرا را متن آرام

 !کرد کیکل ارسالن یرو نباریا و شد،  تمام یاستور

 

 یرو که بود یمتن تفاوتش تنها و بود، عکس همان

 !بود  نوشته عکس

 

 ؟ !یمجبور مگه آخه_

 

 !خنده ی موجیا یکل و



 

 به توجه بدون که بود دهیرس  انفجار حد  به گرید واقعا

  و گرفت درچنگ را کامران یموها هستند، کجا نکهیا

 !دیکش

 

 ؟؟ !!!!! آره یبر یم منو یآبرو گهید حاال_

 

 خواهرش منظور متوجه هنوز  انگار و گفت یبلند آخ

  کردن آزاد  یبرا کردن یسع نیح در که بود نشده

 !!! کرد نگاه ایمیک به یسوال ش،یموها

 

  گمیم بهت تولدم... ؟!یکن ی م یاستور منو عکس_

  خوره،یم بر رتمیغ به یگی م عکسمو کن یاستور

 زشته، دوستامن فالوورام یگیم گم،ی م دختر روز

  نخورد  بر نداشتت رتیغ به... ؟!هاااا شدیچ االن

 عکس هی... سایوا کامران، فقط سایوا... ؟!شوریب

 جمیپ که یانی جر در کنم،یم  شیاستور االن دارم، ازت

 !!! بردم ابروتو گه،ید داره فالوور هزارتا چهل

 



  یگالر وارد و کرده رها را  شیموها حرص با بعد و

  دایشد یوقت شیپ ماه چند بود، شده اش یشخص

  طنتشیش بود، سرم ریز مطب در و بود، خورده سرما

  یرو اش یشیآرا لوازم  با و بود کرده گل بدجور

 !! بود کرده یکذار اثر صورتش

 

  باز باهاش شد، داریب یوقت بود، انداخته عکس یکل و

 یخواهر  بود کرده فکر که او انداخت، عکس یکل هم

  کی آخر در و کندیم تش یاذ طنتیش  با شهیهم که

 خنده با  پس شده، مهربان دارند، ی حساب یدعوا

  ها عکس انداختن از پس و بود کرده اش یهمراه

 دنبالش مارستان یب کل در  بود، دهید را عکس یوقت

 !!! بود کرده

 

  بودند، رسانده اورژانس به لچریو با انگار  نه انگار

 و کردند رونیب مارستانیب از را ایمیک هم بعدش

 دوباره حالش که ادشیز دنیدو خاطر به  را کامران

 !بودن داشته نگه مراقبت  تحت صبح تا را  بود شده بد
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 :نوشت  عکس ی رو کرد، دییتا که را عکس

 

 !نداره گله داره، عوض که یزی چ_

 

 را اردالن و  ارسالن نکهی ا البته و خنده یموجیا وچند

 !کرد تگ هم

 لبخند و راحت یالیخ با یاستور شدن می تنظ محض به

 داخل و کرده قفل را یگوش ش،یها لب یرو  طانیش

  سرش یرو از را چادر بعد، و گذاشت ش یمانتو بیج

 !دیکش

 

  حرص  با چنان یاستور دنید محض به کامران

 کرده که یکار از یا لحظه یبرا که بود کرده نگاهش

 !کرد گل طنتشیش باز زود یلیخ اما شد، مانیپش بود،



 نقشه  شیبرا سر در که یکامران به توجه یب

 !افتاد راه به همه از جلوتر د،یکشیم

 

 یبرا بود، دوم روز امروز و بود، روزه سه سفرشان

 !رفتند رضا بازار به یسوغات  دنیخر

 

  شوق و  ذوق با چنان  بود، کردن دیخر  قعا ایمیک

 بیترغ  دیخر به را یا نندهیب هر که  کرد،ی م دیخر

 جفت کی دنی خر یبرا حسام  با که کباری یحت کرد،یم

 شان خانه کی نزد پاساژ به یمجلس و یروفرش  صندل

 و ذوق خود از و بود کرده طنتیش آنقدر بودند، رفته

 دیر را خود  یبرا هم حسام که بود، داده نشان شوق

 ! بود کرده

 

  یعاص حسام داشتند، توقع همه بودند  برگشته یوقت

 شیبرا هم را صندل  جفت کی همان یحت و باشد

  و کیپالست  از پر یها دست دنیباد اما باشد، دهینخر

  مانده دهان به انگشت همه دو، هر دی خر  یها پاکت

 !بودند



 

 !کردی م خوب را همه   حال ایمیک

 خوب یدلتنگ موقع اورا حال  توانستینم  یکس چرا و

 ؟ !کند

 

 دور یناراحت از را جمع خنده و یشوخ با شهیهم

 شدت به یوقت خود، خلوت  در یول داشت یم نگاه

 ؟!کردنش آرام  یبرا نبود  کس چیه چرا بود، ناراحت

 

* 

 

 یفروش زعفران و زرشک مغازه سمت به ذوق با

 !رفت

 

 از پر که یبزرگ  یها تنگ به یا زده  ذوق لبخند با

 !بود شده رهیخ بودند زعفران

 



  بود، کرده پر خراسان سرخ یطال عطر را مغازه تمام

 !کردیم مدهوش را همه و

 

 شده یبند  بسته یها زرشک و ها زعفران سمت به

 ! برداشت زرشک بسته ستیب  حدود و رفت

 

 که را یکسان نام لب ریز داشتیم بر که را بسته هر

 !گفتیم را داشتیم  بر شانیبرا

 

 چرا خودمون، با تا نوزده شد نجایا تا  قبول، خب_

 ؟!ی برداشت ستایب

 

 با او و بود گفته بود کمر به دست که یحال  در کامران

 ! بود کرده نگاهش مضحک لبخند همان

 

 ؟!یفضول_

 



 از ی شگونین خواست حرفش دنی شن با کامران

 دست و داد یجاخال بالفاصله که رد یبگ شیپهلو

 وارید یرو شده کار ک ی آنت  یها سنگ به کامران

 !آمد در  اش ناله یصدا و خورد

 

 پوست دنیباد اما کندیم اوخ  و آخ یالک کرد فکر اول

 برادرش تنها یبرا دلش  بود، شده دهییسا که دستش

 ! سوخت
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 برداشته را جا همه شان کردن یباز  فوتبال یصدا

  ادیفر و داد حال  در همچنان اطراف به توجه یب و بود

 !بودند

 

  و کردند یم دادیب و داد ساله، ۱۰  پسرانه مانند 

  سالن همه رضایعل" گل" ادیفر یصدا بعد یا  لحظه

 !!!گرفت فرا را

  یرو را خود و کرد  زمزمه لب ریز  یلعنت حسام 

  باز را یبطر که ینیح و کرد پرت نیزم کنار یصندل

 ینم پا از  سر یخوش از که رضایعل به رو کردیم

  یتیعصبان با و برگشت نبود بند جا  کی  و شناخت

 ! کرد نگاهش تمسخر  با توام

 

 بر ۳ دفعه هر ما!  هه کرده کار یچ  اونور حاال_ 

 در خودمون از ییاداها نیهمچ یول میبر یم صفر

 . میارینم

 

 نیزم کنار ی صندل یرو او مانند را خود زین رضایعل 

 پا از  را شیها یکتان  که یهنگام و کرد پرت



  کی را یبطر  همچنان که کرد یسام روبه آوردیدرم

 !دیکش یم سر نفس

 

  یلیخ المثل ضرب هی بوده  نطوریا میقد از داداشم به+ 

 گوشت  به دهنش گربه: دیفرمایم که میدار قشنگ

 ! ممیرژ گهی م رسهینم

 

  حال در خنده از محمد و دیحم و رضا و سامان 

  حسام خشم از ماندن امان در یبرا یول بودند انفجار

 نزنند گاز را نیزم که کردند یم کنترل را خود زور به

 خنده از همه تا شد یمجوز  حسام آرام خنده یصدا

 دهیرس انیپا  به" ۳_۳" ر یتصاو با یباز شوند منفجر

 یمصنوع یهاچمن  یرو نفر شش هر   حاال و بود

 بسته را شانیها چشم حرف، یب و بودند دهیکش دراز

 !بودند

 

 ای یشد مرغا یقاط باالخره شد یچ داداش حسام_ 

 ؟!نه

 



 را جهان سکوت حرف نیا گفتن با که بود رضا 

 سامان دیبگو یزیچ حسام نکهیا از قبل بود شکسته

 :دیخند بعد و کرد رضا نثار محکم یگردن پس کی اول

 

 جهنم بره خوادیم که یکس هاترک  قول به رضا هیچ+ 

  خودت تو!..  آره؟ گردهی م دوست دنبال خودش یبرا

  حاال یراض بابت نیا از ی لیخ یشد مرغا یقاط یرفت

  داداش نه یکن مرغا یقاط خودت مثل حسام   یخوایم

 که" یُدک" نیا که ستین بشو  مرغا  یقاط  حسام من،

 خوادیم تو و من  نیع آخرش تا شناسمیم من

 عشقت به یرفت که تو نه، که تو البته !!! بمونه

 مجرد آخر تا ینجور یهم میخوا یم   ما اما یدیرس

 و بزرگ رهیبگ  دبه هی که گفتم بابام به تازه! میبمون

  رهیبگ شم جا  غول نره من چون به  جادار   نیهمچن

 !!!! من برم فروش چقدر که یوا بندازه یترش و من

 

 زده یمحو لبخند او اول جمله دنیشن با که حسام 

 یحال در و بود کرده اخم" یُدک" کلمه دنیشن با بود،

  نیزم یرو ی باز از بعد که را اش یورزش استوک که

  دهیچرخ او  سمت به داشت یم بر را بود، کرده رها



  که بود کرده پرت سمتش به محکم را استوک و بود

 !!!! شدی م دیشه قطعا   بود دیندزد را سرش او اگر
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 بلند و گفت یم دوستانش کنار در او که یزمان قا  یدق

 ،یدختر ،یاخانه  در ،یاگوشه در دیخند یم بلند

 یم  هق زد،یم هق و داشت آغوش در را او عکس

 داشته نگاه  سالها اش نهیس  در که یعشق نکهیا از زد

 یبرا زد یم زار نداشت، داریخر داده پرورش و

 یم نکهیا یبرا زد یم زار! اش طرفه کی عشق

 یکس با عشقش عقد شاهد دیبا گرید روز چند دانست

  گاها   ایدن  و اوردین خود  یرو به چیه و! باشد گرید

 دل ته از نفر  کی زمان کی در که شود  رحمم یب چه

 ایدن از گرید یاگوشه در زمان همان در و زده زار



 کردیم یشوخ و دادیم سر دیبلندبلندخند گر،ید یکس

 !!!گذاشت یم دوستانش سر به سر و

 

 نیریش ن یع در که باشد یحس تنها عشق دیشا و 

 !!!است تلخ بودن

 

 **** 

 

 بلند جا از خنده با خورد یم زنگ که رضا یگوش 

  دنید با رود یم اش یورزش ساک سمت به و شده

 :دهد  یم جواب معصومه نام

 

 ؟!شده یچ یخواهر   جانم_ 

 

 و زندیم جانش  بر آتش معصومه، دار بغض یصدا 

 تند تند " رسونمیم  رو خودم االن" گفتن با فقط

 و کندیم  عوض هابچه   یجلو همانجا را شی لباسها

 !!! دود یم  رونیب سمت به  لشیوسا برداشتن از بعد



 

 دندیخند نگرانش  چهره به هابچه  رضا رفتن از بعد 

 امیپ معصومه به رضایعل   بود، خودشان نقشه چون

  آنها به که یکمک و یهمکار یبرا کرد تشکر و داد

 رضا یبرا معصومه که بود نیا بر قرار بود، کرده

  هول آنقدر رضا  برود، آنجا به رضا تا بفرستد یآدرس

 که یآدرس  نشد متوجه که  داشت استرس و بود کرده

  خانه آدرس همان کرده، امکیپ شی برا معصومه

 کی که یورزش  سالن با  کوچه کی که  است رضایعل

  بودند کردن یباز  فوتبال حال در آن در شیپ ساعت

 دیرس رضای عل خانه درب مقابل یوقت و داشت فاصله

 است رضای عل خانه آدرس آدرس، که شد متوجه تازه

 از دی با  حتما   فرصت نیاول در که گفت خود با و

 رضایعل یمجرد خانه آدرس که شود ا یجو معصومه

 ! شد ادهیپ نیماش از بعد و داندی م کجا از را

 سرش به سر اند خواسته  باز حتما   که زد یم حدس

 همه اول لب  ریز نیهم یبرا کنند، تشیاذ و بگذارند

  در شدن باز و زدن زنگ از بعد و کرد ضیمستف را

 اما بود رفته فرو یکیتار در رضایعل  خانه شد وارد

 و بود روشن یورود در  یجلو  کیبار راهرو چراغ

 یخاموش  متوجه رضا  داشت دید ییرا یپذ  به چون



 گذاشت،  حال در را شیپا که نیهم بود، شده خانه

 دست کی یصدا بعد و شده روشن  ها چراغ همه

 زمزمه را" مبارک تولدت" لب ریز که همه،

 بود او گوش خیب ییصدا اما  دیچی پ خانه  در کردند،یم

 ! دیتپیم او عشق به رضا قلب که

 :زد لب رضا گوشه کنار در و لب ر یز آرام میمر 

 

 !!!دلم زیعز مبارک تولدت_

 

 نیا از قبل یول دیکش را دستش دو و برد دست رضا 

 و مرموز یصدا ردیبگ  قرار آغوشش در میمر که

 :دی چی پ خانه در رضایعل طانیش

 

 !!!ها نشسته مجرد داداشم+ 

 

 حسام متوجه  و برگرداند صدا طرف به را سرش 

  کاناپه یرو  که شد، محمد و دیحم سامان، رضا،یعل

 لعنت خودش به یالحظه  یبرا و اند نشسته یشکالت



 کسان هاآن جز که نبود ادشی اصال   چرا  که فرستاد

  ؟!هستند خانه  در هم یگرید

 

 در که او و دیکش را میمر دست دوباره توجهیب

  تشکر دویبوس عشق پر را اش یشانیپ افتاد، آغوشش

 ! کرد

 

 یبرا!... ماندنش یبرا!... بودنش یبرا  کرد تشکر

  حس پر را اش  یشانیپ دوباره آخر ودست ز،یچ همه

 !!!! دیکش عقب و دیبوس
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 " حسام"

 



 راه روبه یهمچ!... شده؟ یزیچ داداشم... حسام_

 !؟یستین

 

 !  نبود راه روبه 

  زیچ همه  از بود، خسته نبود، راه روبه وجه چیه به

 ! نداشت دنیکش کنار یااجازه  و

 ارشاد محمدرضا حاج ارشد پسر بود، حسام  او چون

   بودن، ارشد نوه پسرو ارشاد،  یعل حاج ارشد نوه و

 !  دادینم را ش  سخت پوسته از شدن خارج اجازه او به

 

  سوار از  بعد و کرد رضایعل با یمختصر یخداحافظ

  حرکت  خانه طرف به رنگش یمشک پرادو شدن،

 !!! کرد

 

 رفت اتاقش به شام خوردن بدون د،یرس که خانه به 

 لباس دنیپوش و ساعته مین دوش کی گرفتن از بعد و

 بدست یگوش و کرد پرت تخت  یرو را خودش  ش،یها

 یصدا دنیشن با انداخت گراندش بک  به ینگاه

 را دستش کی یگوش فی خف لرزش و امکیپ هشدار



 شیبرا که یامیپ و یگوش به زده جنگ سرش ریز

 !!! شد رهیخ بود آمده

 

  کورتر ابروانش نیب گره امیپ از خط هر  خواندن با 

 !تر متشنج  اعصابش و شدندیم

 

 **** 

 

  خواب از دل شیها چشم به آفتاب نور خوردن با 

 جا از کرد یم غرغر لب ر یز که یهنگام و کند نازش

 !!!شد بلند

 

 مگه ظهر ۱ ساعت از زودتر آدم دونم ینم  من آخه_ 

 ساعت من مامان تازه مامانم، آخه شهی م داریب خواب

 !!!تازه شده ۱۲

 

 یم دختر یها   یباز وانهید به که یحال در مادرش  

 !!! کرد بلندش را او و گرفت را دستش و دیخند



 مشتش  با همچنان را ش یها چشم و کردیم غر غر

 !!!دادیم مالش

 

  خوب چشمت  هیقرن یبرا... جان مامان نکن!... عع_

 !دخترم  کار نیا ستین

 

 یرو  خانه  در شهیهم و  بود چشم متخصص مادرش

 ! بود حساس شان یکارها نیا

 !!!دادیم تذکر و

 

 گهید من هیقرن بابا شو، الیخیب توروخدا مامان+

 !!!زایچ نیا  به داره عادت

 

  من بخور و  صبحونت پاشو... ایمیک مطب رمیم دارم_

 !!!دخترم پاشو برم،  راحت الیخ با

 

 !!!زدیم نق

 



 داشتم دوست شهیهم مامان؟من نجایا ی اریب شهینم+

 !!!بخورم تختم یتو رو صبحونه

 

 بهش کم، شوهر بکنه، دیبا  شوهرت رو  کارا اون_

 !!!برات تخت تو ارهی ب و صبحونت  روز هر گمیم

 

  حاال همون شه،یم فیکث تخت اصال هی چ نخواستم،+

 بهتره، بخورم آشپزخونه تو امیب کنمیم فکر دارم که

 مامان؟ نه

 

 شد،یم ازدواج و شوهر از حرف تا بود، نیهم شهیهم

 کنار خود موضع از و دادیم نشان  واکنش عیسر

 !دیکشیم
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 !شد ازدواج از حرف باز اخه باشه،_

 

  یرو به اما گرفت خوب  را مادرش حرف طعنه

 !اوردین خودش

 سمت به و شد بلند تخت یرو از و زد  کنار را پتو

 :رفت اتاقش درون  سیسرو

 

 گمیم که شمام خود فکر به  ،من من مامان اخه خب_

  خونه نیا کنخم ازدواج من اگه دونمیم ،من گهید نه

 یکنه،ه یشوخ  یه خوادیم یک شه،بعدشیم روح یب

 اخه؟ شهیم مگه نباشم من...کنه؟  غیج  غیج

 

  یکردیم کاریچ ینداشت زبونو  نیا اگه تو موندم من-

 دختر؟  اخه

 



 یراه هی  هم موقع اون منم اگه جان مامان نترس_

 ! کردمیم دایپ مشکالتم حل یبرا

 

 !بود بسته را سیسرو  در بعد و گفته  مادرش روبه

 

 اگر واقعا که کرد فکر نیا به مادرش ی ا لحظه یبرا

  کی یبرا  یحت نفر چهار نباشد،هر روز  کی ایمیک

 تمام با کنند،اما تحمل را خانه نیا توانندینم قهیدق

  و یخوشبخت تر مهم ی زی چ هر از انها یبرا نهایا

 !بس و بود ایمیک گرفتن سروسامان

 

* 

 

 ادیز تند حرکات اهنگ نیا دینیدوم،بب کهیت حاال  خب_

  انجام تر سفت چقدر هر هم تند حرکات خب و داره

 ! عتایطب  ترن بایز بشن

 

  یها بچه  کرد،تمام یپل را کیموز دوباره بعد و

 کردندیم نگاهش نیتحس و  حسرت سالن،با در حاضر



 از ن،پریتحس از زیلبر یها  نگاه نیا از شهیهم او و

 !امد یم وجد به و شدیم یشاد

 

  حرکات یبعض یرو و داد انجام هم  را اخر قسمت

  میتقس نفره سه گروه سه به  هارا بعد،بچه و کرد دیتاک

 و کرد یپل  دوباره را اهنگ و ستادیا یا گوشه و کرد

 !ستادیا تماشا به

 

 اعصابش یبعض  و امد یم وجد به یبعض یتماشا از

 !!!شدیم خورد

 

 یل شرتک  بیج در یپوش لرزشش یصدا با

  به تعجب با بعد و برداشت ها بچه  از تنش،چشم

 شدیم روشن خاموش صفحه یرو اسمش که یمخاطب

 !زد زل

 

 " مغرور یراض  خود از"

 



 سابقه االن تا اما بود کرده ویس اسم نی ا به را حسام

 !بزند  زنگ او به  حسام  کباری  یحت نداشت

 یب سر از او و بودند مشهد در که یروز  همان فقط

 او به بگذارد یکس سر سربه  نکهیا یبرا  یحوصلگ

 !بود زده زنگ

 

 لبش گوشه پوزخند با و کرد لمس را  سبز کونیا

 !گذاشت گوشش دم را یگوش تماس

 

  متوجه کامل  که دادینم اجازه او به کیموز بلند یصدا

  یصدا یکم اول  خاطر نیهم به شود حسام  یها حرف

 !کرد کم را باند

 

 !ما خونه میبر دنبالت  امیب دیبا...؟ییکجا...سالم_

 

 انها؟  خانه

 چرا؟ 

 



 که خبرم...؟یخوب تو خوبم،قربونت یمرس...سالم_

  به من اصال ینیبب دیبا بعدشم!...تو مرگ خبر  شاهللیا

 نیا دیبا چرا بعدشم!...انهی دمیم یهمراه  افتخار تو

 ! باتو؟ اونم خونتون امیب روز  از ساعت

 

  به بودنش کی نزد بخاطر که  گفت یزیچ لب ریز حسام

 کلمه دنیشن با اما نشد متوجه درست باند

 دنیچ همه،نقشه و شه یهم مثل که دیفهم "یچیق"

 !!! کشدی م را زبانش

 

  خانم و بزرگ  اقا یول شده  خبر چه دونمینم منم_»

 گرنه و دنبالت امیب گفت  اقابزرگ و مان خونه بزرگم

  ابروت و چشم عاشق نیهمچ که  یدونیم خوب

 !!!« ستمین

 

 !دیکش ارام را شیموها  نوک حرص شدت از

 

 و یس بشه ساعتت  میباش،ن نجایا گهید  ساعت مین_»

 !« باشگاهم ضمن گم،دریم اقاجون به قهیدق کی



 

 از االن دانست یم کرد،خوب قطع یخداحافظ بدون و

  تر سرحال شد باعث نیا و شده قرمز تیعصبان شدت

 !!!رفت شاگردانش سمت به و شد
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  باال هم  خودش یها شانه که دیکوب چنان را در

 برگشت یحسام  طرف به مضحک یلبخند با د،امایپر

 نشینازن یپرادو یرو  چقدر دانستیم خوب که

 ! است حساس

 

  که خوردن  دخترات دوست از یکی کدوم زبونتو_

 ؟یبد سالم شیندار



 

  قرض تو به زبونشونو یر یس شدت از که ییهمونا_

 ! دادن

 

  شهیهم مثل حسام داشت رفت،توقع  باال  سرش بهت با

 :بخورد حرص سکوت در  و کند سکوت

 

  راه...روشن عمو زن و عمو چشم..بابا نیافر...نه_

 !!!!یافتاد

 

 و آورد در پا از را شی ها بند،کالج کمر بستن بدون

 !نشست یصندل یرو  زانو چهار

 

 :شدند گشاد او حرکت نیا دنید از حسام چشمان

 

 !نی بش ادم مثل_

 



 درست را نشستنش  طرز نشد باعث حسام یجد لحن

 :کند

 

 !نشستم؟ نوعت هم مثل االن مگه_

 

 افتاد،از حسام چهره به چشمش  یوقت ی ا لحظه یبرا

 ! شد مانیپش حرفش

 از اش ی شانیپ و بودند شده خون از پر چشمانش

 !بود شده برآمده گردنش رگ و زدیم نبض حرص

 قدرت تمام با و کرد ادهیپ پدال سر را خشمش تمام

 ! فشرد آنرا

 

  خانه یا قهیدق  چهل ریمس که  بود باال سرعتش یبقدر

 !دندیرس قهیدق  ستیب از کمتر در را اشان

 

 که کند یکار و کند کم را  ایمیک یرو تا کرد را کار نیا

  ایمیک دانستینم اما برود آرامتر تا کند  التماس او به

 ستیپ در شنبه پنج هفته هر و است سرعت  عاشق

 !!!است مسابقه  اول نفر هم شهیهم و دهدیم مسابقه



 

 ! داد بدنش به یقوس و شده،کش ادهیپ نی ماش از ایمیک

  نداختیم شانه یرو را اسپرتش کوله یحال  در هم بعد

 !کرد تند پا الیو سمت به او  به توجه یب

  یا بوسه  و رفت بزرگ آقا سمت ورود،به محض به

 !!! بود بزرگ خانم نوبت هم بعد زدو اش  گونه یرو

 

 ! عموجان یاومد خوش_

 

 و رفت، سمتش به بالبخند و دیچرخ  شی عمو سمت به

 و رفت فرو شیعمو  تنها اغوش در بعد یا  لحظه

 !شدند دهیبوس نرم ش یموها یرو

 

 .عمو ممنون_

 

  هی ما مگه... متینیبیم ری د به رید...عمو؟ ییدایپ کم_

 م؟یدار شتریب ایمیک

 



 :افتاد کار به زبانش باز که آخ

 

 داریب که صبح عمو،از هام بچه و شوهر ری درگ واال_

 بچن  تا شیبسابم،ش و بشورم و بپزم  دیبا شمیم

 صبح از و کننیم فیکث  خودشونو هم تند عمو،تند

  یک بعدشم کی  نجایا تا!...شستنم کهنه ریدرگ تاشب

 !دوتا؟ بشه اتونیمیک  که رهیبگ منو یجا  تونهیم

 

 : زشیعز نوه دست از افتاد خنده به هم آقابزرگ

 

 !ای میک زشته_

 

 دستش پشت به ارام بعد و  گرفت گاز را  لبش یشینما

 :دیکش جلو را  شالش و زد

 

 !!!!آقا حاج شرمنده...اوا_

 



 و کرد  «زمزمهیالله ال اله ال» لب ری ز بزرگ آقا

 :دیکش دشیسف شیر ته به یدست

 

 یلیخ سنتون نکهیا با چرا دونمینم بزرگ  آقا آخ_

 دیدونینم شما آخه...د؟یجذاب  انقدر هنوز یول باالست

  با نیهمچ بزرگ خانم سمت  یگردیبرم وقت هر که

 یالکرس ةیآ هی بعدم!...که کنهیم  نگاتون عشق

  گهی م آخرشم  صد در سمتتون،صد کنهیم فوت خونهیم

 گنیم  راست واقعا...سپردم تو به  مویحاج ایخدا

  موقع باشه ادمی!!...هاااا دردسر   داشتن جذاب شوهر

  کنم انتخاب و کجش و کچل  و کور هی  همسر  انتخاب

 به گور  حسام نیا کثل یکی!...ارنشین در دستم از

 !گور

 

  غر رهیگیتورونم  هم کجش و کچل و کور  اون اخه_

 ! خانوم غر

 

  و لبخند با حال و بود زده را حرف نیا که بود حسام

 او به رهیخ  اش یشگیهم جذاب و درار پدر ژست آن

 !ندیبب را العملش عکس تا بود



 

  الل_زبانم #

 

#Part_11      

 

 ا یمیک#

 

  و برگشت  عقب به تند زد، حسام که یحرف  دنیشن با

 ! کرد نگاهش

 !بود زده را حرف نیا که بود او شد ینم باورش

 ایمیک اگر کرد،خصوصاینم شرکت یبحث  هر در معموال

 !!! شد؟  چه االن واما داشتم  حضور بحث  آن در هم

 

 ! رنیبگ عمتو  انیم پس نه_

 

  از کار گرید اما گذاشت دهانش یرو را  دستش عیسر

 !بود گذشته کار



 با دو هر دید د،کهیچرخ  عمو و آقابزرگ سمت به آرام

  زبانش دست از امان...کنند ی م نگاهش اخم و تیجد

 !!! دادیم دست از را  ارشیاخت ها وقت  شتریب که

 

 دینکن  نگام یاونجور جون اصال،عمو چه من به_

  من به!...شازدتونه نیا ریتقص همش گه،آقابزرگ ید

 وونهید یعمو پسر هی که هیچ من گناه!...آخه چه

 !!!اومده؟ رمیگ

 

 شالش نییپا با و انداخته نییپا را سرش و گفته

  و آقابزرگ خنده  یصدا دنیشن با که بود شده مشغول

 :کرد بلند  را سرش متعجب حسام پدر

 

 شمیپ نیبش ایب ایب...دختر؟ بگم یچ تو به من آخه_

 ! نجایا نیایب گفتم که دارم یمهم کار هردوتون با که

 

 مبل یرو  کنارش و  رفت آقابزرگ سمت به آرام

 !نشست یاستخوان

 : کردیم  نگاه را حسام  یچشم ریز



 

 !نیبش من  کنار ایب توهم پسرم حسام_

 

 ! نشست کنارش و رفت بزرگ خانم سمت به هم حسام

 

 که را «ی الله بود،»بسم بزرگ آقا کنار چون ایمیک

 :دیشن را کرد زمزمه  لب ریز

 

 دیایب گفتم که خوامیم عذر دوتون هر از همه از اول_

 یول نیداشت  کار چقدر حتما دو هر دونمی م نجا،خوبیا

 ! نیننداخت نیزم و حرفم که ممنونم

 

 ادامه آقابزرگ و گفتند یه«ا یحرف چه نیا» دو هر

 : داد

 

 خانم و من  یبرا ها نوه همه که دیدونیم  دوتون هر_

 نمیا یم،ولیدار دوسشون چقدر و زنیعز چقدر بزرگ

 فرق هیبق با ما  یبرا دوتا شما که دیدونیم



 تو خودشو اشیطون یش  و زبونش با ایمیک!...دیکنیم

  تیمسؤل و تیجد با هم حسام و کرده جا همه دل

  خوامینم من!... دیدار فرق هیبق با که خالصه!...یریپذ

  یها بچه از شتریب یحت دیشا که خانوادم عضو دو

 هر که خوامیم و بدم دست از رو زنیعز برام خودم

 ادامه باعث  باهم دو هر و دیبمون خانواده نیهم تو دو

 ازدواج باهم  دوتا شما خوامیم من!...دیبش ما نسل

 موضوع نیا با هم دوتون هر مادر پدرو د،البتهیکن

 !موافقن

 

 قدرت کی چیه و بود شده  حبس نهیس در دو هر نفس

  حهر آقابزرگ دانستندیم ی طرف نداشتند،از زدن حرف

 یبزند،ب یحرف اگر و!...زندینم  ینجوریهم را یحرف

 !شد خواهد انجام برگرد برو

 سرشان دو هر بزرگ آقا یصدا دوباره شدن بلند با

 !کردند نگاه بزرگ  آقا به و آوردند باال را

 

 

 نوه از کدوم چیه نه شما نه که هست ی موضوع هی_

 هم ی برا یبچگ از رو دوتا شما!...نیدونینم ها



  شیپ بحث نیا گفتم من دیشد بزرگ یوقت  اما میخوند

 نکهیا!...کس چیه بلکه شما فقط نشه،نه باز دوتا شما

 نداره کینزد و دور لیفام از یخواستگار  چیه ایمیک

 هم نشون رو دوتا شما دوننیم نه،همشونیا لشیدل

 نیبگ نیدار  یمخالفت اگر نهایا تموم با یول!...میکرد

 نه میبساز ندتونویآ که نهیا ما هدف چون  ها بچه

 هی شما میدار دوست ما م،همهیکن  خرابش نکهیا

 چیه و د یکن شروع رو عالقه و عشق از پر یزندگ

 !دیباش نداشته یمشکل چیوقت،ه

 

  کرده قفل دو هر زبان چون زدندینم یحرف  کی چیه

 !بود

 زبان یکنند،حت کار چه و ندی بگو چه د یبا دانستندینم

  یحرف  و بود افتاده کار  از هم ایمیک  دراز شهیهم

 !زدینم

 

  کی چیه ،چرا یبچگ از هم  بود،آن یزی چ  نیهمچ اگر

 ! دانستند؟ینم موردش در یزیچ

 



 بزرگ؟ آقا_

 

 ! کرد نگاهش و آورد باال سر  هم ایمیحسام،ک یصدا با

  حسام اگر که گذشت ذهنش گوشه از ی ا لحظه یبرا

 ؟!کند تحمل اورا باشد،چگونه او همسر

 

 ؟یبگ  یخوایم یچ...پسرم؟ جانم_

 

 !دونستمیم موضوعو نیا یبچگ همون  از من_

 

 افتاده ریز به شیپ لحظه  چند نیهم که ایمیک سر

 باال ضرب به حسام حرف نیا دنیشن بود،با

 !آمد در کردنش یها  مهره غیج  که یآمد،جور

 

 نیا بع و شد رد چشمانش یجلو از شانیکودک تمام

  از حسام یها   توجه و ها محبت  تمام پس که کرد فکر

 نشان او ی رو که ییها رت یغ و ها تی ،حساسیکودک

 ؟ !بوده علت نیهم به دادیم
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 برادر یگرش،حتید  یعموها پسر  که ییها وقت

 و کردیم سپر  نهیس عیکردند،سریم تشیاذ هم خودش

 هم دعوا آنها با یحت یگاه او یطرفدار و دفاع یبرا

 !!!کردیم

 

 به نداشت حق چکسیه...؟یدونستیم  که یچ یعنی_

 ؟یدیشن یک از تو بگه یزیچ یکس

 

  دهیپرس داد با آقابزرگ که آخر جمله  دنیشن با

 انداخته نیی پا را سرش کرد،که حسام  به یبود،نگاه

 ! گفتینم یزیچ و بود



 

  یزیچ حسام بودند منتظر که بود ساعت مین حدود

 !بود  گرفته سکوت روزه انگار او و دیبگو

 شده غرق خود افکار در صامت و ساکت نفر پنج هر

 !گفتی نم یز یچ کی چیه و بودند

 

 !ندارم قبول رو رسوم و رسم نیا من_

 

  و شده  زیر یچشمان با  آقابزرگ ایمیک حرف نیا با

  و دهد ادامه  را اش جمله تا بود کرده نگاهش یسوال

 !بزند خواستیم که یحرف گفتن از داشت واهمه او

 

 !ایمیک کن تموم و حرفت_

 

  کی کند،اما شروع کجا د،ازیبگو چطور دانستینم

  آنها خواسته به تن دینبا دانست؛کهیم  خوب را زیچ

 ! شده که یمتیق هر به حاال دهد

 



 احترامتون...ندارم قبول هارو حرف ن یا من...من_

  آقابزرگ اما  نزدم حرف حرفتون یرو حاال  واجبه؛تا

 موضوع نیا میبود بچه یوقت دیگیم دیدار خودتون

 االن و میدیفهمینم یز یچ ما که یشده،وقت مطرح

 حرف نیهمچ زمونه و دوره ن یا تو مطمعنا

 ست،منی ن قبول اونقدر  ییقرارا و قول نی،همچییها

 حق نیا نظرم  کنم،به قبول رو موضوع نیا تونمینم

 خودش که هیپسر هر و  یدختر ؛هریانسان  هر مسلم

  از نکهیا کنه،نه انتخاب عالقه و عشق  با و همسرش

  شونزده پونزده کینزد و  باشه شده زده یحرف  یبچگ

 !بشه یعمل بعد سال

 

 با و سکوت در بزرگ خانم و حسام آقابزگ؛پدر

 !کردندیم نگاهش آؤامش

 

 است قرار را  ییها حرف  نیهمچ دانستندیم که انگار

 !بشنوند
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  ییها چشم با که بود حسام تنها و بودند کرده سکوت

  از شیها مشت  که یحال  ؛دریعصب حالت و شده زیر

 :کردی م نگاهش زدندیم یدیسف  به ادیز فشار

 

 

 

 

 

 

 

  یها بچه از یحت دیشا که دیگیم دیدار االن نکهیا_

 ندارم قبول من و میزیعز  واستون شتری ب هم خودتون

 ما زنهیم داد که یلحن نیا با بود نطور یا اگه که

 صحبت میهست خواسته نیا رشی پذ به محکوم



 یچ یعنی  دیند دست از مارو  دیبخوا نکهید،ایکردینم

 ... که مییکاال ما مگه!...آقاجون؟

 

 ! گهید هیکاف_

 

 شد ساکت یا  لحظه یبرا حسام  ادیفر یصدا دنیشن با

 : داد ادامه زدنش حرف به دوباره و

 

 قبول رو  یز یچ نیهمچ من...هااا؟...ه؟ی کاف چرا_

 !ندارم

 

  ریز یندار جرعتشو...ینکن  قبول یندار جرعتشو_

 ! ینر بارش

 

  گفتم...تو؟...کنه؟یم نییتع یک نارویا بابا؛اونوقت نه_

 هیخواسته، هیقرار، و قول  هی بخاطر تونم ینم نه،من

 !کنم نابود خودمه ندهی نظر،آ

 



 !دینباش نگران شما آقابزرگ دایخر  دنبال میریم فردا_

 

 ! کرد نگاهش تیعصبان با

 

 نمیبب...ها ومدهین بدت هم یلیخ تو بابا؛انگار  نه_

 !هوووم؟...ندارم؟ خبر و یهست عاشقم نکنه

 

 !؟یشیم یراض ینجور ی ا...عاشقتم کن فک...آره_

 

 از بعد و برداشت را فشیک تیعصبان ا؛بایمیک

 !شد خارج خانه از  یعذرخواه

 

 بزرگ؛مچ خانم که برود دنبالش به خواست  حسام

 !داشت نگهش و گرفت را دستش

 

 از که مستقل   دختر   هی داره،اون پسرم،حق بره بزار_

 داره ازین!...گرفته میتصم خودش یبرا خودش  یبچگ

 که چقدر  باشه؛هر تنها  و کنه خلوت خودش  با یکم



 و عاقل اندازه همون به باشه طونیش و شلوغ

 ! رهیگیم یدرست میتصم مطمعنم!...بالغه

 

 خم و گذاشت شیها زانو ی رو را دستش دو هر آرنج

  یمحکم مشت کالفه  و زد چنگ را  شیشده؛موها

 !دی کوب مبل یرو
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 *** 

 ! دانستینم را لشیدل و بود کرده بغض

 !کند کار چه  دیبا دانستینم

 و شود سبک یکم ،فقطیکم  تا کند صحبت یکس چه با

 !اوردیم درش پا از  نها؛داشتیا



 

 شتری ب  پسر کی غرور از بوداما؛غرورش دختر

 دادینم را نیا اجازه او به غرور نیهم دیشا و...بود

  یحرف هر یکس هر به و  کند دل و درد یهرکس با که

 !بزند را

 

 بدون و  شد خانه وارد و انداخت دی کل حوصله یب

 گفتن با فقط بدهد را مادرش سالم جواب یحت نکهیا

 از بعد و رفت  اتاقش سمت نشه«؛به مزاحمم  یکس»

 ری تحر زیم یصندل یش،رویها لباس کردن عوض

 !کرد باز را خاطراتش دفتر و نشست رنگش دیسف

 

 همان در ش یپ وقت چند  حسام که یگلبه سینو روان

  یوقت که کردندیم فکر همه که یدیخر

  برعکس اند،و کنده ته از  را گریهمد یبرگردند؛موها 

  به کردن نگاه با بودو دفترش وسط...بود دهیشد،خر

 !فتادیم حسام صحبت لحن و ها حرف ادی آن

 



 چشمش تا گذاشت کشو داخل را سینو روان

 یآب خودکار بعد و!...فتدین آن به امشب فعال؛حداقل

 !نوشتن به کرد شروع و برداشت  یرنگ

 

 راز دنیفهم اجازه کس چیه به!...بود نیهم شهیهم

 !دفتر نیا جز به دادینم را دلش

 

  هم باز آنرا اش خانواده  یاعضا انایاح اگر که یدفتر

  یلیخ  رفتند؛چونینم سمتش به دندی دیم زیم یرو

 نه دفترش بود؛به کرده خواهش آنها از محترمانه

 ! بخوانند را آن از کلمه کی یحت نه و بزنند دست

 

 حال در که است ساعت چند ایقه؛یدق چند  دانستینم

 است نفهمش زبان دل یها  یناراحت و ها  راز نوشتن

  شیها اشک از صورتش  تمام که آمد خود به یوقت و

 !بودند شده سیخ

 

 !کرد تعجب



  به ه؛متعلقیگر داشت اعتقاد کند؛چون هی گر بود محال

 یبرنم شانیکارها پس از و فندیضع که است ییآنها

 !ندیآ

 

 در یحت نه  و یکس یجلو  کرد،نهینم هی گر وقت چیه

 !حمام دوش  ریز یحت ونه  خودش  خلوت

 

 ای دفتر نیشد؛همیم یعصب و ناراحت ی لیخ  وقت هر

 بعد و کردی م باز را و بودند شده پر که یقبل دفتر چند

 شد،یم شد؛سبکیم یخال که ساعت ای قهیدق چند از

 !گرداندی م بر شیجا سر دوباره و  بست یم آنرا

 

  شیها اشک و دیکش چشمانش ریز را  دستش عیسر

 دستمال  جا از دستمال برگ کی بعد و کرد پاک را

  پوست  یرو  محکم و  برداشت زشیم کنار یکاغذ

 !دیکش صورتش

 

  را صورتش که زدیم دست ینجس زیچ  به که انگار

 !بود کرده جمع



 متنفر کردن هیگر بودن،از فیضع از بود؛او نیهم

 !شدیم چندشش و!...بود

 

 گذاشت دفتر ی رو را سرش و بست را دفترش باالخره

  امروز؛خانه به و بست هم را دردش پر چشمان و

 !!! کرد فکر بود دهیشن که ییها حرف ش،ویعمو

 یوقت تصوراتش در شهیهم  که یحسام  العمل عکس

 کردیم را فکر نیکند،ا ضیمستف را حسام خواستیم

  ناکرده؛زبانش ییخدا  یزیچ  نیهمچ  یروز اگر که

 بعد و کندیم  یشک،خودکش یب حسام شود الل،مطرح

 !دیخندیم بلند بلند شی ها  فکر از هم

 

  چطور دانستینم و بودند باور قابل ریغ  شیبرا همه

 !کند هضمشان

 

 با که بود هم خودش پدر یب و نفهم زبان دل یطرف از

 فرو دلش در یزیچ  امروز؛انگار به کردن فکر

 با که یقلب و بود اراده ی ب که یلبخند بعد و ختیریم

 !  رفتیم باال ضربانش اری اخت یب امروز به کردن فکر



 

 مغزش؛قلبش و قلب نیب جدال در خواست ینم اما

 زن کی قلب به بود معتقد شهیهم چون شود موفق

 .کرد اعتماد شودینم
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 مانند کرد یسع او زدو شیصدا شام یبرا پدرش

 !توانستینم اما بزند لبخند شهیهم

  مرتب را شیموها...بود کرده ریگ متضاد حس دو نیب

 مثل تا کردیم را تالشش رفت،تمام نییپا و کرد

  حالش  که نشود متوجه یکس تا کند رفتار شهیهم

 ! ستین خوب

 



 را پدرش گونه شد خم و نشست پدرش کنار زیم سر

 نیب را پدرش ینیب بعد و دیبوس پرسروصدا و محکم

 :فشرد و گرفت انگشتش دو

 

 !؟یکنیم کاریچ سوخته پدر یآ_

 

 !بود دهیبوس را پدرش گونه دوباره و دهیخند بلند بلند

 

  ناقص شوهرمو یزنی م...دیسف چشم دختره یآ_

 !!! شمایم شوهر یب الل؛من زبونم یکنیم

 

 کرد نگاه بود زده را حرف نیا خنده با که مادرش به

 :دیخند دوباره بعد و

 

 که یماه و  خوشگل انقدر شما خانوم مامان نترس_

 ها نداره فی تعر یجا ،البتهیدار خواه خاطر  تا هزار

 من گه؛مثلید یرفت دخترگلت به خب یول

 ... و گریج  و یمامان و ناز ...کلیه خوش...خوشگل



 

 ! یخوب ی لیخ میدیشد،فهم سوراخ سقف بابا خب_

 

 یگوش خوردن  زنگ با که کرد کامران به یچپ نگاه

  شده دور آنها از و کرده یخواه عذر پدرش،پدرش

 !بود

 

 :دی چرخ کامران سمت  به ایمیک

 

 ادیم داره ،خواستگاریکرد پیخوشت خبره  چه_

 واست؟

 

  ایمیک دست مادرش که دی بگو یزیچ خواست کامران

 : کرد بلندش و گرفت را

 

 !که نکردم تموم غذامو بابا؛هنوز گشنمه من مامان_

 



 ینیش یم یایم دوباره بعد دارم کارت ایب حاال_

 ! یخور یم

 

 مادرش که اوردیب غذارا شدن سرد  بهانه خواست

 :کرد یدست شیپ

 

 !دوباره کنمیم گرمش_

 

  معنا لبخند  و نگاه به توجه یب و انداخت باال یا شانه

 !رفت  مادرش دنبال و شد بلند جا از کامران دار

 

 و رفت کمد  سمت به مادرش که شدند ای میک اتاق وارد

 :دیکش رونیب را یکاور

 

 از کدوم چیه ادینم ادمی...مامان؟ لباسه کدوم نیا_

 !باشن داشته  یمدل نی ا کاور لباسام

 



  لباسش کدام کردیم فکر که یحال در منتظر بعد و

 :کرد نگاه مادرش به است

 

  قشنگ یلی خ توتنت نظرم  گرفتم،به  برات امروز_

  ایب پاشو حاال!...دمشیخر واست نی هم برا شدیم

 !چطوره  نمیبب بپوشش

 

 اورا مادرش که دیپوش را لباس مادرش اسرار به

  را شیموها کش و نشاند ششیآرا زیم یصندل یرو

 ! شد شیموها زدن شانه مشغول و کرد باز

 اتو و شد اتاق وارد که دید را کامران چشم  گوشه از

 ! زد برق به را  مادرش یمو

 یلباس شی برا یبود،وقت نجوریهم مادرش شهیهم

 به و  مرتب هم د؛آنیپوشیم آنرا د یگرفت،اوبایم

 !آمد یم یعاد کارها نی ا تمام نظرش

  داده قرض کامران به شیپ  دوروز را خودش یمو اتو

 ! بود داده لشی تحو  را اتو سوخته او و بود

 



 یامانت در انتیخ بابت خورد کتک هم چقدر که بماند

 !!!بود کرده که

  شیآرا به شروع  ش،مادرشیموها  یاتو شدن تمام با

  غرق یشد،آنقدر غرق افکارش  در او و شد کردنش

 و نشد صورتش شیآرا شدن  تمام متوجه که بود فکر

 !!! آمد خودش به زنگ  یصدا با

 

 او و هستند نایعموا که گفت نییپا طبقه از کامران

 !شد مانع مادرش که کند  عوض را لباسش خواست

 به رنگ یریش لباس همان با کرد مجبور اورا و

 شال نیب از یرنگ یریش  ریحر  شال فقط و برود نییپا

 ! انداخت سرش یرو و برداشت ایمیک یها

  شلوار و کت شد،پدرش متعجب نییپا طبقه به رفتن با

 خودش به شیپ از شیب هم کامران و بود کرده تن به

 !بود دهیرس

  آنها دنبال به و بزرگ خانم و آقابزرگ شدن وارد با

  دید یرسم پ یت با را همه  یوقت آنهم شی عمو خانواده

  دنیباد که دیبگو یزیچ  شد،خواست شتر یب تعجبش

 جعبه و رنگ  یا سورمه شلوار و کت آن حسام،در

 و ماند دهانش در حرف دستش درون  گل و ینیریش



 به را نگاهش بعد و کرد نگاه پدرش و مادر به فقط

 !!!داد حسام
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  یرو به و دانستیم هم دی است،شا خبر  چه دانستینم

 مانده بود،مبهوت  که  چه هر اما آورد ینم خودش

 !بود

  که کردند ییراهنما داخل به را همه پدرش و مادر

 :ستادیا کشی نزد حسام

 

 !یشد  خوشگل_

 

  زبانش اما نداشت اعتماد شیها گوش شد؛به  متعجب

 :نداد را شتریب کردن فکر اجازه

 



 !بودم_

 

  دندان و زده  لبخند او و کرد نگاهش حرص با حسام

 گذاشته شی نما به تمسخر به را دستش ک ی دیسف یها

 :بود

 

  اونروز بخدا...؟ینزن حرف تو روز هی  شهیم یعنی_

 ! من دمیم ینیر یش رانویا کل

 

  طنتیش چشمانش انداخت،از باال سر یتخس با باز

 : دیباریم

 

 االن.یگفت...اوهوم؟...؟ی پولدار یبگ ی خواست االن_

 !!! شد؟  راحت  التیخ

 

 :دختر نیا دست از آخ آخ

 



 پول نقدری ا که،شوهرت بخواد دلتم دیبا  تو باالخره_

 هوووم؟...باشه دار

 

 !دهد حرصش یکم ،فقطیکم تا بود گفته قصد از

  توانستیم بعد به نیا بود،از گرفته یضعف نقطه خوب

  به فکر کند؛با تشیاذ یکل موضوع نی هم  با شهیهم

 که نشست لبانش یرو یثی خب لبخند موضوع نیهم

 :کرد نگاهش شده  تنگ و زیر یچشمان  با ایمیک

 

 نگاه رو یکس حیمل لبخند با ینجوریا یوقت تو_

  نمیبب ست،بگوین سرت تو  یخوب یزایچ  یعنی،یکنیم

  زارمینم خونمون...خان  منحرف یدار توسرت چه

  خونتونم!...باشم گفته شب یکن خفتم یبخوا  تا یبمون

 ...تنمه عروس لباس یوقت دارم دوست من  کال...امینم

 

 دختر؟   نیا ای بود منحرف د،اویکش  سوت مغزش

 

  تو یگیم یچ...میبر باهم شو ادهیپ...سایوا  سایوا_

 از دیام نا و داغون امروز ینبود تو...خودت؟ برا



 زبون  ینجوریا االن  بعد....رون؟یب  یزد ما خونه

  دیبا لباسها نیا با اطالعت،گرچه محض...؟یدراورد

  میگم،اومدیم بازم من یول یباش دهیفهم

 !!!یخواستگار 

 

 بود نیهم اومد ادمی آها...؟یخواستگار ...نََمَن؟_

 نه؟ گهید

 

 زده بهت  نگاه مقابل و کرد  نگاه متفکر حسام به بعد

 :خواند قر با همراه و زد بشکن طنتیش با او

 

 !میبرد دخترتونو  میاورد طال طشت_

 

 

 : داد ادامه باز  کردو نازک را شیصدا کردو مکث یکم

 

 .بهتون میدینم دختر  تونیارزون طال طشت_

 



 دیسف راهنیپ قهی یشینما زور به رفته، جلو قدم دو

 صورتش  به کینزد و کرد مرتب دست با را حسام

 :کرد زمزمه

 

 اگه االنم!...دارممم دوست رو یا گهید کس من_

  خورد پاتو قلم ادی،م یخواستگار یاومد  بفهمه آقامون

 ! ییییییهر...حاال پس...کنهیم
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 و برداشت عقب به یقدم حرف نیا دنیشن با حسام

 !کرد نگاهش  ناباور

 

 بود؟ گفته چه االن او



  ممکن محال...دارد؟ دوست را  یگرید کس

  احتمال هم درصد کی  یحت  یزیچ نیهمچ...بود

 !نداشت

 

  یگرید کس او اگر...کرد ایمیک سرووضع به ینگاه

 آراسته را خود همه نیا چرا پس خواستیم را

 او به و گرفته شیبرا حسام که را یلباس چرا...بود؟

 عاشقش که یکس که بپوشد یروز  آنرا حتما بود گفته

 !دیا یم اش یخواستگار  به است

 

  غلط یز یچ چه و درست یزیچ  چه دانستینم

 :زد چنگ  را شیموها کالفه...است

 

  یموها نیا فیح...تواماااا با یاو...عشقممم_

 !!!یزنیم همشون به یدار ست ین خوشگل

 

  و پر یموها انیم را فشی ظر یها  انگشت رفته جلو

 دادنشان حالت در یسع و کرده فرو حسام یمشک

 !!!داشت



 

 عقب خواست و کرد اش کالفه شتریب  ایمیک یکینزد

  اریاخت بدون زبانش عوض در و نتوانست اما بکشد

 در است سال دو از شی ب که را یراز و شد باز او

 یخدا و خودش  جز به ی کس و بود کرده یمخف دلش

 :کرد فاش را  نداشت خبر آن از خودش

 

 حسام...من...ایمیک دارم دوست من...دارم دوست_

 اسم ن یهم به هم تی گوش تو که یمغرور  و سرد

 همه که یمن...ایمیک دارم دوست رو وهیس شمارم

 دوست رو رهی نم جوب هیتو  تو با وقت چ یه آبم گنیم

 دوست طونویش و دراز زبون یتو  من....دارم

 ...یتو  من...دارم

 

 بدنش کل کبارهی به و ماند دهانش در اش جمله ادامه

  لحظه چند...داشت که ی شور  و جانیه  از...شد داغ

 !آمد خود  به لحظه چند از بعد و ستادیا ناباور

 



  زبانش اما  بود شده سرخ خجالت از ایمیک صورت

 : کردیم  کار همچنان

 

 رو و یعاشقم دونستمیم شهیهم_

 !!!طونیش...یکنینم

 

 :بود  یشاد از نباری ا حسام قهقهه

 

 یدار هوامو شهیهم دمید کردمو باز چشم یوقت از_

 عاشقتم شناختم خودمو یوقت از من...شدم عاشقت

 ...حسام  جناب

 

  و حسام یها  دست یرو شدنش بلند با حرفش ادامه

 و دیق یب دو هر و ماند نصفه هوا در چرخشش

 زدن قهقهه زمان از که یکسان به توجه یب...آزاد

 دندیخندیم کردندیم نگاهشان شوق با و  ستادهیا حسام

 فاش را دلش راز  چطور که شدینم باورش کی چیه و

 !!! بود کرده

 



 مبارکه؟ _

 

 

 یرو را  ایمیک حسام  آقابزرگ یصدا شدن بلند با

  ریز به سر و شد سرخ خجالت از و گذاشت نیزم

 : انداخت

 

  مبارک  نمیگذاشت قرارتونو و قول که موقع همون_

 !!!آقابزرگ بوده

 

 !ایمیک زبان از امان
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 ! چه؟ تو به_

 

 نیا از چقدر دانستیم خوب بود، درآورده را کفرش

  نیا که بود  یچندم بار صبح از! دیآ ی م بدش جمله

  هم یرو را شیها چشم بازهم  او و بود گفته را جمله

 !!! بود نگفته یزیچ و بود فشرده

 

 !!! خوشگله چه یوا_

 !!!دیچرخ  سمتش به اش زده ذوق یصدا دنیباشن

 یفروش عروس لباس یها مغازه  از یکی  یجلو

 ! بود شده رهیخ که یعروس لباس به و بود ستادهیا

 به اما بود، یا کننده رهی خ و کیش العاده فوق لباس

 !!!باز شدت

 

 !!!هیلخت یلیخ_

 



 اخم بود شده باعث اش جمله نیا و بود گفته اخم با

 !!!بروند فرو هم  در ایمیک یها

 

 !خوامیم نویا من_

 

  بود دهیکوب نیزم لج  با را شیپا که  یحال در ایمیک

 ! بود کرده تکرار خودرا جمله  توجه یب او و بود گفته

 

 !گفتم که نیهم_

 ! ؟یبپوش یخوای م تو مگه_

 

 !!!دیچ یم یچیق با  را زبانش روز کی که یوا

 

 ! بپوشه خوادیم من زن یول نه من_

 

 !!!کرد وجود اعالم  وجودش طانی ش باز که آخ

 



 !اااااایخر  یلیخ_

 

 !!!زد که یحرف دنیشن از شدند گشاد چشمانش

 

 !؟یگفت یچ_

 

  یطانیش لبخند با ایمیک  و بود کرده زمزمه  بهت با

 !بود کرده نگاهش

 

  خودت  یبرا رو کار دارم من گه،ید  یخر  گمیم_

 که باشه دهیپوش عروسم لباس اگه  کنم،ی م راحت

 خودت چون  یول کنهینم فرق من برا یعنی شه،ینم

  خوب و  شهیم سختت کم ی  یاریب درش تنم از دیبا

  واست  کار بشم االنم از  تر خوشگل یوقت دونمیم

 یطوالن  کارت گفتم، خودت برا شه،یم سخت

 گ ید یار یب درش قراره خودت چون!!!... شهیم

 !شدینم نیا از تر درشت چشمانش

 



 دختر نی ا از تر ایح یب و تر دراز زبان و تر پررو

 !داشت؟ وجود مگر

 

 خوردن  زودتر یبرا راه هی یطیشرا هر تحت من_

 !کنمی م دایپ محبوبم یمیک یبستن

 

 !!!دیکشیم خجالت که بود او ای میک یجا به

 

 ....یریشمش ام تو باشم، یمیک یبستن من اگه پس_
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 خنده باعث نیا و حسام اسم یمعن به بود کرده اشاره

  دادن لقب از اوردیم کم یوقت  فقط شهیهم شد؛او حسام

 خوب را نیا حسام و کردیم استفاده یکس به

 :دانستیم



 

 دوست چقدر من یدونیم که تو...جونم  حسام_

 ! آخه شهیم یچ...گهید ری بگ برام لباسو  نیا ایب...دارم

 

 : بود کرده  مظلوم را اش چهره بعد و

 

 !شمینم  خر_

 

 حسام به حرص با و دیکوب نیزم دوباره  بالج را شیپا

 دیتهد در  از دیبا انگار....شدی نم نطوری ا کرد؛نه نگاه

 :شدیم وارد

 

 ....به شینخر  برام اگر_

 

 :کند تمام را حرفش نداد اجازه حسام

 

  اونم!...ی بردار لباسو ن یا کنمیم قبول شرط هی به_

  برات خودم قهیسل به من رو یعروس لباس دیبا نکهیا



 قبول اگر...ینکن دخالت اصال تو موقع  اون و رمیبگ

 !تو  میبر یکنیم

 

  را حسام موقع  آن تا که گفت خود با کردو فکر یکم

 انتخاب را  لباسش خودش هم موقع آن و کندیم نرم

 ! شدند مزون وارد فکر نیا کند،بایم

 

 ؟ یجون  حسام_

 

  اتاق سمت به و شد بلند  جا از ایمیک یصدا دنیشن با

 آوردن باال رفت،با بود پرو مخصوص که یکوچک

 اش نهیس در نفس لباس آن در ایمیک دنید و سرش

 !زد  خشکش جا سر و شد حبس

 

  که یدختر و دیخند بلند حسام حال نیا دنید از ایمیک

 :گذاشت تنها بود،آنهارا آمده ایمیک به  کمک یبرا

 

 شدم؟ خوشگل_



 

 :شد نییپا باال سخت حسام یگلو  بکیس

 

 ! یبود_

 

 :زد یچرخ گرفته را لباس دامن ایمیک

 

 شدم؟ جذاب_

 

 :برداشت سمتش به قدم دو حسام

 

 ! یبود_

 

 :زد قهقهه سرخوش ایمیک

 

 ؟یتوچ عشق_

 



 : انداخت کمرش دور دست کردو پر را  نشانیب فاصله

 

 !!!بود  یدارم،خواه نفس تا و یهست ...یبود_

 

 **** 

 

 !کن اعتراف_

 

 نشدن متوجه و ایمیک یناگهان حرف از حسام چشمان

 :شد  گرد منظورش

 

 ! کنم؟ اعتراف یچ به_

 

 :کرد نگاهش و خورد اش یبستن از یقاشق ایمیک

 

 ؟یشد عاشقم شد ی چ نکهیا به_

 



 :داد قورت را دهانش آب سخت حسام

 

 بگم؟ دیبا حتما_

 

 : کرد نگاهش لبخند با ایمیک

 

 !!! یبگ  دینبا کن فکر درصد هی_

 

 !کنم اعتراف دیبا واقعا نکه یا مثل نه_

 

 یبستن دهانش دور که دی چرخ ییایمیک سمت به گفته

 : بود شده
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 :کرد  گفتن به شروع ناچار به

 

 قبل _دوسال #

 حسام #

 

 و نسبت نیا زودتر هرچه دیبا آقابزرگ نظرم به_

 به دیشا و داره خواستگار هرروز ایمیک...کنه یرسم

 شه؟یم  یچ اونوقت...دادن مثبت جواب شونیکی

 

 :زندیم حرف  چه از مادر دانستمینم

 

 و ایمیک دوننیم همه...کنهینم یکار نی همچ  صادق_

  جرات یکس ...همن خورده ینیریش یبچگ  از حسام

 !ا یمیک یخواستگار  بره نداره

 

 ا؟یمیک و نداشتم؛من باور را دمیشنیم که یزیچ

 

 !بود ممکن محال



 باعث شهیهم که یدراز زبان و لوس  دختر آن

 !شود؟ همسرم  بود قرارا...شدیم تمیعصبان

 !!! ابدا

 

 :فتدیب اتفاق نیا دهم اجازه بود محال

 

 بهیغر...صابر دوننینم که هیبق...دوننیم  الیفام نویا_

  بعدم...آخه  خوردن ین یریش دوتا نیا  بدونه کجا از

  ریپن و کارد مثل...؟ینیبینم باهم حسامو  و ایمیک رفتار

 نیا و بشه مطرح زیچ همه االن از اگه باز...موننیم

 درسش ایمی ک تا انیم کنار کم کم...بشن باخبر هم دوتا

 !بشه تموم

 

 انگشتانش که بود کرده مشت  محکم آنقدر را دستش

 : زدندیم یدیسف به

 

 و نهییپا  ایمیک سن گفت یول...گفتم  آقابزرگ به_

  گفت...بشه ریدرگ ذهنش االن از یخود ی ب خوادینم

 رو یچ همه شد ساله هجده ایمیک یوقت گهید دوسال



 هم بزرگتر موقع اون تا...گهیم ایمی ک و حسام به

 !ان یم کنار باهم  بهتر و شنیم

 

 فقط کنم گوش را شانیها حرف هیبق تا ستادمینا گرید

 وار ید یرو محکم را مشتم و رفتم اتاقم به

 !شد بلند دردم پر آخ یصدا که یطور ...دمیکوب

 

 آن با هم روز کی اما بشکند میها دست بودم حاضر

 !نروم سقف کی  ریز طانیش  و لوس دختر

 

  به تا کردمیم گرم را سرم دیرفتم،با میکتابها سمت به

 !نکنم فکر موضوع نیا

 

 ورق هدف  یب را میها کتاب که بود دوساعت حدود

 !نداشتم یتمرکز اما زدمیم

 !کنم  منحرف را فکرم توانستمینم

  قفل...رفتم  تخت سمت به و بستم را کتاب حوصله یب

 یرو...شدم نستاگرامیا وارد کرده  باز را یگوش

 !شد باز و کردم کیکل ا ی میک یاستور



 

  نستایا نصب اجازه ایمیک به صادق عمو  که یروز از

 ! بودم مخالف او با داد را

 

 !بود کرده یاستور را رقصش  از ویدیو کی

 

  را همسرخم بدن نکهیا به  فکر از آمد جوش  به خونم

 نیچند من از ریغ به االن ناز و عشوه همه نیا با

 ! نندیبیم  هم گرید پسر

 

 در را اش یگوش و رفتمیم االن نیهم داشتم دوست

  کباری  گرید تا زدمشیم آنقدر  و کردمیم  خورد سرش

 نه که دوسوم که یجیپ در  را ییها لمیف نیهمچ گرید

 !نگذارد بودند پسرها  از متشکل آن درصد نودونه

 

  لحظه دشیجد پست یرو  و کردم باز را اش صفحه

  کافه کی در خودش از عکس کی...کردم  مکث یا

 !بود

 



  یها چشم خصوصا...است جذاب و بای ز داشتم قبول

 اکثر و دی پسندینم آنهارا  یلیخ خودش  که یشب رنگ

 !کردیم استفاده یرنگ یها  لنز از ییرها یبرا اوقات

 

 پر را روزم و شب است ماه دو حدود که یچشمان

  من و سرخورده دلم که کنم قبول خواهمینم و اند کرده

 ! ام داده کف از اریاخت

 

 خودم یبرا  گرید  دلم که است نیا تیواقع اما

  طنتیها،ش ییپروا یب به کردن فکر با اما...ستین

 هم به فکرم...شیها یباز  اش،لوس اندازه  یب یها

 !باشم داشته دوستش خواستمی نم و ختیریم
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 از دیبا دانستمینم و بودم کرده ریگ یبد یراه دو نیب

 !بروم راه کدام



  و بود سخت واقعا کردن ریگ قلب و عقل یراه دو نیب

 .کرد انتخاب را یکی شد،قاطعانه ینم

 

* 

 

 حال #

 

  عاشقم یک از قایدق تو دمینفهم من االن خب_

 جذابو و خوشگل  اول از دونمیم...بگو نویا...یشد

  ریگ هلو مثل یک از بدونم خوامیم االن...بودم طونیش

 !گلوت تو کردم

 

 : بود کرده نگاهش حرص با

 

  کردم اعتراف کردم یاشتباه چه من که آخ_

  ک؛دومای  نیا...؟یاوک ندارم دوست من اصال...هاااا

  باز نوشابه بعدشم...هیچ کردن ریگ گلو تو هلو مثل

 خودت به اصال که تو...تشنته؟ یلیخ اگه برات کنم

 !!! ینازینم



 

 را جوابش  طنتیش با شهی هم مثل ایمیک  تا بود منتظر

 :شد متعجب ایمیک سکوت با اما دهد

 

 خورده؟  موش نمت؛زبونتویبب_

 

 سرش و برد ایمیک چانه ری ز د؛دستینشن یجواب بازهم

  چانه و  آب از پر یها چشم دنید با...کرد بلند را

 ! ختیر فرو دردلش ی زیچ  لرزانش

 

 !بود  محال...ا؟یمیک آنهم!...ه؟یگر

 

  انقدر یک تو...؟یکنیم هیگر...لوس دختره نمتیبب_

  ها بچه مال هیگر...دونم؟ینم من یشد  ینارنج نازک

 ست؟ ین مگه

 

 :کرد نگاهش  منتظر

 



 بچم منم خب...آره؟ هاست بچه مال هیگر!...عع_

 توهم...بچم هنوز و شده تموم سالم هجده تازه گهید

  درد به ؛منیکن ازدواج بزرگه  که یکی  با یبر بهتره

 ؟یاوک...خورمینم تو

 

  نیا زدن از بعد که کرد نگاه ییایمی ک به تعجب با

  حسام صورت در را دستش درون یبستن ...حرفها

 را فشیک حسام  زده بهت چهره به توجه یب و دیکوب

 ! رفت حسام  نیماش سمت به و برداشته

 

  در یبستن کی ایمیک بود کرده فراموش اصال که حسام

 در نیماش چیسوو  نکهیا  یادآوری ده؛بای کوب صورتش

  دور آنجا از یبرا یراه چیه ایمیک و  اوست دست

 یصدا دنیشن با که بود زده یلبخند...ندارد شدن

  که کرد نگاه  ینیماش به تعجب با نشی ماش کافیت

 !داشت نشیماش به ی بیعج  شباهت

 

 ندازدیب ینگاه نشیماش به خواست و برگشت عقب به

 بشیج در دست  ن،ناباوری ماش یخال یجا دنید با که

  صورتش به دست کف چ؛باییسو افتنین با و کرد



 از که  یبستن و دستش شدن مرطوب با و دهیکوب

 که یتیعصبان خت،بایریم  شیها لباس ی رو صورتش

  ریش سمت  به و زده یادیبود؛فر دهیرس خود اوج به

 ! رفت آب

 

  و رفت ابانی خ کنار به صورتش و دست شستن از بعد

 از که کرد بلند دست دید که ینیماش نیاول یبرا

 ...کردو توقف  نیماش شانس

 

 **** 
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 شده آب مهین یبستن که ی وقت حسام چهره یادآور ی با

 و زد یبلند بود،قهقهه دهیکوب صورتش در را اش

 گرفته،سرعتش یحساب  را حالش نکهی ا از سرخوش

 ! کرد شتریب را

 

 اما گذشتینم اش نامهیگواه گرفتن از  دوماه هنوز

  یها آموزش از که داشت یا العاده فوق فرمان دست

 !گرفتیم سرچشمه خی حسام ن یهم و پدرش

 

  است حساس نشیماش یرو یقدر به حسام دانستیم

  یکس و شود کشینزد دهدینم اجازه یحت یکس به که

 !ندارد  را جراتش هم

 حال در که یوقت را نیماش  چییسو یراحت  به او اما

  حاال و بود برداشته بود  شلوارش ب یج از افتادن

 !بود حسام نی ماش بر سوار

 

 حال در یسرعت  چه با که دیفهمیم حسام اگر که یوا

 !کرد؟یم کار چه ست یرانندگ

 



 و بکوبد ییجا به را نیماش اگر نکهیا به کردن فکر با

 درآورد حسام  سر نطوریا را حسام یها  حرف یتالف

 نیماش که شد چه دینفهم دفعه کی  که دیخند باز

 !!!! دیکوب آن به پشت از او کردو  توقف ییجلو

 

  بر محکم را  دستش کف نی ماش از راننده  شدن ادهیپ با

 : شد ادهیپ ناچار  به و دیکوب اش یشانیپ

 

 یمجبور  مگه یستین بلد یرانندگ یوقت آخه خانوم_

 داغون رو نمیماش یزد...آخه؟ ابونیخ  تو یایب

  نامهیگواه تو به یعقل یب کدوم دونمینم من!...یکرد

 . داده

 

  مرد آخر جمله دنیشن با اما بماند ساکت خواست اول

 : نتوانست

 

 خودت واسه یگیم یچ...میبر باهم برو واشی_

  خوب شد  ینجوریا که حاال  اصال ...زدم که زدم...آقا

 ستین مهم داده نامهیگواه من به یک نکهیا...زدم کردم



 وسط دفعه  هی یچ نیع!...مهمه داده تو به یک نکهیا

  زنمیم زنگ...هاااا؟ یچ  که ترمز رو  یزنیم اتوبان

  زنهیم ابوی نیع دفعه ه ی یخر کدوم نم یبب ادیب افسر

  من...داده؟ یفن نهیمعا تو به یک بعدشم...ترمز؟ رو

 ترمزت چراغ...ارمیم در اون روزگار از دمار

 هااا؟...کو؟

 

  بود،با شده ادهیپ نشیماش از پر توپ با اول که مرد

 دانستیم!...شد مانیپش ای میک لحن و ها حرف دنیشن

 را نشیماش یخالف خاطر  به حتما د یایب افسر اگر

  را خسارت ن یشتریب ایمیک نیماش که البته و خواباندیم

 ! بود دهید

 

 !بود شده جمع نیماش  یجلو کال

 

 من خوامیم معذرت...کردم اشتباه من یآبج باشه_

 بفرما!...ترمز رو زدمیم دینبا من شماست با حق...

  من خورده خسارت نتیماش چقدر می نیبب میبر شما

 !بدم رو همه



 

 بود؛سرش گرفته را مرد حال نکهیا از سرخوش ایمیک

 : گرفت باال را

 

  خسارت...فتهین بهت چشمم فقط برو ایب  نکرده الزم_

 ! خوامینم

 

 ...شهینم که ینجور یا آخه_

 

 :بود یعصب  حسام دست از بود؛هنوز شده یکفر

 

 ! برووو...گفتم برو ایب_

 

  کرد یخواه عذر بازهم است مصمم ایمی ک دید که مرد

 !شد نشیماش سوار و

 



  هیشب حاال که کرد حسام عروسک به ینگاه ایمیک

  کودک ک ی صاحبشان  که بود شده یی ها  عروسک

 !بود آورده در را  چشمانش و  است دوساله

 

  لگد حرص با و گرفت اش خنده هشیتشب  به فکر با

 !زد نیماش کی الست به  یمحکم نسبتا

 

 رو غرغرو  حسام نیا جواب من حاال....خدااااا یا_

 ! آخه بدم یچ
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 ؟یآورد  نمیماش سر ییبال چه_

 



 با و برگشت عقب به ترس با حسام یصدا دنیشن با

  به قدم دو  دهیترس حسام  ازخون پر یها چشم دنید

 :رفت عقب

 

  اون راننده ریهاااا؛تقص نداره یربط من به...نیبب_

 منم...ترمز رو زد دفعه هی خر نیبود،ع نیماش یکی

  به و نگرفت دادم فشار ترمز پدال یرو پامو  چقدر هر

 !هم به میخورد دمید اومدم خودم

 

 رفته عقب  قدم دو که افتاد ادشی  یزیچ  انگار هم بعد

  تکان حسام مقابل را انگشتش حرص با  آمدو جلو را

 : داد

 

 موقع اون از و نتیماش  ترمز چرا تو...نمیبب  سایوا_

 به تو و خرابه ترمز نیا که دوماهه...؟ی نکرد درست

  اصال!...که  واقعا!...یکن درستش ینداد  زحمت خودت

 !ندارم تیامن شمینم نیماش نیا سوار گهید من

 



  یعصب را شیپاها و داده هی تک نیماش یجلو  به بعد و

 !دادیم تکان

 

 به شدیم شتریب  لحظه به  لحظه که یتیعصبان با حسام

 :کرد نگاه نیماش یجلو

 

 بدم و زهرمار نیا ببرم شو  سوار ایب_

 ! نه ای شهیم ریتعم اصال نمیبب...رگاهیتعم

 

 حسام که ی بانگاه که کند مخالفت کرد باز  دهان ایمیک

 !شد نیماش سوار  و شد کرد،ساکت او به

 

 عاشقت وقت چیه اولم از من...ه؟یچ یدونیم اصال_

 هی...شهیخوردم اعصابم فکرشم از اصال ییوا...نبودم

 مغرور و ی جد  و خشک و یعصبان و غرغرو  شوهر

  دیبود اومده خبر یب چرا دمینپرس روز اون اصال...

  و آقابزرگ به خونتون عصر منکه...؟ها؟یخواستگار 

  شب یچ برا...ستمین یراض گفتم بزرگ خانم و عمو

 ن؟یاومد نیپاشد ن یرنگ نیسنگ



 

 پ
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  چرا ینبود  یراض اگه...آره؟ گهید ینبود یراض تو_

 !؟یبود دهیپوش  لباسو اون شب اون پس

 

 

 : کرد نگاهش طلبکار ایمیک

 

 مامانم که یلباس که نگرفتم اجازه ازت که دیببخش_

 خب؟  دمیپوش رو دهیخر واسم و اومده  خوشش

 

 :کرد نگاهش جیگ حسام



 

 ده؟ یخر مامانت_

 

 در زد  زل ییپررو زده؛با کمر به را دستش ایمیک

 : حسام ی سوال چشمان

 

 رونیب صبح که گفت خودش مامانم...؟ یچ پس بله_

 و اومده خوشش دهید مغازه هی نیتریو تو  لباسو بوده

 تو؟ یگیم یچ!...دهیخر واسم

 

 همان که بود  رفت؛مطمعن فرو فکر در بدجور حسام

 به و ده یخر را لباس رنگ مدا؛همان لباس؛همان

  زیچ  ایمیک حاال و دهد ایمیک به تا داده شیزنعمو

 یوقت که بود نیا کار نیبهتر...گفت ی م یگرید

 چه از هیقض ندیبب تا کند صحبت  د،بااوید  را شیزنعمو

 ! است قرار

 



 گهید که عروسک نیا نمی بب میبر شو سوار ایب حاال_

  گهید فکر هی دیبا ای شهی م درست یپپس یست،قوطین

 !کنم

 

 :شد نیماش  سوار ایمیک از جلوتر بعد و

 

 بندازم خطر به جونمو بودم کاری ب یکرد فکر_

  بدبخت هی نیماش به  بزنم یاطیاحت  یب با نتویماش

  نیماش هی فکر به دیبا شده یمیقد گهید پرادو...گه؟ید

 نی ماش ندارم دوست اصال من!...یباش دیجد

 !!!! هااااا  باشه پرادو عروسمون

 

 ! بود گفته لب  ریز و آرام

 !دیخند بود کرده که یکار  به خودش

 از صفر چند است قرار امروز دانستیم خدا فقط

 !کند  کسر را حسام  یبانک حساب

 

  سوار محض شد،به سوار و رفت نی ماش سمت به

 روشن کند،با روشن را ستمیس تا برد جلو شدن،دست



 نیماش در یبد سیب با خواننده یصدا ستمیس شدن

  خاموش را  ظبط و برد جلو دست عیسر  حسام...دیچیپ

 :کرد

 

 نیا نشستن  محض به دفعه هی تو  شهینم یعنی_

 ؟ینکن یکار دست بدبختو

 

 :برداشت شیها گوش ی رو از را شی ها دست ایمیک

 

  بگم یچ بهت دیبا دونمینم  من یعنی....مارااااا زهر_

  نچ...نداره؟ میتنظ نتمیماش  ستمیس یحت  تو آخه که

 !که واقعا...نچ

 

 دوچندان را تشیجذاب که یشیر ته به یدست حسام

 :د یکش بود کرده

 

  نفر هی...خانوم سرکار اطالع محض یول  بود میتنظ _

 دونهیخدام نویماش برده!..اوووممم....ههههی...

 نیماش هیشب اصال  اوال گهید که کرده کارشیچ



  هر و یلیآمپ و ساب کال که زده یجور بعدشم...ستین

 ! شده داغون نهیماش پشت ستمیس دستگاه و دم یچ
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 یرو چهارزانو  و آورده در را شیها  کفش بازهم

 :نشست یصندل

 

  نجارویا تازه...نکنه درد دستشم...کرده خوب_

 ...نیبب

 

 :کرد  نگاهش حسام

 

 !نشستماااا نوعت  هم مثل نیبب_

 

 :دیکش محکم  و گرفت را اش ینیب برد دست حسام



 

 ! یوحش چته_

 

 کند جدا اش ینیب از را حسام دست کردیم یسع ایمیک

 :شدی نم موفق اما

 

 ولت یبزن حرف آدم مثل یگرفت ادی  وقت هر_

  ولت یزنیم  حرف آدم مثل بعد به نیا از بگو...کنمیم

 !کنم

 

 گفت زور به را بود خواسته حسام که ی ا جمله ایمیک

 شد برداشته اش ینیب یرو از حسام دست نکهیهم و

 :کرد  شروع باز

 

 واسه من یفهمینم منو نوع هم زبون توکه آخه_

 فهم قابل برات  که زنمیم  حرف  یجوری  خودت خاطر

 !باشه

 



 

 حسام #

 

  هم امروز تا...کردیم خورد  را اعصابم داشت گهید

  واقعا گرید اما بودم کرده مدارا او با یلیخ

 یدست شی پ که میبگو ی زیچ  خواستم... توانستمینم

 :کرد

 

 ایدن منو  خوردهیم زبون داشته که یحال در مامانم_

 .آورده

 

 :کرد درهمم صورت به ینگاه

 

 !شوما جون_

 

 از قایدق  او اما شومینم داشتم او به که یحس منکر

 حد از ادیز شیرو دارم دوسش بود دهیفهم  که یروز

 !بود شده باز



 

 تو دادمو تذکر زدنت حرف به نسبت دوبار  االن تا_

  حواستو  گمیم گهید جوری سوم ،دفعهیگرفت دهیناد

 سو دارم بهت که یا عالقه از ستین قرار...کن جمع

 ! گماینم  بهت یزیچ گهید یکن فکر و یکن استفاده

 

  از بعد کردینم فکر انگار...کرد نگاهم  تعجب با ایمیک

 الزم یول کنم برخورد او با گذشته مثل کردنمان نامزد

 !بود

 

 !ببند بندتو کمر_

 

 گرید که بود،بود دهیشن که  ییها حرف بهت در آنقدر

 !نکرد یزبان  بلبل یحت

 

  چشمانش نیماش دنید با رضا میدیرس که گاراژ به

 نیماش نیا شدینم باورش انگار...بود شده درشت

 !است من نه،عروسک  که نیماش همان

 



  دانستیم شناختیم را من که یکس هر و  دوستانم همه

 ! نبود بیعج تعجب نیا و  حساسم نمیماش یرو چقدر

 

 :فشردم را دستش و شدم ادهیپ نیماش از

 

 !شه؟یم درست_

 

 :بود  رهیخ نیماش به تعجب با همچنان رضا

 

 ؟ یحلب ای  نهیماش نیا_

 

  یقوط االن یول بود  عروسک شیپ  دوساعت تا_

 گهید یکی دیبا ای  شهیم درست رضا!...یپپس

 شهینم اولش روز مثل  اگر بگو االن  نیهم...رمیبگ

  برا گهید نیماش هی برم!...بفروشمش کن درستش

 !بردارم خودم

 

 : شد کنده عروسکم از نگاهش باالخره



 

 نیا حسام  یبردار گهید نیماش هی د یبا نظرم به_

 !خورهینم تو درد به بشه درستم

 

 زبان و  تخس دخترک...انداختم نیماش  به ینگاه

  کی یحت کردم صحبت تند او با که یا لحظه  از درازم

 !کردیم تمیاذ نیا و بود نزده حرف  هم کلمه

 

 ! شگاهی نما بفرستش  شد ریتعم نجای ا بمونه پس_

 

 !چشم رو_

 

 ! افتادم راه ن یماش سمت به و فشردم را دستش دوباره

 

 کردم اواشاره به و کردم باز  را ایمیک سمت رهیدستگ

 !شود ادهیپ
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 زنگ اش یگوش که ستادیا کنارم و شد ادهیپ حرف یب

 ! خورد

  نشست لبش یرو یلبخند  مخاطب نام دنید محض به

 !کنم اخم شد باعث که

 

 ! دلم جان_

 

 ! مار زهر و دلم جان_

 

 !مطمعنم...شدینم ساکت گر ید نیا یبرا وگرنه دینشن

 

 خواش نه...حتما  بله بله....زمیعز سالم_

 شما...؟یمزاحمت چه نیدار اریاخت....کنمیم



 خودتون دمی م مامانو شماره من...چشم بله ...نیمراحم

 .... 0919...نیری بگ تماس

 

 بود که هر یول بود که دمینفهم...زدیم حرف تند تند

 خوب من و داشتند برق چشمانش...شد  سرحال ایمیک

 ! شناختمی م را برق نیا

 

 نشد؟ ریتعم تی پپس یقوط_

 

  یزیچ تا دادم فشار را میها دندان و بستم را چشمانم

 : شود ناراحت که مینگو

 

 !شما  لطف به نه_

 

 : بود طنتیش با  توام هم اش خنده....دیخند

 

 نیب از نیماش هی وقتشه کنم فکر...ارشاد جناب_

 از که صفر تا چند هی...ی بردار  شگاتی نما ینایماش



 ستین  یمشکل بشه کم تیبانک  حساب یها صفر

 هست؟ 

 

 ...به ینزد نویماش لیدل ی ب پس...دمیفهم حاال...آها_

 

 :کنم کامل را حرفم   نگزاشت

 

  ازش گهید ومدینم خوشم...نبود عمد  از ییخدا نه_

 نیا بود قرار ییخدا یول  شده یمیقد پرادو...درست

  داغونش اونجا ستیپ ببرم شنبه  پنج هفته

 تازشم...چه؟ من به بود دهیرس عجلش امروز...کنم

 گوشه که خوامیم قرمزتو  ینیالمبورگ اون من

 انیب کردم واسطه  رو نفر  ده من و یگزاشت شگاهینما

  رو چشمم  اصال...بهشون ینفروخت تو و بخرن ازت

 !مونده اون

 

 ...نمیبب کن صبر...دختر نیا دست از که یوا

 

 ست؟یپ...شنبه؟ پنج



 گفت؟ یم چه او

 

 ست؟ یپ_

 

 درهم را داد،دستانشیم یسوت  که یگرید  وقت هر مثل

 : دیچیپ

 

  خواستمیم شمیم برنده دمیم  مسابقه هفته  هر من آره_

 نیماش...کنم داغونش بزنم ببرم تورو دخمل دفعه نیا

 ادینم دلم  از...کردم داغون و مامان و  بابا و کامران

  نوبت هفته نیا...شهیم داغون ببرم خودمو  سسیجن

 ! بود تو دخمل

 

 !دختر نیا دست از امان

 نیا در سه  هر زنعمو و کامران و عمو نیهم یبرا

 !بودند؟ برداشته دیجد  نیماش شگاهینما  از ماه کی

 



 نامهیگواه که نشده ماه سه کال دختر نیا آخر

 دهد؟یم مسابقه وقت  گرفته؛آن

 سقف کی  ریز باتو عمر  کی  چجور من...ایمیک یوا

 !خدا و داندیم خدا را...کنم سر

 

 ! ابانیخ سمت به دمیکش و گرفتم را دستش توجه یب
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 یوقت و کردم بلند دمید که یتاکس نیاول یبرا را دستم

 نیماش سمت به را دراز  زبان و پررو ستاد،دخترک یا

 !کردم تیهدا

 

  شده ی تاکس ارشاد،سوار حسام...رمیبم...یاوخ_

 ینش یتاکس محتاج حداقل یاوردیم رو یپپس یقوط

 ! ارشاد خان حسام



 

 بشونمت؟  ای ینیشیم_

 

 !دانستمینم آورد یم کجا از را زبان همه نیا

 

 !بهم یبزن دست ی ندار  جراتشو  نمیبب بشون_

 

 یزندگ کارو برم من دیندار نشستن قصد اگه آقا_

 !دارم

 

 :کردیم یعاص را همه دختر نیا که آخ

 

 !که خوادی نم  جرات شونمتیم یزنم_

 

 به یول شد مظلوم حرفم دنیشن از ی ا لحظه یبرا

 :برگشت خود یقبل پوسته به باز دینکش هیثان

 



 هی بزار یگفت خودت با االن  بندمیم شرط من؟ جون_

 بدم لشی تحو کن خر جمله نه که عاشقانه جمله دو

 اوناش از من پسرم نه...آره؟ ادیب کوتاه

 پشتش شه؛نهیم دراز نه گوشام...ستمین

 !جان؟ نیکاز افتاد ...هیمخمل

 

  عمو پسر یمعنا که یسیانگل کلمه از متنفرم دانستیم

 !اورد؟یم زبان به باز و دادیم را

 

 و کرد باز را عقب در که بدهم را جوابش خواستم

 ! نشست

 

  از...شدم سوار و رفتم گرید سمت به حرف بدون

 ایمیک گوش  کینزد را سرم و کردم یعذرخواه راننده

 :بردم

 

 میرفت یوقت خوادیم دلم یتونیم که ییجا  تا بتازون_

 !!!انهی یکنی م یزبون بلبل همچنان نمیبب سقفم هی ریز

 



 تا شیش پنج هی یوقت تا من شگاهینما می بر اول بزار_

 تو از تونمینم اصال نکردم کم حسابت اون از صفر

  یوقت....شد تموم که کارمون...ارمیب در  جواب  نامیآست

 دوباره اونوقت شد کم  صفراش کم هی  حسابت دمید

 اون تا پس رونیب زهی ریم مبارک نی آست از جوابا

 ! سیه موقع

 

  یکالباس یهندزفر  من منتظر و متعجب نگاه مقابل در

 :زد غر قبلش یول زد گوش به را رنگش

 

 که ییزایم زیچ انقدر گفتم کامران نیا  به بار هزار_

 دهینم گوش....رااااینگ من برا دارنو دخترونه  رنگ

  که خوشگلش یهندزفر اون  با نویا رمیم امشب...که

 رو دخترش  دوست به بده خوادی م دهیخر تازه

 !دارمیبرم

 

  یصورت رنگ شهیهم چرا....؟یستین دختر مگه تو_

 !؟یزنیم پس و

 



  تر زبان با  را شیلبها و شد  طانیش شی ها چشم باز

  که بدهد ی جواب یکس به خواهدیم یوقت شهیکرد،هم

 :کردیم را کار نیا نزند حرف گری د مقابل طرف

 

 اوه...محترم نیکاز....نه؟ ای دخترم یبدون  یخوایم_

 شب گهید اونو...ندهی آ یگرام ظاهر به همسر...نه

 !پسر ای دخترم که یکن کشف دیبا یعروس

 

 حلقم از ییصدا یول شد  باز یحرف گفتن یبرا دهانم

 ! امدین رونیب

  در دختر نیا دست از هم ام یصوت ی ها تار ییگو

 ! کردندینم دیتول ییصدا که بودند مانده یشگفت

 

  الل_زبانم #

 

#Part_28      

 



 حرف پرده یب و پروا یب  نقدریا یکشینم  خجالت تو_

 ؟یزنیم

 

 حتما وگرنه ندارم کاغذ مداد حاضر  حال در_

 ! گهید خب یول  ستمین بلد دم،گرچهیکشیم

 

 ! کرد یدست شی پ که میبگو ی زیچ  خواستم

 

 در گوشم از رو یصورت نیا بار گه؛دهید بسته_

 نامزد بهتر آخه؛همون یزنیم فک آوردم؛چقدر

 !بود خوب  یزدینم حرف  ادیز قبال... ماااایکردینم

 

 چشم را،برق  شبش آن عالقه ابراز دیبا دانستمینم

 ای کنم باور را  دارم عالقه او به دیشن که  یموقع شیها

 ! ییپررو و طنتیش همه نیا

 

 دیبا بام؛امشب میبر دیبا شگاه ینما جانم،بعداز  حسام_

  خوام خاطر و عاشق شدی چ یبد حیتوض برام کامل

 !یشد



 

  به دادم دل که کنم باور توانستمینم هم  خودم هنوز

 در مواقع شتریب شیها  طنتیش خاطر  به که یدختر

 من داشت حضور و  کردیم شرکت او که ییجاها 

 !نبودم

 دختر نی ا دمید و آمدم خودم به که شد چه دانمینم

 ! شده می زندگ تمام دراز زبان و پررو

  معتقد شهیهم و دادمینم محل  یدختر چیه به که یمن

 که بود رفته نمید و دل است،چطور کشک عشق بودم

 عشق جاده دانستمیم ی وقت چطور...بودم؟  دهینفهم

 در دستم از قلبم فرمان...زیل و است بندان خی شهیهم

 !شد؟ شاخ به شاخ دراز زبان  دختر نیا  قلب با و رفت

 دانستمیم  خوب را نیاما؛ا دانمینم را دم ینفهم چطور

 چیه به... اند کرده باهم مانیها قلب که  یتصادف که

 ها قلب نی ا استیدن ایدن  تا و ستندین ری پذ انیپا وجه

 !هستند هم نام به

 

 حس کردمیم نگاه را ایمیک یوقت که بود یوقت چند

 زده خجالت و اندازند یم گل شیها  گونه کردمیم

 !اوردمی نم خودم یرو به اما شودیم



 وقت چیمنه  اما انداخت یم َکل من با  همه از شتریب

  مصادف دادنم جواب دانستمیم چون دادمی نم را جوابش

  زیچ چیه  الیخ یب او و  بحث ساعت  چند با شودیم

 !شودینم

 ! کردمیم  حس را نشیسنگ  یها نگاه

 ! را اش یواشکی یها محبت

 !خودم به را شدنش کینزد یا  بهانه هر به

 برداشتن ودست لیفام ی ها  پسر تمام  به یتوجه یب

 !آنهارا  با کردنش َکل َکل کردم کم اما نه که

 ! شدمیم رد دمیدیم

  یحال چه دمید را تلگرامش یوگرافیب یوقت داندیم خدا

 !شدم

 !«کشنده باتالق مانند و بایز ایدر  مانند »عشق

 صبح تا بودم خوانده را اش یوگرافیب که یروز

 تمام است شده یکس عاشق  نکهیا نبرد،فکر خوابم

  عشقش بودم تالش در همچنان من و لرزاندیم را بدنم

 رفته جا هر  آنقدر میبگو مدام خودم به و  کنم انکار را

  به نسبت کوچک یوابستگ حس کی فقط که بوده ام

  یوابستگ حسم اسم دمیفهم ها بعد اما... کردم دایپ او



  حس گفتی م درست ایمیداشته؛ک یمقدس نام و نبوده

  یکرانیب یآب مانند دور از  داشت نام که»عشق« من

 یتمام  کتای پروردگار کماالت و ها ی خوب مانند که

 کشی نزد یوقت یول دور، از بود،اما بایز نداشت

 درونش آنقدر باتالق ؛مانندیشدیم دچارش و یشدیم

 !شدیم مرگت به منجر آخر که یرفتیم فرو
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  پرداخت از پس و آمدم خودم به نیماش ستادنیا با

 !میشد ادهیپ نیماش از  هردو هیکرا

 سمت به جانیه و ذوق با و تند تند  چنان ایمیک

  و تخس  گرفت،دخترک ام خنده که رفتیم شگاهینما

 ! من یداشتن دوست

 ینیالمبورگ سمت به شگاه ینما به ورود محض به

 نیماش بدنه یرو را دستش آرام و رفت  محبوبش

 !د یکش محبوبش



 

 از و سسی جن اون عمو یوقت شیپ ماه چند ادمهی_

  جز یا گهید نیماش چیه به یبرداشت،گفت برات نجایا

 پسرم سس یجن به نمی همچ!...؟یندار چشم پسرت

 باشن تو مثل مادرا همه اگه...که  یگفتیم پسرم

 ! که الستیواو

 

 :کرد باز را نیماش در

 

  عوض زی چ چیه با و  پسرم گم؛منیم  هنوزم  اوال_

 اوردهین مامانو گریج نیا که موقع اون  دوما...کنمینم

 ! یلعنت یبود

 

 دنید محض به که کردم اخم زدنش حرف  طرز از

 !کرد جمع را خودش یکم ام چهره

 

 ! چنده؟  مامانش ناناز نیا متیق_

 



 !که رسهی نم پولت...؟یبخر  یخوایم_

 

 :کرد اشاره میپا تا سر  به دست با

 

 نیا یتا ده  که داره ی اونقدر شوهرم نترس تو_

 !بخره عروسکو

 

 ! ها یناز ی م شوهرت  نیا به یلیخ_

 

 او به باشد ادمید،یکش شیها  لب یرو را  زبانش بازهم

 نقدریا را رژش ندارد حق گرید که بدهم تذکر

 دیبع گرچه...بکشد شی ها لب یرو سخاوتمندانه

 !کند گوش دانمیم

 

 بلد احساس نداره،ابراز که اخالق...گه ید باالخره_

  پوالشو باالخره خب بهم؛اما دهیم ریگ کسرهیست،ین

 کنه خرج دیبا که ایدن اون ببره خودش  با نداشته نگه

 ! هاااا الل زبونم البته...من؟ از بهتر  یک بعدم گهید



 

 زدندیم برق و خندندیم  میها چشم االن بودم مطمعن

 !شود میها لب بینص خنده نیا ندادم اجازه اما

 و ام یب سمت به و شد دور یکم محبوبش از باالخره

 شده پارک  محبوبش کنار قایدق که رفت یرنگ یمشک

 ! نشست داخلش و کرد باز را درش...بود

 

  اباهت خودت  مثل اصال...ادیم بهت نیا_

 . بگو متشویق!...داره

 

 !بود نشسته دلم به نیماش نیا که بود  وقت یلیخ

 

 ! تا700_

 

 !کمه_

 



 کم تومان ونیلیم هفتصد...حرفش از  ماند باز دهانم

  نیچن چرا دانمینبود؛نم کم هم او یبرا یحت...بود؟

 :بود زده یحرف

 

  ینجور یا !...آخه شهینم کم حسابت از یادیز زی چ_

 !شهینم یراض دلم

 

 آغوشم در داشتم دوست!...بود نیا دردش پس

 یول بزند غیج که بدهم فشارش آنقدر  و رمشیبگ

 :شودیم پررو  دانستمیم

 

 سهیک  من یبانک حساب واسه یمیک  یبستن پس_

 !دوخته؟

 

 :کرد اخم

 

 !اینزد یزد و حرف نیا گهید_

 



 :نداشتم را یتند برخورد نیهمچ توقع

 

  انتخاب دارم تو واسه نیماش...ه؟یچ  دوختم سهیک_

 اد،ازینم خوشم اصال حرف نیا ک،دوماازی نیا کنمیم

 ازشون  تو که ییکارها کنمیم یسع من  بعد به نیا

 نیهم هم  تو عوض در...ندم انجام و ادی نم خوشت

 به من  که همونجور دیبا و یبد انجام دیبا کارو

 احترام تامیحساس به...زارم یم احترام هات  تی حساس

  احترام دیبا که ییها  زیچ از یکی هم حرف نیا یبزار

 ییدا دختر اون از یدور اضافه به بهشون یبزار

 ! تیر یکبیا
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 !نشستم ش یرو روبه و  داده دستش به را قهوه ماگ



 نیا بود،با درآورده درپا پا از را شیها  کفش بازهم

 دست و دیرس یم نظر به نیغمگ یکم نباریا که تفاوت

 از بود،بعد کرده حلقه  شیها زانو  دور را شیها

 دوباره و گذاشت کنارش آنرا...دستم از ماگ گرفتن

  ینحو به و کرد حلقه شی ها زانو دور را  شیها دست

 !بود گرفته آغوش در را خودش

  او یحال هر در و شهیدنش،همید نجوریا از گرفت دلم

 اصال انگار امشب اما دی خندیم و کردی م یشوخ فقط

 !نبود نجایا

 

 ! نمتیبیم ی نجوریا یوقت  رهیگیم دلم_

 

 حال در که بود یا قهوه از تر تلخ زد، که یتلخ لبخند

 !بودم کردنش مزه

 مطمعن اما باشد تلخ یروز  ایمیک لبخند شدینم باورم

 خود سخت پوسته در نگونهیا او که شده یزیچ بودم

 !گرفته آرام و ساکت انقدر و رفته فرو

 



 هی عاشق دوستام از یکی بودم که ییراهنما  دوم_

 کالس سر ی داشت،حت دوستش یلیبود،خ شده یپسر

 نگاه هم  رو کتاباش و دفتر کنار و  گوشه هر هم

  مسخرش همش!بود نوشته رو عشقش  اسم یکردیم

  تجربش دوارمیام گفت بهم روز هی نکهیا تا کردمیم

  اون ای حالم  و حس به یخندیم باز نمیبب  اونوقت یکن

 !بهت بخندم که منه  نوبت روز

  هی نکهیا تا گفتم بهش ییبابا برو و نگرفتمش یجد

 دارم،اول عالقه یکی به  کنمیم حس گفتم بهش روز

 که تو شدی چ که گفت تمسخر با بعد و دیخند بهم یکل

 دلت هیچ حاال  یدیخندیم  بهم و یکردی م مسخره منو

 عاشق وقت چیه یگفتیم  نانیاطم با یلی خ که رفته،تو

 ! شده؟ یچ االن!حرفا نیا و شمینم

 یحت من  گفتیم راست اون بگم بهش نداشتم یحرف

  در دستم از  دلم یچجور و کجا و یک دمینفهم خودمم

 شیش سند گهید دلم که اومدم خودم به  یوقت اما رفت

 !نبود خودم  نام به دنگش

 از یداشت موتور سوار دوستات از یکی با روز هی

  روتو تو یول دمتید که یشدیم رد  مدرسه یجلو



 سالم نشونه به که من سر  به یتوجه  و یبرگردوند

 !ینکرد دادم تکون برات

 هیگر ریز زد  بود رها اسمش که دختر اون روز همون

 دنبالش یول  چرا دمینفهم مدرسه،اولش داخل دیدو و

 : گفت دمی پرس که حالشو علت و رفتم

  موتور ترک االن که همون ؟یدید رو پسره اون

 اخم اکثرا  که چهارشونه پسر بود،همون نشسته

 چند رو رضایعل چون گهی م تورو دمیفهم کنه،اونجایم

 در رضایعل دونستمیم شناختمش یم و  بودم دهید بار

 روشون به فقط آشنا چه بهیغر چه یطی شرا هر

 !نه تو  یول خندهیم

 :گفت  و کرد پاک اشکشو بعد

 اول...ید ینم پا بهش تو یول شده عاشقت دوساله

 پا بهش تو گفت یوقت یول حرفش از شدم شوکه

  روز چند  گفت نکهیتاا...بود اراده یب  لبخندم یدینم

 لشیدل و یزد بهم باهاش یدوست ماه کی از بعد شیپ

  اشکم داشت گهید که بود ،اونجاینگفت بهش هم رو

 !ومدیم در

 گهید کس با و یبخوا رو گهید یکس نمیبب  تونستمینم

 !یباش  دوست یا



  لحظه همون از قایدق یول بودم یمیصم  رها با یلیخ

 کنم،نه کیعل سالم باهاش خواستینم دلم یحت گهید

 !نمشیبب یحت نکهیا

 جوره چی ه و بودم جنگ تو قلبم و مغز با هنوز من

 دلم تو مهرت که بقبولونم  خودم  به تونستمینم

  کهیت کردم؛بهتیم تتیاذ شه ی نشسته،هم

 دونستمیم نکهیا با یکردم،حت یم ینداختم،شوخ یم

 یکردم،وقتیم بارت فحش ادیم بدت فحش  از چقدر

 نیکاز بودم گرفته ادی و زبانو کالس بودم  رفته تازه

 بهم یوقت شه،خواستمیم نایا و عمو پسر  یمعنا به

 اون به شهینم میحال  یزیچ و ام بچه هنوز یگفت

  که شدم بزرگ یاونقدر بدم نشون بهت صورت

 کلمه چند کردم وشروع بزنم حرف یس یانگل تونمیم

 گفتم بهت میبعد جمله  تو بعد و زدم حرف   یسیانگل

 وقت چیه دینبا یگفت بهم و شد مشت دستات که نیکاز

  رها هیقض سر چون شب اون از اما کنم تکرارش

 گفتمیم  بهت دمتیدیم  بار هر بودم کرده  لج باهات

  یخوردیم  حرص شهیهم  تو و جان« نیکاز سالم»

 بده حرصت  یزیچ هی یوقت اما نه ای یدون یم دونمینم

 مشت و دستات شیشنوی م ای شینیبیم  یوقت شهیهم

  یرو یرگا و زننیم یدیسف به که یجور اونم یکنیم



 گفتمیم شهی هم دونستمیم چون...رونیب  زنهیم دستت

  خونه میدیرسیم که بعدم کنم تتیاذ و یبخور حرص تا

 و حرصت نستم تو نکهیا برا دمیخندیم خودم با یکل

  محسوب برام یبزرگ تیموفق نیا ییجورای و ارمیب در

 !شدیم

  واکنش یزیچ   هر به نسبت وقت چیه تو باشه یچ هر

 بدم حرصت بودم تونسته من نکهیا و یدینم نشون

 !بود یکل خودش
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 مزه یکم و برداشت کنارش را اش قهوه ماگ آرام

 قیعم و برگشت یقبل حالت همان به بازهم بعد و کرد

  آن در بود شده غرق شد،انگار رهیخ شی رو روبه به

  ها روز  همان جز زیچ چیه به حواسش  که روزها

 :نبود

 



 کلمه اون با دمتیدیم دفعه هر موقع اون  از گهید_

  ازش گهید  گذشت که مدت هی اما کردمیم تتیاذ کمی

 یوقت کیعل سالم موقع بار هی نکردم،چون استفاده

  داخل محض به تو و گفتم نویا خونتون میبود اومده

 به یدیکوب و مشتت تیعصبان  و حرص از من رفتن

 !وارید

  که بود فکرم تو همش برات  شد شیر دلم روز اون

 روز اون ،از یار ینم روت به و یدار درد چقدر االن

 تتیاذ کمتر و بزارم  سرت سربه کمتر کردم یسع

 بهم که یروز تا همچنان یول شدمینم دلم فیکنم،حر

  و کنم انکارش داشتم یه،سعیچ بهم نسبت حست یگفت

 داشته دوست دینبا که بفهمونم خودم؛دلم،مغزم به

  یبدجور نفهمم زبون دل چون نشد؛نشد اما باشم

 !شدینم کنده یچجوریه و بود کرده ریگ شتیپ

 یرفت،حتیم ضعف برات دلم دمتیدیم که ییوقتا

 موهات،بغلت تو دیکشیم دست مامانت که ییوقتا

 یچ گفتمیم دلم تو رفتیم صدقت قربون و کردیم

 بغلش تونستم یم و بودم زنعمو یجا االن من شدیم

 ایکنم، نوازشش و ببرم پرش یموها تو کنم،دستمو

 مثل یزدیم حرف باهام یوقت اگه شدی م یچ نکهیا

  برخورد تر میمال یزدیم حرف هیبق با که ییوقتا



 یرو من با  زدنت حرف موقع شهیهم اخم و یکردیم

 !نبود؟  صورتت

 سرت سربه من نکهیا بدون بار هی بود شده آرزوم

 نکارویا تو کنم باز حرفو  سر باهات بخوام  و بزارم

 در یحت ی کردینم سالم من به شهیهم یحت ،تویکن

 و یدادیم تکون و سرت فقط اخم با من سالم جواب

 دمیدیم نارویا همه من و یشدیم رد کنارم از توجه یب

 خودم با و دمیخواب ینم تاصبح دمتیدیم که  یوقت هر و

 !شدینم اما بشم متنفر ازت کردمیم یسع زدمیم حرف

 !نشد کردم  یکار هر

 بد خواستم ی زد حرفهارو اون یوقت یخواستگار روز

 اما ندارم دوست و خوامتینم من بگم و کنم برخورد

 !نشد بازم

  مطرح رو موضوع آقابزرگ خونتون تو  صبحش یوقت

 نبود دلم تو دل و شدیم آب قند دلم تو نکهیا با کرد

 برعکس قایدق که ییها زدم،حرف هارو حرف اون

 کردمیم یسع بود که هرجور من و بودن دلم یحرفها 

 !کنم دور خودم از تورو

 از برم خوندن درس بهونه  به گرفتم میتصم بارها

  نکهیا تصور از یحت یول  کنم فراموشت  بتونم تا رانیا



 وونمید هم  یکشیم تو که نکشم نفس یآسمون ریز

 ! کردیم

 به روز اون که بشنوه ی دختر اگر دینتونستم،شا من

 نکهیا بهم،بدون یکرد عالقه ابراز تو نکهی ا محض

 بکشم حجله دم رو گربه ی قول به و بزنم کنم،پست ناز

  دادم وا عی سر ها یامروز قول به ای دادم رو جوابت

  فکر سالها که یپسر ای دختر هی و خدا فقط یول

 کنند درک توننیم بوده طرفه  هی عشقشون کردنیم

 کابوس ،سالها یبکن یتصور  نیهمچ سالها  یوقت که

 یکس با عشقت شدن عروس ای شدن داماد شبهات

 هی گهی د یکی نکهیا تصور  باشه،سالها تو از ریغ

  از باشه،سالها عشقت بغل تو تو ی جا  به یروز

  برات یداریب خوابو یعاشقش که یکس نبودن تصور

  نکنه،فقط فرق برات دی خورش  نبود باشه؛بودو یکی

 نیهمچ  سالها خودشون  که کنند درک تونن یم ییکسا

 همه میزندگ تموم تو! باشن کرده تصور رو ییزایچ

  با و رمیگی م یشوخ به رو  یچ همه چون کردند فکر

 فهممینم زای چ نیا از یچی ه  کنمیم یشوخ یز یچ هر

  همه از شتریب که یاون شه یهم دونهینم یشکیه یول

 سربه و کنهیم یشوخ همه از شتریب که یخنده؛اونیم



 شهیهم که شترهیب یاون از دردش زارهی م اون نویا ری

 !فهمهینم یشکیه  نویا! ساکته

 

 

 :انداختم اش شانه یرو را کتم

 

 !شهیم سردت هواسرده_

 

 

  یرو را سرش و کرد نگاهم اشک از پر یها  چشم با

 :کرد کج اش شانه

 

 !نشود نیا از  تر سرد هوا که کن بغلم_

 

 !فشردمش خودم به محکم و کردم بغلش خشونت با

 

  خودت یول ها یریبگ اعتراف من از بود قرار مثال_

 !یکرد اعتراف زیچ همه به



 

 :کرد جدا ام نهیس  از را سرش  و دیخند آرام

 

  و عقل نی ب جنگ روزیپ که یکس یا دارم  دوستت_

 !یشد قلبم

 

  ابراز جواب و کنم تحمل نتوانستم نیا  از شیب گرید

 ! دادم ام بوسه با را عشقش
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  متعجب اش زده خجالت چهره دنید با دمیکش که عقب

 در را سرش و دیکش خجالت شتریب که  کردم نگاهش

 ام خنده یجلو  نتوانستم گرید که کرد پنهان  ام نهیس

 !دمیخند بلند و رمیبگ را



  از را سرش  لحظه چند یبرا ام خنده یصدا دنیشن با

 و زد می بازو به یمحکم مشت و کرد جدا ام نهیس

 !کرد پنهان ام نهیس در را سرش دوباره

 

 ! نخند_

 

 چند  خجالت که دادیم نیا از نشان اش  یدستور لحن

 یایمیک شده باز و رفته نیب از ششیپ  لحظه

 ! یشگیهم

  تکرار ی ه و کردیم نگاهم یتخس با

 را ام خنده  یجلو توانستمینم من یکرد»نخند«؛ولیم

 ! رمیبگ

 

 یمامان و ناز و ام یب نیا ادینم بدم بخند؛منم یاوک_

 !ها یقبل یپپس  یقوط شی پ بفرستم رو

 

 به و شد  جمع ام خنده  ناخوداگاه حرفش دنیشن با

 چند اخمم دنید نشست،با  میابروها نیب ی گره آن یجا

 ! برد باال دستش در را نیماش  چییسو و رفت عقب قدم



 !آمد رونیب دیکل و زد را موتیر کنار دکمه

 را ریدزدگ چقدر هر و رفت  نیماش سمت به خنده با

 !نشد باز نیماش قفل زد

 یلبخند  با من بار نیا که کرد نگاهم تعجب با

 ! کردم نگاهش روزمندانهیپ

 

 از مدلش که نیماش نیا ی دونینم هنوز!جان یبستن_

 نداره؟  چ ییباالتره،سو   خودتم نیماش

 

 کمینزد یطان یش خنده با که کردم نگاهش تمسخر با

 ! شد

 در موتیر یکپ یموتیر کرده اش مانتو  بیج در دست

 !دیکش رونیب را من دست

 

 !گهید منه دست دکشیخب،! اوومممم_

 

 !دانستمینم  را کردکیم کار چه دیبا دختر نیا دست از



  داد نییپا را شهیشد،ش سوار و رفت نی ماش سمت به

 : زد داد و

 

 برم،امشب من دیارینم  فیتشر ارشاد جان  حسام_

 ! باشم ستیپ تو گهید قهیدق ستیب دیبا و  ست مسابقه

 

 که یروز از نویماش نیا من نییپا ا یب  جدت جان_

 و یکی اون یزد!بود گرفته چشم شگاهینما آوردن

 قراره فردا!یکنیم داغون یزنیم نمیا  یکرد داغون

  داغون نمیا!بدم دیبا اونارو پول شگاهینما  ادیب نیماش

  دیبا اونور نوریا یا لهیوس  چه با گهید دونمینم یکن

 !برم

 

  حال اون!یصندل نه داره بوق نه! یممدل مش خر_

 !برو اون با دهیم

 

 !کردم نگاهش و شد درشت چشمانم

 ! گرفتمی م را حالش خوب وگرنه نبود یقلقلک فیح

 



* 

 

 شده نییتز ممکن  شکل نی تر بایز به آقابزرگ عمارت

 نییتز به یازین بزرگ ارشاد عمارت بود،گرچه

 ...اما نداشت

 

 خودم قهیسل  به خودم  را عمارت یها اتاق از یکی

 ! بودم کرده نییتز

  عالقه یصورت  رنگ به اصال ها دختر هیبق برخالف

 !نداشت

 

  را اتاق کل  قرمز و یمشک و دیسف میهل یها  بادکنک

 از بودم کرده پر هارا وار ید از یکیبودند، کرده پر

 !االن تا ینوزاد از شیها عکس

 دهیچ شکل یقلب یها  شمع هارا وارید تادور دور

 !بودم

 !یمشک یکی و دیسف یک ی قرمز، یکی

 !داشت راه یپشت اطی ح به اتاق نیا



 !بودم گذاشته را اش هیهد که ییجا قایدق

  در چطور ندیبب را اش هیهد یوقت نکهیا تصور از

 !گرفت ام خنده پردیم آغوشم

 !!!حفظ حفظ  ...بودم حفظ از را دختر نیا من

 

  الل_زبانم #

 

#Part_33      

 

 ا یمیک#

 

 

  را شیموها  تک تک توانستمیم بودم کالفه که یآنقدر

 !دستش بدهم و بکنم

 

 !ادینم بهت شیآرا مدل  نیا کنم فکر_

 



 :بود آمده در کفرم گرید

 

 !من رو از کناز بکش_

 

 : کرد نگاهم تعجب با

 

  یزد چنبره  شونهیعروس شب که مردا ن یا نیع چته_

 !کنه کارمیچ قراره کنهی م فکر ندونه یکی من رو

 

 دادم هلش عقب  به که کرد نگاهم شده گرد یچشما  با

 !شدم بلند و

 

 بهت اون ادینم بهت نیا گهیم یه اومدم صبح از_

  حسام آقا گهیم نکن ینجور یا ابروهامو گمیاد،میم

 گفته ساری ب گفته فالن حسام   آقا گهیم نیگفتن،همچ

 خوادیم و ارشاد جان حسام نیا ی ابروها  انگار

 ؟ یبردار ابروهاشو ادیب بزنم برداره،زنگ

 



  با همچنان من و کردیم نگاهم داشت تعجب با همچنان

 :آوردم در را کارتم و برداشتم را لمیوسا تمام غرغر

 

 بکشم؟ چقدر_

 

 ...نینشده،بش تموم کارت که هنوز_

 

 :دهد ادامه نگذاشتم

 

 !بگو مبلغ فقط_

 

 !رونیب زدم و دمیکش کارت گفت که را مبلغ

  چشمم یا  لحظه یبرا که کردم حرکت  خانه سمت به

 !دمیترک خنده  از و افتاد خودم به نهیآ در

  خانه به.بود  شده دار خنده یوحشتناک طرز به ام افهیق

 با مامان.رفتم باال و شدم ادهیپ عجله با دمیرس که

 :کرد نگاهم و زد صورتش به دنمید

 



 چرا نشده تموم کامل کارت که ه؟تویا افه یق چه نیا_

 ؟یاومد االن

 

  بهتر شصت دهه ن؟مالیفرستاد  منو شگرهیآرا اون_

 اونو گفتن نو یا حسام آقا.ست ین شیحال ی چی بابا،ه بود

  ابروهاتونو.کنم رنگ فالن موهاتونو گفتن.گفتن

 نیا از حسام آقا.بردارم یاونجور  بردارم ینجور یا

 مطمعن بخدا یعنی.دونمیم من ادینم خوششون مو مدل

 ...منو فالن ایب بگه  حسام آقا شدم

 

 ا؟ یمیک_

 

 چه دمیفهم تازه و آمدم خودم به مامان بلند یصدا با

 .گفتمیم داشتم

 

 تا ساعت دوسه آخه؟کال یکن کاریچ ی خوایم اآلن_

 .جان مامان مونده مراسم

 

 . جانم مامان شمیم حاضر  خودم_



 

  شه«بهیم رید گفتن»داره با که دیبگو ی زیچ  خواست

  سر ها پله از بود کینزد که کردم تند پا اتاقم سمت

 ! بخورم

 کی و رفتم حمام به کردم که یکار نیاول  و رفتم باال

  زده سرم به  که ییها تافت تا گرفتم ساعته مین دوس

 !شوند  پاک صورتم یرو شیآرا لوازم و بود

 

  خشک  سشوار با را م یموها عیسر آمدم که رونیب

 !شوند داغ تا زدم برق به را سیبابل و ویو   و کردم

  تنم روشن سبز کوتاه راهنی پ کی و رفتم کمد سمت به

 .نشستم شمیآرا زیم  یجلو و کردم

 نییپا سی بابل با بعد و کردم  زیر ویو   را  میموها اول

 درشت فر دیرسیم باسنم ریز تا که را بلندم یموها

 !کردم

 

  فقط و دادم انجام  صورتم یرو میمال یلی خ  شیآرا کی

  یها لب ی رو سخاوتمندانه و پررنگ یلیخ را رژم



  نگاه ساعت به اول شدم بلند جا دم،ازیکش  ام برجسته

 !حسام آمدن تا داشتم وقت ساعت مین و کی فقط.کردم

 

  تا ختمیر  کمرم یرو را میموها و دمی پوش را لباسم

 !نشود مشخص یلی خ لباسم یباز

  را فمیظر  سیسرو و بستم دستم مچ دور را ساعتم

 !انداختم

 را  بندن دست قفل نتوانستم کردم یکار هر اما

 میبگو مامان به رفتن موقع  تا گذاشتم کنارش.ببندم

 .ببندد میبرا

 و گذاشتم سرم یرو را بود گلم دسته ست که یگل تاج

 و شال  و گرفتم،مانتو دوش عطرم با  نکهیا از بعد

  اتاق از میها کفش دنیپوش از بعد و برداشتم را فمیک

 . رفتم رونیب

 

 من به نگاهش تا رفتم بود،جلو نشسته  حال در مامان

 جا از و کردم نگاهم اشک پر ینگاه و ن یتحس با افتاد

   بست را بندم دست ام گونه دنیبوس از  بعد و شد بلند

 ! شد بلند زنگ یصدا  دیبگو یزیچ خواست تا و
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 ؟یعنی هیک_

 

 .حسامه_

 

 خودش که کردم نگاهش پرسشگرانه و تعجب با

 :داد جواب

 

 رهیم ادتی که یشیم ریدرگ یاونقدر دونستمیم چون_

 و گفتم انوی جر و زدم زنگ بهش من ی بد خبر بهش

 !دنبالت  نجایهم  ادیب گفتم بعدم

 



  یمانتو دمیپوش از بعد  و کردم نگاهش تشکر با

 برداشتم را فمیک سبکم ری حر شال کردن سر و رمیحر

 . شدم خارج خانه از مامان گونه دنیبوس از بعد و

 

 خانه در به منتظر و بود زده هیتک دشی جد نیماش به

 :بود دوخته چشم

 

 از دیبا االن  و دادم لتیتحو شگاهیآرا دم بردمت صبح-

 دایپ ایدن ی جا  چیه ل نگت یعنیرم؟یبگ لتیتحو نجایا

  بعد زده ازت  نسخه هی خدا اصال!جان  یبستن شهینم

 از دیتول توقف دستور عیسر دارن گناه هام بنده گفته

 بعد شگاهی آرا از که یعروس!داده رو تو  نسخه یرو

 !کرد فرار شگریآرا کردن یا قهوه از

 

 !دیخند بعد و

 

 دل بیعج که بودم شده یت یجذاب رهیخ همچنان اما من

 .بردیم



  گذاشتم اش مردانه  شیر ته یرو را دستم و رفتم جلو

 !دمیبوس  را اش چونه شدم خم و

 

 .سالم_

 

 را بود اش گونه یرو که  را دستم کف بعد و دیخند

 !دیبوس

 

  جان یبستن احوال و حال!خودم  خوشگل خانم سالم_

 من؟

 

 .دمیخند

 

 ! خوبم باشه خوب جانم  ریشمش اگه_

 

 خنده باعث نیا و بودم کرده اشاره اسمش یمعن به

 !شد اش

 



 !که شهینم اصال ینکن یجواب  حاضر یعنی_

 

 : انداختم باال یسر تخس

 

 !نکن فکرشو اصال.شهینم.نچ_

 

 :زد لبخند محو

 

 شه؟ یم کم ؟اونیچ  روت_

 

 .زدم لبخند و انداختم باال سر تخس باز

 

 !ستین یشدن کم اصال.وجه چی ه به اونکه_

 

  بعد.کرد تمی هدا نیماش سمت به کردو نگاهم  عشق با

 .شد سوار  هم منخودش شدن سوار از



 دستم و برداشت یگل دسته عقب یصندل از شد خم

  که یگل دسته  که میبگو و کنم اعتراض خواستم.داد

  یرو از خودش که است ست گلم تاج با بود دستم

 را شالم یکم و برداشت قرمز  رز از یگل تاج داشبورد

 !برداشتم سرم یرو  از خودم که فرستاد عقب

 تاج و برداشت سرم یرو از را یقبل گل  تاج یآرام به

 .گذاشت سرم یرو را قرمز رز گل

 

  را میموها  بعد و زد ام یشان یپ یرو یا بوسه شد خم

 :دیکش بو

 

 ! موهاتم  عطر عاشق_

 

 ...  عطر اگه حاال_

 

 ادامه نگذاشت که میبگو خواهمیم چه  دیفهم انگار

 ..دهم

 



  کم اصال تو یرو که شده ثابت بهم ن یا منو نیبب_

 . الیخیب پس!خب؟ شهینم

 

 دیبوس و گرفت را دستم اوهم .نگفتم یز یچ و دمیخند

 .افتاد راه به و زد  استارت بعد

 برخالف من اما نبود یاد یز راه بزرگ آقا عمارت تا

  نباریا شود تمام زودتر راه داشتم دوست که شهیهم

 بزرگ آقا خانه و ما خانه نیب مسافت داشتم دوست

 . شود شهیهم  از تر یطوالن

  خارج اش مردانه دست از دستم نداشتم دوست چون

 .شود

 

  ناخواگاه و کردم نگاه اش مردانه و جذاب رخ مین به

 :کردم زمزمه

 

 ! یجانان هم و  یجان هم که  دور بد چشم_

 

  الل_زبانم #



 

#Part_35      

 

  به یبد بغض یناگهان طرز به یول دانمینم را لشیدل

 بزاق دادن فرو  با کردم یسع.زد چنگ میگلو

 ...اما دهم فرو هم را دهانم؛بغضم

 

 یحت من  و خورد سر چشمم  از سمجانه یاشک قطره

  نکهیا از قبل کنم پاکش تا ارمیب باال را دستم  نتوانستم

 !فتدیب آن به  حسام چشم

 هم ذوقم اما کردم ذوق نم نم باران شدن شروع با

 .دیرسینم بغضم به زورش

 

 ! کنار بزن_

 

 : زدم داد من نباریا  و کرد نگاهم

 

 . کنار بزن_



 

  باران ریز  و شدم ادهیپ ن یماش از عیسر زد که کنار

 !ستادمیا

 

 .یشی م سیخ_

 

 ! ستین مهم_

 

 :کرد نگاهم ثیخب

 

  بهت بزنه بارون جان،اگه  یبستن یول ستین مهم آره_

  شتیشه،آرایم پاک شتی آرا یبش سیخ .یشیم سیخ

 گهید  رفته سرم یکاله چه فهممیم من بشه پاک

 !؟یشیم یچ هیشب یدونیم بعدش!رمتایگینم

 

 :داد ادامه خودش  و میبگو یز ی چ نگذاشت

 



  عکسشونو ها یبستن نیا یبند بسته یرو یدید_

  هیشب یکنیم  بازشون یوقت یول همونه مثال که زننیم

 شونیبند بسته یرو که یزیچ  اال هستن  زیچ همه

 زدن؟

 

 دوست چقدر.کردیم وانهید مرا مرد نیا شک یب

 که بکشم آنقدر و رمی بگ چنگ در را شی موها داشتم

 .شود کچل

 

 .ندارم دوست  کچل شوهر که فیف،حیح_

 

 آغوشش به و دیخند بلند که خواند را  فکرم انگار

  لحظه و رفتم یپذ را دعوتش لیم کمال با.کرد دعوتم

 !امنش و گرم آغوش انیم شدم  گم بعد یا

 

 !دارم دوست_

 

 . کردم نگاهش



 

  نباشه فتیوظ  که بگو یز یچ هی یول فتهیوظ اونکه_

 !یبدون اون به موظف رو خودت و

 

 رهیخ خوشگلش یها چشم با و شد گرد شیها چشم

 : شد ام

 

 ! ترسمیم_

 

 .کرد بغلم تر تنگ

 

 ! ؟یچ از_

 

 اش نهیس به را سرم خورده  باران یها  گربه بچه مثل

 !فشردم

 

 فیکث منم رهنی،پیچ ی ه شهیم خراب شتیآرا_

 !؟یچ از  بعدم!یکنیم



 

 :شدیم پررو چون دمینخند اما گرفت ام خنده 

 

  که ندادم  بابتشون پول کم که و شیآ؛را اوال،لوازم_

 فی کث هم لباست جهینت در شه  پاک و زهیبر

 !نباشن یشگیهم روزا نیا ترسمی م دوما.شهینم

 

 یاجزا  تک درتک را نگاهش کردو خارجم بغلش از

 :چرخاند صورتم

 

 ! ؟یننداخت جا حرفات  از بعد رو  یزی چ هی_

 

 که وقت هر دمیرس مانیکودک به و کردم فکر کمس

 فهماندیم  ما به نگاهش با حسام و میزدیم بد نفوس

 : مییبگو که

 

 .انداختم  چرا،_

 



 ! ؟یچ_

 

  لب یرو را  دستم آخر در و کردم نگاهش یفتگیش با

 با دو هر و کرد را کار نیهم متقابال که گذاشتم شیها

 :میزد لب هم

 

 ! الل  زبانم_
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  نگاهم برداشتم،پرعشق شی ها  لب یرو از که را دستم

 :زد لب تر احساس پر و کرد

 

 !دارم دوست_

 



 گرانید حال کردن خراب من؛استاد دوستانم قول به

 که االن نیهم مثل.بودم یاحساس فوق لحظات در

 به بازهم من و زدیم  برق عشق از حسام چشمان

 .زدم برجکش

 

 نیبب!ه؟یچ  من به امشبت یکادو بگو  حاال.دونمیم_

 و  کیکوچ  زیچ هی یلفظ ریز عنوان به من  منو،امشب

 به.باشم گفته.کنمااااا ینم قبول ارزونو و ارزش یب

 !ی بد زویچ اون بهم دیبا یلفظ ریز عنوان

 

 .کرد نگاهم تیعصبان و حرص با توام یا خنده با

 

 . ایحال ضد  استاد یعنی_

 

 !یبش متذکر تو خوادینم دونمیم خودم . اوهوم_

 

 .کرد مشت را دستش

 



 ؟یخوا یم یچ یلفظ ریز عنوان  به مثال حاال_

 

 اما داشتم  دیترد گفتن یبرا.کردم نگاهش یکم

 .گفتم آرام آرام و بستم را چشمانم.گفتم

 

 .خوامیم رو یمامان و قرمز ینیالمبورگ  اون_

 

 : کرد نگاهم شده درشت یچشمان با

 

 !عمرا_

 

 :کردم زی ر را چشمانم

 

 عمرا؟  یچ_

 

 !عمرا.بدم بهت و  ینیالمبورگ اون من نکهیا_

 



 .شدم  تخس باز

 !عمرا منم پس.یاوک_

 

 :گرفت اش خنده کردم حس

 

 !جان یبستن عمرا یچ_

 

 . جان ریعمراااا،شمش.بدم بله بهت نکهیا_

 

 : داد شیابروها  انیم یاخم  به را شی جا اش خنده

 

 نیا با ندارم دوست  اصال ایمیک نی ؟ببیگفت یچ_

 برام چقدر یدونیم یوقت اونم.یکن یشوخ  موضوع

 !داره تیاهم

 

 با پس.داره تیاهم من  یبرا هم جان المبور اون_

 یقاط بد که نکن یشوخ هم تو مهمه برام  که یزیچ

 ! کنمایم



 

 

 !گه؟ید اومد در کجات از نیا!ه؟یچ  المبورجان_

 

 اخم همچنان اما داشت  خنده از ییها رگه شیصدا

 !بود صورتش پادشاه

 

 ینبود خنگ  انقدر که  او.گهید جان  ینیالمبورگ_

 !ارشاد جان حسام
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 ینبود خنگ  انقدر که  تو!گهید جان  ینیالمبورگ_

 !ارشاد جان حسام

 



 شدن درشت یبرا ییجا  واقعا گرید که ییها چشم با

 رونیب میبرا را زبانش دفعه کی و کرد نگاهم نداشت

 !آورد

 درشت نیا از شیب گرید که بودند من چشمان بار نیا

 ارشاد؟ جان حسام آنهم کردن یدراز زبان.شدندینم

 !بود  رممکنیغ

 

  یتونینم ینیالمبورگ دوما.کی نیا ی خودت خنگ_

 !نچ نچ!جان المبور گهیم گفتن کامل یجا  ؟بهیبگ

 

 ناراحت  یلیخ دستت از بعدشم.من نه ییتو خنگ_

 .شدما

 

 ! کرد نگاهم تعجب با باز

  به ناخواسته و رفت ادمی را  بزنم خواستمیم که یحرف

 : آوردم زبان

 



 برم مانندت گوسفند یچشما اون قربون من آخه_

  روز.بکنم یاعتراف هی دی با.چشات خوشگلن چقدر.که

  ازت حالم  نکهی ا خاطر به  من.کرد جذبم چشمات اول

 دفعه واقعا  اما کردمینم نگات  وقت چیه  خوردیم بهم

 ی  مامان ی  گوسفند یچشا تو زدم زل  خوب که یاول

 موقع همون که ختیر یجور  هی ت،دلمی داشتن دوست

 !المصب که  ستین بشو دل گهید دل نیا که دمیفهم هم

 

  چشمانم و رفتم جلو که بودند درشت چشمانش هنوز

 . بردم جلو را صورتم و بستم را

 

 !مایرسیم مراسم به رید.نمیبب کن بوس  چشامو_

 

 .زد کمر به دست

 شهیهم ارشاد   جان حسام امروز ارشادم جان حسام

 !که نبود

 .نبود اصل.بود یکپ کنم فکر

 

 !؟یمیک یبستن هیگوسفند من یچشما_



 

 .دمیکش یبلند غیج

 

 ! باباجانم  ادیم بدم یمیک یبستن از من گفتم صدبار_

 

 دیکش را رهید،دستگیرس نی ماش به تا رفت عقب عقب

 : کرد من روبه شدن سوار  از قبل و

 

 ما ها،نصل باشه جهان تو تو از تا ده  ییخدا یعنی_

  یجور هی  آدمو اصال.خودم جان شهیم  منقرض پسرا

 کنه جبرانش  تونهینم گهید کس چیکه؛ه یکنیم نابود

 !یلعنت که

 

 . زدم غیج که شود نیماش  سوار خواست

 

 ! شدم سیخ_

 

 .یداشتن دوست دراز زبان



 

  کنار بزنم یگفت رفت؟خودت ادتی.یخواست  خودت_

 . نکردم مجبورت که من

 

 ! من؟ دست یداد عقلتو چرا تو_

 

 .نگزاشتم که دیبگو ی زیچ  خواست

 

 !یر یبگ منو یومدینم که یداشت عقل اگه تو گرچه_
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 :کرد نگاهم  و دیخند

 



  وونهید هی فقط یدار قبول که خوبه  یلیخ نیا_

 . رهیبگ تورو ادیب تونهیم

 

 ! داد ادامه خودش و بزنم یحرف نداد اجازه

 

 باشه؛اگه یوونگید تو داشتن دوست اگه یول_

 !میوونگ ید نیا عاشق من ی  وونگید خواستنت

 

  محکم و کنم بغلش توانستم یم داشتم دوس چقدر

 ...اما ببوسمش

 ! شدیم پررو

 

 در را نگاهم.ستادمیا اش یقدم کی در  و رفتم جلو

 اول اراده یب و چرخاندم صورتش یاجزا  تک تک

 بعد.اش یاستخوان ینیب بعد.دمیبوس را  شیها چشم

  چشمان در اول تینها در و اش یشانی پ.شیها گونه

 و بستم را  چشمانم تینها در و شدم رهی خ مشتاقش

 !گرفتم نشانه را شی ها لب بار نیا

 



  تکرار را کارم متقابل و گذاشتم گردنش پشت را دستم

 نگاه هم چشمان  در اول دو م؛هریدیکش که عقب.کرد

  او یها لب هدف که بود من یشانیپ بار نیا و میکرد

 !شد

 .دیبوس را ام  یشانیپ احساس پر و قیعم

 !بود چشمانم اش یبعد هدف

 .دیبوس را ام ینی ب تینها در و میها گونه بعد

 !ماندن او  کینزد از بودم نشده ریس  هنوز اما من

 

  را شیها  لب بازهم کرد فکر او و بردم جلو را سرم

 .بست را چشمانش و زد ی لبخند که دهمیم قرار هدف

 ... اما من

 

 زدم اش مردانه چانه یرو قیعم اما کوتاه یا بوسه

: 

 

 !جانم ریشمش دارم دوست_

 



  زنگ با که دمیکش  آغوشش به بار نیا و دیخند

 :کرد زمزمه لب ریز و دیکش عقب اش ی گوش خوردن

 

 !من نمتینب فقط رضایعل...پدرت بر یا_

 

  طرف سمت به من و کرد نگاهم چپ چپ  که دمیخند

 !شدم سوار رفتم گرید

 .بود رضایعل با صحبت حال در همچنان شد که سوار

 .کرد نوازش آرام را پشتش و گرفت را دستم

 

 **** 

 

 و شد ادهیپ نیماش از میدی رس که بزرگ  آقا عمارت به

  من شوم ادهیپ گفت و کرد باز را در آمد من سمت به

 :بود افتاده ادمی تازه اما

 

 ! شمینم ادهیپ_

 



  در از شده  سست یا لحظه یبرا دستش و کرد تعجب

 :گرفت فاصله

 

 نیهم به شم؟منم سوار ینکرد  باز رو در اونجا چرا_

 !شمینم ادهیپ لیدل

 

 .بستم و دمیکش را در که دیبگو ی زیچ  خواست

 مرغ مثل او و زدم او طرف از شده خم را  یمرکز قفل

 و کنم باز را در که زدی م بال بال ربع کی کنده سر

 که یوقت از امان و بودم کرده اما،لج من شوم ادهیپ

 .کردمیم لج من

 

 ادهیپ و کردم باز را قفل که بود گذشته  ربع کی قایدق

 .شدم

 :کرد نگاهم یکالفگ و حرص با

 

 .جانم حسام در اون به نیا_
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 ببوسد را دستم کردم اشاره و گرفتم شی جلو را دستم

 شدت به که  ینگاه و حرص با و شد یعصب واقعا که

 . کرد نگاهم دمیترسیم آن از

 . افتادم راه به عمارت داخل سمت به توجه یب

  دستم من و دیرس کنارم  هم م،اویدیرس که یورود به

 .کرد  نگاهم حرص با باز که آوردم جلو را

 

 بعد اما کردم امتناع اول من و آورد جلو  را دستش

  شیبازو دور را دستم و گذاشتم دستش در را دستم

 .کردم حلقه

 

  و رفت باال غیج و دست یم،صدایشد که عمارت وارد

 با که افتاد حسام خاله دختر به چشمم اول نگاه در من

 نگاه حسام به نیتحس و عشق با و من  به حسادت

 . کردیم



 

 بفهمه تا ارمیب در رو تهیعفر نیا یچشما باشه ادمی_

 ! اونه مال آخرش تا شد ایمیک  مال که یزیچ

 

 .دینخند اما بود گرفته اش خنده حسام

 ظاهر آن تا خنددینم هستند لیفام تمام چون  دانستمیم

 .شود حفظ اش یجد و  خشک و سرد

 

  مانیها مادر پدر همراه به بزرگ خانم  و آقابزرگ

 . میرفت آنها سمت به اول و بودند ستادهیا

 دیبوس و دی کش آغوش به  را مانیدو هر اول آقابزرگ

  هم بعد.کرد یخوشبخت ی آرزو و گفت  کیتبر بعد و

 .بود ها پدر و  مادرها و بزرگ خانم نوبت

 

  یزیچ خواستم.کردندیم نگاهمان لبخند با  بابا و مامان

 .آورد گوشم کینزد را سرش حسام که میبگو

 



  باز خب؟تو  نگو یزیچ.ایمیک کن مراعات توروخدا_

  در یخوب زیچ یعنی نیا و ید یکش لبت یرو  زبونتو االن

 . ستین ما کدوم چیه  انتظار

 

  با ها لی فام  همه وسط نیا و آزاد و دیق یب.دمیخند

 که یحسام جز به کردندیم نگاه ام  خنده به لبخند

 لب ریز اما برود نیب از شی سنگ وجهه آن  خواستینم

 :گفت یفتگیش با که دمیشن  را اش زمزمه

 

 یبستن یکرد رمیاس که بشم هات خنده نیا یفدا من_

 ! من خوشمزه

 

 که دمیبوس را اش چانه و شدم خم همه چشم مقابل

 . رفت باال دست یصدا

  نیا اما کند میدعوا ای بکشد عقب حسام داشتم توقع

 سرخ من و گرفت نشانه را میها لب که بود او بار

 .خجالت  از شدم

 



  سوخته پدر » و دهیخند بلند بزرگ خانم  و آقابزرگ

 .کردند ما یهردو نثار ییها«

 

 با دمیچرخ  که زنعمو و عمو و بابا و مامان سمت به

 ما به عمو و بابا بغل در که عمو زن  و مامان دنید

 ! هردو عشق پر نگاه و شدم ور روبه کردندیم نگاه

 

 عشق با و رفتندیم مان  صدقه قربان لب  ریز دو هر

 ! کردندیم نگاهمان

 !میداشت آنهارا که میبود خوشبخت چقدر که آخ
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 **** 

 

 حسام #



 

 نگاهش بود عقد سفره سر که یا  نهیآ داخل از

  دمیبوس اورا همه یجلو که بود شیپ ساعت کی.کردم

 چهره برخالف اما بکشد خجالت یکم داشتم توقع و

 در و گرفت  باال را سرش  ییپررو/با خجالتش از سرخ

 .گفت آمد خنوش همه به و  رفت راه جمع

 

 نگاه شی کارها به زده  بهت من دید ی وقت آقابزرگ

 بزرگ  خانم به وافر یعشق با توام لبخند  کنم،بایم

 : زد یچشمک و حکرد اشاره

 

  تعجب یجا  اصال.پسر سادهیوا من کنار رش یپ  نسخه_

 !کنه وونتید دختر نیا تا مونده  حاال.که نداره

 

 شدمیم ایجو  حتما وگرنه نبود وقت فید،ح یخند بعد و

 !زد را حرف نیا چرا که

 

 ایمیک سمت  به خورد میپا ران به که یا ضربه با

 : دیخند که برگشتم



 

 .خوادیم بله عاقد_

 

 .دمیخند بعد اما کردم نگاهش جیگ اول

 من ریا کس دختر نیا اما ساختمیم دینبود؛با یا چاره

 .شوم ریپ من بگذارد بود محال که یریبود،ا کس

 

 با ها دختر  و خواست  بله اول بار یبرا که عاقد

 یز یچ نه«خواستیبچ گل رفته  گفتند»عروس طنتیش

 او و دادم تکان ینف نشانه به را دستش که دیبگو

 یطانیش چشمک بعد و دیخند  زیر و گرفت گاز را لبش

 :زد

 

 بار نی ا و خواند را عقد خطبه عاقد هم دوم بار

 :اوردیب گالب رفت عروس

 

 دیبکش خودتون  زحمتشو گالبو.خستم من  شما جان_

 .کنمیم جبران من



 

  یجلو نتوانستم هم من بار نیا و دیترک خنده  از جمع

 .رمی بگ را ام خنده

 

  را خطبه دی لرزیم خنده از که ییصدا با عاقد سوم بار

 به را یس یسرو بابا یوقت  ایمیک زبان باز و خواند

 :افتاد کار به گذاشت شی پا یرو یلفظ ریز عنوان

 

 دوماد به  بدم؟من بله من سیسرو نیا با عمو،آخه_

 قبول و شرطسم دم،اگهیم  بله صورت هی در فقط گفتم

 تا هزار .برم پاشم نه اگه اما بدم رو بله کنهیم

  خونه پاشنه زایچ  نجوریا و مهندس دکترو خواستگار

 ریز عنوان به جونمو المبور  که کندن جا  از بابامو

 بله ارشاد جان حسام نیا به من گهید دنیم بهم یلفظ

 هوم؟. ندم

 

 نگاه من به منتظر همه و دیکش عقب خنده با بابا

 .کردند

 



 .دمینم اونو بره سرم_

 

 ... عاقد جناب یول.دمینم بله  بره سرم_

 

 :کرد  نگاهش باخنده باز عاقد

 

  یبش سنگ گنیم نیدیشن. گهید مجبورم و رفت دلم_

 !رفت شدم من ؟ینش عاشق

 

 : دیلرزیم خنده از گرید عاقد

 

  باباو و مامان  و بزرگ خانم و آقابزرگ اجازه با_

 !بله...بزرگترا هیبق
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 ا یمیک#

 

 .کرد کنترلش شدینم گری د که بود دهیخند انقدر عاقد

 

 .بود گفته حسام که شدم یاتاق وارد

 . ماند باز دهانم اتاق دنید با

  که یرز یها  گلبرگ و یم یهل یها  بادکنک و ها شمع

 کرده نییتز  را اتاق یفضا ممکن حالت  نیتر بایز به

 .بودند

 

 .برگشتم سمتش به که شد اتاق وارد حسام

 

 ینیتضم صبح تا من نجای ا.خونمون رمی م امشب من_

 ... بم دختر  که ستین

 

 !جان؟ ایمیک_

 



 .خواستن جز به بود یحس هر از یعار لحنش

 . کردم نگاهش

 راهنیپ  حاالفقط بودو آورده در تنش از را کتش

 !بود تنش به بود کرده  ترش دلبر بیعج که یدیسف

 

 :آوردم باال را مانی ها شناسنامه

 

 ؟یگرفت منو یشد خر باالخره یدید_

 

 .دیخند

 

  زبونت تمیموقع نیا تو.تو به من بگم یچ  اخه ایمیک_

 شه؟ ینم  کاریب

 

 حلقه گردنش دور را دستانم و انداختم سرباال تخس

 :کردم

 

 !پسر ای یدار دوست دختر نمیبب بگو  حاال.نچ_



 

 .دیخند بلند و گرفت  باال را سرش

 

 ؟ یریگ ی م سفارش_

 

 .دمیخند

 

 ...تنظ دیبا خب کردم صحبت  دکتر هی با_

 

  سکوت مهر میها لب به و شود تمام حرفم نگذاشت

 .زد

  خواستار خدا از دل در و کردم اش یهمراه عشق با

 .شدم  لحظات نیا بودن یشگی هم و یداریپا

 

 .نیبب پشتتو_

 

  کنار تراس یها پرده که برگشتم غقب به شیصدا با

 . داد نشان یخود من عشق و رفت



  باز را دستانم که یحال در و شدم الیخی ب را حسام

 :دمیدو سمتش به کردمیم

 

 .یییییجون المبور_

 

 .آمد دنبالم به و  دیخند حسام

 

 که یپسر  دخترو اون واسه پرداخت شیپ نمیا_

 . یگرفتیم  و سفارشش

 

 .کردم  تشکر دمیبوس را اش چانه
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  اتیعمل یبرا میبر یداد پرداختشو شیپ که حاال  خب_

 !سفارش لیتحو



 

 دیبا دانستینم  و بود شده ی قاط هم با خجالتش و خنده

 .کند کار چه

  نکهیا ای کند حفظ را خجالتش از یناش  اخم دانستینم

 . بخندد وانهید دختر نیا به

 .نبود ینشدن کم وجه چ یه به شیرو

 

 ! آخه؟ یکشینم خجالت چرا تو ییخدا_

 

 .ایمیک آخ

 

 !آخه کاغذ  نه دسته دم مداد نه ییخدا_

 

 بود درآورده را ارشادش جان حسام یادا  ییجورا هی

 آغوشش در قبل از تر تنگ حسام شد باعث نیا و

  حسام مردانه و پر یبازوها  انیم محکم  و ردیبگ

 .شود فشرده

 



 دست بعد.آخه شدن له سفارشا که ی نجوریا بابا_

 . ا/ه  فرستهیم پس  برسه یمشتر

 

  را شیموها یرو  محکم  بعد و دهیخند بلند  بلند حسام

 .دیبوس

 

 .که باشه تنت عروس لباس دارم دوست من آخه_

 

  زبر ششی ر ته بهخاطر که را اش مردانه چانه ایمیک

 .رفت اش صدقه قربان دل در و کرد لمس را بود شده

 

  باشه تنت یداماد لباس تو دارم دوست منم آخه_

 جان حسام تنده شت یآت که چه من به یول.که

 ... زم،دیعز ری شمش.ارشادم

 

  حاال.یدیم ادامه صبح تا کنم ولت.قبول باشه باشه_

 ...خودت تنده؟تو ششیآت ی ک نمیبب سایوا

 



  ریز را سرش و کرد لمس را حسام راهنیپ اول دکمه

 .دیکش بو قیعم و برد حسام گردن

 اش خنده کارش نیا با بود یقلقلک شدت به که حسام

  زیچ به را اش خنده ایمیک که دیخند زیر و گرفت

 .کرد ری تعب یگرید

 

 ؟ی دار دوست_

 

 زبان و نیر یش دخترک یها  یباز وانهید از حسام

 را سرش که بود او بار نی ا و بود دهیخند بلند درازش

 .برد ای میک یگلو ریز

 .زد گردنش  نبض ی رو یا بوسه

 

 . ستمین نزنه،منم نکرده ییخدا  روز هی نبض نیا اگر_

 

  را احساسش ابراض گرید  بار ایمیک داشت توقع حسام

  کند نابودش قد حرف؛تمام کی با و ردی بگ سخره به

 ...اما



 

 لب کث با و گذاشت حسام قلب یرو را دستش ایمیک

 .زدند مهر را حسام پرتپش قلب یرو  شیها

 

 ...!مرد من نتپه،بدون روز هی  قلب نیا اگر_

 

  یرو را دستش و کند تمام را حرفش نداد اجزه حسام

 .گذاشت ایمیک خورده رژ یها لب

 

 ! خدانکنه_

 

  توسط اشان عاشقانه لحظات بیتخر از  حسام حدس

 !چون بود درست حسام

 

 !ده؟ینپر ی مشتر تا میکن ثبت رو سفارشا میبر حاال_

 

 اول که بود  حسام یها لب بار نیا و دیخند بلند حسام

 !زدند مهر را شی ها لب بعد و ای میک قلب یرو



 

 **** 

 

 بهش که یخفگ  حس با و کرد باز چشم غرغر  با ایمیک

 قفسه یرو که شد حسام  دست متوجه بود  داده دست

 دنشیکش نفس از  مانع و بود افتاد اش نهیس

 !شد،شدیم

 ریز که یحال در و زد کنار  را حسام دست غرغر با

 !شد  بلند جا کرد،ازیم غرغر لب

 

  وسط قایدق بود؟اونم وقتش االن دونمینم من آخه_

  یمشتر دست به سفارشا یزاشتیم حداقل  ات؟خبیعمل

 !اوووف.گهید بعد برسن

 

 چشم آلود  خواب ایمیک یها غرغر دنیشن با حسام

 . نشست تخت یرو و کرد باز را شیها

 

  تو اونوقت خوردم من  حالو واال،ضد دونمینم من_

 !؟یناراض



 

 . کرد نگاهش حرص  با ایمیک

 

  نیهمچ بعدش.اینداشت سفارش ثبت قصد اولش حاال_

 ...  نشده سرد غذا خواستیم

 

 ... ماندو نصفه حرفش در یصدا دنیشن با
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 حسام #

 

  من نیا و  نداد ادامه را  حرفش در یصدا دنیشن با

 آب زدیم که یحرف کلمه هر با او یجا به که بودم

 .دیگز ینم هم َکَکش یحت او و خجالت از شدمیم

 



 سمت به است در پشت  یکی نکهی ا به توجه یب

  غر درحال همچنان یرفت،ول  اتاق درون  سیسرو

 . بود زدن

 بود افتاده نیزم یرو که را شرتم یت شده بلند جا از

 .رفتم در سمت به دنشیپوش نیح و برداشتم را

 

 ! بله؟_

 

 .آمد بزرگ خانم یشخص ال،خدمتکاریناز یصدا

 

 . شمان هستند،منتظر صبحونه زیم سر آقا و خانم آقا_

 

 . میایم االن ما برو شما_

 

 در.رفتم س یسرو سمت به من و رفت و گفت یچشم

  ور حال  در که دمید را ایمیک که کردم باز را حمام

 .بود ش یموها رفتن

 



 ! ؟یکنیم کاری چ حموم ؟توییدسشو ینرفت  مگه تو_

 

 .اوردینم کم گاه چیه  که زبانش دست از آخ،امان

 

 ....  هوا ارمیم در. یچیبکنم؟ه خوامی م کاری چ_

 

 را در شود تمام حرفش  نکهیا از قبل و دمیگز را لبم

 نه؟ ای دیفهمیم را خجالت یمعن دختر نیا واقعا.بستم

 بود؟  دهیکش خجالت عمرش  تمام در اصال
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 .بستم را حمام در و دادم تکان یسر

 و کردم عوض یورزش اسلش  کی با را تنم شلوارک

 .کردم بلند را میصدا رفتن رونیب نیح



 

 .ای ب عی سر.صبحونه رمیم من_

 

 . زد داد که  شوم خارج اتاق از خواستم

 

  خودم یبرا که خب؟واقعا حسام سرت تو خاک یعنی_

  بدبخت رهام اون به کاش.کردنم شوهر نیا با متاسفم

 که بود نیا حداقلش.دادمیم مثبت جواب مرده مادر

 .کردی نم ولم راحت انقدر میعروس شب صبح

 

 او و شدند  کینزد بهم یوحشتناک  طرز  به میها ابرو

 . شد خارج  حمام از

 درون کوچک حوله با را صورتش و دست  که ینیح

 میبرا را زبانش و کرد  نگاهم کردیم  خشک دستش

 که یمن به توجه یب.داد ادامه بازهم  و آورد رونیب

  بر محکم دست پشت با یکی یحت توانستم یم االن

 ادی او و شوند خرد شیها دندان تا بکوبم دهانش

 را دکترش خواستگار  اسم ندارد حق گرید که ردیبگ

 .اوردیب من شیپ



 

 الزمم یکاچ .کنهیم درد کمرم.کنهیم  درد دلم من_

 کوفت صبحونه یبر یم فیتشر تنها تو اونوقت

 ایمیک.ی کرد رو یخواستیم که یخب،کار ؟آرهیکن

  ی؟حاجیچیه  حاال و  ستین قبل یایمیک اون گهید

  هیخر کدوم ایم یک حاال گذشت پل از مکه؟خرم یحاج

 تن ارشاد خاندان  بزرگ خان،نوه حسام  آره؟آره گهید

تو  االن که  مار زهر صبحونه زیم اون سر ببر لش 

 تو که دنیچ  روش نایا  و وهیآبم و مربا جور هزار

 منو حرس یایب بشه باز زبونت یکن  کوفت یبر

 خوامینم گهید که گمشو برو  یعنی.یاریدرب

 درد  دل شاهللیا.کن کوفت برو  گمشو.نمتیبب

 ...اسها شاهلل یا.یر یبگ

 

 . گهید بسته_

 

 . ندادم یتیاهم من اما خورد جا بلندم یصدا  دنیشن از

 و دادم تکان مقابلش را ام اشاره انگشت و رفتم جلو

  در.کردم زدن حرف به شروع شده دیکل یها دندان با



  و تخس اما بود دایهو بغض و ترس شیها چشم

 .بود ستادهیا شهیهم  مثل مغرور

 

 دکتر اون اسم  ایمیک گهید  کباری گه،فقطید بار کی_

 دهن از رهام اسم من گهید بار کیار،ی ب من شیپ رو

 .کنمی م کارتیچ نیبب یمیک یبستن  بشنوم تو

 

 .شد تخس

 

 کردم،االنیم ازدواج اون با مگه؟اگه  گمیم دروغ_

 ....رهام

 

 و ماند دهانش در خورد که یتودهن با  حرفش یباق

 یول کرد نگاهم لرزان ی ها چشم با.نداد ادامه گرید

 دانستمی م خوب چون.کندیم چه نمیبب تا نماندم من

 .ندی بب یاحد چیه را اش هیگر دیای نم خوشش

 

  نویا.ارین من شیپ و وثید کهیمرت اون اسم گفتم_

 همون هنوز من یبفهم.ندارم یشوخ یبفهم تا زدم



  نکهیا یبفهم تا زدم.نکردم یرییتغ و  ارشادم حسام

  کنارو بزارم گذشتمو تی شخص شهینم لیدل عاشقتم

 .کنم نگات من و یبگ خواست دلت  یچ توهر

 

 .بستم را در و زدم رونیب اتاق  از و گفته
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 ا یمیک#

 

 .بشکنم  دینبا اما شدنم خفه حال در بغض از

 بلند میرو  حسام دست که کنم باور توانمی نم هم هنوز

 . شده

 هنوز حسام یول گذشته هم شب ده از ساعت

 بزرگ خانم  و آقابزرگ  هرچقدر صبح از.برنگشته



  و ندادم جواب کردند  میصدا و آمدند اتاق در پشت

 .اتاق داخل ندیایب  نتوانستند بود قفل در چون

 

  رهیخ و نشسته تراس یجلو  یا گهواره یصندل یرو

  نگیپارک در  محبوبم قرمز ینی المبورگ.هستم باغ به

  من و شده پارک است باغ گوشه قایدق که باغ یخارج

  آن به کردن نگاه با چون کنمینم هم نگاه آن به یحت

  کینزد دنیترک به شتریب لحظه هر م یگلو در بغض

 .بترکد بغضم ندارم دوست اصال من و شودیم

 

  چیهستم،ه  نگرانش هم  هنوز اما باشد احمقانه دیشا

 . کند رید انقدر نداشت سابقه وقت

  باشد نگونهیا میا کرده عقد که یاول روز شدینم باورم

  او از یخبر و باشم نشسته اتاق گوشه در تنها من و

 .باشم نداشته

 

 گوشه سمت به شده بلند یا گهواره یصندل  یرو از

 که بزرگم یپشمالو خرس که ییجا قایرفتم،دق وارید

 .داشت قرار بود حسام قواره و قد هم بایتقر



 .کردم بغلش و نشستم  شیپاها یرو

 .نبود  یول خواستی م را حسام عطر دلم من

  ادکلن شهیش دنید با و  چرخاندم اتاق در را نگاهم

  و بغض تمام انیم بود مانده توالت زیم ی رو که حسام

 .رفتم سمتش به و دمیخند غمم

 خرس قشنگ و برگشتم خرس سمت به  و برداشتمش

 را ادکلن شهیش بعد و دادم  غسل حسام ادکلن با را

  خرس بغل در را خودم و گزاشتم نیزم یرو همانجا

 .کردم رها

 .بودم آرام دادیم را حسام ی شگیهم عطر  یبو که حال

 معتادشده مغرور و خشک سردو مرد نی ا به من یآر

 .بکشم دست او از توانستمینم جوره چیه و بودم

 

  بزرگتر بغضم و بردم فرو  خرسم در شتر یب را سرم

 .شد

  الیخ یب  همچنان من آمدو در قفل شدن باز یصدا

 کرده فرو حسام از ام ییاهدا خرس آغوش در را سرم

 .دهم فرو را بغضم داشتم یسع و بودم

 



 . کنهینم هیگر مرد گفته یاحمق کدوم دونمینم_

 

  یدلتنگ با و برگشتم سمتش به شیصدا دنیشن با

 . گرداندم شی رو را نگاهم

 

  هیگر که کرده تو سر تو یاحمق کدوم دونمینم نمیا و_

 !فهیضع  یآدما مال

 

 من و شدیم نییپا  باال یز یت غیت مانند م یگلو در بغض

 .داشتم دادنش فرو در  یسع سخت و  سفت همچنان

 

 و رتمیغ دینبا و بود حقت  چون.خوامی نم معذرت_

 .ی دادیم قلقلک

 

  در میجلو و  آمد جلو.کرد قفلش دوباره و بست را در

  شیزانو  کی یرو را دستش کی که نشست یحال

 نیزم یرو شده خم گرشید یزانو و بود گزاشته

 .بود



 و طرف نی ا بار دو و گزاشت ام چانه ر یز را دستش

 .کرد  طرفش آن

 

 یکس وونهید هرچقدر.باشن  عاشق هرچقدر مردا_

 قاعل  ارزش و احترام یکس یبرا هرچقدر .باشن

 رو ی کس بشه قلقلک رتشونیغ که یباشن،وقت

  هم ها خانوم.ندارن دستشون یرو  یاریاخت .شناسنینم

  یزیچ عنوان به مرد هی رت یغ از توننیم کننیم فکر

 رو کار نیا یوقت و کنند استفاده کردنشون تیاذ یبرا

 از یحرکت ای شنونیم مردشون از یز ی چ و کننیم

 و شنیم ناراحت نبوده دلخواهشون که نن یب یم جانبش

 .کننیم بغض

 

 آنرا دستش صبح که ام گونه یرو را شیها لب

 .زد پچ و گزاشت بود  کرده برخورد بعد و نوازش

 

 چیه وقت چیعمرمون،ه روز نیآخر تا امروز از_

  تونمینم واقعا که نزار رتمیغ رو دست ایمیک وقت

 .کنم کنترل رو خودم



 

  دستم بعد و  زد ام دهید ضرب گونه یرو  یزیر بوسه

 .امنش و گرم آغوش در شدم پرت من و دیکش را

 

 هیگر مرد نکهیفه،ای ضع یآدما مال هیگر  نکهیا_

 همه دینبا حرفن من،همشون گل حرفه کنه،همهینم

 حرف مشت  هی واسه  فقط یزیبر خودت  تو و زیچ

 . اساس و هیپا  یب و مزخرف

 

 باالخره که کرد نوازشم  و خواند گوشم ریز یآنقدر

  جاخوش می گلو در رفتنش از بعد صبح از که یبغض

 و دیکش آغوش در تر تنگ مرا او و دیترک بود کرده

 .دیبوس را میموها یرو

 

  ندیگویم که است راست.درمان هم و بود درد هم

  را گریدیهم قهیدق چند در توانندیم معشوق و عاشق

 دوباره توانندیم هیثان کی عرض در یول کنند نابود

 !کنند پا سر را هم
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 حسام #

 

 باورم که شدیم معصوم و مظلوم خواب در یآنقدر

 دهیخواب ی آرام به آغوشم در االن که  یدختر شدینم

  از یداریب در که است تخس و طانیش  یایمیک همان

 نیا تمام در کس چیه نه من نه.میندار ش یآسا دستش

 . کنند برخورد او با که ایدن

 

 یرو را می ها لب و دمیچی پ انگشتم دور را شیموها

  نیها دمش،لبیبوس قیعم اما آرام و گذاشتم شیموها

  را شیموها عطر من و  بود شیموها  یرو همچنان

 .دم یکشیم نفس

 

 دهیکوب را اتاق در که یوقت  قایکردم،دق مرور را امروز

 حیتوض بزرگ خانم و آقابزرگ  سواالت به پاسخ در و



 از بعد و باشم نکرده یادب یب تا دادم یمختصر

 .زدم رون یب عمارت

 

  عمارت از و شدم نمیماش سوار نکهی ا محض به

 :گرفتم را کامران شماره زدم رونیب

 

 تتیاذ یمیک یبستن نیا باز  ندارم داداش؟شک جانم_

 جنس متاسفم ینه؟ول یمونیپش یبگ یزد زنگ کرده

 تا فقط که هم  ضیشود،تعوی نم گرفته پس شده فروخته

 و ساعت چهار و ستیب االن و ساعته چهار  و ستیب

 اتمام از  قبل گرچه.میندار هم ضیتعو پس شده مین

 در یضیتعو مینداشت یدکی  چون یزدیم  زنگ هم وقت

 .پسرم  یباخت بد جهینت در.نبود کار

 

 دیشا.نداشتم اصال را  کامران یها ی لودگ حوصله

  یعصب یکس از وقت هر که بود نیهم اخالقم نیبدتر

 به کردمیم یخال همه  سر بر را شدم،حرصمیم

 . فرد همان  خصوص

 



 دهن به زبون قهیدق دو.گهید بسته  کامران_

 .یصرمد رهام.خوامیم رو رهام شماره.ریبگ

 

 . شده  متعجب چقدر کامران که بود  مشخص کامال

 

 حسام؟  یدار کاریچ  رهام با تو_

 

 را بدهم حیتوض  یزیچ یکس یبرا  نکهیا حوصله اصال

 .نداشتم

 

 شیبق به  گهیبفرست؛د  برام شمارشو  فقط کامران_

 باشه؟  باش نداشته یکار

 

 گرید که گفتم یوجد محکم را کالمم باشه«ته» آنقدر

 . دمیجز»باشه«نشن یز یچ چیه

 اول اما کندیم کار مارستانیب کدام در دانستمیم ب.خ

 !نه ای  است مارستانیب در که شدمی م مطمعن دیبا

 



  مکث بدون بالفاصله فرستاد را شماره که کامران

 در منفورش یصدا بوق شش از بعد و  گرفتم تماس

 . دیچیپ گوشم

 

 جان؟ _

 

 !ارشاد حسام .حسامم_

 

 .بود مشهود شیصدا در تعجب

 

 من با شما که خبرشده چه !ارشاد خان به،حسام به_

 دستتون رو مونده دخترعموتون ن؟نکنهیگرفت تماس

 نیکن یراض منو که نداشتن شما جز به رو یکس

 جلو؟هوم؟  فرستادن شمارو رمشیبگ

 

 .شترشدیب فرمان یرو بر می ها دست فشار

 

 !نمتیبب دی با ییکجا.کهیمرت  شو خفه_



 

 .بود یدستور لحنم شهیهم مثل

 

  رو مطب ارشاد؟شماره خان حسام نیداشت یقبل وقت_

 !نشه  ضیتبع که نیکن  هماهنگ فرستمیم براتون

 

 توانستمیم و بود کمی نزد االن داشتم دوست چقدر

 .زمیبر  شکمش در و کنم خورد را شیها دندان

 

 امروز گفتن گرفتن تماس مارستانیب از  دکتر یآقا_

 و ادنیز  مطب تو ماراتونیب گفتم منم  نیبر نیتونیم

 ! ستین یمشکل نیتونینم

 

 مطبش سمت به و کردم قطع یحرف  چیه بدون

  و زور با را  ایمیک شیپ سال  کی که ییجا قایدق.رفتم

 .دمیکش رونیب  آنجا از خشم

 

 .رفتم داخل شده ادهیمطب،پ به دنیرس با



 

 !یصرمد دکتر.نمیبب رو  دکتر دیبا_

 

 شک که ام چهره به  ینگاه تعجب با  مطب یمنش

 .انداخت شده کبود تیعصبان از نداشتم

 

 دمیم وقت هست  شلوغ یکاف  حد به مطب.که نینیبیم_

  بهتون تونمی نم هم  ضیمر نیب گهید ماه  آخر تا بهتون

 !گهید دوماه یبرا بمونه پس.بدم وقت

 

 رو یصرمد دکترتون،رهام نیا دیبا االن نیهم من_

  همتون سر یرو  التویتشک نیا کل نمینب  اگر که نمیبب

 شش تا سهله که دوماه اونموقع .کنمیم خراب نجایهم

 وقت من به یبخوا تو که شهینم پا سر  نجایا هم ماه

 !یبد

 

 !بود نفهم زبان خودش مثل هم اش یمنش

 



 هم یخال  وقت و تو  نیبر نیتونیآقا،نم که گفتم_

 .میندار

 

 . بدم دهن به  دهن تو امثال با ندارم اضافه وقت منم_

 

 سمت به اش یمنش یها غی ج غی ج به توجه یب و گفته

 افتادم راه بود شده نوشته آن یرو بر نامش که یاتاق

 .کردم باز هوا یب را در و

 را اش قهی رفته جلو که بود ماریب ت ی زیو مشغول

 .گرفتم

 

  کباری.مونهیم من مال آخر منه؛تا مال که یزی چ_

  زبونت به منو زن اسم بشنوم  گهید کباری گه،فقطید

 یجلو  تو!کهی مرت نشونمیم عزات به مادرتو  یآورد

 ؟یخورد یم یگه  چه شگاهیآرا
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 نیا منه عاشق خودش ا یمیک.نمیبب بکش و دستت_

 یر یبگ منو ی جلو  یبخوا ی باش یک سگ  تو دوما.کی

  زن کنهیم فکر ندونه یک ی  کنهیم زنم زنم  نیها؟همچ 

 ! شهیعقد

 

 بزرگ کتابخانه به که دمیکوب  دهانش بر یمحکم مشت

  ماریب به و آمد جلو.اوردی ن کم اما.کرد برخورد پشتش

 .باشند رونی ب گفت شیها

 

  او از جلوتر که بزند دهانم بر تا کرد بلند  را مشتش

 .زدم  دهانش بر  یگرید مشت

 

  چپش یپا با کردو پاک دست با را لبش کنار خون

 .زد شکمم به یلگد

 

 تو به یکرد فکر.ارشاد خان حسام منه  عاشق ایمیک_

 شهیهم.سگت اخالق  اون کنه؟بایم  هم نگاه چیه

 تعصب و رتیغ خورد،بابتیم بهم تو از حالش

 یک یکرد فکر واقعا.غرورت و یسرد بابت !مزخرفت



  حاال شهیم من زن.منه مال ایمیتو؟ها؟ک  یهست

 ...دستمال مونمیس.عر شب.ینیبیم

 

 .نبود خودم دست کنترلم گرید

 .نشستم شکمش  یرو و انداختمش نیزم بر

 

 : گفتم زدم دهانش بر که را اول مشت

 

 شوندیپ بدون منو زن اسم گهید یبفهم تا زدم نویا_

 ! یارین

 

 .زدم را دوم مشت

 

 صحبت یدار یک مورد در یبفهم تا زدم نویا_

 . یکنیم

 

 !پاشدم شیرو از و  زدم را چهارم و سوم مشت

 



 دونمیم که  و شمارت.یاریب منو زن اسم گهید کباری_

 یرو فتهیب که بهش یبزن زنگ  یکنی نم جرات

 که کنم نم،حسیبشنوم،بب.نمتیبب کشی نزد.شیگوش

 !نهی الکاتب کرام با حسابت یشد  کینزد بهش

 

 ناگهان که  شوم خارج در از که کردم گرد  عقب گفته

 در هنوز عقد از بعد روزید  از ها شناسنامه افتاد ادمی

 .اند مانده بمیج

 رونیب بمی ج  از هارا شناسنامه و دمیچرخ سمتش به

 .گرفتم شیها چشم مقابل و دمیکش

 

  ایمیک.ینکن  بلغور یالک و  بشه باورت تا نارویا نیبب_

 . یشینم کشینزد.منه یعقد و یرسم زن

 

 . کردم تکرار و دمی کوب اش نهیس  یرو بار سه

 

 !یشی نم کشینزد_

 



 !شدم خشک زد که یحرف  با که کردم گرد عقب دوباره

 

 خاطره عالمه هینمااا،یبیم  توی زیو تخت ن یا وقت هر_

 از تو!رنیم رژه چشمام یجلو  یخواستن و نیریش

 ی؟بپرسیمطمعن  پاکه!زنت خودت گفته  به اون نکهیا

  خاطره  باهم تخت نی ا یرو چقدر که  گهیم ازش

 !ارشاد خان حسام ینشد عمو بوده ییخدا.ما میداشت

 

 زدم شکمش به محکم  لگد با و برگشتم سمتش به

 !شد بلند  آلودش درد ادی فر که یطور

  که آمدم خودم به یوقت فقط زدمش چقدر دانمینم

 تمیهدا رونیب سمت به و دنمیکش عقب  ها مامور

 .کردند

 

 **** 

 

  نکهیا تا ماندم بازداشتگاه در را یساعت دوسه حدود

 . کردند میصدا



  که دیچ یپیم سرم در فقط ساعت سه نیا تمام در

 کنم؟  یخال  سرش را حرصم  چگونه

 

  مثل شک و  دیچرخیم سرم در رهان یها  حرف تمام

 .بود افتاده جانم به خوره

 !فتدیب یمرد جان به شک که ی روز  به یوا

 !روز آن از یوا

 

 .شدم بلند جا از اسمم دنیشن با

 

 !ارشاد  حسام_

 

 .منم_

 

 !یآزاد رونیب ایب_

 



  احتمال یحت که بودم زده کتکش یآنقدر.شدم متعجب

 را بودم شده آزاد چطور و بود کم هم ماندش زنده

 .دانستمینم

 

  بهتم یکالنتر سرهنگ دفتر  یجلو آقابزرگ دنید با

 !شد شتریب

 

 ! ن؟یکنیم  کاریچ  نجایا شما آقابزرگ_
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  نجایا ای دمیفهم چطور من که ستین مهم نیا فعال_

 از که صبح از دختر اون که نیا مهم.کنمیم کاریچ

  حبس خودشو و کرده قفل اتاقو در رونی ب یزد خونه

 !نخورده یزیچ هم لقمه هی و کرده

 



  از نکهیا به ردن فکرک ت،با یعصبان و غم تمام انیم

 .شدم نگرانش نخورده یزیچ صبح

 عیسر چون بماند تشنه ای گشنه دینبا دانستم یم خوب

 .شودیم بد حالش

 

 روبه رهام با میشد که یکالنتر  سرهنگ اتاق وارد

 !بود ام رهیخ  یمضحک پوزخند با که شدم

 !گرفت را میجلو آقابزرگ که بردم ورشی سمتش به

 

 .نداره و ارزشش کهیمرت  نیا.حسام میبر بده تعهدتو_

 

 .گفت ایچ دیدونینم که شما آقابزرگ  آخه_

 

 . پسرم شکستینم دستش لیدل یب که دونستمینم اگه_

 

 دانستمیم خوب .افتاد اش  شکسته دست به نگاهم تازه

  ایمیک یرو چقدر و است خودم مثل هم آقابزرگ اخالق

 . است حساس



 

 نگاهم پوزخند با همچنان  که ییاو  به توجه یب

 .میآمد رونیب آقابزرگ همراه به و زدم کرد،امضایم

 

 نیهم و نبود همراهش اش راننده آقابزرگ بار نیا

 .شدیم  تعجبم باعث

 برود ییجا اش راننده بدون  آقابزرگ نداشت سابقه

 ! حساس ط ی درشرا یحت

 

  خوب.حسام  تره باارزش من  یبرا زیچ همه  از ایمیک_

  کهیمرت هی یوقت باش نداشته توقع پس.یدونیم نویا

 ساکت  گهی م یزیچ من  یایمیک باره در سروپا یب

 .بمونم

 

 . دادم  تکان را سرم  و زدم یلبخند

 

 .کردم حرکت و شده  نیماش سوار



  نیا یپ حواسم  تمام من یوقت آقابزرگ خواسته به

 دیتاک.کنم بغلش بتوانم و برسم ایمیک به عتر یسر بودکه

  و کردم توقف یفروش طال کی مقابل راه سر که کرد

 . میشد ادهیپ باهم دو هر

 

 سمت به  راست کی آقابزرگ میشد که  یگالر وارد

  یگالر گوشه سمت به اما رفت،من ها س یسرو  بخش

 فوق یها  یطراح با ها پالک ریزنج  که ییجا.رفتم

  چه ییها  طرح نیهمچ دانستم یم خوب  و.بودند العاده

 . شده دهیکش بابتشان ییها زحمت

 

  به توجه یب و گذراندمی م نظر از را  همه آرام آرام

  زدن قصد اصل در اما ییراهنما قصد مثال که یدختر

  ریزنج  کی به چشمم که برگردم خواستم داشت را مخم

 .افتاد بایز دیسف طال پالک

 

 !اوردشی ب میبرا خواستم کنارم دختر از  و رفته جلو



 با شیبا ی ز یهارمون و ایمیک گردن در  تصورش با

 اش آماده میبرا  خواستم زده ذوق ایمیک دیسف پوست

 .کنند

 .افتاد بود آقابزرگ  دست که یبند گردن به چشمم که

 

  ام،آقابزرگ خنده.بود یبستن پالکش که گردنبند کی

 . دیخندیم هم

 

  یزیچ هی حداقل یبستن یگیم بهش همش توکه_

 !پسر گل ادیب یدیم بهش که یلقب به که ری بگ براش

 

 .گرفتم را دو هر و کردم د ییتا و دمیخند

 .برداشت نیسنگ  انیبرل سیسرو کی  هم بزرگ آقا

 

 دخترتون دوست  یبرا نویا گمی م آقابزرگ_

  نیشد یدد شوگر  نکنه.پسنده جوون نین؟همچ یریگیم

 رفته؟

 



 و زد شکمم به یآرام ضربه شیعصا با  بزرگ آریاال

 !نتوانست اما کند اخم کرد یسع

 

  دختر نیا با یهرک یعنی.گهید ینشست ایمیک با_

 .نکنه رییتغ محاله کنه برخواست و نشست

 

 .کرد  اخم نباریا

 

 یدونیمگه؟م داره کم  جوونا از یچ  بزرگت خانم_

  کنهیم  کارتیچ  یگفت یزیچ  نیهمچ بفهمه

 هشدار گه ید.نکن یشوخ من خانوم با گه؟بعدشمید

 !دمینم

 

  او که آوردم  باال میتسل عالمت به را دستم و دمیخند

 .دیخند هم
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 **** 

 

 گذشته هم شب ده از ساعت  میدیرس که عمارت به

 .بود

 و رفت بزرگ خانم با خودش اتاق سمت به آقابزرگ

 یمیک یبستن  با را شبید که رفتم یاتاق سمت به من

 !بودم کرده صبح  آن در محبوبم

 

  ام خنده شد  یعصب چقدر شب ید نکهیا به کردن فکر با

 .گرفت

 .من طانیش و  تخس دخترک

  و بود خورده او بخورم حال ضد من  نکهیا یجا به

 .بود یعصب هم چقدر

 و شد بلند خشم با اتفاق آن از بعد نکهیا یادآور ی با

 . کردم یآرام خنده کرد من روبه

 ...  که یوقت



 

 که یداد  لفتش انقدر.گهید توعه ر یتقص همش_

 !شد ینجور یا

 

 اتاق از چون که دمیخند بلند اش چهره ادآوردن ی به با

  اتاق به میبودمصدا مطمعن داشتم فاصله یلیخ

 .رسدینم

 

 نیب از ام خنده آقابزرگ یها حرف ادآوردن ی به با

 !شد حاکم صورتم بر  اخم و رفت

 

 بود در ریز  شهیهم که یدیکل با و رفتم  اتاق سمت به

 .کردم باز را در

 قهر یکس با یوقت شهیبودم،هم  حفظ را عادتش نیا

  نیا کردیم که یکار نیشد،اولیم دلخور ای کردیم

 .کردیم قفل را اتاق در بودکه

 

 .برنگشت سمتم امابه شدم وارد کرده باز را در



 از دیشا یحت که ییپشمالو خرس آغوش در دنشید با

 .گرفت ام خنده بود بزرگتر  هم من

 نفس تند از و بود نیزم یرو کنارش ادکلنم شهیش

 .دارد بغض دمیفهمیم دنشیکش

 ! بودم حفظ را دختر نیا من

 

 هیگر مرد گفته یاحمق کدوم دونمی نم:_ رفتم جلو

 ! کنهینم

 

  یدلتنگ از پر نگاه و برگشت سمتن به میصدا دنیباشن

 !شیبرا کردم  ضعف دیچرخ  میرو که اش

 

 هیگر که کرده سرتو تو یاحمق کدوم دونمینم نمیا و_

 !فهیضغ  یآدما مال

 

 .دادم  ادامه که کرد نگاهم باز

 



 رو رتمیغ دینبا و. بود حقت  چون خوامی نم معذرت_

 !ی دادیم قلقلک

 

 یرو و  جلورفتم.کردم قفلش دوباره و رابستم در

 .نشستم مقابلش  میزانو

 به را صورتش دوبار و بردم  اش چانه ریز را دستم

  صورتش یبررو  هنوز دستم رد.چرخاندم دوطرف

 را امروز،خودم بار نیهزارم  یبرا من و بود مانده

 !کردم لعنت

 

 یکس یبرا  باشن،هرچقدر عاشق هرچقدر مردها_

 قلقلک رتشونیغ که یباشن،وقت قاعل احترام و ارزش

  یرو یار یاخت. نمشناسن رو ی بشه،کس داده

 ! ندارن دنیم انجام که ییکارها.  دستشون،زبونشون

 به مورد هی نیا از توننیم کننیم فکر هم ها خانوم

 که دوننینم نویا یول کنن استفاده  ضعف نقطه عنوان

 ! باشه داشته یعواقب چه  ممکنه نکاریا

 



  شیرو  دستم صبح که اش گونه یرو  را میها لب

 .زدم پچ  گوشش کی نزد و گزاشتم بود دهیخواب

 

 و  خودمون عمر روز نیآخر تا امروز از_

 رتمیغ رو دست وقت چی ا؛هیمیک وقت چ یمون،هیزندگ

 !شهینم خودم دست کنترلم واقعا که نزار

 

 پرت و دمیکش را دستش و زدم اش گونه رو یا بوسه

 !آغوشم در شد

 

 هیگر مرد نکهیفه،ایضع یآدما ما هیگر  نکهیا_

  همه دینبا و حرفن همشون.من گل حرفه کنه،همهینم

 یب حرف مشت هی واسه فقط یزیبر توخودت  زویچ

 ! اساس و هیپا

 

 ام نهیس انیم در هم من د،بغضیترک کع بغضش

 !شد منفجر

 

 *** 



 

  گونه یرو اش شده خشک یها  اشک رد هم هنوز

 .بود مانده شیها

  یاجزا تمام بعد و را چشمانش یرو اول و شدم خم

 !دمیبوس را صورتش

 

 دیآ دم هر...عشق خانهیم در گوش به حلقه تاشدم_

 ! مبارکبادم به نو از یغم
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 رهام یها  حرف چقدر و  کردم نگاهش چقدر دونمینم

  یز یچ چه  دانستمینم نکهیا از من و دی چیپ گوشم در

  کم کم که کردم است،فکر درست یزی چ  چه و غلط

  یخبر یب یایدن به و برد خوابم و شد گرم  میها چشم

 .رفتم فرو



 

  که کردم باز  را چشمانم اتاق در شدن بسته یصدا با

 !شدم  رو روبه ایمیک  یخال  یجا با

 .شدم خارج اتاق از و شدم  زی خ مین تخت یرو باهول

 دنیشن شوم،با رد خواستم  که کتابخانه یجلو از

 .کردم  مکث ایمیک آرام یصدا

 ! شدم شیصدا لرزش  متوجه که رفتم  جلوتر

 

  کی کبار،فقطی اگه قسم  قرآن رهام،به  قسم خدا به_

  رمیگیم حالتو   یبدجور  یبزن زنگ من به گهید بار

 !بدقواره چهارچشم دراز

 

  یعصب بازهم  ایمیک زبان از رهام«» اسم دنیشن از

 !شد مشت دستم و شدم

 

 بود حقت یول  کرده کارتی چ و شده یچ دونمینم من_

 از جهانو کل و یمردیم که زدتیم اونقدر گرفتیم

  بار کی  بدون نمیا.دادی م نجات تو مثل یانگل وجود

  تا کنمیم  پر حسامو قشنگ یبزن زنگ من به گهید



ت جات هی از و ادیب   بچه حسرت گهید که بزنه  دار 

 یب زی ه  کهیمرت دلت رو بمونه یچ  همه و مچه

 ! تیخاص

 

 عقب و  دیپر رنگش من  دنید با کرد باز که را در

 !رفت

 

 منم.زد زنگ خودش اون بخدا...نیبب حسام_

 ... رهام...گفتم

 

  شیلبها یرو  دستم پشت  با آرام ضربه دو جلورفته

 پچ و چسباندم گوشش به  را میها لب شدم خم و زدم

 .زدم

 

 ا رو ی مرد اسم گهی د بار کی گه،فقطید بار هی_

 آروم  انقدر گهی د اونوقت ایمیک  بشنوم دهنت

 ! عشقم؟ یمتوجه .ستمین

 



 سمت به.دی لرز بدنش که کردم ادا یطور »عشقم«را

 .نشستم شیرو و رفته پنجره یجلو  نفره تک مبل

 

 !دارم  حرف نیبش_

 

  یتوجه یب نیسرما،ا نیا اما بود سرد یادیز لحنم

 ! دیایب خودش  به تا بود الزم

 روبه نفره تک مبل یرو دیترد و مکث با و آمد جلو

 .زد گره هم در را  شیها دست و  نشست میرو

  را شیها دست.بود نیهم  داشت استرس یوقت شهیهم

 پوست کندن به کردیم شروع بعد و زدیم گره درهم

 .کردی م انگشتانش

 .بود دلشوره و استرس موقع اش شهیهم کار نیا

 

 باز را شیها دست گره و شدم خم سمتش به یکم

 .کردم

 



  دایشد من و زدیم حرف  خاطره یسر  هی از رهام_

 بهشون کردن فکر با که ی خاطرات اون بدونم  کنجکاوم

 . بوده یچ فتادیم راه  دهنش آب هم

 

 با من و. زد گره را شی ها دست باز و دیپر  رنگش

 . دادم ادامه را حرفم مکث

 

 !ایمیک یکن فی تعر منتظرم_

 

 یعنی زنمیم  شیا«صدایمیک» یوقت که دانست یم خوب

 !هستم یعصب دستش از

  من و باشد  جمعمان در گرید یکس که  یزمان مگر

 ! زدمینم شیصدا « یگر»بستنید

 

 بار نیا که انگشتانش پوست کندن به کرد  شروع باز

 ! زدم داد و کردم جدا هم از را دستانش حرص با

 

 ! نکن_



 

 .شدند پر چشمانش و دندیلرز شیها شانه

  توجه بغضش به یحت که بودم یعصب یقدر به اما من

 . نکنم

 

  و طاقت یب  من و بود افتاده قل قل به  بدجور رتمیغ

 !بزند حرف بودم منتظر یعصب البته
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 ا یمیک#

 

 .زدم خی حرفش دنیباشن

 ادی به دوباره را خاطرات آن بتوانم بود ممکن محال

 از بودم توانسته بود ماه چند فقط که یصورت در آورم

 .کنم فرار شیها  کابوس شر



 ! بود محال

 

 پوست کندن به شروع و زدم گره را میها دست هم باز

 از را میها دست خشم با که کردم میها  ناخن اطراف

 . زد داد و کرد جدا هم

 ! نکن_

 داد یحت گرید که بودم  ختهیر هم به یآنقدر اما من

 .نبود مهم می برا هم زدنش

 فرو توان  جوره چیه  که نشست میگلو در یبغض

 !نداشتم را دادنش

 .نشد کردم چه هر

  اشک قطره نیاول زشیر  یجلو نتوانستم کردم چه هر

 ! ختیر فرو باالخره و رمیبگ  را سمجم

 

 چون نداشتم را حسام صورت به کردن نگاه توان

 لب قفل اریاخت یب کنم نگاهش اگر دانستم یم خوب

 .گفت خواهم  را زیچ همه  و شد خواهند شکسته میها



 زبان و  باز لج و خوشحال یرو آن یحت بار نیا

 چنان هم من بغض و شود روزیپ نتوانست هم درازم

 !شتریب میگلو درد و  شدیم بزرگتر

 تمام بلکه حسام تنها  شناختم،نهیم خوب  را حسام

  بود محال ی زی چ نیچن مقابل در ارشاد خاندان مردان

 . نکنند یکار و  بمانند ساکت

 چگونه دانستمینم و دیایب  حسام سر ییبال خواستمینم

 .کردمی م فرار مهلکه نیا از دیبا

 . خواندم را خود فاتحه نشست ام چانه ریز که دستش

  لب عجز تینها  با من و ختی ر هم اشکم قطره نیدوم

 .زدم

 .نپرس ازم یزیچ کنمیم خواهش_

 

 آرام کرد ی سع بازهم اما کردم حس را  شدنش منفجر

  شدن مشت از را نیا نبود موفق چندان اما باشد

 .دمیفهم دستش

 مرد کی رتیغ با کردن یکه،باز نبود  یکم زیچ

 !اما دانستمیم را نیا خوب من و بود زیچ نیبدتر

 



 شبینپرسم؟خواهش؟د یزیچ که یکنیم خواهش_

  چه مرد کی  رتیغ با یباز  ا؟گفتمیمیک گفتم بهت یچ

 زل من یچشما تو وثید  کهینگفتم؟مرت داره یعواقب

 ...کنمیم  نگاه که تخت به گهیم زده

 

 فشرد هم یرو  را شیها دندان شیجا به و نداد ادامه

  محکم و  فرستاد شیموها انبوه انیم را  چنگش و

 !دشانیکش

 که چشمانش دنید از کردم یته قالب من و کرد نگاهم

 !بود مشهود درونشان خون یها رگه

 

  جا نیهم خودتو خودمو ینگ  اگه که بگو.ایم یک بگو_

 رمیم که قسم خدا به. کنمی م خالص  اتاق نیهم تو

  اسم آوردن منو رتیغ با  یباز بفهمه  که کشمشیم

 .کنمیم که یدونیم. داره یعواقب چه  من ناموس

 

 .کردم سکوت 

 !ایمی ک بزن حرف_

 . بودم کرده  سکوت چنان هم اما بود،من گفته تحکم با



 .رفت در سمت به و شد بلند جا از

 !یخواست  خودت_

 

 اگر دانستمیم خوب گرچه.بمانم ساکت نتوانستم  گرید

 حرف جز یا چاره اما دمشیم دست  از بزنم یحرف

 !نداشتم زدن

 

 که مطبش برم که گفت و زد ززنگ  بهم روز هی_

 ! بزنه حرف باهام خوادیم

 

 .ستادی ا فقط و برنگشت سمتم به

 

 حد در فقط  صحبتاش و  داره ضیمر که گفت بهم_

  طول ماراشیب  نیب ضیمر هی  کردن تیزیو

 بخدا.بود ی خال مطبش دمیرس یوقت یول رفتم.کشهیم

 و دمیترس ستین یکس دمید و شدم وارد یوقت از

 قفلش و بست  پشتم از رو در که رونی ب برم خواستم

 سربلند نیهم  یبرا دمیترس کنه فکر خواستمینم.کرد

  سالم و اومد جلو.شدم تخس شهیهم کثل و کردم



 و ستین  یشکیه چرا که دمیپرس ازش.کرد کیعل

 :گفت

 

 تن تمام مرورش از که نحس روز همون به شدم پرت

 !امدیم در لرزه به بدنم و

 

 در یکس نکهیا و یخلوت دنیباد شدم  که مطب وارد

  در که برگردم عقب به  خواستم.دمیترس ستین مطب

 .شد بسته

  یطانیش پوزخند دنید از دم ید که را منحوسش چهره

 !اوردمیم کم دینبا اما دیلرز دلم اش

  بچه با که یا  یبند شرط خاطر  به کردم  لعنت را خودم

 کم نکهیا یبرا باختم که آخرش و بودم کرده ها

  یا که کردم قبول را اش یدوست درخواست اورمین

 . کردمینم کاش

 

 !شلوغه یلیخ سرت امروز یگفت توکه.سالم_



 صحبت بود گفته که کردم حرفشاشاره به نامحسوس

  طول  ماریب کی کردن تیزیو حد در  فقط مانیها

 ! کشدیم

 

 من و کرد لمس را شالم دستش و شد کمینزد

 !رفتم عقب قدم کی  نامحسوس

 همه یمنش شدم متوجه اومدم یوقت  یول آره_

 اونم.بودم  گفته خودم چون کرده کنسل  مارارویب

 امشب و شهی م مثبت جوابت کردمیم فکر نکهیا بخاطر

 ! روزمون  نیبهتر شهیم

 

 زدویم دهانم در قلبم.رفتم عقب باز و بستم چشم

 !دهیپر رنگم بودم مطمعن

 .اوردمیب کم خواستم ینم اما
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 قرار هی من چون یگفتیم بهم کاش یول  یاوک آها_

  کارت کردمی م فکر چون زدم بهم تو خاطر به رو مهم

  طبق شهی هم  زیچ همه خب  نکهیا و باشه مهم یلیخ

 به ما که بگم دیبا هم نیا و رهینم شی پ ما خواسته

 !نو یا یدونیم خوب رهام میخورینم هم درد

 

 !بازکرد را  راهنشیپ اول دکمه همزمان و آمد جلو

  خانم دیبگ شه یاونوقت؟م میخوردینم هم  درد به چرا_

 !ارشاد

 

 و دمیچیپ  درهم را میها دست و کردم  تر را میها لب

 !نشاندم م یلبها یرو یمضحک  لبخند

 

 نگفته من  به تو.رهام یدونیم من از بهتر خودت_

 ازدواج سر و یکرد ازدواج دوبار قبال که یبود

 بهت من.دی گرفت طالق یزندگ  دوسال از بعد هم دومت

 صداقته مهمه برام که یز یچ نیاول که بودم گفته

 !ی صرمد جناب



 

 هر با من و بازگذاشته را اتاقش در که نبودم متوجه

 اصال.شومی م کینزد اتاقش به رومیم عقب  که یقدم

 .شدم اتاقش وارد نبود حواسم

  چهارچوب از شدن رد با که شدم متوجه یوقت را نیا

  من و نشست  شیها لب  یرو  یطانی ش اتاق،لبخند

 به یوقت

 

 

 

 ! شدم متوجه کردم نگاه سرم پشت

 

 !تله تو یافتاد خودت یپا  با.خانوما  خانوم  خب_
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 از داشت امکان لحظه هر  و زدیم گنجشک مثل قلبم

 !ترس شدت از  بروم هوش

 مثل تا زدم  را زورم تمام نیهم یبرا اوردمیم کم دینبا

 . کنم رفتار یشگی هم یایمیک

 

 !؟یکن کاری چ  یخوایم حاال.تله تو افتادم آره  خب_

 

 . مرد نیا از بودم متنفر چقدر من و دیخند

 .کنمیم لقمت هی_

 

 

 یچینشود،ق متوجه که  یطور کردم یسع و دمیخند

 !بردارم بود تخت  یرو که را  اش یجراح

 لقمم تو و سم یوا ینجور ی هم منم یدار توقع  حتما و_

 !آره؟ یکن

 

 .نرفتم عقب بار نیا ومن آمد جلو را یبعد قدم



 دانستمیم.شناختم یم یخوب به را آن امثال و کفتار نیا

 یدار ترس ازشان  که شوند متوجه ها پسر اگر

 .دهند انجام دختر کی با که قادرند را یهرکار

 که بود پرت  یآنقدر او و برداشتم را  یچیق باالخره

 !نشود متوجه

 ریز که یشرت یت لبه به که دستش و آمد  جلوتر

  باال را یچید،قیرس بودم دهیپوش جلوبازم  یمانتو

  فقط من و چاندیپ بد و گرفت ناغافل را دستم اما آوردم

 به دستم  یفرسا  طاقت درد از و بزنم غی ج توانستم

 ! چمیبپ خودم

 

 

 !آره؟ یبزن  دورم و یچونی بپ منو یتونیم  یکرد فکر_

 

 !کردم نگاهش ترس با و  نگفتم یزیچ

 و گذاشت آن ی رو را شیگوش و رفت زشیم سمت به

 . باشد تخت سمت به که کرد میتنظ یطور

 یصدا با  توانستمیم که یحد به.بودم دهیترس واقعا

 .کنم هیگر بلند



 .کرد نگاهم و برگشت سمتم به

 

 ! بانو؟ ایمیک  میبزار یچ و اسمش میبش دار  دختر اگه_

 

 .بودم خی خی

 .کرد  باز هم را راهنشیپ آخر دکمه و آمد جلو
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 طرف دو قا یدق را شیپاها و شد خم لرزانم بدن یرو

 .گذاشت بدنم

  طاقت نتوانستم گرید کرد ریگ شالم لبه به که دستش

 . بود انفجار مرز در بغضم کم کم و اورمیب

 تنش از را راهنشیپ خواست و شد خم  عقب به یکم

  ریز به زانو با و کردم استفاده فرصت از  که ائردیدرب



 خودش به درد از و زد یبلند ادیفر که دمیکوب شکمش

 . دیچیپ

  دنید با و رفتم در سمت به  سرعت با و شدم بلد جا از

  نباریواقعاا  و شد بلند نهادم از آه شده قفل و بسته در

 .کنم هیگر دل ته از  خواستیم دلم

 

  لحظه آن در.افتاد نیزم یرو دیکل به چشمم لحظه کی

  زده ذوق آنقدر که بودند  داده من به ارایدن تمام ییگو

 .شدم

 

  یهرکار.کردم باز را در سرعت به و برداشتم را دیکل

  شر یرو آن  بازهم و بروم نگونهیا امدین دلم از کردم

 ! داد نشان یخود بود بامن  هرحال در که طانمیش و

 

 .برگشتم  اتاق سمت به و گذاشتم باز ترسم از را در

 فوت آن در و بود داشته نگه  دهانش یجلو  را مشتش

 . کردیم



  یبغض و دمیخند بلند.بود شده قرمز قرمز   اش چهره

 که رفتم جلو .شد بزرگتر بود ادمیز ترس از یناش که

 .افتاد من به نگاهش

 

  که کنمیم باهات یکار هیا،یمیک رمتیبگ که دفعه نیا_

 !برسه دادت به  نتونه یشکیه
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  هرجا.نرسه بهت دستم  که کن دعا فقط  ابرویمیک_

  بابام پسر.نیبب  حاال کنمیم یتالف کارتو نیا نمتیبب

 ! کارتو نکنم یتالف ستمین

 

 .شد بزرگتر بغضم بازهم و دمیخند باز

 !یصرمد یآقا که نداره یتالف آخه  کارم نیا_



 

  داشت کم کم.دمیخند بلند باز من و کرد نگاهم چپ چپ

 که است نیا وقت واقعا گرید االن و شدیم بلند جا از

 . ببندم را فلنگ

 من گمیم.خان رهام یشد  هاپو که نگفتم یز یچ  خب_

 نیهمچ با که ستنین شما مثل دخترا و دخترم هی

  شتریب ای جانم؟ رهام یدیفهم.انیدرب پا از یا ضربه

 نشونت یتعور تونمی م یبهت؟بخوا بدم حیتوض

 نهیا فقط قصدم من و یباش داشته دوست اگه البته.بدم

 !نمونه دلت رو که

 

 دستم و رفتم جلو ستدیبا زانو  یرو توانست نکهیهمم

 . گرفتم راهنشیپ لبه به را

  فکر خود با  دیدیم را یزی چ نیهمچ هرکس مطمعنن

 اورا کار دارم  ینحو به  باز که ام شده  وانهید کردیم

 . کنمی م راحت

 به سر و کردن تیاذ وانهید یول بودم وانهید من یآر

 !همه با گذاشتن سر



 چیه به که را  یبغض بازهم و دمید را مرموزش لبخند

 قورت آرام را نداشت میگلو کردن ترک قصد وجه

 ! دادم

 

 خم میرو یکم و گذاشت کمرم پشت را دستش

  بد را حالم و خوردیم صورتم به شیها نفس.شد

 . کردیم

  حسام قول به هم من و بود رفته فرو حس در بدجور

 !گرید بودم حال ضد ارشاد،استاد جان

 

  نیچن توقع بازهم  که او و آوردم باال را میزانو  بازهم

 قبل دفعه از یتر بلند ادیفر درد نداشت،از را یحرکت

  نباریا و دمیخند بلند من و کرد ول را کمرم و زد

 !دمیکش و گرفتم چنگ در محکم را  ف َرش یموها

 

 دیبا عمرت آخر تا کال ضربه نیا با کنم  فکر خب_

  نیا با بعدشم،آخه.یکن خاک نارویا و بچه و زن فکر

 ییبَبَ  ای دلمه فلفل اسمت به رهام از  شتری ب موهات

 اسم دوتا ی حساب چه رو  بابات مامان دونمینم.که ادیم



 کردن ول و ومدیم بهت هم یلیخ که  ییبایز نیا به

  بچه گهید که  ادیم بهت گمی د اسم هی آها! رهام گزاشتن

 ! ستین گونه

 

 از دانستمیم که سرخ یصورت و شده ز یر چشمان با

 . کرد نگاهم است درد

 !گوسفند_

 

 ! اااااایمیک_

  و شد ام خنده بترساندم،باعث نکهیا یجا  به ادشیفر

 گرید نیا که شد سرخ شتریب او و زدم  قهقهه هم باز

 .بود تیعصبان از.نبود ترس از

 . دادم ادامه و دمیچرخ در سمت به

 

 گشنه ها ییبَبَ  هیبق شهیم  خشک رتیش  نخور حرس_

 .موننیم

 ! مطبش از رفتم رونیب واقعا بار نیا و

 



  و گرفتیم ام خنده اش چهره بادآوردن به  با هم هنوز

 .شدینم اما بخندم بلند بلند داشتم دوست

 امتحان آوردن ادی به بود،با قهقهه روبه که یا خنده

 به را شی جا و رفت نی ب از کل طور به  فردا کیزیف

 !داد میابروها نیب یاخم
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 خاندان کل همراه را کمانیزیف معلم قشنگ او لب ریز

 تند را میها قدم  و دادم قرار  لطف مورد اش فهیطا و

 .افتادم راه  خانه سمت به و کردم تر

 از شدمیم  شد،راحتیم تمام هم دوسال نیا اگر که آخ

 ! مضخرفمان یها معلم و  امتحان و مشق و درس شر

 

  برخورد یکس  به کردمیم غرغر لب ریز  که همانطور

 .ردیبگ درد شدت به خوشگلم دماغ شد باعث و کردم



 آن به که یسنگ به  وخواستم آوردم باال را سرم

 غرغر همچنان و کنم نگاه بودم  کرده برخورد

 . کردمیم

 

 تو که گور به گور حسام اون شر از  خدا دونمینم_

 باعث خورمیم بهش دفعه هر و ندارم  شیآسا خونه

 گور به گور  یاله یآ.بشه داغون خوشملم َمماغ شهیم

 که یبترک  که  یبش چاق اونقدر یاله آخ .حسام یشی

 به رمیم یدونیم چون بندازم باهات عکس هی یزارینم

ت یکل و پسرمه  دوست  گمیم دوستام  لیذل.دمیم و پُز 

 . حسام یبش

 

  حظور در  هارا حرف نی ا کردمینم جرأت وقت چیه

 حساب ازش یکم که یکس تنها دیشا .بزنم حسام

 شدینم فمیحر هم پدرم یوقت یحت که بود حسام بردمیم

 معلم مثل او و زدیم زنگ حسام به کردمیم تشیاذ و

  باز نخوانده،مرا درس آموزشان دانش که ییها

 .کردی م خواست

 



 خی میرو  روبه شخص دنید با آوردم باال  که را سرم

 .زدم

 ! زاشتینم ام زنده قطعا

 از شیب را اش جذبه بود صورتش ی رو که یاخم

 .دمیترس یکم فقط من و بود کرده شیپ

 

  کجا جا نیا  کجا شما.ارشاد جان حسام  جناب.به به_

 !جانم؟ ریشمش

 

 گره شدن کورتر  توقع اما نداشتم لبخند توقع

 . نداشتم اصال را شیابروها 

 نگام چپ چپ گرفتم ازت و قالفت جان؟مگه_

 !هوم؟ خوردم  ازثتو دمیشا ای؟یکنیم

 

 . نگفت  یزی چ هم باز

 از و دماغم عمل پول من بخدا.یکرد داغون دماغم_

 . گفتم یک نی بب رمیگیم تو



 از من به  توجه بدون بار نیا و کرد  سکوت بازهم

 را زبانم یجلو  نتوانستم بازهم من و شد رد کنارم

 . رمیبگ

 

 خب؟تو یبش دخترات دوست کوفت یاله آخ_

 !رنیبم بشن خفه تا یکن ریگ گلوشون

 

  حسام دانستمیم هم منخودم و کند نگاهم  برنگشت یحت

 تیاذ یبرا فقط و.ندارد و  نداشته یدختر دوست چیه

 واژه از چقدر  دانستمیم  خوب چون گفتمیم کردنش

ل،دوستیها  و است متنفر پسر« دختر،دوست »ر 

 و دیایم بدش یزیچ از یکس بداند ایمیک بود محال خب

 ! نزند شخص آن کردن تیاذ به دست

 

  که یکم  وقت و ساعت  دنید با بار نیا و افتادم راه

 تا گرفتم یتاکس داشتم کیزیف از دوفصل خواندن یبرا

 !برسم خانه به عتریسر
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 **** 

 

 

 به دستش باز  و نکرد نگاهم یحت او و  کردم نگاهش

 را دستش و رفتم  جلو بار  نیا که رفت رهیدستگ سمت

 .گرفتم

 

 پوستم به دستشم اون.حسام  بود نیهم  همش بخدا_

 !حسامم؟ .خورمی م قسم.نخورد

 

 هم بودم گذاشته نامش کنج در که یتیمالک میم

  و کند کم یکم  را رفتارش  و ها چشم یسرد  نتوانست

 با بار نیا من و کرد باز را در توجه  یب بازهم واو

 .زدم زار  رسما اتاق از  رفتنش رونیب

 



 ! خدااااااااااااا_

 

  دنید با من و  برگشت سمتم ادم،بهیفر یصدا دنیباشن

 .شکستم اش یاشک یها چشم

 .بودم گرفته سخره به را رتشیغ

 !بودمش  شکسته میمستق ریغ اما نه میمستق

 بار نیا و نداشتم را اش یاشک  یها چشم دنید طاقت

  و دمیچرخ مخالفش  سمت به و بستم را  میها چشم من

 .دمیبار

 شدن سست و شدن بسته متوجه که  دمیبار یآنقدر

 .نشدم بدنم  و چشمانم

 

 **** 

 

 .بود گنگ و جیگ

 !دروغ کدام و ندیگویم را  قتیحق کدامشان دانستینم

  خوره مثل ی ز یچ اما داشت کامل اعتماد شیایمیک به

 !خوردیم را مغزش



 به را کردیم فیتعر شیبرا ایمیک که یشب همان قایدق

 .بود برنگشته  خانه

 ایمیک و  بودند دعوت آقابزرگ  عمارت همه شب آن

 و کرد بازخواست ا«رایمیک پدر» صادق  آقابزرگ.نبود

  خانه را شب  که داده امیپ ایمیک که گفت تینها در او

 برود آنجا به تواندینم ماندو خواهد نفس دوستش

 !کند کار نفس با دیبا  و دارد کیزیف  امتحان چون

 

 چند یبرا و کرد باز را  رهام اس ام اس گرید بار

 .خواند بار نیدهم

 

 شب اون اما!ارشاد یآقا نه ای هست ادت ی دونمی»نم

 یبرا دیبود دعوت بزرگ ارشاد عمارت  همتون

 خورده روز چند که  یالتیتعط یبرا یز یر برنامه

 مونهیم دوستش نفس خونه گفت و ومدین ایمیک.بود

  یندار باور.بود من شیپ  تاصبح ایمیک شب اون یول

 مطمعن اونجا.یقانون ی پزشک یببر و  زنت یتونیم

 !« یشیم

 



 گرید یکس و رفتیم راه سرش در کوبان طبل یکس

  کردیم دییتا را رهام یها  حرف تمام گو بلند با ییگو

 گوشش در  ایمیک لرزان و انیگر یصدا  یطرف از اما

 !  بود مانده  عاجز یریگ می تصم از واقعا  او و دیچیپیم

 

  انگشتشم یحت  اون بخدا.حسام  بود نیهم  همش »بخدا

 !«حسامم خورمی م قسم.نخورد من پوشت به

 

 اما بود عسل ی نیریش به اسمش ته تیمالک میم که آخ

 !کرد  زهر هم را آن اتفاقات یتلخ

  چطور دانستینم و کرده ریگ مغز و قلب یدوراه نیب

 !ردیبگ  میتصم دیبا

 !دانستیکند،نم باور دیبا را کدام حرف

 را یآدم جان  ندانستنها ها وقت یگاه و دانستینم

  توسط شدن خورده جز یا چاره یآدم  و رندیگیم

 !ندارد را اند افتاده جانش به که  ییها انهیمور
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 دست یکالفگ با ساعت کی نیا در هزارم بار یبرا

 ! شد سکوت به مجبور تر کالفه و دیکش شیموها در

 شد بلند جا از  هراسان اوژانس از دکتر آمدن  رونیب با

 .کرد تند پا دکتر سمت به و

 !دکتر؟ یآقا چطوره حالش_

  دستش بعد و انداخت اش آشفته چهره به  ینگاه دکتر

 . گذاشت حسام  شانه یرو را

 هی با که شده فیضع بدنش یکم.بهتره خداروشکر_

  خانم ایمیک  نکهیا و.شهیم  درست آمپول  تا چند و سرم

 مادرشم و پدر به داخل.پسرم فهیضع یل یخ شما،بدنش

 وارد سرش به یبچگ در که یا ضربه  خاطر به.گفتم

  طی مح از دور به کامال دیخطرناکش،با تیموقع و شده

 گشنه دینبا ضمن در!نشه بد حالش تا باشه  یاسترس

  یبرا تر کامل  یحت و نارویا تمام من!بمونه  تشنه و

 که شما یول.دادم حی توض داخل هم مادرشون پدر

 !دیکن مراعات دیبا  اونا از شتری ب دیهمسرشون

 



  بازهم من  و شد رد کنارم از دکتر و کردم یتشکر 

 . مارستانیب یآب یها یصندل ی رو شدم اوار

  تاینها ای  کی فقط اورژانس بودن شلوغ خاطر به

  و دادمیم حیترج من و شوند وارد توانستندیم دونفر

 و باشم تنها یکم من تا  داخل بروند عمو زن و عمو

 ! میایب کنار خودم با بتوانم

 

  بیج از را یگوش م،کالفهی گوش زنگ یصدا دنیشن با

 .دمیکش رون یب شلوارم

 دادم فشار را میها دندان"  یصرمد رهام" نام دنید با

 یول!دادم جواب  ناچار به اما شد مشت میها دست و

 ! کرد زدن حرف به شروع خودش و  کردم سکوت

 براتون که یامکیپ ارشاد،تو  خان حسام جناب_

 !ایمیک دوست نفس به کردم اشاره بودم فرستاده

 .شود تمام حرفش نگذاشتم

 !خانم  ایمیک ایارشاد، خانم ای_

 !کرد مکث یکم.  دیخند

 نفس شماره یحت من.خانم...ایمیک  همون.یاوک_

 زنگ من یگوش  از ایمیک شب  اون چون.دارم دوستشم



 فرستمیم.نره لو و کنه هماهنگ باهاش تا نفس به زد

 !یبپرس نفس از یتونیم ینکرد باور اگه واست

  یصدا دنیشن  با بار نیا و کردم قطع یحرف  چیه بدون

  چهره  به ینگاه و کردم بلند را صادق،سرم عمو

 .کردم  نگاه دیباریم ازشان ینگران  که اش خسته

 !جان عمو نهیبب تورو  خوادیم_

 

 چشمانش در چشمم تا نداشتم را توانش اصال

  بازهم من و شود ناراحت بازهم خواستمینم.فتدیب

 برده تاراج به را قلبم که باشم  ییها چشم اشک شاهد

 .کندیم ییفرما  حکم مغزم االن اما

 دستم در یگوش دنیلرز با که میبگو ی زیچ  خواستم

 .افتاد  خط  پشت مخاطب  به نگاهم

 .شد جور ام بهانه که کردم خداراشکر

 و دیچیپ گوشم در یدختر نازک یصدا دادنم جواب با

 !نداشتم دختر نیا یصدا با ییآشنا چیه من

 

 ارشاد؟  جناب_



  از یکوچک  یخواه معذرت با و انداختم عمو  به ینگاه

 . شدم بلند جا

 .دییبفرما  خودمم_

 !ایمیک دوست .نفسم_

 

 .آمدم حرف به بعد و کردم مکث لحظه چند یبرا

 !امرتون؟.بله_

  یحرف یبرا داشت استرس انگار.کرد من  و من یکم

 !بزند  خواستیم که

 دیدونینم شما که هست ییزایچ هی.نمتونیبب دیبا من_

 !کنم فیتعر براتون موظفم من و

 بسته دهانم شیبعد حرف با که کنم مخالفت خواستم

 !شد

 نیا از یزیچ شما که داشت اسرار یلیخ  ایمیک_

  تونمینم نیا از شیب گهید من یول دینفهم موضوع

  نیا و نیکرد عقد دمیشن. کنم یمخف ازتون رو یزیچ

 تیواقع تموم تونیعروس از قبل شماست مسلم حق

 .دیبدون رو کرده یمخف  ازتون ایمی ک که رو ییها

 



 یشیپ خودش باز که میبگو  یز یچ چه دیبا دانستمینم

 !گرفت

 

  نظرم به خب یول اومدنتون یبرا ندارم یاجبار  من_

  کنمیم امکیپ براتون رو آدرس من.دیبدون که حقتونه

  زیچ همه که نیاومد اگر اونجام ساعت سر خودم و

 شپرده خاک به من با راز نیا نه اگر و گمیم رو

 !شهیم
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 حسام #

 



  آدرس دختر آن که یزمان از ساعت مین  و کی کینزد

 کافه همان یجلو من و گذردیم کرده امکیپ میبرا را

 !دارم ترس و ام نشسته نیماش در بود گفته که یا

 .بشنوم است قرار که ییحرفها از دارم ترس

 

  شده ادهیپ نیماش از و گذارم یم کنار را دیتر باالخره

 !رومیم کافه در سمت به

 یسوال و شومیم کافه یخلوت  متوجه ورود محض به

 پشتم از را شیصدا که  یدختر است ذهنم در که را

 .دهدیم  پاسخ شنومیم

 

 نباشه یکس که میباش ییجا هی اگه دیشا کردم فکر_

 !میبزن حرف میبتون  بهتر

 .دادم تکان دییتا عنوان به  را سرم فقط و نزدم یحرف

 یصندل یرو و رومیم رفت که ی زیم سمت به

 ! نمینشیم

 !را وقتش نه و دارم را اضافه حرف حوصله نه

 



 ! شنومیم_

 ! چرا دانمینم اما خوردیم جا   کنمیم حس

 من  گفتم هم تلفن پشت که همونطور  خب_

 !ستوده نفس.ایمیک یمیصم دوست.نفسمم

 دراز دست به پوزخند با من و اوردیم جلو  را دستش

 . کنمیم نگاه اش شده

 . کنمیم جا جابه یصندل  یرو را خودم

 ! خوشبختم_

 آرام را دستش و خوردیم جا شتریب  حرفم دنیباشن

 .کشدیم عقب

 !فتد ینم تا و تَک از او اما بودم زده پرش تو

 

 .حسام نیهمچن_

 تنگ ییمکث،آقا با و  کنمی م نگاهش زیت که ندیبیم

 .گذاردیم اسمم

  امتحان اومد،ما ادمی آها...شد یچ دونمینم  روز هی_

  باهم ما  خونه ادیب ایمیک بود قرار و م یداشت کیزیف



  و شهیهم بود یعال ایمیک درس خب.می کن کار کیزیف

 .کردی م کمکم یلیخ  درسا تو اکثرا

 میکن تموم شیش پنج تا که ادیب دو ساعت بود قرار

 عمارت شب که بود گفته ایمیک چون.و/درسمون

 !زودبره دیبا و دعوتن آقابزرگش

 که چهاربود ساعت.ومدین موندم منتظرش چقدر هر

  یخواه عذر و بخونم خودم و ادیب تونهینم داد اس

 شروع ییتنها به یمجبور  و.شد گرفته حالم  یلیخ.کرد

 بود نگذشته امش یپ از دوساعت هنوز.خوندن به کردم

 زدن زنگ  باباش مامان  اگه بود داد،گفته امیپ باز که

 ایمیک و میکن تموم درسمونو مینتونست و  منه شیپ بگم

 ومدینم خوشش وقت چیه  چون!مونهیم من شیپ شب

 فقط و دمی نپرس یسوال کنه  دخالت کاراش تو یکس

 ایمیک که یحرف منم و زد زنگ پدرش که باشه گفتم

 از بعد هم ایمیک پدر و گفتم بهش بودو گفته بهم

  قطع نایا و دیباش  هم مواظب که کرد که ییها هیتوص

  تشکر و کرد بغلم اومد مدرسه رفتم که فرداش.کرد

 اما شد سرخ  بوده کجا شبید که دمیپرس یوقت.کرد

 دستش هی مدرسه  میتا کل  تو اونروز یول نگفت یزیچ

  هم گاهیب و گاه و.کمرش به دستش هی و بود دلش به

  تکرار رو کارش  نیا یاونقدر.لیدل بدون زدیم لبخند



 ایمیک یول بود دراومده هاهم معلم یصدا یحت که کرد

 ! چونهیبپ بود بلد خوب

 

 . خورد زیم یرو یمعدن آب از یکم و گرفت ینفس

 

  اونروز که گفتم بهش نکهیا تا گذشت روز چند_

 کمرت و  دل یرو دستت کسرهی و بود بهت حواسم

  رو شب  که گفت بهم شدم چشیپاپ یل یخ یوقت.بود

 قراره چون زدست ذوق و بوده پسرش دوست شیپ

 یحت و شی خواستگار ادی ب هفته آخر پسرش  دوست

 اون کنند،با مخالفت مادرش پدر باشه قرار اگه گفت

.  کنهیم فرار ادینم ادمی قیکنم،دق فکر اسمشم که پسره

 کس چیه با  تونهینم که افتاده نشونیب یاتفاق هی چون

 !کنه ازدواج یا گهید

 

 باال تعدادشان متناوب صورت به مغزم کوب طبل افراد

 . بودم انفجار حال در واقعا من و رفتیم

 



 یکس به هارو نیا که گرفت قول ازم اونروز  ایمیک_

 کردم فکر دمیشن رو عقدتون خبر یوقت من یول نگم

 چون.بهتون نارویا بگم دیبا یعروس  از قبل

 ! بره کاله سرتون خواستمینم

 

 .بود یاراد ریغ پوزخندم

 ! بره؟ کاله سرم_

 

 . داد تکان را سرش

 هی شیپ میرفت ایمیک و من  عقدتون از قبل هفته کی_

 ... زنانو دکتر

 

 . دیبگو خواهدیم چه که خواندمیم.دهد ادامه نگذاشتم

  خارج نحس یجا آن از و شدم بلند جا از یسخت به

 .شدم
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 را شهر کل  چقدر دانستمینم.ام نشسته  کجا دانستمینم

 .هستم کجا االن و ام زده قدم ادهیپ

 من و دیچرخیم سرم در نفس یحرفها  تمام

 !کنم باور توانستمینم

 .کنم باور توانستمینم کردمی م یکار هر

 بار نیا انگار و نبود مغزم و قلب نیب جدال   از یخبر

  زیچ کی فقز دو هر که داشتند  نظر اتفاق باهم دو هر

 :زدندیم ادیفر را

 بعد و بکنه رو ییکارها  نیهمچ ایمیک ممکنه  »محاله

 !«بگه دروغ بهت و کنه نگاه روت  تو بتونه

  انجام قدرت من و زدندیم ادیفر را زی چ  کی دو هر

 .نداشتم  را یکار چیه

 ! شوم رو روبه ایمیک با داشتم را جانش نه

 ! گرفتیم آرام قلبم دنشید بدون نه

  یکسری دیبا شدنم تر آرام یبرا نمشیبب اگر دانستمیم

 توان ایآ که دانمینم را نی ا و بپرسم او از  را ها سوال

 ! دارد؟ را  ییگو پاسخ



 او به دینبا گفته من از بعد دکتر که بود گفته عمو

 و ترس و  ینگران دچار دینبا و شود  وارد یفشار

  سوال دانستمیم خوب من و شود امثالشان و استرس

 را ر یگ جان مضخرف یها حس نیا تمام میها

 ایآ و دارند باهم را همه  بلکه تنها نه هم آن.دارند

 !دارد؟ را آنها به ییگو پاسخ طاقت ایمیک

 

 از بعد و آمدم خودم به بمیج در یگوش دنیلرز با

 مخاطب اسم به ینگاه نکهیا بدون دنشیکش رونیب

 دم را یگوش و کرده لمس را کونیآ ندازمیب خط پشت

 !گذاشتم گوشم

 !جانم؟  ریشمش_

 تمام بر زد آتش شیصدا  بغض و بستم را میها چشم

 ! جانم

 ! جانم؟  حسام_

 زورم تمام و دادم فشار هم   یرو شتریب  را میها  پلک

 فرار دلتنگم یها لب  انیم از یجانم«» تا زدم را

  جواب در دل در اما نرسد او دلتنگ گوش به و نکند

 .دمیشن خودم و گفتم جانم  حرفش دو هر



 ! ؟ییکجا_

 .دارم کار_

  همچنان او لحن اما زدم خی خودم. بود سرد لحنم

 .بود دلتنگ و مهربان و پربغض

 !شده تنگ برات دلم_

 نیهم نای ع تا دمیجنگ چقدر من و زد را خالص ریت

 .نکنم  بازگو شی برا را جمله

  تا یدور نیا الزمه.ایم یک میباش دور مدت هی دیبا_

 زمان یکم الزمه.افتاده که یاتفاقات با می ا یب کنار هردو

 هضم رو زیچ همه میبتون تا خودمون به میبد

 !میباش  نداشته رو  گهیهمد مدت  هی الزمه.میکن

 

  نباریا و دمیشن را شیصدا من و شکست بغضش

 . شد تکه تکه و نداد گوش حرفم به بغضم

  و کارخونه ی برا دستگاه چندتا کردن وارد یبرا من_

  خودم شگاهینما به نیماش چند کردن وارد  نطوریهم

 که یوقت تا اما رمیم.ران یا از خارج برم بود قرار

 .گردمی برنم کنم حل رو زیچ همه  کامل نتونستم

 



 انیم اما دیترک تر بلند من بغض و کرد هیگر تر بلند

 !دردم پر نهیس

 هم نفس یحت او و زدم من نباریا را خالص ریت

 ! دینکش

 

 ! یریبگ طالق  یتونیم ی خواست اگر_

 

  جان جمله ن یا گفتن چقدر که خدا و داندیم خدا فقط و

  یرو و شدند یخال میها  زانو یحت که من از گرفت

 !شد؟یم.که شدینم قلبم از شتریب دردش و افتادم زانو
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 کردیم نابودم شتریب سکوتش نیا و بود کرده سکوت

 !امدیبرنم دستم از یکار من و

 !نکرد قطع و نکردم قطع



  گریکدی  یها نفس یصدا  به فقط یدلتنگ  با هردو

 نهیس پرسوز یآه یچندگاه از هر و میدادیم گوش

 .شدی م خارج مان

  نهیس بغض از منقطع مانیها نفس یچندگاه  از هر

 !شد یم سوزمان

 شدیم قیعم و کشدار مانیها نفس یگاه  چند از هر

 تار عنکبوت  چون که یپدر یب بغض دادن فرو یبرا

 !شدینم پاره جوره چیه که بود دهیتن  یمحکم

 

 تو عشق ینزد بردل//دهید از نگاه ینکردم کاش یا_

 دل از آه/ده ید از گناه و بود دل ز ریتقص//دهید از راه

 ! دهید از آه هزار صد و

 

 .دیکش یتر قیعم نفس بار نیا و گفته

 !بود؟ حقت چون دیببخش  گمینم یگفت  بهم ادتهی_

 

 . اوهوم_

 



 !ست ین حقت چون دارم دوست گمینم منم_

 .دمیخند بدم حال  تمام انیم

 !حقته چون دارم دوست گمیم من  بار نیا یول_

 میکرد  گوش گریکدی  یها نفس یصدا به بازهم

  و لب ریز یحرص ینفس با و شد یعصب او که یآنقدر

  جان حسام سالمت  گفت»به خشم و حرص با البته صد

 .کرد قطع بعد و ارشاد«

 

 کی مانند و شد منفجر من مغض نباریا اما دمیخند

  چشمانم از ش یها گزاره و  کندیم فوران که فشان آتش

 ! سوختم من و زدند رونیب

  هنوز فراغش که یاری فراغ در سوختم االن از من

 !بود نشده آغاز

 

  هر آخر فی ح یول//ستییطال  رنگش عاشقان غروب_

 !ستییجدا عشق

 

 **** 



 

 ارشادش جان حسام با  صحبتش نیآخر از روز سه

 دهیکش خود دور که یواری د در همچنان او  و گذشتیم

 به یکار هم  کس چیه و  بود کرده حبس را خود بود

 ! نداشت کارش

  آقابزرگ و صابر عمو و پدر به چه حسام دانستینم

 نیا در یدخالت و بودند آرام سه هر که بود گفته

 .کردندی نم ماجرا

 را یصرمد رهام حنجره و برود بود  خواسته  بارها

 !گرفت یم را شی جلو  یزیچ بار هر اما ببرد

 صفحه به ینگاه  حوصله  یب لشیموبا زنگ  یصدا با

  در مهسا،همکارش نام دنید با و انداخت اش یگوش

 . داد  جواب باشگاه

 .خودم یمیک یبستن  سالم کیعل_

 . شد یعصب اما کرد بغض

  نیا گفتن حق ارشادش جان حسام جز به چکسیه

 !نداشت  را کلمه



  وقت هر.دارم اسم من!خب؟ درمون یب درد  و یبستن_

  زنگ اونموقع یبگ درست و اسمم آدم مثل یتونست

 .بزن

 .آمد حرف  به غیج  غیج با مهسا که کند قطع خواست

 ... ایمیک.دیباشهوببخش.باشه_

 !بنال یشد آدم که حاال آها_

 االن حسام اگر که گذشت ذهنش از ی ا لحظه یبرا

 چه دیشن یم را زدنش  حرف جور نی ا و بود نجایا

 .کردی م سرزنشش  قطعا!گفت؟یم

  کنسل تونمی نم واقعا گهید من.ایمیک یدار کالس فردا_

 لیدل و  پرسنیم حالتو  همه ها بچه. کالساتو کنم

 بدم جوابشونو دیبا یچ دونمینم واقعا من و بتتویغ

 !دونمینم یزیچ هم  خودم چون
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 .کالسو یکن  کنسل خوادی نم.فردا امیم_

 .بود کرده قطع سرد یخداحافظ کی با و گفته



 و شود بلند دوباره بود وقتش گریرفت،د فرو فکر به

 .دی ایب خودش به

 !درست بود رفته حسام

 به دوباره دی با حال هر به اما  درست نداشت اورا گرید

 . امدیم خودش

 را بتوانداو دوباره یک و برگردد یک حسام نبود معلوم

 زبان و طون ی ش یایمیک همان دوباره دیبا پس ندیبب

  حالتش و دلش راز از یکس  ندهد اجازه و شود دراز

 ! شهیهم مثل شود باخبر

 

 نگاه هودش به شیآرا  زیم نهیآ در و شد بلند جا از

 .کرد

 !نداشت گذشته روز سه  به یشباهت چی ه که یدختر

 لب داشتند،نه را یشگیهم برق آن ش یها چشم نه

 ! بود خوب حالش نه و بودند خندان شیها

  که دیشن را مادرش و  پدر یها صحبت زود صبح

  و کارخانه یبرا دستگاه آوردن یبرا  حسام گفتندیم

 رانیا از خارج به شگاهشینما یبرا دیجد نیماش

 را قلبش از یمین که یکس دانستینم یحت  او و رفته



  کدام به کرده خارج رانیا از خودش با  امروز صبح

 ! رفته کشور

  حمام سمت به و بود زده یتلخ زهرخند فکر نیا با

 !رفت اتاقش درون

  از بعد و شد خارج حمام  از یحساب دوش کی از بعد

 به شروع هیطمان با  و آرام شیها لباس  برداشتن

  کی لباس دنیپوش نیح قبل مانند و کرد دنشانیپوش

  که بود نیا  تفاوتش تنها.کردیم زمزمه  لب ریز آهنگ

  بلکه کردی نم زمزمه یشاد آهنگ گذشته مثل بار نیا

  کم کم کار  نیا و کردی م زمزمه نیغمگ آهنگ کی

 دنیشن با! کردیم مهمان  شیگلو به را یبغض داشت

 .کرد باز را پنجره  و رفت پنجره  سمت به باران یصدا

  یایرو وقت چیه اما بود باران یبو عاشق  شهیهم

 .نداشت عشقش با را باران ریز زدن قدم

 کنار در را لحظات نیا که ییدخترها   همه برعکس

  را باران ریز  زدن قدم شهی هم او خواستندیم عشقشان

  بغض  باران ریز شهی هم چون داشت دوست تنها

  شیها اشک و شکستیم  بغضش تینها در و کردیم

 اشک یکس نداشت دوست اصال او و ختندی ریم فرو

 !ندیبب یکس را اش یناراحت و را را،بغضش شیها



 

 

 همه که بود کرده برخورد یطور شهی هم  یبچگ از

 دراز زبان و  طانیبودن،ش خوشحال و خندان به عادت

 و وجهه نداشت دوست اصال و داشتند او بودن

  همه چشم  و ذهن در خودش یکودک از که یتیشخص

 !شود خراب  بود ساخته

 و رفت داشت اتاقش در که یپخش ستمیس سمت به

 مورد  آهنگ،آهنگ چند کردن غقب جلو از پس

 نیا و او یهوا  و حال با بیعج که کرد  دایپ را نظرش

 .بود جور شیروزها 
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 ! ندیگویم  الل زبانم باران نیآخر با یرو یم ندیگویم



 

 ! الل  زبانم آسان یکنیم دل دلم از

  که بست،هروقت نقش چشمانش  یجلو  حسام »چهره

 فقط یحرف چیه گفتن بدون حسام و کردی م طنتیش او

  به توجه یب  شهیهم او و  زدیم حرف او با نگاه کی با

 !« گذشتیم او کنار  از شیمعنا پر نگاه و حسام

 

 م یگوی م آهسته خلوتم در خودم با یگاه من

 !الل  زبانم آن و نیا حرف باشد راست مبادا

 

 دل حسام  به یروز شدینم باورش وقت چی»ه

  وارد توانست چطور حسام که دینفهم وقت چیه.ببندد

  اما!ختهیر بهم نگونهیا او یدور  حال،از و شود قلبش

 حسام با که ی کوتاه اما خوش لحظات تمام شه،دریهم

 و داشت را  لحظات ان نبودن یشگیهم دلشوره داشت

  ریکرد،زی م  فکر حسام  نبود به خود با یوقت شهیهم

 "« الل زبانم" گفتیم لب

 

 تو درمان ی ب درد از راه ن یا از ترسمیم



 !باران نیآخر با روز کی  یرویم

 در او حال و بود رفته حسام  باران نی ا در »امروز

 !«بوده  آدم نیتر دلتنگ و نیتر تنها ییگو ایدن نیا

 

 بار صد را لحظه نیا دمید خود خواب در

 دارید  نیآخر در زد باران و یرفت

 

 کن  خالصم طوفان   دل در ماندم و یرفت اگر

 !کن خالصم آن و ن یا چشم و ها هیگر از بدور

 

  مانده؛در پناه یب که بود یکس مانند  حسام »بدون

 مطمعن اما بود رفته و بود کرده رها اورا طوفان انیم

 داشت دوست یول نه که گردد،مطمعنیبرم بود

 !» گشت برخواهد او که باشد مطمعن

 

 نخواهد  ییجا من یبرا ییجا یزندگ و است بس

 کن  خالصم باران نی آخر خاطرات با مرا داشت

 



 عشق یب ندارد تاب دلم رفته نفسم

 عشق یب ندارد مهتاب نور  که آسمان

 

 تو چشمان  جان تو جان من جان

 تو  پنهان غم در بخدا دمیبر من

 

 یب عذابم در عشق یب خرابم من

 تو زندان عاشق شدم یریاس من عشق

 

 درمان ی ب درد از راه ن یا از ترسمیم

 باران ن یآخر با روز ک ی  یرویم تو

 

 بار صد را لحظه نیا دمید خود خواب در

 دارید  نیآخر در زد باران و یرفت

 

 کن  خالصم طوفان   دل در ماندم و یرفت اگر

 کن خالصم آن و ن یا چشم و ها هیگر از بدور



 

 نخواهد  ییجا من یبرا ییجا یزندگ و است بس

 کن  خالصم باران نی آخر خاطرات با مرا داشت
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 حسام #

 

 شیگلو در یدیشد بغض  مایهواپ پرواز  زمان از

 .داشت را کردنش خفه قصد و بود زده  چنباتمه

 .شد یگالر  وارد و گذاشته گوشش در را هدفون

 !ارسالن و ایمیک و بود کرد،او باز که را عکس نیاول

  خواستندیم ارسالن حسامو که یوقت ارسالن درتولد

 بعد و بود  شده کادر وارد ایمیک و رندیبگ  عکس باهم

 که یعکس  ستیب نیب از  باالخره یباز مسخره  یکل از



 یکل با هم ان درآمد آب  از درست یکی بودند گرفته

 ! شیرایو

 

 بار نیا و  او اویمیک باز و کندیم باز را عکس نیدوم

 !کامران

  با و طنتیش با کامران و  ایمیک ساحل کنار  که یروز

  بودند کرده دفن ساحل یها  شن ریز را او اسرار یکل

 که بماند و بودند گرفته عکس یباز مسخره یکل با و

  بحث ایمیک با عکس نیا کردن یاستور سر چقدر

 !بود آمده کوتاه آخر در  و بود کرده

 

 باز هم را عکس نیصدم  و نین،پنجمین،چهارم یسوم

 .بود ایمیک همه در  و بود کرده

 چقدر و دیدیم را او  کردیم نگاه که طرف هر به

  زبان بازهم و بود نشسته اوکنارش االن داشت دوست

 دادیم را جوابش یبدخلق  با بازهم او و  کردیم یدراز

 !شدینم کوتاه ینحو چیه  به جانش یبستن  زبان اما

 



 کوتاه یجور  چیه تو زبون نیا که هیچجور_ »

 !« شه؟ینم

 را شیها لب بازهم و بود کرده نگاهش طنتیش با

 !بود کرده تر زبان

  ریشمش  لهیوس به فقط  من زبون...یدون یم خب_ »

  یستین یابد هیشوال اون تو که شهیم  کوتاه ییجادو

  وقت چیه جهینت در...یباش  داشته و ریشمش اون که

 !«شهینم کوتاه

 

 !بست چشم و داد هیتک یصندل یپشت به را سرش

  بغض با که یوقت.دیچی پیم گوشش در ایمیک یصدا

 .زدیم حرف

 !« ستین حقت چون دارم دوست گمی نم_»

  شیب یدلتنگ که بود کرده  یسع و بود زده یتلخ لبخند

 دنیبوس و دمییدن،بویکش آغوش در یبرا را حدش از

  گرید ساعت کی از کمتر تا که یدراز زبان دخترک

  باشد توجه یب دیرسیم لومتریک هزاران به شان فاصله

 !اوردیم کم عشق قدرت مقابل بازهم اما

 



  که کرد باز  را چشمانش  و آورد باال را  چپش دست

 .افتاد انگشتش درون حلقه به نگاهش

  یدلتنگ با توام یبغض با و دیبوس  را حلقه یرو

 !کرد زمزمه

 

  عشق آخه!//شهینم دمید  یبر ادمیاز که کردم سفر_

 !!!شهینم کم دنیند با عاشق هی
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 داد فشار شتریب هم یرو  را چشمانش مایهواپ فرود با

 !دیکش ریت قلبش بار نیا و

 نفس گرفت،با که را شیها چمدان و شد فرودگاه وارد

  یدلتنگ ایدن کی ژنی اکس یجا به دیکش که یقیعم

 ایمیک یدلتنگ  تنها بار نیا اما شد شی ها هیر وارد

 .نبود



 . بود شده اضافه آن به هم وطنش  یدلتنگ

 ...! و  کردیم یبیغر  احساس بیعج خاک نیا در

 

* 

  یحت را سابق یدرخشندگ و برق آن گری د چشمانش

 ایمیک اما دندیدیم را نیا  همه و نداشت  طنتیش موقع

 !کند ثابت را نیا خالف که داشت نیبرا اسرار

 بدون یحت حالش که بدهد نشان همه به داشت اسرار

 شاد یایمیک همان  هم هنوز او و است خوش هم حسام

 لذت انش یاطراف کردن تیاذ از که  ست یخندان و

 !بردیم

  دخترک چشمان شده خاموش برق دن ید از صادق

 ینم بر دستش  از یکار اما بود ناراحت اش دردانه

 !آمد

  غربت خاک در االن که فرزندش تنها یدلتنگ  از صابر

  بود آمده فرود  پروازش که یوقت از و بردیم سر به

  حالش  بود داده  اطالع آن در فقط که امیپ کی  از شتریب

 که هم هرچقدر و بود نکرده افتیدر یزی چ  است خوب

 !!!بود خاموش  حسام یگوش گرفت یم تماس



 

 به زشیعز نوه دو ییجدا و یناراحت دنی د از آقابزرگ

 بودن خوب به تظاهر دیبا اما بود نی اندوهگ شدت

 او دیشا که دیچیپیم مدام سرش در یز ی چ اما.کردیم

 !است اتفاقات نیا تمام مقصر

 شنهادیپ آن وقت چیه اگر دیشا که کردی م فکر خود با

  نطوری ا بود نداده حسام و ایمیک یکودک موقع را

 !شدینم

 و دیچی پیم سرش در ینشدن تمام فکر هزاران

 ارسالن و ارالن  یهمه؛حت  و همه جمع نیا امشب،در

 دل  ته از ایمیک یپا  به پا شهیهم که یکامران و

 گذاشتندیم هم  سر کردند،سربهی م طنتیش  و دندیخندیم

  یلفظ معموال  که یحساب یدعوا کی شهی هم آخر در و

 یفیخف طور  به نبود حسام اگر اوقات یگاه اما بود

 !نداشتند را  یز یچ چیه دماغ  و دل شدی م هم یکیزیف

 

  یشوخ و دیچرخیم همه دور گذشته همچون ایمیک

 ش،ویها  یش،شوخیها خنده اما دیخندیم و کردیم

  نظر به یمصنوع بیعج  همه و همه خوبش حال

 !دیرسیم



 !زدیم چشمک بدجور حسام  یخال یجا  جمع انیم

 

 و عزت باعث نیا و بود ارشاد خاندان دختر تک ایمیک

  طنتیش و  یزبان نیریش بود،هرچند شده اش یزیعز

 !اما  نبودند ریتاث یب هم شیها

 

 به رفت،کامران ارسالن سمت به و شد بلند جا از

  افتاد ارسالن پشت یایمی ک به چشمش  نکهی ا محض

 از که یتپل غره چشم با که کرد نگاهش چپ چپ

  عمو طرف به را سرش کرد افتیدر  ایمیک یسو

  انگار که کرد وانمود  یجور و چرخاند  صابرشض

 ! دهیند یزیچ

 

  دنید از و  داد عقب را ارسالن راهنیپ  قهی آرام آرام

 یخی و زد یث یخب لبخند ستین تنش یراهنیپ  ریز نکهیا

 برداشته یعسل یرو دان خی داخل از  یمکیقا که را

 ! انداخت ارسالن راهنی پ یتو را بود

  متوجه اول که بود کردن چت مشغول آنقدر ارسالن

  یرو را یز ی چ یخی و یسرد  نکهیا محض به اما نشد



 باعث دنیپر  جا از نیا و  دیپر جا از کرد حس کمرش

 !برود فرو شلوارش در خی شد

 

  الل_زبانم #

 

#Part_66      

 

  همانجا نداشت انکار و فرار حوصله قبل مثل که ایمیک

 !دیخند ی م زیر زیر و بود ستادهیا ارسالن پشت

  از ایمیک جز به کارها نیا دانستیم که هم ارسالن

  یرو ایمیک که یمبل سمت به دیآ ینم بر یگرید کس

 و چرخاند سر ایمیک دنیند  با که دیچرخ بود  نشسته آن

 .دیند را ایمیک اما کرد نگاه  جارا همه

  نیا بود کرده گل گذشته مانند طنتشیش ییگو که ایمیک

 نیا و کرد را کار همان  و رفت اردالن سمت به بار

 وارد خی  و دیپر جا از ارسالن مانند  هم اردالن بار

  از شتریب خی تا  ستدیبا خیس  شد مجبور و  شد شلوارش

 .نرود نییپا نیا

 



 بود پدر با صحبت  گرم که رفت یکامران سمت  به ایمیک

  لباسش نکهیا حس د؛بایکش  را راهنشیپ قهی یوقت و

 شود الیخ یب  خواست نداشت کامران به یشباهت چیه

 یناگهان ستادنیا صاف با بار نیا که کرد را کارش اما

  سکوت در کبارهی به بود اهویه در که یجمع   آقابزرگ

  با را شیجا کامران افتاد ادش ی تازه ایمی ک و رفت فرو

 !بود کرده عوض بزرگ آقا

 و اردالن مانند  هم آقابزرگ بار نیا و دیخند  زیر زیر

 دنیند با اما کند دایپ را ای میک تا چرخاند چشم ارسالن

 ! نشست  شیابروها انی م یاخم ایمیک

 

 آن  یجلو  آقابزرگ که ی مبل پشت به اردالن  نگاه با

  ایمیک و دیچرخ سمت همان به همه بود،نگاه ستادهیا

 مبل پشت  از آرام آرام نیسنگ یها نگاه حس با

 .آمد رونیب

 

 ای بخندند شی ها طنتیش دست از دانستندینم کی چیه

 !کنند  بغض چشمانش بغض با

 



 !مگه هی چ.خواست طنتی ش دلم خب_

 

 دستش از را خدانی ظرف و رفت سمتش به اردالن

 !داشت نگه را راهنشیپ قهی ارسالن و گرفت

 تو ندازمتونیم خودم فقط بخوره من به خ ی اون بخدا_

 ! گفتم یک دین یبب زریفر

 

  تر رنگ پر رفته رفته دوبرادر لب یرو طانی ش لبخند

 !تر گستاخ ایمیک و شدیم

  از پر چشمانش بار نیا و شدند شتریب چشمانش بغض

 .شدند اشک

  کرد ایمیلباسک وارد هم سر  پشت را خی چهار ارسالن

 خیس و بماند ثابت کرد یسع یول سرما از زد خی او و

 !نشود شلوارش وارد خی تا نشود

 ! برداشت او هم خی دو و شد  ملحق آنها به هم کامران

  ریوز!؟یگیم ی چ تو ننداختم  خی که تو تو_

 ! ؟یآقابزرگ

 



 . بود کرده زمزمه...اله  ال لب ریز و دهیخند  آقابزرگ

 !یداشت که رو قصدش_

 !!!رسهینم  مقصد به که یقصد هر_

 

  راهنشیپ در او هم خی کی  خواست توجه یب کامران

 .کرد زمزمه اریاخت یب  و بغض با ایمیک که ندازدیب

 

 بهم دینداشت جرات االن کدومتون چیه بود حسام اگه_

 ! دیش کینزد

 

 .بشنود خودش فقط که بود گفته آرام یآنقدر

 حسام داشتن کم و نبودن از گرفت بیعج دلش اما

 ! ارشادش جان
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 دلش حال کنند باور همه تا  بود کنده جان را شب تمام

 دلتنگ چقدر نفهمد یکس  تا بود کنده است،جان خوب

 !نشود بدش حال متوجه یکس تا بود کنده است،جان

 نیهم و  توانست او اما بود سخت یل یبود،خ  سخت

 .کردیم سبک را دلش یرو بار از یکم فقط

 شیپ روز چند که بود ستادهیا یاتاق پنجره مقابل

  شده آن وارد حسام به اش یابد تعهد از بعد بالفاصله

  و زده شگفت یحساب اتاق ناتییتز دنید از و بودند

 .بود  شده زده ذوق

 

 !دیرسی م نظر به ریدلگ یادیز اتاق نیا اما امشب

 در همچنان که قرمزش ینیالمبورگ به  که چشمش

  و افتاد بود مانده آقابزرگ عمارت یخارج   نگیپارک

 .شد بزرگتر بغضش

 .نداشت دوست را نیماش ن یا یحت گرید

 !یزندگ یحت نداشت دوست  را زیچ  چیه گرید او

  زنده یحت  خواستینم را زیچ چیه حسامش  بدون

 نیا به محکوم ما همه اما را کردن یزندگ و ماندن



  بر ما از کی  چیه دست از یکار چیه و میهست یزندگ

 !دیاینم

 

 یجا  یرو را دستش.دیکش دراز و رفت  تخت سمت به

 ! داد قورت سخت را بغضش و دیکش حسام یخال

 

 فردا غصه ریاس تا/نبود  تنها دلم تا یبود کاش_

 و تنها نیچن نیا/دلم  زمستان تا یبود کاش/نبود

 !نبود افسرده

 

  اشک و دیکش آغوش در  را حسام بالشت یدلتنگ با

 بالشت و شدند یجار صورتش یرو مهابا یب شیها

 . کردند س یخ  را حسام

 حسام کاش یا که گذشت دلش از ی ا لحظه یبرا

  شانه یرو را اش یدلتنگ توانستیم او  و بود نجایا

 !بزند زار مردش یها

 

 **** 



 و دیپر خواب از هراس با بود دهید که یخواب با

 .کرد اطرافش به ینگاه

 اش نهیس ی رو را دستش و دیکش دراز دوباره کالفه

 .گذاشت  شدیم نییپا باال شدت به که

 اسم یرو  او و رفت اش یگوش سمت به دستش

 .کرد مکث" جان ریشمش"

 . بود داده رییتغ را آن یخواستگار  روز که یاسم

 .دادیننم او به را گرفتن تماس اجازه غرورش

 .بود دلتنگ و نگران شدت به اما او

 نفس یصدا به فقط شب آن مثل بود یراض یحت

 !است خوب حالش بداند حداقل اما کند گوش شیها

 با رفتن کلنجار حال در یگوش به  رهیخ  همچنان

 !دیرسینم  هم ییجا به و بود خودش

 

* 

 ا،دریدن یسو آن در گرید  یکس زمان نی هم در درست

 و عشق تب در معشوقش  از یلومتریک هزاران  فاصله

 مانده"جان یبستن" نام به رهی خ و سوختیم یدلتنگ

 .بود نزدن ای زدن زنگ نیب مردد و بود



 

 را جوابش ایمیک ردیبگ تماس اگر کردی م احساس

  یطرف از و شودیم اش ینگران  باعث شتریب و دهدینم

 ایمیک و شود یفرج دیشا  بزند زنگ کردیم تمنا دلش

 بتواند یدلتنگ  روز چند از بعد امشب او  و دهد جاب

 !بشنود را شیصدا

 

 *** 

 با و کردند  برقرار را تماس باهم دو هر

 مکالمه حال در  نظر مورد مشترک"دنیشن

 درست و آوردند نییپا گوششان  از را  یگوش!"است

 زد چنگ دلشان به یحسادت هردو که بود لحظه نیهم

 .کرده پر را شانی جا گرید یکس دیشا که
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 ا یمیک#

 آمد سمتم به  پر باتوپ مهسا شدم که رقص سالن وارد

 .کردن غر غر نازکش یصدا آن با  کرد وشروع

  دخترها رقص  یتماشا مشغول او به توجه یب اما من

 .بودم

 

 و!ندارم حوصله یدونیم خوبه!گهید کن  تمومش بابا_

 ...بشه  چمیپپاپ یکس و ندارم حوصله که هم یوقت

 

 همراه به غره  چشم کی  و داد ادامه را  ام جمله مهسا

 .کرد جان  نوش شیپهلو از یشگونین

 !یشیم الزم ،استخونیشیم هاپو_

 منظم و خود یجا در رفتم،هرکس ها دختر  سمت به

 . بودند دنیرقض مشغول

 ای اشتباه را یحرکت اگر و شدمیم رد وسطشان از

  کم را ییبایز و لطافت آن که دادندیم  انجام یطور

 .کردمیم اصالحشان کردیم

 



 مورد آهنگ  خودم و رفتم جلو آهنگ اتمام از بعد

  نهیآ روبه  ها بچه به پشت و کردم یپل را ام عالقه

 . کردم شروع و ستادمیا ی سراسر یها

 یمیمال موج  آهنگ شروع  با و بردم باال را میها دست

 .دادم آنها به

 .داشتم دوست یلیخ  را آهنگ نیا

 میمال بار نیا و کردم شتریب را می ها دست موج

 .ستادمیا ها بچه روبه و دمیچرخ 

  خنده که زدند سوت صدا  کی شانیسو  به برگشتنم با

 آرام میها دست موج با همراه نباریا و  زدم یناز پر

 . نشستم زانو کی یرو و شدم خم آرام

 شروع من با هاهم بچه همه  بار نیا و شدم بلند آرام

 .کردند رقص به

 ناز با و آرام و کردم باز نیطرف به را دستم دو هر

 .رفتم شیپ

 و کی به کی و گذاشتم هم  یرو را دستم دو هر مچ

  یرو را  راست و راست یرو  را چپ  دست متناسب

 موج هم میها انگشت بار نیا و گزاشتم یم چپ

 . خوردندیم



 ... و دمیچرخ هم باز نیح همان در

 

 و دهیپر  باال باهم همه  همزمان آهنگ شدن تمام با

 .شود یخال مانیانرژ تا میدیکش  یآرام غیج

 !یعااااال.یبود یعال جون  ایمیک یوا_

 

 نوعش اما کردندیم تکرار  را جمله نیهم کدام هر

 .د/بو متفاوت

 .دادمیم را جوابشان  یمهربان با

 

* 

 سرعت پر زدن استارت از پس و شدم  نیماش سوار

 .کردم حرکت  خانه سمت به

 آن از پس و داشتم کوتاه دوش کی به ازین فقط االن

 .شود رفع ام یخستگ تا خواب ساعت کی

 بود گرفته را ام یانرژ تمام  مداوم رقص چهارساعت

 .برقصم بازهم داشتم دوست حال نیا با و

 



 رقصم جز به  زیچ چیه رو یتمرکز  رقص موقع چون

 .بود آرام ذهنم زمان نی هم تنها و نداشتم حرکاتم و

 کس با االن که کردمی نم فکر یحسام به...بهتر و

 !است مشغول یگرید

 .بودمش  نشناخته اصال

  رتیغ نیهمچ هستند که نجایا.گهید نایهم  پسرا همه_

 گهید  شهیم باز آب اونور به که پاشون.دلن بد و

 اگه که آخ.که شهینم سرشون نایا و ناموس و رتیغ

 !ارشاد جان ریشمش کردمیم خفت یبود دستم دم االن
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 به یسرسر سالم حوصله یب دمیرس که خانه به

  به و دادم بودند لمیف یتماشا مشغول که بابا و مامان

 .رفتم اتاقم

 را آب.دمیپر  حمام در و آوردم در را میها  لباس عیسر

 !دوش ریز رفتم و کردم سرد



 خودم و دمیکش عقب را خودم دوش ری ز از بالفاصله

 .دمیخند خودم  یها یباز  وانهید به

 شدمیم حمام وارد وقت  هر.بودم نجوریهم  یبچگ از

 ناگهان بعد و ستادمیا یم سرد آب دوش  ریز اول

 خودم یها  یباز وانهید به  و دمیکشیم عقب را خودم

 .دمیخندیم

 

  خارج  حمام از و گرفتم ساعته مین دوش  می عیسر

 .شدم

  حوله با را میموها نم و دمیپوش را میها  لباس عیسر

 .گرفتم

 دست در را ام یگوش و کردم پرت تخت  یرو را خودم

 .گرفتم

  مناسب سوژه کی تا شدم  نستایا وارد اول شهیهم مثل

  مهین بهانه نفهمم زبان دل بلکه کنم دا یپ خنده یبرا

 .ردینگ  را گرشید

 یرو که کردمیم رد  کی به کی  هارا یاستور

 .زد خشکم اردالن یاستور

 . کردمیم  نگاه اش یاستور به ناباور



 ! دم؟ینفهم من که شد  خارج کشور از یک اردالن

 ارسالن همراه به خودش  از عکس کی اول یاستور

 و حسام آن در که بود یعکس دوم عکس و بود

 .بودند کرده بغل را گریهمد اردالن

 .رفت  باال قلبم تپش  و گرفت بهانه رمیگ بهانه دل

 همراه  به خودش از یسلف کی سومش یاستور

 . بود شده نوشته عکس ریز و بود وحسام ارسالن

 !«یمیک یبستن جان عشق  همراه به »ما

 

  حالش گفتنش یبستن بابت بود یگرید زمان هر اگر

 و بودند سست میها دست االن اما گرفتمی م خوب را

 مدام و داشتم استرس.بودند کرده عرق شدت به

  یها  چشم یرو و د یچرخیم عکس یرو نگاهم

 .شدیم قفل  خوشگلش

 

  تماس حسام که شد شتریب  یوقت ام جنبه یب قلب تپش

  ندادن و دادن جواب نیب  مردد من و گرفت یریتصو

 ! میها  لباس تیوضع خاطر به بودم



 بودم نیا فکر به لحظه نیا در من اما است دار خنده

 نه ندیبب  خانم و مرتب مرا شهیهم مانند  حسام که

  شیها  پاچه از یکی که یعروسک  خواب لباس کیبا

 . نییپا یگرید و بود باال

 بدتر و کندی م سرزنشم دانستمیم و بود شل لباسم قهی

 گرفته برق ماننند که بود ام شده و ز ی موها  همه از

 !دیرقصیم سرم یرو ها
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  توجه یب که بود حسام یصدا و چهره دلتنگ  یآنقدر

  و قطع تماس بار پنج نکهیا از بعد وضعش سرو به

  و دادن جواب  انیم دودل و بود شده  برقرار دوباره

 .داد جواب  باالخره ندادن

 .کرد باز  را چشمانش آرام و بست را چشمانش

 را اردالن شیجا به اما داشت را حسام دنید تصور

 .کردی م نگاهش خنده با که دید



 بود چندروزم.برات بود شده تنگ ؟دلمیچطور .سالم_

 میگوش بزنم زنگ  گفتم شدم نگرانت ینبود که

 ! گرفتم حسامو یگوش بودکه شده خاموش

 را اردالن کلع  داشت دوست و خوردیک را  خونش خون

 .بکند

 !آره؟  خاموشه  تیگوش که_

 یا خنده با اردالن و بود دهیپرس شده زی ر  یچشمان با

 . بود داده جواب ندهد بروز کردیم تالش که

 ! تو جون آره_

 . نشده من  الیخی ب هنوزم  که خرفتت عمه اون جون_

 .کرد اش حواله یچپ نگاه حسام که دیخند بلند اردالن

 داره صاحب یبستن نیا گفتم بهش صدبار.بابا یا_

 دونهینم.ایمیک فقط عروس گهیم که دهینم گوش.ها

 از دیبا مادرشوهرش بشه یکس عروس اگه ایمیک نیا

  نجاستیا االن  نمونش!که بزاره ابونیب به سر دستش

 ...نیبب

 



  حسام و ا یمیک نگاه که گرفت  حسام یجلو  را یگوش

 با یتالق نیا و داکردیپ یتالق باهم ه یثان  چند یبرا

 .دیرس انیپا با ارسالن توسط یگوش دنیکش عقب

  جواب در و گرفت خودش  یجلو را یگوش ارسالن

 .کرد نثارش یی "بروبابا "اردالن اعتراض

 به سر تو دست از که نجاستیا االن نمونش آره_

 خوش  یهان با نباشا نگران البته!گذاشته غربت

 ما!شده چاق  چقدر ماشاهلل نشیبب بهش نجایا گذرهیم

  یز یچ باشه  داشته اری یدور غم که یکس میبود دهیشن

 ادی ز یناراحت از حسام انگار اما رهینم نیی پا گلوش از

 !بچم شده نیا وضعش که شده یعصب خوردن دچار

  نگاهش حسام و رفت حسام یرو نیدورب دوباره

  توانستیم داشت دوست  و بود دلتنگش شدت به.کرد

  ایمیک با ها ساعت و ردی بگ ها پسر از را یگوش االن

 !!!غرورش اما  کند صحبت
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 گرفت،هم اش خنده هم  ایمیک وضع سرو دنید با

 قربان  یجلو نتوانست تشیعصبان اما  شد یعصب

  را طانشی ش و تخس دخترک یبرا را رفتنش صدقه

 . ردیبگ

 شده قبل از پرتر یکم ها پسر گفته به که او برخالف

 و گودرفته چشمان از نی ا و بود شده الغر  ایمیبود،ک

 . بود مشخص شیها گونه شدن آب

 

  و دید یگوش  یرو را حسام  فتهیش نگاه که ارسالن

 یگوش خباثت با گرفتند فاصله هم از شیلبها که دید

  کلمه حسام نداد اجازه و برگرداند خودش طرف به را

 ! بزند لب یا

 .دندیخند و زدند حرف ساعت مین حدود

  یها خنده یصدا به جان و دل با حسام نیب نیا در

 هر و زدیم لبخند او خنده هر با و دادی م گوش ایمیک

  بکیکرد،سیم حس  را دارش بغض خنده که بار

 !شدیم نییپا باال  سخت شیگلو



 دست از را اش یگوش حسام تماس کردن قطع از بعد

 رفته اتاقش به یریبخ شب باگفتن و دهیکش ارسالن

 .بود

 را کند کمترش کردهبود یسع دوماه نیا در که یدلتنگ

  چه هر امشب کاش و کردند شترشیب پسرها امشب

 .شود  تمام عتریسر

 

  و کرد دادن جواب به وادار را او اردالن بلند یصدا

 . زد داد خودش مثل

 ! ه؟یچ_

 . زد داد متقابال هم اردالن

 . نستایا ایب_

 شد نستایا وارد نیهم یبرا  نداشت مخالفت حوصله

 .شد ایمیک دیجد پست متوجه که

 .بود خودش رقص از د یجد پیکل کی

 از کردیم حس   اش لحظه هر دنید با شد باز که پیکل

 .شده قرمز که بود مطمعن و شودیم بلند دود سرش



 کوتاه ن یآست زیبل کی  و یل شرتک کی با ایمیک

  شیها شانه  یرو بلندش یموها که  یجذب،درحال

 .بود رقص حال در بودند ختهیر

  اگر که کرد فکر باخود پست ریز یها کامنت دنید با

 .کردی م زانیآو شی موها از اورا بود رانیا االن

 .شدیم یعصب شتریب خواندیم که را کامنت هر

  کلیه و  قد صدقه قربان یکس دادینم  اجازه رتشیغ

 . بدهد نظر اندامش درباره و شود زنش

 

 .ماند منتظر و گرفت را ایمیک شماره  خشم با

 و اردالن باز  نکهیا الیخ  با حسام تماس دنید با ایمیک

  جواب عیسر بگذارند سرش سربه خواهندیم ارسالن

 که دیبگو یزیچ خواست و داد

 

  الل_زبانم #

 

#Part_72      

 



 نیهم که ری نگ مسخره به و مرد هی  رتیغ گفتم_

 باعث تونهیبشه،م شدنش قاتل باعث  تونهیم رتیغ

 و تی حساس و رتیغ  با یبشه،باز شدنش پست

 نیتر فیکث به اون بشه  باعث تونهیم مرد  هی ناموس

 !بشه لیتبد آدم نی تر رحم یب و

 

 .بود خسته  شیصدا

 از یچ ادیب ادمونی تا میباش  دور ازهم مدت هی گفتم_

 به که شد یچ میکن مرور تا.گذشته نمونی ب یبچگ

 زنم با گفت بهم یوقت کرد  لهم منو رهام.میدیرس  نجایا

 خر من،من و داره خاطره  مطبش نهیمعا  تخت یرو

 من  به راستشو بازم تو و دمیپرس تو از اومدم

  تو به گهید فرصت هی و کردم اعتماد تو به ومنینگفت

  بهم زویچ همه و یکرد  پنهونش ازم بازم تو و دادم

 زوی چ همه بهیغر دختر هی از دیبا من و ینگفت

 !ا؟یم یک آره.بشنوم

 

 کلمه توانستی نم هنوز و کرد حس را ش یصدا بغض

 . کند دفاع خودش از و بزند  حرف یا



 هی.موندم بهت  و یناباور و یدوراه نی ب یوقت دیبا_

 مدت نیا  تو زنم بگه و  بزنه زنگ بهم بهیغر دختر

 چندسال من زن که بگه بهم اون دیآره؟با داده میباز

 پسرش دوست شیپ خوندن درس بهونه  به شیپ

 ککم  و بشنوم دیبا من نارویتاصبح؟ا بود مونده

  یحال چه با من زن روز اون یفردا بشنوم دینگزه؟با

  بار هزار نیچند من و مدرسه رفته شب اون بعد روز

 بهیغر مرد هی و زنم نی ب شبو اون مدت نیا تو دیبا

  تو زمیبر دیبا نزنم؟چقدر دم و کنم تصور

 من به دختر اون که یا  جمله نیبدتر یدونیخودم؟م

 هی شیپ رفتم عقدتون قبل روز چند زنت با من گفت

 ...زنانو دکتر

 

 جان یب و  دیشن ها پارکت یرو را افتادنش یصدا

 .گذاشت شیها زانو ی رو را سرش

  دروغ من به یداشت عقدمونم قبل روز چند تا تو بعد_

 !ا؟ یمیک یگفتیم

 

 .شیصدا بغض دنی شن از زد هق

 . عشقش شدن  اعتماد یب  یبرا زد هق



 .بشکند او بود شده باعث نکهیا  یبرا زد هق

 .زد حرف باالخره زدن هق بار هزار  از بعد و

 حرص با و دیکش شی ها  چشم ریز را  شیها دست

 .کرد پاک را  شیها اشک

 و زد کنار را صورتش ی رو ختهیر یموها  دست با

 .بود محکم اما دیلرزیم  بغض از شیصدا بار نیا

 

 ...ارشاد خان حسام نیبب_
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 از و یزد حرف تو نجایا تا ارشاد جان حسام نیبب_

 و کن گوش و شو ساکت  پس.منه نوبت بعدش به نیا

 بزارم،با لمیبزارم،ف عکس!کن باز و دهنت بعدش

  بکنم بخواد دلم که یکار  هر و روهم زمی بر نفر هزار

 تو اسمم چون ستین قرار!داره  ربط خودم به



 ییتع من یبرا یبتون و خبره چه یکن فکر شناسنامته

 پدر به ی حت من رو یا  اجازه نیهمچ!یکن فیتکل

  شوهر اسم فقط که ییتو به برسه چه ندادم خودمم

 تو اسمت یوقت تا یقبوله،گفت یاوک!یکشیم دکی منو

  درخواست دادگاه رمیم فردا من گهید  منه شناسنامه

 فالن و شوهرتم یبگ باز یایم بعدش نمیبب دمیم طالق

 !یندار نارو یا گفتن حق االنشم نیهم  نا،گرچهیا و

 

 ادا را" طالق "کلمه سخت چقدر که داندیم خدا فقط

 .کرد

  دیبگو را کلمه نیا تا آورد کم نفس چقدر داندیخدام

 !گفت اما

 ادامه توجه یب و کرد حس را حسام نفس شدن حبس

 . داد

 

  هی من مثال که گفته و  فداکار شده که یدختر نیا_

  ییراهنما یوقت که هیآدم همون گفته بهت.خرابم دختر

 که ی روز عاشقته؟ها؟گفته؟گفته گفت بهم بودم

 گذاشتم عقدمونو سفره عکس که دید  منو یاستور

  یلیخ یکنی م فکر تو!ارشاد؟ حسام کرده؟گفته کارایچ



 چون ی کنیم اشتباه ی ول یهست یخوب شناس آدم

ن از ینتونست  یحت تو چون.یستین ن  و م   دختر اون م 

 یدیفهم.یبش زدن حرف تو ترسش  متوجه

 یول عاشقتم. تمومه گهید!بابات؟ پسر ید یفهم!حسام؟

 اعتماد  بهم که کنم یزندگ یکس با عمر هی تونمینم

 ادیب یدشمن سر از یکی  باشه قرار وقت هر و نداره

 بزاره و یگ یم درست شما بگه بوده من با زنت بگه

 اون یدیم  خرج به رتی غ انقدر که تو.بره رانیا از

 یگفت خودت  با بار هی یرفت رانیا از یگزاشت که یوقت

  جامعه  مثل یا جامعه تو و شر طونوی ش دختر هی

 میکن درک رو  گریدیهم ،کهیچ گذاشتم؟که تنها رانیا

 درک همو می تونستینم یبود نجایا اگه یول  قبول باشه

  مطب یرفت یپاشد من یشوخ  هی بخاطر لیدل یم؟بیکن

 تو ی بزن شناسنامتو یبر بشه؟که یچ که رهام

  یگفت بنیکردم؟آفر عقد رو ایمیک من که صورتش

  یمدونگ و رتیغ تو اونقدر تو شد؟حسام یچ  زشیجا

 نگاه یدی نفهم وقت چیه  که یشد غرق تتی حساس و

 نگاهش تو  عشق ینتونست.خودت یرو  رو نفس یها

 روز یحت ؟تویدار یتوقع چه من از بعد و ینیبب و

 و دستش قصد از و گفت کیتبر اومد که عقدمون

  حسب بر یگزاشت  رو لمس اون هم دیکش دستت یرو



  قصد از و نبود اتفاق برحسب دمیفهم من یول اتفاق

 نارو؟ یا یفهمیم.بود

 من یبد  ادامه رابطه  نیا به یبخوا تو اگرم گهید

  تا بهتره  یلیخ بشه پاره نجایا طناب ن یا و خوامینم

  منو رابطه  طناب!بشه تموم زیچ همه بچه هی با نکهیا

 عالم همه  که مونده بندش هی فقط و دیپوس  امشب تو

 . بکنن درستش توننینم بشن جمع ادم و
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  قطع را ی گوش یا گهید حرف بدون بار نیا و گفت

 .دیترک  صدا با بغضش بار نیا کردو

 همراه به کامران و مادرش و پدر که بلند آنقدر

 دندیدو اتاق سمت به هراسان بزرگ خانم  و آقابزرگ

 نهیآ در را اش یگوش ایمیک شدنشان وارد  محض به و

 .زد هق بلندتر نهیآ شدن  شکسته یصدا با که دیکوب



 هم شیها اشک دنید یحت گرید بار نیا و زد هق

 .نبود مهم

 در همه امشب که شی ها عمه و عمو که نبود مهم

 بچه همراه به بودند مانده بزرگ  ارشاد عمارت

 .کنندیم نگاهش و هستند اتاق در شانیها

  ریگ بهانه که دلش جز به نبود مهم ز یچ  چیه گرید

 . بود شده

 .شد مانع و زد داد  که دیایب جلو خواست  پدرش

 ! ددددیها؟بر دیاومد یچ برا اصال.این  جلو.بابا این_

 

 بزرگ آقا  که جلورفت الیل و برگشت عقب صادق

 .رفت  جلو و گرفت را شیجلو

  با بلکه کرد یمخالفت نه زد داد نه اما بار نیا ایمیک

  محبت پر  و گرم آغوش با شکسته دل  و باز یرو

 فشرد آقابزرگ نهیس به را  سرش و رفت پدربزرگش

 .کرد  هیگر شتریب و

 و زد بوسه را شیموها یرو  سکوت در آقابزرگ

 .کرد نوازشش

 .شود یخال  داد اجازه



 یوقت تا دانستیم و شناختیم را اش نوه خوب یلیخ

 لیدل و کند باز  لب از لب است  محال نشود یخال کامال

 .دیبگو را اش یناراحت

 اما بروند رونیب که کرد اشاره  همه به سر با

 نگاه دخترش تک به نگران ا«همچنانی میک ال»مادریل

 .خوردینم جم شیجا  از و کردیم

  یچشمان با هم الیل و کرد اشاره گرید بار آقابزرگ

 .رفت رونیب اتاق از نگران و سیخ

 !آقابزرگ همراه  به بود مانده ا یمیک فقط حال

 

 از را سرش و دیکش شی موها انیم دست  آقابزرگ

 .کرد بلند اش نهیس یرو

 .زد کنار را شیموها و کرد پاک را  شیها اشک

 ینجور یا یک  بگه آقابزرگش به خوادینم من یایمیک_

 !کرده؟ ناراحتش

 

 که دیمال  را چشمانش مشتش  با ها بچه مانند ایمیک

  لبخند دنشید با آقابزرگ و شد پخش ملشیر تمام



  و درآورد یدستمال اش قهیجل بیج از  و زد یکمرنگ

 .دیکش ایمیک ی ها چشم ریز

 خنده هیگر انیم که داد  ایمیک نشان را دستمال بعد و

 .کرد یکوتاه

 من از چقدر دیدونیم.آقابزرگ رمیبگ حالشو برم دیبا_

 یقالب یچ همه.زهیریم گرفته؟بعد پول ملیر نیا واسه

 !یعاشق و عشق یحت شده

 

 اش یشانیپ آرام شدو خم .کرد نگاهش فقط آقابزرگ

 .دیبوس را

 آقابزرگ  یپا یرو را سرش و دی کش ادرازیمیک

 !شی ها یکودک مثل قایدق.گذاشت

 دندیلغز شیموها انیم که آقابزرگ یها انگشت

 .زد پس را بغضش

  نوازش و ناز منو ینجوریا هم دفعه ه ی نامرد آخه_

 ! باشه خوش دلم که نکرده

 

 بعد و شد متوقف یا  لحظه یبرا آقابزرگ  دست

 .کرد نوازشش دوباره



 یوقت چرا.دیکرد هم اسم به مارو یبچگ  از دیگفت_

 . دینگرفت وصلتو نیا یجلو  دیدید مونویاخالق تفاوت

 

 ! ایمیک_

 

 اش گونه یرو اشکش قطره اما زد پس را بغضش

 !گرفت را شی جلو انگشت نوک با او و شد یجار
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  و یچوندیپ  تو گهیم زده زنگ دختر هی  گهیم من به_

 قبل چندروز  تو گهیم من به.رهام شیپ یموند

 ...! تا زنان دکتر ی رفت عقدمون

 

  آقابزرگ بار نیا.بست را شیها چشم و نداد ادامه

 !گرفت را  اشکش یجلو



 ! کرد غلط_

  شهیهم رو همه حرف چرا .کنهیم شهی هم که غلط_

 دروغ من کنهیم فکر من؟چرا جز به  کنهیم باور

  باورم منو وقت چیه چرا!گن؟یم راست همه و گمیم

  رو همه جواب طونم؟چونیش چون!آقابزرگ؟ کنهینم

  عوض  اخالقامو باشه داشته دوستم اگه دم؟بخدایم

 ...!یول کنمیم

 

 !؟یدار  دوستش_

 . داد تکان را سرش

 .دارم_

 !؟یختیر بهم نقدریا که گفته بهت یچ_

 ... کنهینم  قبول منو حرف  وقت چیه_

 

  و کرد فی تعر  آقابزرگ  یبرا مو به مو را زیچ همه

 . ختی ر اشک

 دهیکش درهم شدت به شیها  اخم جاها یبعض  آقابزرگ

 .شدیم تر نرم اوقات یبعض و شدندیم



  یها اشک و  بست را کلمه»طالق«چشمانس دنیباشن

 . شدند شتریب ایمیک

 

 دیبا!زارمی نم من بمونه باهات بخواد اون  اگه یحت_

 !دیبش جدا

  یپا یرو شتریب را سرش و دیترک نهیس انیم بغضش

 .کرد هیگر قبل از تر بلند و فشارداد آقابزرگش

 تا که یبزرگ خانم اش هی گر یصدا دنی شن با بار نیا

  در بدون  دادیم گوش شانیها حرف به در پشت اآلن

 .رفت سمتشان به و شد داخل زدن

  اشک لهیوس به که را شی موها  و نشست ایم یک یجلو

 با و زد کنار را بودند دهیچسب اش یشانیپ به شیها

  وقت چیه که شهیهم طانیش  و شر یایمیک بغض دنید

  نگاهش یناراحت  با بود دهیند هم را اخمش یحت یکس

 .کرد

 سرم ییبال  چه شمشادت بزرگ؟شاخ  خانم  ینیبیم_

 !آورده؟

 او کردو  نوازش را اش گونه درسکوت بزرگ خانم

 . داد ادامه



  از کردن درک ای کردن فراموش یبرا  مگه آخه_

  باهام؟چرا کرد و نکار یا چرا آخه؟ رنیم رانیا

 که شما.یشناسیم و  نوت خوب که  آقابزرگ؟شما

  چرا.دیبگ صابر عمو تا نی بود جانتون حسام   با شتریب

 من دونستیم که یلعنت اون!آخه کرد یکار  نیهمچ

 تنهام رفت؟چرا چرا ندارم شو یدور طاقت

 عاشق  خودش  که ینفس؟نفس یحرفها  بخاطر<گذاشت

  شهیهم که یرهام ای اون یها حرف بخاطر .حسامه

 بهش؟  دادم رد جواب چرا که ندازهیم سنگ پام یجلو

 .نشست و شد بلند

  جمع را شی موها و برداشت تخت یرو از  را پسشیکل

 .کرد

  همچنان او و  کردندیم نگاهش بزرگ خانم  و آقابزرگ

 و کند جمع را  لشیبند و بار تا بود بغضش با جدال در

 نیا از تر پررو یلعنت بغض نیا اما برود شیگلو از

 .کند رها اورا ها یراحت نیا به تا بود حرفها

 

  و شد یعصب افتاد اش شده خرد یگوش  به که نگاهش

 .کرد نگاهش ناراحت

ز  _  !شد نابود خوشگلم یگوش.اصال رهیبگ  گریج  ج 



 !که نداره غصه.خرمیم واست  ترشو خوشگل  یکی_

 .کرد نگاه آقابزرگ به بغض با

  بود دهی خر واسم خودش چون داشتم دوست نویا_

 ! آخه
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  که یآقابزرگ  به و د یکش چشمش ر یز را دستش

 .کرد  نگاه دیخندیم

 شی خواینم ای شیخوا یم تو دمینفهم آخر من_

 یگفت بهش یوقت بزارم ی چ یپا و رفتارت نیا؟ایمیک

 ! دخترکم آخه یبد طالق دادخواست  یبر یخوایم

 

 بدهد دادخواست برود خواهدیم فردا نکهیا یادآور ی با

 .زد پسش که بزند چنگ شیگلو به آمدکه یم بغض



 از ندارم  دل که من.بچزونمش خواستمی م من خب_

 نیهم اصال!که رمیبگ طالق زی انگ نفرت موجود اون

  یچجور. شناسنامشه تو اسمم که خوشه دلم االنم

 ! آخه باشمش نداشته

 

 .دیخند و انداخت بزرگ خانم به ینگاه  آقابزرگ

 !ها خودته یکپ نسخه ایمیک نیا خانمم یعنی_

 .کرد نگاهشان شده زیر  یچشمان با و  کنجکاو ایمیک

 !خبره؟  چه_

 کردیم نگاه بزرگ خانم بع عشق با چنان  هم آقابرگ

 افتیدر را گرما و حس نیهم با ینگاه  متقابال و

 . کردیم

  نجایا عاشقانه لحظات یخراب و ضدحال  استاد خب اما

 .بود

 .گرفت قرار آقابزرگ و بزرگ خانم نیب قایدق

 جان دهیم ریگ ارشاد شهیم یمنکرات صحنه_

 ولتون بزارم ارمیب ندارم مند سند منم بعد.خودم

 امیب تا منم. نایا و بازداشتگاه دیبمون شبو دیبا بعد.کنن

 پس بچه هشتا و شوهرن و زن نایا  بابا کنم ثابت



 خودتون شمیبق گهید و کشهیم طول قرن هی انداختن

 .دیدونیم

 

 !بود حسام  با حق_

 .کرد آقابزرگ  به یچپ   نسبتا نگاه

 فقط شهیعشقم؟هم آخه داشته حق یک  ریشمش اون_

  باهاشون که چشم دوتا و داشته زیت و تند زبون هی

 غلطو نیا ایمیک  که بره غره چشم من به یه

 !نکن اونو.بکن

 .دندیخند بلند بزرگ خانم  و آقابزرگ

 . کرد دفاع حسامش از  بزرگ خانم و

  تند حسامم زبون آخه؟کجا کرده کارارو نیا یک بچم_

 .پسرم آقابوده شهیا؟همیمیک بوده زیت و

 

  خودش یناگهان و کرد بزرگش خانم به یبد  نگاه ایمیک

 . چسباند آقابزرگ  به را

 فیتعر آقات  همون از برو شما اصال!ششششیا_

  آقابزرگمم.کنمی م حال شتری ب نجایا بزرگم آقا با من.کن

 ! جونم؟ محمد نه مگه خودمه طرف فقط



 با و کرد نگاه ایمیک به شده گرد یچشمان  با آقابزرگ

  اسم بود نکرده جرات کس چیه حال به تا.دیخند اخم

 فقط هم بزرگ خانم یکند،حت صدا را آقابزرگ کوچک

 آقابزرگ کوچک اسم از بودند ییدوتا هم با یوقت

 شیصدا  آقابزرگ شهیهم  جمع در و کردیم استفاده

 رد هارا قرمز خط تمام بیعج ایمیک نیا.  کردیم

 . کردیم

 

  بزرگ خانم سمت به و دی بوس را آقابزرگ گونه ایمیک

 . برگشت

  صداش حسامم تونمیم من  جونم،فقط طلعت  بعدشم_

 !گهید نشو  هووم.کنم

 دار بغض و  ناراحت لحنش باز ایمیک و بودند دهیخند

 .شد

 !دمیم دادخواستمو رمیم فردا من یول_
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  که اآلن تا بود کرده قطع  را تلفن که یا قهیدق از

 دلش یرو  یزیآمده،چ رونیب اش  خانه از آفتاب

 .کند ی م ینیسنگ

  حجم از  او و چندیپیم سرش در شانی ها حرف تمام

 حال در نشسته  اش نهی س یرو زانو چهار  که یغم

 نیا از اورا  تا ستین کس  چیه و است شدن خفه

 !بکشد  رونیب طوفان

 

  کی نزد تخت به که ییها قدم بعد و در شدن باز یصدا

  نگاه یدیخورش به فقط توجه یب و شنودی م را شوندیم

 !دهدیم سالم همه به کم کم که کندیم

 !پسر؟ یدیخواب شبید اصال تو_

 را نگاهش جهت فقط اما  شنودیم را ارسالن یصدا

 !دهدیم رییتغ یکم

 !حسام  توام با_

 !دارم واست االن که هیجواب نیهم!باشم  تنها خوامیم_



  که اش شده  سرخ چشمان  به ینگاه تعجب با ارسالم

 حرف یب و ندازدیم است یخواب یب از است مطمعن

 .شودیم بلند

 واسه قهوه هی و درد سر قرص هی بگو یسوف به_

 !ارهیب من

 .گرددیم بر سمتش به ارسالن

  خورهیم قهوه با و قرص یک.که نرفته آدم به تیچی ه_

 ! آخه؟

 ! کن خامو   چراغو_

 !رونیب گمشو بود گفته محترمانه

 و شودیم خارج اتاق از و زندیم یا خنده تک ارسالن

 .رسدیم حسام گوش به اش زمزمه رفتن نیح

  روش تو  برعکس!تورو کنه آدمت نتونست امیمیک_

 ! یگذاشت ریتاث

 درد با دردش پر چشمان و شودیم  تازه دلش داغ

 .فتندیم هم یرو

  او و گذرندیم  چشمانش یجلو  از خاطراتشان  تک تک

 .کند هیگر  یحت تواندینم



  مرد دیگویم که یکس بود گفته ایمیک به خودش  یروز

 نیهم به  خودش امروز  و است احمق کند ینم هیگر

 !کند هیگر  تواندینم لیدل

 

 یا فاصله به  فکر با او و  است انفجار حال  در سرش

 . کشندیم ری ت چشمانش دارد ایمیک با که

  یکس انگار و شودیم شروع مغزش و قلب انیم جدال

 . ردیگیم درد شتریب سرش که زندیم  جنگ پوریش

 

  مجبور که زنندیم ادیفر هم سر بر آنقدر مغزش و قلب

 رشیگ بانیگر که یسردرد از ییرها یبرا شودیم

 .بکوبد تخت لبه به را سرش شده

  یرو را راستش دست بار نیا او و کشدیم ریت قلبش

 را کردنش رها قصد یلعنت درد و کندیم  مچاله قلبش

 .ندارد

 

 مهین بهانه او چون ندیبینم قلبش گردن را ریتقص

 خواسته  از است عاجز او و ردیگی م را گرشید

 !قلبش گونه التماس
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 یرو قهوه ماگ همراه  به را قرص و دیآ یم یسوف

 .رودیم حرف یب و گذاردیم یعسل

  او شتریب  روز دو یکی دیشا یسال که دختر  نیا یحت

  و است اعصاب یب حسام که یزمان داندی م هم ندینب را

 دردش سر تا تنهابگذارد را او دیبا کندیم درد سرش

 !داندینم ایمیک اما شود آرام

 .کند اش یعمل خواهدینم اما داندیم

  یجا به دارد درد سر  حسام که ییها وقت شهیهم

 بدتر بگذارد تنها اورا و کند خاموش را  چراغ نکهیا

 که زندیم حرف  آنقدر و کند یم روشن هارا چراغ تمام

  هم شیکارها تمام دختر نیا و برود ادشی را درد سر

 بودن حسام عشق هم لشیدل و است متفاوت دگران با

 ! گرید است



 

  مچاله قلبش ی رو  شتریب را راهنشیپ ایمیک یادآور ی با

 .کندیم

 یشدن تمام  درد نیا و دهدیم فشار شتری ب  را چشمانش

 ! ستین

 آب بدون و کشدیم  رونیب خشابش  از را قرص

 . خوردیم

 

 !« ؟یخور یم آب بدون و قرص  یوا _»

 . بود نداده را  جوابش و بود کرده نگاهش

 !«گهید نرفته آدم به تی چیه _»

  غیج بار نیا ایمیک که بود کرده  نگاهش سرد ینگاه با

 .زد

 یب .ارشاد حسام  دهنتو یعنی»

 .« شوریب.وونهید.خی.روح

 چشم به توجه یب را بود درآمده دهانش از چه هر

  رونیب اتاق از و بود گفته حسام یعصب  و سرخ یها

 . بود دهیکوب  بهم محکم را در و رفته



 

 .بود شده هم نه،بدتر که بهتر دردش سر

  مقابل گری د خاطره کی باز و خوردیم  را دوم قرص

 .بنددیم نقش گانش دهید

  پاشو!جان؟ حسام  یکرد جهنم جارو همه  هیچ.اه اه_»

  نجایا  یبش ایباقال یقاط  نهیا وقت  یناسالمت بابا

 دارن دونهیم خدا! خبره چه نییپا نیبب پاشو!؟یدیخواب

 تو زن ادیب بشه خر کشنیم نقشه یبدبخت  کدوم برا

 !« بشه

 

  خودش دیگوی م که یخر آن که نداشت خبر هم خودش

 .است

 تیاذ باز و  دارد درد سر حسام بود دهی د شهیهم مثل

 . بود کرده گل کردنش

  خوامی م کن خاموش  چراغم.رونیب  برو پاشو_»

 کنه« یم درد سرم!بخوابم

 بودو کرده نگاهش نمک با و شده گرد یها  چشم با

 مغزش با جدال به بار  نیچندم یبرا را حسام دل

 .بود فرستاده



 باشم من که ییجا.دارم مسکن حکم  خودم من_»

  کنمیم خوبت خودم!که رهیگی نم مرض  و و درد یکس

 !«من واسه شهیم لوس دخترا نیا مثل  پاشو حاال

  یکی واسه رونیب ببر فی تشر جان مسکن.باشه_»

 .«کن مصرف بودنت مسکن خواص از گهید

 .بود کرده نگاهش شده زیر یچشمان  با ایمیک

 !« ؟یکنی م مسخرم_»

 .کردیم نگاهش حیتفر با

 !« گهید گفتم رونیب برو.کنمیم قتیتشو.پس نه_»
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 . رفت پنجره سمت به و گرفت دست در را قهوه ماگ

 .زد زل مردم یاهویه به

  فکر زیچ  کی به فقط او  جهان یاهویه تمام انیم

 !بس  و بود ایمی ک او و کردیم



 .شود عاشق نیچن نیا یروز  کردینم فکر  وقت چیه

 

* 

 حسام #

 

  دردم سر نشدن طرف بر از که یاعصاب یب شدت از

  تخت کنار یعسل یرو رو قهوه گرفت،ماگیم نشات

 !رفتم  رونیب اتاق از و دمیکوب

 حوصله هم من و نبودند سالن در ارسالن و اردالن

 !نداشتم  وجه چی ه به را اشان

 تراس  یجلو یا گهواره یصندل یرو  حوصله یب

 .زدم زل باغ به و نشستم

 ...!اما میایب ا یمیک رابا سفر نیا بود قرار

 

 . ایمیک#

 

  مردد و بودم ستادهیا خانواده دادگاه ی ورود یجلو

 .برگشتن ای رفتن داخل نیب بودم



  یزیچ هر از شتریب نی ا و بکنم کار  چه دانستمینم

 .دادیم آزارم

 به و باشد کار نیا موافق هم حسام نکهیا فکر از

 چاره اما شودیم شیر دلم شود تمام زی چ  همه یراحت

 ! ستین

  من که یزمان هم داد،آن را شنهادیپ نیا خودش او

 . کردمینم فکر یزیچ نی همچ به اصال

 هر از که ییوصدا سر شدت شدم،از که  دادگاه وارد

 .گرفتم درد سر دیرسیم گوش  به طرف

 

  در راهرو  کنار و گوشه هر در که ییها شوهر و زن

 .بودند بحث حال

 طالق را دخترش تا کردیم دیتهد را دامادش که یپدر

 .بدهد

 منصرف  طالق از همسش تا کردیم هی گر که یدختر

 .شود

 به هم و خواستیم یز یچ  هرکس کنار و گوشه هر

 .بود مشترک شان خواسته  ینوع

 .بودند ز یچ  کی خواستار همه چون



 !« یی»جدا

  خواسته ته  اما مخالف ها یبعض و موافق ها یبعض

 .بود  زیچ  کی همه

 

 دادخواستم د یبا چطور نکهیا درباره جو و پرس از بعد

 .رفتم گفتند که یسمت به.بدهم را

  داده  من به که یفرم دنید با نفسم و شدم اتاق وارد

 !گرفت بودند

 راه اما بکنم خواهمی م یکار چه که شدینم باورم

 !نداشت هم یبرگشت

 فرم امدیم باال یسخت به  که ینفس و لرزان یدستان با

 ... و کردم پر را
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 نمیماش سمت  به نکهیبدونا و آمدم رونیب دادگاه از

  راه تهران تردد پر و  شلوغ یها ابانیخ در بروم

 .رفتمیم

 یلمیف مثل نمان یریش و بد،تلخ و خوب خاطرات  تماس

  هر یادآوری با من و شد یم پخش میها  چشم  یجلو

 !شومیم زنده و رمیمیم صدبار کدام

 

  به یبد رسم،بغضیم که نظر  گل یفروش یبستن مقابل

 !دارد را کشتنم قصد و زندی م چنگ میگلو

 ییرو پر با.بودم برده ی بند شرط کی  در که یروز

  اسکوپ سه او و مییایب نجایا به کردم مجبور را حسام

 .بخورد یشاهتوت  یبستن

 است متنفر یشاهتوت یبستن  از چقدر دانستم یم خوب

  که یترش  طعم البته و شیها دانه لیدل به هم آن

 !داشت

 من و کردی م نگاهم حرص با خوردیم که یقاشق هر با

  حرص به لذت با و بودم زده زل او به خنده با

 .کردمیم نگاه  خوردنش



  با طور آن که  خوردیم را جهان  یخوراک نیبدتر  انگار

 .خوردیم را یبستن  زور و چندش

 گه یمن کردم فکر نیا به  من و دیچک  اشکم باالخره

 یجلو  چطور ند،االنیبب را بغضم یکس دادمینم اجازه

 هم هیگر که  نجاستیا فاجعه اوج و کنمی م بغض همه

  میها اشک دنید نه میبرا نکهیا تر بی عج و!کنمیم

 !غرورم نه و است مهم یکس توسط

* 

 

 حسام #

 

 روشن خاموش یگوش صفخه بار ن یهزارم یبرا

 را یکس یصدا دنیشن حوصله اصال من و شودیم

 !ندارم

  یحرف یحت من و شودینم باز یحرف گفتن یبرا دهانم

 !ندارم هم گفتن یبرا

  دیایب نظر به یوانگید حالت نیا دیشا ها  یلیخ  نظر از

  پا ریز را تشیشخص و غرور دینبا مرد کی  ندیبگو و

 !باشد تفاوت یب ز یچ همه به نسبت و بگذارد



 نه و تیشخص شناسد،نهی م یغرور نه عاضق آدم اما

 !معشوقش جز به گرید کس چیه و زیچ  چیه نه کارو

 

 برعکس بنددیم نقش صفحه  یرو که ینام دنید با

 گوشش یرو را یگوش فقط  دهدویم جواب قبل دفعات

 !داردیم نگه

 

  حسام شهیم تموم داره یچ  همه کم کم بگم زدم  زنگ_

 .دستم از یش یم خالص یدار .ارشاد خان

 

 ذهنش که یزی چ بیتکذ نه،از که ندانستن از یاخم

 لب دیترد با و ندینشیم ش یها ابرو انی م زندیم ادیفر

  جوابش کندی م دعا دعا و  پرسدیم یسوال و کندیم باز

 !کندیم  را فکرش که نباشد یزیچ

 

 !ه؟ی چ  منظورت_

 

 .دهد یم زهر مزه واقعا ایمیک زهرخند یصدا



 

 !!! دادم طالق  دادخواست_
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 ! دادم طالق  دادخواست_

 

 کنم فکر.افتادم اتاق کف همانجا و تاشدند میها زانو

 پشت را اسمم نگران که  دیشن را ختنمیر فرو یصدا

 !نداشتم دادن جواب توان من و زدیم صدا هم

 ! رفتم فرو فکر به و کردم  قطع را تماس

 !شیپ سال چهار قایدق

 !بس و است من مال ایمی ک بدانم نکهیا  از قبل دوسال

 . بخورد نامش به قلبم نکهیا  از قبل دوسال

 



 قبل_چهارسال #

 

 بخدا!داره؟ رو ایمیک حوصله یک توروخدا مامان آخه_

 شلوغ  یصدا دوروز تا منم رنیم انیم دفعه هر

 !رمیگیم درد سر  و چهیپیم گوشم تو اشیباز

 . کندیم نگاهم یدلخور و  باخنده مامان

 !یماه  اون به دختر آخه چشه_

 .دیخند که کردم نگاه مامان به چندش با

 ! یشیم زشت. حسام کن نگاه یاونجور_

 بود درهم ام چهره همچنان مامان حرف به توجه یب

 .شد آشپزخانه وارد بابا که

  یبزن یحرف ارشاد خاندان  دونهی یکی سر پشت نمینب_

 ! خان  حسام ها

  اصال من.رونیب برم من د یبزار حداقل!لطفا بابا یوا_

 . ندارم رو دختر نیا حوصله

 !رفت مامان سمت به و کرد ام حواله  یچپ نگاه بابا

 !بشه عروسم ایمیک دارم دوس من اصال_

 



 !دند یخند دو هر که نشستم خیس  بابا حرف با

 ! نه!نه یوا_

 کرده تعجب هم هردو که زدمیم حرف وحشت با چنان

 !بودند کردن غش حال خندهدر از هم و بودند

 و نیتر  ن،چاقیتر ن،زشتی بدتر با خاضرم من یعنی_

 !اصال ایمیک یول  کنم ازدواج نی بگ که یچ هر

 نیب دار  منظور ینگاه و کردند نگاهم خنده با باز

 !شد بدل و رد هردو

 .کردم زمزمه خانه آشپر از شدن خارج نیح

 !ی میک یبستن_

 دیبا.ها ی چیه گهید یبگ  جلوش نویا  حسام یعنی_

 !پسرم جونت از دور البته.یبخون خودتم فاتحه یبر

 !افتادم راه اتاقم سمت به و «گفتمییبابا نه» لب زسر
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 گذشته _ا یمیک#

 

 کی تا بودم ختهیر رونیب را کمدم یها  لباس تمام

 .کنم انتخاب شب یبرا مناسب لباس

 .نبود رفتن راه  یبرا ییجا و بود لباس از  پر اتاق کف

  که شد دهیکش در سمت به نگاهم اتاق در شدن باز با

  نگاه اتاق به زده بهت ینگاه  با و شد وارد کامران

 .کرد

 

؟ بازار_  !شام 

 

 اتاق در رو،پررو  پر و کردم نثارش یتپل غره چشم

 .رفت راه

  غیج گذاشت  میداشتن دوست یمانتو  یرو که را شیپا

 . دمی کش یفرابنفش

 و رفت عقب ترس با که بود بلند  یحد به غمیج

 .کرد نگاهم یحرص

 



 ! ؟یزنیم غیج خر  نیع چته_

س  .کردم پرتاب سمتش به را دستم در بور 

 !؟یریم راه من یلباسا  رو ابوی نیع چته تو_

 الک قفسه  به بودم کرده  پرتاب سمتش به که یبورس

 یصدا  با میها الک شد باعث و کرد برخورد میها

 .زندی بر یبد اریبس

 !!!! یعن ی فقط،کشتمت بشکنه شونیک ی خدا به_

 

 . کرد نگاهم تعجب با

 ! نه؟ شدینم  یزیچ شکستیم من سر االن یعنی_

 

  انداختم باال نه نشانه به یسر و کردم  نگاهش تخس

 .آمد سمتم به که

 !تو مغز یب سر نه مهمه  من یها  الک. خب نه_

 یوقت و گرفتم  گارد عیسر که برداشت ورشی سمتم به

 به شروع و  شد خم که زدم شکمش به ی لگد آمد جلو

 .کرد  یاو و یآ

 !این ادا من واسه رونیب گمشو برو  ای ب پاشو_



 

 اتاقم از و گرفتم شیبازو  از شیاداها به توجه یب

 . کردم رونشیب

 و رفتم خودم اتناق سمت به کردنش رونیب از بعد

 رونیب را سرم و بستم مهین را در شدم که وارد

 .آوردم

 !اتاق؟ تو یبود اومده یچ  برا حاال_

 

 .زدم یدرار  حرص لبخند که کرد نگاهم حرص با

 !!!یدیپرسیم حاال_

  در خواستم و رفتم داخل دارش طعنه لحن به توجه یب

 .دمیشن را شیصدا که ببندم را

 رو تو ادیب که یخر اون یعنی!شوهرت چارهیب_

 !!! بدونم کنجکاوم یلیخ ه؟منیک رهیبگ

 

 منو ادیم بده زن نفهم توعه به که  یخر همون_

 ! رهیگیم
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 را در و رفتم داخل باشم جوابش منتظر نکهیا بدون

 !دمیکوب

  که را رنگم یمشک یمانتو چهارساعت از بعد باالخره

  دیسف شلوار  و شال همراه  به را داشت کت حالت

  رنگم یمشک اسپورت کفش و فیک و گزاشتم  رونیب

 !گذاشتم تختم یرو هم را

 اتاق از آماده  و حاضر  کی تون کیخانه،  داخل یبرا

 اتاقش از هم کامران من  با همزمان که شدم خارج

 .آمد رونیب

 که دیبگو ی زیچ  خواست  و کرد ینگاه میپا سرتا به

 .گرفتم یشیپ خودم

 ! ستین  فیتعر به یازین.شدم گریج یلی خ دونمیم_

 به یکم دستم با و رفتم جلو که کرد نگاهم یخنث

 ! دادم حالت   شیموها

 



 **** 

  یجلو و کردم یروبوس عمو زن و صابر عمو با

 . ستادمیا حسام

 !جان؟ نچسپ احوال_

  و شدم بلند پا پاشنه یرو که کرد نگاهم تفاوت یب

 .دمیکش شیموها در را دستم

 و است حساس  شیموها یرو چقدر دانستم یم خوب

 تیاذ از که یلذت اما بردمی م لذت کال کردن تیاذ از من

 .بود یگرید زیچ بردمیم حسام کردن

 .دمیکش را دماغش که گرفت را دستم

 . حسام تی حساس نیدوم

  و آقابزرگ سمت به من و کرد نگاهم تیعصبان با

 بودند نشسته یسلطنت یها  مبل یرو که  بزرگ خانم

 .کردم یروبوس بزرگ خانم  با اول و رفتم

 !ایمیک نکن تیاذ رو بچه نیا انقدر_

  یحسام به دست با و.کردم نگاهش یتصنع یناراحت با

 پدرم کنار یصدف  مبل یرو االن که کردم نگاه

 !خودش  یبرا یی  والیه بود؟ کجا بچه !!_نشست

 



  آقابزرگ و نخندد تا گرفت گاز را لبش بزرگ خانم

 گونه هشدار را اسمم و کرد ام حواله یا غره چشم

  گونه  یرو یبوس و رفتم سمتش  به ناز با  که کرد صدا

 .نشستم  کنارش و نشاندم اش

 !چطوره؟ آقابزرگم_

 

  نگاهم داشت کردنش پنهان در یسع که یا خنده با

 آغوشش در نباریوا کردم مظلوم را چشمانم که کرد

 . شدم دهیکش
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  نگاهم نی خشمگ ینگاه با که افتاد حسام به چشمم

 ! دیکشیم  نشان و خط می برا شیها چشم با و کردیم

  آقابزرگ آغوش در را خودم شتریب نگاهش دنید با

 . کردم حس  را شیها  دندان دادن فشار که دادم جا



  سوختن از.سوختیم اش ندهیآ همسر ی برا دلم واقعا

 .شدی م کباب داشت و بود گذشته

 ییاو اال دندی خند همه که آوردم زبان به را  جمله نیهم

 . کردی م نگاهم شمر مثل که

 و داشتند عادت حسام و من انیم کلکل نیا به همه

 . دیکشیم کنار که بود حسام نیا شهیهم

  چه بدبخت.کبابه شوهرتو واسه دلم منم .ایمیک آخ_

 !رهی بگ تورو ادیب بخوره خوادی م یشکر

 .کردم نگاه کامران به چپ چپ

 !یشی م حساب عروس داداش اطالعت محض_

 !بخورم شکر من_

 

 .کردم نگاهش حرص با

 ...گ دیبا دهینم  جواب  شکر_

 

 ! بابا ایب کوتاه تو!ایمیک_

 گزاشته  ام نهیس یرو  را دستم و کردم نگاه بابا به

 .شدم خم یکم



  یب نیا خودم  یبزرگوار به  شهیهم مثل  من.بابا آره_

 !شما  خاطر به فقط  اونم.بخشمیم رو ارزش

 

 .دمیچرخ   حسام سمت آنها،به یها خنده به توجه یب

 که موند دلم رو رم؟اصالیبگ باتو من عکس هی_

 !نفهم

 . کرد نگاهم تعجب  با حسام

 

 !که ستین آدم  مثل احساستم ابراز آخه_

 که کامران سمت به و نشستم  مبل یرو  زانو چهار

 .دمیچرخ بود زده را حرف نیا

 ریشمش نیا به نکردم احساس ابراز من اوال_

  شماها از چون!بود؟ تو یها نوع هم  مثل دوما.خان

 .کنمینم گهید نداره یمشکل!؟یشد ناراحت کردم دیتقل

 . کرد نگاهم شده زیر یچشمان با کامران

 !گهید ییتو من نوع هم_

 :دادم جواب و کردم نگاهش یحرصدار خنده با

 ! یا گله محافظ معموال_



 

 دنبالم و شد بلند جا از بعد و کرد نگاهم زده بهت اول

 .کرد

 .دمیخندیم من و کردیم دیتهد او و میدییدویم

 آغوش در دفعه کیکه دمیی دویم هارو مبل دور تا دور

 ...  و  افتادم حسام
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  که ارهیب رونیب بغلش از منو کرد یسع هول با

 بهش و خودم و کردم حلقه گردنش دور دستامو

 . کردم مامان به یا اشاره و چسباندم

 .اومدم رونیب بغلش از مامان اشاره با

  خجالت!بغلت؟ تو یکشون یم منو یچ برا.اه اه_

 ! تو؟ یکشینم

 .کردیم نگاهم تعجب با



  پرت خودتو خودت ای!بغلم؟ تو دمیکش رو تو من_

 !ها؟؟؟؟.یکرد

 .شدم چپ یعل  کوچه وارد

 دوست انقدر که حاال!منه دنیرس هدف  به مهم_

  افتخار نیا که یداد نشون ذوق ،انقدریکن بغلم یداشت

 !دادم بهت رو

 را ام یگوش و رفتم مامان سمت به  پررو رو پر

 .گرفتم

 خوان  هفت ینحو به که قفل کردن  باز محض به

 .شدم یگالر خودش،وارد یبرا بود یرستم

 به.بود متیغن هم نیهم  اما بود فتادهی ن خوب چندان

  یبرا است یتیموفق هم کندن مو کی خرس  از یقول

 !خودش

 !کردم یاستور  را عکس زود یلیخ

  باهاش تا جان نیکاز به دادم اریاخت باالخره من »و

 !«رمیبگ عکس

 ندیبب را ام یاستور حسام  نکهی ا محض به دانستمیم

 یم طنتشیش به اما کرد خواهد جدا تنم از را سرم

 !دیارز



 

 و بروم همانیم اتاق به گفت کهزنعمو شدم  بلند جا از

 .کنم عوض  را میها لباس

  ییراهرو سمت به و نشست لبم یرو  یطانی ش لبخند

 .رفتم شدیم یمنته اتاقها به که

 تیاذ یکم و بود حسام  اتاق بغل قایدق همانیم اتاق

 . خوردینم  بر ییجا به که حسام کردن

  نچسب   لیگور  زورگو یراض  خود از مغرور خ  ی کوه"

 " شوریب

 به شهیهم من که بودند یالقاب  تمام نهایا

 . اند شده یمیقد یادیز کردمیم حس اما.دادمیحسامم

  لقب کی دنبال به فکرم ودر کردم مکث اتاقش یجلو

 ! گشتمیم حسام یبرا دیجد

 

  الل_زبانم #

 

#Part_86      

 .کردم دایپ باالخره و



 !"جان ریشمش"

 !امدیم هم  زشیچ همه به .بود خودش

 .کردمیم تشیاذ چقدر دیجد لقب نیا با که آخ

 . رفتم تختش سمت به و شدم اتاقش وارد

 ندیبش تختش یرو ی کس نکهیا از دانستم یم خوب

 .دارد نفرت

 .نشستم تختش یرو

 مدرسه یجلو  از امروز که یکیپالست یها سوسک

 زیر و آوردم رونیب میمانتو  بیج از را بودم دهیخر

 ! دمیخند زیر

 کوله سراغ به بار نیا و گذاشتم تختش یپتو  یرو

 .رفتم ام یپشت

 را داشت یواقع مار  به یبیعج شباهت که یمار

 .گذاشتم  شیپتو ریز و  آوردم رونیب

  ریز اول  خواب از قبل شب  هر حسام دانستم یم خوب

 ! شدیم خوابش رخت وارد وبعد کردیم چک را شیپتو

 



 شود رو روبه نهایا با که یوقت حسام چهره تصور از

 میصدا نکهیا  یبرا شدم مجبور که گرفت ام خنده چنان

  یرو را دستم ندهم لو را خودم و نرسد یکس گوش به

 !دهم فشار دهانم

 !که ییها قدم یصدا دنیشن با

 

  حسام اتاق به که یکس یها قدم یصدا دنیشن با

 باز در که  ستادمیا اتاق در  پشت عیسر  شدیم کینزد

 !شد اتاق وارد رامبد بندش پشت و حسام و شد

 !نشدم؟ متوجه من که آمدند یک  نایمیمر عمع

  خواست نکهیهم و رفت حسام تخت سمت  به رامبد

 . زدم چنگ را صورتم دستمم با ند،منیبش

 .شدیم خراب  داشت می ها نقشه تمام

 رونیب آسوده را نفسم حسام اخطار یصدا دنیشن با

 ! دادم

 ! رامبد_

 .بود یجد یادی ز لحنش

 ! شهیهم مثل



 !" بیترک بد جان   ریشمش"
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  و بخوابم نجا یا را شب توانستمیم داشتم دوست یلیخ

 با شدنش رو روبه موقع  را حسام  العمل عکس

 را بودم کرده  فراهم خودم دنیخند یبرا  کهیمقدمات

 !شدینم اما نمیبب

  نجایا را نمینازن یگوش روز کی یبرا  بودم ناچار

 .بگذارم

 از یعال یآتو  کی و توپ یاستور  کی فردا عوضش

  قشنگ توانستمیم و بود دستم ارشاد خان  جان حسام

 !رمیبگ باج ازش

 

 در پشت شدنداز خارج اتاق از که  رامبد و حسام

 .آمدم رونیب



 ببندد را اتاقش  در نداشت عادت حسام  خوشبختانه

 . بودم شده چارهیب وگرنه

 که راییجا هر و انداختم اتاق سر تا سر به یکل نگاه

 .آمد ینم در جور اصال کردمی م انتخاب

 اتاق در یناگهان طور به که بودم دار و ریگ نیهم در

 .شد  وارد حسام و  شد باز حسام

 

  را خودم عیسر اما شدم دستپاچه وضوح به دنشید با

 .کردم جمع

 !خانم یمیک یکن ی م کاریچ من اتاق تو تو_

 .کردیم میصدا خانم یمیک یوقت آورد یم در را حرصم

 به منم بعد به نیا از اصال!خب؟ درد و  خانم یمیک_

 !ادی م خوشت  نمیبب  جان ریشمش  گمیم تو

 

 !جان یبستن گمی م تو به منم_

 

 ! اووووف_

 



 خواهدینم و  گرفته اش خنده کردمیم حس. کرد نگاهم

 . بدهد بروز

  مهمان اتاق.شارژ بزنم و میگوش بودم اومده بعدشم_

 ! که یانیجر در .داره یاتصال برقش زیپر

 

 اما بود"یخودت  خر" شی معنا که انداخت بهم ینگاه

 . کردیم برخورد جنتلمن  شهیهم مثل

  یتونیم  جان،اونجا یبستن  داره زیپر گوشه اون_

 من اتاق خدا شکر که اتاق تو ادیب اگه میکس.یبزن

 قسمت اون به یشکیه  چون نهیبینم!کاروانسراست 

 !داره دید اتاقم کل  به اونجا برعکس نداره دید

 

 .کنم بوسش توانمیم تا  و بغلش بپرم داشتم دوست

 گور کرده که ییراهنما نیا دانستیم اگر که یوا

 !زد؟ی م هارا حرف نیا بازهم کندیم را خودش

 گوش تا گوش زدن حرف یجا به را سرم قطعا

 !!!دیبریم

 



  کارش زیم  یرو از یرنگ یآب پوشه برداشتن از بعد

 را یگوش قیدق یلیخ هم من و رفت رون یب اتاق از

 .کردم میتنظ بود نظرم مد که ی ا نقطه یرو

 .بودم بر از را حسام یها عادت

 و دیا یم میبرو ما نکهی ا محض به االن دانستمیم

 ! دنشیخواب بکشد طول قهیدق پنج کال دی شا و خوابدیم
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 یگوش کردن میتنظ از بعد راحت الیخ  با نیهم یبرا

  موقع به را ضبطش دکمه زدن.نظرم مورد نقطه یرو

 .شدم خارج اتاق از و کردم واگذار رفتن

 

 .بودند خوردن وهی م درحال همه



 را اش گونه و رفتم میمر عمه سمت به  همه از اول

 کنارش قایدق نایم،میمر عمه دختر.کرد بغلم که دمیبوس

 !یکس به بود زده زل  و بود نشسته

  حسام به نگاهش متوجه دم یچرخ که نگاهش جهت به

 .شدم

 !گرفت ام خنده

 باشد بشر نیا دنبال چشمشان هم جهان کل اگر یعنی

  هم طرفش چیه به که است یحسام دنبال چشمش او

 !کندی نم حسابش

 

 اما بود دراز زبان و طانیش اوهم.بود با یز واقعا نایم

 .من اندازه به نه

  حرفم یرو نه و نداختیم کل من با نه  وقت چیه پس

 . زدیم یحرف

  سال هفت شش حدود نایم  و من یسن اختالف نکهیا با

 احترام من  به که بودم کرده برخورد یطور  اما شدیم

 .بگذارد

 !بودم یخوب  کتاتورید آقابزرگ قول به

 .زدم لب گوشش یکینزد و شدم خم نایم سصمت به



 !دار نگه شامم واسه جا .شیخورد_

 

 .دمیخند  بلند که کرد نگاهم چپ چپ

 که برگشتند سمتم به ام خنده یصدا دنیشن با همه

  زیم یرو یها وهیم ظرف از و انداختم باال یا شانه

 !زدم گاز و  براشتم یبیس

 یلی خ نکهیا تا دادیم مزه شتری ب نجریا بی س من نطر از

 یکن تکه ؛تکه یر یبگ پوست اول خانمانه مثال و آؤام

  نخود نخود که یگذاریم  جوجه دهن غذا ییگو بعد و

 !یبخور  را آن

 

 گوش هم کنارش در و بمیس از بردن لذت مشغول

 و بودم زنعمو و ها عمه  و مامان یها حرف به دادن

  یم خنده به و کردمیم  یشوخ گاها نهایا بر عالوه

 !!!انداختمشان

 

 شده سرخ  دمید که کردم  نگاهش حسام بلند یصدا با

 . کندیم نگاهم زده زل شکارش به که ی ریش چون و



  را خودم الیخیب و دهید را  ام یاستور که دمیفهم تازه

 . کردم نایبام صحبت مشغول

 

 !دارم کارت باال ایب  جان یبستن_ 

 

 به مرا  نکهیا نه گرفتیم دور من از حسام معموال

 !کند دعوت ییجا

 

 و مجرد و جوون  پسر دختر هی!تو و من_

  میتونیم کاری چ  تو اتاق یتو  هم  حتما.باال.تنها.نامحرم

 !هوووم؟!جان؟ ریشم میباش داشته
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 به آمد می برا ییابرو و چشم و کرد نگاهم حرص با

 .دنیکش نشان و خط یمعنا



 

 !گه؟ید واسم  یچ برا یایم ابرو و چشم_

 

 و شدم بلند جا  از نباریا و کرد  نگاهم حرص  با بازهم

 .کردم قالب هم در  را میها دست

 امشب نیا!باشه؟!سیپل دیبزن  زنگ کردم رید من اگه_

 !دونمیم کشهیم کنهیم خفت منو

 

 :دندیخند اردالن و ارسالن

 !اصال بود مونده رودلم  ییخدا_

 . کردم حسام روبه

 ! قمه میبر_

 : کرد نگاهم تعجب با

 !دراومد؟ کجا از نیا!قمه؟_

 

 . دادم  تکان را میها دست و دمیخند

 یعصبان یوقت یول.یریشمش تو یعاد حالت  تو خب_

 !قَمه یشی،میشیم



 

 پنهان در یسع شهیهم مثل اما بود گرفته اش خنده

 .داشت کردنش

 راه سرش پشت هم من و افتاد راه اتاقش سمت به

 .افتادم

 .شدم وارد سرش پشت و شد اتاقش وارد

 ! ببند رو در_

 :دمیگز را لبم

 ...یعروس شب تا دارم دوست من_

 :برگشت سمتم به و شد یعصب

 ! امشب تو یگی م چرت  چرا_

 :دمیخند

 !یلعنت جذابه یلیخ.ییخدا خوندم رمان هی تو نویا_

 

 . رفتم جلو من و کرد نگاهم

 کرد یسع او و کردم حلقه گردنش دور  را میها دست

 . دمی چسب را گردنش تر سفت من و بزند پسم



  را خودش او و کردم کی نزد صورتش به را صورتم

 ! دیکش عقب

 از دست و ستادیا حرکت یب دمیبوس که را اش گونه

 !برداشت تقال

  رفتار ها دختر مثل قایدق.بودم دنیترک حال در خنده از

 . کردیم

 . اورمیب سرش ییبال و کنم خفتش خواستمی م که انگار

  شیها چشم که کردم کی نزد شیها لب  به را میها لب

 ! بست را

 ! زد داد که گرفتم اش گونه از یمحکم گاز و دمیخند
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* 

 



 شد باعث و گرفت حسام گونه از یمحکم گاز ایمیک

 .بکشد داد حسام

 :دیکش عقب باخنده

 

 !ببوسم؟ لباتو یداشت توقع االن_

 

  انگشت.رفت  جلو و کرد نگاهش حرص با حسام

 : داد  تکان مقابلش را اش اشاره

 

 من دنبال انقدر!؟ی دیفهم.ریبگ فاصله  من از_

 ! باش دور من از.نباش

 

  ادامه نی خشمگ حسام و  کرد نگاهش  تعجب ابایمیک 

 : داد

 

 !یکن خودت عاشق منو نکن یسع_

 

 :شد  زیلبر صبرش



 

  ییچ یکرد  هاااا؟فکر!خودت؟ درباره یکرد فکر یچ_

 داشته  برت هوا نکنه!آخه باشم تو دنبال من که

 بشه یچ که تو دنبال امیب من منن دنبال نفر هزار!ها

 !!!تو؟ از ادیم خوشم مثال؟من

 

 : دیکوب دوبار حسام نهیس ی رو را انگشتش رفته جلو

 

 ؟بهیدیفهم.یریبگ فاصله من از دیبا که  ییتو نیا_

  دختر  تک من.ایمیک. ارشاد حسام ایمیک گنیم من

 خان   حسام بمونه ادتی  خوب امشبو.ارشادم  خاندان

 دارم دوست یبگ من به ی ا یب که یروز  رسهیم.ارشاد

  تو و کنمیم ؟عاشقتیدی فهم.بگذرم ازت ساده من و

 . نیبب حاال.کنمی م رهات یعاشق اوج

 

 درست یش ینما را حسام  یزرشک راهنیپ قهی نباریا

 و زد اش نهیس یرو دوبار دست پشت با بعد و کرد

 .کرد دیتاک

 



 !!!باشه ادتی  خوب  امشبو_

 

 .شد خارج اتاق از و کرد گرد عقب از و گفته

 .بود  لبش یرو  یطانی ش لبخند

 .ردی بگ آتو حسام از  یخوب به توانستیم امشب

 .کرد شیصدا حسام که  بود راهرو در

 شیصدا تر بلند نباریا که برود خواست و نداد یتیاهم

 .برود اتاق به که کرد دیتاک و کرد

 یب و  برگشت را رفته راه هیطمان  با و  ناچار به

 .شد اتاق وارد حوصله

 

 یسع اما شد متعجب حسام دست اش یگوش دنید با

 !کند حفظ را خود موضع کرد

 اش رهیخ پوزخند با که زد زل یحسام به  و رفت جلو

 .بود

 

 .گرفت سمتش به را یگوش حسام

 ! شکنهیم گفتم. شارژ یبود زده یبد یجا _
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  رونیب اتاق از و گرفت را اش یگوش و  نگفت یزیچ

 .زد

 .نشست ارسالن کنار و شد ییرایپذ وارد

 خوردیم داشت که را یقرمز بیس از قاچ کی ارسالن

 .گرفت سمتش به

 

 !گهید سی پل بزنم زنگ خواستم یم!داشت؟ کارتی چ_

 

 ارسالن و کرد اشاره عروس ساق یها  ینیریش به

  یگاز و برداشت ینیریش  کی.گرفت مقابلش را ظرف

 .آمد حرف به پر دهان با و زد بهش

 



 !یبش ییدا عمو گهید ماه نه کنم فکر.یچی ه_

 

 به اما کرد  تعجب مقابلش دختر ییپررو از ارسالن

 .اوردین  خودش یرو

 

 !!!! ه؟ی چ ییدا عمو_

 

 . شد متوجه  یخوب به ایمیک  و.بود کرده عوض  را بحث

 

 یشیم یکن حساب من طرف از اگه.حسام منو بچه_

  عمو شد زدم جمع منم.عمو یشیم حسام طرف.ییدا

 !ییدا َعم شهیم مخففش.ییدا

 

 یکی شد خم دوباره و  خورد را اش ینیریش یباق

 . چپاند دهانش در را ینیر یش زور به و  برداشت گرید

 

 !ی نش خفه بپا_

 



 . بود شده رد  شیجلو از و بود  گفته حسام

 

  تو یپریم چرا بخورم تورو اگه که نخوردم تورو_

 !داره ینگران  اونموقع.گلوم

 

 دهانش  به دهان که آمد ینم خوشش اصال حسام

 نکهیا یبرا  دختر نیا دانستیم یخوب به چون بگذارد

 کشاندیم کیبار  یجاها  به را بحث.کند چی پ لهیتیف اورا

 نیا وارد  ایمیک خصوص  به ها دختر  با هرگز او و

 .شدینم ییها بحث نیچن
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  نداده،به را جوابش حسام نکهیا از سرخوش ایمیک

 پیتا درحال  ارسالن  دید که دیچرخ  ارسالن سمت

 .است



 به و برد جلو یکم را سرش.کرد گل طنتشیش باز

 اما بود متنفر کار نیا از.کرد نگاه ارسالن یگوش

 !خواستی م طنتیش  بیعج دلش

 ایمیک سر نشد متوجه که بود ریدرگ آنقدر ارسالن

 !شده تر کینزد اش یگوش  به هم او سر از گرید

 کار از سر تواندینم یحساب و درست نکه یا از کالفه

  و داد فشار هم یرو را شی ها چشم اوردیب در ارسالن

 !برگشت شی سرجا

  درحال هم او شد متوجه که انداخت حسام  به ینگاه

 ایمیک و بود ادیز یلیخ پی تا موقع سرعتش.است پیتا

 را لشیدل.شد یعصب کندی م پیتا تند تند نکهیا دنید با

  دختر دوست با آنقدر دیشا  کردیم فکر  اما دانستینم

 ! شده  یا حرفه حد  نیا در که کرده چت شیها

 وگرنه کند سبک را  خودش امدینم  خوشش فیح

 هم یطرف از خب اما  گرفتیم را حسام حال خوب

 .دیرس ینم حسام به کامل زورش

 :گفت باخود ی ا لحظه یبرا

 رسه،بهینم وونهید ریشمش اون به  زورم اگه_

 !رسهیم که ارسالن



 بهت با ارسالن که دیکش ازدستش را ارسالن یگوش

 . کرد نگاهش

 که  یکس با ارسالن یها چت به  که چشمش

 . شد بد حالش افتاد بود شده وی«سی اسمش»ناز

  نگاهش حرص با و کرد پرت ارسالن سمت را یگوش

 .کرد

  شد متوجه بودو نشسته ارسالن دست بغل قایدق حسام

 ! شد دهیکش ارسالن دست از یگوش که

 بغل در یگوش انداختن محض به که ایمیک حال دنید با

 دنبال و شد بلند جا رفت،از اطیح سمت به ارسالن

 .شد خارج  خانه از ایمیک

  را شیها دست  که یجور.بود ستادهیا تراس  در ایمیک

 هم را خودش و بود داده هیتک تراس یها نرده به

 . بود کرده خم یکم شی ها دست یرو

 ایمیک یلب ریز یها غرغر متوجه شد  که تر کینزد

 .کرد کنترل را اش خنده زور به و شد

 



  باتو که یخر  اون.خورد بهم حالم.اه اه.نفهم پسره_

  عوق!وثید تره خر خودتم از که کنهیم  چت ینجور یا

 .خورد بهم حالم

 

  نجوریا که خوانده ارسالن یدرگوش  چه دانستینم

 : شده

 !میک میک شی گوش تو یخوند یچ  مگه_

 .کرد نگاهش یحرص  و برگشت سمتش به ایمیک

 !عمته میک میک_

 .کرد  نگاهش حسام

 ! زشته_

 ! عمته زشتم_

 کم وجه  چیه به دختر نیا اما بود گرفته اش خنده

 . اوردینم

 !ها  شهیم توهم عمه من عمه_

 .گرفت خود به تفکر حالت ایمیک

 !زنته عمه پس خب_

 !شد کشینزد تعجب  با ایمیک و  دیخند حسام



 ! یدیخند تو_

 .دیخند اما کرد اخم  بار نیا حسام

 !ستم؟ین آدم من مگه_

 :شد باز  ایمیک شین

 ! نه_

 

 .کرد اخم و شد جمع حسام خنده بار نیا
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  شیجا به  و شد صاف حسام یها لب ی منحن بار نیا

 .شدند کینزد هم به شیابروها 

 :شد کینزد او به گرید قدم کی ایمیک

 !میٌرک آدم من کال_



 نگاه را شی پا  تا سر حرص با توام یتمسخر با حسام

 .کرد

 !مشخصه.بله_

 ! اوردین کم ابازهمیمیک

 ! البته_

 . کرد شیصدا  حسام که رفت باغ سمت به

 !میک میک_

 !سمتش  برگشت تیعصبان با

 .زنته  خود   ستین زنت عمه گهید یکی نیا_

 برود باغ سمت به باز  خواست حسامو به کرد پشت

  حرص با  و زد خشکش بار نیا حسام حرف با که

 . کرد نگاهش

 

 !تو یشد  زنم دیشا_

 

 .ستادی ا حسام کینزد  و آمد جلو

 

 !ین یبب خوابشو_



 

 . دیخند حسام

 !!!!و؟یچ خواب_

 حسام  یپا یرو را شیپا و زد یشخندین ایمیک

 دانستیم و بود باخبر حسام وسواس از خوب!گذاشت

 فیکث شیها کفش ای ش یها لباس دیآ  ینم خوشش

 !شوند

 !بشم زنت من نکهیا_

 

 ! اون که ست ین خواب_

 

 . کرد نگاهش  سوال با ایمیک

 

 ! کابوسه_

 

 ته تا را زبانش یناگهان و رفتند درهم ا ی میک یها اخم

  نگاهش تعجب  با حسام که آورد رونی ب حسام یبرا



  کرد گرد عقب حسام زده  بهت چهره به توجه یب.کرد

 .رفت باغ  سمت به و

 هم خودش.دیخند حسام زده بهت چهره ادآوردن ی به با

  نظر به  بچگانه شیکارها از یبعض د یشا دانستیم

  نیا مهم و بود یکاف حسام دادن حرص ی برا اما ندیایب

 ! گری د زیچ نه.بود

 

 دوست شه یهم.بود صابرش عمو خانه باغ عاشق

 خودشان خانه باغ.بچرخد باغ در  ساعت چند داشت

 او به یگرید طور  نجایا اما بود تر بای ز  هم نجایا از

 . دیچسبیم

  او اما کردیم کم را لذتش از یکم حسام  وجود هرچند

 .کردی نم حساب هم آدم یحت یقول به را حسام

 

 **** 

 

 یصدا که ردیبگ یسلف  تا برد باال را  یگوش بازهم

 جا از شد باعث و دیشن  کنارش از قایدق را اردالن

 .بپرد



 !یعوض_

  فحش ایم یبودک محال.کرد نگاهش تعجب با اردالن

  از دادن فحش.بود دراز زبان  و طانیش  هرچقدر.بدهد

 .بود دیبع او

 ! دمیترس_

 

 !گهید یبترس کردم و  کار نیا خب_

 

 .دیکوب سرش یرو  محکم  دست با ایمیک

 ! آخ_

 .کرد نگاهش حرص با

 ! زهرمار_

 ! خودت به_

 .عمت به_

 ...به_

 

 .شدند ساکت حسام یصدا دنیشن با



 .دیا بچه مگه!گهید دی بکش خجالت_

  نکهیا  یبرا و نکرد  حسام حرف به یتوجه ایمیک

 ارسالن گردن دور را  دستش اوردیدرب را حرصش

 !گرفت  باال را اش یگوش  و انداخت

 

 .بندازم عکس هی  کن نگاه یاَر_

 

  هم ایمیک و دیترک خنده از بود آنها کینزد که ارسالن

 !حسام یحت.دیخند

 

 داشت تضاد اش خنده با که یحرص با اما اردالن

 . کرد نگاهش

 

 ! عمته یاَر_

 

 .دیخند  شتریب ایمیک

 !گهید خودته مامان خب_

 . کرد نگاهش پوکر اردالن



 !شوهرتو عمه_

 . دیخند  بازهم ایمیک

 !که رسهیم خودت مامان به بازم_

 . کردند نگاهش سوال با ارسالن و اردالن

 ! ؟یچطور_

 . کرد نگاهش اخم با حسام و کرد اشاره حسام  به ایمیک

 .کرد یخواستگار  ازم حسام_

 در تخمه که  شکاندندیم تخمه داشتند حسام و ارسالن

  یناباور و تعجب  و سرفه با هردو و دیپر  هردو یگلو

 .کردند نگاه بهم

 !دی چرخ حسام سمت به اردالن

 ! نه_

 

 .آزاد و پروا یب.بلند.دیخند ایمیک

 !یاَر جون کردیم  التماس.آره_

 

  الل_زبانم #



 

#Part_94      

 

  کرد نگاهش بود شده سرخ سرفه از که یدرحال حسام

 . زد حرف یسخت با و

 ! تو...با...کردم..غلط من_

 .کرد  نگاهش خنده  و اخم با ایمیک

 با اما!کردنه کارت کال یعنی.یکنیم شهیهم  که غلطو_

 ! بکن زنت

  به محکم دستش هردو با که یحال در اردالن  بار نیا

  قطع اشان سرفه تا دیکوب ی م حسام و ارسالن پشت

 .آمد حرف به شود

 یبستن که رسهیم خودت به باز صورت نیا در_

 !یمیک

 را اردالن یموها و رفت جلو اما شد شل  ایمیک شین

 .دیکش

 . بود درآمده پسر سه  هر داد یصدا

 .گفتندیم و زدندیم داد اردالن سر حسام و ارسالن



 !غول نره گمشو برگشت میبود خورده یهرچ_

 !کند رها را شیموها تا زدیم داد ایمیک  سر هم اردالن

 !یبستن  کن ول_

 .دیکش شتریب  را شیموها یبستن گفتن با

 !!! کنمیم ولت اونموقع.کردم غلط بگو_

 .امدین کوتاه اردالن

 اما درد از دادیم فشار هم یرو  محکم را  شیها چشم

 . شکستینم  را غرورش

 

 . گرفت را ایمیک دست و رفت جلو حسام

  حسام دست از را دستش عی سر حسام دنید با ایمیک

 !گرفت چنگ در  هم را او یموها و کرد آزاد

  تو!یوحش ر یشمش یبستن بگه من به یگفت  بهش تو_

 !!!بکشم موهاتو حقته شتریب

 

 کمربند  که ایمیک که برود کینزد خواست ارسالن

 زد ارسالن شکم در پا با ع یسر داشت تکواندو یمشک

 . دیکش درد از یداد که



 

 از خاندان نیا کل.ایمیک زندت و مرده توروح یا_

 !!! ندارن شیآسا دستت از یاومد ایدن تو که یروز

 .کرد اخم حسام اما دیخند ایمیک

 

  هیکی  تو و من وزنده مرده با زندش و مرده_

 !!!!یآ !احمق

 

 .شد بلند جا از زور به ارسالن

 

 از رفته فنا به ارشاد خاندان!مگه؟  گمیم دروغ_

 ! اومده وجود به مونیم نیا که یروز
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 و کرد ول  باالخره را اردالن و حسام یموها  ایمیک

 !رفت عقب و دیکوب هم به را شیها دست یشینما

 

 مقصر من .دیریبگ دینبا من از گهید  اونو حساب_

 .ستمین

 

 کم دانستیم و شناختیم را ایمیک خوب  که حسام

  باهم اردالن و ارسالن اما زد شیصدا تذگر با اوردینم

 :گفتند

 

 !پس؟ هیک تقصره_

 ستادیا بعد و برداشت یورود  سمت به قدم چند ایمیک

 .برگشت عقب به و

 نشان و خط با حسام که کرد نگاه حسام به اول

  را یحرف اگر شدینم راحت زبانش اما کرد نگاهش

 .زندینم اما بزند کردیم قصد

 

 ...ساخت اونا!زنشه و جون صادق ریتقص_



 

 ! ااااااااایمیک_

 

  بود کرده شی صدا تحکم و  تیعصبان با  یآنقدر حسام

  خانه سمت  به و برگشته  یگرید حرف  گفتن بدون که

 . بود افتاده راه

 فربد مادر و کردند نگاهش همه شد  که خانه وارد

 . کرد شیصدا

 ! عمه؟ شده سرخ چرا  لپات_

 

  بخواهد که  یافتخار،جور با و کرد سپر نهیس ایمیک

 . ستادیا دیبگو را زی آم افتخار مسأله کی

 

 !!!کردمشون ادب منم بشن ادب داشتن ازین پسرا_

 

 هم به یموها  به تعجب با همه و شدند وارد پسرها

  هنوز دستش که یارسالن و حسام و اردالن ختهیر



 چه  نکهیا یا یجو باهم و کردند نگاه بود شکمش یرو

 . شدند شده

 

 نگاه ای میک به حرص با اردالن و ارسالن و حسام

  افتاد راه پدرش سمت به و دیخند دیق  یب که کردند

 :اما

 

 !ی کند گورتو_

 

 .افتادند ایمیک دنبال به اردالن با و گفت ارسالن را نیا

 . دیکشیم  غیج و دیدویم هارا مبل دور تا دور ایمیک

 صاف کمی  دهنتونو حاال. بابا الیخیب یاَرس .این یاَر_

 !که نشد یزیچ کردم

 

 با ایمیک و دندیخند «همه یاَرس و ی دن»اَریشن با

 .ستادیا شهامت

 خاندان دختر تک به دیکنی م جرأت مینیبب دیایب دیمرد_

 !د؟یبگ یز یچ ارشاد



 

 عقب و انداختند آقابزرگ به ینگاه ارسالن و اردالن

 !دیخند ایمیک که دندیکش
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 .کرد پرت آقابزرگ کنار مبل یرو را  خود و دیخند

  که زد آقابزرگ گونه یرو  یمحکم بوسه و شد خم

 . کرد اخم خنده  با آقابزرگ

  با ینجور یا که ییوقتا.آقابزرگم برم قربونت من آخ_

 . بزرگ خانم  به برسه چه کنمیم فیک من یخندیم اخم

 به خجالت با و انداختند گل بزرگ  خانم  یها لپ

 شده زیت ی ها  چشم با که ایمیک که کرد  نگاه آقابزرگ

 از و دیخند بزرگ  خانم حرکت دنید با بود رهیخ او به

  حسام با که رفت بزرگ خانم سمت به و شد بلند جا

 .بودند نشسته دونفره مبل یرو



 که کرد جا حسام  و بزرگ  خانم نیب زور  به را خودش

 بلندشود کرد قصد و رفتند فرو هم در حسام  یها اخم

 : برگشت سمتش به ایمیک که

 دیکنیم بزرگ بازو دیزنیم  آمپول دیریم. گهی د نهیهم_

 هی رو بعد. لیگور مثل دیکن یم رو کلیه.باده همش که

 همون.دیشینم جا  یخوشمل و یفیطر نیا به من با مبل

 !جون حسام یشد  بلند که خوب

 

 شروع اردالن او یجا به و  برنگشت سمتش به حسام

 او یپا به پا هم ایمیک که ایمیباک انداختن کل به کرد

 .اوردینم  کم و دادیم را جوابش پررو پررو

 به شروع و گرفتند را اردالن طرف هم فربد و ارسالن

  کم که داد را جوابشان یجور  ایمیک که کردند بحث

 !دندیکش کنار که بودند  آنها و آوردند

  زد یروزی پ از یلبخند آنها دنیکش عقب دنیباد ایمیک

 .د یبوس دوم بار  یبرا را بزرگ خانم گونه و

 !بزرگ  خانم امشب شما شیپ  امیب خوامیم_

 ریز و کرد  نگاه زشیعز نوه به عشق با بزرگ خانم

 !رفت اش صدقه قربان لب



 ! عمارت یا یب تو خدامونه  از آقابزرگ منو.دخترم ایب_

 . انداخت باال ییابرو طنتیش با ایمیک

 دیایب دیبا باز شما امیب من.شنبست پنج امشب خب_

 !نشه؟ یشاک آقابزرگ یاونجور .دیبخواب بامن

 و دیخند بلند ایمیک و شد  سرخ خجالت از  بزرگ خانم

 . دیبوس بازهم را اش گونه

  یوقت کنهیم یفیک چه آقابزرگ!آخه من بشم فدات_

 !آخه یشیم سرخ  ینجوریا شما

 .شد سرخ شتری ب  بزرگ خانم

 !بچه بکش  خجالت_

 یصدا  که انداخت باال ابرو طانیش  و دیخند ایمیک

 .شد بلند آقابزرگ

 و سرخ ی نجوریا که من زن گوش در یگی م یچ_

 !شه؟یم دیسف

 و دیکش شیها  لب یرو را زبانش و زد ی چشمک ایمیک

 .«گفتییخدا ای» حسام که کرد تر را شیها لب

 یعنی کند تر را شیها  لب یوقت ایمیک که دانستندیم

 .رسندیم خودش اوج به  بارش طنتی ش  یها حرف



 ...ج شب  البته و خوب خوب  یحرفا_

 همه که کرد سرفه حسام و گفت...استغفر صادق

  با یهمگ  صابر خانه خدمتکار یصدا با و دندیخند

 .شدند شام صرف یراه خنده
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 **** 

  طنتشیش از دست ایمی ک هم باز شام صرف موقع

 . برنداشت

 را زیم  یعذرخواه با.خورد زنگ که حسام یگوش

 یصندل سمت به یشرور لبخند با ایمیک که کرد ترک

 زدیم شی صدا که مادرش یصدا به و رفت حسام

 .نکرد یتوجه

 .کرد باز کامال را درش و برداشت را نمکدان



 قرمز فلفل  بعد و کرد یخال حسام یغذا یرو  را نمک

 زیر که یدرحال  و ختیر حسام دوغ وانیل در هم را

 . برگشت خودش یصندل به دیخندیم زیر

 اون االن.بابا  اصرافه.دخترم هیکار چه نیا بابا ایمیک_

 .رونیب بشه ختهیر دیبا غذا بشقاب هی

 ! بخوره دیبا بشقابو اون تاته حسام.بابا نباش  نگران_

 :کرد نگاهش  اردالن

 !یمیک سرته تو یچ  باز_

 و بود نگذاشته اسمش پشت را یبستن نکه یا از ایمیک

 .نشد یعصب یلیبود،خ کرده مخفف را  اسمش فقط

 ...  و م یکن یباز قتیحق  جرأت قراره شام از بعد_

 : داد ادامه فربد خواهر فرناز

 !بخوره غذارو نیا  کل حسام یبگ قراره تو و_

 . آورد باال کی ال نشانه به را شصتش انگشت ایمیک

 ! ایمیک باال رهی م فشارش_

  متفکر هیثان  چند و برگشت آقابزرگ سمت  به ایمیک

 و برداشت  را آبغوره یحاو ظرف بعد و .کرد نگاهش

 .آورد باال



 !نداره آفت  بم بادمجون گرچه خورهی م میدیم نویا_

 :برگشت شیعمو زن و عمو سمت به

 !دااایببخش البته_

 صابر دادندو تکان سر و دندیخند نسترن و صابر

 :گفت

 ! خودته یعمو پسر.عمو  باش راحت_

 که دیبگو یزی چ خواست و کرد باز را ششین ایمیک

 یکوتاه یخواه  عذر با و  برگشت حسام موقع همان

 !نشست زیم پشت

  با ایمیک گرفت دردست  را چنگالش و  قاشق نکهیهم

 !استرس با هیبق و کرد نگاهش مشتاق و شوق

 گذاشت دردهان را اول قاشق نکهیا محض به حسام

 به را دوغ وانیل و شد خم ایمیک که افتاد سرفه به

 .داد هول سمتش

 بر عالوه بار نیا و خورد را دوغ از یکم حسام

 !شد سرفه،سرخ

 ترس از که گذاشت کشینزد را یآب وانیل ارسالن

 سمت به و شد بلند جا  از باشد داخلش یزیچ  نکهیا

 .خورد ر،آب یش از و رفت  آشپزخانه



 کرد نگاه ییایمیک به برگشت که یخور غذا سالن به

 . بود شیغذا خوردن مشغول سرد خون که

 پروا یب دختر نی ا حال  خواستیم دلش چقدر

 لج ها بچه با دادینم اجازه غرورش  اما گرفتیرام

 !کند
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 **** 

 حال #

 

  یکارها تا بود گذاشته یاحمد،کس که یخبر  دنیباشن 

  زمزمه یا خوبه خوشحال داد ردیبگ  نظر ریز را ایمیک

 !گذاشت  کنار را یگوش و کرد

 را یگوش اش یگوش خوردن  زنگ با  که زد یلبخند

 .برداشت ازکنارش



 گوشش  دم و کرد وصل را تماس اخم با.بود احمد

 !گذاشت

  منتظر شدن،االن جمع مردم.شده بد دختره حال_

 !آمبوالنسن

 .کرد  قطع حرف یب و کرد یاخم

 حسام از شدن جدا با  ایمیک کردینم فکر  وقت چیه

 .زدیبر هم به حالش نقدریا

  نام هنوز و بود درخواست کی درحد فقط فعال گرچه

  آنها یعنی نیا و بود هم یها  شناسنامه در شانیها

 .اند دهینرس هدفشان به هنوز

  که شود خارج اتاق از خواست و شد بلند جا از اخم با

 .افتاد زیم ی رو عکس قاب به چشمش

 چشمان رهیخ و دیکش قاب ی رو را دستش و رفت جلو

 .کرد زمزمه نفرت با عکس در دختر

 چون کنند  یزندگ خوشبخت و برسن هم  به زارمینم_

  خروار هی  ریز تو که ستین درست نیا  من منطق تو

 !کنن یزندگ و بچرخن آزاد اونا و یباش خاک

 عمارت از شدن خارج از بعد و شد خارج اتاق از

 کینزد که ی مارستانیب سمت به و شد نش یماش سوار



  راه شده بد  حالش ایمیک بود گفته احمد که بود یمحل

 !افتاد

 

 **** 

  قهیشق بود قلبش و عقل نیب که یکشمکش از خسته

 .رفت زیم سمت به و داد فشار را دردش  پر یها

 . گشتیبرم رانیا به طالق یبرا دیبا

 از را کار نیا بتواند تا کردیم را تالشش تمام اما

  ایمیک چشم به چشم اصال و دهد انجام  لشی وک قیطر

 .نشود

 .بود  نیسنگ.بود سخت شیبرا

 نداشت یا چاره اما و  بود نیسنگ یلی خ طالق نام

  خواستیم فقط او و بود خواسته نطوریا ایمیک چون

 .بگذارد احترام  او خواسته به

 واقعا دیشا ایمیک که کردیم فکر خودش با مدام

  دارد یفرصت ایمیک رندیبگ طالق اگر و نبود عاشقش

 و  دهد لیتشک یزدگ و شود عاشق دوباره تا

 .شود  خوشبخت

 



  گرید یکس کنار را  ایمیک نکهیا به کردن فکر از

 . شد یعصب و شدند مشت شی ها ند،دستیبب

  را شیها چشم  توانست فقط او و شد دیتشد سردردش

 .دهد فشار هم یرو  شتتریب

  نکهیا تا داد فشار هم یرو را شی ها چشم آنفدر

 .رفت بخواب

 از یحاک نشست شیها لب یرو که ینی ریش لبخند

 ...بود تر نیریش هم عسل از که بود یخواب
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 هم یآورد ایدن خودت که یا بچه  تو مثال االن_

 !؟ی کنی م حسادت

  حسام آغوش در که ییانایک به آلود غضب ینگاه با

 .کرد نگاه بود دهیچسب



 .آوردم ایدن بچه من  گهیم یک_

  نگاهش تعجب  با بود دهینفهم را منظورش که حسام

 ! داد ادامه خودش او و.کرد

 !دمییزا خودمو  یهوو من_

 به حسادت با انایک  و رفت سهیر خنده از حسام

  و گلو یرو  چقدر ایمیک دانستیم.کرد نگاه مادرش

  سالش سه  تنها ابنکه است،با حساس حسام   یها لب

 !بود بلد خوب را مادرش یها تیحساس  اما بود

 پرصدا را شیگلو و برد حسام گردن  ریز را سرش

 دختر به حمله  آماده که کرد نگاه ییای میک به.دیبوس

 با.بود گرفته را خودش  یجلو  زور به اما بود خود

  لب خواست بار نیا مادرش حسادت پر نگاه دنید

  رفت جلو.شد منفجر ایمیک که ببوسد هم  را حسام یها

 . دیکش رونیب حسام بغل از را انایک و

 !مامانشه یکه،هوو  ستی ن دختر_

 بود مادر.بود کرده بغض که برگشت ییانایک سمت به

  اوهم خب  اما بشکند را دخترکش دل اممدینم دلش و

 سهم مرد نیا از او از شیب نه دخترش اندازه به

 !داشت



  کینزد را سرش.بود کردن غش روبه خنده از حسام

 .برد ایمیک گوش

 !نکن تیاذ و  دخترم انقدر_

  سرباال تخس و کرد لج ازدواجشان لیاوا مثل اما ایمیک

 گرید اش شده غنچه یها لب.زد لب ینوچ  و انداخت

  طاقت یحسام،ب  طاقت ی ب دل و نداد حسام به یمهلت

 حمله شیها لب سمت  بهه کبارهی به و شد تر

  از شانیموها شدن دهیکش  با دو هر حسام و ایمیک.کرد

  به خشم با که کردند نگاه ییانایک به و شدند جدا هم

  اشاره انگشت و کرد ایمیک  روبه انایک.کردیم نگاه آنها

 تکان دیتهد نشانه به ایمیک مقابل را کوچکش و تپل

 . داد

 جان حسام بابا اون!یش ینم کینزد من  ییبابا به_

 !منه ارشاد

 نگاه عشقش وهیم و عشق انیم بحث به لذت با حسام

 را اش خورده الک  انگشت ایمیک بار  نیا.کردیم

 . داد تکان انایک مقابل

 باشه تو ییبابا نکهیا  از ،قبلیگیم که ییبابا  ایا_

 !منه ارشاد جان حسام. منه شوهر



 الک به چشمش  تازه انگار و کرد نگاهش تخس انایک

 دقت با داشته نگه را ایمیک انگشت که بود افتاده ایمیک

  را الک رنگ نیا کردیم  فکر چه هر.کرد نگاه آن به

 با ناگهان.بود دهیند ایم یک یها الک انی م حال به تا

 او یبرا و دهیخر الک او یبرا حسام نکهیا فکر

  یلب ریز زمزمه که کرد نگاه حسام به شک با دهینخر

 . دیشن را حسام

 ! شدم چارهی ب خدااا ای_

 حسام بابا  یدینخل من یبرا !؟یدیخل الک  مامان برا_

 !ارشاد؟ جان

 با هم او  افتاد انایک سر  سنجاق به نگاهش که ایمیک

 ! برگشت حسام  سمت به شک

 من چشم  از دور یخریم  سر سنجاق دخترت  یبرا_

 ! جان؟ ریشمش

 ایمیک و  انایک که کردیم نگاه آنها به  ترس با حسام

 !ددیچرخ هم سمت به همزمان

 ! چه؟ تو به_

 خدارا.کرد بغل دورا هر  و رفت سهیر خنده از حسام

 را دو هر سر.بود شده  دوتا شیایمیک که کرد شکر



  ایمیک الک  همرنگ قایدق  الک کی بشی ج از و دیبوس

  بزرگتر اما  انایک یبرا هیشب قایدق سر  سنجاق کی و

  هردو.گرفت دو هر سمت به و اورد در بشیج از

 گونه سمت به  همزمان و ذوق  با حسام یایهدا دنیباد

 یتف تف یحساب و کردند حمله حسام یها

 ! بست را چشمانش لبخند با  حسام!کردنش
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 یها  کلکل به و نشست شی ها لب یرو ینی ریش لبخند

 ... کردیم نگاه انایک و ایمیک انیم

 چشم دادیم اش شانه به یکس که یدیشد یها  تکان با

 . کرد نگاه اطرافش به هراسان و کرد باز را شیها

 ناگهان.نبود نیر یش دختر آن و ایمیک از  یخبر گرید

 را بغضش کرد یسع و زد  چنگ شیگلو  به یبد بغض

 .بزند پس



 .بود ستادهی ا سرش باال که انداخت ارسالن به ینگاه

 !شده؟یچ_

 نشأت اش ینگران از که یا یکالفگ با ارسالن

 .کرد نگاهش گرفتیم

 !رانیا میبر دیبا_

 یرو از و زد کنار را پتو و  کرد نگاهش نگران و جیگ

 . شد بلند تخت

 !شده؟یچرا؟چ_

 

 دیتشد را تشیعصبان نیا و زدینم حرف ارسالن

 . کردیم

 !گهی د بنال_

 .کرد نگاهش سرگردان ارسالن

 را اردالن بلند یصدا شد،باینم گرم ارسالن از یآب

 . آمد اتاق به  هول با اردالن که کرد صدا

 ! دهنو بسته  نکهیشده،ایچ نم یبب بنال تو_

 نییپا را  سرش و انداخت ارسالن به ینگاه اردالن

 ! انداخت



 هر که یا  ینگران و نزدنشان حرف از یعصب حسام

 هم باز که زد هردو سر یشد،دادیم  شتریب  لحظه

 .نگرفت  یجواب

 

 شماره نیاول  و رفت اش یگوش سمت به اعصاب یب

 کرد لمس را آمد شیها  تماس ستیل ی رو که را یا

 !گذاشت گوشش دم را یوگوش

 

 هر و دیکشیم نشان و خط دو آن یبرا شی ها چشم با

 !کردندیم نگاهش نگران و حرف یب دو

 یصدا که  دیبگو یزیچ خواست  تماس شدن وصل با

  در حرف و دیچیپ یگوش  یتو ایمی ک درد پر غیج

 !!!دیماس دهانش
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 دنیشن با که بود یهرحرف  زدن از قاصر زبانش

 و شدند مشت شیها دست تیعصبان از  رهام یصدا

 !شد برآمده گردنش رگ

 

 ینزد دستم که نمیبیم!شما؟ همسر،احوال یآقا !به به_

 ...گمیم! هست کلمیه خوش چه المصب!بهش،هوم؟

 

 یا  لحظه اما شد خفه واقعا حسام یشو  خفه ادیفر با

  یها زانو و دیچیپ خط اپشتیمیک زجه یصدا بعد

 ! شدند تا حسام

  حسام  نجایا  یایب یدار فرصت ساعت چهار  و ستیب_

  یاین و بگذره ساعت چهار  و ستیب نیا اگه.ارشاد

 !!!شم  بابا دمیم قول

 

 : شد دهیکوب  نیزم یها کی سرام یرو حسام مشت

 کثافت شو خفه.ناموس یب کهیمرت  شو خفه_

 ...مادرتو بخوره بهش دستت.هرزه

 



  یریتصو تماس بعد لحظه  چند و شده قطع تماس

 .شد برقرار

  دنید با  که کرد وصل را تماس یعصب و قرار یب

 نهیس انی م ییجا و شد حبس نفسش مقابلش  صحنه

 .شد متوقف اش

 

 رهام و بود شده بسته تخت به که ییایمیک دنید با

 خون اوردیب در تنش از را شیها لباس داشت قصد

 از یکار چیه راه نیا از او و خوردی م را خونش

 !آمد ینم بر دستش

 

 نیدورب سمت به و دیخند بلند رهام که زد  یبلند ادیفر

 ! برگشت

 یگذشت یا کهیت ن یهمچ از یچجور  المصب_

 یول نزنم بهش دست بودم داده قول خودم به!دونمینم

 !شم  بابا خوادیم دلم نمشیبیم اصال.که شهینم
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 نیدورب ی رو یدختر چهره نباریا و دیچرخ نیدورب

 . بود آشنا یادیز که آمد

 !برگشت سمتش  به اردالن یعصب یصدا دنیشن با

 

 !نفس_

 

  لب یرو پوزخند و برگشت نیدورب سمت به بهت با

 .بود مخ رو یاد یز نفس یها

  حسام شما احوال.ارشاد جناب!خب  خب_

  باشه خوب حالت  االن دونمیم دیبع گرچه! ؟یخوب!خان؟

  حرفا اون دنیشن از بعد میداشت توقع ما  بگم دیبا اما

  میریبگ حالتو میبتون تر  راحت و یبد طالق  رو ایمیک

 نگاه خوب.نبود بدک هم ی رفت رانتیا از که نیهم اما

 !نیبب و کن

 

  ایمیک صورت یرو را نی دورب و رفت ا یمیک سمت به

 .گرفت



  شده شکافته یشانیپ  و ایمیک چهره دنیباد حسام

  دهیخراش یها  گونه و اش شده پاره پاه یها اش،لب

 !دیکش ریت اش،قلبش شده

 

 یگفتیم  شهیهم ادتهی ا یمیک!خانومو؟ ای میک ینیبیم_

  کارو نیا بزاره دست من اموال یرو که یکس

 دست تو دارمو دوست حسامو بودم گفته بهت!کنمیم

 !بشه من مال بود قرار که یزی چ رو یگزاشت

 

 خنده و برگرداند خودش یرو را نیدورب دوباره

 .کرد یهیکر

 

  جانت یبستن که نیبب...خان حسام کن نگاه خوب_

 !شهی م آب یچجور
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 .باشد قیدق  تخت به دشید  که گذاشت ییجا را یگوش

  تخت بغل یا گهواره یصندل یرو و رفت نفس که دید

 ایمیک یتقال به لذت با و  انداخت پا یرو پا و نشست

 .دیخندیم و کردیم نگاه

 

  توروخدا.کن کمکم توروخدا.خدااااااااااا،حسامممم_

 !خدااااااا.حسام .کنن آبروم یب نایا نزار

 

  خراش را اعصابش ا یمیک پردرد یها  غیج یصدا

  یبرنم دستش از مسافت نی ا از یکار چیه او و دادیم

 .آمد

 

  قطع تماس بعد و دیکش باال را ایمیک زیبل رهام که دید

 .شد

 عرض و طول  و شد بلند جا از جان یب  و استرس با

 شیموها انیم دست مدام و کردی م یط را اتاق

 لعنت را رهام لب ریز  و زدیم چنگشان و دیکشیم

 . کردیم



 

 . کرد نگاهش اتاق  به ارسالن شدن وارد با

 هید ساعت کی قایدق که گرفتم طیبل تا سه زور به_

 مای هواپ مینرس زود اگه.رانیا به  دارن پرواز

  عجله.گشتید روز سه رانیا به یبعد پرواز.پرهیم

 .دیکن

 

 . زد رونیب اتاق از و زد چنگ را کتش فقط

  به تر جلو خودش و گفت اردالن به را  مدارکش یجا

 . کرد روشن را نیماش و رفت اطیح

 یرانندگ حسام و شدند سوار عیسر و عجله با پسرها

 .کردیم پرواز فرودگاه سمت به بایمه،تقر که

 

  در را فرودگاه تا الیو  ساعته کی ری مس که یجور

 خوشبختانه و کرد یط قهیدق ستیب از  کمتر عرض

 عتریسر باعث نی هم و نبود هم یکی تراف چیه

 .شد دنشانیرس

 



 وارد و افتاد راه پسرها از جلوتر و شد  نیماش الیخیب

 .شد فرودگاه سالن

  ریتاخ پرواز نکهیا دنید با  و انداخت تابلو به ینگاه

 . شد کالفه شد خواهد بلند تر رید ساعت مین و دارد

 

 در را نیماش که گفت و گرفت تماس جک  با اردالن

 با و رودیم  که گفت او و اند  گذاشته فرودگاه نگیپارک

 .داردیبرم را نیماش بود دستش که ی گر ید چییسو

 

 اردالن به بعد و برد نگیپارگ به را نیماش هم ارسالن

 !وستیپ حسام و
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 ** 



 را شیرو خدا ییگو اما کردیم صدا خدارا  و زدیم غیج

  را شیها  التماس و ها غ یج یصدا که بود برگردانده

 .دیشنینم

  یخوشحال با و بود نشسته تخت کنا یصندل یرو نفس

  کردیم نگاه رهام یپا و دست انیم ایمیک شدن له به

 !ایمیک شدن نابود از بردیم لذت و

 !حسام شدن شکسته از

 .بردیم لذت پسرانش و  بزرگ ارشاد ختنیر فرو از

 

  هم را سنگ دل شیها التماس.زدیم غیج  و کندیم جان

 ! نه را رهام و کردیم آب

  دادیم ادامه خود کار به ا یمیک یها التماس به تجه یب

 ! شکستیم شتریب لحظه هر  را حرمتش و

  کی یپا و  دست ریز یدختر که یزمان بود  کجا خدا و

 ! بود؟ شدن پر پر حال در صفت گرگ

 

* 

 



  نکهیا دنیشن با و بود دهیکش ته جانش استرس از

 اطالعات سمت به یشده،عصب شتری ب پرواز ریتاخ

 .کرد کنترلش زور به اردالن که رفت

 

  مایهواپ!آخه؟ هیچ نایا ریداداش،تقص باش آروم_

 یکنیم داغون یدار باش آروم.حسام داره یفن نقص

 ! خودتو

 

  درچنگ را اش قهی و برگشت اردالن سمت به خشم با

 :گرفت

 

  یچجور! الکردار؟ باشم آروم یچجور!باشم؟ آروم_

  ناموسه یب  هی یپا و دست ریز زنم!؟یلعنت  باشم آروم

  من!اوردهین سرش ییبال چه االن تا دونمینم من و

  شده  خراب نیا تو نجا یا تو منو که االن دونمینم

 منه و هیحال چه تو میزندگ م،زنم؛عشقم،تمومیسادیوا

 ثی جور چه!خورمیم ی گه چه نجایا االن  رتیغ یب

 !!!! مرد آخه  باشم آروم

 



 نداشتند اورا دنید نجوریا طاقت هم ارسالن و اردالن

 نیزم ی رو و زدند زانو حسام با همراه دو هر و

 .نشستند

 نگاه آنها به یکنجکاو با بودند فرودگاه  در که یمردم

 .کردندیم

  دید سوژه نکهیا نداشت یارزش چیه حسام یبرا و

 . شده مردم

 بود شیایمی داشت،ک تیاهم االن شیبرا  که یزی چ تنها

 و بود افتاده رهام چون  یا نهیگرگ دست ریز که

 ! ماند نخواهد ی باق او از یزی چ بود مطمعن
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  و بود شده نامنظم یعاد ریغ طور به قلبش ضربان

 .بودند شدن بسته حال در شیها چشم کم کم

 ارسالن با و زد شیصدا بلند حالش دنید با اردالن

 از رونیب سمت به خواستند و گرفتند را شیبازو  ریز



  را شیبازوها جان یوب کرد مخالفت که ببرند فرودگاه

 .دیکش رونیب دستشان از

 !د؟یکنیم  دیدار کاری چ_

 !گرفت  را شیبازو باز اردالن

  نیبب.ستین  خوب  حالت تو.حسام مارستانیب  میبر ایب_

 ! زنهیم  یچجور قلبت

 

  حسام که کرد دییتا را اردالن  یها حرف هم ارسالن

  هر سر بغض و خشم پراز نباریا و کرد  مخالفت بازهم

 .زد ادیفر دو

 

  کشیت هی چون زنهیم تند!آره!زنه؟یم تند داره قلبم_

 یحت من و مونده ایدن اونسر نصفش چون.ستین

 ام تو!اردالن؟ نارویا یفهمیم!چطوره حالش  دونمینم

  ریز یاونجور  که یکس یدید ام تو ،ارسالنیدید

 التماس هیگر با و زدیم غ ی ج کهیمرت اون یپا و دست

  به یشباهت نکنن آبروش یب نکهیا یبرا  فقط کردیم

 !!!!ها یلعنت داشت!داشت؟ یشگی هم یایمیک

 



  خبر دوباره پرواز زمان از تا کردند یراه  را ارسالن

 . شدند آوار یصندل  یرو هم کنار بعد و ردیبگ

  چند حسام به یشباهت نی حسام،کوچکتر نیمرد،ا نیا

 .نداشت یشباهت  چینداشت،ه شیپ ماه

 

 همچنان او و شد بلند پروازشان بعد ساعت مین حدود

 از دستش و نبود دلش تو دل ینگران و استرس از

  تشیعصبان باعث شتریب نیا و بود کوتاه جا همه

 !شدیم

 

* 

 

 یورود سمت به عی سر یتاکس از شدن ادهیپ با

  تعجب با همه شدنش وارد با و دیدو آقابزرگ عمارت

 !کردند  نگاهش

 

 ... نی بب و بمونم تونمینم!میبد نجاتش میبر دیبا_

 



 درست  یچ همه.پسرم باش آروم جان بابا حسام_

 !م یکنیم دایپ یزود  به هم رو  ایمیک شهویم

 

 و دهیچرخ پدرش ،همکاریمحمد سرهنگ سمت به

 . کرد نگاهش

 که باشم؟شما آروم دیبا یسرهنگ؟چجور  باشم آروم_

 کنم عمل دیبا چطور که  دیبگ نمیا دیگی م نویا همتون

  کسمه،همه زنمه،ناموسمه،همه المصبا د!گفتتون به

  به!هیحال چه   کجاست،تو دونمینم االن من  و وجودمه

 !آخه  بفهمه تا دردمو بگم یک

 

  حسام از یز یچ واقعا و بودند کرده نگاهش غم با همه

  رهام یعنی  نیا و بود نمانده یباق ارشاد خاندان ارشاد

 !!! بودند دهیرس هدفشان به نفس و
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 ! رفت سمتش به و شد بلند جا   از آقابزرگ

 :گذاشت اش شانه یرو  را دستش

 

 به ایمی ک ما،خصوصا همه دیام چشم  االن پسرم_

 چیه که ی کن ثابت همه به دی،با یاریب کم دینبا!توعه

 !بندازه پا از تورو تونه ینم  یزیچ

 

 پر آخ که دیکش یریت چنان  قلبش اما داد تکان سر

  و کردند نگاهش  نگران  همه و دیچیپ فضا  در دردش

  چشم توانستینم یحت او اما بودند حالش یای جو همه

 .دارد نگه باز را شیها

 

 !ایلعنت دیهست یچ معطل!آمبوالنس دیبزن زنگ_

 

 ساعت مین حدود و زد زنگ آمبوالنس به عجله با الیل

 یرو که دید و کرد باز  زور به را شی ها چشم بعد

 نباریا و دی کش ریت قلبش  بازهم و گذاشتنش برانکارد

 . داد فشار محکم را آقابزرگ  دست

 



 !پسرم؟ جانم_

 

 و زور با حسام و برد کشینزد را سرش آقابزرگ

 .کرد زمزمه دهیبر دهیبر

 گهید اگه دیبگ  بهش زویچ  د،همهیبگ بهش آقابزرگ_

  ولش ینجور یهم بفهمه دیبزار!نبودم

 ... دی بزار...نکردم

 

  چانه استخوان دیشد دنی کش ریت با اش یبعد جمله

  بعد و یکس  یاخدای ادیفر  یصدا بعد و ماند نصفه اش

 !!!!مطلق یاهیس

 

 **** 

 

 شیگلو  کردیم حس که بود زده غی ج یآنقدر

 !کرده یزی خونر

 اش رفته برباد یآبرو یبرا صدا یب  و مظلومانه

 که ییها لم یف از یکی اگر دانستیم و خت ی ریم اشک

 ییجا بودند گرفته او از نفس یهمکار  با  رهام امروز



  آقابزرگ و پدرش بعد و  حسام شک ی ب شود پخش

 !!!آورد نخواهند  طاقت

 

 رحمانه  یب چه  و چدیپیم گوشش در شیها  غیج یصدا

  شیها گوش دم را شی ها دست تواندی نم یحت او که

 ! شود کم صدا نیا تا بگذارد

 

 پاره و سوختیم کمربند یها  ضربه بخاطر بدنش تما

 .بود شده پاره

 

 به و کرد باز  مهین را شی ها چشم در یصدا دنیشن با

 به و داشتیبرم قدم غرور با که کرد نگاه ینفس

 !آمد یم سمتش

 

 یانگار  و کرده سکته  جانت حسام که دمیشن!خب_

 !یسالمت  به جنازشه عیتش فردا

 

  گونه حواله یمحکم یلیس  نفس که بود زده داد ناباور

 .بود دهیخند هیکر و کرده  اش شده کبود



 

 من مال که یزیا،چیمیک بودم گفته  بهت اولم از_

 !!!شه خاک مال خوامینشه،م

 

 !دیلرز نفس کالم صراحت  از تنش تمام
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 دور را ش یها دست پشت از و بود شده داخل رهام

 فرو گردنش در را سرش و کرده حلقه نفس شکمم

 !برگرداند را  سرش تننفر با ایمیک که کرد

 

  با و خورد سر  چشمش گوشه از سمجانه یاشک قطره

 سوختن باعث اش شده پاره گونه به برخوردش

 کند قبول هارا نیا تمام بود حاضر او اما.شد قشیعم

 !باشد سرپا حسامش اما کند تحمل و



 

 ******************************************* 

 

 ا یمیک#

 

 .دیکشی م ریت و سوختیم تنم تمام

 با اما زدم ضجه و خوردم کتک ساعت چند دانمینم

 .کردم بلند را سرم  ترس با شلوارم شدن سیخ

 شکمم بر  عالوه دمیفهم نباریا و شد  سیخ ام نهیس

 .کرده سرباز هم  ام نهیس زخم

 

 . خوردمیم کتک  روز هر رحمانه  یب که  بود هفته کی

  دهیکش را م یموها نفس که بس سوختی م سرم پوست

 .بود

 و آمد یم رهام اول که بودند کرده یزیر  برنامه ییگو

 و آمد یم نفس او از بعد و فتادیم جانم به کمربند با

  رونیب اتاق از بعد و دی کشیم داشت جا  تا را میموها

 ! رفتیم



 

  و یخبریب زخم همه از شتریب اما بود یزخم  جانم تمام

 که دانستمینم من و بود دردناک حسام بابت ام ینگران

 !است یحال چه در االن

 

  بودم داده  قول خودم به بود رفته رانی ا از که یروز

  که دمیفهم زود  یلیخ و باشم نداشته دوستش گرید که

 !!!!است رممکنیغ
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  را شیها چشم داشت که  یحد از شیب  یکرخت باحس

 را بودند گذاشته شانیرو ییلویصدک وزنه  انگار که

 .کرد نگاه اطرافش به یجیگ با و کرد باز

 چند یبرا  را شیها چشم  مارستانیب  طیمح دنید با

 رد شیها چشم  یجلو از  تماماتفاقات  که بست هیثان

 .شدند



 یسع رهام توسط شدنش ربوده و ایمیک یادآور ی با

 بود سست بدنش تمام اما شدو زیخ مین  شیسرجا کرد

 نهیس قفسه خصوص به!سوختیم حد از شیب قلبش و

 !اش

 

 در شود بلند جا از و کند یسع دوباره خواست  نکهیهم

 .شد اتاق ووارد دکتر و  شد باز اتاق

 !؟یکنیم  کاریچ یدار هست معلوم_

  شده یعصب شود زیخ می ن کردیم یسع نکهیا دنید با

 دوباره کرد مجبورش و داد  فشار یکم را  اش شانه و

 ! بکشد دراز

 

 کی از بعد  و داده انجام قلب باز عمل که یمار یب_

  بلند جاش  از کنه یسع دیبا کرده باز چشم االن هفته

 !جان؟ پسر  یهست طتتی شرا متوجه اصال تو!بشه؟

 

  تر زبان با  را شیها لب دکتر  یها حرف به توجه یب

 .کرد

 ! ایمیک_



 

 :زد یلبخند ایمیک نام دنیشن با دکتر

 نیا تمام تو که نمیبب و دختر نیا دارم دوست  یلیخ_

 هم االن و  یکردیم صداش لب ریز کسرهی هفته کی

 !ی شینم الیخیب

 

  نکهیا  از نانیاطم و تشیوضع کردن چک از بعد

 باز و شد خارج اتاق از  است خوب نسبت به حالش

  یچندگاه از هر که یدرد و ایمیک فکر و ماند حسام

 !دیچ یپیم تنش در

 .بود  گنگ او و  قلب باز عمل بود گفته دکتر

  به منجر قلبش در کوچک درد کی که شد ینم باورش

 .شود قلبش  باز عمل

 

  آقابزرگ که کرد نگاه در سمت به در شدن باز با 

 !شد وارد
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  وسط که یدرد اما بخورد تکان کرد ی سع یسخت به

  از را خوردن تکان هرگونه قدرت دیچی پیم اش نهیس

 !بود کرده سلب او

  را حسام ی شانیپ شد خم  و دیرس تخت کنار آقابزرگ

 .کرد نگاهش شرمنده حسام که دیبوس

 

 دراز جلوتون ینجور یا من دینبا.آقابزرگ شرمندم_

 ...یول بکشم

 

 را دستش و کند تمام را حرفش نداد اجازه  آقابزرگ

 !گذاشت شی ها لب یرو

 چقدر یدونیم.پسرم نزن حرفو نی ا وقت چیه_

 !تو؟ یترسوند هممونو

 ایمیک درمورد خواست و کرد یکوتاه ی خواه معذرت

 .کرد یشدستیپ  خودش آقابزرگ که بپرسد



 از یهرکار  عموتم  باباتو.پسرم ره یگی پ سیپل_

  از تا چند  با منم.دنیم انجام دارن و ادی برم دستشون

  نباش نگران و ناراحت تو.زدم حرف میم یقد یهمکارا

 یمیک یبستن بدون،اون نمیا!سمه برات ینگران که

  حاله یب ینجوریا جانش ری شمش نهیبب و برگرده یوقت

  کن یسع پس!باش مطمعن زارهینم توسرت  مو هی

 ! ؟یاوک.یش  خوب زودتر

 

 یب و ایمی ک ادیجان، ریشمش  و یبستن لفظ دنیشن از

 کلمه دنیباشن  افتاد،اما جانش  در دوباره اش یقرار

 .کرد  نگاهش یکمرنگ  خنده با آقابزرگ آخر

 اش خنده  حسام یها لب یرو خنده دنید با آقابزرگ

 !گرفت

 ! بله؟ شمام_

 :زد اش شانه به دست و دیخند  آقابزرگ

 ! بلههه مام_

  اخم دیچی پ اش نهیس قفسه در که یدرد با که دیخند

 و کرد باز را  شیها اخم عی سر اما! رفت  هم در شیها

 :زد ی کمرنگ لبخند



 ادیب که م یا چارهیب اون فکر تو من.حسام یدونیم_

 !رهیبگ  تورو دختر

 : کرد نگاهش یسوال حسام

 ! چطور؟_

 :دیخند  آقابزرگ

  لنگه یکی  شهیم باشه،دخترشم ایمیک بچه آخه،مادر_

 هیره،یبگ  اونو ادیب که یا چارهیب اون بعد!خودش

 از شتریب که زن ه مطمعنا و ضره فوالد زن مادر

 ادشیفر به دیبا خدا ست،پسین نباشه،کمترم مادرش

 ! برسه

 !شد لیتبد اخم به بازهم که کرد یکوتاه خنده حسام

 

  الل_زبانم #

 

#Part_110      

 



  با،فکریتقر بود مورد ن یا در دمید خواب هی اتفاقا_

 دیبا بسوزه من دماد واسه دلتون نکهیا  از شتریب کنم

 ! نیبسوزون دل  من خود یبرا

 

  شتریب تو برا دیبا من که شده یچ نمیبب کن فیتعر_

 !بسوزونم؟ دل بدبخت  اون از

 

 و کرد فیتعر آقابزرگ یبرا  را خوابش  آهسته حسام

  انداز ینیطن  اتاق در آقابزرگ بلند خنده ی صدا آخر در

 بزرگ آقا  سمت به و شد اتاق وارد پرستار  که شد

 :رفت

 

  کنمیم کنه،خواهش استراحت دیبا ماریب. محترم یآقا_

 !بشن بهتر کم ی ماریب تا رونیب دییبفرما

 

 .شد خارج  اتاق از آؤام و داد تکان را بزرگسرش  آقا

  میآشنا شیصدا با/رفت  و کرد میصدا  آمد نفر کی_

  تنها هوا یب/دیرس که رفاقت  اوج نوبت/رفت و کرد

 !رفت و کرد میرها



 

 :داد رونیب آه با را نفسش

 

 ! من یزندگ االن ییکجا_

 

  قیتزر سرمش در یزیچ و شد وارد یگر ی د پرستار

 یب عالم به و شد نیسنگ شیها  پلک  کم کم که کرد

 !رفت فرو یخبر

 

 ********************************************

 ******************************* 

 

 ا یمیک#

 

 .رفتم یم رونیب نجا یا از بود که هرطور دیبا

 را نفس و رهام یها  صحبت در پشت از که بود صبح

 ! زدم خی و دمیشن

، 



  ،مطمعنایکن آبروش یب دی رهام،با نهیهم راه نیبهتر _

  شده گهید یکی بچه مادر  زنش نهیبب  یوقت حسان

  حسام ازش،اونوقت گذرهی م و کنهینم نگاشم گهید

 که ی زیچ به دو هر!تو مال هم ایمیک و من مال

 !تمام و میرس یم میخوایم

 

  آنجا از که شان یها قدم یصدا  بعد و بود دهیخند رهام

 !بود دهیرس گوشم به شدندیم دور

 

 دایپ شده خراب نیا  از فرار یبرا ی راه کی دیبا

 . کردمیم

 خواهندی م که یزیچ به آندو دادمینم  اجازه هرگز

 .برسند

  انجام را  خواستندیم که  یکار اگر نکهیا به فکر از

 و شدم یعصب شکست خواهد  ر.چط حسام بدهند،کمر

 !رفتم راه اتاق در

 . بود ادیز ارتفاعش اما بود اتاق یباال  یا پنجره

 

  الل_زبانم #



 

#Part_111      

 

 که نبود یراه چیه و بود سقف یرو قایدق پنجره

 نیهم د یشا نجاتم راه  تنها اما.برسم آن به بتوانم

 . بود پنجره

 .کردم نگاه اطرافم دورو به

  که یزیچ جز به شدیم دایپ  یزی چ هر یانبار  نیا داخل

 !شود پنجره آن به دنمیرس و من رفتن باال مناسب

 که یچوب نردبان دنید با و  زدم ها لهیوس انی م یچرخ

 لبخند له یوس از بود پر  شیجلو و بود اتاق گوشه

 بهم را ایدن انگار  و نشست لبم یرو یا کننده دواریما

 ! دادند هیهد

 

 برداشتن گذراندم،فقط نظر از را نردبان یجلو لیوسا

  نظر به دشوار یکم که بود بقچه کردن جا جابه و

 .نبود یا چاره اما دیرسیم

 



 بودم ها له یوس ییجا جابه ریدرگ ساعت چند دانمینم

 . شد تما  باالخره اما

  را نجاتم  فرشته حکم که برسم ینردبان به توانستم و

 !داشت

 

 !بودند شکسته شیها پله از چندتا که  یچوب نردبان

 .کردم زمزمه  لب ریز یلعنت

  شهیهم که ارشادم جان حسام  قول اصال،به فداسرم_

 هم داغون و شکسته نردبان کی ابانیب گه،دریم

 !متهیغن

 

 .گرفت ام خنده

 ضرب چگونه که دیشنیم  و بود نجایا حسام  اگر قطعا

  سرزنشم و چاندیپیم را  گوشم ام کرده فلج را المثل

 . کردیم

 و بود حسام کاش که گذشت ذهنم از ی ا لحظه یبرا

 !بود بود،فقط اما زدیم کتکم یحت

 



  خبریب و است کشور از خارج  االن نکهیا یادآور ی با

  بادختر یگذران خوش درحال حتما من روز  و حال از

  زمزمه"ی جهنم به" و شدم  یعصب است گرید یها

 .کردم

 .بود مهم شتریب ز یچ همه از خودم  نجات االن

 

 هم بودم شده دچار توش که یتیوضع نیا یحت اما

 .بود حسام ریتقص

  نمشیبب وقت هر کردم عهد خودم با و  گرفت حرصم

 اما امدینم دلم از چون  توانستمینم که محکم یلیس

 .بکوبم اش کهیت شش شکم در یمحکم مشت

 

  الل_زبانم #
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 نردبان توانستم باالخره  زحمت و زور  جور هزار به

 .بگذارم وارید کنار صدا یب را



  و بود دهی چسب وارید به قایدق پنجره خوبم شانس از

 .بروم رونیب آن از عیسر  توانستمیم

  گوشه دمید که  شدم خوشحال یزمان شتریب همه از و 

 !است باز پنجره

 

 :شد شل شمین

 ! محاله یخوشبخت همه نیا و من_

  ریت میها زخم امروز هزارم  بار یبرا که دادم یقر

  زخم به زم،نگاهمیبل و شلوارم شدن سی خ با دندویکش

 شانسم به یلعنت و  افتاد ام کرده ی ز یخونر یها

 .فرستادم

 

  رونیب نجایا از عیسر شده هرطور دیبا

 شود شتری ب میها  زخم یز ی خونر اگر دانستمیرفتم،میم

 !بزنم را زیچ همه دیق دیبا دیایب سراغم جهیسرگ و

 

 . رفتم باال نردبان  از آرام

 و شکسته پنجم پله که  دمید دمیرس که چهارم پله

 .فتمیب است ممکن و شکندیم عی سر دانستمیم



  را گرمید یپا  عیسر و گذاشتم آن یرو  را میپا کی

  باال نردبان  از بیترت نیهم به و گزاشتم بعد پله یرو

 .دمیرس پنجره به و رفتم

 

 خودم خواستم  نکهیهم و کردم باز کال را پنجره عیسر

 در که یدیکل یصدا دنیشن با.بکشم رونیب را

 .ستادمی ا د،ماتیچرخ 

 در به چشمم  همچنان نگران و زدم صدا  خدارا لب ریز

 !شد  نییپا باال رهی دستگ که بود

 .دمیشن را نفس  یصدا که بود دهانم در قلبم

 

  شه،رهام تر حالیب بزار نده غذا بهش بهزاد خوادینم_

 که یکار تا غذا نه می بد آب نه بهش دوروز گفته

 ! بده انجام مویخوایم

 

 دیکل چرخش یصدا دوباره بعد و شد صاف رهیدستگ

 و شدندیم دور در از که ییها قدم یصدا  و قفل در

 . کردم شکر خدارا  بازهم که یمن

 



 اطراف به را نگاهم  و دمیکش رونیب پنجره از را خودم

  شتر ی ب لحظه هر که یدرد  با یسخت به و  عیسر انداختم

 .انداختم اطراف به ی نگاه و دمیپر رونیب شدیم

 

  به آشنا بیعج که ییالیو  و اطراف یالهایو دنید با

  در که یکامران دنید با اما  کردم تعجب دیرس یم نظر

 . شدم خوشحال دل ته از زدیم قدم اطیح

 

 ! شناختمیم خوب را الیو نیا

 ! لواسان در حسام یالیو

 که کردمیم خدا خدا و رفتم  گرید سمت به آرام آرام

 بود یپرندگان به دادن دون یبرا که یشگ یهم نردبان

  که شدم زده  ذوق شدندی م یدار نگه سقف یرو که

 زور به که فتمیب بود ممکن لحظه هر خوردو زیل میپا

 . کردم کنترل  را خودم

  خودم صلوات و سالم باهزار و رفتم نیی پا نردبان از

 .رساندم الی و پشت به را



  خاردار  یها میس یرو خودم که یشکاف دنید با

 نفس بود باز  هنوز و بودم کرده درست یپشت قسمت

 .رفتم سمتش به و دمیکش یا آسوده

 

 اطرافم یکس شدم مطمعن و انداختم پشتم به ینگاه

 .زدم رون یب شکاف از  بعد و ستین

  یدست که رفتمیم خودمان یالیو سمت به  لنگان لنگ

 . شدم دهیکش عقب به شدت به و نشست دهانم یرو
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 دهیکش عقب به و نشست دهانم یرو که یدست با

 . نزد یا هیثان برا شدم،قلبم

 و رفت  نفسم ام شده رهام  ریاس باز نکهیا حس از

 .شد سست میپاها



  به ناباور دمیشن کنارگوشم قایدق که ییصدا دنیباشن

 .برگشتم عقب

 یبرا خدارا که شدم زده ذوق چنان ارسالن دنید با

 کردمی نم فکر وقت چیه که یکردم،کار شکر  وجودش

 . دهم انجام ارسالن وجود  خاطر به آنرا

 . دادم فرو را بغضم یسخت به و کردم بغلش

 

 ...رانیا...نجایا...تو...تو_

 

  دهانم یرو را دستش و کنم تمام را حرفم نداد اجازه

 خود با هم را من و رفت عقب سمت به و گذاشت

 .دیکش

 .زد لب یآرام یباصدا گوشم بغل و

  دارن سره کی که گذاشته و نفر چند نجاها یا رهام_

 بر و دستم!ننمونیبب ممکنه .جان میک میک چرخنیم

 !باشه؟ یکن آروم نفساتو کن یسع اما دارمیم

 



 را دستش یمکث از بعد او و دادم تکان تند تند را سرم

 نفس قیعم کردم یسع من و برداشت  دهانم یرو از

 . بکشم

 

  ینیماش توقف دنیشن با

 با و آمد نیی پا پنجره که برگشتم  ترس با  سرمان شت

 که بکشم یخوشحال از یغیج خواستم اردالن دنید

 من از را  یالعمل عکس نیچن  توقع  ارسالن انگار

 .گرفت را دهانم عیسر که داشت

 

 .میشد سوار و میرفت نی ماش سمت به

 و برگشت عقب سمت به اردالن شدن سوار محض به

  یمکث با یکس اعتراض یصدا  با که دیبوس را ام گونه

 . دمیچرخ عقب  به بود میناباور از یناش که
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 چهره و بود وصل سرم دستش به که یحسام دنید با

 نگاهش خوشحال و بود،متعجب شده دهیپر رنگ اش

 .دیتوپ اردالن به او و کردم

 

 زن یکن بوس یندار حق نگفتم صدبار من احمق د_

 !منو؟

 

  کردیم  جا جابه را دنده که ینیح و دیخند اردالن

 .داد جواب

 دمشیند ماهه کی کینزد یدونیم جان  ریشمش خب_

 !رو؟ یبستن نیا

 

 که دمیکش را شیموها و زدم شیصدا بلند یصدا با

 .دیخند

 

  نه؟چرا ای  یبستن نگو  من به گفتم بهت بار هزار_

 !!!؟یاَر شهینم تیحال



 

 .کرد نگاهم تیعصبان با  نهیآ یتو از

 

 ! عمته یاَر_

 

 : سوخت لبم که دمیخند

 

 !!که رسهیم خودت مامان به خب_

 

 لبم درد شدت از میها اخم من و کرد نگاهم چپ چپ

 .رفت هم در

  خودم یرو  را حسام نگران نگاه که دمی چرخ عقب به

  به وجب یکنجکاو و  ینگران با که  کردم احساس

 مطمعن بودنم سالم از تا کردیم رصد را تنم وجب

 !بود نمانده یباق بدنم یرو یسالم  یجا اما شود

 پرت کامران آغوش در را خودم دادنش حرص یبرا

  دمید چشم گوشه از و  دمیبوس را اش گونه و کردم



 حسادتش از دانستمیم  خوب که یتیعصبان با حسام

 !بست را  شیها چشم ردیک یم نشات

 

 داشت نیهم و بود شده شتر یب میپا و شکم یزی خونر

 .کردیم حالم یب

 به که یسرم دنید با اما داشتم خواب به  یبیعج لیم

  نگه باز را میها  چشم زور بود،به وصل حسام دست

 هم او که بردم کامران گوش کینزد را سرم و داشتم

 . آورد تر کی نزد را سرش

 

 ! کرده؟ وصل سرم حسام چرا...کامران_

 

  الل_زبانم #
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 .کرد حسام به ینگاه که دمید



  و بود مردد بزند خواستیم که یحرف زدن یبرا اما

 .کردمی م احساس یخوب  به را نیا

 انیم یکالفگ با یدست او و کردم نگاهش  منتظر

 .د یکش شیموها

 

 !؟یدینم و جوابم_

 

 . کرد نگاهم

 . کرد یقلب  ،سکتهیشدیچ که دیشن ی وقت...حسام_

 

 ! نداشتم؟ من ای نبود ژنیرفت،اکس نفسم

 من و رفتندیم یاهیس میها  چشم اما دانستمینم را نیا

 !ژنیاکس یا ذره یبرا کندمیم جان

  میصدا و شد نگران شیها  چشم حالتم دنید با کامران

 .زد

 نا و یگنگ حالهاز پپس در را شانیصداها اما من

 .دمیشن یم یمفهوم

 .کامران نگران یصدا



 !حسام زده وحشت  یصدا

 

 به ارسالن و اردالن و کرد توقف نیماش کردم حس

 ابهام از ی ا حاله در را همه یصدا و برگشتند عقب

  شد دهیکوب صورتم به یمحکم یلیس نکهیا تا دمیشنیم

 .بکشم نفس توانستم تازه و

 

  به بود دهیکوب قدرت با که کردم نگاه یدست  صاحب به

 سرم دنیکش بخاطر که دمی د را حسام دست و.صورتم

  یزیخونر  حاال و بود شده پاره رگش دستش از

 !داشت

 

 گرفت ام هیگر بود کرده یز یخونر که دستش دنید با

 دور جا همه و رفت یاهیس چشمانم بار،بازهم نیا و

 ! محض یاهیس بعد و دیچیپ سرم

 **** 

 

 !دمیلرزیم خودم  به سرما از و بودم یک ی تار اتاق در



  ترسناک شدت به که ییها قدم با و آرام آرام نفر کی

 . دمیلرزیم خودم به ترس از من و شدی م کمیبود،نزد

 

  نگاهم لذت با او و دمی کش یغیج اش چهره دنید با

 و کرد پرت یا گوشه را دستش درون  گاریس و کرد

 :کرد باز را بندش کمر

 

 ! ؟یکنیم فرار من دست از_
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 ایمیک به و  دیچیپ دستش دور را کمربندش باحرص

 :شد کینزد

 



  شناسنامه تو اسمش که یکس!من همسر!من زن_

  حق.ارهیب من جز رو یا گهید کس اسم نداره  حق!منه

 داشته دوست من از شتریب رو یکس نداره

 !مفهومه؟ !باشه

 

 یب و ی رحم یب همه نیا.کرد نگاهش گنگ ایمیک

 :کند قبول توانستینم را یعدل

 

 به و یخوایم  که یهرچ زارمینم من.ستی ن مفهوم.نه_

 دوست و حسام  جرا یدونیم.ی کن لیتحم من

 چون.نبود منطق یب و  زورگو تو مثل چون!داشتم؟

 ...حسام

 

 دستش و دی کش ینیه خورد رهام از که یدست پشت با

 اش یخون دست  به ناباور و گزاشت دهانش یرو را

 .کرد نگاه

 

 پشت با.ستادیا اش نهیس به نهیس و آمد جلو رهام

 :زد شی ها لب یرو بار دو دست



 

 گفتم!یاری ب منو از ریغ ی مرد اسم یندار حق گفتم_

 !یدونیم خودت ادیدرب دهنت از ازمن ریغ یمرد اسم

 

 هم گرید یکی دست  پشت با دیایب خودش  به تا و

 :دیکش یفیخف  غیج ایمیک بار نیا که زد بردهانش

 

 دوتا!یآورد رو زاده حروم اون اسم دوبار_

  گهید ناموس یب هر چه اون چه اسمشو بازم!یخورد

 !!!زنمیم بازم یار یب رو یا

 

 .زدیم  هق آرام ایمیک

 

  بود شده ترسناک  شدت  به که یطور آرام  آرام رهام

  دکمه شدی م کینزد ایمی ک به قدم به قدم که یحال در

 ... زد خی ای میک حرفش با و کرد باز را راهنش یپ یها

 

 



 نیا به ی بش پابند میباش داشته بچه هی اگه دیشا_

 !!!یزندگ
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 باز را لباسش  یها دکمه آمد یم جلو که همانطور

 . کردیم

  عقب جلو،من آمد یم  او که یهرقدم با ترس از

 !رفتمیم

 با و کرد  برخورد وارید به پشتم تا رفتم عقب آنقدر

 ! ستادمیا ترس

 کمربندش سگگ  بعد یا لحظه  و برد باال را کمربندش

 .دمیکش یدرد پر غیج که کرد برخورد میپهلو به

 

 *** 

 



  شدیم داده ام شانه به که  یمحکم نسبتا یها  تکان با

 .کردم باز را میها چشم

 با داشتند تن به یپزشک دیسف روپوش که نفر دو

 . دادندیم تکانم و زدندیم م یصدا ینگران

 به یواقع یادیز که بودم یخوب  ریدرگ همچنان اما من

 !دیرس یم نظر

 

 زمزمه کلمه کی فقط ها پزشک  نگران لحن مقابل در

 :کردم

 ! حسام_

 

  که کرد اشاره یپرستار به میصدا دنیشن با دکتر

 بعد،قامت قهیدق چند و کرد ی م چک را فشارم داشت

 .شد انینما در  قاب در حسام

 ش یپا تا سر را  نگاهم یدلتنگ و یفتگیش با

  یها قطره هم هنوز که دستش یرو نگاهم گرداندم،که

 !خورد چشمم به بود پوستش یرو شده خشک خون

 !شد شیر دلم



  نمانم کنارش وجه چیه به که بودم کرده عهد خودم با

 فقط و شودینم یحال آدمزاد حرف دل وقتها  یلیخ اما

 ! خواهدیم خودش که کندیم قبول  را یزیچ

 

 بایز نظرم از که را اسمش اریاخت یب کامال و بغض با

 ! زدم صدا بود جهان تمام ی تو اسم نیتر

 قدم تخت سمت به یدلتنگ با  زبانم از اسمش دنیشن با

  از!"دینکن خستش ادیز" گفتن با ها پزشک و برداشت

 .آمد جلو او و رفتند رونیب اتاق

 

  دمید و آمدم خودم به دفعه کی اما شد چه دمینفهم

 !است ستبرش نهیس یرو سرم

  چیه نکهیا با بوده گاهم هی تک شهیهم که  یامن پر نهیس

 !بگذارم شیرو سر  نتوانستم وقت

 

 

 و شد مشت قلبش یرو قایدق و راهنشیپ یرو دستم

 !  شدم کرد زمزمه که یپردرد آخ متوجه

 



 یابروها  به نگاهم که کردم بلند را سرم ینگران با

 !افتاد بود درد از نداشتم شک که اش خورده گره
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 یسع و کرد باز را شی ها  اخم عیسر نگاهم دنید با

 .ندارد درد انگار که کند وانمود یطور کرد

 !رفت شیها دکمه به دستم اما من

 

  لحنش نشست راهنشیپ دکمه یرو که  دستم دنید با

 !شدیم  حس کامل مارش زهر طعم اما شد شوخ

 

  هم یلیخ و  ندارم مخالفت  ،منیشیم قدم شیپ عشقم_

 !!!ستی ن جاش و میمارستانیب االن اما!دارم دوست

 



  باز را راهنشیپ اول دکمه شوخش لحن به توجه یب

 !نشست دستم ی رو دستش بار نیا که کردم

 

 !جان؟ یبستن_

 

 .زدم پس را دستش و نکردم  ییاعتنا بازهم

  پشت آرام و گرفت را دستم که کردم باز را دوم دکمه

 !دی بوس را دستم

 باز را سوم دکمه و دمیکش  رونیب دستش از را دستم

 !رفت عقب بار نیا که کردم

  شد دهیکش دستم از سرم که رفتم نییپا  تخت یرو از

  درد به نه یتوجه هم باز اما داشت یادیز درد و

 !نکردم آمد یم ازش  که یخون به نه دستم،و

 

 .کردم نگاهش بار ن یا و زد صدا را اسمم درد با

 ! هیکاف_

 



 پانسمان به  کردم،چشمم باز که را چهارمش دکمه

 ! ختیر فرو ام نهیس ان یم یزیچ و افتاد اش نهیس

  ریت نجوریا که ختندیر  ام نهیس یرو آبجوش انگار

 .شد داغ و دیکش

 

 !شد آب از پر میها چشم و  کردم نگاهش

  جلو را صورتم و کنم مقاومت نتوانستم کردم کار هر

 !نشست پانسمانش یرو قایدق می ها لب و بردم

  یرو میها  لب نشستن با همزمان و دمی بوس عشق با

 ! ختیر زخمش،اشکم

 

  جواب نتوانستم بار نی ا و زد میصدا درد با بازهم

 !ندهم

 

  رشیشمش نه ینب براتو رهی بم ایمیک!ا؟یمیک جان! جانم؟_

 !شده یزخم
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  را میموها یرو و گرفت اش نهیس  یرو را سرم

 .دیبوس محکم

 را قلبش  یرو بازهم من و ختیر  بازهم اشکم

 !دمیبوس

  زل میها چشم در و کرد بلند اش نهیس  رو از را سرم

 !زد

 دنشید طاقت من و بود شده اشک از پر  شیها چشم

  شیر ته گونه یرو را دستم.نداشتم تیوضع نیا در را

  را دستم کف و کرد کج را صورتش که گذاشتم دارش

 !دیبوس یطوالن  و قیعم

 

 یا تکه ناگهان کردم حس  و ختیر اش بوسه با دلم

 !بود نیهم حس نیبهتر اما افتاد نیزم یرو قلبم از

  یجا شدم خم و کردم پاک را اشکش شصتم انگشت با

 .دمیبوس را اشکش

 .بود نیدلنش و با یز و براق یاد یز لبخندش



 و آرام را  لبخندش یانحنا یانتها و شدم  خم نباریا

 .دمیبوس کوتاه

 !صورتم  یرو شد خم  و زد یلبخند

  شیها لب شدم منتظر لحظه هر و بستم را میها چشم

 نشد یخبر  نکهیا دنید با اما بزند مهر را صورتم

 یادی که یلبخند  با که دمید و کردم باز را میها چشم

 !است ام رهی بود،خ  طانیش

 

 ! افتادم؟ یچ  ادی دونیم_

 

 :دیخند او و کردم نگاهش یسوال

 

 !خونمون؟ یبود اومده ادتهی_

 

 طانشی ش یها چشم به یهیسف اندر عاقل نگاه

 !انداختم

  بدونم کجا از بودم شما خونه و عمرم نصف من خب_

 !؟یگیم کدومو



 :دیخند

 و اتاقم گوشهیبود گذاشته تویگوش که ی روز همون_

 ! یر یبگ آتو ازم خودت  الیخ  به یخواستیم

 

 اجازه لبم زخم اما دمی بلندخند روز آن یادآور ی با

 . نداد دنیخند

 !روز آن مرور به کرد شروع و کرد اخم و دیخند
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  یرو را انگشت و کند شروع را حرفش ندادم اجازه

 . گذاشت ام گونه  یرو را دستش که گذاشتم شیها لب

  کف و دادم انجام را بود  داده انجام که را یکار نیع

 .دیبوس را  اشکم یجا شد خم او و دمیبوس  را دستش

 .دیبوس را چشمم دو هر پشت.بود میها پلک  نوبت بعد

 .ام ینیب نوک



 . ام چانه

 !نشست میها لب ی رو  شیها ت،لبینها در و

 

 کردک یروز مرور به شروع و دمیخند جداشدنمان با

 ! بود پرداخته شیپ قهیدق چند اش یتالف به حسام که

 

 !روز آن به شدم پرت

  چپ و حرص با که دادم  را جوابش یجواب  حاضر با

 !  دادم ادامه باز من و کرد نگاهم چپ

  ؟ !آخه گمیم دروغ من مگه_

 

 میبرا ییابرو و چشم و کرد  نگاهم حرص با هم باز

 .دنیکش نشان و خط  یمعنا به آمد

 

 !گه؟ید واسم  یچ برا یایم ابرو و چشم_

 

 و شدم بلند جا  از نباریا و کرد  نگاهم حرص  با بازهم

 .کردم قالب هم در  را میها دست



 امشب نیا!باشه؟!سیپل دیبزن  زنگ کردم رید من اگه_

 !دونمیم کشهیم کنهیم خفت منو

 

 :دندیخند اردالن و ارسالن

 !اصال بود مونده رودلم  ییخدا_

 . کردم حسام روبه

 ! قمه میبر_

 : کرد نگاهم تعجب با

 !دراومد؟ کجا از نیا!قمه؟_

 

 . دادم  تکان را میها دست و دمیخند

 یعصبان یوقت یول.یریشمش تو یعاد حالت  تو خب_

 !قَمه یشی،میشیم

 

 پنهان در یسع شهیهم مثل اما بود گرفته اش خنده

 .داشت کردنش

 راه سرش پشت هم من و افتاد راه اتاقش سمت به

 .افتادم



 .شدم وارد سرش پشت و شد اتاقش وارد

 ! ببند رو در_

 :دمیگز را لبم

 ...یعروس شب تا دارم دوست من_

 :برگشت سمتم به و شد یعصب

 ! امشب تو یگی م چرت  چرا_

 :دمیخند

 !یلعنت جذابه یلیخ.ییخدا خوندم رمان هی تو نویا_

 

 . رفتم جلو من و کرد نگاهم

 کرد یسع او و کردم حلقه گردنش دور  را میها دست

 . دمی چسب را گردنش تر سفت من و بزند پسم

  را خودش او و کردم کی نزد صورتش به را صورتم

 ! دیکش عقب

 از دست و ستادیا حرکت یب دمیبوس که را اش گونه

 !برداشت تقال

  رفتار ها دختر مثل قایدق.بودم دنیترک حال در خنده از

 . کردیم



 . اورمیب سرش ییبال و کنم خفتش خواستمی م که انگار

  شیها چشم که کردم کی نزد شیها لب  به را میها لب

 ! بست را

 ! زد داد که گرفتم اش گونه از یمحکم گاز و دمیخند
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 .دمیخند بلند من و کرد نگاهم حرص با

  لباتو لمایف و رمانا نیا مثل یداشت توقع مثال االن_

 هووم؟!مثال؟ ببوسم

 

 باز که شد سرخ زدم را حرف نیا نکهی ا محض به

 سرخ گونه و شدم خم که نبود خودم دست اما دمیخند

 !کرد  هنگ او و دمیبوس را خجالتش از شده

 مگه برعکسه و بکشم خجالت دیبا  من کنم فکر_

 !نه؟



 و شد رد  میجلو از یحرف گفتن بدون و کرد نگاهم

 !رفت اتاق  از رونیب

  در خودم یبرا یشکلک اتاق نهیآ یجلو  و دمیخند

 و زدم  یغیج نهیآ از پشتم حسام دنید با که آوردم

 .دیخندیم که بود او نباریا

 !شوهرت چارهیب_

 بیج در را ش یها دست واو کردم نگاهش یطلبکار  با

 به حیتفر با و زد هی تک نهییآ به و  گذاشت شیها

 .کرد نگاه خوردنم  حرص

 !سوزهیم تو زن یبرا دلم شتریب من یول_

 شتریب که کرد نگاهم یالیخ یب و  حیتفر با باز

 ! سوختم

 ازت که یگفت بسوزهوخودت.زمیعز بسوزه_

  یدلسوز پس!مثبته جوابت توهم و کردم یخواستگار 

  هی.نداره یربط  منم به که یبکن خودت  یبرا دیبا رو

 !!!!باخته دوسر  ییجورا

 را سرش که بکشم را ش یموها خواستم و زدم غیج

 ! بکشم را خودم یشدمموها مجبور  و دیکش عقب



  انفجار حال در خنده از که بوذ مشخص اما دیخندینم

 .خنددی نم یول است

 دیخندیم اگر که دیخندینم که بود کرده رحم  بهش خدا

 ! گزاشتمینم اش زنده قطعا
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 **** 

 حسام #

 

 شده اتاق وارد که یوقت از.بودم شده وانهید دستش از

 توانستمیم نه و گفتی م پرت و چرت کسرهیبود،

 .میبگو  یزی چ نه و بخندم

 و شود پررو تا است یکاف کوچک لبخند کی دانستمیم

 .کند اهیس  را روزگارم



 اما بودم  انفجار به رو خنده از دیکش که  را شیموها

 .دم یخندیم دینبا

  در همچنان او  و کنمیم نگاهش الیخیب یلیخ دید یوقت

 در و رفت رون یب  حرص با  اتاق از ست  یخودزن حال

 به اما دندیکش سوت میها گوش که دی کوب یطور را

 .شدم منفجر خنده از رفتنش  رونیب  محض

 

 وارد و شد  باز اتاق در که بودم خنده حال در شدت به

 یرو را بود دستم در که را میگوش بالفاصله.شد

  پشت انگار که کردم وانمود یطور و گذاشتم گوشم

 .هستم زدن حرف مشغول یکس با تلفن

 دراور سمت به و کرد نگاهم نانهیب  زیر ینگاه با

 .رفت

 به شروع میگوش موقع مضخرفم،همان شانس از

 را یگوش برگردد نکهیا از قبل که کرد زدن زنگ

  دنید و یگوش صفحه به کردن نگاه با اما آوردم نییپا

 .شدم پوکر خودش  شماره

 .باشد روز یپ گذاشتمیم دینبا و بود شده رو دستم



 که کند نگاهم یروزیپ با خواست و برگشت سمتم به

 .گذاشتم گوشم یرو  را یگوش باز

  زنگ میگوش یکرد قع تو نکهیهم.جان یعل شرمنده_

 یکس داداش نه.بدم جواب بالفاصله نتونستم  خورد

 خوشم.دمی نم معموال جوابشو اصال.باشه مهم که نبود

 !چون ازش ادینم

 

  توانستیم اگر نداشتم شک که کرد نگاهم یطور  ایمیک

 ! گذاشتیم ام نهیس یرو و دیبیم را سرم
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 *** 

 

 حال _حسام #

 



 قفسه وسط را دستم.سوختیم شدت به ام نهیس قفسه

  که دادن ماساژ کردمبه شورع و گذاشتم ام نهیس

 .نشست کنارم اردالن

 .انداخت ام شانه یرو را دستش و  کردم نگاهش

 ! ؟یخوب_

 !نبود؟ دار خنده ی ادیز سوالش

 باشد؟ خوب حالم خورد یم من به

 ! خوبم_

 !اوردین رو به شدو  متوجهش.بود مسخره لحنم

 یسنگ  وارید به را  سرم و بستم را میها چشم

 . دادم هی تک مارستانیب

 از و شد  رد میها چشم یجلو  از لمیف مثل زیچ همه

  چشم کردی م ینیسنگ ام نهخیس یکهرو یدرد شدت

 .شد رد میها

 و می شد اتاق وارد که یزمان قایدق.عقدمان روز

 بهش را داشت دوستش شدت به که ی ا ینی المبورگ

 . دادم

 . کنمینم فراموش کرد که را یذوق شدت وقت چیه



 : دیچیپ گوشم در شیصدا

 !!!!« ییییییجون   المبور_ »

  لبخند جمله نیا یادا موقع  لحنش آوردن ادی به با

  نکهیا ادآوردنی به با که نشست میها لب یرو  ینیریش

 افتاده،لبخندم حالیب مارستانیب تخت یرو  چجور االن

 !شد محو میلبها  یرو  از و شد زهر

  لب یرو  شیپ لحظه چند که یلبخند  یجا به نباریا

  میابروها نیب تلخ یبود،اخم کرده  جاخوش میها

 . نشست

 

  و هراسان  را میها چشم زنعمو  هیگر یصدا دنیشن با

 . کردم باز ترس با

 !دمیدو سمتش به و شدم  بلند میجا از چجور  دمینفهم

 ... شده یچ دیبگ  تروخدا!زنعمو؟ شدهیچ_

 سمت به که کردیم هیگر  همچمنان و دادینم را جوابم

 !دمیکش نییپا را در رهیدستگ و رفتم ایمیک اتاق

 بود،قلبم دهیکش دراز تخت یرو که یدختر دنید با

 . شد مچاله



 فشار و بود گرفته مشتش انیم را قلبم یکس انگار

 !!! دادیم
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 !نداشت من یایمیک به شباهت  نیکوچکتر دختر نیا

 : کردم زمزمه درد  با و رفتم جلو

 

 !؟یکرد کارشیچ و من  یمیک یبستن_

 .دیترک قلبم و گفتم.دمیکش زجر و گفتم.سوختم  و گفتم

  منفجر باهم  دو هر بغض باالخره تا گفتم و گفتم نقدر_

  اتاق در کردنمان هیگر بلند بلند یصدا نباریا و شد

 . دیچیپ

 .شد وارد هراسان عمو و شد باز اتاق در

  ییها چشم  با و بست را در تیوضع آن  در ما دنید با

 .کرد ترک را اتاق زدندیم داد را اش ینگران که



 :نشستم تخت لبه

 از منم یبود نٌنٌر و لوس ی ادیز شهیم،همیبو که بچه_

  خوردمی م حرص شهیهم .ومدینم خوشم رفتار نیا

 در یباز لوس گهید تا  بزنمت انقدر داشتم دوست

 ! یارین

 از دست خودت که کنم تتیاذ داشتم دوست یاونقدر

 ! یبردار گونت بچه رفتار

 یعنی.ومدین دلم از کنم تتیاذ خواستم   هربار

 یدونیم.نشد یراض دلم.کنم تتیاذ نتونستم.نتونستم

  ادامه من و داد تکان سوال نشانه به را چرا؟»سرش

 عاشقت.بودم عاشقت اولش اول همون از چون.«دادم

 من و  یبود زمیچ ،همهیبود میزندگ همه و بودم

 که ییوقتا اون.دارم دوست چقدر کنم قبول خواستمینم

  دندوناتو خواستیم دلم یزد یم حرف گهید یپسرا با

 حرف گه ید یپسرا با ینتون تا کنم خورد دهنت و

 که یدار نفر هی به ازین گفت عمو که یوقت.یبزن

 عمو  نکهی ا خاطر به اونم کنه تتیر یمد ییجورای

  دایپ تسلط روت شتریته،بی مامور وقتا  شتریب خودش

  دوست چون.بودم خوشحال  یلیخ بابت نیا از و کردم

  یکردیم یجواب  حاضر که ییوقتا!کنم کم روتو داشتم



 یرفت یوقت اون مثل قایبزنمت،دق  داشتم دوست بازم

 که پرم ازت یاونقدر االنم!یداد طالق دادخواست

 تلفظ طالقو ینتون گهید  که زنم کتکت  یجور تونمیم

 !«یکن

 

 ! چسباندم نمیس به رو سرش و کردم بغلش خشونت با

 

 زمزمه گوشش دم و دمیبوس را ش یموها یرو

 ... کردم

 

 اگه یدون یم!یریبگ طالق من از یکن ی م غلط تو_

 رم؟ یمیم من  یری بگ طالق

 

 !گذاشت لبم یرو را دستش و کرد نگاهم  بغض با

 

 ! الل  زبانم_
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  را شیها لب  شیموها از بعد بار نیا و اوردمین طاقت

 . دیخند که دمیبوس

 دو هر و شدم لذت غرق کردنش یهمراه با و دیخند

  میموها انیم که  شیها انگشت.میزد لبخند

 .فشرد شتریب را کمرش دند،دستمیلغز

 در خودم کردن کنترل اما دارد درد بدنش دانستمیم

  سخت درمان هم و بود درد هم که ییاو مقابل

 !سخت یلیبود،خ

  قفل نگاهم در نگاهش و  چسپاند ام یشانیپ به یشانیپ

 .شد

 و بستم را  میها آمد،چشم  صورتم سمت به که دستش

 .دیبوس و کرد لمس را صورتم یاعضا دانه دانه او

 :دیلرز د،دلمیبوس که را می ها چشم پشت

 



 که موننیم یا اهچالهی س مثل یمشک یچشما  نیا_

 یوقت  کنن،کهیم غرق یجور خودشون تو آدمو

 !رهیم دستت از زمان یهست  داخلشون

 

 .دیلرز با دلم و دیبوس را میها گونه

  بود او آخر در و دیبوس را ام د،چانهیبوس را ام ینیب

 و گریکدی یها لب شهد دنیچش یبرا شد قدم شیپ که

 و ها یباز غد تمام بودم،با دختر نیا عاشق من

  که یزیچ تنها و بودم ش،عاشقشیها یجواب حاضر

 دهمیم جان من که بود ن یا شدینم عوض وقت چیه

 !دختر  نیا یبرا

 

 .دیخند و گذاشت ام شانه ی رو را سرش

 از را سرش بهت با که کرد هیگر ناگهان و دیخند

  رهیخ سشی خ  یها چشم در و کردم جدا  ام شانه یرو

 .شدم

 را شی ها اشک یجا و کردم پاک را  شیها اشک

 .دمیبوس



  شیگلو ریز  و چانه یرو تا شیها چشم یرو از قایدق

 .بود کرده  سشانیخ  و خورده سر  اشکش که را

 .کرد ه یگر شتریب او و دمیبوس من

 . زد هق شتریب او و کردم نوازشش من

 .شد قرار یب  او و شدن آرام یبرا کردم التماسش من

 

 ... اما سوزاندیم دیاس مانند و داشت بغض  شیصدا

 

 یشیم عشق جاده وارد ی،وقتیشیم  عاشق یوقت_

 یاتفاق چه قراره تهش بشه یچ قراره تهش  یدونینم

  عشق اصال.هیچ راه نیا  آخر که یدونی فته،نمیب برات

  یخبر یب یول  دلچسبه یل ینه،خ یریمگه؟ش داره یانیپا

 مونه،همشیم باتالق مثل .خوادیم جون  آخرش از

 بد نظر نیا از دیشا و یر یم فرو توش شتریب یدار

 یوقت چون   قشنگه ایدر  و انوسیاق ،مثل یول باشه

 متوجهش شییبایز شدت از یشی م غرق توش

 یتونی م خوبه،چون  یلیخ شدت غرق نیا.یشینم

 غماتو شده،تموم شدنت غرق باعث که یکس درکنار

 هر عشقت باتالق تو و شدم عاشقت!یکن فراموش



 عشقت یایدر تو بودن از اما رفتم فرو شتریب روز

 !شمینم مونی پش وقت چیه
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  بلکه دید،بگو یبگو دادم اجازه و بستم را میها چشم

 برود و کند جمع را لشیبند و بار شی صدا تو بغض

  لحظه هر که داشت یکش اسباب قصد ایگو بغضش اما

  شتریب من قلب و نشستیم شیصدا یتو  شتریب

 !سوختیم

 

  به سکوت مهر و گرفتم میها دست نی ب را صورتش

 را خودش نه  تا دینگو نی ا از شتریب تا زدم  شیها لب

 !مرا  نه و بسوزاند

 کردم باران بوسه بود میها دست نیب که را صورتش

 .بزند ی حرف نتواند تا



  شیلبها ی رو را دستم که دیبگو یزیچ  خواست باز

 !گذاشتم

 

 قطره هیبعد، به نیا از دمیم قول.دمیم قول بهت_

  تا بهت دمیم قول.ادین نییپا ها چشم نیا از اشکم

  قول.یباش ایدن نیا دختر نی تر خوشبخت که کنم یکار

 از یحت که  بدم عذابشون  یجور و نفس و رهام دمیم

 یبستن هی قول به.بشن مونیپش اومدنشون ایدن به

 مونهیم من مال عمرم آخر منه،تا مال که  یز یجان،چ

 ! بزنه بهش ناخونک نداره حق یکس و

 

  شیها لب شد باعث نیا و بودم گفته را خودش جمله

 که یبزند،لبخند لبخند مثال و رندیبگ فاصله هم از

  جز به داشت شباهت شی ها لب شدن کج به شتریب

 ! لبخند

 

  دیکش عقب  را خودش ایمیک خورد در به که یا تقه با

 : کردم نگاهش که

 



  جلو استیح یب چه دختره گنیگه،می د زشته خب_

 !شوهرش  بغل تو داده لم همه

 

 .دمیخند بلند بلند و کردم نگاهش تعجب با

 

 ! آخه؟ یبکش خجالت یبلد مگه هم تو_

 

 چهره که دی کش دراز تخت یرو و داد تکان را سرش

 .رفت هم در اش

 شدند مشت میها دست درد از اش چهره رفتن درهم با

  آقابزرگ و شد باز در که شدم بلند تخت یرو از و

 .شد وارد

 سمت به و شدند اتاق وارد همه بزرگ آقا بند پشت

 .رفتند ایمیک

  حرف مشغول و کرد بش و خوش همه با لبخند با

 . شد فربد و ارسالن با کردن بحث و زدن

 با و نهیس به دست و زدم هیتک در چوب   چهار به

 ادیفر را خواستنم و عشق بودم مطمعن که یلبخند

 !شدم اش رهیخ زندیم
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 نفس #

 

  تیعصبان از میها دست ایمیک کنار حسام دنید از

 .شدند مشت

 ایمیک کنار اگر بودم مطمعن که شدم یعصب یآنقدر

 .کردمیم  خورد را گردنش قطعا بوم

 .شد او زن و حسامم عاشق من دانستیم او

 . بدهد پس تقاص دیبا پس



 با ارشاد خاندان داد،کلیم پس تقاص  دیبا هم حسام

 همه و  دادندیم را بودند کرده که ییها کار تقاص

 .شدیم نابود اشان دردانه زیعز نبود با ارشاد خاندان

 

  یحسام خشم  از دید،ترسیترس چون دی کش کنار رهام

 اسمش یمعن مانند ت یعصبان وقت میدانستیم که

 غیت دم از را همه که شودیم یا برنده ریشمش

 . گذراندیم

 و یخوب به ایمیک گذاشتمینم اما دانستمیم هم من

  اش یزندگ از و کند یزندگ  حسام هیسا  ریز یخوش

 او از یدور غم در من که یوقت  آنهم ببرد لذت

 !نبود کنارم عشقم و سوختمیم

 

 !دادمینم اجازه

  باعث که دادم فشار وارید در را میها ناخون حرص از

  فکر با اما  سوختند میها  انگشت و شد شکستنشان

 و ایمیک کردن نابود و داشتم که یا نقشه به کردن

 !رفت ادمی از درد جانش ر یشمش گرفتن

 



 ارشادو نجس خاندان کل اگر ستمین  ارشاد نفس_

 !!!! نزنم شیآت

 

 انداختم اش صفحه به ینگاه  میگوش خوردن  زنگ با

 .زدم یپوزخند اردالن نام دنید با و

 .کردم جکتیر  را تماسش و زدم  یپوزخند

 را شانیها  خو و خلق و ارشاد خاندان خوب من

 .شناختمیم

 .نبود ارشاد خاندان خون از اردالن که بود درست

 اخالق بود شده بزرگ آنها با یکودک از  نکهیهم اما

 هم را او نجوریا توانستمیم و بود انها مانند شیها

 .کنم کنترل
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 یپشت در زد،از زنگ دوباره نکهی ا به توجه یب

 خاندان  عمارت سمت به و شدم خارج  مارستانیب

 . افتادم راه ارشاد

 !خاندان نیا یبرا داشتم ها نقشه امشب

 و دندیکش آتش به را پدرم و من یزندگ که یخاندان

 ! بکشمشان آتش  به تا بود  من نوبت حاال

 

 **************************** 

 

 بعد _دوماه#

 

  سیسرو سمت به کردیم غرغر که  یحال در ایمیک

 ! برد باال را شیصدا حال همان در و رفت اتاق داخل

 

 یسر آخه؟اون دفعه حال؟چند ضد چقدر آخه یلعنت_

  اصال.اه.بارم نیا شد گرفته حالمون  وسطش هم

 ارشاد؟  جان حسام هیچ یدونیم

 



 خورده حال ضد بدجور که برگشت یحسام  سمت به

 موفق هم چندان اما دهد نشان خواستینم اما بود

 .نبود

 ایمی ک که داد تکان سوال یمعن به  یسر حسام

  را ملحفه که یحال در و داد گوش پشت را شیموها

 یتصنع یناراحت  و یلودگ با دیچیپیم خود دور شتریب

 . کرد زدن حرف به شروع

 

  یزیچ یتی حساس تو به نسبت من بدن کال کنم فکر_

 واکنش یکن تموم کارتو یخوایم دفعه هر که داره

  جان ریشمش یتو از دهیفهم بدنمم کنم فکر.اصال دهیم

 !ترسهیم ازت نی هم یبرا و ادی برم یکار هر

 

 ملحفه و کرد حسام به را پشتش حرفش زدن از بعد

 .بست را در و شد حمام وارد سرعت به  و کرد رها را

 د،ازیخند زیر زیر و داد  هیتک در به در بستن از بعد

  بوده خودش نقشه امشب بفهمد حسام نکهیا به فکر

 بود توانسته که آمد یم خوشش د،همیترسیم هم

 .بزند حسام به یضدحال



 .ستادیا دوش ریز و کرد باز را دوش

 شروع کردنشان کف از بعد و زد شامپو را شیموها

 .دنیمال بدنش به را شیموها کف کرد

 .بود کار نیا عاشق

  بود تیفعال در هم هنوز درونش کودک  حسام قول به

 .شود بزرگ است قرار یک  دانستینم و

 

  بدجور بود،حالش  خورده که یبد ضدحال با حسام

 ایمیک د،امشبیفهمینم  را زی چ کی اما بود گرفته

 بهم با بود شده ناراحت شدت به که قبل دفعه برعکس

  چشم چون شد خوشحال ار یبس ییگو نشانیب خوردن

 جیگ را حسام یکم نی ا و زدند طنتی ش  برق شیها

 ! بود کرده

 

  را دختر نیا شدینم اصال چون نداشت تعجب یجا

 .بود ی عیطب  زیچ کی نیا و دیفهم

 .بود نمانده صبح تا یزیچ

 بود ادیز کارشان صبح فردا چون بخوابد دادیم حیترج

 !کنند لیتکم را یعروس  دیخر تا رفتندیم دیبا و



 االن از و بود مانده عروس لباس یعنی ز یچ نیتر مهم

 ،گوشی طوالن یرو ادهیپ کی یبرا را  شیپاها دیبا

 و ریناپذ انی پا یها غر غر دنیشن ی برا  را شیها

  آماده نی سنگ یها پاکت حمل یبرا را  شیها دست

 . کردیم

  حمام از ایمیک آمدن رونیب از بعد و ماند ای میک منتظر

 دنیپوش از بعد ایمیک و کرد نگاه دنشی پوش لباس به

  به خواست شیموها کردن خشک بدون شیها لباس

 .شد مانع حسام که دی ایب  تخت سمت

 شهینم بعد شهیم سیخ  تخت کن خشک موهاتو_

 !دیخواب  روش

 .کرد نگاهش کمر به دست ایمیک

 ! توعه فهیوظ

 .کرد نگاهش تعجب با

 !اونوقت؟  چرا_

 .زد لبخند شرورانه  ایمیک

 لیذل زن دارم قصد االن از و یشوهرم تو چون_

  دنمیخواب سی خ یمو با من دوما!کی نی ا کنم تتیترب



 دیبا خودت پس توعه مشکل نیا.ندارم یمشکل چیه

 !یکن خشک  موهامو
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  کالفه یلبخند و کندیم صبر یتقاضا خدا  از لب ریز

 .شودیم بلند  جا از و زندیم

 گذاردیم اش  شانه یرو دست و رودیم ا یمیک سمت به

 زیم یصندل  یرو را ایمیک کندیم وارد که یفشار با و

  را سشوار  یروزیپ لبخند با ایمیک که نشاندیم شیآرا

  از حسام خصمانه  نگاه مقابل در و دهدیم دستش به

  لشیتحو  یژکوند لبخند  و زندیم یچشمک  نهیآ داخل

 .دهدیم

  دکمه زدن  با و زندیم برق به را سشوار میس حسام

 . ردیگیم ایم یک یموها یرو  را سشوار

 .ایمیک بلند ی موها کردن خشک  یبرا بود نابلد یادیز



  و ردیبگ دست در را سشوار دیبا چطور دانستینم

 حیتفر و لذت با و شدیم ایمیک خنده باعث نیهم

 .کرد یم  نگاهش

 در را اش ی شمی ابر رنگ  ییخرما یموها از یا تره

  تکان شیموها  یرو آرام را سشوار و  ردیگیم دست

 .دهدیم

  یرو را قبل دسته و داردیبرم  را گراید  یا دسته بعد

  را شیموها دستش با ایمیک که گذاردی م ایمیک شانه

 . کندیم لمس

 

  جمع را سشوار و کندی م خشک هم  را آخر دسته

 تکان شی جلو را مو ماسک وبیتو ای میک که کندیم

 .کندیم نگاهش و دهدیم

  که یلبخند با  ایمیک و کندی م نگاهش یکالفگ  با حسام

  را خشک و غد و مغرور حسام آن نکهیا از زدیم داد

  برد،نگاهشیم لذت کندی م ییکارها ن یچن به وادار

 .کندیم

 

 ! خالته  کشک آش_



 

 دستش از را ماسک و کشدیم یا کالفه پووف

 . ردیگیم

 از یادیز مقدار نیهم یبرا بردارد دیبا چقدر داندینم

 .زدی ریم دستش یرو  را ماسک

 مانده دستش یرو که مو  ماسک از ی حجم دنید با

 .اندازد یم  باال شانه دیق یب که کندیم ای میک به ینگاه

 

 .کمشوی خوردت سر  به یزنیم.نداره اشکال_

 

 جا از دیق یب او و کندیم  نگاهش تیعصبان با حسام

  با حسام دست کف از را ماسک  از یکم و شودیم بلند

 .داردیبرم  شیها انگشت

  یکم نه که حسام قد هم تا شودیم بلند اش پاشنه یرو

 .شود او به کینزد قدش

 بود دستش یرو که یماسک و بردیم جلو  را دستش

  لهیوس به  کندیم شروع و  زندیم حسام  یموها به را

 . دنیمال  حسام یموها یرو را آن  شیها انگشت

 



  استفاده شانه عنوان به یی جورا هی انگشتانش از بعد

  و بردیم فرو حسام یمشک و پر یموها  انیم و کندیم

 .دهدیم حالت  شیموها به

 

  حالت خوش  یموها به یفتگ یش با و رودیم عقب یکم

  آن با حاال که کندیم نگاه دلبرش یاد یز صورت و

 .کند یم نگاه بود شده قبل از تر  جذاب موها

 

  بزارم ازت یاستور  هی االن نیهم  حقشه_

 انیعمل از بعد ارشاد جان  حسام بزنم رشمیز.نستایا

 ! ناموفق
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 .زندیم  چنگ زیم یرو از را اش یگوش  و خنددیم

 



 بود مونده  ناموفق اتشیعمل االن یک هر آخه یلعنت_

  نکهیا به برمیم یپ دارم کم  کم.بود یاساس ضدحالش

 ! یهست یفوالد ریشمش اسمت مثل یواقع

 

 .شود یعصب دستش از ای بخندد داندینم حسام

 ! جان بچه تو دست از من  شمیم ریپ_

 بغل را شیها  دست و زندی م هیتک شیآرا زیم به ایمیک

 : کندیم

 !جان یبستن_

  یچ یمعنا به را سرش  و کندیم نگاهش جیگ حسام

 :دهدیم ادامه خودش ایمیک که دهدیم تکان

 ! جان یبستن  یگفتیم قبال_

  کی با و  رودیم جلو فهمدیم که را منظورش حسام 

  دست بعد و نهیآ سمت برگردد کندیم وادارش دست

 !کشدیم خودش سمت به اورا و ندازدیم کمرش دور

  خوردیم حسام امن و پهن نهیس به سرش که ایمیک

 .کشدیم  یقیعم نفس

 دوست و دلبر چهره به زندیم زل  نهیآ در حسام

 نیچندم یبرا داندیکند،نمی م شکر خدارا و اش یداشتن



  خاطر به خدارا  که است  بار نیهزارم دهم  چند ای بار

  آخر تا که داندیم را نیا اما کندیم شکر ایمیک وجود

 !است شاکر ایمیک داشتن بابت خدا از عمرش

 

  دل در و هستند هم رهیخ  نهیآ داخل از عشق  با هردو

  گریکدی  فقط شانیها چشم اما کنندیم  فکر یزیچ به

 !بس و ندیبیم را

  یرو را ش یها مشت و  گرددیبرم سمتش به ایمیک

  حسام  یگلو ریز را سرش و گذاردیم اش نهیس

 !بردیم

 !است ی قلقلک حسام دانست یم خوب

 

 !خوادی م یکاچ دلم_

 

 شیپ از شیب دیق ی ب او و کندیم  نگاهش حسام

 .کندیم فرو حسام  یرگلویز در را صورتش

 

  یکاچ بازم من یول نمونیب نشده ی چی ه درسته_

 . خوامیم



 

 با یفرق که  ییایمیک چهره  دنید با اما کندی م اخم حسام

  شیها لب با ایمیک که خنددیم اخم با ندارد شرک گربه

 .کندیم لمس را نش یدلنش و بایز  لبخند یمنحن

 

  او خوادیم  نکهیهم و شودیم تر قیعم لبخندش  حسام

  عقب و زده  یالک عوق ایمیک لمس نیا به بدهد دل هم

 .کشدیم

 ایمیک اما رودی م جلو و کندی م نگاهش ینگران  با حسام

 .رودیم عقب

  یجلو را گرشید دست و گذاشته دلش ر یز را دستش

 !داشته نگه دهانش

 

 ! شد؟ چت_

 

 .داردیبرم دهانش ی رو از را دستش و خنددیم
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 !!! کردم بابات کنم فک_

 

  یساختگ ی اخم با ایمیک و  رودیم سهیر خنده از حسام

 !یول  گرفته اش خنده هم کند،خودشیم  نگاهش

 

 بعدشم!شدااا برعکس کنم  فکر!؟یکرد بابا منو تو_

 !!!دختر؟ تو یندار ایح

 

 !کندی م نگاهش یال یخ یب با ایمیک

 رو آبم هیدادم، قورت و شرم و خوردم رو  ایح_

 یکن مامان منو تو داره یفرق  چه  حاال بعدشم!جفتشون

 ین هی و میکرد یگردافشان نهیا مهم!بابا؟ تورو من ای

 !ارنیب برامون قراره لکا لک ین

 



 !گذاردیم دلش یرو را دستش و خنددی م حسام

 

 !جالب  چه عه_

 

 : کندیم نگاه را حسام و گفته ایمیک

 !جالب؟  چه یچ_

  

 م،همیکرد بابا مامان رو گهیهمد هم  نکهیا_

  ادمی!میداد سفارش لکا لک به که ؛هممیگردافشان

 !نباشه تو هیشب بچه که بگم رفت

 

 . کندیم اخم آخرش جمله با و خنددی م حسام

 

 ! اونوقت باشه من هیشب دی نبا مثال چرا_

 

 پر و مسخره  حالت با را دستش و  خنددیم ایمیک

 جلو یکم را شکمش و کشدی م شکمش  یرو  احساس

 :دهدیم



 

 هی فقط تو از که گذاشته قرار من با خدا چون  خب_

 تک دیبا تو  ایدن تو ادیب  لنگت خوامینم!بسازه نسخه

 !یباش

 بغلش  رفته جلو و کندی م نگاهش عشق  با حسام

 .کندیم

 !باشم داشته دوتا تو از دارم دوست من یول_

  شکمش ی رو که حسام  دست یرو را  دستش حسام

 : گذاردیم است

 ! ایشیم کچل گهید اونموقع_

 را گوشش الله  و گذاردیم  اش شانه یرو را اش چانه

 :بوسدیم

 !ارزه یم_

 :کشدیم عقب را سرش و خنددیم

  تمام بابا بکش  دستتو ای ب  حاال!پس یخواست  خودت_

 ! ییمو ماسک  یکرد حولمو

  بعد و کند یم نگاه شی ها دست یفراموش با حسام

 لباس دنید با و ندازدیم  ایمیک یها لباس به ینگاه

 . کندی م نگاهش زشیتم یها



 چشم ی جلو  و آورد ی م باال را خودش لباس ایمیک

 :رد یگی م شیها

 ! اااااااایمیک_

 !خنددیم

 !!!ییآقا آخه دارم دوست یلیخ  لباسمو  نیا من خب_

  که تخت سمت برود خواهدیم و کشدیم عقب حرف یب

 :دهدیم دستش را  وبیت و کشدیم را دستش

 ! رفت ادتی  منو یموها _

  ماساژ مشغول و دهدیم رونیب حرص با را نفسش

 !شودیم شیموها
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 ********************************************

 **************************** 

 !آخه؟ گفته یک بابا یا_



 

 قرار نیا بود ادشی خوب. کوبدیم نیزم  یرو را شیپا

 !باشد او  حرف حرف  خواهدینم و کندیم لج اما را

 

 ! نزاشتم یقرار نیهمچ من_

 

 !کندی م نگاهش حرص با حسام

 و عقد لباس!برات کنم یادآوری من  بزار پس_

  انتخاب من  عروسو لباس که یداد قول  ادته؟اونروزی

 !کنم

  حسام  نثار ییبروبابا و فتدیم راه مغازه  سمت به

 .کندیم

 مغازه سمت به.کند چه دی با داندینم دختر نیا دست از

  خوشش خودش که را یلباس ایمیک که ندیبیم و رودیم

 .کند پرو و  برود خواهدی م و گرفته دست در را آمده

 

  ند،لبخندیبیم خودش ی رو  را حسام  نگاه که ایمیک

 .رودیم  پرو اتاق سمت به و زندیم  یدرار حرص



  با ایمیک  بلند یصدا دنیشن با بعد ساعت مین حدودا

 .بود رفته ایمیک که  کندیم نگاه یسمت  به تعجب

 رودیم سمت آن به الیخ  و فکر جور هزار و ترس با

 .شودیم  حبس اش نهیس در نفس ایمیک دنید با و

 یب کندیم اعتراف.است نقص یب که کند یم اعتراف

 . است رینظ

  رها حسام آغوش در  را خود ایمیک که رودیم جلو

 کمرش دور را دستش عی سر ترس با حسام که کندیم

 . کندیم حلقه

 ! ؟یفتیم یگ ی نم وونهید_

 نهیس به  را صورتش  ها گربه بچه  مثل و خنددیم

 .کند ی«مینچ» و  مالدیم حسام

 دونمیم  یوقت.ترسمینم یچیه از من یهست تو تا_

 از وقت چی ه دارم وجودتو امن پناهگاه نتیس شهیهم

 !ترسمینم  زیچ چچی ه و کس چیه

 را شی موها  یرو و  شودیم یخوش غرق حسام

 .بوسدیم

 !که بشم فدات من_

 



 ! من خوامینم فدامدا_

 !کندیم نگاهش تعجب با

 ! رهیم ضعف  داره دلم که خوام ی م کسیم  هی فقط االن_

 و شودیم بلند  بغلش از ای میک که کندیم  اخم و خنددیم

 .بوسد یم را شی ابرو دو نیب

 اخم با که  یشیم بروتر دل  تو و جذاب یوقت شتریب_

 هی دارم دوست یشیم که ینجور یا اصال!یخندیم

 !!!کنم لقمت

 .شودیم زوم ش یرو بهت با حسام چشمان

 !؟یگیم تو که ییها جمله  چه نیا_

 : دیگوی م رودیم اتاق سمت به که همانطور  ایمیک

  بلکه بگم دیبا خودم من  یاحساس یب ی وقت تو خب_

 !بندازم تکاپو به هورموناتو کم هی
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  سکوت تواندیم فقط حسام و کندیم نگاهش  باخنده

 .کند

  چیه و ستین یشدن کم دختر نیا یرو که داندیم خوب

 ! سکوت جز دیایبرنم دستش از یکار

  ضیتعو از بعد و گرددی برم اتاق سمت  به ایمیک

  حسام یبازو دور را دستش و دیآ یم رونیب لباسش

 .روندی م یگالر یخروج سمت به  و کندیم حلقه

  یگالر از کردنش هیکرا و متیق کردن  حساب از بعد

 . زنندیم رونیب

 را لباس یعروس از قبل شب که بود نیا بر قرار

 بود ایمی ک خواست به اگر  هرچند!بفرستند شانیبرا

  با و رندیبگ لیتحو را لباس االن نیهم داشت دوست

  ارشاد جان  حسام جذبه ییجاها  کی خب  اما ببرند خود

 !شدیم روزیپ ایمیک یدلبر و یلوس بر

 

  خوابم بفرستن و لباسم که یروز تا من خب آقا_

 !که برهینم

 



 بغض یتصنع که اش چهره  به ییگذرا نگاه حسام

 :کشدیم را دستش و  ندازدیم کرده

 

  خوابشون  مناسبت چه به  خانم اونوقت،سرکار چرا_

 !شب؟ اون تا برهینم

 

 رونیب حسام یبازو از را  دستش کندیم یسع ایمیک

 نیا و کندیم تر  تنگ را شی بازو حلقه حسام اما بکشد

 :دهدینم او  به را اجازه

 

 بپوشمش هرروز روز اون تا خواستمی م من خب_

 بتونم یعروس از قبل افتاد،حداقل چشمم  از دیشا

 ! خب کنم عوضش

 

 باعث تعجب نیا و کندی م نگاهش تعجب  با حسام

 از استفاده با ایمیک و شود شل دستش حلقه شودیم

 :کشد یم رونیب را  دستش عیسر فرصت نیا

 



 یلباس اونم!فته؟ یم چشمت از زود همه ن یا لباس خی_

 با سرش قهیدق پنج و چهل و ساعت ک ی کسیف که

  ینیتضم چه اونوقت!؟یکرد مخالفت و ی زد چونه من

 ! ؟یروز هی  فتمین چشمت  از منم هست

 

 در که  طور همان و اندازد یم باال ی ا شانه ایمیک

 :دهدیم جواب کندیم  باز را نیماش

 

  تینها یتونیم فقط!نداره وجود که ینی تضم خب_

  کال من که یدونیم!یفتین چشمم از تا یبکن تالشتو

 !!!هی چجور اخالقم

 

 .بنددیم محکم  را در و  ندینشیم نیماش یصندل یرو

 :دهدیم رونیب پرصدا را  نفسش حسام

 

 !!! بده صبر بهم فقط ایخدا_

 



 تمام زدن استارت از بعد و ندینشی م فرمان پشت

 و کندیم ی خال نیماش زبان یب پدال یرو  را حرصش

 !شودیم یاصل ابانی خ وارد کشدیم  که یکافیت با

 

 ******* 

 

 ا یمیک#

 

 ! جذاب یلعنت_

 

 .بود دهیشن اما بودم گفته آرام

 

 !!!؟یک با_

 

 نیا  کل بوده که مخاطبم بشنود ی وقت دانستمیم

  یول کندیم  خراب چارهیب  پسر سر یرو را رستوران

 هی هم من وسطش بلکه خواستیم دعوا دلم بیعج

  و جذاب پسر آن با که را  یدختر آن یموها یبار چند



  را زدیریم عشوه کسرهی و نشسته چران چشم البته

 !کنم یخال  را جانمیه یکم بلکه بکشم

 

  حسام از تر  جذاب.رفتم فرو  فکر در و  کردم نگاهش

 !من نظر در ندارد وجود ارشادم جان

 

 مش رو موهاش!نشستن اونجا نیبب رو پسره اون_

 عشوه واسش یه و ششهی پ هم لوس دختر هی و کرده

 ! زهیریم

 

 :دیچرخ سمت آن به نگاهش

 

 ! خب؟_

 

 !کردم نگاهش جانیه از پر اما ظاهر در  حوصله یب

 

 شوننی ا جان جذاب ی لعنت اما جمالت  به که خب_

 !گهید



 

  ینگاه چنان بعد اما کرد مکث  صورتم ی رو یکم اول

 .شدم روح  قبضه من که  انداخت پسرک آن سمت به

 موقع همان که بود سرآمده پسر  عجل گمانم به

  یچشمک و انداخت من به  لبخند با ینگاه و برگشت

 سمت به و شد بلند یصندل یرو از و دید حسام زد،که

 !رفت آنها زیم
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 دمیترسیم بودم،هم زده  جانیه و بود گرفته  خندم هم

 . بود شده قَمه هیشب عمال نباریا که یجان  ریشمش از

 بود مشخص که یتیجد با  پسر دیرس که زشانیم سر

  تیجد با حسام و کرد نگاهش  است ی توخال و پوچ

 .شد خم زشانیم یرو

  خوب یلی خ  نیهم یبود،برا هم به کی نزد زمانیم

 !دمیشنیم را شانیصدا



 

 ! افتاده؟ یجانم؟اتفاق_

 

 و زد را حرف نیا بود لبش کنج که یپوزخند  با پسر

 دفعه کی و شد خم شی ها دست یرو شتریب حسام

  غی ج جانیباه من که زد پسر  درصورت یمحکم مشت

 .دمیکش

 

  غیج یصدا آن با بود زیم  کی سر پسر با که یدختر

  پسر کردیم یسع و دیکشی م غیج شیدماغ تو و غویج

 ! توانستینم اما کند دور حسام از را

 

 زن به دینبا یفهمیم اونوقت گرفتم ازت که و جانت_

 ! یکن نگاه دار شوهر

 

 شده جمع خون پسر که زد صورتش بر  یگرید مشت

 . کرد تف را دهانش در

 



 و زن به کردن نگاه یبفهم که بدم بهت یدرس هی_

 ! داره یعواقب چه ارشاد خاندان دختر

 

 اما کند دور خودش از  را حسام کردیم یسع پسر

 ! انگار دادیم  حرصش شتریب نیهم و دیرس ینم زورش

 از دست شدم مجبور. نبود کنترل قابل اصال حسام

 به و بکشم دست ام عالقه مورد شی نما  یتماشا

 .بروم  سمتشان

 کنم دورش او از کردم یسع و دمیکش را  حسام  یبازو

 .نخورد تکان هم سانت  کی یحت اما

 

 !رجانم؟ یشمش_

 

 که یمشت و تیعصبان با همچنان و نداد را جوابم

 به سکوت در بود پسر صورت به  برخورد آماده

 . کردیم نگاه پسر دهیترس  و درهم چهره

 

 ! جانم؟ قَمه_



 

 نگاهم و برگشت سمتم قمه،به کلمه دنیشن با

 اما است رولبش یکمرنگ  لبخند کردم حس.کرد

 از دنیخند است معتقد چون دهد بروز خواهدینم

 .کندیم  کم اوباهتش

  پر و یجد  یا وجهه و حال هر در او بودم گفته او به

  هم من که بود گفته و بود  نکرده قبول اما است اباهت

  شوم،چهیم  پررو زود و ندارم را لبخندش جنبه یحت

 ! گرید کس به برسد

 

  زنت!یزنیم  نهیس به و زنت سنگ که یارشاد  جناب_

 . خوردمیم غذامو داشتم من.دادیم نخ من به خودش

 

 و کرد نگاهش زیت زد،حسام پسر که یحرف  دنیشن با

 !کردم رها را  دستش که شد  شتریب مشتش

 

 !شود آدم تا بخورد کتک خوب بود حقش

 



 به بشه  لیتبد بزنش اونقدر!جان  حسام  بزنش_

 ! چرون چشم احمق خنگ یمردن الغر پسره!نوشمک

 

 دادیم فحش حسام  به و بود زده غیج همراهش دختر

 ! دادم ادامه حال همان در و رفتم سمتش بهخ که

 

  دادن نخ  نوشَمک؟ارزش آخه دادمیم نخ  تو به من_

  تو به کنمی م ول و جانم حسام من!گاگول؟ تو یدار

  خودت لنگه یا وونهید ی پلنگا نیهمچ  فقط که پلشت

 دهانت برا یادیز!آخه؟ بدم نخ شنیم دوست باهات

  که بودم کرده ولش اگه یمردن د!من؟ ستمین بزرگ

 ! احمق کردی م جمعت دیبا کش نعش االن
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  حال در حسام و بود گذشته دعوا از ساعت کی حدود

 خوردن حال  در من و بود رستوران تیری مد با صحبت

 یرو یمحکم  دست ضرب ناگهان که بودم ساالدم

 ! نشست ام گونه

 

 به دستش ضرب از که ام گونه یرو را  دستم ناباور

 .کردم نگاهش فقط و گذاشتم  بود افتاده ذوق ذوق

  یمانیپش رنگ یکم ،فقطیکم نگاهش داشتم انتظار

 .نبود یخبر چ یه اما ردیبگ

 ! دادم تکان صورتش مقابل  را انگشتم و رفتم جلو

  اجازه و برداشتم ام دهید ضرب  گونه یرو از را دستم

 .بخورد سر سمجم اشک ندادم

 

 ! یکن یخواه  معذرت دیبا_

 

 االن که  ی رستوران به ی نگاه.کرد نگاهم تمسخر با

 ! انداختم نداشت یا ی خال زیم چیه



  نبودو یپر زیم چیه که یقبل قهیدق چند برعکس قایدق

 ....االن

 

 ! نکنم؟ اگه و_

 ! ینیبیم  بد که ینکن_

 !ی طانیش.دیخند

 !نکردم یزیچ که نکنم؟من روی چ_

  او یرو یر یتاث یول بود ی جد حد از ادیز  بار نیا لحنم

 !نداشت

 ! کن یخواه  معذرت_

 شروع دیتاک  یبرا من و  کرد نگاهم تمسخر با بازهم

 . کردم شمارش به

 بیدرج  دست کی با همچنان او و گفتم را سه

 .کردیم نگاهم شلوارش

 صورتش بر قدرت تمام با و بردم باال را دستم

  نگاه همه صورتش  با دستم برخورد یصدا از.دمیکوب

  طرف به گرید ضربه کی  که برگشت  سمتمان به ها

 .زدم صورتش  گرید



  دستم مچ تیعصبان با ناگهان و کرد نگاهم زده بهت

 .چاندی پ و گرفت را

  شیپا وسط به یا ضربه و کردم بلند را چپم یزانو

  آرام توانست فقز و شد خفه گلو در ادشیفر که زدم

 کی دهیترس که آوردم باال را میزانو باز.کند فوت آرام

 !رفت عقب قدم

 !ینشد میعق بهت کردم رحم دیشا خوردم  گه بگو_

 !رفتم جلو که کرد نگاهم حرص با

ت تا بگو!تو؟ یندار دوست مچه بچه_   نکردم َشتَک 

 !!!زیعز وید گهید

  نیا که زدم  یگرید ضربه  من و کرد نگاهم تعجب با

 باز!کنم درکش توانستمینم که یدرد از زد ادیفر بار

 .افتاد هیگر به بایتقر که کردم  بلند را میزانو

 ! خوردم گه_

 .گذاشتم گوشم پشت دست.رفتم جلو  ثیخب

 . بلندتر.دمینشن_

  یشی،نمایروز یپ با بعد و  دیگو کردم مجبورش بار سه

 دنیشن با  که دمیکش عقب و زدم هم به را میها دست

 .زد خشکم یکس یصدا



 !!! ایمیک_

 گه به را خودم م،یبرس که خانه به بودم مطمعن

 .نبود یا چاره اما انداخت خواهد خوردن

 .زدم یچشمک.کردم نگاهش و برگشتم

 ندارم ت یامن دستت از میبرس خونه دونمیم منکه_

 .کنم یخال  و میدل و دق  بزار حداقل

 که کردم یپسر شکم حواله یمحکم مشت و رفتم جلو

 .بود مشتش در کردن فوت حال در همچنان

 .کن فوت محکمتر.دهینم جواب  ینجوریا_

  شکمش یرو را دستش نباریا و کرد نگاهم حرص با

 .بود گذاشته هم

 ! یوفتادیم خوردن گوه به دینبا یبفهم تا زدم اونم_

  تعجب با ها  یبعض.گرفت را میبازو و آمد  جلو حسام

 !باخنده ها یبعض و کردندی م نگاهم

 که یفتیب خوردن گوه به دیبا که ییتو ن یا خونه تو_

 . عشقم

 .کردم  نگاهش تخس

 !که فتمینم یول  میندازمت_
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 *** 

 

 حسام #

 

 جوره چیه را مورد کی نیا و داشتم  استرس

 .کنم کنترل توانستمینم

 االن ایمیک بودم مطمعن و داشتم استرس عروسها مثل

 دست ریز آسوده و آرام یلیخ و.گزدی نم هم ککش

 . دهیخواب  شگریآرا

 تا که بود نیا آن و دانستمیم خوب را زی چ کی اما

 و خورده را حاضران تمام و شگریآرا  مغز قطعا االن

 . زدیریم زبان  دارد همچنان



  جانیه با کردن صحبت حال در االن که یی او تصور از

  میها لب یرو ینیریش لبخند خودش مخصوص و وافر

 .کردم خداراشکر و بستم را میها چشم و کرد جاخوش

 

  راه در هم  خودم و بزنند گل تا بودم داده  را نیماش

 .بودم شگاهیآرا

 نیماش یرو  یها گل  دیبا حتما که بود گفته ایمیک

 خودش قول به که خواستیم باشند،چون یمشک

 به و باشد عروس نی ماش «جانشی المبورجون»

  اهیس رز یها  گل با رنگش قرمز دردانه  بی ترک نظرش

 .شدیم یعال

 

  هم نیهم یبرا .نداشتم قبول را اش هینظر نیا اما من

  و ندادم لشی تحو عروس  نیماش یبرا را ینی المبورگ

 دهیخر شیپ روز دو که را یدیجد و ام ی ب آن یجا به

 بود بودن عروس نیماش فقط قصدم هم اول از و بودم

  شیرو یها گل که بودم گفته و بودم داده لیتحو را

 .باشند قرمز حتما

 



 که ربا  یزی چ مکمل و  برعکس که  ییجورها کی

 .نکند را می موها که بودم دواریام و بود خواسته ایمیک

 را عروسش لباس یوقت که بودم مطمعن یطرف از

 پوشدیم را آن غرغر یکم  از بعد اما زندی م غیج ندیبب

 دیگو ینم یز یچ و آمد خواهد خوشش آن از هم یکل و

 .دمیترسیم واکنشش از کمی اما

 

 خواهد من مال باالخره امروز که نبود باور قابل میبرا

 نهیس در نفس که یروز و عمر آخر تا من و شد

  یبستن کنار  در بودن یعنی یزندگ لذت و  داشت خواهم

 ! محبوبم و خوشمزه جان

 

 که قشنگم عروس نام دنید و یگوش خوردن  زنگ با

  بود کرده عوضش شگاهیآرا راه در صبح امروز

 را یگوش هنوز و کرده لمس را سبز کونیآ و دمیخند

  کرد مجبورم غشیج یصدا که بودم نگذاشته گوشم دم

 بلند جانشیه به و دارم  نگه دور گوشم از را یگوش

 !بخندم
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 :گذاشتم گوشم یرو را یگوش  آرام آرام و دمیخند بلند

 

  آخر شب  تا یخمار  تو  بزارمت خوادی م دلم فیح_

  یریتصو تماس وگرنه یا یب در خجالتم از  قشنگ وقت

 ! کردمیم دعوات تر قی دق و گرفتمیم

 

 خنده اش ییپروا یب و یشرم یب نیا از و دمیگز لب

 :شد خشک لبم یرو

 

 !؟یچ یعن ی ایح یدونیم شما عشقم_

 

 کمال در اما کند میدعوا و بزند داد االن داشتم توقع

  با که کرد زدم حرف به شروع زده ذوق دویخند تعجب



 گوش و  بستم را میها چشم احساس از پر و عشق

 ! بخشش آرام و دلنواز یصدا به سپردم

 

 قطع جون آخ!عشقم؟  یگفت من به االن  تو!یوا_

  تو نهیبب بزنم زنگ هی خر یار نیا به من کن کن،قطع

 دورت.حسام غش االن من یوا!عشقم یگفت من به

 ارشادم جان  حسام بگردم دورت.دلم عشق که بگردم

  و یچ حکم من یبرا تو یدونیم!ایمیک یاخه،زندگ من

 !؟یدار

 

 : دادم را جوابش عشق با و دمیخند

 

 از یکس ست ین الزم بعدشم.عشقم خدانکنه  که اوال_

  و زن نی ب فقط و ایخصوص که ما ی حرفا   نجوریا

  یچ حکم!جان؟ دوما.بشن باخبر شهی م زده شوهرا

 !!!خانمم؟

 



 دیبا چطور دانمینم.ختیر دلم که دیکش نفس چنان

  را روزش و  حال نیا بخواهم یروز اگر کنم فشیتوص

 !اما کنم فیتعر  یکس یبرا

 و بلند یصدا با وقتها یبعض  ها دختر ذوق شدت از

 ذوق و نفس هم و کشندی م غیج هم  باهم همچنان

 !است نیریش اما ستین فیتوص قابل  که کنندیم

 تمام ها قند نیا و قندند!نندیریش ها دختر تمام کال

  خبر خودشان مواقع از ی لیخ و هستند  پسرها یزندگ

 !!!ندارند

 

 !یدار خچالو ی حکم_

 

 ادامه خودش که بپرسم سوال خواستم و کردم تعجب

 :دمیخند جوابش با و داد

 

 اگه هم  یبستن!جانم یبستن من تو  قول ن،بهیبب_

 اگه توهم !رهیم نیب از و شهیم آب  نباشه خچالی

  خچالی یباش  دیبا شهیهم پس.شمیم نابود من ینباش

 ! جانم
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 .شدم  یخوش غرق فکرش  جور نیا از و دمیخند

 دارد فرق  ها دختر تمام با دختر نیا که  ام گفته بارها

 گرید دختران با شیها  تفاوت از گرید یکی نیا و

 .است

 .دارد فرق هم احساساتش  انی ب نوع یحت او

 . است تک

 . است ناب

 ! است بکر

 ! دختر نیا از شومیم رابیس من و

 

 !دارم؟ ویچ حکم  تو واسه من  بگم حاال_

 



 :دیکش یق یعم نفس و کرد  ذوق حرفم نیا دنیشن با

 

 !جانم؟ خچالی  یچ_

 

  نبود بست  جان ریشمش.دمیجد لقب از هم نیا.دمیخند

 ! شده؟ اضافه آن به هم جان  خچالی که

 

 !ده؟یجد لقب_

 

 که دهم صی تشخ توانستمیم هم نجایا از من و دیخند

 من یرو روبه  که انگار  دییتا نشانه به  را سرش االن

 :دهدیم تکان است

 

 یگل نکن عوض حرفو حاال.عشقم دهیجد لقب.بله_

 کچلم شگرهیآرا نیا.برات دارم ویچ حکم   بگو.جان

 !کنه وصل و تورم خوادی م حاال.کرد

 



 که یعروس  لباس و عروس تور با دنشید تصور از

  شهیهم از  شیب و نشسته تنش در بی عج دانستمیم

 .شدم لذت غرق درخشدیم

 

  یتو تا ریشمش  کی!یدار غالف حکم من یتوبرا _

 به یبیاس  و!آرومه.ادیبرنم دستش از یکار غالفه

 ده .شهیم دهیکش رونیب غالف از یوقت اما.زنهینم یکس

  رو غالف حکم من یبرا تو .رنیمیم دستش از نفر ها

 شویعاد روال ایدن کنارتم یوقت!جان یبستن یدار

 خودمم.یستین کنارم یوقت یول.آرومم.گذرونهیم

 !مردم ...یعنی.ستمین زنده.ندارم وجود.ستمین

 

 :شد  حبس نفسش

 

 !هیحرف چه نیحسام؟خدانکنه،ا_

 

 :نشست لبم یرو ینی ریش لبخند

 



 نمیبب بگو.حاال نایا الی خیب.که بگرده دورت حسام_

 !نداشت؟ یمشکل!؟یدید عروستو  لباس

 

 در ی زیچ و بود دهید را لباسش اگر  بود بیعج

 .گفتینم موردش

 

  یرو از آخه  دارنیبرم دست  مگه نایدم،ایند.بابا نه_

 اگه بپوشمش برم خوامیم االن!من؟  صورت و سر

 ! یکن قطع

 

 :بود دهیند هنوز پس

 

  حاال.بشم حاضر یزارینم ی شد مزاحم.گهید کن قطع_

 سر بخدا.ها تمومه کارم گهید ساعت مین!؟ییکجا

 . کنمیم  ،پوستتوینباش نجایا ساعت

 

 . شدند گشاد میها چشم/

 !بود؟؟؟  یشاک حاال  و بود زده  زنگ خودش



 

 ! بچه یزد زنگ تو!تو؟ به زدم زنگ من_
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  متوجه و  دیچیپ گوشم در آزاد بوق تعجب  کمال در

 .کرده قطع را تماس شدم

 باز با که فرستاد میبرا یامیپ شدن قطع  محض به

  باز دختر نیا ییپررو از دهانم خواندنش و کردن

 :ماند

 

 کردم جانم،قطع جانم،حسام ری شمش.جانم  خچالی  خب_

  روز زنشو که آدم.گهید یبود شده پررو یادیز چون

 یاصل یحرفا.زمیعز رهیگی نم حرف به نقدریا یعروس

 قربون من.یبزن دیبا خودمون عاشقونه خونه تو شب

 !که برم عاشقم و  متعصب یآقا



 

 .گذاشتم شلوارم بیج در را یگوش و دمیخند

 شگاهیآرا سالن  یجلو دیبا  گرید ساعت مین بود گفته

 خواهد غر غر یکل کنم رید اگر دانستمیم  خوب و باشم

 .کرد

 

 *********************** 

 ا یمیک#

 

 .بودم شده کالفه  شگریآرا دست ریز صبح از

 از هم بعد  و کنم داد و غی ج و شوم بلند  خواستیم دلم

  و کردم عقد روز که یکار قایدق.بزنم رونیب سالنش

 .دمیخند سرش هم چقدر

 بر دستم از  درست کار و شرم من کال  حسام قول به

 !دیاینم

 

 ! آخه بکشه دیبا  یچ امشب داماد که یوا_

 



 را خودم داد اجازه باالخره و کردم باز را میها چشم

 . نمیبب نهیآ در

 را من بازهم حسام با ام مکالمه شدن تمام از بعد یحت

 .کند تمام را کارش تا کشاند یصندل نیا به

  اما ام شده یشکل چه نمیبب تا بودم کنجکاو صبح از

 .دادینم را اش اجازه

  از نکهیا تا  نمیبب را خودم یرکیرزیز خواستم بار چند

  یرو که گفت ارانشیدست از یکی به و شد  کالفه دستم

 . بپوشانند پارچه با هارا نهیآ

 

 .بود گرفته ام خنده

 . ها کنمیم تیاذ را همه واقعا

 دایپ معنا یکس یبرا یزندگ  اصال نباشم من خب اما

 ! که کردینم

 

 !گلم ینیبب خودتو  یتونیم_

 



 دنید و نهیآ یرو از پارچه شدن برداشته با

 . ماندم خودم،مات

 .بودم کرده رییتغ حد از ادیز

 . باشم من نی ا شدینم باورم

 را دستم ناباور.آمدم وجد به نهیآ در خودم دنید از

 رژ و شمیآرا  ادی تازه که  بگذارم دهانم  یرو  خواستم

 .افتادم لبم

 .کردمیم نگاه خودم  به تعجب با

 

  یبپوش عروستو لباس میبر  وقتشه.خانم عروس خب_

 .برسه دومادم آقا االناست گهید که

 

 و شدم کنجکاو شتریب دنمی د با حسام واکنش تصور از

 .شد سست هول شدت از  میپا و دست
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 را عروسم لباس تا میرفت  یدگر اتاق سمت به آرام

 .بپوشم

 را لباسم جعبه بود،در مونا اسمش که  کنارم دختر

 . ماندم متعجب لباسم دنید با من و برداشت

  بایز واقعا  اما بودم دهیپسند که نبود یلباس  لباس نیا

 .بود

  از نتوانستم یحت که بود یداشتن دوست و  بایز یآنقدر

 حرف حرف آخر نکهیا از و شوم یعصب حسام دست

 .کنم لج و شوم ناراحت شد خودش

 

  شیرو  یحرف چیه یجا  و بود محشر لباس نیا

 !ماندینم

 کمک به و آورد رونیب اطیاحت  با و آرام  را لباس مونا

 .دمیپوش را  لباس باالخره الهام و مونا

 

 را من دهنوز  و بودند یاصل سالن در سبا و فرناز

 . بودند دهیند

 .رفت هم در میها اخم شانیها غیج  غی ج فکر از



 

 خودم به و ستادمیا بود سالن  گوشه یقد نهیآ  یجلو

 .شدم رهیخ

 .بود دلبر و  بایز  زیچ همه  از شیب لباسم

 

  و بود شده کار یکم اش نهیس یرو.بود یبند لباسم

 . بایز العاده فوق اما بود کم پفش

 یحت که  بودم شده زده ذوق لباس دنید از یآنقدر

 . کنم فشیتوص توانستمینم

 

  خودم دنید از که زدم یچرخ و گرفتم را راهنمیپ دامن

 .دمیخند بلند و کردم ذوق

 تمام و حسام دادن هیهد  بابت خدارا دلم در و دمیخند

 !کردم شکر  دنمانیرس هم به و مشکالتمان تمام شدن

 .دمیچرخ سمتش به مونا یصدا دنیشن با

 تا کرد کمکم و آمد سمتم به سمی سرو  جعبه با

 .بندازم را سمیسرو



 خودم که  یسیسرو با آنهم یحت که یان یبرل  سیسرو

 .کردیم فرق بودم دهید

 همراه به خودم که یز ی آنچ با هم می ها کفش یحت

 .بودند شده عوض همه هم بودم دهیخر حسام

  تواستمینم  که بودند نی دلنش و بایز همه یآنقدر اما

 .بزنم غر و کنم یاعتراض

 

 !درن پشت دوماد آقا خانوم، عروس_

 

  به استرس با و انداختم خودم به نهیآ در را آخر نگاه

 .افتادم راه در سمت

 .نندیبب مرا هم سبا  و فرناز یحت  ندادم اجازه

 جوابشان در و نه گفتم کردند اسرار هم چقدر هر

 :گفتم

 

 ! ننیبب منو دیبا آقامون اول_

 



 همان از  و بودند دهیخند دو هر حرفم نیا دنیشن با

 !یپران مزه به  بودند کرده شروع در پشت
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 **** 

 

  منتظر و ستادمیا در به پشت که لمبرداریف اشاره با

 .ماندم

  و شد تر تند قلبم ضربان  آمد که در شدن باز یصدا

 !فشردم دستم در تر شیب را گل دسته

 سمتش به آرام ام شانه یرو یدست گرفتن قرار با

 .ماندم مات دنشید با که برگشتم

 

* 

 



 سمت به شنلش دنیپوش سر از بعد آرام  آرام ایمیک

 با او و زد  یلبخند شگریآرا که کرد  حرکت رونیب

  رونیب سمت به هیطمان با  و آرام لمبرداریف یها اشاره

 .افتاد راه

  سرمه شلوار و کت با که دید را حسام  قامت پشت از

 . بود شده گرفته قاب ی خوشرنگ یا

 از که ییها قدم با و رفت قامتش صدقه قربان دل در

  حرکت سمتش به دندیلرزیم جانیه و  استرس شدت

 .کرد

 

  حسام شانه یرو را دستش که کرد اشاره لمبرداریف

  گذاشت،حسام حسام شانه یرو که را بگذارد،دستش 

 بست دلهره با را شیها چشم  او و برگشت سمتش به

  نور پر و  براق کرد،نگاه باز را شیها  چشم یوقت و

  دهید عمرش تمام در که  بود ینگاه نی تر بایز حسام

 .بود

 

  نظر از  را حسام صورت یاجزا تمام نگاهش با

 .گذراند



 برده را نشید و دل تمام بود سال چند  که ییها چشم

 .بودند

 داماد تا مانندیم منتظر که  ییها عروس  تمام برعکس

  یکار یبرا لمبرداریف اشاره منتظر ای  ببوسند آنهارا

 از و عشق با  را حسام چشم دو یرو و  شد هستند،خم

 !دیبوس  وجودش تمام

 

  یشانیپ تا کردیم اشاره  حسام به داشت که لمبرداریف

 پر و  بایز صحنه از اما ماند مات ببوسد  را ایمیک

 حرفه یلیخ و برد لذت بود زده رقمش ایمیک که یعشق

 مشغول  گرید یا هیزاو از و چرخاند را نیدورب یا

 !شد یبردار لمیف

 

 صاف را خطش که را ششی ر ته یرو گرید بار ایمییک

 را اش خورده  رژ یها لب بعد و دیبوس را بود کرده

 :کرد تیهدا گوشش سمت به

 

 ! من بگردم دورت_
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 بکشد عقب خواست و دی بوس  را حسام  چانه آخر بار 

 به را شی لبها و دیکش را  دستش طاقت یب حسام که

 !گرفت کام

 

  یعمر سال هجده تمام طول در بار نیاول  یبرا دیشا

  خجالت  لحظه نیا در و  امروز بود گرفته خدا از که

 ! شد سرخ خجالت شدت از و دیکش

 

  حسام اما زد  حسام نهیس  به آرام مشت با و شد سرخ

 . داد  ادامه همچنان و نشد الیخیب

  یایزوا از و دیچرخیم  دورشان لبخند با لمبرداریف

 ! گرفتیم لمیف شانیعاشق از مختلف

 



 یحرص  نگاه با ایمیک  و دیکش عقب  حسام باالخره

 .شد حسام خنده باعث که شد اش رهیخ

  لحظه هر بیعج امشب که ینگاه و خنده با حسام

  دسته زدندیم ادیفر شیای میک به نسبت را عشقش اش

 ایمیک که گرفت شیجلو را رزش یها گل از پر گل

 رفت عقب ی قدم بعد و انداخت گل دسته به ینگاه اول

 .شد دور و

 

 تر با ایمیک و کرد نگاهش دلهره و تعجب  با حسام

 :  آمد حرف به شی ها لب کردن

 

 !باشه قرمز رز شاخه هی وسطش بودم گفته_

 

  هرچه یول.گرفت دلهره و  کرد نگاهش تعجب  با حسام

 .بود نگفته او به را یزیچ نیچن  کردیم فکر

 به نگران و دهیترس که حسام چهره دنید با ایمیک 

 . زد یشخندی ن دیرس یم نظر

 گل دسته آرام و برگشت رفتهرا عقب یها قدم و زد و

 :گرفت حسام دست از را



 

 .کنمیم قبولش خوشگله چون_

 

 .کرد نگاهش حرص با حسام نباریا که زد یچشمک

 رونیب شگاهیآرا سالن از ساعت مین از بعد باالخره

 عکس بود قرار که افتادن راه یباغ سمت به و زدند

 .کنند ثبت آنجا را اشان عاشقانه لحظات و شانیها
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 نفس #

 

  دینبا.ردیبگ سر امشب یعروس نیا گذاشتیعمرانم

  نبود یزیچ نیا چون دندیرسیم هم به  ایمیک و حسام

 .خواستیم او که



 تا بود نشده موفق بود کرده یکار هر صبح از 

 را اجازه ن یا رهام چون بزند هم به را  امشب مراسم

 .بود نداده او به

 

 !کن تمومش گهید نفس نه نه،گفتم گفتم_

 

 شکمش در  بچه لحظه همان که کرد نگاهش حرص با

 .زد یمحکم لگد

 

 هم مال  امشب اونا.رهام نه ها؟چرا!نه؟ چرا_

 میتون ینم گهید که اونموقعست.شنیم یک ی باهم.شنیم

 !فرصتمونه نیآخر نیا رهام.میکن جداشون  هم از

 

 وارد و گرفت دست در را یگوش او به توجه  یب رهام

 .شد  اش یگالر

 

 رانیا از گذاشت و کرد بانور هارو عکس اون حسام_

 با.میبنداز راه ایمیک با می تونیم رو یباز همون.رفت

  میبگ حسام به که نهیا برنامه  بار نیا که تفاوت نیا



 رفت رانیا از که روز همون قایدق.یا حامله  ازش که

 !یبش مادر تو شد باعث دید بار اون یتو تورو و

 

 . کرد نگاهش متعجب نفس

 لذت شیبرا شدت به یرحم یب نیع در نقشه نیا

  را ایمیک  و حسام یخوب  به توانستیم  و بود بخش

 .کند جدا هم از شهیهم یبرا
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 که برود کارش اتاق سمت  به خواست و شد بلند جا از

 .گرفت را  مچش نفس

 

 یدونیم.رهام نداره یا دهی فا چیه گهید امشب  از بعد_

 .خودتم

 



 یرو و دی کش رونیب نفس دست از را دستش رهام

 :نشست مبل دسته

 

  وابسته قبل از شتریب بعد به امشب از یول  اره دیشا_

  شتریب.دارن دوست و  هم شتریب.شنیم گهید هم

 و آدم هی نکه یا نفس.کننیم بودن خوشبخت احساس

  شیبکش ی بخوا  و باشه شده دور فرش از یکم یوقت

 یوقت اما کنهی نم احساس رو یدرد چندان فرش رو

  هست ،اونموقعیبکش فرش به عرش از رو یکس هی

 .کنه درک رو یواقع یناراحت و درد تونهیم که

 .نهیهم  هم ایمیک حسامو تیحکا 

 . دنی نچش بودن،رو شدن،باهم یک ی  طعم هنوز

 جداشون  یوقت که نشدن هم وابسته همه  اون هنوز

  یخوشبخت اوج تو خوامیم.بکشن عذاب بتونن میکن

 گهید که نیزم بزنمشون یطور.نی زم بزنمشون

 .کنن راست قد نتونن

 پدر خبر خوادیم و ست حامله ایمیک که یاونموقع

  که بفهمه قراره موقع همون و بده بهش حسامو شدن

  هم ینجور یا حسام و داره  بچه گهید کس از شوهرش

 . بچشو ده،همیم دست از اشویمیک



 رهیم قراره چه از هیقض بفهمه یوقت ای میک نیهمچن

 رو حسام کارش نیا با  و کنهیم سقط قطعا بچشو

 .دهیم دست از شهیهم یبرا

 فقط و شیپ راه نه دارن پس راه نه دو هر ینجور یا

 .بشن نابود نکهیا تا مسوزن و سوزنی م و سوزنیم

 .ستین نجوریا یول امیمیک عاشق من کنندی م فکر همه

 بودن برتر یادعا ادیز که ییدخترا خوامیم فقط من

 .نیزم بزنم رو کننیم

  بازم نمیبب بازهم عمر اخر تا رو یدختر نیهمچ اگر

 .ندازمیم راه باهاش رو  یباز  نیهمچ

 دست به رو  یچ همه توننینم که بفهمن دیبا دخترا

 به رو یا اجازه نیچن من امثال و من چون ارنیب

 !دهینم یکس
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 که یکسان همه که شدند سالن وارد هم دست در دست

 و ستادندیا شانیپا به بودند آمده شان  یعروس یبرا

  ینحو به کس هر و زدند  زدند،سوت غی زدند،ج دست

  که یعاشق زوج انیم وندیپ یبرا را خودش یخوشحال

  اما بودند دهی نکش دنیرس هم  به یبرا یادیز درد دیشا

 . بود ادیز انتظارشان

 خود قلب در  را گریکدی عمرشان تمام با یتقر کدام هر

 .بودند کرده حفظ

 

 که یصورت در یکن حفظش قلبت در  را یکس نکهیا

 به کندیم تالش و زندیم ادی فر را یگری د زیچ مغزت

 یدرست انتخاب او که لفهماند نفهمت زبان  قلب و تو

 از تر مهم و خواهدیم  خواهد،دلیم ست،شجاعت ین

 ! خواهدیم صبر  کی همه

 

  محکم یها قدم و گرفته باال یباسر هم دست در دست

 تمام با و کردند  حرکت گاهشانی جا سمت به

 . کردند ییگو آمد خوش همانانشانیم



 در تا بودند  آمده که ی مهانانیم با احترام با دو هر

 و کردند برخورد شوند  کیشر حدشان یب یخوش

 .کردند تشکر حضورشان بابت

 

 با گاهی جا به باالخره و فشردند را  گریکدی دست

 .دندیرس شکوهشان

 خوش دو هر  به سالن یج  ید نشستنشان محض به

  یجوانها  یکیموز  کردن یپل از بعد و گفت آمد

 یینما هنر  به شروع  و رفته وسط ارشاد  خانواده

 .کردند

 

 از و بود  ها جشن نجوریا ثابت هیپا شهیهم که ایمیک

  نکهیا کرد،از یم یکوبیپا و دیرقصی م آخر تا اول

  یجا در  مدام و بود کالفه بود نشسته جا کی امشب

 :خوردی م وول خود

 

 !مگه؟ داره خ یم تیصندل_

 



  همچنان و دینکش دست بازهم حسام حرف دنیشن با

 :دیرقصیم  شیجا در زیر

 

 هیپا شهیهم که یمن سخته  خب اما نداره خیم نه_

 !خب برقصن هیبق و نمیبش نجایا بودم زایچ  نجوریا

 

 : داد ادامه و دیچرخ حسام  سمت به

 

 ! جان؟ حسام که یمتوجه_

 

  باز آرام را  شیها چشم و  کرد نگاهش عشق  با حسام

 .کرد بسته و

 : برگشت تی جمع سمت به  نگاهش ایمیک

 

 بدونم بودم  کنجکاو ای عروس تو شهی ،همیدونیم_

 هم گوش در مجلس آخر تا اول از که دوماد عروس

  کنمینم دایپ حرف االن ی گن،ولیم یچ  زننیم حرف

 ! کنم تجربش



 

 : دیخند حسام

 

  یهست هم دومادا عروس ییتنها لحظات فضول تو_

 ! م؟یک میک

 

 کرده شیصدا  نگونهیا حسام هم باز نکهیا دنیشن از

  حسام یبازو از یشگونی ن و کرد نگاهش یعصب بود

 !امد ین حسام یابرو  به هم خم یحت که گرفت

 

 ! جوجه؟ ادیب دردم یداشت توقع مثال االن_

 

 ! چرا خودش ناخن اما بود  نگرفته درد حسام  یبازو

 

 یج ید حرف دنیشن با کند اخم خواست  نکهیهم

 :کرد نگاه حسام به و شد  شل ششین

 



  تا وسط انیب کم کم هم گلمون دوماد خب،عروس_

 ! مینیبب رو عاشق زوج  نیا ییهنرنما

 

 مقابل در ا یمیک نکهیا افتادن نیا ادی و دنیباشن  حسام

 بار نی هزارم  یبرا برقصد  خواهدیم آدم همه نیا

 را مراسم  نکرد اسرار چرا که کرد لعنت را خودش

 ! رندیبگ جدا

 

 خوب که کرد نگاه  یحسام به طنتیش با ایمیک

 . کشدی م خجالت دنیرقص از چقدر  دانستیم

  یلیخ که بود کرده رییتغ  هم حسام ییگو اما امشب

 یافراد تمام چشم مقابل در و ستادیا نی سنگ و نیمت

  کی مانند و احترام  با کردندیم نگاه گاهشانیجا به که

  یبرا  یهمراه درخواست ایمیک از  یواقع جنتلمن

 ! کرد رقص
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 حسام دست در را فش یظر دست افتخار  با ایمیک

 را انگشتانش،دستش سر لمس با حسام و گذاشت

 .فشرد

  محض به و رفتند  رقص گاهی جا  سمت به باهم

 نور و شد  خاموش سالن  یها چراغ تمام ستادنشانیا

 !شد متمرکز دو آن یرو

 

 و برقصند دونفره را اول آهنگ که بود نیا بر قرار

 ! حاضر جوان  یها زوج با را بعد آهنگ

  خاص مهارت با دو هر حسام و ایمیک و شد یپل آهنگ

 یینما هنر  به شروع  داشتند که یارث ینوع به و

 .کردند

 

  یها شانه یرو را شی ها دست ناز با  و آرام ایمیک

  یپهلو یرو  را دستانش هم حسام و  گذاشت حسام

 .گذاشت ایمیک

  گریکدی و  خوردندیم تکان بایز و آرام  آهنگ تمیر با

 !کردندیم تیهدا را



 

  رقص تمیر و گذاشت حسام نهیس یرو را  سرش ایمیک

 .سپرد حسام دست به را

 هر و کرد بلند حسام نهیس ی رو از را سرش بعد یکم

 .شدند رهیخ  هم یها چشم در نباریا دو

  حرف باهم شانیها چشم با اما کردینم کار شانی زبانها

 !زدندیم

 

 و کرد خم دستش یرو را ایمیک حسام آهنگ  انیپا با

 یصدا که گذاشت ایمی ک یشانیپ یرو را شیها لب

  ها چراغ تمام بعد یکم و رفت باال همه  غی ج و سوت

 .شدند روشن

 

  را شیها لب تماس هم حسام ها چراغ شدن روشن با

 . کرد قطع ای میک یشانیپ با

 .کردند قشانیتشو و ستادندیا افتخارشان به همه

 



 به هم جوان یها زوج بار نیا و شد یپل دوم آهنگ

  متمرکز ها رقصنده یرو سالن نور و وستند یپ دو آن

 !ایمیک  حسامو یرو  شتریب اما شد

 

 :دیبوس را  حسام  چانه ایمیک بار نیا و شد تمام آهنگ

 

 !من یزندگ تموم دارم  دوستت_

 

  را شیها لب بعد و دیبوس را اش یشانی پ بازهم حسام

 :چسباند گوشش به

 

 !من یمیک یبستن دارم دوست_

 

 و دیخند حسام که کرد نگاهش خنده و حرص  با ایمیک

 !بود شاد یفارس آهنگ کی  آهنگ بار نیا

 



 بار نیا و ماندند دو آن فقط و شد خلوت  وسط دوباره

 ایمیک و گرفتند قرار فاصله با یکم هم یرو به رو

 .کرد شروع و برد باال  مهارت با را  شیها دست

 

  که بود ماه کی چون بود هماهنگ بایتقر رقصشان

  ای دیکشی م اشان خانه  به را حسام ای روز هر ایمیک

 . کردندیم نیتمر باهم و رفتیم آنجا به خودش
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 ایمیک اشاره و خواست به بار نیا و شد تمام آهنگ

 . کردند شروع باهم دو هر  و شد پخش یآذر آهنگ

 از را بود،کتش یجانیآذربا  رقص به مسلط که حسام

  یکی امشب که فربد به دادنش از بعد و آورد در تنش

 .برگشت شی سرجا و داد بود شانیها ساقدوش از

 



 دو به را  شیها دست  آهنگ باشروع همه از اول

 یکم نوبت به را شیها دست بعد و  کرد باز طرف

  زانو شیها  دست با هماهنگ و آوردیم  نهیس کینزد

 .دیرقصیم  و کردیم خم  یکم را شیها

 

  را شیبایز یجان ی با آذر رقص حسام یپا  هم هم ایمیک

 .دادیم انجام

 لی اص رقص رسم به و رقص موقع  نوبت به

 و دندیچرخ  یم هم دور به دور کی دو هر  یجانیآذربا

 .دندیرقصیم  و گرفتندیم قرار هم یرو به یرو دوباره

 

 .اوردندین  کم کدام چیه اما شد تند تمیآهنگ،ر اواخر

 بلندش پاشنه یها کفش با ایمیک که داشت توقع حسام

 ادامه بایز  و سرسخت همچنان ایمیک اما بکشد عقب

 .دادیم

 

 قالب هم در و بردند پشت  را شانیها دست دو هر

 .کردند

 .زدند پا رقص که دیرس یی جا به آهنگ



 !هماهنگ و هم با

 

 چیه اما دندیچرخیم هم دور و زدندیم پا رقص دو هر

 !!!! اوردینم کم کدام

 

 و ستادندیا نفس نفس با دو ک،هریموز شدن تمام با

 یقدردان و قیتشو واقعا دو هر  رقص بار نیا

 !!!!داشت

 

 !زدند دست و ستادندیا  افتخارشان به حضار بازهم

 

 . برگشتند گاهی جا سمت به تشکر با دو هر

 

 !!!یبرقص خوشگل نهمهیا کردمینم  فکر_

 

 نیا به نه اما است رقصبلد  حسام دانست یم ایمیک

 !یا حرفه  و ییبایز



 و بود کردنش زیسوپرا حال  در کسرهی  امشب حسام

 !بردیم لذت جوره همه او

 

 و کردند رقص به شروع  و رفتند وسط  جوانان بازهم

 داماد و عروس جداگانه  یها رقص نوبت آنها از بعد

 !!!بود شانی ساقدوشها با

 

 و کردند  شروع حسام همراه فربد و ارسالن،اردالن

 .وستندیپ جمعشان به هم نازگل  و فرناز و  نایم و ایمیک

 

* 

 و گفتند کی تبر شانیها کادو  دادن با همه مراسم آخر

 .کردند یخوشبخت  یآرزو

 و ماندند ک ی درجه اقوام فقط همانانیم رفتن از پس

  داماد عروس منتظر شانیها نیبرماش سوار آنهاهم

 ! برسانند اشان  خانه به آنهارا  تا بودند

 

 !!!کشونه عروس نوبت باشه هم ینوبت_



 

 آمدیم بدش یعروس قسمت نیا از شهی هم حسام

 ابانیخ در و ستادندیا یم تند تند جوانها چون

  یطرف از و بود هیقض نیا مخالف حسام و دندیرقصیم

  ادیز ابانیخ در  دینبا شب آخر را عروس بود معتقد هم

 !!!داشت نگه
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 یصدا و برد رونیب پنجره از را گلش دسته ایمیک

 .کرد ادیز تاته هم را نی ماش کیموز

  یخوشحال و  شوق و ذوق دنید با اما کرد  اخم حسام

 ! دیبگو یز یچ امدین دلش از ایمیک

 تا شد خم اردالن و د یرس کنارشان اردالن نیماش

 را دستش ع یسر که بکشد ایمیک دست از را گل دسته

 !نداد او به را  کار نیا اجازه و آورد داخل

 



  شیها لب کینزد و گرفت دست در را  دستش حسام

 . دیبوس و آورد

 انگشت با و گذاشت شیپا یرو را دستش بعد

 .کرد لمس را ایمیک دست  پشت شصتش

 

 ! حسام؟_

 

  کمتر را ضبط یصدا و انداخت  سمتش  به ینگاه مین

 .کرد

 

 !حسام؟ جان_

 

 :کرد نگاهش  ناز و طنت ی باش ایمیک

 

 دارم سوال هی خب یول  آقامون بال یب که جانت_

 !ازت

 



 بود گفته ایم یک که یآقامون«» لفظ از و  دیخند حسام

 نه و نود ها سال نیا تمام در که چرا شد  یخوش غرق

  کی آن و  شدیم رجان«خطابیشمش» مواقع درصد

  با نکهیا ای زدیم صدا را اسمش ای هم را گرید درصد

 .دی کوب یم شیپا و  دست به لگد

 

 استفاده عاشقانه ازکلمات بار چهار سه دیشا درکل

 و بود زده ضدحال بالفاصله بعدش که بود کرده

 .بود کرده نابود را اش ینیریش

 

 :برگشت سمتش به

 

 ! بپرس_

 

 :گذاشت شیپا یرو را گلش دسته

 

 !!!اپسر؟ی یدار دوست  دختر_

 



  که یطور دیخند بلند بلند و رفت سهیر خنده از حسام

 که رفت در دستش از نی ماش کنترل لحظه کی یبرا

 .کرد جمعش عیسر

 . دیخندیم هم خودش که ادناخت ای میک به ینگاه

 

 ثبت بعدش نخوردم ضدحال دفعه هر مثل  اگه بزار_

 !!!سفارشو میکن

 

 به گرید که  کرد نگاهش خجالت  یکم و  خنده با ایمیک

 .دندیرس  اشان خانه

 و صادق  و آقابزرگ مقابل و شدند ادهیپ نیماش از

 .ستادند یا صابر

 !گذاشت هم دست در را دستشان و آمد  جلو بزرگ آقا

 

 ام همه یدونیم توهم.حسام نداره گفتن  به ازین_

  من و ارشاده خاندان دختر تک دختر نیا که دوننیم

  مطمعنا پس.ایمیک جز باشه دختر که ندارم یپسر نوه

 .زهیعز یا گهی د جور برام

 .نبوده باباش  خونه چراغ فقط ایمیک



 و من یوقت تا.هست شهیهم و بوده منم خونه چراغ

 همونقدر و  خونمونه دختر ایمیک میا زنده بزرگ خانم

  خوشحال خونشون به ایمیک رفتن از الیل و صادق که

 . میشیم خوشحال هم طلعت و شن،منیم

 .ینگفت یگفت بهش باالتر گل از

 نیا ،ازیکن سرش،ناراحتش یبزن ،داد یکن تشیاذ

 اما فتهیحر تنه هی خودش دونمیم گرچه.میندار کارها

 .پسرم بگم الزمه

 دونمیم و زنت شهیم امشب ارشاد خاندان دونهی یکی

  محال دونستمینم اگه که یکنیم مراقبت ازش خوب

 ! بسپرمش دستت به بود

 . بگم دیبا گنویم که رسمه 

 

 ادامه و گذاشت هم دست در را حسام و ایمیک دست

 : داد

 

  یبرا پسر هفتا.بده بهتون  خدا دختر دونمی پسر هفتا_

  ستاره حکم  ییجورای و باشن  پشتتون کوه  مثل نکهیا



 ماه چون دختر دونمی باشن داشته تونویزندگ یها

 .شنیم خونتون چراغ!تکه

 

 :دیبوس را  هردو یشانیپ

 

 !دیبش خوشبخت_

 

  ختی ر اشک آقابزرگ آغوش در ایمیک اما نبود بیعج

 .دیکش آغوشش در محکم و

 در آقابزرگ و گرفت آغوش در را آقابزرگ هم حسام

 :زد پچ گوشش

 

 !بده بهش امشب رو یبستن پالک ریزنج_
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  و گفت یچشم  و دیخند بند گردن یادآوری با حسام

 . دیکش عقب

  یراه را رشانیخ یدعا تا بود پدرها نوبت بار نیا

  خانم نوبت هم بعد و کنند شانیزندگ خم و چیپرپ راه

 !ها  مادر و بزرگ

 

 ** 

 .بودند آمده خودشان خانه  به که شدی م یساعت کی

  نیهم هم ایمیک و گرفت دوش دنیرس محض به حسام

 .کرد تکرار را کار

 

  که یحال در دید نهیآ یجلو  را ایمیک و شد اتاق وارد

 تن یبلند نسبتا و ساده رنگ یمشک خواب لباس

 .بود ش یها دست به زدن کرم درحال و بود کرده

 . کرد حلقه  شکمش دور دست و گرفت قرار پشتش

 اش نهیس یرو  را سرش لبخند  و راحت  الی خ با ایمیک

 .دندیکش نفس را گریکدی تن عطر دو هر و گذاشت

 



 چشم بازهم و بودند شده رهیخ  گریکد ی به نهیآ از

 .زدیم حرف گریکدی  با شانیها

 

 رونیب را گردنبند و کرد بشیج در دست آرام حسام

 .دیکش

 

 حس با که دیکش  یقیعم نف و بست را چشمانش ایمیک

  باز شیها  چشم گردنش پوست یرو یز یچ یسرد

 .شدند

 و دیخند افتاد یبستن پالک به چشمش نکهی ا محض به

 .کرد نگاه را حسام  عشق با

 

 .زد حسام  گونه یرو یا  بوسه و برگشت سمتش به

 از و شد  خم و برگشت دوباره بعد و

 .آورد رونیب را اش هیهد جعبه ی نییپا یکشو 

 



 قرار یا نقره پالک شیرو کی که چرم بند دست کی

 شده نوشته بایز یلیخ و  تو تودر صورت به و داشت

 :بود

 

 جان«  ری»شمش

 

 .دیخند  حسام و بست حسام دست به را بند دست

 .دندیخندیم و بودند هم  یایهدا رهیخ دو  هر بار نیا

 ..کردو تیهدا تخت  سمت به را  ایمیک حسام
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 استرس شب نیا در  دخترها اکثر.بودم عجب در

  نگاهم و  نشسته تخت  یرو  طنتیش با اما دارند،او

  فرق جهان کل دختران تمام با دختر نی ا واقعا.کندیم

 !دارد



 ! خب بشم  مامان خوامیم  من ؟بابایاینم جانم  حسام_

 

  ایح واقعا دختر نیا.شدینم گشاد نیا از شیب چشمانم

 !رفتارش از بودم عجب در.نداشت

 

 !تو؟ یکشینم  خجالت_

 

 با رفتن  کلنجار مشغول و انداخت باال شانه الیخیب

 .شد عروسش لباس پیز

 

  بعد میکن یگردافشان  یستی وا اونجا یندار توقع خب_

 نیبب!که؟  بدم لیتحو ین ین هی بهت من گهید ماه نه

  موجودات ریسا با انسان دمثلیتول نحوه.میانسان ما

 .. که هینجوریا نیبب...بدم  حیتوض یخوای م.کنهیم فرق

 که زدم شیصدا  بلند و کند تمام را حرفش ندادم اجازه

 .دیخند

 .کمی بکش  خجالت_

 !دی فهمینم را ایح و شرم یمعن اصال بشر نیا



  من که  کشهیم خجالت شوهرش از  یزن کدوم_

 من بکشم خجالت کوچه سر بقال از برم  دیبکشم؟با

 !جانم ریشمش

  دمیکش نییپا  را لباساش  پیز آرام و رفتم سمتش به

 !برگشت عیسر که

 .شدم  مونیپش من_

 

 .کردم نگاهش متعجب

 ! ؟یچ_

 عاشقش اما.زدیم موج نگاهش در طنت یش یادیز

 .بودم

 . اصال شم مامان خوامینم_

  تخت یرو از و شد  بلند جا از حرفش دنبال به

  و کردم حلقه کمرش دور دست که برود نییپا  خواست

  را لباسش و دمیبوس را سرش.دمشیکش خودم سمت

 . دادم سر اش  شانه یرو از

  به یبیعج لیتما من یول  یبش مامان  یخوای نم تو_

 ! اصال کردم دایپ شدن بابا
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 **** 

  دیبا دانستینم اما بود کرده اش کالفه دلش ریز درد

 .کند کار چه

 اورا آمد ینم دلش از هم ی طرف از و بود خواب حسام

 ! کند دار یب خواب از

  به نیپاورچ و آرام و شد بلند تخت یرو از یسخت به

 .رفت  اتاق در سمت

 در بود حسام  به نگاهش کی که یحال  در آرام یلیخ

 و نییپا طبقه سمت شد،به خارج اتاق از و کرد باز را

 تا کرد رو   رویز هارا نت یکاب تمام و رفت  آشپزخانه

 !کند دایپ مسکن قرص کی

 

  که بودند داده او به ارایدن انگار یژلوفن کردن دایپ با

 . خورد  را قرص عیسر و کرد ذوق



 دستش و نشست آشپزخانه وسط یغذاخور زیم پشت

 !کرد مشت دلش ریز را

 

  دلش و بود شده شتریب شود کم نکهیا ی جا به دردش

 .کند هیگر درد از بلند بلند  خواستیم

 به یکم را شیها چشم و کذاشت زیم ی رو را سرش

 .فشرد هم

  که کرد بلند سر دهیترس یکس یپا یصدا دنیشن با

 :کندیم نگاهش نگران که دید را حسام

 

 ! ؟یدار درد!ا؟ یم یک یخوب_

 

 !کرده بغض چرا  دانستینم

 

 !کنهیم درد دلم_

 

 : گرفت یشتری ب ینگران رنگ حسام نگاه

 



 !دکتر میبر شو  حاضر  پاشو_

 

 : انداخت باال سر ها بچه مثل

 

 !خوادینم_

 

 و کرد حلقه شی بازو دور دست و آمد سمتش به حسام

 یآخ درد از که برداشت را قدم نیاول.کرد بلند اورا

 !!!! گرفت  آغوشش در و شد خم حسام که گفت

 ** 

 

 ا یمیک#

 

 داریب هردو همچنان ما و بود کرده طلوع   دیخورش

 نمانده  یاثر بایتقر و بود شده کمتر  دلم م،دردیبود

 و میبود دعوت شام عمو خانه که افتادم یشب ادی.بود

 :بودم گرفته پسرهارا حال شب آن یحساب

 



 از کالفه  و حوصله یب که بود شام از بعدش درست

 سمتش به دفعه کی حسام گاهیب و  گاه یها نگاه

 .کردم ری غافلگ را نگاهش و برگشتم

 !گرفت را نگاهش نه و شد هول نه

 زد زل چشمانم به تخس یها  بچه پسر مثل برعکس

 .کردم تعجب که

 خصوصا یکس نگاه در میمستق که نبود یکس حسام

 :بود ام رهیخ  نجوریا االن و شود رهیخ  دختر کی

 

 ! جان؟_

 

 : انداخت باال را شیابرو

 

 ! میبزن  حرف الزمه_

 

 :انداختم باال ییابرو تاک که بودم من بار نیا

 

 ! ؟یمورد چه  در اونوقت_
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  همراهش  تا بود منتظر همچنان  که ییاو  به توجه یب

 سمت به را راهم و شدم  بلند جا بروم،از اطیح به

 :کردم کج آشپزخانه

 

  گمتیم  شد خلوت سرم وقت هر.ندارم وقت فعال_

 ! یایب

 

 قرمز االن دانستمیم خوب اما کنم نگاهش برنگشتم

 ! شده

 !رفتم آشپزخانه به  و دمیخند زیر

 

 هم میرو  به یحت و نرفتم  سمتش را شب آن تمام

 .بزند حرف من  با خواستی م که اوردمین



 کشینزد که کرد نگاهم چپ چپ یخداحافظ  موقع

 :شدم

 

 مدرسه یجلو  یایب فردا که دمیم بهت نویا افتخار_

 حوصلم اگه حاال بعدش یکن  مهمونم ناهار هی و دنبالم

 !زنمیم حرف باهات دیکش

 

 .گذاشتم فرار به پا که بود کرده نگاهم یحرص چنان

  یوقت تعجب درکمال یول نداشتم توقع شب  آن یفردا

 یپرادو بر سوار که دمید شدم خارج مدرسه از

 دنبالم بودم متنفر  ازش شدت به من که یرنگ یمشک

 .آمده

 

 ********************* 

 رونیب گذشته از گوشم  کنار حسام یصدا دنیشن با

 : شدم دهیکش

 

 !دلم؟ جان چرا یدینخواب_



 

 شیر ته شدم  خم اراده یب و کردم نگاهش عشق با

 را شود شتریب تشیجذاب شدیم باعث که را اش مردانه

 !دمیبوس

 :زد بهم یچشمک و دیخند

 

 !خانوم شده شتریب محبتت_

 

 :دادم شدنجواب بلند نیح و دم یخند طانیش

 

  برسه الزمه،چه شهیهم مرد هی یبرا یدلبر  باالخره_

 که باشه داشته ادیز خاطرخواه مردت خب نکهیا به

 !شهیم هم  تر سخت کارت یاونجور

 

 بدرقه که ش ی ها چشم مقابل در و رفتم حمام  سمت به

 !بستم را در کردندیم ام
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 بمانم،در نجور یهم که شدینم.بودم گرفته را ممیتصم

  حسام یطرف از و رفتیم سر  ام حوصله  شدت به خانه

 .کنم کار دادینم اجازه

 .زدم یذوق پر  لبخند زنگ یصدا دنیشن با

  شیبرا را در خودم خواهدیم فقط و دارد دیکل دانستمیم

 .کنم باز

 

 به ناز با بعد کردم،و چک نهیآ  یجلو  را خودم اول

  باز را در یچشم از کردن نگاه رفتم،بدون در سمت

 فقط دهیترس و برد ماتم در پشت فرد دنید با که کردم

 ! کردم نگاهش

 

 !کردی م چه  نجایا او

 . بود کرده دایپ کجا از را نجایا آدرس اصال



  خانه وارد و آمد جلو قدم  کی که کردمیم  نگاهش مات

  عقب به شدت به و آمدم خودم به باالخره  که شد

 !نشد جا   جابه هم سانت کی یحت اما دادم هولش

 

 یعروس روزه دو تازه نکنم اشتباه اگه.گم یم کی تبر_

 !هوم؟.دیکرد

 

 .کردم نگاهش نفرت با

 

 اگر.ادیم حسام االن.رهام رونیب من خونه از گمشو_

 !یرینم رونیب در ن یا از زنده یینجایا که نهیبب

 

 . بود مخم یرو بدجور لبش  گوشه پوزخند

 

  تنگ یلیخ  یبود رمیاس که ییروزا اون واسه دلم_

 که یکس دونستمیم  یوقت اصال.جانم ایمیک شده

 تازه جون داره فاصله  باهام اتاق هی عاشقشم

 تا که بدون خوب نویا اما یکرد فرار خوب . گرفتمیم

 ! است،کابوستمیدن ایدن



 

 .شد خانه وارد و داد هلم

  دسته یرو و  رفت رنگم یآب  یراحت یها  مبل سمت به

 ! نشست مبل

 .کردم نگاهش یوعصب  گرفت حرصم

 

 میداشت باهم ییروزا چه ادیم ادتی!ا؟یمی ک ادیم ادتی_

  یچوندی پیم رو مدرسه که ییروزا!نه؟  مگه گهید

 روزا اون واسه زده لک دلم.رونیب میبر باهم یومدیم

 ! اصال

  یکاف هیتو تنها و گفت،تک و  زد زنگ نفس که یروز

 یکاف قضا از و یندار حوصله اصال و  ینشست شاپ

  زهر هی تونمیم دمیست،فهمین یکس  و خلوته شاپ

 که رمیبگ یشرف یب حسام اون از هم تو  از هم چشم

 !گرفت ازم عشقمو

 حسام حق تو نکهیا،ایمیک بمونه  ادتی خوب و زیچ هی

 من مال که یزیچ از من و یمن ،مالیمن  ،حقیستین

 مطمعن.رمیگ یم پس حقمو  و گذرمینم وقت چیه نباشه

 !باش



 

 عقب را خودم که آمد سمتم به و شد بلند جا از

 !دمیکش
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 : گفتم جمله  کی فقط من و کرد نگاهم یناراحت با

 

 !!! بود؟ دروغ یبگ شهیم_

 

 : کرد نگاهم

 

 ... یول  بود دروغ_

 

 !حسام؟  یچ یول_



 

 !کردم؟یم احساس نجوریا من ا ی داشت بغض

 

 !ایمیک ادینم ادمی شب اون از  یچیه من_

 

  اوهم یحت چون ختیر خت،قلبم یر قلبم و بستم چشم

 !نه ای اوست  مال بچه نیا نکهیا از نبود مطمعن

 و رفت یاهی س میها چشم  که شدم بلند جا از یسخت به

 حسام که فشردم و گذاشتم میها چشم  یرو را دستم

 گرم آغوش در شدم پرت که دیکش و گرفت را میبازو

 !امنش و

 

 اش مردانه و پهن نهیس  میها اشک و شکست  بغضم

 !کرد سیخ را

 

 ! ومدهین من به یخوشبخت_

 

 :دادم ادامه هم باز من و دیبوس را میموها یرو



 

 ! حسام حاملست ازتو اون_

 

 با اما بار نید،ای بوس  را میموها یرو هم باز

 !!! خشونت

 

 ! ستین مشخص یچی ه_

 

 دا وصرتش در و برداشتم ش نهیس یرو  از را سرم

 :زدم

 

  کاریچ یدونینم یعنی ست،ین معلوم  یگیم یدار_

 یعنی،یکرد یغلط چه شب اون یدونینم یعنی،یکرد

 تیواقع حرفش درصد هی اگه یحت یعنی،ی ستین مطمعن

 !!!! ارشاد خان حسام نداره وجود ییما گهید باشه
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 :بود نی هم تیواقع اما بست را شی ها چشم دمید

 

  دلخور ازت فقط چون نداره اشکال گفتم شیپ دفعه_

 و  یکرد باور و  رهام یحرفها  چرا که بودم

 هی چ داستان ینی بب  تا یستادینا و ی،رفتیرفت

 کارو وقت،فالن فالن زنت گفت یک هر چون!حسام

 چون!یبپرس خودم از ی ایب و دهنش تو ینزد کرده

  من،چرا،چون اال تهیواقع همه حرف که یکرد قبول

  یول کنهیم  یخنده،شوخیم  گهیم پسرا با شهیهم ایمیک

  یخرابه،ب  یدختر نیهمچ که ستین یمعن نیا به نیا

  ستین!!!!الکردار ستی،نیلعنت ستیباره،ن و بند

  نیا به نیا بخدا  جانم ریجانم،شمش عشقم،نفسم،حسام

  یفکر نی همچ ها پسر شما  چرا دونمینم !ستین یمعن

 !!!!دیکنیم

 

 و نداد اجازه اما میایب رونیب بغلش از خواستم و گفته

 :کرد بغلم تر سفت



 

 بودم،چون عرضه یب من چون بشنوم،آره نموندم_

 داشته تیواقع دمیشن که  ییها حرف که دمیترسیم

 ...باشن،چون

 

  توانستم یسخت به و آمدم رونیب بغلش از توجه یب

 که دستم و کردم باز را کمد بروم،در کمد تا قدم چند

 :دیکش را دستم رفت ساکم  سمت به

 

 ! یبر که یندار نویا  باشه،حق که هم یز یهرچ_

 

 :بود  اریاخت یب پرحرفم  و تلخ ی ادی ز پوزخند

 

 با همزمان دیدار حق پسرا شما دونستمیخب،نم آره_

 یجرم چیه به کس چی ه  آخرشم و د یباش نفر چند

  شوهرمون جز  به دخترا،اگر ما کنه،امای نم مرتکبتون

 راست تو!سنگساره م،حکممونیکن نگاه یحت یکس به

 !!!یشد بزرگ جامعه نیهم تو توهم ،چونیگیم

 



 که بود بی رفتم،عج اتاق  از رونیب سمت به الیخ یب

  ناراحت ای شدیم میدعوا یکس با یوقت  شهیهم من

 بود برعکس اما امروز دادمیم دست از را لمیشدم،میم

 !بود  مانده اجاق یرو یغذا ش یپ دلم چون

 

  را میصدا جا  همان دم،ازی چ را زیم و کردم گرم غذارا

 :کردم بلند

 

 !!!ایب ی خوریم غذا_
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 یبرا و نشستم زیم پشت بمانم منتظرش نکهیا بدون

 : دمیکش غذا خودم

 

 ! یموندیم  منتظر قبال_



 

 : ختمیر برنجم  یرو را  کردم،خورشت نگاهش یحت

 

 !نبود حامله شوهرم از گهید یک ی اونموقع_

 

  یرو دستش در ریکفگ دنیکوب با شد  مصادف گفتنم

 : سید شکستن و سید

 

 اون گه،ازید بسته!کن  ا،تمومشیمیک کن تمومش_

  زهارویچ نی ا یدار کسرهی رفته یعوض اون که موقع

 !گهی د هی،کافیگیم

 

  اشاره شکسته سید به شیها دادیب و داد به توجه یب

 :زدم

 

  لنگشو یکی دیبا!شی شکست و بود م یزی جه سید_

 ! سرت یرو  زارمینم مو  وگرنه!یبخر

 



 دیبگو یزیچ  خواست و کرد نگاهم تعجب با و یحرص

 را قاشق دهانم سمت به ام معده اتیمحتو هجوم با که

 ! شدم بلند  میجا از سرعت به و انداختم بشقاب در

 

 و کالفه یصدا  و آمد یم سرم پشت شیها قدم یصدا

 !زدیم  صدا را اسمم که نگرانش

 ! آوردم باال را ام نخورده  و خورده تمام

 گرفت را بغلم ریز خودش او و نداشتم شدن بلند جان

 یرو و کرد آب از  پر را داشت،مشتش نگهم و

 . دیپاچ صورتم

 بود دهیپر شدت  به کردم،رنگم نگاه خودم به نهیآ در

 پهنش نهیس از را ام هیتک داشتم قصد لجوجانه اما

 ! رمیبگ

 :داشت نگه را کمرم یعصب ام یباز لج دنید با

 

 پا سر یتونیت،نمیباز لج نیا از بردار دست د_

 یکن لج یخوایم یک با د!؟ یکنیم لج یدار و یسیوا

 !!!آخه؟

 



 :کردم نگاهش یکم حرفش دنیشن با

 

 دیبا ،پسیحفظ اخالقامو تموم یبچگ از یگفت بهم_

 دارم دوسشون که ییکسا و  زایچ که یباش دهیفهم نمیا

 دوست نیتر مهم تو!شم کیشر یکس با تونمینم و

 تونمینم من!ارشاد جان حسام ییایدن نیا تو من داشتن

 میدیشن هممون اکثرا.شم  کیشر گهید  کس با رو تو

 از اما کنه،منی م حسادت  بچش به بچه پدر  جا همه که

  وجود هنوز که کنمیم حسادت  یا بچه به دارم االن

 دارم هم اومد نخواهد وجود به اوصاف نیا با نداره،و

 !کنم ی م حسادت

 

 ندهیآ تصور از من و  دید،خندیخند  و کرد نگاهم

 !کردم  بغض مینوپا ی زندگ نامعلوم

 ییدستشو د،ازیکش را میبازو حسام و کردم بغض

 او اما کردم کج راه  اتاق سمت به  و میشد خارج

 اما بکشد حال به را من لجاجت با خواستیم

 ! نگذاشتم

 



 : دمی کش دراز تخت یرو و رفتم  اتاق سمت به

 

  شده،االن دیسف گچ مثل رنگت!؟یبخور   ارمیب یزی چ_

 !!!جان یبستن یلیوان یبستن یشد قایدق

 

 هیتشب ی لیوان یبستن به مرا که هشی تشب دنیشن از

 !گرفت ام خنده بود کرده

 

 !!!ترش ترش آلبالو!خوادی م دلم آلبالو_

 

 : کرد نگاهم تعجب با ام خواسته دنیشن با

 

 دایپ کجا از آلبالو زمستون تو االن من آخه!آلبالو؟_

 !!!بچه کنم

 

 :بستم را  میها چشم و دم یخند حال یب

 



 بخورمش،گفتم دیبشم،با داریب یوقت ی ول دونمینم_

 !ینگفت ینگ یبدون

 

 !بخوابم خواستیم دلم بیعج

 چراغ بودن روشن به یحت که امدیم  خوابم یآنقدر

 !نکردم  توجه هم اتاق
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 حسام #

 

 تازه یموها  یرو یشد،دست منظم که  شیها نفس

 .شدم بلند جا از و دمیکش اش شده رنگ

 !بستم را در و  کردم خاموش  را اتاق چراغ

 :بدهد جواب تا ماندم منتظر و گرفتم را  ایلیا شماره

 



 ! حسام؟  جانم_

 

  ایمیک صحبتم یصدا تا کردم دور اتاق از را میها قدم

 ! نکند داریب را

 

 یا ان ید  شیآزما جواب بتونن داره  احتمال ایلیا_

 !!! کنن؟ عوض رو

 

  مکث یکم با و آمد  نیماش در شدن بسته یصدا

 : دیچیپ گوشم در شیصدا

 

 یپزشک فقط رو جوابش شیازما  نیا نه،چون_

  تو خب  نه،و گهید یها  شگاهیآزما و دهیم یقانون

  رو جواب بتونه یکس نکهیا احتمال یقانون  یپزشک

 باشن،آره داشته آشنا اگر  یول!!!کمه یل ی خ کنه عوض

 !توننیم

 

 : داد ادامه  باز که میبگو ی زیچ  خواستم



 

  ادیز یلیخ  جعل حسام،االن هست ام گهی د احتمال هی_

 یچ  یبرا حاال جوابشو کنن جعلش توننیشده،م

 ! ؟یخوایم

 

 : زدندیم نبض میها قهیشق و بود انفجار حال در سرم

 

  شکمش تو بچه پدر کنهیم ادعا که هست دختره هی_

  نمیبب خوامیم آورده برام یا ان ید شیآزما جواب!کنم

 !هیواقع  بفهمم کجا از

 

 :بود متعجب شیصدا

 

 !!!؟ینکرد ازدواج جانت یبستن  تو مگه_

 

 :بود  شتریب اش  غلبه اخمم اما گرفت ام خنده

 

 ؟!هیبستن من زن یدونی م  کجا از تو_
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 :شد شتریب شیصدا در خنده یها رگه

 

 عکس ارسالن مینبود رانیا یوقت که ییاونجا از_

  جمال در که زد رشیز و  کرد یاستور  مونوییچهارتا

 !میهست جانشون یبستن

 

 من با شب همان قایدق ایلیا که نبود ادمی االن تا چرا

 :بود رفته رونیب

 

 بامن ا،تویلیا رونیب می رفت که یروز همون قایدق_

  به مربوط زیچ همه!اد؟یم ادتی یشد  هتل اون وارد

 !شبه اون

 



 : کرد دادن جواب به شروع بعد و کرد مکث  یکم ایلیا

 

 رو یرفت کجا  بعدش نکهیا یول ادمهی شبو  اون آره_

 بود مهم یل یخ من جلسه شب  اون اد،چونینم ادمی نه

 یاومد یبود،ول  جلسم ش یپ حواسم و  هوش تموم و

 ...نایارسالن شی پ  یگردیبرم که یگفت بهم

 

  سبز راهم سر نفس برگشت موقع اما بود نیهم قایدق

 !بودم حوصله یب که بود شب همان قایشد،دق

 

 اتفاق _شب#

 

 ای لیا خاطر به نداشتم،فقط را طیمح نیا حوصله اصال

 به یحت کنم  تحملش توانستمینم گرید اما بودم آمده

 ! ایلیا خاطر

 حرف شروع از کرد،قبل تمام را حرفش که دیوید

 :کردم ایلیا به رو و شدم بلند جا از کلیم

 



 یلی خ خونه برگردم من بشه داداش،اگر شرمنده ایلیا_

 !ستمین راه به رو

 

 شدهیچ یمعنا به را سرش و کرد نگاهم یکم ایلیا

  یخوها معذرت همه از و  انداختم سرباال دادکه تکان

 .زدم رونیب اتاق از و کردم

 

 که گرفت را دستم یدختر اتاق از خروج  محض به

 اما  امدیم آشنا نظر به یادیکردم،ز نگاهش

 ! شناختمشینم

 

  از شمارم  و ستین خوب لیخ زبانم من شرمنده آقا_

 ید،فارسی ا یم یرانیا نظر شناختم،به لتونی استا یرو

 غ !ن؟یش یم متوجه

 

  و اخم با را سرم و دمیکش  رونیب دستش از را دستم

 : دادم تکان تیجد

 



 تونمینم ینه،ول  و نود و صدیس اتاق برم دیبا گفتن_

 حالم!اتاقم؟ دیببر منو دیکن لطف شهیکنم،م داشیپ

 !!! دارم جهیست،سرگی ن خوب یلیخ

 

 و انداختم شش یآرا در غرق صورت به  ینگاه اخم با

 :دیکش و گرفت را دستم که میبگو نه خواستم

 

 !!!آقا کنمیم خواهش_

 

 و آوردم در دستش از قبل از تر یعصب را دستم

 :گفتم  بلند و افتادم راه  جلوتر

 

  رانیا فرهنگ که دیبدون د ید،بایباش یرانیا واقعا اگر_

  طرز و اعتقادات دیکنه،بای م فرق چقدر جاها  نجوریا با

 ! خانوم  سرکار دیبشناس هم هارو یران یا یها  فکر

 

  دنید با که کردمیم نگاه هارا اتاق درب تک به تک

 :ستادمیا بود  گفته را اش شماره که یاتاق



 

  خدمتکار یهرهتل  که باشه ادتونی نمیاتاقتون،ا نمیا_

 اتاقتون که  میستین شما خدمتکار من امثال و داره،من

 !دیکن کم زحمتو هم حاال!میبد نشونتون رو

 

  اما بخورد جا ام یعصب  و یجد لحن از  داشتم توقع

 ...زدو یناز با لبخند بدتر
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 ،امایخواه  عذر ای کند تعجب لحنم از  داشتم توقع

 شد کمیآمد،نزد سمتم به و  زد یناز پر لبخند  برعکس

  دیسف راهنیپ قهی من زده بهت نگاه به  توجه یب و

 ! دیکش خودش سمت به و گرفت دست در را تنم رنگ

 یدستمال گرفتن با اما رمیبگ فاصله او از کردم یسع

 از را چشمانم و رفت ل ی تحل توانم تمام مینیب  یجلو

 چشم یوقت بستم،اما دی چیپ بدنم در که یضعف شدت



  دنید دم،ازید چشمانم مقابل را ایمیک کردم باز را میها

  به میها  اخم صورتش زننده و حد از  شیب شیارا

 دور  را شدم،دستم کش ینزد و رفت هم در شدت

 زده ینیدورب  فلش موقع همان که کردم قفل کمرش

 ایمیک اما دمیچرخ بود شده زده فلش که یسمت شد،به

 !نداد اجازه

 

 بودم  گفته ارسالن جانم،به  حسام ست ین یزی چ_

 !میکن یاستور تا رهیبگ عکس ازمون

 

 : بود کرده  تیهدا اتاق داخل به مرا او و بودم دهیخند

 

 !!!؟یشد خارج رانیا از یک تو جان یبستن_

 

 را شد  اشک از پر شیها چشم کردم  حس چرا

 :دانمینم

 

 !نداشتم تویدور کنم،طاقت صبر نداشتم دوست_



 

 :شدند بسته درد با میها چشم

 

 !تو؟ ینداد طالق دادخواست  مگه...مگه_
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 :نباخت را خودش اما خورد جا

 

 !شهینم تو بدون یزندگ  دمید...شدم منصرف_

 

 ****************** 

 اطرافم از یدرک چی ه کردم باز که را میها چشم

 یدیشد سردرد اما هستم  کجا االن دانستمینداشتم،نم

 !سر البته و بود نی سنگ شدت به بدنم و داشتم



 

  یبرهنگ دن ید با و شدم بلند تخت یرو از یسخت به

 دنیخواب برهنه به عادت وقت چیکردم،ه تعجب بدنم

 !نداشتم

 ! بود نامرتب تخت اما نبود کنارم یکس

 دیشا که یاتفاقات از یدرک جیه و بودم گنگ و جیگ

 سرد آب  دوش کی فقط .نداشتم خبر بودند افتاده

 زدمیم حدس که یدر سمت کند،به سرحالم توانستیم

 .رفتم است حمام

  آب برخورد ستادم،بایا دوش ریز کردم باز را دوش

 !آمد ادمی زی چ همه و آمدم خودم به تازه سرم به سرد

 

 ! بودم آمده  هتل به ایلیا  با خاطرش به که یا جلسه

 ! ایلیا جلسه از خروجم و ام یکالفگ

 !بدهم نشانش را اتاقش  خواستی م که یدختر

 !شد گرفته ام ینیب یجلو که یدستمال

 !ایمیک دنید

 !نیدورب فالش



 ..... و

 

 گوشه از یاشک و دمیکوب وارید به یمحکم مشت

  اما قصد بدون و ناخواسته هرچند سرخورد،من چشمم

 ! بودم کرده انتیخ عشقم به

 به نیا و بودم کرده انتی خ  جانم ایمیجانم،ک یبستن به

 !نبود جبران ای رییتغ قابل  وجه چیه
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  یکس کردیم شد،حس  خارج حمام از  یبد حال با

  لحظه هر و داشته نگه اش خرخره یرو  را دستش

 !دهدی م فشار شتریب

 بود،مانند گذاشته  فشارش تحت اندازه و  حد یب بغض

 منفجر تا بود یکاف یسوزن تنها که ماندیم یبادکنک

 !شود



 

 ذهنش شد،تمام خارج اتاق از و دیپوش را   شیها لباس

  چه شبید انشانیم دانستینم که بود یکس ریدرگ

 ! داده رخ یاتفاقات

  ییراهنما بتواند که یزی چ ای اش چهره به چقدر هر

  جهینت به کمتر  کردیم کردنش،فکر دایپ یرا کند اش

 !دیرسیم

  داشت،واهمه واهمه اما شود سرمست خواستیم دلش

  یایدن از یریگ فاصله و یسرمست نیا نکهیا از داشت

 کند،هرچند خانت  شیایمیک  به باز تا شود باعث یواقع

 اما انهی کرده یکار  نیهمچ که نداشت نانیاطم

 !شدینم الشیخیب وجدان عذاب  احساس

 

 ************** 

 

  پنجه حوصله یب اش یگوش  زنگ یصدا دنیباشن

 در و برد فرو  اش یمشک پرو یموها ان یم را شیها

  چشم یرو  شیموها نی ب از را شیها  انگشت تینها



 چشم  شصت و سبابه انگشت با و داد سر شیها

 !فشرد را پردردش یهها

 نام دنید  با و کرد خط  پشت مخاطب نام به ینگاه

  نشست،هر شیها لب یرو  یجان یب «لبخندی بستن»

 کی و دادیم  رییتغ حسام یدرگوش را خودش اسم هفته

 را دختر نی ا یها  یوانگید یحت کرد،اوی م ویس زیچ

 !داشت دوست خودش اندازه به هم

 

  یرو را یگوش ترس با و کرد لمس را  سبز کونیآ

  غیج یصدا  شهیهم مثل داشت  گذاشت،توقع گوشش

 جان یب یصدا دنیباشن اما  چدیبپ گوشش در غشیج

 در یرفت،نگرانیم لیتحل شتری ب لحظه هر که ایمیک

 :نشست دلش

 

 !ندارم جون خونه،اصال ایب زود توروخدا حسام_

 

 ایلیا رسد،ازیم خانه به ع یسر که دیبگو توانست فقط

  سرباال هم را  ای لیا یها سوال جواب و کرد یخداحافظ

 : شد نی ماش سوار زود و داد جواب



 

 !کهی مرت کنه لعنتت رهام،خدا کنه لعنتت خدا_

 

 دایپ  حال وسط را ایمیک جان یب د،تنیرس که خانه به

 و حال دنید از شیپا و دست  یا لحظه یبرا و کرد

 !آمد خودش به عیسر اما شد سست ایمیک روز
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 در را خشی و جان یب  بدن و دیدو ا یمیک طرف به

 نیهم نداد،و جواب زد شی صدا گرفت،هرچقدر آغوش

 !شدیم اش ینگران دی تشد باعث ها

 خارج  خانه از و کند بغل را او توانست فقط

  را شیپا و  خواباند عقب یصندل یرو را ایمیشود،ک

 .فشرد  گاز پدال یرو

 



 نگاه که ییایمیک به و  گشتیبرم عقب به تند تند

 !بود دهیپر شدت به رنگش که کردیم

 ! بودند شده د یسف خوشرنگش و سرخ شهیهم  یها لب

 

 را ایمیک تن شدو ادهیپ عی سر مارستانیب به دنیرس با

 :زد ادیفر و  شد اورژانس کرد،وارد بغل

 

 !رهیم دست از داره کنه،زنم کمکم  ستین یکس_

 

 سمتش  به پرستار و دکتر چند ادشیفر دنیشن با

 !دندیدو

 

 به شیای میک تا بود منتظر در پشت که بود ساعتها

 پاسخ تواندیم یوقت فقط بود گفته د،دکتریایب هوش

 هوش به او که بدهد ا یمیک تیوضع مورد در یقطع

 !دیایب

 

 : رفت سمتش  به اتاق از پرستار خروج با



 

 ... پرستار  خانم_

 

  یز یخونر مار یکن،ب جشی پ رو یصالح ،دکتر یمحمد_

 !بده دست از بچشو ممکنه و کرده

 

 !بچه؟

 

 

 ممکن محال و بود یبستر او یایمیک فقط اتاق نیا در

 ... که بود

  باردار ایمیک یعنیشد، پرستار حرف متوجه تازه ایگو

 !بود؟

 

 !شد نگران شتریب و دیچ یپ گوشش در  پرستار جمله

 و دیایب رون یب اتاق از یکس تا بود منتظر لحظه هر

 دهیفا یب اما  آمده همسرش سر ییبال چه که دیبگو

 !بدهد او  به یقطع جواب تا نبود چکسی ه چون بود
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 ! رندیگیم جان یخبر یب  و یقرار یب

 

 سر ییبال چه تابداند دادندینم را جوابش کی چیه

 ! خبر یب و قراربود یآمده،ب همسرش

  بود زده قدم را مارستانیب  یطوالن یراهرو بار صدها

 !نداشت یا دهیفا چیه شود،اما تمام انتظارش  بلکه

  یرو از را کردیم مشت  شتریب االن تا که را مشتش

 کرد حس که دیکوب وارید به ینگران و تیاعصبان

 ضربه که ییصدا شکستند،با دستش ی ها  استخوان

 سمتش به نفر بود،چند کرده جادیا وارید یرو دستش

 مهم شیبرا زیچ چیه او اما کردند نگاهش و برگشتند

 فقط و  بود اتاق درون االن که یدختر جز به نبود

 ! دارد ضعف شدت به  یز یخونر شدت از دانستیم

 



 قدم سمتش  به سرعت با اتاق از دکتر آمدن  رونیب با

 :برداشت

 

 ... م.دی بگ توروخدا!چطوره؟ من زن دکتر یآقا_

 

 شدت از همسرتون اما ارشاد جناب متاسفم_

 وارد بهشون که یعصب  فشار ایگو و یزی خونر

 تو و اومده نییپا شدت  به شونیاریهوش شده،سطح

 !کمان

 

 یها اندام تمام به را ستیا دستور زد،مغزشینم قلبش

 ! بود کرده صادر بدنش

 به شدت با آن کی در و شدند شل ش یها چهیماه

 ! خورد نیزم

 ! خواستیم استوار رهام که شد یزی چ همان قایدق

  یها زانو خوردن تا دنید از االن نی هم که یرهام

  چشم  یها چاله شدن پر و  افتادنش،شکستنش و حسام

  یزیچ همان قایدق نیا و کردیم قدرت احساس  شیها

 !خواستندیم نفس و او که بود



 

  رمیبگ عکس هی باهات خوادیم دلم چقدر  یدونیم_»

  بازوت دور دستامو دارم دوست!ارشاد؟ جان حسام

  تو عکسو اون من م،بعدیری بگ عکس و کنم حلقه

 در چشماشون و ننیبب دوستام تا کنم یاستور  نستایا

 !ادیب

 

 از را دستش و بود کرده نگاهش یحوصلگ  یب با

 ! بود دهیکش رونیب دستش

 نقدریا تا دیبگو  او به یزی چ تا بود برگشته سمتش به

 پر  یها چشم دنی د با اما چدینپ  شیپا و پر به

 !دیبگو یز یچ نتوانست و شد شد،الل آبش،قفل

 

 ! زارماینم دونهی از شتریب_

 

  و بود دهیخند شک با او موافقت دنیشن  از که ایمیک

  در شده جمع  آب تا بود شده باعث اش خنده نیهم

 ! شود زیسرر شیها چشم



 کرد پاک را  شیها اشک لباسش  نیآست  با ها بچه مثل

 :کرد ینچ و

 

 ! تا پنج_

 

 :برگردد بود خواسته و  بود کرده نگاهش حرص با

 

 ! ینیبب رشویخ  تا شیش_

 

 !کرد نگاهش  و برگشت سمتش به

  بود نیا ان و  خوردیم چرخ ذهنش در سوال کی مدام

 نیا مانند یا نسخه یگر ید بدبخت خانواده کدام که

 !دارند؟ را دختر

 

 :زد اد یفر قلبش اعماق در ییصدا

 

  یکس اگه یگ ی م که یدختر نیهم واسه من الکردار د  _

 !رفتم باشه داشته ازش



 

 نیا یبرا قلبش که بود نیا قتیبود،حق نیا قتیحق

 بود او به متعلق که یا جاده بود،از دهیلرز دختر

 یبود،تصادف کرده تصادف او قلب با و بود سرخورده

 را یشان،کسیها شان،مغزیها چشم بود  شده باعث که

 !نکند فکر و ندینب  گری کدی جز

 

  شش یجا  به و بود شده  روزیپ ایمیک باالخره روز آن

 !بود گرفته عکس بود،شانزده کرده یط که یعکس

 دروغ کس هر به انسان اما کرد کالفه  را حسام  آخر

 ! تواندینم خودش به دیبگو

 لذت دختر نیا  حضور ح،ازیتفر نیا بودن،از نیا از او

 !«بود  انکار قابل ریغ نیا و بردیم
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 ! حسام؟_

 

  و شد دهیکش رونیب افکارش از ایلیا یصدا دنیشن با

  جا تیوضع نیا در حسام دنید از ایلی کرد،ا نگاهش

 نیا در استوار،االن و  محکم شهیهم خورد،حسام

 بود که چه هر اما شده چه  دانستینم و بود تیوضغ

 !بود درآورده پا از بد را قشیرف

 

 ! من؟ داداش هیحال  چه نیا!شده؟یچ_

 

 !نداشت کفتن یبرا ی ز یچ چون نگفت زیچ چیه

  قیدورف هر بار  نیا و نشست نیزم یرو کنارش ایلیا

 و بودند داده هیتک مارستانیب سرد  یها وارید به

 ! بود کرده حلقه شانیها زانو دور را  شانیها دست

 

 بر انسان سر از دست وقت چیه که یخاطرات از امان

 !دارندینم

 پا از نتواند معشوق نبود و ترک اگر را عاشق انسان

 !ندازنشیم پا از خاطرات ندازد،قطعایب



 

 اش حنجره از ییصدا اما خواستیم زدن حرف دلش

 ! امدینم رونیب

  ایمیک اتاق سمت به که هارا دکتر و پرستارها یاهو یه

 !دیدو سمتشان به هراسان  و شد بلند جا د،ازید

 

 :شد بلند سرش پشت ایلیا

 

 نیچن  میتونید،نمیری بگ تیرضا همسرشون از_

 !خطرناکه  یلیخ ماری ب تیوضع!میبکن رو یسکیر

 

 :دیدو ها پرستار سمت به

 

  چه نمیبب بده  جواب یکی  توروخدا!خانوم؟ شدهیچ_

 !!!! آخه شهیم توسرم داره یخاک

 



  تکه تر مه همه  از و داشت داشت؛بغض درد شیصدا

  التماس لحن و صدا در شدیم را دلش شکسته یها

 ! مرد و کرد حس دارش

 

  و استوار کوه کی مثل  شهیهم که یمرد  یبرا مرد

 !نبود استوارش و غور از یخبر  االن و بود محکم

 

 تیوضع!ارشاد یآقا دیکن امضا نامه تی رضا هی دیبا_

  رو همسرتون میتونیم فقط ما که هیجور همسرتون

 سقط ی برا دیکنن امضا تنامهیرضا دیم،با یبد نجات

 ! نیجن
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  اما کردندینم حس مادر مانند را نیجن گاه چیه ها پدر

 فرزندشان قبال در یا  فهیوظ و تی عاطفه،مسعول

 !داشتند



 

 فرزندش نامه تیرضا نی ا کردن امضا با  که دانستیم

 لیدل نامه تیزضا نیهم اما گرفت خواهد او از را

 ! گرداندیم بر او به را اش یزندگ

 

 :کرد امضا را تنامهیرضا مکث بدون

 

 دیدونیم!د؟یگیم یچ  دیهست  متوجه دکتر خانوم

 احتمال اگر دیدونیه،می بحران چقدر  ماریب تیوضع

 نشونیجن سقط با باشه،شما پنجاه پنجاه مرگشون

 یکاف حد به ماریب د،بدنیکنیم صدش  در صد دیدار

  خونشو د؟پالکتیکرد چک  شویخون هست،کم فیضع

  دیبا حتما دیگیم دیدار نانیاطم با یلیخ  و دیکرد چک

 !کنه؟ سقط

 

 در گرید دکتر کی و  ایمی ک دکتر که دید  و رفت  جلوتر

 : هستند  مشاجره حال

 

 !برمی م مارستانیب ن یا از و زنم_



 

 :برگشتند سمتش به هردو

 

 جناب هست یبحران یکاف حد به مارتونیب تیوضع_

 همسرتون مارستانم،اگریب نیا سیی ر ارشاد،من

 !رمیپذیم  رو تشیمسعول تمام خودم بشه  شونیزیچ

 

 !گفت؟یم چه مرد نیا

  از داشت،حرف نخواهد وجود یبستن گرید که یزمان

 !زد؟یم کردن قبول تیمسعول

  خوب  که ایلیرفت،ا جلو  و داد ازدست را کنترلش

  که کند ینیب شیپ نتوانست هم بود حفظ را حسام

 !کند چه خواهد ی م حسام

 یحت کس چ یه را حسام نیا چون نبود ب ی عج چند هر

 ! شناختی نم هم خودش

 

 در را مرد یپزشک دی سف روپوش قهی و رفت جلو

 : گرفت مشت



 

  یوقت خورهیم دردم چه به تتیمسعول!هه!ت؟ی مسعول_

  داره تو کردن قبول تیمسعول کهیمرت!ها؟  نباشه زنم

 ییدکترا چجور!شهیم تموم آدم هی  جون متیق به

 مرگ و  نبوود درمورد راحت انقدر که  شما دیهست

 ! هاااا؟؟؟؟؟؟!دیزنیم حرف یکس

 

  دست زور رفت،با جلو و آمد خودش به باالخره ایلیا

 عقب را او و کرد جدا دکتر قهی یرو از را حسام

 !دیکش

 

  رو روبه ییزهایچ نی چن با هرروز ایگو که دکتر

  سبز یها یصندل سمت به  را حسام و رفت شد،جلویم

 :نشاند و کرد تیهدا  کارستانیب

 

 رو زنم خودم من!جوون کنمیم درکت خوب من_

  من اگر دیشا  هم موقع دادم،همون دست از ینجور یا

  گرم  هنوز خونم االن کردمینم امضا رو تنامه یرضا نیا

  زنت سر ییبال زارمینم بود،من روشن بود،چراغم



  سقط بچتو نذاشتم و نجایا اومدم ینیبیم که نمیاد،ایب

 هی من مثل توهم خوامینم که بود نیا  خاطر به کنن

  بار هزار  یروز و یبسوز  وجدان عذاب تو عمر

  امضا و کاغذ کهیت هی اون چرا که یکن  لعنت هخودتو

 با کردم فکر من که ی کاغذ کهیت هی  همون!یکرد

 دمینفهم اما دمیم نجاتش مرگ از دارم کردنش امضا

 از شهی هم یبرا اونو تونهیم کاغذ که یت هی همون

 !!!رهیبگ میزندگ

 

  و دیکوبی م شیگلو وارید و در به انهیوحش بغضش

 !!!!ییرها یبرا کردیم التماس

 : شد بلند جا از و زد کمرش  یرو ضربه چند دکتر

 

 ! پسرم باشه خدا  به توکلت_
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************************* 

 

  مارستانیب کل در الیل ی ها ونیش و ها  هیگر یصدا

 !بود دهیچیپ

 

 :ختندی ر یم اشک آشکارا صادق و ی پنهان کامران

 

 زارمینم!کنند کهیت کهیت بدنبچمو  زارمینم ...زارمینم_

 ....دیبکن دیخوای م یکار هر

 

 را حسام قهیرفت، حسام  سمت به و گفته را نیا

 :کرد التماس و زد ادیفر هیگر با و گرفت دردست

 

 یشینم خودش  قول به  حسام،بگو یزار ینم بگو_

 تی بستن یزاری نم بگو!یبزن ششیر به شهیت و ریشمش

 !!!! کنند کهی ت کهیت دخترمو یزارینم بگو!بشه آب

 

 :دیکش را  الیل یبازو و آمد  جلو صادق



 

 تو و من از شتریب خودش اون الیل بسته_

 .... کن،بسه بست داغونه،توروخدا

 

 را شیها   چشم حسام شد بخش وارد که آقابزرگ

 :رفت پدرش سمت به صابر بار نیا و بست بادرد

 

  بود نشده تموم  سرمتون! ن؟یشد بلند چرا  شما بابا_

 ... که

 

 به را دستش و شود تمام صابر حرف نداد اجازه

 :باالآورد  سکوت نشانه

 

 دخترکم یوقت  ستین مهم من فشار و قند رفتن باال_

 نرم پنجه و دست  مرگ با تخت اون یرو داره

  کنهیم جون داره نجایا پسرکم یوقت ستی ن مهم!کنهیم

  ی تا!کنهی م دق داره که نده نشون باشه،تا محکم تا

 چون! اورده کم ارشاد حسام بگن که نشه یجور

 یارشاده،وقت ارشاد،حسام خاندان ستون دونهیم



 نیا تو و  امروز و زنهی م زه،لقیبر خونه هی ستون

  اومدم و خوادیم یکمک من،ستون خاندان ستون لحظه

 !بشم ستونش تا

 

 :شد  بزرگتر پدرش یب بغض

 

  بعد بچت،من و زن شیپ  پسرم،برو زنت شیپ برو_

 یتونیم که دونمیم!ماندارمیا عشق قدرت به خدا از

  یراحت نیا به من طونکیش که دونمیم!یگردون برش

 !بره  کنهی نم ول ها

 

 ماه نشد،سه باز ش یها چشم و گذشت ماه سه

 چشم اما شد  برامده یکم فقط یکم گذشت،شکمش

 !نکرد با را شیها

 چشم اما شد نابود ذره ذره حسامش و گذشت ماه سه

 !نشد باز شیها

 

 و کردند دیام قطع ها دکتر ماه سه از بعد امروز و

 کسان به بدنش یاعضا یاهدا با توانندیم که گفتند



  یزندگ دادن دست از متیق  به ببخشند،اما یزندگ گرید

 !!!او
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 که شد یاتاق بپوشد،وارد گان تا کرد کمکش یپرستار 

 !داشت انیجر  آنجا در شیزندگ

 تمام مثل و  کرد کرد،نگاهش نگاهش و ستادیا دور از

 ش،حرفیها چشم حسرت در ماه سه نیا

 خدا و سوخت شیها طنتیش یحت و ش یش،صدایها

 بندگانش صورت از را نگاهش چرا وقتها یبعض

 ! رد؟یگیم

 

  تخت یرو  کنارش و  رفت جلو لرزان ییها قدم با

 یپزشک دستگاه عالمه هی االن که ی نشست،دختر 

 او که ییایمیک به ی شباهت چیبود،ه وصل بهش

 !نداشت شناختیم



 

  پوستش یسرد و دیکش ش ی ها چشم یرو  را دستش

 !زدیم ذوق تو

 دیبوس را چپش د،پلکیبوس را راستش پلک  و شد خم

 اما گذاشت شیها لب ی رو  را شیها  لب آخر در و

 او به را  دنشیبوس اجازه بود دهانش در که یشلنگ

 دادینم

 

 هی  چشماتو،کاش یکن باز ا،کاشیمیک یش  داریب کاش_

 ریشمش یگیم بهم که  بشنوم زبونت از گهید بار

 یدونیم خوب دختر،خودتم تونمینم تو بدون جان،من

 یزندگ اره!جان؟ یبستن اره؟آراه  یکنیم لج یدار اما

  یچشما  اون کن باز چشماتو،توروخدا کن باز!من؟

 کاررو نینم،ایبب چشماتو  گهید بار هی بزار  خوشگلتو

 ینباش یدونیم خوب خودتم که ایمیک نکن من با

 !ستمین

 خوامیم من و یشینم داریب گهید گفتن امروز دکترا

  توروشون برم و یبش داریب خوامیکنم،م کم روشونو

 ول منو نیدید!شد؟  داریب نیدید بگم  و بزنم زل

 معرفت یب دیدی نزاشت،د تنهام نیدینکرد،د



 کن باز یپرستیم که ییخدا اون به تورو ایمیک!ست؟ین

 ! چشماتو

 

  هق هق و گذاشت ایمی ک دست یرو را  اش یشانیپ

  یب انگار بار نیا ایمیکرد،ک پر را اتاق کل اش مردانه

 !کردینم باز را ش یها چشم که بود شده رحم

  ریشمش دل و بگذارد شی تنها خواستی م واقعا انگار

 ! کند خون   را جانش

 نیهم،چند پشت و کرد بلند دستش یرو از را سرش

 !دیبوس را ایمیک دست پشت  چندبار و

 

  هزارم بار ی برا و دیبوس را دستش به متصل  انژوکت

 :کرد التماس ماه سه نیا در

 

 همش که دادمیم یدلدار خودم به همش  االن تا_

 باز و یشی م داری،بیشیم داریب و دروغه همش!هیباز

 داد سرت و شمیم یعصب کارات دست از من

 همه سر سربه باز!منو یکنیم یعاص زنم،بازیم



 داریب که  داشتم نانیاطم امروز تا من ای میک!یزاریم

 !ندارم نانویاطم ن یا گهید امروز از و یشیم

 

 تا دیجنگیم او و دادینم دادن حرف اجازه بغضش

 :نشود منفجر  بغضش

 

 ! انهی یگردیبرم که ستمی ن مطمعن گهی د امروز از_

  اما زیچ چیه!ایمیک دمینترس  زیچ چیه از االن تا من

 نداشته گهید نکهیا از ترسمیترسم،میم امروز

 !ایمیک ترسمیم!ینباش شمیپ نکهیا از ترسمیم!باشمت

 دوست باغ تو میبر شد قرار میبود که بچه ادتهی

 عالمه هی باغش پشت اقابزرگ دوست آقابزرگ،اونجا 

 دلم اما دمیترس یباهات،نم ومدمینم داشت،من سگ

 که یدیپرسیم سوال انقدر چون امیب تو  با خواستینم

 و یکرد سپر نتویس روز اون!دستت از  شدمیم یعاص

  جان،من حسام نترس:»یگفت و یساد یوا توروم

  سگا ن ینترس،ا یچی ه از شتمیپ من یباهاتم،وقت

  چهارسالت فقط موقع اون!«   که بخورنت توننینم

  تتویحما  االنم ،منیکردیم  تمیحما  محکم اونجور بودو

  یسگا از یحت  که ییزایچ از پر ایدن نیا،ا یمیک خوامیم



 بهت من! ترن ترسناک و تر وحشتناک باغ اون تو

 ! شو داریب!ایمی ک دارم اجیاحت
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 به که نگاهش و گرفت سر از را اش مردانه هق هق

  شکمش یرو بغض با را افتاد،دستش ایمیک شکم

  یبرا و  بود شده برآمده یکم االن که ید،شکمیکش

 االن اگر که کرد فکر خودش تصورات در  یا  لحظه

  یرو را دستش یشاد و خنده بود،با سرپا ایمیک

 هم دیاورد،شایم در یباز مسخره و دیکش ی م شکمش

 کرد نوازش را د،شکمشی خندیم و زدیم  باال را لباسش

 شکم درون بچه  به یدرماندگ و صالیاست با بار نیا و

 :برد پناه او

 

 منو نقدریا  بگو!بشه داری ب بگو مامانت  به ،توییبابا_

 خودش.نذاره من سر سربه نقدری،اییبابا  نکنه تیاذ



  عذابم  ینجوریا داره و دارم دوسش چقدر دونهیم

  اجابت زودتر دعاشون ها بچه گنیم ییبابا.دهیم

 خدا به  ییخدا شیپ  و یومدین هنوز شه،توکهیم

 مطمعنم اما  شنوهینم منو یصدا خدا  کنم بگو،فک

 ازم منو عشق  بگو خدا  به تو!شنوهیم تورو یصدا

 و برداره دست بگو  بدجنست مامان به ره،توینگ

 !!!برگرده

 

 را دستش باز و دیکش کنار شکمش یرو از را دستش

 :دیبوس

 

 گذره؟آرهیم خوش  بهت داره شتری ب اونجا نکنه نمیبب_

 منو نی ا یبرا!؟یگردیبرنم نیا یبرا!معرفت؟ یب

 !؟یشد الیخیب

 

  مارستانیب  سییر که یروز همان شب شیپ ماه سه

 بد یقدر به  ایمیک بود،حال نداده را نیجن  سقط اجازه

 سقط با که کرد ی م فکر هم دکتر خود یحت که بود شده

  باشند،اما داشته ایمیک برگشت به یدیام توانندیم نیجن



  هم خودش او یعنی نیا و شد ثابت تشی وع آخر قهیدق

 !بود شده بطنش در نیجن  وابسته

 

 شده مشخص تشیجنس بود دوروز تازه که یدختر

 پناه او به شدیم دیناام ای میک از وقت هر حسام و بود

 !کردیم دل و درد او با و بردیم

  که یباشد،دختر ایمیک مثل کردیم خدا خدا  که یدختر

 از او معرفت بود، شده  پدرش همدم روزها نیا

  پدرش،تکان زدن حرف موقع که بود شتر یب مادرش

 بفهماند پدرش به تا زدی م هم یلگد دی شا  ای خوردیم

 نیا معرفت  یحت ایمیک اما است شیحرفها شنونده که

 !نداشت هم را

 

 به یگدار  گه اما بود امدهین هنوز خودش که یا بچه

  ماه سه نی ا تمام در ایمیک اما زدیم سر  پدرش خواب

 و بود نزده سر حسامش خواب به هم  کباری یحت

 !شدیم تر  دلتنگ روز  به روز حسام

 

  الل_زبانم #



 

#Part_171      

 

  را شیها  چشم و گذاردیم ایمیک دست ی رو را سرش

 سر شیها  پلک  گوشه از شیها بندد،اشکیم

 همه نیا یروز  کردینم فکر وقت چیه  و خوردندیم

 ! شود فیضع

 وارد یکس اما دیآ یم اتاق در شدن باز یصدا

  پزشکان و ها پرستار از بود متشکر شد،چقدرینم

 طول در وقت  چیه و داشتند را یدرک نیچن که نجایا

 با را او خلوت که بود نشده هم بار کی یحت مدت نیا

 !بزنند هم به شیایمیک

 را دستش آخر  بار یبرا و  کندیم پاک را  شیها اشک

 :بوسدیم

 

 !!!!چشماتو کن باز قسم عشقمون حرمت  به تورو_

 

 در پشت را ایمیک دکتر که شودیم خارج اتاق از

 :ندیبیم



 

 !ارشاد یآقا_

 

  خواهدیم و دهدیم فشار هم یرو درد با را  شیها چشم

 :ردیگ یم را شیبازو دکتر که شود رد توجه یب

 

  نگهش دیندار جا...نه!دکتر ی آقا نه گفتم_

  رو خونه طی ندارم،مح پول خونه،کم برمشیم!د؟یدار

 حرف!برمشیم و کنمیم  تر مجهز مارستانیب نیا از

 ! نهیهم من آخر و اول

 

  از حرکت کی  با را شیها  شود،لباسیم  رد و دیگویم

 !کندیم پرت  جا همان به  و کندیم تن

 :دیآ یم سمتش  به اردالن که شودیم خارج  بخش از

 

  خودشون؟فکر شیپ کردن فکر یدم،چینم تیرضا_

 فکر!کنند کهی ت کهیت  و زنم بدن دمیم اجازه کردن

 ....زارمیم کردن



 

 یب با اردالن و ردیگیم آغوش در را سرش آقابزرگ

  با را صورتش بود اش یناراحت  از یناش که یاعصاب

 :پوشاندیم دست

 

  به!حسام یبباز  خودتو نقدریا دینبا!پسر باش آروم_

 محکم ادیب هوش به دختر پسرم،اون ایب خودت

 ادیب ایدن بچه خته،اونیر  هم به ینجور ی ا خوادت،نهیم

 !توعه با  تشونیخواد،مسعولیم پدر

 

 :بودند افتاده کنارش همانطور شیها دست

 

 سرش تی مسعول شما بزرگ،نوه ارشاد جناب نه_

 !شهینم

 

  بلند آقابزرگ نهیس از را سرش  نفس یصدا دنیشن با

  شکمش  که کندیم نگاه ینفس به نفرت با و کندیم

 : شده بزرگ کامال

 



 مدت نیا شکم نیا با من که  شهینم سرش تی مسعول_

 کار به  سرش بچم پدر یوقت موندمینم  هتل تو دیبا

 ...هرزش زن خودشو

 

 سمتش به حسام که بود نشده تمام اش جمله هنوز

  که زد صورتش به یمحکم  یلیس و  برداشت زیخ

 :شد  پرت وارید سمت به نفس

 

 دهنتو ببند!یعوض کثافت بفهم دهنتو حرف_

 ...ببند!وونیح

 

  رندیبگ را ش یجلو تا رفتند سمتش به اردالن و صادق

 !نشدند فشیحر اما

 دیکش رونیب صادق و اردالن یها دست از را خودش

  ریز از  را شیموها بار نیرفت،ا نفس سمت به و

 قدرت تمام با و  گرفت رنگش قرمز یروسر

 یها زدن صدا به توجه یب و گرفت را  د،مچشیکش

  و ها هیگر به توجه یب و صابر و صادق و آقابزرگ

 :کشاند  یخروج سمت به را دستش نفس  یها غیج



 

 نشون بهت یا هرزه هی! آره؟!هرزست؟ من زن که_

 !!!! یکن کف خودت بدم
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  تو رهام  بچه که هرزست زنت!هرزست  زنت آره_

 ... باتو  و شکمش

 

  دندان دو که دیکوب دهانش در دست پشت  با یجور

 !بزند درد از یغیج شد باعث و شکست شییجلو

 

  محکم را در و کرد پرتش نیماش پشت یصندل یرو

 سمت به زدن استارت از بعد و شد سوار عی بست،سر

  زدیمم غیج فشرد،نفس پدال یرو را شی پا اشان خانه



 نفس غیج  هر دنیشن با انگار اما کرد،اویم هیگر و

 .دادیم گاز شتریب  توجه یب که شدی م تر یجر

 را نفس در  و شد ادهیپ نی ماش از دیرس که  خانه  یجلو

 :دیچسب در به ترس با که کرد باز

 

 ! کنمیم  تی شکا ازت  بخوره بهم کن،دستت ولم_

 

 : زد پوزخند

 

 ! کن تیشکا برو یموند زنده باشه،اگه_

 

 شتریب و شد شتریب ترسش حسام حرف نیا دنیشن با

 را دستش خشونت با حسام اما دیچسب نی ماش درب به

 در به شیپهلو که کرد اش ادهیپ نیماش از و دیکش

 !گفت یپردرد آخ و  خورد نیماش

 



 و دیشنینم  زیچ چیه  که بود شده کر انگار حسام

 که ایمیک جان یب و معصوم چهره اال دیدینم  یزیچ

 !بود افتاده مارستانیب تخت یرو

 

 به بهت با  ساختمان نگهبان شدند که ساختمان  وارد

 که دیبگو یزی چ خواست و کرد نگاه  نفس و حسام

 !سکوت یمعنا به  آورد باال را  دستش حسام

 

 نجات وونهید نی ا دست از منو  توروخدا آقا_

  رحم بچم به ن،توروخدایا امروز منو کشهید،میبد

 !دیکن

 

 حسام به  ینگاه بود ساختمان نگهبان که اقا احمد

 :آمد حرف به زودتر حسام که انداخت

 

  کهیاون ی  بان و باعث خدا یگ یم یدار ماهه سه ادتهی_

  لعنت رو فتهیب مارستانیب  تخت رو من زن شده باعث

  که کن نینفر و لعن  نویا آقا احمد کرده  نیا!کنه؟



 امضا زنمو عضو یاهدا تنامهیرضا برم  دیبا امروز

 !کنم

 را نفس آسانسور دنی رس با و نگفت یز یچ احمد

 !شد  سوار هم خودش و داد هل داخل  به محکم

 

  از کردیم یسع که را نفس و کرد باز دیکل با را در

 :کشاند واحد داخل به را کند فرار دستش

 

 دمیم نشونت!مادر و پدر یب هیک هرزه دمیم نشونت_

 یب مادر پدرو یب ین،توی ک یدیم من زن به که ییلقبا

 !تره پاک گل برگ از که من زن  ای یصاحاب

 

 : کرد مکث ایمیک و خودش اتاق  در یجلو

 

 باز عشقم  منو اتاق به پاش  تو مثل ینجاست  فهیح_

 !شه

 



  به آنجارا ایمیک که کرد تیهدا یاتاق سمت  به را او

 !کردیم استفاده  یانبار عنوان

 !بود سرد اریبس هوا و  بود زمستان

  برنج یها  سهیک وجود خاطر  به هم اتاق نیا شوفاژ

 خوردن هم به باعث  اتاق یهوا و بودند  خاموش

 !شدیم دندانها

 

  الل_زبانم #

 

#Part_174      

 

 ****************** 

 

 و حسام  خانه به اورا تا بود رفته رهام دنبال ایلیا

 ! اوردیب ایمیک

  شانیعروس عکس به چشمش که شد اتاقشان وارد

 ی روز،دلبر آن  در ایمیک یها  طنتیافتاد،ش

 خنده و یشوخ  با کردیم یسع که ییها  ش،ترسیها



  داد را شی ها ترس شی ها چشم اما کند شان یمخف

 !زدندیم

 

 یرو و بست  را شیها  شد،چشم مشت شیها دست

  درآغوش را ایمیک یشگیهم د،بالشتی کش دراز تخت

  یها د،حرفیجوش شیها  اشک چشمه  بازهم و دیکش

 تلخ حد از  شیب کلمه کی  و دیچیپیم سرش در دکتر

 شیبرا  حد از شیب  کلمه نی«ایمغز بود،»مرگ

  دیچیپ گوشش در دکتر امروز یها بود،حرف نیسنگ

 !زد سرش در یا جرقه ناگهان و

 

  ای گرفتیم  صورت تصادفات در معموال یمغز مرگ

 یبرا که شدیم مصرف  باال دوز با ییها  قرص اگر

  مغز یدفاع یها سد از توانستندیم و بودند مضر مغز

  یقرص نی چن  ایمیک کردی م فکر چه هر کند،اما عبور

 !نداشت هم یتصادف خداروشکر و بود نکرده مصرف

 

  جا از بود زده شهیر دلش در که یشک  و فکر نیا با

  را نفس که ی اتاق و اتاق از رونیب سمت به و شد بلند

 !رفت بود کرده حبس آن در



 

 مظلومانه که ینفس دنید با کرد باز که را اتاق در

 شدندفجلو مشت شتریب  شیها خت،دستی ریم اشک

  شکمش یرو را ستاد،دستشیا سرش باال و رفت

 ! دیچیپیم خودش به و بود کرده مشت

 

 ! شکمشو تو بچه کنه حس  تونست بار هی من زن_

 

 !بست را شیها چشم رمق یب و کرد  نگاهش نفس

 

 ... عضو یاهدا گفت دکتر_

 

 چشم که شد یحسام رهی خ و کرد باز را  شیها چشم

 :بودند خون یسرخ  به شیها

 

 یمغز مرگ درصورت فقط عضو یاهدا خب یول_

 ! نه؟ رهی گیم صورت

 



 حد از شیب را دیوید نفس یها چشم در که یترس

 !داشت دوست

 

 !تو؟ ی ندار  یحرف_

 

 به که کرد؛رهام فکر خودش با لحظه  کی یبرا فقط

 هم بودنش باردار نیا و ندارد یا عالقه  نیکوچکتر او

 و بود رهام هوس و نفس یارضا یبرا فقط

 ایدن به فرزندش که یزمان رهام که بود مطمعن!بس

  که ییها زیچ  خاطر به و کرد  خواهد رونیب را او دیایب

 چند بکشد؛فقط اورا بود ممکن یحت دانستیم رهام از

  به را زیچ تواندهمه یم که کرد عبور ذهنش از لحظه

 !کند کمک طلب او از و  دیبگو حسام

 راز تمام و شد باز دهانش باالخره هم  نیهم یبرا

 !!!! کرد فاش تک به تک را رهام یها

 

 ... رهام_
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  یصدا دنیشن با که بود نشده شروع اش جمله هنوز 

 عقب و کرد نگاه حسام به ترس واحد،با در زنگ

 !کرد برخورد وارید به که یآنقدر!رفت

 از و دیکش خود یموها  در یدست کالفه حسام

 در اما است در پشت ایلیکرد؛ایم رفت،فکر رونیاتاقب

 شد رو روبه یارسالن با در کردن باز  با تعجب کمال

 ! بودند شده سرخ ش یها چشم که

 

 ...... ا یمیک...حسام_

 

 که زدیبر بهم  یحد به او تا بود یکاف کلمه دو نیهم

 :نباشد دارش  جلو کس چیه

 پ

 ! ؟یچ ایمیک_

 



 شدیم باعث نیا و کردیم هیگر شده خشک  ارسالن

 !زدیبر  هم به شیپ  از شیب حسام

 

 !؟یچ ایمیک ها؟!ارسالن؟ یچ ایمیک_

 

  بغض با که  ینفس دنید با  و رفت جلو قدم چند ارسالن

  زدن حرف منتظر و آمده رونیب اتاق از ترس و

  عقب عقب  قدم چند نفس که کرد یاخم اوست،چنان

  و کرد برخورد در یزی ت به پشتش که ییجا تا رفت

 یصدا دنیشن با د،حسامیبگو یبلند آخ شد باعث

  درهمش چهره به ینگاه و برگشت عقب نفس،به

 ارسالن سمت به دوباره توجه یب بعد و انداخت

 ! برگشت

 

 درست ارسالن یطرف از و بود نگران و قرار یب

  دامن اش یمنف یها حس به شتریداد،بی نم را جوابش

 :زدیم

 



،زبون_  زنم سر  ییبال چه نمیبب بنال آدم مثل نفهم د 

 !!! اومده

 

 شد باعث که بود نی خشمگ و بلند  چنان ادشیفر

  رد،دستیبگ نفس از نگاه و دیایب خودش به ارسالن

  تنش راهنی پ محکم و رفت اش نهیس سمت  به حسام

 هر که رنگش دنید با فشرد،ارسالن مشت در را

 یقدم خواست و شد تر شد،نگرانیم کبود شتریب  لحظه

 باال این جلو یمعنا به را  دستش حسام برود،که جلو

 !گرفت

 

 !دهیخر  رهام رو ایمیک دکتر_

 

 عقب به متعجب و شکه دو نفس،هر جمله  دنیشن با

 !کردند نگاهش و دندیچرخ 

 و حسام که یدختر دی رسیم نظر به مظلوم یادیز

  لحظات خوردن هم به مقصر اورا دو هر ایمیک

 !دانستندیم خوششان

 



 ! ه؟یچ منظورت...من_

 

  هر قلبش درد و شدند شروع حسام خشک  یها سرفه

 ت یوضع دنید با شد،ارسالنیم  شتریب  لحظه

 سمت به و ادبردی از را شیها حرف  و حسام،نفس

 تا کرد رو و ریز را شیها  بید،جیدو حسام کت

 !کرد دایپ را اش ی زبان ریقرصز  یقوط باالخره

 

  زور و ضرب با را قرص کی و آمد سمتش به عیسر

 !چپاند دهانش در

 ییگو اما شود بهتر حالش تا کرد صبر یکم حسام

 آن یحت که بودند داده هم دست به دست  زیچ همه

 !نداشت یچندان ر یتاث هم قرص

 

 :دادیم مالش را اش نهیس قفسه راستش دست با

 

 !حسام؟ یداشت قرصو دونهی نیهم تو_

 



 شد کینزد نفس به و نکرد ارسالن حرف به ییپاعتنا

! 

 

 !الکردار؟ بود ی چ منظورت_

 

 : امدینم باال نفسش بود زده هق بس از

 

  تا داده  دیوع ا،وعدهیمیک دکتر به...رهام...رهام_

 یمغز امرگیمیک...که...که کنن وانمود  یجور

  به رفتنش کما از بعد روز  ا،دهیمیک که یدرصورت!شده

 ... یول  اومد هوش

 

 !دیشنینم ییصدا گرید

 !ابهام از یا هاله در صداها و بود گنگ جا همه

 ! دیچیپیم سرش در نفس جمالت فقط

 

 ...دهیخر رو ایم یک دکتر رهام

 ... داده دیوع وعده



 ... اما اومده هوش به کمارفتن از بعد روز ده ایمیک

 

 اتفاق نیا د،چطوریفهمینم را شی کرد،حرفهاینم درک

 را تشیرضا خواستندیم امروز که یزمان بود افتاده

 !!!!عضو؟ یاهدا یبرا  رندیبگ

 

  از را سوالش نفس انگار که  انداخت نفس به ینگاه

 ...خواندی م شیها چشم
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  یارو تا چند  روز هر بخش اون یپرستارا و دکتر_

  نیا شده باعث نیهم!زننی م سرمش تو  یهوشیب یقو

 !بمونه هوشیب مدت



 هوش به که گذشتیم رفتنش کما از کمتر ای روز ده

 به رهام اما نبود خوب یادیز بود،حالش اومده

 !ندن خبر اون جز یشک یه به تا بود گفته دکترش

 ایمیک که گفت و زد زنگ بهش که بود شب  مهین دکتر

 تا بزنن دارو بهش گفت  اون اما!اومده هوش به

 !بشه هوش یب دوباره

 تا کرد دایپ ادامه بهش داروها نجوریا قی تزر یاونقدر

 اثر مغزش یرو ها دارو اون تموم دوباره نکهیا

 !رفته ما به دباره و گذاشتن

 

 را خودش کند،نتوانست کنترل را خودش  نتوانست

  نکهیهم نشود،اما  ور حمله سمتش به تا کند کنترل

 سرش را حرصش تمام و کند حمله سمتش به خواست

 !دیچیپ فضا در رهام  منفور یکند،صدا یخال

 

 دیبا و زنت  فاتحه االن نیهم بخوره  بهش دستت_

 !ارشاد ؛حسامیبخون

 

 :کرد نگاهش نفرت با و دیچرخ   رهام سمت به



 

  لو منو گهید  حاال!هرزه شده باز نطقت_

 به آسمون یمرغا که کنمیم باهات یکار!آره؟!؟یدیم

 !کنن هی گر حالت

 

 

 حسام راه انهیم که برداشت زیخ نفس سمت به

 ! دیکوب دهانش در مشت با و  داشت نگهش

  تالش کدام چیه اما رفتند سمتشان به ارسالن  و ایلیا

 ! نزند را رهام تا  نکردند حسام گرفتن یبرا

 رهام که ییها کتک به و ستادندیا  یکنار دو هر

 ! کردندیم نگاه خوردیم

 

 چیه و خوردیم کتک رهام نکهیا از هم نفس یحت

 !بردیم بکند،لذت  توانستینم یکار

 

  جیگ شد باعث زد رهام صورت به حسام که یا ضربه

 در را دوم کند،ضربه دفاع خودش ا نتواند و شود

 !شد دردناکش ادیفر باعث و  دیکوب شکمش



 

 

 ******* 

 شیایم یک دلتنگ او و بودند نشسته یکالنتر در

 به عیسر  توانستیم تا خواستیم دلش  یلیبود،خ

  له رهام  مثل هم را ایمی ک پزشک و برود مارستانیب

 !کند

 !رد یبگ آرام دلش یکم بلکه
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 اما زد یپوزخند افتاد دستش بند دست  به که نگاهش

  حداقل نبود،چون مهم شی برا هم زدنش دستبند یحت

  و رهام که یا یزندگ و  را شیایمیک و  خودش انتقام

 !بود گرفته را بودند کرده رانشی و بایتقر نفس

 



 و سر بد ت یوضع خاطر به و بود کرده تیشکا رهام

 رهام از که ی زمان بود،هرچند وارد تشیشکا  صورتش

 اسم اورد،اویب مدرک و شاهد شیادعا ی برا  خواستند

 به که ییصدا و ترس با نفس اما بود برده را نفس

  حسام با حق که گفت و ستادیا عقب  دیلرزیم شدت

 شهادت هم  آنها که برد را ارسالن و ا یلیا است،اسم

 خودضش یها  نوچه از  چهارتا یول  دادند هشیعل

  نظر به دار خنده یلی خ بودند؛گرچه داده شهادت

 و یباش داشته کلفت گردن نوچه چهار  نکهیا دیرسیم

 !نکنند یاقدام اما باشند مهلکه شاهد آنها قضا از

 

  را زیچ رهام،همه یبرا نفس ندادن شهادت عوض در

 رهام که یی ها نقشه و ای میک طیشرا و ها  سیپل یبرا

 در که  را یکسان تک تک گفت،اسم را بود دهیکش

  در و داد را بودند میسه بود آمده ایمیک سر که ییبال

 که بود نیا کرد شکه را  حسام یلیخ  که یزیچ  آخر

 ! کرد تیشکا  رهام از تجاوز جرم به نفس

 

  کشیکرد،نزدی م نگاهش بهت با حسام یوقت قایدق

  اشک معصومانه که یحال  در و بود شده



  فکر آنها که آنطور زیچ  چیه که بود خت،گفتهیریم

 شده کارها نیا انجام به مجبور او و نبوده  کردندیم

 !است

 

  که دارد یفلش گفت نفس که بود یزمان یبعد شک

 !کند ثابت تواندیم را شیادعا

 

 !منه نوه!ارشاد حسام...حسام_

 

  محض به و کرد بلند آقابزرگ،سر یصدا دنیشن با

 آمدو سمتش به بزرگ آقا.شد بلند جا از دنشید

 افتاد،چشم حسام زده دستبند دست به چشمش  نکهیهم

 !فشرد هم یرو محکم را شیها

 

 ...میزندگ که دمیفهم آقابزرگ،عوضش داره ارزش_

 

 آغوشش در و شود تمام حرفش نداد اجازه  آقابزرگ

  خواست بود ستادهیا حسام  کنار که ی د،سربازیکش



  عقب دید مافوقش از که یا اشاره با  اما شود مانع

 !ستادیا

 

 . اومده هوش به زنت!جان بابا روشن چشمت_

 

 زده جانیه و  آقابزرگ،متعجب حرف دنیشن با حسام

 کرد،چشم  نگاهش و آمد رونیب آقابزرگ آغوش از

 حرف و کرد کرد،نگاه نگاه فقط و شدند  پر شیها

 ! دیچیپ سرش در آقابزرگ

 

 ! آقابزرگ؟ د یگی م راست_

 

 :داد تکان د ییتا نشانه به ی سر  آقابزرگ

 

 دونمیاومده،نم هوش به گم،صبحیم پسرم،راست آره_

 شده بازداشت دکترش که دمیشن اما حسام هیچ  انیجر

 رونیب مارستانیب از رو دکترش یوقت از قایدق و

 ! شده یاوک تشیکردند،وضع
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 به یسوال  آقابزرگ که شدند مشت شیها دست

  حالت نیا دانستیم خوب که  اش شده سرخ یچمشها 

  یعصب شدت به او ک است ییها زمان یبرا فقط

 : کرد نگاهش یست،سوال

 

 !دونم؟ینم من که هست  یزیچ!حسام؟ شدهیچ_

 

 ایمیک دکتر  موقع همان که بدهد جواب خواست  حسام

 که زن پرستار کی و مرد پرستار کی  همراه به را

 !آوردند بسته دست را بودند ایمیک سر باال کسرهی

 



  خواست و کند کنترل را خودش نتوانست آنها دنید با

 که یسرباز و آقابزرگ که بردارد زی خ سمتشان به

  نتوانستند را ادشیفر اما داشتند نگهش بودند کنارش

 :کنند خفه

 

  من زن  به که دهیرس یی جا به کارتون گهید حاال_

 دارو!بزاره؟ ریتاث مغزش یرو که د یزنیم ییدارو

  خارج کما  از بشه باعث  که من زن به  دیکنی م قیتزر

 ...شمارو مگه زارمیم زنده من د!نشه؟

 

 :آمد رونیب اتاق از پرونده  مسعول

 

 خواهش !ارشاد یآقا خودتونو دیکن کنترل_

 !بازداشتگاه بفرستمتون شمی م مجبور  کنم،وگرنهیم

 

 اجازه بزرگ  آقا اما دی بگو یزیچ خواست یحرص

 : نداد

 

 !پسرم،چشم  شماست با حق_



 

 به را سرش و انداخت ینگاه آقابزرگ به سرگرد

 :کرد خم یکم احترام نشانه

 

 دیباش  ارشاد جناب دیبا!جان پدر دیباش زنده_

 ! کردم؟ صحبت  یتلفن شما با!درسته؟

 

 ... و داد تکان  دییتا به ی سر  آقابزرگ
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 ******************************************* 

 

  چشمم یرو وزن لویک صد  چند با ییها وزنه  که انگار

  شیها چشم کردن باز به قادر که بودند  گذاشته شیها

  دیبا خواستیم را یکار هر  و بود یعجول نبود،دختر



  توانستینم که نیهم االن اما دادیم انجام موقع همان

 ! بود کرده اش کالفه شدت به کند باز را  شیها چشم

 

  حرکت و داشت بود،سردرد حال یب و ،کسل یطرف از

 ! کردیم حس شکمش در  را یز یر یها

 شدت به اما ماندیم یماه دنیلغز مثل که ییها  حرکت

 !دندیرسیم نظر  به نیریش

 

 چشم کردن  باز یبرا یتالش گرید و شد  میتسل باالخره

 !بود دهیفا یب نکرد،هرچند شیها

 

 *************************** 

 

 را دستش یکس کردیم حس  و دیشنیم پچ پچ یصدا

 !کندیم نوازش

 سرش یکس که دیکرد،د باز  آرام یلیخ را  شیها چشم

  با را دستش آرام و گذاشته تخت یرو دستش  کنار را

 !کندیم نوازش شصتش



 

 بار نیکرد،ایم نوازش را دستش االن تا که یدست

  شکمش نوازش به شروع و نشست شکمش یرو

 !کرد

 در که  یبخش لذت و  آرام حرکت کردی م احساس

  شتریب دست آن نوازش هر کند،بایم  حس شکمش

 !شودیم

 

  بزاره خوادینم!بشه؟ داریب خوادی نم بابا،مامانت دختر_

 بهش بشنوم،تو صداشو!نم؟یبب  قشنگشو یچشما من

 ! آخه ترکهیم داره بشه،دلم داریب بگو

 

 هر در  که ییشناخت،صدایم یخوب  به صدارا نیا

  یبد حس  هر و یدی،ناامیبدحال و تیعصبان حال،قعر

 ! گرفتیم آرام دنشیشن با

 

 !دی چیپ سرش در بابا دختر لفظ



  کیمدت، همه نیا از بعد نکهیهم اما بود منگ یکم

  قیتزر بدنش به گرید ها دارو آن که بود هفته

 !بود کرده سرحالش یکم شدندینم

 فرزندش،پاره کردن حس از دیدو پوستش ریز یذوق

 هم شیزندگ  لیدل حضور نکه یا تر مهم همه  از و تنش

 .بود

 

  یرو آمدنش،آن هوش به و شدن داریب با ییگو

 یکم گرفت میتصم که  بود شده داریب  هم  طانشیش

 !کند  تیاذ را حسام

 

 ! آخ_

 

 به مهیمانندش،سراس  ناله یصدا دنیشن با حسام

 پر لبخند کند،تا جان ایمیک و کرد نگاه  صورتش

 ! کند پنهان را مهرش

 

 . شکر! شکرت ایخدا  یوا!ا؟یمیک_

 



 !ن؟یهست...یک...شما_

 

 حسام چهره دنید با که کرد کنترل را  خودش یلیخ

 .نزند قهقهه حرف نیا از بعد

 : ردیبگ اش هیگر که بود مانده کم عمال گرید حسام

 

 !اد؟ینم  ادتی ا،منویمیک  حسامم من_

 

 ینشدن تمام یها  طنتیش از امان اما بود ادشی خوب

 !دختر نیا
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 !کجاست؟ من شناسم،شوهرینم...رو شما من نه_

 



 :شدند گرد شیها چشم ایمیک حرف دنیشن با

 

 ! شوهرتم من_

 

 مردمک و لرزان لحن صدقه قربان دل در چقدر که آخ

  برق او هرکلمه با یرفت،وقتیم چشمانش  قراریب یها

 !شدندیم پر شتریب و زدندیم

 

 اسمش من شوهر ...حسامه اسمتون نی گفت شما اما_

 ! رهامه

 

 شدن منفجر  یبرا کلمه کی نیهم اما دی پر دهانش از

 !بود یکاف حسام

 :شد بلند جا از اعصاب یب

 

  ناموسو یب  اون اسم!؟یفهم یم...من!منم تو شوهر_

 ...نیبب اری ب گهید بار هی

 



 به تازه ا،انگاریمیک دردناک داد یصدا دنیشن با

 از سرم کرد،سوزن رها را دستش که آمد خودش

  شده اش یز ی خونر باعث نیهم و بود درآمده دستش

 !بود

 

 اتاق از و  دیکش شیموها نیب یعصب  و کالفه یدست

 ! رفت رونیب

 

  شد باز اتاق د،دریخند نکهیهم و بود گرفته اش خنده

 . شد وارد آقابزرگ و

 او به یمشکوک  ا،نگاهیمیک خندان صورت دنید با

  و جمع را خودش کرد  یسع عیسر ایم یک که انداخت

 : کند جور

 

 !ن؟یهست  یک شما_

 

 تیاذ و طنتیش به یا؛پیمیک حرف دنیشن  با آقابزرگ

 :رفت تر کینزد و دیخند که برد دختر  نیا یها

 



 دیشا رو چارهیب حسام آره؟اون!م؟یک من سوخته پدر_

  لنگه یک ی من چون!نه منو یول یکن  رنگ یبتون

 یزندگ باهاش دارم که  هست سالم پنجاه!دارم تورو

 !دهیورپر کنمیم

 

 بود حواسش اما دیخند و بماند نقشش در نتوانست

 !نرود لو اش نقشه تا نشود بلند اش خنده یصدا

 

 :دیکش درآغوش را  سرش و رفت  جلو  آقابزرگ

 

 !آقابزرگ هیوحش _

 

 :داد ادامه خودش او و کرد نگاهش آقابزرگ

 

 !ازش ادیم خون.دستمو  دینیبب_

 

 اخم و انداخت ایمیک دست به ینگاه  آقابزرگ

 با در موقع همان که برود در سمت به کرد،خواست



 اتاق وارد ایمیک دیجد پزشک  همراه به  حسام و شد

 !شدند
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 هوش به ما خانوم دختر که  نمیبیبه،م به_

 !دخترم؟  یبهتر!اومده

 

 آقابزرگ که کرد نییپا باال ها بچه  مثل را سرش

 :دیخند

 

 !؟ینکرد ترک عادتتو نیا هنوز_

 

 :کرد تکرار را کارش همان بازهم

 



 از یکس و  یطونیش یلیخ بودم دهیشن التون یفام از_

 ! که شد ثابت برعکسش یول!ادیبرنم زبونت پس

 

 : کرد نگاهش ح یتفر با حسام

 

  پرستار ای دکتر یوقت کال. دکتر یآقا ترسهیم دکتر از_

 !ادیم بند زبونش نهیبب

 

 بود،وگرنه کردن یباز نقش حال در هنوز  که فیح

 :بدهد را جوابش یچجور  دانست یم خوب

 

  ادی دخترت به خودت دیبا االن!دخترم؟ ی ترسی م چرا_

  دکترها از خودت وقت نترسه؛اون دکترا از یبد

 !؟یترسیم

 

  شکمش یرو دستش اراده یدخترش،ب اسم دنیشن با

 !دیچک  شیها چشم از یاشک قطره و نشست

 



 ******************** 

 

 .کرد باز را در و انداخت دیکل حسام

 .شود وارد اول ایمیک تا دیکش کنار اکراه با

 راه شد،سختیم باعث نیهم و بود شده نیسنگ

 : کردیم غر غر لب ری معموالز .برود

 

 !کدومه؟ من اتاق_

 

 :کرد  نگاهش شده گشاد یها چشم با حسام

 

 ! اتاقت؟_

 

 :کرد نییپا باال را سرش

 

 !بخوابم؟ جا هی باتو  یدار انتظار آره؛نکنه_

 



  و داد رونیب یکالفگ و باشدت را  نفسش حسام

 . کرد نگاهش

 .بود گرفته اش خنده حسام  چهره از

  اتاق نیآخر در و رفت راهرو ته اتاق سمت  به حسام

 :کرد باز را

 

 ! من؟ با گهید یندار یامر!اتاقت نمیا_

 

 : انداخت باال ییابرو  طانیش

 

 !هست؟  یزیچ یا دکمه تختم ش یپ!نه فعال_

 

 :کرد نگاهش یسوال

 

 !؟یچ  یبرا دکمه_

 

  یاریب بزنم زنگو خواستم یز یچ نکهیا یبرا خب_

 ! گهید برام



 

 را نیا یخوب  به خودش و بود دراورده را حسام کفر

 !دانستیم
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 !کنم؟ی م تیاذ باباتو دارم من نظرت به یمامان_

 

  حرفش انگار زد شکمش وارهید به بچه که یلگد با

 و آرام و گرفت اش خنده که باشد کرده دییتا را

 :دیکش شکمش ی رو را دستش وار نوازش

 

  عوض یزیچ که کنم تشیاذ کوچولو هیحاال_

  و ها حیتوج و حرفها یل ی خ هنوز اون شه،گرچهینم

 !بدهکاره من به  هارو حیتوض

 



  شده روزش  و حال باعث  که یاتفاقات یاداوری از

 .گرفت بغضش بودند

 در شدن باز با شد همزمان اشکش قطره نیاول

 گذشته کار از کار اما کند پاک  را اشکش اتاق؛خواست

 ! بود دهی د حسام و بود

 

 !خوبه؟  حالت!؟یدار درد!ا؟یمیک شده یزی چ_

 

 توانستینم اما رفتی م نگرانش لحن یبرا دلش

 :ردیبگ دهی ناد را اتفاقات

 

 !شوهرم شیپ برم خوامیم من_

 

 : شدند فشرده هم یرو حسام یها دندان

 

 !منم تو شوهر_

 

 : انداخت  باال سر تخس



 

 !؟ یگیم راست بدونم  کجا از_

 

 از و گرفت را دستش آرام بعد کردو نگاهش یکالف با

 .کرد بلندش تخت یرو

 ! داشتیبرم  او با متناسب را شیها قدم

  یرو تا کرد  کمک ایمیک به حسام و دندیرس  ییرایپذ به

 . ندیبش کاناپه

 شیکشو از و رفت ونیز یتلو زیم سمت به خودش

 در گذاشتنش از بعد و  آورد رونیب را یا ید یس

  همکنار خودش و گرفت دست در را پخش،کنترل

 !گرفت  جا ایمیک

 

  بعد و کرد شتر یب را شیصدا یشد،کم لود که ید یس

 :گذاشت ایمیک شانه  یر را سرش

 

 یبستن باشه یکاف بهت اثبات یبرا  کنم فکر نیا_

 !یمیک



 

 : داد تکان یسر ایمیک

 

 !یخچالی  جان ریشمش دوارمیام_

 

 بلند را سرش دیترد و شک با ایمیک حرف دنیشن با

 .کرد نگاهش  و کرد

 یت به توجه یب که داده یسوت بد دانستیم اما ایمیک

 : زد زل یو

 

 !بودما شده  گری ج چقدر_

 

 یعصب شتریب زدیم سرش به که یفکر از اما دیخند

 :شد

 

  یباز نا یا همه بفهمم  که میک میک حالت  به یوا_

 !باتو دونمیم من وقت بوده،اون

 



 ! زد دنینشن را خودش اما  دیشن ایمیک

 

  الل_زبانم #

 

#Part_183      

 

 !خوادیم دلم پسیچ_

 

  نتیرفت؛کاب آشپزخانه سمت به و شد بلند حرف یب

  یا گوجه با را یجعفر ازی پ پسیچ و کرد باز را سوپر

 :دیکش رونیب

 

 بچم باشه ششیپ رمی موس ار؛ماستیب یا سرکه_

 ! خواست دلش

 

 !فشرد هم یرو را  شیها چشم

 

 !ایخدا بهم بده  صبر خودت_



 

 ازیپ نی گزی جا را یا سرکه  پسیا،چی میک گفته طبق

 یخال خچالوی از ماست برداشتن از بعد و کرد یجعفر

 !زد رونیب  آشپرخانه از یظرف در پسی چ بسته کردن

 گذاشته شکمش یرو را دستش ایمیک که دید گوشه از

 . کندیم نوازشش آرام آرام و

 فاصله همان از و زد یعشق پر و مهربان لبخند

 . انداخت صورتش به ینگاه

 

  نیا زیچ شد،همهیم تپل و کرد یم ورم اش ینیب کم کم

 ! زیچ بود،همه نیریش  شیبرا دختر

 

 !ارشاد؟ جان  حسام  یبساز پسی چ یرفت_

 

 :کرد زیر چشم ایمیک حرف دنیشن با

 



 دوهفته نیا تموم بفهمم من اگه ایمیک حالت  به یوا_

 نگه دور خودت از  جهت یب منو و بوده یباز

 !کنم کارتیچ دونمیم اونوقت !یداشت

 

 کنارش را پسیچ کاسه و رفت سمتش به

 باز را درش و دیکش دستش از را ماست ایمیگذاشت،ک

  تکان لذت با یسر و دی سیل را ماست  جلد کرد،پشت

 ! داد
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 به را نگاهش ریمس و داد تکان تاسف با  یسر حسام

 با که بود ییایمیک به حواسش چشم گوشه داد،از لمیف

 و ملچ بار  هر و بود پسش یچ خوردن مشغول لذت

 بود متنفر  عادات نجوریا  از شهیهم کرد،اوی م یملوچ

 .شدیم فراموش زی چ دختر،همه نیا با اما

 



 !ادیم خوابم_

 

 : برگشت سمتش به ایمیک حرف دنیشن با

 

  ای ینیبش  یلیخ دیبخواب،نبا برو کنم  کمکت پاشو_

 ! یبمون سرپا

 

 : انداخت سرباال اما ایمیک

 

 !ارمی م باال باز یبش کمینزد!نه_

 

 :دیکش ش یموها انیم  یدست یعصب و کالفه حسام

 

 !!! سوخته پدر!بخدا میبود دهیند ینجوریا یحاملگ_

 

  اخم حسام  اخر کلمه با اما بود گرفته اش خنده ایمیک

 :کرد



 

 و یپدرش  سرت خر!بچم با بزن حرف درست_

 !یزنیم حرف  خودت بچه با ینجور یا

 

 :خواستیم را نی هم هم حسام

 

 !ستم؟ین شوهرت  من ینگفت  مگه تو_

 

 :بود داده یسوت

 

 !گم یم هنوزم_

 

 دنید با ایم یبرداشت،ک زی خ سمتش به و  دیخند حسام

 سرعت را شیها قدم دیایم دنبالش حسام نکهیا

 : دیبخش

 

 !ها شهیم شیزیچ  بچم وفتمیم!وونه ید نکن_

 



 :دیدویم همچنان و گفته

 

 از یکرد  ریاس منو  هفتس هی وونهید دختره د_

 خوشت.منو یبود کرده کچل مارستانیب  هفتم هینور،یا

 !هان؟!؟یدی م حرصم ادیم

 

  یلیخ توانستینم و بود گذاشته را اثرش  یباردار

 .ستادیا و آورد کم بدود،باالخره

 :دیکشیم ریت شدت به دلش ریز

 

 ! سایوا  زارمینم زندت  بخدا حسام!خدا مردم یوا_

 

 و ستادیا کنارش د؛حسامیکش یم نفس قیعم و تند تند

 .ندیبنش یسلطنت یها  مبل یرو کرد کمکش

 دست انی م از را دستش ایمیک که گرفت را دستش

 :دیکش رونیب اش مردانه

 

 !کن ولم_



 

  نیا منکر توانستینم و بود دلخور حسام  از هم هنوز

 :شود موضوع

 

 امشب الزمه یست،ولی ن خوب یلیخ حالت  دونمیم_

 ! جانم میک  میک بشن روشن زای چ یلیخ

 

  زیچ همه  دیبا خواست،امشبیم را نیهم  هم خودش

 کمک به و داد تکان دییتا  به را شد؛سرشیم روشن

 قدم اتاقشان سمت به آرام آرام و شد بلند جا از حسام

 !برداشتند
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 ********* 



 از دانستندینم دو هر و بودند زده زل ماه به دو هر

 : کنند شروع دیبا کجا

 

 

  بود دهید بار چند دوستام از یکیبودم، که  ییراهنما_

  یانتها  ها موقع ،اونیشیم رد مدرسمون یجلو از که

 شگاهتوینما یکارا یداشت ما مدرسه ابونیخ

 ! یکردیم

  یشده،کل عاشق  کنهیم حس گفت بهم و  اومد روز هی

  نایا و عشق گفتم و کردم مسخرش و دمیخند بهش

 !ستین یواقع و  کشکه همش

  نیهمچ یروز  هی اونم که گفت بعد و کرد نگام کم هی

 فهمهیم تازه رفته دلش که االن یول داشته یا دهیعق

 !ارهیم انسان روان و روح سر ییبال چه عشق که

 

 :خاطرات در شد  پرت و رابست شیها چشم

 

 سی تدر مشغول اقتصاد ریدب و  بود آخر زنگ

 کالس سر  وقت چیبود،ه متنفر اقتصاد از  شهیبود،هم



 کنار را شی ها طنتیش و کند  تحمل توانستینم اقتصاد

 .بود متنفر رشیدب از که خصوصا بگذارد

 :گذاشت زیم ی رو را سرش

 

 ! ارشاد_

 

 : نشست شی جا سر خیس

 

 !خانوم؟ بله_

 

  جز اما نداشت انهیم یلیخ مدرسه و درس از نکهیا با

 :بود مدرسه یها  اول شاگرد

 

 !رو؟ آخر کهیت ی شد متوجه_

 

 :بود زیت یادیز اقتصاد ریدب

 



 !شدم متوجه.خانوم بله_

 

 :ستادیا کالس ته و داد تکان  سر ریدب

 

 هر ها بچه به رو و تابلو یپا ببر فیتشر لطفا پس_

  مرور همه  برا تا بگو دور هی رو گفتم  امروز که یچ

 !بشه

 

 به یلعنت و فشرد هم یرو  محکم را  شیها چشم

 .فرستاد اش یبدشانس

  یشخوانیپ را دروس کالس شروع  از قبل شهیهم

  حس بود،اما کرده را کار نیهم هم امروز و کردیم

 :دیاینم ادشی  یزی چ کردیم

 

 !کنم؟ نگاه هی نیماب هم رو کتابم داره امکان_

 

 برداشتن از بعد او و داد تکان دییتا  به یسر معلم

 !کرد شروع و رفت تابلو یکتابش؛پا



 

  شد تمام بود زنگ نیآخر که هم اقتصاد زنگ باالخره

 کیزد؛نزد رونیب کالس از یخوشحال با او و

 شروع العاده فوق یها کالس و بود ماه ید امتحانات

 ! بودند شده

 یبرا و بود شده فیضع یکم اواخر نیا اش یاضیر

 !بود کرده نام ثبت یاضیر کالس فقط نیهم

 

 یخوراک نکهیا دنید با اما رفت مدرسه  بوفه سمت به

 فست از تا زد رونیب مدرسه ندارد؛از یجالب یها

 !ردیبگ  یز یچ مدرسه کنار یفود

 

 ! ا؟یمیک_

 

 :برگشت عقب و ستادیا نفس یصدا دنیشن با

 

 !؟یری بگ فود فست یر یم هم تو_

 



 اعصاب یب یخستگ شدت از العاده فوق یها میتا

 فقط نیبنابرا.نداشت هم زدن حرف حوصله و شدیم

 !داد تکان یسر
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 دیخر از بعد هردو  و شد قدم هم او با هم نفس

 :برگشتند  مدرسه به چیساندو

 

 !؟یری م کجا_

 

 :بود ا یمیک مخاطبش

 

 !تره کم نجایا از  اط،آفتابشیح   پشت رمیم_

 

 :رفت دنبالش هم نفس



 

 !خب سرده یول_

 

 !که نکردم ا،التماستین سرده_

 

 به بود نی هم همه با صحبتش بود،طرز نیهم شهیهم

 !اش یمیصم  دوستان جز

  پشت سمت به هردو و  نگفت یزیچ گر ید هم نفس

 آرام و داد هیتک وارید به  ایمیرفتند،ک مدرسه اطیح

  دید مدرسه ابانیخ به  شتریب یپشت اطی ح.نشست

 .داشت

  از که شد حسام نیماش خورد،متوجه که را لقمه نیاول

 نیدوم یبرا دایجد دانستیکرد،م عبور ابانیخ

 :بود مشغول ابانیخ  نیهم یانها شگاهشینما

 

 ! آخه عاشقشم چقدر من ایخدا!پسره نیا یوا_

 



  ییجورا  هی و شدند گرد نفس حرف از  شیها چشم

  کم کم یتازگ به که جذابش یعمو پسر خرج رتیغ

 را نیا  خواستینم جوره چیه او و بردیم را دلش

 :کرد کند قبول

 

 !؟یگفت یچ_

 

 : ستیچ نشانیب نسبت دانستینم نفس

 

 شدم عاشقش من!االن؟ یدید رو  پسره نیا_

 یلیخ!داره  نیماش شگاهینما  ابونیخ نیا یانتها !ایمیک

 ! اصال یلعنت جذابه

 

 : نبود خودش  دست اخمش

 

 ! وفتادهین راه هنوز  گاهشی نما_

 

 :دیخند نفس



 

 !رفته؟ دلت توهم نکنه نمیبب_

 

 نام به دنگش  شش گرید اما بود نرفته فعال دلش

 : نبود خودش

 

 ! نه_

 

 ! محکم و قاطع

 

 !االن؟ تا ی نشد عاشق_

 

 : زد شخندین

 

 !نداره وجود یعشق نظرم به_

 

 :دیکش آه نفس



 

  نیا دنید  اما،با کردمیم  رو فکر نیهم  شهیهم منم_

  دلمو بدجور حسام!کردمیم اشتباه شدم  متوجه پسره

 !ایمیک برده

 

 :کرد حساسش  شتری ب نیا و دانستیم را اسمش

 

 !تو؟ یدونیم کجا  از و اسمش_

 

 :زد لبخند نفس

 

 یکی  اونجا شگاهش ینما دم بودم دم،رفتهیفهم روزید_

 !دمیفهم کرد صداش
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 به حسام همراه اردالن روزید که دانست یم خوب

  هم زدن صدا نجوریا درصد صد و بود رفته  شگاهینما

 ارسالن جز یکس بشوند؛کار متوجه  همه که

 .باشد توانستینم

 لیم  گرید اما بود خورده نصفه را  چشیساندو

  لشیفو داخل نصفه همانطور را چشی نداشت،ساندو

 :شد بلند جا از و زد چسب شیرو چسب با و گذاشت

 

 ! ینخورد غذاتو کامل هنوز که تو!ا؟یمی ک یری م کجا_

 

  دختر نیا از ادیز اما لیدل یب دیشا اول روز از

 :امدی نم خوشش

 

 دهیفهم دیبا میشناسیم که یسال همه نیا  تو کنم فکر_

 یکس هر جواب منم و نداره ربط یکس به  کارام یباش

 !دمینم رو

 

 ! بشنوم را شیصدا خواستمینم منم نزد،بهتر یحرف



 گفتیکرد؛می م اعتراض اخالقش به شهیهم مادرش

  الزم  جاها  یلیخ اما یشویم تلخ گوشت اوقات یلیخ

 .بود نچسب یادیز مقابلت طرف اگر بود؛خصوصا

 

 !دفترش یبر بگم گفت یا،اصالن یمیک_

 

 سمت به را راهش و داد تکان یآتوسا،سر درجواب

 . کرد کج مدرسه ریمد دفتر

 : زد در و ستادیا در پشت

 

 ! ایب_

 

 از شهیهم داد،حرصشیم جواب نجور یا شهیهم

 .امدیدرم رشانی مد با صحبت

  با آورد باال که را رفت،سرش داخل و کرد باز را در

 زیم  ییرو روبه یصندل یرو که  یشخص دنید

 :کرد تعجب نشسته یاصالن

 



 !ارشاد خانم سالم_

 

 از را نگاهش یاصالن دار طعنه یصدا دنیشن با

 : گرفت حسام

 

 ! نیبش_

 

 . انداخت حسام  به ینگاه باز

  نگه خبر یب را یکس  یلیخ امدینم خوشش  حسام

  کنجکاو و  فضول یایمیفرد،ک آن اگر دارد؛خصوصا

 :باشد

 

 میبر دیدنبالت،با امیب گفتن عمو و سالم؛آقابزرگ_

 کار یل یخ  بابام و نایا محسن،عمو یی دا زد؛خونهی

 فوق امروز هم تا دنبالت انیب تونستنینم و داشتن

 یمرخص برات  هفته هی ی برا  نکهیا ،همینمون العاده

 ! گفتن من به بودم نوریا من رن،چونیبگ

 



 :داد تکان جیگ را سرش

 

 ! باشه_

 

 ارشاد ؛جناب یکن امضا رو برگه نی ا دیبا ارشاد_

 !نطوریهم شماهم

 

  کند شیصدا ارشاد لحن نیا با یکس نکهیا از شهیهم

 :بود متنفر

 

  کهیزن! شمیخون دشمن انگار ارشاد گه یم نیهمچ_

 ! یکیخ

 

 را بود،حرفش ستادهیا کنارش قایدق  حاال که حسام

 :گرفت را اش خنده  یجلو زور به و دیشن

 

 من رانویا ها،کل نکنه کار زبونت  نیا روز هی_

 !دمیم ینیریش



 

 سمتش به یاصالن حضور به توجه بدون طلبکار

 : برگشت

 

 که یکن ثابت یخواست!؟یبگ  ینجور یا بود الزم االن_

 ! مثال؟ ی پولدار  یلیخ

 

 به دختر نی ا دانستیم خوب چون نگفت یزی چ حسام

 !اوردینم کم زبان از وجه چیه
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 را بود گفته  یاصالن که ییجاها و رفتند  جلو هردو

 :زدند امضا

 

 !می کنیم امضا ازدواج سند میدار انگار حاال_



 

  یز یچ نیهمچ هم خودش چون  گرفت اش خنده حسام

 !نداد بروز آمد؛اما ادشی به

 که دختر نیا به بود کرده ثابت یزندگ  البته و تجربه

 را خودت دادوگرنه  رو ادیز دینبا  دخترها نه،کل

 !یا کرده چارهیب

 

 !ارشاد ایب بردار لتو یوسا برو_

 

 :کردیم تحمل را گفتن ارشاد نیا داشت که بود دوسال

 

 شمیم یعصب!ارشاد؟ د ینگ ینجور یا  شهیم خانوم_

 ! اصال

 

 : کرد نگاهش جیگ یاصالن

 

  از بخدا.زهیریم هم به اعصابم دیگیم ارشاد ینجوریا_

 ...انگار دارشاد یگیم نیهمچ.شدم زده  قشنگم یلیفام



 

 ! ارشااااد_

 

 :بود درآمده کفرش

 

 !ارشاد و مار زهره_

 

 !گفته چه افتاد ادشی تازه

 که انداخت یاصالن به  ینگاه و آورد  باال را سرش

 : کردیم  نگاهش زده بهت  و متعجب

 

 !!! ارشاد یاخراج_

 

 به زودتر حسام  که دیبگو یزی چ خواست شدو یعصب

 :آمد حرف

 

  با یلیخ گهید عموم دختر  اتفاقا!خانوم نداره یمشکل_

  نجوریا دیبدون کنم اد،فکی ب کنار تونستینم مدرستون



 ارشاد خاندان مثل  یخاندان شان  در یلیخ  جاها

 دیبد االن رو  ست،پروندشی ن شما اخراج به ازیست،نین

 . کنمیم نامش ثبت جا  نیبهتر برمیم

 

 .کردیم نگاه حسام به زده بهت

 ... اما کند دفاع او از حسام نداشت توقع

 

 و برداشت ز یم یر از را خروج  برگه آرام یلی خ حسام

 راه دفتر در سمت به و گرفت را شی مانتو نیآست

 :افتاد

 

 ادیب فرستم یم رو یک ی هشت ساعت صبح فردا_

 که باشه ادتونی نمیا دیبا  درضمن و!رهیبگ پروندشو

  نم،خودتونی بب پروندش تو نامربوط حرف کلمه هی من

 !که دیدونیم بهتر

 

 :شدند خارج دفتر از باهم و نداد ادامه

 



 !بخدا یعنی عاشقتم_

 

  لتویوسا برو  بدو.تو که  یستین ،عاشقیا وونهید_

 از مردم میبخور  باهم ناهارم هی می بر اریب بردار

 !یمیک ی بستن یگشنگ

 

  بود کرده دفاع او از شی پ لحظه چند ن یهم که فیح

 !دادیم را گفتنش یمیک یبستن  نیا جواب خوب وگرنه

  ها بچه به  توجه یب و رفت باال ها پله از حرف یب

 .رفت نییپا و برداشت را لشیوسا

 قدم راهرو یتو و بود آمده رونیب دفترش از یاصالن

 .زدیم

  ریمد گری د نکهیا به فکر شد؛بایم رد که کنارش از

 :شد شل ششین ستین اش مدرسه

 

 خودتون بشنوم و نمی بب یبد ارشاد گهید بار هی_

 !که دیدونیم

 



 نگاه به توجه یبود؛ب گفته را حسام  جمله بایتقر

 ! زد رونیب مدرسه از و دیخند یاصالن نیخشمگ 
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  اش لوچه و لب حسام رنگ یمشک یپرادو دنید با

 !شد زانیآو

 :نشست  یلیم یب با و رفت نی ماش سمت به

 

 !خوره؟ینم کالستون به نیماش نیا خانوم  سرکار_

 

 :کرد پرت عقب یصندل را فشیک و بست را در

 

 آخه.حسام که یدینم گوش  کن عوضش گفتم بار صد_

 !نه؟ یماش پرادو

 



 نکن نیتوه من نیماش به انقد!مگه؟ چشه_

 ! دارن؟  دوس نویماش  نیا آدم چقدر ی دونیم!یبستن

 

 :رفت سمتش به یتپل غره چشم

 

 

 ازت رو ی پپس یقوط نیا انیب کجان آدم چقدر اون_

 ! رنیبگ

 

 : شد گرد حسام چشمان

 

 !میک میک هیچ یپپس یقوط_

 

 داخل دست با را اش مقنعه کنار از زده رون ی ب یموها

 : داد

 

  ماشنتو نیا  زنمیم.حسام شمیم قاتل روز هی من بخدا_

  ینگ اونروز بعد.گفتم یک  نیبب!کنمشیم  یپپس یقوط



 همه کرد؛اون  فالن و  کرد داغون نمو یماش ایمیک

 یداد ریگ تو وقت اون هست شگاهینما اون تو نیماش

 !لگن نیا به

 

 مید؛نیچیپ راه چهار سمت  به و زد راهنما که همانطور

 : انداخت سمتش به ینگاه

 

 ! لگن؟ یگیم نیماش نیا به تو_

 

 :انداخت غبغب به یباد

 

 هی برام حتما گفتم بابا به خودم.گمیم  که معلومه_

 ! یقنار زرد،زرد بخره،اونم سسیجن

 

 گذاشته انیم در او با صادق  چون دانستیم خودش

  دیرد،بایبگ نامهیگواه توانستینم هنوز چون اما بود

 : کردندیم صبر

 



 !خودم  دونمیم_

 

 :داد هیتک یصندل پشت بالشتک به را سرش

 

 !وقت؟  اون کجا از_

 

 :کرد جا جابه را دنده

 

 !رمیبگ  برات خوبشو هی حتما سپرده بهم عمو_

 

 و دیکوب هم به را شی ها دست ها بچه مثل ذوق با

 :بزند ی محو  لبخند حسام شد باعث

 

  جان حسام رتمیگی پ کسرهی  فردا از من!جون  آخ یوا_

 !برام زودتر کن داشیارشاد،پ

 

 



 !گفته چرا که کرد لعنت را خودش

 کارش کند لهی پ یزیچ به ایمیک اگر که دانست یم خوب

 دست از بود گرفته درد سر االن از او  و است تمام

 نیهم از نه که فردا از دانستیم که ییها  جو و پرس

 !شوند شروع است قرار امشب
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  دو هر بود؛چون مطلع یخوب به ایمیک ییغذا عادات از

  بودند شده بزرگ و آمده دنبا به آقابزرگ عمارت در

  اما شناختندیم یخوب به را  گریکدی یبچگ همان از و

 !داشت فرق باهم یاد یز اخالقشان

 

 یتازگ به که  یسنت خانه سفره سمت به  را رشیمس

 .داد رییتغ بود شده باز

 !برده خوابش دید که انداخت ایمیک  به ینگاه مین



 را  خودش یجلو اما شد باز  لبخند به لبش

  احساسش کرد یم حس دای جد اما چرا دانستیگرفت،نم

 !شده عوض ایمیک به

 

 . کردیم  حس  او جانب از وقتها یبعض راهم نیهم

 ! گاهشیب و گاه یها نگاه یرو از

 اما بردیم لذت گرانید کردن تیاذ از ی بچگ از ایمیک

 !بود او به  حواسش شتریب اما کردینم تشیاذ دایجد

 ستش حسام  که وقت  هر و کردیم نگاهش  شتریب

 .دیدزدیم نگاه نابلد و گشت،آشکارایبرم

 

  صدا را ایمیک آرام و کرد پارک خانه سفره مقابل

 .بود نیسنگ شدت  به زد،خوابش

 .کرد باز را شیها چشم قهیدق پنج از بعد باالخره

 

 ! هوم؟_

 

 : دختر نیا دست از



 

  میبخور یز یچ هی میبر پاشو.پررو بچه هیچ  هوم_

 !برسم کارام به خودمم  خونتون ببرمت بعدش

 

  چشم ها بچه مثل مشتش با و کرد باز را  شیها چشم

 :د یمال را شیها

 

 !ایری گی م هیقرن دختر،قوز نکن_

 

 :گرفت  حرصش

 

،اونوقت  دکتر   مامانم_  نسخه من برا تو چشم 

 ! ؟یچیپیم

 

 کوتاه یکم ،فقطیکم زبانش دختر نیا روز  کی شدیم

 !دانستیم د یبع!....شود؟

 



 خانه سفره دنید با ایمیک و شدند ادهیپ هردو

 :شد شل  ششی،نیسنت

 

 دوغ و  یترش و ازیپ  با خوامیم یسنگ یزید من_

 ! یمحل

 

 .کرد تجب حسام

 ادیز ادا  و ناز االن یها دختر دانستی م که ییجا تا

 :داشتند

 

 از ادینم خوشم.پسر نکن یکی االن یدخترا  با منو_

 یزینم،دیبب بگو رفتن قبل ا،حاالیباز سوسول نیا

 !؟یسنگ

 

 : شدند وارد هردو و داد تکان دییتا  به را سرش

 

 !یسنگ یزید آره_
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 همان دختر،از نیا دست از بود گرفته اش خنده

 .کردینم رفتار دخترها مثل ،اصالیکودک

 !شدیم حاضر  پسرها جمع  در شتریب

 !کردیم پسرانه یها  یشوخ

 !زد یم حرف پسرها مثل اکثرا

 !نداشت  ها دختر به یشباهت  چیه رفتارش کل در و

 

 در که  یتخخت سمت به و شدند خانه سفره وارد

 .رفتند بود سالن یانتها

 امروز کرد،چون انتخاب را قسمت نیا عمدا حسام

  اصال او و بود شلوغ نجا یا گرید یروزها برخالف

 :فتدیب ناموسش به نامحرم چشم که خواستینم دلش

 



 گریج و خوشگل دختر هی با االن تا بندمیم  شرط_

 !یبود ومدهی ن خونه سفره

 

 .اوردینم کم زبان از وقت چ یه دختر نیا

 ! وقت چیه

 

 ! جلو بکش رو ات مقنعه اون  اول شما_

 

 !داشت دوست را اش شده گرد چشمان

 

  شلوار مانتو با کنهیم نگاه من به یکس ییخدا االن_

 ! آخه؟ مدرسه

 

 را دلبر دختر نیا نداشت دوست کردند،اوی نم هم نگاه

 : نندیبب همه

 

 نهیا مهم!من واسه ستین  مهم چیه اونا دنیند دنید_

 ! شالو اون کن درست گمی م دارم من که



 

 سمتش به  ها نگاه شد باعث ایمیک بلند خنده یصدا

 بهه را حسام  رتیغ و خشم آتش نی هم و برگردند

 !ختی انگ بر شدت

 

 جان حسام یدونینم هم رو مقنعه و شال  فرق تو_

 !ارشاد؟

 

 ایمیک اما کند تمامضش تا بود کرده نگاهش  اخم با

 ! نبود ایب کوتاه
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 ********* 

 : شد دهیکش رونیب خاطرات  زد،از دخترش که یلگد با

 



 ! آخ_

 

 بود،با ماه یتماشا و فکر در غرق االن تا که حسام

 . برگشت سمتش به هراسان ایمیک آخ یصدا دنیشن

 !دیکوب خودش برسر محکم یمطلب یادآور ی با ایمیک

 

 !توسرم  خاک_

 

 :شد گرد متعجب حسام چشمان

 

 !؟یدار درد!؟یحاال،خوب شدی چ.دختر جونت از دور_

 

  یادیز مادرش مثل وروجکشان نداشت،فقط درد

 ! انگار بود طانیش

 

 !شد؟یچ یدون یم حسام_

 



 : انداخت باال را سرش خبری ب حسام

 

 !شده؟ یچ_

 

 نگاه و ماه دی نبا  حامله زن گهی م شهیهم  بزرگ خانم_

 چرخ شکمش  تو بچه و کنه نگاه ماه به کنه،اگه

  یوا!شهیم یگرفتگ ماه بچه بدن نقطه اون  بخوره،رو

 من چرا!...؟یچ وفتهی ب بچم صورت  رو اگه حسام

 !آخه؟ نبود حواسم

 

 به تا یحرف  نیحرف،چن نیا بود دیجد  شیبرا حسام

  خرافه هیپا بر د،آنرایشنیم هم اگر و بود دهینشن  حال

 : گذاشتیم

 

 ! خرافاته_

 

 درون  بچه حرکت با  و کرد نگاهش یعصب ایمیک

 : گذاشت شکمش یباال را دستش شکمش



 

  خوب خودت! گهینم خرافات وقت چیه  بزرگ خانم_

 !یدونیم

 

 وقت چیه  بزرگ خانم و  ست ایمیک با  حق دانستیم

 دلهره و  استرس به خواستینم اما دی گوی نم خرافه

 :بزند دامن ایمیک

 

 !االن که نشده یزیمن،چ شم فدات_

 

 که بود گرفته نیا استرس را ایمیک  جان تمام اما

 ؟!باشد یگرفتگ ماه دخترکش  صورت ینکند؛رو

 آرام را دختر  نیا تواندی نم جوره چیه دید که حسام

 از را حواسش یگرید جور  شد مجبور ناچار کند،به

 :کند پرت موضوع نیا

 

 .تو من،هم ؛همیبزن حرف امشب شد  قرار که اوال_



 دوهفته یکی نیا اگه که  خوامیم حینکه،توضیا دوم

 ! یمیک دراوردم روزگارت از باشم،دمار بوده سرکار
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  از کردیم فتد؛فکریب ادشی  حسام که کردینم فکر اصال

 !نبود نطوریا اما بوده چه انیجر که برده ادی

 :شد منحرف کل طور به ایمیک ذهن و شد موفق حسام

 

 !دارم دوست  یلیخ و  کردنت تیاذ_

 

  تعجب  زیچ چیه بود؛از دختر نیا کنار یوقت گرید

 .نداشت تعجب گرید دختر نیا کار چیه کرد؛چونینم



 یب اگر دختر نیا دانستیم گرید که ییاو  یبرا حداقل

  زیچ همه یوقت نه دارد باشد،تعجب دردسر و طنتیش

 ! است نرمال

 

  را شیها لب آمدن کش  یجلو نتوانست اما کرد اخم

 : ردیبگ دختر نیا برابر در

 

 از ارشاد،تازه فهیطا کل و من سر ریخ تو  المصب د_

 !یبود اومده رونیب کما

 !ه؟یچ و هیک دونهینم دوماه تا ادیدرم کما از طرف

 !درومده کجا از

 !اومده وجود به یچجور

 یگفت یکرد باز نشده،چشاتو یچیه هنوز تو اونوقت

 !بندازم؟ دست  و بدبخت حسام   نیا بزار باز

 چه من  یکرد فکر خودت  با لحظه ه ی دختر آخه د  

 !؟یکرد فراموش منو کردم فکر یوقت  شدم یحال

 

 !نه



 :بود نکرده فکر نیا به واقعا

 

  که بود نشده لود!بودما برگشته تازه من حسام  خب_

 ! هنوز مغزم
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 :خنددیم بلند اما  ماندیم مات

 

  دست بدبختو منه که یدیفهم بعد بود نشده لود!آها_

 !آره؟ یبنداز

 

 :اندازد یم باال ابرو طانیش

 

 بشم قربونش که درونم طونیش اون اوهوم،اول_

 ! شد لود کردم تشیترب اول روز از خودم



  حسام نیالل؛ا زبانم جون،حاال از دور گفت من به بعد

  ندوزشیو مغزت کن،تا تیاذ کمی رو چارهیب مرده   زن

 !بکنه خوادیم کاریچ می بفهم باال ادیب

 

 !اوردینم کم یداشتن دوست ی  لعنت

 !اوردینم کم او وجه چیه به

 

 !آخ

 !پررو  یداشتن دوست  دخترک

 

 !؟یبود من با  نارویا همه االن.یاو یاو_

 

 : کرد نگاهش مبهت حسام

 

 !گفتم؟ بلند_

 

 :دیخند بلند



 

 !؟ی باخت تو و زدم یدست هی من  باز یدینه،د_
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 .امدیبرن دستش از یگر ید بخندد،کار توانست فقط

 :افتاد خنده به هم ایمیک اش خنده از و دیخند

 ! ر؟یشمش یخند ی م یچ به_

 

 مثل و لحن نیا با را او بود وقت یل یکرد،خ مکث

 :بود نکرده خطاب ر یشمش گذشته

 !یمیک ی بستن تو به_

 

 :کرد گرد یشینما را  شیها چشم

 !اونوقت؟ داره خنده کجام من_



 

  به سخت ی ادیدختر،ز نیا مقابل در بودنش خوددار

 درآغوش را  دختر و کرد دراز را د،دستشیرس یم نظر

 :فشرد و گرفت

 

 ،بعدیکنیم آب  منو ،دلیکنیم یدلبر همه نیا یگینم_

 ! رم؟یبگ خودمو  یجلو تونمیم سخت من

 

  با را شیلبها و زد گوشش پشت را شی موها ناز با

 :کرد نگاهش یتصنع ترس با حسام که کرد تر زبان

 

 !کرد تر هاشو لب باز نیا که کنه ریخ  خدابه_

 

 :نداد بروز اما گرفت اش خنده

 

  در من!؟یریبگ خودتو  یجلو تو گفته  یک خب_

 ! توام خدمت

 



 قصد از باز و دانستیم را زیچ همه خودش دختر نیا

 !زد؟یم  حرف  نگونهیا

 

  کاری چ کمتویش تو یزمستون یبستن اون الکردار د  _

 !کنم؟

 

 به دخترشان کردن خطاب در حسام که  یلفظ از ایمیک

 !کرد تعجب بود برده کار

 : انداخت بزرگش نسبتا برآمده شکم به متعجب  ینگاه

 

 یبستن یگفت من کمی ش تو بچه به االن تو_

 ! ؟یزمستون

 

  یتماشا از که یصورت  در الیخ یب و دیق یب حسام

 یقلقل باعث  و کردیم ورم  داشت کم کم که  ایمیک چهره

 :دیخند شدیم شدنش

 

 ! اوهوم_



 

 وجه چ یه به ایمیک اما بود گفته لذت با و دیق یب

 !شدینم الشیخیب
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 . کردیم  نگاهش بهت با هنوز ایمیک

 یبسن لقب دخترش به حسام که شد ینم باورش

  اما،خوب دیایب بدش نکهیا باشد؛نه داده یزمستون

 اسم نیا با را  دخترشان حسام االن از اگر که دانستیم

 : کنندیم خطابش نطوریهم دهد؛همه قرار خطاب مورد

 

 !نشنوما  گهید_

 

 شد بعث نیهم و بود گفته بود،سخت گفته یجد

 :بروند باال  تعجب از حسام یابروها 



 

 ! ؟ینشنو گهی د ویچ_

 

 :داد قرار کمرش پشت را دستش و شد بلند جا از آرام

 

 ! ایزمستون یبستن یبگ بچم به  که نشنوم_

 

 دیتهد به  حسام صورت مقابل را اش اشاره انگشت

 :داد تکان

 

 جان یبستن یگفت من  به خودت هم اول روز از_

 جان،من ی بستن بگن بهم همه یشد باعث گه،بعدید

 !ستی ن یزمستون یبستن داره،اسمشم اسم دخترم

 

  نگاه ییای میک به نیریش  و متعجب یلبخند  با حسام

 دخترکش خرج مادرانه داشت االن نیهم از که کردیم

 ! کردیم



  نیجن پرورش به مختص صرفا  مادر کی  یها مادرانه

  کیوقتا،  یشود،گاهینم ردادنیش و رحم درون

 مادرانه از شتر یب یلیه،خی هد کی و تیحما   کیحرف،

 .ارزند یم  یواقع یها

 اورا هنوز و پروراندی م شکم در را  دخترش ایمیک

 .کردی م خارجش ده،مادرانهینکش  آغوشدر

 بخش لذت و نیریش اما  یناش هرچند ش یها مادرانه

 و دست دختر ش،همانیایمیک که شدینم  بودند،باورش

 به ارشاد خاندان همه که یزبان نیری ش و یچلفت پا

  شده یعاص آمدنش ایدن به با ارسالن و اردالن قول

 !کردی م نشیجن خرج مادرانه داشت نکیبودند؛ا

 

  دفاع دخترش از دخترش پدر مقابل در داشت االن

 با را کس چیه یشوخ اجازه خواستی م کردویم

 یداد،حتینم  نگذاشته جهان  به پا هنوز که یا دردانه

 !پدرش

 

 

 !باباشم من-



 

  حسام  صورت یجلو باز را اش اشضاره انگشت

 ایمیک د،امایبوس را انگشتش بار نیا حسام  و گرفت

 :کردی م یپافشار خودش  موضع  یرو همچنان

 

 !ست ین یمشکل یباش عمشم_
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 !باالتره  نداره که یا عمه از باباشم،مقامم _

 !ها؟!؟یداریم  نگهش کمتیتوش  تو مگه_

 

 االن و بود شده یعصب یچیه کرد؛از نگاهش تعجب با

 :زدیم نفس نفس داشت

 



  حالت یزنیم نفس نفس  یا؛داریمیک باش آروم_

 ! خوبه؟

 

 ! امروز کردی م طنتی ش یادیز نبود؛دخترش خوب

 

 ! تیخاص یب  یزمستون یدخترت،بستن  و  تو به لعنت_

 

 :بود تر برجسته اش ینگران اما دیخند

 !بچم داره دختر؛اسم هیچ یزمستون یبستن_

 

 :دیپچ شکمش ریز درد

 

 ! حاال؟  هیچ اسمش_

 

 :انداخت باال  ابرو حسام

 

 ! بگه مامانش یهرچ_



 :رفت فرو فکر در اما داشت درد

 

 ! قشنگه انایک_

 

 :کرد دییتا حسام

 ! قشنگه_

 

 را درد همه نیا لیدل و بود شده شتریب دردش

 : دانستینم

 ادیب االن داره قصد انایک نی ا جان،نکنه ری شمش  گمیم_

  بهش تیریشمش نیا درصد هی کن باور  گمیم!رون؟یب

 پاره و کممیش داره  کنمیم بخدا،حس دهیرس ارث

 !رونی ب ادیب کنهیم

 

  و زیر یها  عرق یرو و  شد تر نگران حسام چهره

 :کرد مکث اش ی شانیپ درشت

 

 !ا؟یمیک خوبه حالت_



 

 :شد  طاق طاقتش

 !بخدا ادیم حسام؛داره  رمیمیم دارم_

 

 زیر شی ها  یباز طهی سل به ها ینگران تمام انیم

 :دیخندیم

 

  ماهش شی ش هنوز نینم،ایبب ارین در ی باز طهی سل_

 ! دختر ادیم ایدن  داره یچجور!نشده لیتکم

 

 :کرد پاک را  اش یشانیپ عرق دست با

 یلیخ مثال ما!میمن و تو مادرش  واال،پدر دونمیم چه_

 !باشه یعاد بچمونم که میعاد

 

  ایمیک شلوار  رفت،مانتو کمد سمت به و شد بلند حسام

 : کرد بلند را کرد،تنش تنش تند تند  و برداشت را

 

 !یشد نیسنگ _
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 *********** 

 

 کنمیم دیتاک  بازهم ارشاد؛فقط جناب دی نباش نگران_

  که یمدت نیا نکهیا د،بایباش مواظبشون شتریب که

 یتیتقو و یخوراک  یها بودن،سرم کما یتو  همسرتون

  یلیخ  بدنشون بازهم اما شده قیتزر بهشون هم

 !فهیضع

شون که  کنمیم دیتاک م    خاطر به ن یهمچن و فهیضع َرح 

 به وجه چیه به یباردار  نیا هم  نشونییپا سن

 مواظبشون دیبا شتری ب یلیخ ست،پسین نفعشون

 یاظطراب،ناراحت و استرس از دور به یطی د،محیباش

 دینبا هم یباشن،عصب داشته دینبا ینگران و

  استراحت دیبا که کنمی م دیتاک بازهم  نیبشن؛همچن



  در رو نظرها تمام...نظر همه باشند،از داشته مطلق

 !د؟یشد منظورم جناب،متوجه دیریبگ نظر

 

  دنید بود؛با اخالق خوش  و انسالیم یزن که دکتر

 سرخ خجالت از آخرش جمله دنیشن با  حسام نکهیا

 :گرفت اش خنده شد

 

 ! دکتر خانم شدم متوجه_

 

 :زد یلبخند دکتر

 

 با بده صبر هم شما به کنه،و حفظتون هم   یبرا خدا_

 !دختر نیا

 

 ایمیک دندیرس مارستانی ب به یگرفت،وقت اش خنده

 همه که کرد دیتهد  هارا پرستار  و کرد غ ی ج غیج انقدر

 :بودند دهیترس

 



 دلم تو یزمستون یبستن و من سر ییبال یعنی بخدا_

 به ادیب  یکی حاالم!د؟ی دیزارمتون،فهمینم ادا؛زندهیب

  ستین وقتش فعال کنه یحال من شکم تو غول بچه نیا

 بود یچ شدنم دار بچه آخه...ایخدا...آخ...رونیب ادیب

 جدهیه تو  منو!ها رهیشمش نیا ریتقص آخه،همش

 !کردا گرفتار یبت یمص چه تو  یسالگ نوزده

 

 ادیفر درد انیم دندکهیخندیم مارستانی ب پرسنل تمام

 :زد

 

 ! مار زهر_

 

 رفتند،تایم سه یر خنده از همه  حرفش نی ا از بعد عمال

  هم درد نی ح یحت که بودند دهیند یماریب نیچن  بحال

 : کند غر غر

 

 ! نجایا دیاریب هم مانیزا موقع رو شون یا جناب_

 



 و ینگران انیم حسام و بود گفته حسام  به پرستار

 غر غر همه سر بود؛آنقدر داده تکان سر فقط خنده

 او به ارامبخش ک عیسر دکتر غ،کهی ج غیج و کرد

 ! بخوابد  تا کرد قیتزر

 

  الل_زبانم #

 

#Part_199      

 

 رفتن از کرد؛بعد دییتا و دیشن را دکتر دستورات  تمام

 باز را بود یبستر درونش ایمیک که را یاتاق دکتر،در

 !شد داخل و کرد

 

  یرو اش خورده سرم دست و بود دهیخواب  آرام

 .ستادیا سرش باال و رفت داشت،جلو  قرار شکمش

 چشم و بود دشمن  ینحو به دختر نیا با یزمان

 .نداشت هم را دنشید



 با خودش یمخالفتها  تمام انیم کم کم یمدت از بعد

 که هرجا خواستیم دلش  و بود شده او بسته دلش،دل

 .شود حاضر دارد حضور ایمیک

  شناسنامه یتو شانیها اسم گرید که هم بعد یمدت

 !بودند شده هم مال و بود شده  ثبت گریکدی

 

  کجای را ایمی ک توانستیم که داشت دوست یلیخ لیاوا

  خجالت اما کند، خفتش  ینوع به و اوردیب ریگ تنها

 !دیکشیم

 

  گرید یها عاشقانه برعکس قایدق شانیعاشق  یماجرا

  خجالت  مونث جنس گر،ید یها عاشقانه در بود،

 رد،یبگ فاصله  همسرش از کندیم یسع و کشدیم

 ! بود برعکس اما آنها یبرا

 

  عقدشان از هفته کی هنوز بودند، کرده  عقد تازه

 داد را ایمیک هیهد که شب آن از بعد حسام گذشت،ینم

 یرو که شد متوجه تازه کردند، سر باهم  را شب و

 !ستین یشدن کم وجه چیه  به دختر نیا



 

 ایمیک دنید به کمتر کرد، یسع بعد، به شب همان از

 دختر نیا چون شود،  سخن هم او با کمتر و برود

 ! ردیبگ را زدنش حرف یجلو  توانستینم اصال

 

  الل_زبانم #

 

#Part_200        

 

 نیا گر،ید ی ها  خانواده از یلیخ مثل شان خانواده در

 !باشند یهرکار  انجام به  قادر عقد از بعد که، نبود

 

  هارا زیچ یل یخ خودشان بزرگ  خانم و آقابزرگ  چون

 !بودند کرده تیرعا

  برجا هم شانیها جهینت و نوه یبرا را روش  نیهم و

 !بودند گذاشته

 



  حسام، مادر که گذشتینم  عقدشان از هفته کی  هنوز

  برگذار ایمیک  و حسام یبرا پاگشا مناسبت به یهمانیم

 همراه به بزرگ،  خانم و  آقابزرگ فقط  آن در که کرد

 !داشتند حضور ها عمه  و اش خانواده و صادق

 

 تا رفتند، باهم و جدا حسام و ایمیک رسومات، طبق

 !کنند هیته همسرش و صابر  یبرا یا هیهد راه نیب

 

 یرو یکودک از ایمیک که بود درست بود،  رسمشان

  و بود شده  بزرگ همسرش دستان و صابر یها زانو

 خواندند،یم عروس عنوان به اورا یکودک همان از

  حسام و ایمیک که یزمان نه خودشان، نیب هرچند

 پا و آنها یرسم دارید نیاول نیا اما داشتند  حضور

 و بود، صابر منزل به عروس عنوان به ایمیک گذاشتن

 شان،یخانوادگ رسم البته و بزرگ خانم حرف به بنا

 صابر خانه به یدونفر هیهد هیته از بعد تا ماندند

 !بروند
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 از شیب اما  برود، ایمیک تا  بود نشسته منتظر نیدرماش

  یخبر  ایمیک  از هنوز اما بود گذشته قهیدق  پنج و چهل

 !شدیم کالفه  داشت کم  کم بود، نشده

 

  منتظر از  چقدر حسام که دانستیم ی خوب به ایمیک

 !است متنفر ماندن

 

  درب شد، ادهیپ نیماش از و  شد طاق طاقتش باالخره

 !رفت در سمت به  و دیکوب محکم را نیماش

 

 !فشرد و گذاشت یشاس  یرو را اش اشاره انگشت

 جواب یجا به اما دهد  جواب ایمیک ماند منتظر

 !شد باز در یک یت با دادنش،

 

  را اسپرتش دیسف راهنیپ  یها نیآست بود، شده کالفه

 ! زد باالتر یکم دست با بود، تازده که



 

 !دختر ندارم یباز  حوصله من_

 

  اطیح از شد، داخل و داده هل را در ناچار به و گفته

 سالن یورود در به و کرد عبور صادق  خانه سرسبز

 :دیرس

 

 ! ا؟یمیک_

 

 :دینشن ییصدا

 

 !؟ی میک یبستن_

 

 :دیرس گوشش به حرصش پر زمزمه یصدا بار نیا

 

  عوض که، ستین شی حال یباز  کیرمانت  شوریب_

 ! یبستن گهیم  نفسم و عشقم

 



 د،یشن را حرفش بود، ستادهیا در پشت قایدق چون

 در و نشست شیها لب یرو ینیریش  و نرم لبخند

 !شد وارد و داد هل را سالن  باز مهین

 

  اورد،یدرب پا از را شیها کفش تا شد خم  در یجلو

 ستادهیا شیرو روبه قایدق که  را ایمیک یها قدم یصدا

 !دیشن را  شدیم کشینزد داشت و بود

 

  و درآورد پا از را رنگش یمشک اسپرت یها کالج

 یبو اما بود  اوردهین باال را سرش هنوز رفت، جلو

 شد باعث و دیچیپ اش ی نیب در دختر ی شگیهم عطر

 !دهد فشار هم یرو  محکم را  شیها چشم
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 !سوخت برات دلم شب اون  یموند ناکام_



 

  خشکش ایمیک دنید با و آورد، باال را سرش  نمک نم

 !زد

 

  و د ید داد، فرو  یسخت به را  دهانش بزاق که دید ایمیک

 !شی هاهورمون  انداختن  قل قل به از برد لذت

 

 :کرد حرکاتش یقاط یشتریب ناز و دید

 

 !؟یکنیم  کاریچ یدار هست معلوم_

 

  نیا نجوریا داشت دوست اما، دانستینم  هم خودش

  از شان،یها  یکودک مانند یی جورا هی کند، تیاذ را پسر

 :بردیم لذت  گرانید و او کردن تیاذ

 

  اونشب ارشاد، جان حسام فکرتم به  فقط اوهوم،_

 ...جهینت در گذشته، هفته  کی االن و  یموند ناکام

 



  اگر دختر، نیا دانستیم خوب دهد، ادامه  نگذاشت

 :شودینم ختم یخوب  یجاها به کار دهد،  ادامه بخواهد

 

 همه ،یش یم حاضر و ی ار یدرم لباسو نیا ،یریم_

  لباس یرفت  تو اونوقت و توان و من منتظر ما خونه

 ...یتور

 

 ! خوابه لباس  اسمش_

 

 ییاو به د،یکشی م خجالت هم او به کردن نگاه از یحت

  و بود شده دلبر و بایز سرخ لباس آن در بیعج که

 !کردیم یدلبر

 

 ! هیچ اسمش دونم یم خودم_

 

 :زد گوش پشت را شیموها  دست با ایمیک

 

 ! د؟یسف چشم مگه شیدید نفر چند تن_



 

 شصتش انگشت شه،یهم عادت به و گرفت اش خنده

 : کند یمخف  را لبخندش تا دیکش لبش یپا  محکم را

 

 قائم خندتو یخوا یم ینجوریا یوقت بودم گفته بهت_

 ؟!ارشاد جان ،حسام یشیم تر یخوردن یکن

 

  نه و دارد شرم  نه دختر نیا دانستیم جاخورد،خوب 

  شتریب دختر نیا با صحبتش با لحظه هر اما ا،یح

 !شدی م زیسوپرا

 

 جان ایمیک ست،ین  تیحال ایح و شرم بودم، گفته بهت_

 !ارشاد؟

 

  شیادا ینحو به حسام نکهیا از رفت درهم شیها اخم

 !بود درآورده را

 



 کرد پر را مانده  قدم چند ناز با و کرد اخم نیهم یبرا

 !رساند حسام قهی به را دستش و

 

 و دیسف جذب راهنیپ در که انداخت یحسام  به ینگاه

 : بود شده  جذاب تینها یب جذب، یمشک شلوار آن

 

 سن،یبنو بدم روش رم، یبگ برات دستبند هی دیبا_

 ریشمش نیا که کنن، تگ حتما رشمیز  جان، ریشمش

 ییدارا به که یکس و منم  هم صاحابش داره، صاحاب

 سرش  ییبالها چه بزنه دستبرد ارشاد، ایمیک یها

 !ادیم
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 گفت،بهیم روز آن ایمیک که یدستبند یادآور یبا

 !کرد لمس آرام  را دستش درون دستبند و آمد خودش



 

  و هوا به سر قدر بود،هرچه که دختر؛هرچه نیا

 و داشت دوستش او سرتق،بازهم و چموش،سرکش

 !شدی نم عوض گاه چیه که بود ی ز یچ تنها نیا

 

 اما کردینم رییتغ وقت  چیوقت؛ه  چیه حس نیا

 .شودیم تر  یقو حسش  روز به روز که بود مطمعن

 

 زهایچ یلی خ بود؛هنوز مانده گنگ زهای چ یلیخ  هنوز

 بود؛و خبر یب او و بود نکرده فیتعر ایمیک که بود

  هنوز و گفتیم دیاوبا که بود هم ها زی چ  یلیخ البته

 .بود نگفته

 

 دنبا به از شد،قبلیم  برطرف نشانی ب ابهامات دیبا

 و شدیم برطرف زی چ همه دیبا دخترشان آمدن

 یامدنین چشم  به و کوچک چند هر که  ییها  یدلخور

 .رفتندیم نیب از دیبا که داشتند وجود اما

 



  یرو نرم  نرم یشد،لبخند باز که دلبرکش یها چشم

 :نشست اش مردانه یها لب

 

  روبروش کنه  باز و چشماش کنهیم خوف آدم یگینم-

 !؟ینیبش

 

 :خنددیم بلند یمطلب یادآور یبا  اما کندیم اخم

 

  مگه یاریب در خودمو حرف یتالف ی خواست االن_

 !نه؟

 

  را نگاهش و انداخت باال ابرو طانیش و  مرموز ایمیک

 :داد سوق یگر ید سمت به

 

 ! چطوره؟ دردسر-

 

 : کرد نگاهش یسوال حسام

 



 !دردسر؟-

 

 :دیکش شکمش یرو را دستش و داد تکان را سرش

 

 نیا خاطر به وقته چند نیا من که یانقدر یعنی-

 ایدن دارم شدما،دوست  دهیکش مارستانایب به دردسر

 ... اومد

 

  میمال یکم  لحنش ندیبی م که را حسام  خصمانه نگاه

 :شودیم

 

 ... کنم بوسش  محکم-

 

 :نشده برداشته شیرو از حسام نگاه هنوز

 

  دنا،بدینخواب ن یا رم،عوضی گی م محکمم گاز هی بعدش-

 ... تر  مهم همه از و شدنا غذا شدنا؛بد  خواب

 



  یقیعم آه با و کشدیم شکمش یرو یدست  حسرت با

 :دهدیم ادامه

 

 در رو گند به کلمیه و شد  نابود تختم شکم که نیا-

 ...چند هر ادیب

 

 :برود غنج حسام دل شودیم باعث اش  عاشقانه نگاه

 

 و دنشیکردنش،بوس بغل و  دنشید لحظه به نایا همه-

 !در دنشییبو

 

 و کند سرزنشش که داشت قصد شیپ لحظه چند نیهم

  جمله نیهم با اما کجاست اش مادرانه احساس  دیبگو

 با اش یمادر  یحت دختر نیا که برد ی پ نیا به آخر

 !است متفاوت هیبق

 

  الل_زبانم #

 



#Part_204      

 

 :کندیم نگاهش باعشق

 

 ! زیچ داره،همه فرق گهید  یدخترا با زتیچ همه تو-

 

 البته و شده سرخ چهره به نگاهش و  کندیم سربلند

 ند،خندهیبیم که را ایمیک شده باز بناگوش تا شین

 : است کنترل رقابلیغ بلندش

 

  بخا چهیه  نیزم کره انحراف شیتو؛پ  مغز انحراف-

 ! چیدختر،ه

 

 **** 

 

  بالشت یرو  کنارش و دهدیم دستش به را یچا ماگ

 پشت ند،دستینشیم بودند منینش مخصوص که ییها



  نوازش را  گرش،شکمشید دست با و گذاردیم کمر

 .کندیم

 

  شکم در دخترکش که کندی م احساس نوازش نیح

 حد از شیب  که یت،لگدینها در و خوردی م تکان مادر

 !دیرسیم نظر  به نیریش

 

 ...کردم حس  پاشو یحت زد،من لگد خدا یزد،وا لگد-

 

 :کندیم نگاهش یوافر  عشق با ایمیک

 

 و شنیم شتر ی ب ،تکوناشیشیم کمینزد که هروقت-

 !زنهیم لگد تر تند

 

  ایمیک زمزمه  اما کندیم بغلش عشق با و خنددی م حسام

 :شود سرخ شودیم باعث

 



 ها ،اونموقعیکنی م یطونیش هوس که ییوقتا یدونیم-

 که یدردسر ای کنم،تورو تحمل  کدومتونو درد دونمینم

  ده،بهیم من  خورد به لگد  و مشت اونموقع راه به راه

 ! من بزام بوکسور قراره خودم جان

 

  گرید ایمیک لحن اما خنددیم بلند و شده سرخ حسام

 : ستین شوخ

 

  که شد نیا  بر قرار و یاومد که یروز اون از بعد-

 کار یا هفته کی که گفت یکنم،اصالن عوض مدرسمو

  هی و یبچرخ بود قرار چون یکرد دییتا  توهم و داره

  نحس افهیق بودم مجبور ،منمیکن دایپ  خوب مدرسه

  کردینم جرات گهید اون  کنم،اما تحمل رو  یکیخ اون

  باهام بندازه،آروم کهیت و بده ریگ بهم  سابق مثل

 بخواد دلم که شد باعث نیهم دیشا و کردیم برخورد

 ! بگذرونم م یمیقد یدوستا کنار و مییراهنما آخر سال

 تورو سراغ بود،همشم  دوروبرم قبل از  شتریب نفس

 مهربون حسام،نفس بود  خوب زیچ گرفت؛همهیم ازم

 هی مثل که کردمیم داشت،حس دوستم ییجورای بود

 شین شهیهم  مثل اما من. کنهی م برخورد باهام خواهر



 از یکی که گفت بود،بهم سرجاش هام هیکنا و

  خوشش ازم و دهید منو دشیجد پسر دوست یدوستا

 !اومده

 

 :درهم شیها اخم و شودیم مشت حسام دست

 

 کهمن بگه پسره اون به که گفتم محکم و کردم اخم-

  اما بگه بره کرد قبول.ستمی ن یباز  قیرف  و دوست اهل

  اگه گفته پسره که گفت بهم و اومد بعدش دوروز یکی

 پسره که گفت بره،نفسی م ابرومو نشم  دوست باهاش

  ییجورای فقط و نگه من به رو دشیتهد گفته بهش

  نکردمو قبول!بشم دوست تاباهاش کنه یراض منو

 پا بهش بکنه،من خوادیم دلش یغلط هر که گفتم

 و بود شده یراض بابا نشد،تازه الیخیب اما دمینم

  و تو دخالت با بودم،اونم گرفته یگوش

 اما دادمینم کس چیه به بابا گفته به آقابزرگ،شمارمو

 همراهمون ها یگوش که دادیم اجازه مدرسه خب

  موقع و میبد دفتر لیتحو صبح که یشرط  باشه،به

  حال یل یخ ینجور یم،ایریبگ لیتحو هم  خونه زنگ

  زاشتمیم رو  یگوش یمکیبودم،قا طونیش منم و دادینم



 با یکل هم حیتفر یسرکالس،زنگا  بردمیم و لباسم تو

 و نبود خوب حالش نفس  روز هیکردم،ی م یباز میگش

  دنبالش،مامانش ادیب خانوادش بزنه زنگ نییپا رفت

 بود زده زنگ باباش به هم  مامانش به بود؛هم شاغل

 ! بودند نداده جواب اما

  به ندادن اجازه معاون  و یاصالن که گفت باال اومد

  فکر و بودند ریگ یادیز چون بزنه زنگ  داداشش

 ! پسرشه دوست کردندیم

  زنگ تا  بدم مویگوش داره امکان اگه خواست ازم

 ادیز  روز اون بزنه،تا زنگ داداشش به حیتفر

 کرده رد یتند با هربار و بود خواسته شمارمو

 کرد اسرار یلیخ اما نه گفتم  شد که حیتفر  زنگ.بودم

 بهش رو ینبود،گوش خوش حالش ادیز  هم واقعا وو

 سهیوا در پشت گفتم ها بچه از یکی به و دادم

 .ندم ازدست  و نمینازن یگوش و مینر لو تا بده ینگهبان

 بعد کمی زد، زنگ داداشش به و سادمیوا ششیپ

 یاصالن شده یزور هر با و دنبالش  اومد داداشش

 !برن تا داد تیرضا

 من یها یتلفن مزاحم  کم کم که بود  شب همون از

 مامان و  بابا.بگم تونستمینم یشکیه به شد، شروع



 هم یطرف از.نداشتند وقت و بودند سرکار کسرهی که

 و میگوش بفهمه اگه بابا  که دمیترسی م و دونستمیم

 بفهمه اگه کامران دونستمیم.کنه خمی توب و رهیبگ

 یده،برایم ل یتحو  بابا به روشو  زارهیم تاهم ده رهیمم

 اما بود زنگ فقط اولش.نگفتم یکس به یز یچ نیهم

 هی نکهیا تا.دادیم امیپ بهم یه تلگرامم تو بعدش

 و زدمینم نیس اماشویپ  شهیفرستاد،هم برام عکس

  کیت اول بود کرده گل شدت به میفضول نکهیا یبرا

 کردم،باورم باز رو عکس بعد و کردم حذف و دوم

 وضع نیبدتر تو بود من بود،عکس گرفته میشد،گرینم

 .ممکن

 نداده انجام یکار اونجور ووقت چیه من یل.

  به رو عکس نیا نباشم باهاش اگه که کرد دیبودم،تهد

  کل یآبرو موقع اون و دهیم نشون آقابزرگ و بابام

 !برهیم و ارشاد خاندان
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 به و کنم  کاریچ دیبا دونستمینم بودم ده یترس یلیخ-

  تیشخص و غرور تونستمینم هم یطرف بگم،از یک

 من از یکی که بگم و کنم خراب دوستام شیپ خودمو

 !داره آتو

 !واسش گذاشتم مرز و حد اما کردم قبول ناچا به

  من که کرد،گفتم قبول یی چرا و چون چیه یب اونم

  کم کم بعدا اما ندادم یتیاولشه،اهم گفت و  امینم رونیب

 زدیم ادیفر سرم نمش،دلمیبب کینزد از شدمیم بیترغ

 کس با دینبا دارمیم نگه توش  رو گهید یکس یوقت که

 موقع همش اما کنم،عقلم معاشرت اون جز به گهید

 .بودن جلوش عکسا اون یریگ میتصم

 . بدم ادامه یدوست  وبه باشم ساکت بودم مجبور

 چون.نخورد بهم دستشم اما میرفت رونیب  یچندبار

 . دادمینم بهش یا اجازه نیهمچ

 بار هی و  گرفتیم تورو سراغ شتریب نفس نیب نیا

 شتریب رهام موقع اون از و یپسرعموم که گفتم بهش

  یهمونبار ششیپ رفتم که آخر شد،بار حساس روت

 ! یحفظ از گهید که شمیبق و یدونیم خودتم که بود

 



 شعله رهی خ درد و فکر  از پر و کشدیم  یقیعم نفس

 . ماندیم نهیشوم آتش یها

 رتیغ اما نخورده  او به هم دستش که بود گفته ایمیک

  زیچ رتشینبود،غ ها  زیچ نیا متوجه اش مردانه

 ! یگرید زی چ منطقش و گفت ی م یگرید

 

 در شتریب را خودش زد،اماینم حرف گرید ایمیک

  که یدختر به ینگاه کرد،بادرد مچاله  حسام آغوش

 :انداخت بود شده مچاله خود  در وار نیجن

 

  که ن  یا شده،مهم تموم گهید شده و بوده که یهرچ-

 !که نهیا م،مهمیباهم االن
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 آخر«_ فصل# »



 

 

  بهمن لیاوا نسبت به هوا و بود اش یباردار  آخر ماه

 شدندیم زمستان آخر فصا وارد داشتند کم بود،کم بهتر

 ! نوروزش دیع و بهار هم آن از بعد و

 

 از تر یقلقل و بود شده بزرگتر  قبل نسبت به شکمش

 اما شدیم تیاذ موضوع ن یا از بود،خودش شده قبل

 هروقت و کردیم نگاهش  عشق  با فقط حسام

 فرصت با  البته و ناچار کند،به اعتراض خواستیم

 . کردیم  مجبور سکوت به اورا شیها   لب با یطلب

 و خسته  زود یلیکردن،خ کار و  ستادنیا سرپا

 .کردی م ناتوانش

  یروز  اگر و گرفتیم  درد پا و درد  زانو زود زود

  از شتریب و درد شکم و درد د،پهلویخوابیم هم ادیز

 !دی بریم را امانش درد کمر انها

 



 در را خودش دردسر و  هوو که کردی م حس واقعا

  نها،بهیا بود،تمام نیری ش بازهم اما پروراندیم شکم

 .دیارز یم بعدش ینیریش به  خودش قول

 

 بود حسام،خواسته تولد روز و بود ماه بهمن اواخر

 هیتوص مادرش و بزرگ خانم اما ردیبگ یبزرگ جشن

  خسته را خودش یلیخ آخر ماه نیا در که  بودند کرده

  یها هیتوص و نیکند،بنابرا استراحت  شتریب و نکند

 . بود دهید تدارک دونفره یجشن آنها

 

 عقب  قدم چند و  گذاردیم زیم  یرو را کیک

 عشق و قهیسل  تینها با که شودیم یزیم  رهیرود،خیم

 !دهیچ

 

 به فکر نیا است،با کم ز یسرم  یزیچ کند ی م احساس

 یتازگ به که را یدیسف خرس و رودیم اتاق سمت

 و شدیم طاقت  یب و دلتنگ وقت هر و بود دهیخر

 در د،آنرای ایب ایدن به وروجکش زودتر داشت دوست

 !فشردیم و گرفتیم آغوش



 

 او دختر که بود گفته و بود کرده تشیاذ  بارها حسام

 .نبود بدهکار ا یمیک گوش اما ستین خرس

 

  کندیم شنود،هلیم که را  قفل در دیکل دنیچرخ یصدا

 !لرزندی م استرس از ش یها دست و

 

 ...حسام خپل...حسام یزندگ...دلم عشق-

 

 نسبت را وافرش عالقه خواست یم که حسام  ها دایجد

 قبال که یجان یبستن یجا به دهد، نشان او به

 :زدیم صدا خپل  گفت،اورایم

 

 !که ستین ادم مثل عالقشم ابراز_

 

 و زندیم لبخند رسدیم آشپزخانه یورود به که حسام

 کرده،و ورم ینیب و برامده شکم ان کند،بایم  نگاهش

  نظر بود،از  کرده تن به که ینرم دیسف ی باردار  لباس



 زیم به که  بود،چشمش همسر و مادر نیتر بایز او

 عشقشان که یبراق یها چشم  با و زندیم یفتد،سوتیم

  دخترک حرکت کی با و  رودیم جلو زدندیم ادیفر را

 : کندیم حل خودش  آغوش  در را شیروزها نیا یتپلو

 

 واسه کنمیم یشمار لحظه  شگاهینما تو من یعنی-

 !که گندت کمیش  و کرده ورم ی نیب نیا دنید

 

 :شوندیم کج رونیب به ای میک یها لب

 

 ! عشقم تو یمن یزندگ-

 

 !بکوبد  حسام سر در محکم ای بخندد داندینم
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 از آرام را خودش و کندیم اخم اما گرفته اش خنده

 : کشدیم رونیب  حسام آغوش

 

 !که بگم بهت دیبا یچ دونمینم-

 

 :کندیم تن از را رنگش  یمشک  یپالتو حسام

 

 ! خانمم؟ مورد درچه-

 

 : بود کرده ادا لوس را اش جمله  ته خانمم

 

  تو حسام بابا!نزن حرف لوس نقدیا گفتم بهت بار ده-

 یچ زدنت،االن حرف تو یحت یداشت اقتدار یزمون هی

 !پس؟ یشد

 

 !االن شدم بابا-



 

 :گذاردیم کمرش پشت را دستش و کندی م نگاهش زیت

 

 !شد؟ یچ ارشاد حسام اقتدار اون که تعجبم در ییخدا-

 

  باز را شیموها رهیگ و رودیم جلو حسام

 و چیپ انی م را شیها انگشت که حال کند،درهمان یم

 :زندیم فرستد،لبیم ایمی ک یموها  تاب

 

 نابود رو همه م،کهیزندگ قلبم،تو تو اومد یدختر هی-

 یمن؛برا یبرا بود یسونام هی مثل اومد یکرد،وقت

 احساس یب و بودنم بودنم،سرد غرورم،خشک 

 هی برام جاش برد،به خودش با رو همه و بودنم،اومد

 هیجاگذاشت،  احساس پر و گرم و غرور بدون قلب

 هم نگاه  دخترها به که یمن که کرد باهام یکار

  یجور هیازشون، بودم زاریب ییجورای و کردمینم

 قلبم نمشینب  یطوالن زمان مدت هی اگه که بشم دلبسته

 من واسه گهید دختر اون!ستهیا یم تپش از کم کم

 هی اگه داره،و  رو نبض داره،حکم  رو نفس حکم



 من گهید که بدونه دیبا  نمیا نباشه روز هی روز،فقط

 !ستمین

 

 و عشق  از پر لحن از ا ی است یخوش  از دانستینم

 حجوم شیگلو به  که یبغض اما حسام  احساس

 :بود لجوج و پررو یادیآورد،ز

 

 برام خودش نسخه یکی داره دختر نیا حاال-

 !لهیتکم  هممون یخوش  که ست اره،اونموقع یم

 

 : دیخند بغض انیم

 

 پسر دونمی دیبا دردسر نیا اومدن ایدن به از بعد-

 منو از نسخه  هی تو که ستین انصاف نیم،ایاریب

 !نه من و یباش داشته

 

 فضا د که حسام یخوشحال  از پر قهقهه یصدا

 :زد  یپررنگ هملبخند  ایمید،کیچیپ



 

  که ییتاجا یخدامه،ول  از و ندارم یحرف که  من عشقم-

  رو یباردار کباری نکهیا از بعد از خانوما شما دونمیم

 دوبرش  تجربه از سال چند تا د،بعدشیکنی م تجربه

  ینجوریا من عشق نکه یا مثل یول دیهست  یفرار

 ! ستین

 

  یرو وار نوازش  را دستش و زد هیتک  کانتر به ایمیک

 : دیکش شکمش

 

 داره فرق جهان یخانوما تموم با شما عشق خب-

 !آقامون

 

 : دیکش نفس لذت با حسام

 

 !که بشه دردسر اون و تو قربون  آقاتون-

 



 و خنده با  شد مجبور حسام  که یکرد،طور اخم ایمیک

  به بود شده ریاس شین دندان ریز مسخره به که یلب

 : دیایب حرف

 

 ...البته حاال-

 

 :کرد مکث

 

 ! الل زبانم-
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 آرام زیچ بود،همه رفته شیپ خوب   زیچ همه

 !نبود رهام از یخبر  گریبود؛د

 

  کرده ا یمیک و حسام که  یتیشکا با حاال  که یرهام

  رو شیها یشاک تا شد یا  جرقه باعث نیهم بودند،و

 !شوند

 صادر اعدامش حکم که بود شده باعث نیا و

  از نکهیا از بعد نبود،حداقل خوب ای میک شود،حال

  از بعد را رهام فیکث اعترافات او و برگشتند یکالنتر

 !دی شن خودش سال و سن هم دختران یحرفها 

 

 مورد نکهیا به دختران یادعا مقابل در که یرهام

  ابراز نه و انداخت نییپا سر اند،نه گرفته قرار تعرض

 یا نهیس و  بلند یسر با  کرد،بلکه ندامت و یمانیپش

 لحظاتش تمام داشت قصد یحت و بود کرده دییستبر،تا

 !کند بازگو شانیبرا را

 

 به و شود بلند جا از داشت  دوست بیعج  که بود نجایا

 یب دختران تمام  عوض یمحکم  دهیکش و  برود سمتش



 او به بودند  شده آلوده آشغال آن توسط که یگناه

 !بزند

 

 و ها خانواده و دخترها نیا با او که یکار  هرچند

 جبران وجه چیه به و جوره چیه بود کرده شان ندهیآ

 !نبود یشدن

 

 چنبره ببر  کی مثل امدند،بغض رونیب که  یکالنتر از

  یحت توانستینم که ی ش،جوریگلو یرو بود زده

 !بکشد نفس درست

 

 دخترش ندهیآ ،ازیا  لحظه یبرا که بود جا همان

 دخترش ندهیآ در مبادا که گذشت ذهنش از و دیترس

 !رد؟یبگ را دخترش بانیگر یسرنوشت  نیچن

 

  چند یبرا که دیکش یریت  چنان دلش ری ز فکر نیا با

 : شد خم شکمش یرو لحظه

 

 !آخ-



 

 

 از شود لب  به جان حسام تا بود یکاف کلمه کی نیهم

 : ینگران

 

 !خوبه؟   حالت ایمیک!شد؟ یچ-

 

 و گرفت  را شید،بازویپرس یم هارا سوال نیا تند تند

 :دیکش خودش سمت به یآرام به

 

 ! خوبم-

 

 !نیهم

 اجازه دلش ریز درد د،چونیبگو نتوانست نیا از شیب

  به بعد و کمرش  به دلش ریز از کم کم  که ینداد،درد

 . زد لگنش



 ندهیآ بود،نگران د،نگرانیچیپیم خودش به درد از

  ییها گرگ دست از دیبا چگونه  دانستی نم که یدختر

 !بماند امان در رهام مثل

 

 به قبل از شتریب لحظه هر رنگش دید که حسام

  شیپاها ریز  دست توانست فقط زند،دستپاچهیم یدیسف

 . ردیبگ آغوش در را او و ندازدیب

 داشتند،به دنیدو به ی ادی ز شباهت که ییها قدم با

 در را ایمیک که یحال در یسخت به و رفت  نیماش سمت

 !نشاند یصندل یرو را او و کرد باز را در داشت بغل

 

 درازکش حالت  به یکم یصندل تا زد را یصندل دکمه

 !دیایدرب

 

 !هیعصب فشار.ستی ن یز یچ.زمیعز باش آروم-

 

 با اما کرد ی م قانع ها  جمله نیهم با  هم را خودش

  آوار سرش یرو ییگو ایگفت،دن ایمی ک که یا جمله

 !شد
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 ! شده پاره  آبم سهیک-

 

  و کنند داغ شیها گوش تا بود یکاف جمله کی نیهم

 !شود سست شیپا و دست

 گوشش در  نهیمعا جلسه نیآخر در دکتر یها حرف

 !خورد زنگ

 

 و همسرتون فیضع  هیبن  به ارشاد،باتوجه جناب-

 شیپ  براشون یباردار لیاوا که یمشکل  ن،ویجن

 بر یمبن داره وجد توشون یادیز یلیخ  اومده،احتمال

 !راس زود مانیزا



  تحمل بتونن همسرتون نکهیا واقعا صورت اون در که

 در بخوام که منه توان از خارج گهید نه ای کنند

 !بگم ی ز یچ موردش

 

 !آمد خودش به تازه انگار ایمیک دردناک ناله یصدا با

* 

 

 کرد،حسیم ناله مدام  و دیچیپیم خودش به درد از

 میتقس مهین دو به االن نیهم تنش تمام کردیم

 !شوندیم

  چه هر خواستیم دلش و  داشت خواب به  یبیعج لیم

 آرام و راحت  بتواند و  شوند تمام دردها نیا زودتر

 ! بخوابد

 

 را بدنش تمام یسرد عرق و گذشتیم یکند به قیدقا

 !بود کرده احاطه

  یجلو نتوانست  که یشد،جور دیشد یلیخ دردش

 خدارا و  دیکشی م غیج بلند بلند و ردی بگ را خودش

 ! زدیم صدا



 

 نیماش انیم از مدام و بود گرفته یبد  استرس حسام

 !گفتیم ناسزا و  زدیم ابوقید،ی کشی م ییال ها

 

 مارستانیب کینزد و کرد رد را قرمز چراغ دوبار

 :نکرد یتوجه اما داد ستیا سیپل

 

 ! سیپل حسام-

 

 را نیماش و دیایب خودش به شد باعث ایمیک جمله

 کینزد یرانندگ  و ییراهنما سیپل کند،مامور متوقف

 شد خم داد،مامور نییپا را پنجره حسام و شد نیماش

 تیوضع دنید با!مدارک دیبگو خواست نکهیهم و

 داد نبود،دستور گچ به  شباهت یب که  یرنگ و ایمیک

  لحظه نیا در چقدر حسام و کند باز شانیبرا را راه

 ! بود ممنونش
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 و ینگران  از و بود ستادهیا عمل  اتاق در پشت

 !رفتیم راه مدام تیعصبان

 :دیکوب وارید در را مشتش اخر دست

 

 !پسرم باش آروم-

 

 با که برگشت سمتش به مادرش یصدا دنیشن با

 :شد رو به رو مادرش همراه به صابر و الیل و صادق

 

 بود گفته دکترش اخر بار  نگرونم مامان،دل تونمینم-

 !خطرناکه براش یل یخ ادیب شیپ اگه  طیشرا نیا

 

 ! حسام حرف با ختندیر فرو صادق و الیل



  تشیعصبان به شتریب ایمیک دردناک یها  غیج یصدا

 ! زدیم دامن

 از تر شد،نگران قطع ایمیک یصدا که دینکش یطول

  در لحظه همان اما برود اتاق سمت به  خواست قبل

 :اومد رونیب یپرستار و شد باز

 

 !ارشاد ایمیک همراه-

 

 : رفت جلو مظطرب  حسام

 

 !همسرشم من-

 

 :دیخند  پرستار

 

  نیده،عیسف مشخصه که قرمز مپل  تپل دختر هی-

 ! غوعهیج  غی ج مامانشم

 



 ایمیک بود  دهیفهم کم  مدت نیا در هم پرستار یحت

 !است غرو غر یادیز

 

 !چطوره؟ همسرم حال-

 

 :بست آرامش با را شیها  چشم  پرستار

 

 حالشون دو هر بچه هم و مادر هم  نباشد نگران-

 !دارهیپا تشونی وضع و خوبن

 

 به ایدن کل که یزمان با داشت یفرق چه  جمله نیهم

 !شد؟یم نامش
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 !ز یچ  همه کرد،بابت شکر خدا از دلش ته از



 !انشیاطراف و خودش یسالمت بابت اول

 که یدختر حاال  و ایمیک مادرشو و پدر وجود بابت بعد

 !جانش بود شده امدهین

 

 قول به البته!ارشاد جناب نره ادتونی ماهم  ینیریش-

 ! ارشاد جان حسام خانومتون

 

 : کرد نگاه پرستار به یسوال

 

  مدام دناشیکش درد و هاش غیج ونیم خانومتون-

 نیا باعث ارشاد،تو جان حسام کشمتیم گفتیم

 !ییدردا

 

  شناختیم را  شیایمیک شد،خوب بلند همه خنده یصدا

 دیبع یلیخ  زبانش از حرفها نیا زدن که دانستیم و

 ! ستین

 



  هرچه و کرد بشیج در دست که بود خوشحال یآنقدر

 :پرستارگرفت سمت به  را بود بشیج  در اسکناس

 

 !دیکن میتقس همکاراتون تموم نیب خودتون-

 

  طرفش به حسام که ییها  اسکناس دنید با پرستار

 :کرد تعجب بود گرفته

 

 ! آخه همه نیا ادنی ز یلیخ نای ا ارشاد یآقا-

 

 ! نیداد بهم شما  که یخبر مقابل در نه-

 

 .برگشت داخل به و  نگفت یزیچ  گری د پرستار

 بار نیا و شد باز در  همان بازهم که دینکش یطول

 :آمد رونیب ای میک پزشک

 

  قدمش...انشا یسالمت ارشاد،به جناب گمی م کیتبر-

 !باشه برکت و ریخ  از پر براتون



 

 .کرد تشکر و رفت جلو حسام

  حسام به که ییحرفها و  دوباره کیتبر از بعد دکتر

  دادند،ازی م را شیانایک و ایمیک یسالمت از نانیاطم

 !شد خارج سالن

 

 ! جان بابا گمی م کیتبر-

 

  جلو و برگشت سمتش به  آقابزرگ یصدا دنیشن با

 .گفت کیتبر متقابال و کرد رفت،تشکر

 :دیبوس را آقابزرگ دست و شد خم

 

 یباش داشته زلزله  دوتا بعد به نیا از کنم فک-

 !برسه دادت  به خدا!حسام

 رنیش  اما کردیم فکر نجوریا هم  د،خودشیخند

 !بود بخش لذت و نی ریش یادیز بود چه بود؛هر
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 سمتش به بود، ستادهیا آقابزرگ  کنار هم   بزرگ خانم

 را بزرگ خانم یشانیپ د،یکش آغوشش در و رفت

 :دیبوس

 

  طونیش یادیز من جان یبستن مثل شمام دمیشن-

 !بزرگ خانم دیبود

 

 غره چشم و انداخت آقابزرگ به ینگاه بزرگ خانم

 !کرد اش حواله یتپل

 

  آغوشش در شتریب را بزرگ خانم و دیخند بلند حسام

 :فشرد

 

 !حسام که یکرد تموم منو زن-

 



 :دیخند خوش سر حسام

 

  من برا  خدا رو شدش تیآپد ورژن هی کنم فکر-

 !فرستاده

 

 که یکوچک تخت با پرستار بار نیا و  دندیخند همه

 !آمد رونیب داشت قرار دخترش درونش

 

 پتو که ینوزاد ستاد،یا کوچک تخت مقابل و رفت جلو

  شتریب  رنگ یصورت یپتو بود، آرام و شده چیپ

 .کردیم  اش یخوردن

 

 ! کند درک را  حسش توانستینم داشت، یبیعج حس

 

 ! شدند پر  چشمانش کاسه و کرد بغض حسش از

 نرم صورت یرو  را انگشتش پشت  و شد خم

  نظر به آرام یادیز  که یدختر د،یکش دخترکش

 !دیرسیم



 

 !آرومه آقابزرگ، نرفته ایمیک به-

 

  غیج و هیگر  یصدا که بود نشده تمام اش جمله هنوز

  یآقابزرگ و شد بلند همه خنده  یصدا شد، بلند دخترک

 :آمد حرف به خنده با که

 

 !اآلن بهت کرد ثابت ؟!مادره همون دختر نیا یدید-

 

 : دیخند هم خودش

 

 !کنم؟  بغلش تونمیم-

 

 :زد یلبخند  پرستار

 

  غیج یکردن بغل  و دخترتون اما میندار یمشکل  ما واال-

 ! زنهیم

 



 !ایمیک مثل قایدق د،یخند بلند

 

  یناگهان او و شدند داخل در از یوقت شانیعروس شب

 شانه که بود دهیشیغیج چنان ایمیک کرد، بغل را ایمیک

 ! دندیپر باال ترس  با شیها

 

 ؟! یخند یم یچ به-

 

 :رفت کوچک تخت با پرستار

 

 !استیمیک مثل هم اخالقش نیا-

 

 ! کرد شکر  خدارا بازهم و دیخند بازهم
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 هم به انگار شیها  چشم کرد،یم درد دلش ریز

 !نداشت را کردنشان باز توان که بودند دهیچسب

 

 عادت به کند، باز را شی ها چشم شد  موفق باالخره

 را دستش شد،یم داری ب خواب از یوقت  که شهیهم

 را دستش د،یمالیم را  شیها چشم و کردیم مشت

 .کرد حس  دستش در یقیعم سوزش که کرد مشت

 

  یرو  از که افتاد یسرم  سوزن به چشمش تازه

 ! بودند زده دستش

 

 :آمد ادشی  به زیچ همه

 

 !بچم-

 



 :د یچرخ سمتش به دیشن که را حسام یصدا

 

  میبگ بهش دیبا بعد به نیا از ؟!یگیم و دردسر-

 فسقله گذاشته سرش یرو رو مارستانی ب کل! جغجغه

 ! بچه

 

 خنده اجازه دردش هرچند احساس، پر و د،آرامیخند

 ! دادینم

 

 ؟!جغجغه چرا-

 

 :شد تختش کینزد و دیخند هم حسام

 

 زنه،یم غ یج یشیم کشینزد تا مامانش مثل چون-

  یخوایم یوقت یوا زنه،ی م غیج یزنی م بهش دست

  یچ هر واال! که زنهیم ی غیج چنان ا،یمیک یکن بغلش

  یتارها اصال لیاوا گفتنیم میبود دهیشن  و دهید نوزاد

  شیصوت یتارها یول ما واسه فن،یضع ی لیخ شیصوت



 ی  ا جغجغه  تخته به بزنم ،...ماشا ترن، یقو منم از

 ! خودش واسه

 

 باعث که یا خنده از شیها اخم پروا، یب د،یخند

 دیخند د،یخند  بازهم اما رفت هم در بودند شده دردش

 :کرد خداراشکر و

 

 ! اغراق   گهید همش نیا-

 

  کنارش تخت یرو که حاال و انداخت باال  ابرو حسام

  ترک یها لب یرو را شصتش  انگشت بود، نشسته

 را سرش  ریز لشت با و شد خم. دیکش اش خورده

 :داد باال ی کم کنترل لهیوس  به را تخت و کرد درست

 

 !زدیم غ یج بود گشنه خانم جغجغه االن،  ارنشیم-

 

 اش گونه یرو را دستش حسام کرد، کج را سرش

 :دیبوس را دستش کف  که گذاشت



 

 ! ارشاد جان حسام... دارم  دوست یلیخ-

 

 به شیها  لب بار نیا و  کرد نگاهش  لبخند با حسام

 لمس را  دختر خورده ترک  یها لب انگشتش  یجا

 !کردندیم
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      آخر _فصل#

 

  یکوچک تخت یها چرخ یصدا و شد باز آرام اتاق در

 :دیچ یپ اتاق در داشت خورد در  را جغجغه که

 

 حال و حس تو بپره قراره  پا جفت یکی بعد به نیا از-

 !جان یبستن  خوبمون



 

 دنبال را  کوچک تخت فقط نگاهش  و دیخند ایمیک

 گذاشت ایمی ک تخت کنار قایدق را تخت پرستار کرد،یم

 !دیکش آغوش در را نوزاد اطیاحت با و

 

 :زد نق گرفتنش  آغوش در محض به

 

 !شدا آروم-

 

 نگاه یحسام به و گذاشت ایمیک آغوش در را نوزاد

 :کردی م نگاهش یسوال که کرد

 

 ؟ !چطور-

 

 : انداخت باال شانه پرستار

 

 داخل از خواستمیم که شیپ قهیدق چند نیهم واال-

  تخت نیا  تو بزارم تا دارم برش ها نوزاد اتاق تخت



  افتادن، ه یگر به هم ها  بچه همه که زد  یغیج چنان

 !فقط کوچولو نق االن

 

 ! دندیخند هردو  حسام و ایمیک

 

 !نظرم به کرده حس و مامانش-

 

 :داد تکان سر لبخند با پرستار

 

 !یبستن مامان دیبد ری ش بهش دیبا-

 

 :کرد نگاه  حسام به ض یغ با ایمیک

 

  بود زده زنگ یریتصو ارسالن نیا نگفتم، من-

 ؟! خوبه یبستن مامان چطوره، یبستن گفت یم کسرهی

 



  کرد یادآوری خودش به و  دییسا هم به دندان یحرص

  خوب را گوشش ارسالن با دارشید نیاول در تا

 ! چاندیبپ

 

 !کرد  نگاه آغوشش در نوازاد به

 

 اما بود، سخت یادیز فشیتوص که داشت یبیعج حس

 !یخوشحال  حس  همه از شتریب

 

  و آمد جلو پرستار کرد، لمس را اش گونه انگشت با

 !بدهد ریش بچه به تا  مرد کمکش

 

 نیب یحس خت، یر دلش زد، نوزادش که  یمک نیاول با

  طاقت هم باالخره بغض، و حد ار شی ب یخوشحال

  و کرد نگاه حسام به د،یچک اشکش قطره  و اوردین

 !است س یخ  اوهم یها چشم که دید

 

  سه کوچک  خانواده  حاال، و گذاشت شانیتنها پرستار

 !بودند تنها شان نفره



 

 یادیز سومش نفر و بود شده نفره سه اشان رابطه

 !بود برو دل تو و کوچک
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 !گذشتی م دخترشان آمدن ایدن به از هفته کی

 دندیفهمیم شتر یب روز به روز  آنها هفته  کی نیهم در

 !است یمیک هیشب دختر نیا که

 یاخالق  اتیخصوص و زدیم مو ایمیک  با که ازچهره

 .بود ا یمیک مثل همه دید از هم اش

 

  تنها البته و عضو نیکوچکتر آمدن ایدن به هفتم روز

  بزرگ یجشن بزرگ ارشاد و بود ارشاد خاندان  جهینت



  تمام و داد ب ی ترت حسام و ایمیک دختر تولد مناسبت به

 .کرد دعوت  را ها لیفام و  آشنا و دوست

 

 فرزند صاحب حسام و ایمیک نکهیا خبر دنیشن از همه

 . بودند خوشحال اند شده

 طبقه سالن در همه که  بود همانانیم دنیرس از قبل

 :بودند نشسته عمارت دوم

 

 قور غرو دوتا با مامانشه،بابا لنگه  دیگیم همش-

 !آخه؟ دید یفهم یچجور

 

  بود کرده نگاه اردالن به ض یغ با و بود گفته ارسالن

 !اوردیم زبان  به را جمله نیا همه از شتر یب او چون

 

  هیزنه،گریم  زنه،غریم نق کسرهی!ست؟ی ن.گهید ه  یشب-

  تا بچه بابا.زنهیم غیج ی ریم کشیهمش،نزد کنهیم

  خبره چه برش و دور شهی نم شیحال شی ماهگ شیش

  تحت رو همه فقط مامانش لنگ   بچه نیا وقت اون

 می ک میک دمید رفتم شیپ دوروز. رهیگی م سلطه



  یباز کمی ارمشیب دارم برش یواشکی خوابه،خواستم 

  دمیدما،دیرس تختش باالسر نکهیهم  باهاش کنم

 روزیپ که زدم حیمل و زده  ذوق لبخند هی !باز   چشماش

 بغلش خواستم و کردم باز رو دستام که نیهم اما شدم

 ! دیلرز عمارت کل زد یبستن  مامان مدل فیج هی کنم

 

 خنده با البته و یشاک ایمیک و دندیخند حرفش  به همه

 : کرد نگاهش

 

  بعد دیکن یم تیاذ همش!آخه؟ کنهیم غر  غر بچم کجا-

 ! بده؟ لتونیتحو ژکوند لبخند خوادیم
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 :کرد دییتا تیحما ی برا  هم حسام

 



 !گهید  گهیم راست-

 

  و کرده اش حواله  یچپک نگاه باهم ارسالن و اردالن

 به را بود بغلشان که ی مبل یها کوسن باهم، هردو

 :کردند پرتاب حسام طرف

 

 !ببند تو-

 

  را اش خنده یسخت به که حسام و دندی خند بلند همه

  ازدواجش از قبل جلد در و شد یجد بود، کرده کنترل

 :رفت فرو ایمیک با

 

 د،یبزن حرف  من بچه و  زن سر پشت نمینب گهید-

  که من زن اتاق  تو یرفت ی کرد خودیب تو اردالن دوما،

 ! هست زائو

 

 :دیترس است، یجد  یادیز حسام  دید که اردالن

 



 ...خب... خب-

 

  به کرده گم را شیپا و دست اردالن د ید که ارسالن

 :آمد حرف

 

 و یبزن داد من برادر سر نمینب پدر جناب ،یهو-

 !ایکن بلند و صدات

 

 به یکس که وقت هر شان،یها یکودک نیع قایدق

 را طرفش عیسر ارسالن گفتیم یز یچ اردالن

 !برعکس و گرفتیم

 

 ؟!یگرفت و قولت طرف شما باز-

 

 :کرد نییپا باال دییتا با را سرش تخس

 

 ؟ !رمیبگ رو یک طرف رمینگ و قولم طرف-

 



 را شی بازو ایمیک که  دیبگو یزیچ خواست  حسام

  و غیج یصدا که بود، نگفته یز یچ هنوز و زد چنگ

 :شد بلند ایمیک کنار ی  هیکر داخل از  جغجغه، هیگر

 

 !شودیم وارد جغجغه.... اما و-

 

 :کرد بغل  هیکر داخل از  را انایک ایمیک و  دندیخند همه

 

 ! مار زهر-

 

 ایمیک که کردیم نگاه انایک به حسرت با چنان ارسالن

 :گرفت اش خنده

 

 ؟ !یکنیم نگاه رو بچم یاونجور  چرا-

 

 : کرد نگاه ایمیک به بار نیا ارسالن

 

 !کنم بغلش موندم ول به آرزو خب-



 

 ! ینامحرم-

 

 :انداخت حسام به یبد نگاه ارسالن

 

 نگه دور جغجغه نیا از رو ما عمرم هی  یبخوا یعنی-

 !بخدا کشمتیم یدار
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 لنگه گفتم دیدید رو، گهید هم دینکن پاره کهی ت حاال-

 که ما یدعوا موقع شیبچگ  از هم ایمیک! است؟یمیک

 !دیکشی م غیج کنه، یکار تونهینم دیدیم شد،یم

 

 را کار نیا شیها یکودک در هم ایمیک بود، فربد با حق

 :کردیم



 

 ! خوشگله انایک بود، زشت ایمیک-

 

 :دیکوب اش یشان یپ بر حسام

 

 افش،یق حاال  بود اخالقش سر روزید تا شد، شروع-

 !ما میکرد بود یغلط چه  ایمیک گمیم

 

 

 انداخت، نییپا را سرش زده خجالت  و دیخند ایمیک

  را شیها چشم و شد آرام که داد تکان یکم را انایک

 : شدیم نیسنگ داشت خودش بست، دوباره

 

 .... ب  خاک یکارا که، نبود غلط-

 

 خودش که کرد نگاه اردالن به ضیغ با چنان حسام

 :شد ساکت

 



 !یبود گرفته لکنت شیپ قهیدق دو تا-

 

 ! ما میهست یبستن مامان پرورده دست-

 

 سمت به و  کرد تر محکم را انایک یپتو ا،یمیک بار نیا

 :د یچرخ اردالن

 

 یگفت مارستانیب تو یچ برا ،یانداخت ادمی شد خوب-

 گفتنیم بهم کسرهی بشم مرخص تا ؟! یبستن مامان

 بچه، کدوم ،یبستن مامان مادره، کدوم ،یبستن مامان

 با اردالن، روحت  تو یعنی ! ی  بستن مامانش که یهمون

 !خان ارسالن هستما ام تو

 

 کرد،یم پی تا  یزیچ یگوش یتو لبخند با که ارسالن

  نگاه ایمیک به  یمضحک لبخند با و گرفت  باال را شسر

 :کرد

 

 !.خودشه حال  تو فعال اون ، یمیک الیخیب-



 سمت به و داد تکان سر فربد حرف دییتا به هم ایمیک

 :برگشت  اردالن

 

 ! منتظرم-

 

 : کرد نگاهش یشاک اردالن

 

 ؟ !یچ منتظر-

 

 که گذاشت هیکر داخل را انایک دوباره و  شد خم ایمیک

 : زد یآرام نق

 

 !یبوس دست یایب-

 

 به برگشت حسام که کرد نگاهش حرص با اردالن

 دهیشن او از تلفن پشت از را جمله نی هم که یروز

 !بود

 



 !ها دیومدین یبوس دست آخرشم  حسام-

 

 :دیکرد،خند نگاهش ا،یمیک یصدا دنیشن با

 

 ؟! مناسبت چه به-
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  مرموز  خودش  مثل هم کیمیا

 :دیخند

 

 تو یعنی  فروشم، زغال خودم برو،من داداش، برو-

 ؟!نه گهید مناسبت چه به یدونینم

 



 دنیشن با  بار نیا و داد تکان  خنده با را سرش حسام

  آقابزرگ عمارت  خدمتکاران از یکی ن،یحس یصدا

  جمع رسند،یم راه از کم کم هاهمان یم  داد اطالع که

 !شد پراکنده شان

 

* 

 

  در و کرد لمس را انایک یعروسک  خواب لباس دستش

 شکر فرزندش و همسر وجود یبرا را  خدا بازهم دل

 !کرد

 

 نه باشم بغلت من د یبا االن یکنینم فکر عشقم-

 ؟!هووم

 

 کنترل را اش  خنده یسخت به ایمیک حرف دنیشن با

  دهانش بزاق ایمیک دنید با  برگشت، سمتش به و کرد

  اش گهواره داخل را انایک و داد فرو یسخت به را

 !برگرداند

 



  خوشش ی صورت رنگ از  ادیز خودش نکهیا با ایمیک

 یصورت و دیسف را انایک  یها لهیوس تمام اما آمدینم

 بر یمبن گرانید یها حرف به هم یتوجه بود، دهیخر

 که دانستندی م یخوب به یوقت هم آن انتخاب نیا لیدل

 !نکرد  است متنفر یصورت رنگ از خودش

 

 کی در رفت،  ایمیک سمت به و شد بلند جا از آرام

 وانهید قصد واقعا دختر میا امشب و ستادیا اش یقدم

 ؟ !نداشت... داشت را کردنش

 

 ؟!یکن وونمید یخوایم-

 

 : انداخت باال ابرو طنتیش  از پر و آرام

 

 !شن؟یم وونهید بازم ها  وونهید مگه-

 

 زیر چشم بعد و کرد نگاهش  مات هی ثان چند حسام

 :کرد



 

 دراز مت یگل از پاتو ی ادیز وقته چند یکرد دقت-

 !فه؟یضع یکنیم
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 کلمه با اما  دیپر رنگش حسام جمله دن یشن با کیمیا

 را نفسش شد حسام شوخ لحن متوجه نکهیا و آخر

 :داد رونی ب محکم

 

  ایمیک گه،ید ییتو باعثش  د،یپر رنگت! ؟ییخدا یدید-

  یجد قبل  مثل تونمینم هم شگاهینما تو یحت گهید من

 !خورهی م آب تو سر  ریز از هم ها ن یا همه باشم،

 

 انایک گهواره به چشمش یوقت و دیخند دیق یب ایمیک

 :اورد نییپا را شیصدا افتاد،



 

 !ارشاد؟ جان حسام چه من به یت یظرف یب تو-

 

  نظر به مرموز و ثیخب  یادیز حسام چهره  حالت

 !دیرسیم

 

 !ندارم؟ تیظرف من که-

 

 قدم هر  با حسام رفت، عقب و گفت  یاوهوم ایمیک

  ایمیک نکهی ا تا رفت،یم تر جلو رفت،یم عقب که ایمیک

  با و مهابا یب  حسام و شد پرت تخت یرو  عرض از

  یها دکمه سمت به دستش و دیخند  ،یطلب فرصت

 ...! رفت  راهنشیپ
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 **** 

 

 یفیظر یها مشت یصدا دنیشن با صبح  معمول، طبق

 !کردند باز را شانیها چشم خورد،یم اتاق در به که

 

  آستانه در که کوچکشان دلبرک دانستندی م خوب

  و ستادهی ا طنتیش با در پشت بود، یسالگ چهار

 !کنند باز را در  آنها از یکی  است منتظر

 

 !ریشمش... یبستن-

 

 ارسالن و اردالن از امان بست، چشم حرص  با ایمیک

  انداخته وروجک نیا زبان سر را کلمه دو نیا که

 !بودند

 

 ! ببرم رو زبونش دیبا بخدا-

 



 ! برسد هم انایک گوش به تا گفت، بلند عمدا

 

  ییبابا برا کنم یدلبر ندارم زبون من اونموقع خب-

 !یجون  ریشمش! ها  رهیگیم دلتون اونموقع که،

 

 به و کردیم  ریگ زبانش" ش" حرف سالم تلفظ موقع

 ! کردی م انشیب  ینمک با طرز

 

  ناچار به د،یآینم در ییصدا حسام از ندیبیم که ایمیک

  محکم را  خوابش لباس بند و شودیم  بلند خودش

 .کندیم باز را در و کندیم

 

 گر کاوش و  کنجکاو نگاه در، کردن  باز محض به

 :ماندیم  ایمیک یها دست یرو انایک

 

 روز م،یدیخواب  رید شب هی! ؟یصبح اول چخبره باز-

 !نه؟ میبخواب شتریب قهی دق پنج میتونینم  ما هم جمعه

 



 ! اندازدی م باال نه  نشانه به یسر  تخس انایک

 

 د؟ یدی خواب رید که دیکردی م کاریچ  مگه شبید-

 

  به بچه نیا اتیاخالق داندیم  خوب و دیآی م بند زبانش

 !نرفته خودش جز یکس

 

 ! بچه؟ مگه تو یفضول-

 

 !کندی م اخم انایک

 

 ! تیترب یب-

 

 انایک که  دیبگو یزیچ خواهد یم و کندیم ورد چشم

 یط را راهرو ریمس که همانطور و کندیم را پشتش

 :زندیم ادیفر بایتقر کندیم

 

 !گشنم   من-



 

  به دیبگو و بزند ادیفر دخترش  مثل هم او خواهدیم

 :شوندیم حلقه  شکمش دور  ییها دست که ؟!چه من

 

 !میزندگ خالته کشک اش-

 

 :کند یم  نگاهش کرده بغ ایمیک

 

 !حسام؟  یعنی تحملم قابل ریغ ی نجور یا منم-

 

 را شی موها یرو عشق از پر و طاقت یب حسام

 !بوسدیم

 

 !یمن سر تاج شما-

 

 !ری شمش ییبابا یگفت من به شبید که و نیا-

 



 !بندندیم  چشم دو هر  انایک یشاک یصدا دنیشن با

 

  دخالت ستین  مربوط بهت که یبحث تو گهید بار هی-

  نشسته قاشق مثل و جهت یب دونفر خلوت تو و یکن

 !تو و دونمیم من بخدا ،یبپر

 

  زبانش هم انایک اما بود، زده حرف یجد یادیز ایمیک

 ایمیک که دیبگو  یزیچ خواهدیم بود، خودش اندازه به

 :زندیم داد یعلن بار نیا

 

 !یکنیم  عوض رو لباست و اتاقت تو  یریم االنم-

 

 سمت به و ندازدیم حسام  به ینگاه کرده بغ انایک

 !رود یم اتاقش

 

 ! باهاش یکنیم یتند یدار یادیز-

 

 : گرددیبرم سمتش به آغوشش در ایمیک



 

  من شد، ت یواقع موقع اون  خواب شهیم باورم داره-

 !ارشاد جان حسام دمییزا خودمو  یهوو واقعا
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 و اند نشسته آشپزخانه در کوچک زیم  پشت سه هر

 !هستند صبحانه خوردن مشغول

 

  یعروسک فنجان داخل را شکر که همانطور  ایمیک

 !دهدیم قرار مخاطب را حسام  زد،یریم انایک

 

 ! بود زده  زنگ زنعمو-

 



 :زندیم هم را ییچا  قاشق با

 

 ! گفت؟یم یچ-

 

 تمام شود،یم اقوامش صحبت  که شهی هم مثل انایک

 :شوندیم گوش  وجودش

 

  برنامه اگه نیبب گفتی م! شمال برن  یهمگ قراره-

 !دیایب شمام باشن هماهنگ حسام یها

 

 باعث نیهم و زندیم هم به یشاد با را  دستش انایک

 !شودیم  زیم یرو نشیریش ییچا فنجان شدن چپ

 

 شود یم ایم یک رهیخ رنگش یمشک درشت چشمان با

 .کند شیدعوا ایمیک ماندی م منتظر و

 

 ! آخه یکرد کاریچ نیبب زم،یعز باش  آروم یمامان-

 



  ینیریش  لبخند باعث ن یهم و نکرد شیدعوا ایمیک

 !شد شی ها لب یرو

 

 اما بوسدیم را ایمیک گونه و شودیم  خم یشاد با

 و شود چپ یخور مربا شودیم باعث هم کار نیهم

 !زدی بر هم مربا که باشد کینزد

 

 صاف را مربا  الهیپ و کندیم دراز دست زودتر حسام

 :کندیم

 

 !ییبابا گهید میبر-

 

 و  دختر تک به ینگاه حسام
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  مگر و انداخت  نشیریش  دختر تک به ینگاه حسام

  نه بودند جانش که دختر و مادر نیا  به توانستیم

 !د؟یبگو

 لب بعد یا لحظه و داد تکان دییتا نشانه به را سرش

 یبرا و  بود نشسته ش یها گونه یرو  هردو یها

 .دندیبوس را او ی شاد و تشکر

 : شد بلند جا از ایمیک

 

 !ببندم رو چمدونم برم من پس خب-

 

  باشد آنها  جانب از یجواب منتظر نکهیا  بدون و گفته

 .شد  دور جا آن از

 . داد  تکان تاسف نشانه به یسر  دویخند حسام

 نشسته اش یصندل یرو نهیس به دست  و اخم با انایک

 . بود زده زل  ایمیک یخال  یجا به و بود

 

 ! کرده؟ اخم چرا   بابا دختر  -

 



 : داد حسام به را اخمش پر نگاه انایک

 

  اتاق تو همش!ییبابا کنهیم  بوس تورو همش  یمامان-

 تو شیپ امیب دارم دوست منم خوابه،خبیم تو شیپ

 ! بخوابم

 

 .بود رفته مادرش به هم دختر نیا زدن حرف یحت

 

 !بخواب مامان و من شیپ ای،بیی بابا ایب خب-

 

 :انداخت  باال شانه تخس انایک

 

 !نچ-

 

  انایک تیترب  یرو.کرد نگاهش  اخم با  حسام بار نیا

 :بود حساس حد از شیب

 



  بزرگترت با یدار یوقت نگفتم!گفتم؟ یچ شما به من-

 به که یکلمات به و لحنت به دیبا  حواست  یزنیم حرف

 !باشه؟ یبریم کار

 

  نگاهش و دی برچ لب حسام یجد یصدا دن یشن با انایک

 .کرد
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 .ارهیم در رو من حرص مامان ییبابا آخه خب-

 

  را اش خنده زور به اما بود گرفته اش خنده حسام

 :کردیم کنترل

 

  یعصب دستش از شما که کرده کاریچ  مامانت مگه-

 ؟ !ییبابا یشد

 



 :دیکش یا یحرص نفس انایک

 

 به یبد رو  یالمبورجون دیبا گفتم بهش صدبار من-

 خی!زهیعز واسش یلیخ  اون گهیم دفعه هر اما من

 ف َرندش یبو انگار که شهیم یرتیغ روش ام یجور

 !دادتش هیهد بهش

 

 بلند و کند کنترل را اش خنده  نتوانست  بار نیا حسام

 .دیخند بلند

 دنیشن با ایمیک و کرد اخم شتریب پدرش خنده از انایک

 رونیب اتاق  از حسام سرخوش  و بلند خنده یصدا

 :آمد

 

 ! حسام؟ یخند یم یچ به-

 

 و برگرداند  یگرید سمت به حرص با را  سرش انایک

 :کرد گرد چشم کارش دنید با ایمیک

 



  من،اونموقع یهوو شده اومده دیسف  چشم دختره-

 ...رمیبگ  گهخی م طونهیاد،شیم غره چشم  من واسه

 

 !خانومم نزن روش تکواندو-

 

  دهیبر دهیبر بود شده تمام تازه اش خنده  که حسام

 : زدیم حرف

 

 !انامیک فقط من اونوقت خانومم گهیم اون به-

 

 ایمیک اما خنده با حسام و دندیشن هردو  را انایک حرف

 :کرد نگاهش زیر چشم و حرص با

 

 !بچه؟ مگه کردم تنگ جاتو-

 

 :بود ایمیک از تر لجوج انایک

 



  بابام شیپ ها  شب یزارینم نکهیهم.خانوم یمامان اره-

 !یکرد تنگ بدم!یکرد  تنگ جامو یعنی بخوابم

 

  الل_زبانم #

 

#Part_224       

 

 .کرد نگاهش یناباور و حرص  با ایمیک

 در آب از  نگونهیا خودش بچه که شد ینم باورش

  شده کبود خنده از که انداخت حسام به ید،نگاهیایب

  خوب چون ردیبگ را کدام طرف دیبا که  دانستیبود،نم

  ناراحت قطعا یگر ید ردیبگ را هرکدام طرف دانستیم

 .شد خواهد

 سمت گرفت،به بغل را انایک و شد بلند جا از حسام

  که کرد حلقه  اش شانه دور را دستش و رفت ایمیک

 به و برگرداندند سر  یواقع یهووها مثل دو هر

 .کردند یتوجه یب گریکدی

 .کند چه  دیبا نفر دو نیا دست از دانستینم واقعا



 واقعا و داشت را ها نی ا از یکی شی پ سال   چند تا

 خدا را نسخه  کی از دوتا حاال و بود درآمده پدرش

 یزندگ نه که تحمل اما بار نیبود،ا فرستاده شیبرا

 .بود نیریش یادیز انها با کردن

  معتقد کرد،چونینم استفاده را تحمل کلمه  وقت چیه

  به یزیچ ی عنی اوردیب را  تحمل کلمه یوقت انسان بود

  با را آنها  یدو هر او که یصورت در شده  لیتحم او

 .داشت دوست دل و جان

 دارد دوست و خواهدیم که یکس و زیچ  یبرا انسان

  وصف در  حال همه در و  شهیهم او و کندیم یزندگ

 از چون بردیم کار به را یزندگ کلمه شان یهردو

 !بردیم لذت کنارشان در ستنیز و بودن

 

 :گذاشت نیزم  یرو را انایک و شد انایک اتاق  وارد اول

 

 اسباب با هم یکم و شو حاضر شما  ییبابا عشق-

 و میبزن حرف دیبا کمی مامان و کن،من یباز اتیباز

 .ییبابا بندمیم خودم امیم م،چمدونتم یدار هم ییکارا هی

 



 و درهم چهره از را نیبود،ا یناراض  شدت به انایک

 !دیدیم ایمیک به اش خصمانه  یها نگاه

  به یتوجه و کرد حلقه ای میک شانه دور  را دستش باز

  یزمستان یبستن یها زدن حرف زی ر زیر یصدا

 :نکرد کوچکشان

 

 ! کنهیم خلوت  یمیک یبستن  با همش-

 

 !یزمستون  یبستن بزن غر کم-

 

 که نداشت شک و دیشن را انایک یحرص غیج یصدا

 !کشد یم و گرفته چنگ در را  شیموها االن
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 اتاق در بستن محض به عوض در و نکرد یتوجه

 سرش و  چسباند یکنار اتاق وارید به را ایمیانا،کیک

 .کرد فرو ایمیک گردن یگود در را

 نینداشت؛ه او از را  یکار نیچن انتظار که ایمیک

 . دیپر جا در دویکش یبلند

 و دیبوس را شیگلو ارامش با و الیخ  یب اما حسام

 :دییبو

 

 !شم؟ینم ر یس ازت وقت  چیه من چرا-

 

  طنتیش گذشته مانند گری د بود شده مادر که یوقت از

 واقعا انگار و نداشت کار یکس با ادی کرد،زینم

 : بود کرده بودن،بزرگش  مادر احساس

 

 !دیشا خوشمزم یادیز-

 

 .دیبوس را شیگلو دوباره و دیخند

 



  باز خوادیم دلم االن که یا  خوشمزه یاوهوم،اونقدر -

 ! کنم مامانت

 

 فرار دستش از خواست و دیخند یفیخف غی ج با ایمیک

 .بود تر فرز حسام اما کند

 ناز کرد؛با بغلش و انداخت شیزانوها ریز دست

  دهد نجات را خودش ینحو  به خواستیم و دیخندیم

 !بودنشان باهم یبرا شدیم بیترغ شتریب حسام اما

 اتاق در شدن باز یبست،صدا که را خودشان اتاق در

 .دیرس گوششان به شیصدا بعد و انایک

 را گوشش الله و گذاشت تخت یرو را  ایمیک حسام

 :زد پچ گوشش رید،زیبوس

 

 .امیم گهیم یچ جان یکپ نمیبب برم-

 

 سمت به رفتن  نیح حسام و داد تکان  سر فقط ایمیک

 :آمد حرف به در

 



 !بدم بهش شدنشوهم  دار داداش مژده دیبا تازه-

 

 اما کرد  پرت سمتش به  را تخت یرو بالشت ایمیک

  ناموفق پرتاب  جهینت در بالشت و رفت رونیب حسام

 .افتاد نیزم یرو

 ! دیخز  پتو ریز آرامش با و دیخند

 بد و خوب  که یچندسال کرد،به فکر شیزندگ به

 !بودند گذشته

 رییتغ چقدر انایک آمدن با شانیزندگ که یسال چند به

 ایدن به را خودش   یهوو  نکهیا به آخر در  و بود کرده

 یدیم را ش یها رفتار یبعض یوقت چقدر و بود آورده

 دهیرس اردالن و ارسالن حرف به خورد،امایم حرص

 تیشخص او تا است یا نهییآ مانند انایک که بود

 !ندیبب  را خودش پرشور و طانیش
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  حرص من،مامان کنم  یبزار،نانا   آهنگ ییبابا-

 ! بخوره

  کم کم و  کرد نگاهش شده گرد یها  چشم با ایمیک

 .شد حرص  از پر نگاهش

 !هوو؟ بخورم  حرص دیبا چرا من اونوقت-

 و شدیم کمرش یگود  یباال تا که را  شیموها  انایک

  شانیر بایز و دار ونیپاپ ت ل کی فقط و  بود باز االن

 :زد عقب دست با را بود زده

  بابا با وقت هر ،منیمامان  گهید دونمیم من خب-

  حرص تو کنم بوسش یه و بشم ی میصم یادیز

 تو که کنم ی کار هی قراره بعد به نیا از  تازه!یخور یم

 !ی بخور حرص  قبل از شتریب

 و کرد نگاهش یسوال و  شده زیر یها  چشم با ایمیک

 با یوقت شهیهم که خمارش نگاه همان با هم باز او

 کردیم دادی ب درونشان طنتیش برق زدی م حرف ایمیک

 : کرد نگاهش

  ببوسم هم رو بابا یلبا تند تند بعد به نی ا از خوامیم-

 ! یبخور حرص  شتریب تو تا

 



 :بود دهیرس انفجار به علنا گرید ایمیک

 

 !بچه؟ تو یگفت یچ-

 

 :کرد نگاهش طنتیش با بازهم انایک

 تو اندازه هست،منم  منم مال که بود گفته من به بابا-

  تو کسرهی که شهینم لیدل نیا خب یداره،ول دوست

 نیا از.کنم نگاه من و یکن بوس رو من ییبابا یلبا

 یدیفهم یکن  بوس بابارو یها  لب یندار حق بعدم به

 یشدیم خوشگل همه نی ا دینبا تو خانوم،تازه یمامان

 ! اه!که

 

 :بود شده بچه انگار ایمیک و زد قهقهه بلند حسام

 

 دوست ایدن نیا تو یکس هر از شتریب  رو من بابات-

 ! گهیم  نوی هم شهیهم  خودشم!باشه ادتی نویداره،ا

 

 :امدینم کوتاه  اما انایک



 

 دارم دوست یزور و مامانت  که گفت بهم خودش-

 !داره دوست  شتریب رو من  یعنی پس!اخه

 

 قطع اش زد،خندهیم قهقهه یخوش با االن تا که حسام

 مثل که کرد نگاه دو ان به زیر ینگاه  با و شد

 :کردندی م برخورد گریکدی با یواقع  یهووها

 

 !که دونمینم  رفته کجا من ی  ارشاد اقتدار اون ییخدا-
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 عمو سمت  به شهیهم مثل ایممیک دندیرس که الیو به

 باهم سه هر و دیدو چلش و خل اردالن و ارسالن

 :شدند یباز و دادیب و داد مشغول

 



  منبزرگتر بچه از بچتون دیبا االن غول نره دوتا شما-

 !د یکن یباز نیا  با بچه هی مثل  شد،اونوقتیم

 

 :بود گفته باغ محوطه از شدن رد نیح ایمیک

 

 !ی مامان گنیم درخت به نیا-

 

 مثل اما و انداخت انایک به ینگاه حرص  با ایمیک

 .رفتیم اش صدقه قربان دل در شهیهم

 

 .باشم داشته گمید دختر هی کردم هوس من ایمیک-

 

 :کرد نگاهش یشاک ایمیک

 

  خودم یبرا هوو هی من!عشقم یکرد غلط یلیخ شما-

 !بود بست  پشتم هفت یبرا دمییزا

 

 :نداشت ینینش عقب قصد اما حسام



 

 !بسازم خودم یبرا  بیرق هی خوامیم ندفعهیا-

 

 :گذشت  شیجلو از و گفت تخس ینچ ایمیک

 

 تا نمیبب بتازون  یه ارم،حاالیم رتیگ تورو که من-

 ! یبر شیپ  یخوایم کجا

 

 الیو وارد و نداد یتیاهم اما دیشن را اش زمزمه ایمیک

 !شد

 

 ***************** 

 

  الل_زبانم #

 

#Part_228       

 ** 



 

 !ا،نهیمیک گفتم  نکهیهم_

 

 تا شدمی م وارد یگری د در از دیشد،باینم ینجور یا

  زیچ کی فقط راه نیا رم،ویبگ را تشیرضا بتوانم

 با میبگو یزیچ خواستم تا و شدم  کشیبود،نزد

  نگاهش و دمیچرخ عقب به متعجب انایک یصدا دنیشن

 :کردم

 

 !د؟یاریم رو  بچه فردا_

 

 من از یکم دست هم  او که کردم حسام  به ینگاه

 :نداشت

 

 ! بابا؟ دختر هی چ  منظورت_

 

 یمشک یموها از تکه کی و داد گردنش به یقر انایک

 : داد چ یپ انگشتش دور  را رنگش



 

 اگه که ُدفته السالن بابا،اما،عمو  ندونم منم واال_

 ساعت چند ببندن درو و اتاق تو بلن بابات مامان

 دوروزه شمام !هست ین  ین مامانت َچمیش تو بعدش

 ... د یاتاق ت همش

 

  یادیز نیهمچن و کودکانه  یادیز و باز بود شده لوس

 ! زدیم  حرف نیریش

 

 انایک زدن بغل و ارسالن یصدا  دنیشن با حرفش ادامه

 :شد متوقف

 

  هزار نیا ارسالن و نه السالن اوال عمو عشق_

 دیبا همش مامانت که باشه ینجور یا اگه بار،بعدشم

 !که کنه  تخم مرغ مثل

 

 از را ام یاست،روفرش بغلش انایک نکهی ا به توجه یب

 به که کردم پرت سمتش به شدت به و دراوردم پا



 بدجور که دید او و نکردم  ییخورد،اعتنا  انایک صورت

 :دیدو و گذاشت نیزم را انایک زده گند

 

  برم من شده چش  دخترت نیا نیبب ایب جان   ریشمش_

  خودش نکنه اگه کنه،که تخم  خودش نی ا کنم یکار هی

 ! کنمیم تخم و

 اش حواله یمحکم یگردن پس و رفتم سمتش به

  که یدست با که گرفتم را گوشش و شدم کردم،خم

 : دمید را  انایک و آوردم  باال سر متعجب خورد شکمم

 

 رونیب  تخمت!که یکن  تخم دینبا ینجوریا مامان_

 .ادینم

 زور و اوردیم در را مرغ یادا و نشست خودش بعد

  غد غد نشیب و دیخندیم غش غش هم زد،ارسالنیم

 : کردیم

 

 !یال نه ،مگهیکن تخم دی با  ینجوریا_

 



 به حسام و من که داد تکان سر خنده با ارسالن

 ... و میدیدو سمتش

 

  که یکن تخم امروز تو که نکنم یکار اگه من یعنی_

 یصدا من واسه!که ستمین ارشاد خاندان  دختر تک

  سنت از کهیمرت ارهیدرم خوردنم جر  حال در مرغ

 تو و کردیم تخم دیبا خودت  زن االن!بکش خجالت

 ! یمجرد هنوز
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  ایمیک یها خوردن  حرص نیا به بلند بلند فقط ارسالن

 :اوردیم در  شکلک شی برا و خنددیم

 

 !نداره؟ دوست منو اصال چرا ی مامان ییبابا-

 .شودیم گرد چشمانش و شنود یم را سوالش هم ایمیک



 :گرددیبرم سمتشان به

 !نداره؟ دوست شمارو یمامان گفته یک-

  حسام به دوباره بعد و ندازدیم ایمیک به  ینگاه انایک

 سمتش ا،بهیمیک نگاه ینی سنگ احساس  کند،بایم نگاه

 ایمیک به دوباره ینگاه نکهیا از بعد و گرددیبرم

  پنهان حسام  گردن یگود در را سرش بار نیندازد،ایم

 : کندیم

 ادیز تو شیپ زارهیکنه،نمیم دعوام  همش_

  بهم باباشم،همشم زن من انگار ششمی پ یبمونم،وقت

 یبستن از منو  تو که چه من به خب ییبابا .هوو گهیم

 !؟یدار دوست شتریب یمیک

 

 خنده شدت از که چرخدیم یارسالن سمت  به ایمیک

 :شده قرمز

 !نا؛آره؟یا گهید توان یها  آموزش-

  میتسل نشانه به را شیدستها خنده با و خنددیم ارسالم

 . بردیم باال

 ایمیکردن،ک راست کمر  محض به و ندازدیم باال سر

 هم شیپ قهیچنددق که یا یفرش رو ییدمپا لنگه



 به را کرد فرار یرکی ز با او اما کرد پرت شیبرا

 اش یشانیپ به صاف بار نیا و کندیم  پرتاب سمتش

 !کند یم برخورد

 :دیگویم یبلند آخ

  ریز امیب امشب دادیم ادی بهم داشت ،تازهیمامان ولیا-

 ! شما دیکنیم کاری چ نمیبب بشم میقا تختتون

 نیخشمگ   ا،نگاهیمیک خصمانه نگاه بر عالوه بار نیا

 و ایمیک و دودیم فقط او و ندینشیم شی رو هم ایمیک

 !دنبالش به حسام

 !خنددیم بلند بلند و ستادهی ا همانجا انایک

 !بردیم لذت گرانید کردن تیاذ از مادرش مثل قایدق
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 ****** 

 !دیسف  و یتپل پسر هی حسام، خوادیم پسر هی دلم-



 :خزدی م پتو ریز و کندی م نگاهش عشق  با حسام

 !جان  یبستن میشیم پسردار یکن اشاره وقت هر-

 نه و  شودیم سرخ گرید یدخترها مثل نه ایمیک

 چشمان به  گستاخ و رو پر کشد،برعکسیم خجالت

 :شودیم رهی خ حسام

 ! ینجوریا گهید میش کار به دست-

 آغوش  در را فشیظر تن و خنددیم بلند  بلند حسام

 :دهدی م فشارش محکم و ردیگیم

  دخترونه احساسات و خجالت از ییبو  که بشم فدات-

 !که ینبرد

 ریز را اش ی نیب و کندیم لوس  را خودش  شتریب ایمیک

 : کشدیم بو قیعم و بردی م حسام یگلو

 بگم و کنم بهونه بار هی داشتم دوست شه یهم یلعنت-

 اما بندازم راه جنجال هی بعد یدیم زنونه عطر یبو

 !نشدم موفق وقت چیه

  تواندیم فقط بعد و کندیم  نگاهش بهت با اول حسام

 !بخندد



  هی نکهیا از زنا جانم،همه میک میک یبرعکس واقعا تو-

  تو ترسن،اونموقعیم کنن تجربه رو یز یچ  نیچن روز

 !؟یکن ی م آرزو رو  یزیچ  نیهمچ

 :ندازدیم غبغب  به یباد ایمیک

 توننی نم چون ترسنیم یزیچ نیچن از زنا همه-

  یروز هی اگه دونمیم اما کنن،من آدم رو  شوهرشون

  انجام یکار  نیهمچ تو نکرده یینکرده،خدا ییخدا

 از و  زبونت اون اول  الل زبونم الل  ،زبونمیبد

 به که یمهم  عضو اون بعدش.رونیب کشمی م حلقومت

  قطع رو ده یم رو یکار نیچن انجام قدرت مردا شما

  عشقم،من نرسه زنت اون به هرگز گه ید تا کنمیم

 ! راحته المیخ

 :دهدیم تکان یسر حسام

 ! رون؟یب یکشیم منو زبون   که-

 : شودیم جمع درخود ها گربه مانند ایمیک

 ! اوهوم-

 :کندیم آماده را شی ها حسامدست

 !الل؟ زبونت که-



  به را حسام جمله و ندازدی م باال ابرو طنتیش با ایمیک

 : کندیم انیب یادب صورت

 ! الل زبانم-

 

 با و ندینشی م شیها پهلو یرو قایدق حسام یها دست

 یحس چیه که ییایمیک که دهدیم قلقلک اورا یترفند

  غیج و  رودیم سهیر خنده از هم نداشت قلقلک به

 :زندیم

  گهید کار هی  که گفت ارسالن عمو ی،مامانییبابا یوا-

 ! که دیکنیم

  خشکشان و  مانندیم مات انایک یصدا دنیشن با دو هر

 .زندیم

 به دست و  کشدیم رونی ب تخت ریز از را تنش انایک

 : کندیم نگاهشان کمر

  ین ین یکن ی کار هی مامانمو یخوا یم یچجور  ییبابا-

 !اره؟یب

  زور به انایک اما زده خشکشان  هنوز آنها یهردو

 :کشدیم تخت یرو را خود

 !نمیبب منم دیبد  انجام دیبکن الزمه  یهرکار-



 ندازندیم هم به  ینگاه هردو ایمیک و حسام اما بار نیا

 :شوند یم منفجر خنده از بعد و

  شه نکیرمات  بندازم آهنگ هی من دیبزار اول البته-

 !یاَل عمو قول به فضا

  را خودش و داردیبرم یعسل  یرو از را حسام یگوش

  چپ دست اشاره کند،انگشتیم پرت هردو وسط

 :گذاردی م یگوش حسگر یرو و ردی گی م را حسام

 و تپل و خوشگل داداش ه یدما،یم سفارش قبلش بابا-

  کنمیم  پرتش نجایهم  از دیاریب یخوام،آبجیم دیسف

 یبستن و ارشاد جان حسام پرنسس خوامیم نا،منییپا

 ! یجون المبور شهیم باشم،رخشمم جانم

 

  گونه یرو را شانیها لب  باهم هردو  ایمیک و حسام

  سروصدا پر و عشق پر و چسبانندیم  انایک یها

 : بوسندیم

 ! یزمستون یبستن من  که بشم فدات-

 لپ بعد و یشان یپ اول و ردی گیم را ایمیک  سر اول انایک

 . است حسام نوبت بعد و بوسدیم را شیها



  نگاهش یچشم ریز و گرددی برم ایمیک سمت به درآخر

  در اش عالقه مورد آهنگ دنبال به که یحال  کند،دریم

  طنتیش  از پر گرددی م حسام یگوش پخش ستیل

 : کندیم زمزمه

 من فیحر ،چون یستین من یهوو دونستمیم شهیهم-

 جان ارشادم،حسام انایک جانم،من میک میک که یشینم

 بزنه دست من اموال به یکس هر و من    مال هم ارشاد

 ! طرفه من با

  را شباهت  از حجم نیا و  کندی م نگاهش بهت با ایمیک

 :خنددیم عشق از پر اما کرد،حسامینم درک

 !لعنت طونیش بر-

 

 :کشد ی م غیج ذوق با حسام زمزمه انیم انایک

 !کردم داشیپ-

 :زندی م غی ج خودش  مثل هم ایمیک

 !رو؟ یچ-

  کردن یپل از بعد و ندازدیم دو هر به  ینگاه انایک

 :بوسدیم  و ردیگیم آغوش در را هردو سر آهنگ

 ! الل زبانم-



 

 ********* 

 

 ند یگویم  الل زبانم باران نیآخر با یرو یم ندیگویم

 الل   زبانم آسان یکنیم دل دلم از

 

 م یگوی م آهسته خلوتم در خودم با یگاه من

 الل  زبانم آن و نیا حرف باشد راست مبادا

 

 تو درمان ی ب درد از راه ن یا از ترسمیم

 باران نیآخر با روز کی  یرویم

 

 بار صد را لحظه نیا دمید خود خواب در

 دارید  نیآخر در زد باران و یرفت

 

 کن  خالصم طوفان   دل در ماندم و یرفت اگر

 کن خالصم آن و ن یا چشم و ها هیگر از بدور



 

 نخواهد  ییجا من یبرا ییجا یزندگ و است بس

 کن  خالصم باران نی آخر خاطرات با مرا داشت

 

 عشق یب ندارد تاب دلم رفته نفسم

 عشق یب ندارد مهتاب نور  که آسمان

 

 تو چشمان  جان تو جان من جان

 تو  پنهان غم در بخدا دمیبر من

 

 یب عذابم در عشق یب خرابم من

 تو زندان عاشق شدم یریاس من عشق

 

 درمان ی ب درد از راه ن یا از ترسمیم

 باران ن یآخر با روز ک ی  یرویم تو

 

 بار صد را لحظه نیا دمید خود خواب در



 دارید  نیآخر در زد باران و یرفت

 

 کن  خالصم طوفان   دل در ماندم و یرفت اگر

 کن خالصم آن و ن یا چشم و ها هیگر از بدور

 

 نخواهد  ییجا من یبرا ییجا یزندگ و است بس

 کن  خالصم باران نی آخر خاطرات با مرا داشت

 

 ** 

 

 !انیپا

 نیششم از روز نیزدهمی س بامداد،روز 1:00 ساعت

 !نه و نود و صدیس و هزار سال   از ماه

 

 ! پنجشنبه روز

 

 !آروم روزگارتون روزو



 

               زادهیمحبحنانه #
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 1پست#

 

 !یی ،بابایمامان-

 

 از که یاد یز یآلودگ خواب  انا،بایک یصدا دنیشن با

 شانیها گرفت،چشم یم نشات  شبشانید دنیخواب رید

 :کردند  باز زور به را

 

 !آخه دمییزا رو بچه نیا من کردم یغلط ا،چهیخدا-

 



 چشم و برد باال را بود،سرش حسام نهیس  یرو سرش

 :دوخت حسام باز  مهین ی  ها چشم در را شیها

 

 یبستن  نیا بزارم نظرت   جان ری شمش ییخدا-

 از میبش  راحت بشه آب بمونه آفتاب  ریز یزمستون

 هی کنم قفل رو اتاق در   دیبا دردش از یلعنت!دستش؟

 ! اتاق به نزنه خونیشب وقت

 

 خندد،خندهیم آرام فقط که است  آلود خواب انقدر حسام

 چشم افتادن نیچ یرو از فقط را نیصداست،ا یب اش

 ! فهمدیم شیها

 

 ! اینگ یزیچ من دختر   به-

 

 باصدا بار نیا حسام و کندی م نگاهش چپ   چپ ایمیک

  به تخت یرو از و بوسد یم را ایمیک خندد،گونهیم

 :کشد یم باال را خودش  یسخت

 



 بچه به یحت که!من برم خودم حسود   عشق   قربون-

 !اخه کنهیم حسادت هم خودش

 

  چدیپیم خودش دور شتری ب  را تخت یرو ملحفه ایمیک

 :زند یم َغلط و

 

 خودم یهوو فقط من گفتم بار هزار!آخه؟ هیچ بچه-

 بودن  بچه از یاثر من موجود نیا  دم،توییزا رو

 ! ارشاد جان   حسام که نمیبینم

 

 :زند یم تن را شرتشیت حسام

 

 شده تنگ گفتنات ارشاد جان   حسام نیا واسه دلم-

 !جان یبستن بودا

 

  اهومش یصدا فقط خنده از که دیایم خوابش یآنقدر

 :لبش ریز زمزمه و شنود یم را

 



 !گی د ینر ایدن از  دل به تاآرزو گفتم االن خب-

 

 فرق و بود  متفاوت هم دختر نیا یعاشق و عشق مدل

 . کرد یم

 نیزم کره ی رو  گرید یانسانها تمام مخالف قطب کال

 .بود

  ملحفه یرو  از را ینازک یپتو و دیآ یم جلو حسام

  خواب وسط  داندیم خوب کشد،چونی م بدنش یرو

 .لرزدیم و شودیم سردش

 :نشاند یم اش قهی شق یرو یا شده،بوسه خم

 

 

               است؟ نام ،چهیستی ن جز را ستنیز عشق یب-

 !است تمام دلم ،کار  ینباش  اگر یعنی

 

 « یمنزو  نی»حس

 

 ! شده  شاعر عشقم-



 

 و زند یم  لب حسام عاشقانه زمزمه جواب   در ایمیک

  خب یاست،ول بَر از را دختر نیزند،ا یم لبخند حسام

 یخوب  به را شی ها حال ضد که داندیم خوب هم را نیا

 !کند یم جبران

 

 یم باز را در که نیهم و رود یم اتاق در   سمت   به

 یم جست ش یپاها نیب از  گرسنه یببر مانند  انایکند،ک

 :شود یم اتاق وارد و زند

 

 من ش  یپ شب تو نزاشت خانوم  یمامان ن یا باز ییبابا-

 ! نه؟ یبخواب

 

 یم حرف  به باز خودش  که نداده یجواب هنوز حسام

 :دیآ

 

 !اخه که ستین یمنه،مامان عخش   دزد  -

 



     زاده _ی محب_حنانه#

  یمحب حنانه رینظ یب عاشقانه نیسوم

                         زاده
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  و ایمیک تخت  سمت به کوچکش و تپل یباپاها  و گفته

 .رود  یم حسام

 قدش انایک نکهیا دنید با  بود،حسام خواب غرق ایمیک

 بکشد باال را خودش کند  یم یسع و رسدی نم تخت به

 :گرفت اش خنده

 

 ! طونهیش مامانش  لنگه-



 

 !دمااایشن-

 

 از را مالحفه بار نیا انایک و کند یم  نگاه انایک به

  باالتنه به چشمش که کشد،حسام یم ا یمیک تن یرو

 انایکند،ک یم گم را شیپا و افتد،دست یم  ایمیک برهنه

 نیا دیشا و فتادهین ایمیک تیوضع به  چشمش هنوز

 :کند  پرت را انایک حواس  تا باشد  یخوب فرصت

 

 ! بابا انایک-

 

 و  ایمیک به ینگاه مین اول و  چرخد یم سمتش به انایک

  یرو دوباره نگاهش اندازد،ناگهان یم حسام به بعد

 : کند یم  نگاه ایمیک به تعجب با.گرددیم بر ایمیک

 

 ! آورده؟ در و لباسش چرا مامان یی،بابایوا-

 



 دیبا چه داندینم و کوبد یم اش یشان یپ بر حسام

 :ماند یم  مات انایک حرف با که دیبگو

 

 !؟ییبابا یزد یم سفارش ثبت اتیعمل یداشت-

 

  یم کرده اخم انایک و کند یم نگاه انایک به بهت با

 :بود حسام خود   مثل قایدق تشیخصوص نیخندد،ا

 

  انایک زشته گهیم یه رهی م باال لباسم من حاال بعد-

 ...انایلباستو،ک کن درست انایک لباستو،بد   کن درست

 

  از یمحکم  شگونین و کند یم نگاه ایمی ک به حرص با

  باز چشم غی ج با ایمیک که  ردیگیم اش برهنه شکم

 .کندیم

 یم یوقت که  بود نیسنگ یقدر آن خوابش یکودک از

 .نبود اطرافش متوجه شد یم هم  هرچه دیخواب

 



 زده پهلو به دست که کند  یم نگاه ییانایک به تعجب با

  گرددویم بر  حسام سمت کند،به یم نگاهش خشم با و

 .ماند  یم متعجب حسام شده سرخ چهره دنید با

  احساس با فقط شده،ناگهان خبر چه اطرافش داندینم

 یم نگاه بدنش به شود یم دهیکش ملحفه  دوباره نکهیا

 .کند

 حرص با انایک که کشد یم یغیج تشیوضع دنید با

  حسام شود یم باعث لبش ریز حرف و کندیم شیصدا

 :بخندد

 

 غی ج غیج من واسه دهی خواب یادب یرو،ب پر دختره-

 با یچجور دونستینم بودم من اگر حاال،حاال کنه یم

 !بدوعه دنبالم کوتاهش قد   اون

 

 به حرص با و خزدیم پتو ریز ایمیک و خندد یم حسام

 :کند  یم نگاه انایک

 

 !هوو یکن یم کاریچ  نجایا تو-

 



 :بود متنفر کلمه نیا از انایک

 

 !هیک فضولش نمی بب  خواستمیم-

 

 دنیفهم با انایوک کند یم نگاهش  گرد یچشمان  با ایمیک

 : گذارد یم دهانش یرو دست نادم گفته  چه نکهیا

 

 ! یمامان یخور یم حرص  بگم بهت گفت  داد ادمی یاَر-
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 :کند یم نگاهش حرص  با ایمیک

 .کرد  غلط یاَر-



  از ییرها یبرا را شدن لوس جز یراه  چیه انایک

 :ندارد نظر د انایک خشم

 ! ؟یکنیم دعوا منو چرا.یمامان  بگو خودش به خب-

  یبرا ایمیک  دل   و کند یم لحنش  یچاشن یتصنع یبغض

 .رود یم ضعف دخترش

 ! هوو  نمیبب بغلم ایب-

 ادا محبت با را هوو کلمه   شهیهم برعکس بار نیا

 . بود کرده

 .رود یم رونیب و  خورد یم زنگ حسام تلفن

 یم بغلش که نیهم و رود یم ایمیک  سمت به انایک

  دستش عیسر ایمیک که کند یم بلند را پتو عیسر ندینش

 :زند یم پس را

 !انایک یکن یم کاریچ-

 

 البته صد و کنجکاو و درشت ییها  چشم با انایک

 :کندیم نگاهش یخوردن

 . بود لخت  شبید ییبابا-

 !گزد یم  را لبش ایمیک



 !خب؟-

 : کند یم  تر کینزد را خودش انایک

 !یبود لخت ام تو-

  به انایک سر و شوند یم بسته درد با انای ک یها چشم

 :دهیرس گردنش یگود

 !؟یاریب هوو من واسه یخوایم-

 

 : شودیم باز ای م یک یها چشم

 !؟یچ-

 

 :دهد یم عقب را  شیموها  انایک

 

  هوو تو مال اومدم من  یدید تو ن  ی هم!گهید اره-

 یول  یار یب منهوو واسه یفکر تو شدم،حاال

 .یمیک یبستن واستا .زارمینم

 

 یغیج درد از ایمیک و کوبد یم ایمیک شکم  یتو پا با

 : کشد یم



 

  خانوم یمامان نه!باز؟ یار ی ب هوو زارمی م یکرد فکر-

 . زارمینم

 

 انایک به زده وحشت شی پا نیب یعیما یداغ با ایمیک

 . گرددیم خیدنبالتار سر در و کند یم نگاه

  نگران ایمیک دهیپر رنگ دنید با و دیایم  اتاق به حسام

 :کند یم نگاهش

 

 ! شده؟ یچ-

 

 : کند ی م بغض انایک

 

 !ییبابا ارهیب هوو برام بزارم نخواستم فقط من-
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 :شده فرسا طاقت شکمش درد

 

 مامان بابا انایشد؟ک دیسف  رنگت چرا! ؟یخوب ایمیک-

 !شد؟ یچ

 

  رهیخ فقط بزند حرف تواندینم و کرده بغض انایک

 :مانده ایمی ک درهم چهره

 

 ...دلم...حسام...ح-

 



 و کند یم بلند ایمیک  یپا یرو از  را انایک حسام

 فقط انایک.زند یم کنار را  ایمیک یرو ملحفه بالفاصله

 گهید یجا  چیه به و است یمیک صورت به توجهش

 :کند ینم نگاه

 

 .بابا اومد دردش یمامان-

 

  و گذارد یم  نیزم یرو را  انایک و شود  یم خم حسام

 :بوسد یم را اش گونه

 

 .ییبابا باش آروم-

 

  حاال که شود یم ییایمیک رهیخ و کرده راست کمر

 .شده اشک از پر  شیها چشم

 دلش بود ش یرو خون یسرخ  که تخت تشک دنید با

 وانهیباشد،د بوده باردار ایمیک نکهیا  فکر  .زدیر یم

 : کرده اش

 



 ...تو...تو...ایمیک-

 

 ! بچم  مارستانیب میبر  توروخدا.حسام دارم درد-

 

 یم بزرگتر بغضش ایم یک اخر کلمه دن یشن با انایک

 .زند یم هیگر  ریز یبلند یصدا با و شود

 

 !یمامان-

 

  را دهانش کل خون طعم و  کشد یم دندان ریز را لبش

 :کرده پر

 

 . دخترم ،خوبمیمامان جانم-

 

 یم خوب.کند ادا را کلمات نیا مکث بدون تا کند جان

 .است حساس یلیخ صحبت لحن یرو انایک دانست

 

 .میریم  پوشونمیم و  لباسات االن-



 

 دراور سمت به انایک و رفت کمد سمت  به حسام

  ینییپا یکشو از یزخم چسب و کرد باز را کشو.رفت

 را گذاشتیم زخم چسب  آن در شهیهم ایمیک که

 .برداشت

 

  در شهیهم ایمیک و کرد یم  زخم را دستش تند تند انایک

ر  زیم یکشو نیتر نییپا   حسام و  خودش اتاق دراو 

 .دارد برشان انایک تا گذاشتی م زخم چسب

  یبرم تخت سمت به دوان دوان و داردی م بر را چسب

 : گردد

 

 !؟یشی م شکمت،خوب یاونجا  بزنم نویا یمامان-

 

  بغضش و بودند شده اشک از پر درشتش یها چشم

 . زد یم  ایمیک و حسام دل بر آتش
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  انایک سمت  به و کند یم  تنش را ایمیک  یمانتو حسام

 . چرخد یم

 مشت   یرو و ردیگ یم دستش از را زخم چسب

 :بوسدی م  را کوچکش

 

 دکترا یبزنه،ول و چسب نیا شهیم ،خوبییبابا آره-

 !دکتر  مامانو میببر .بزنن دریبا

 

 ایمیک که یزمان در که دیرس  یم نظر به احمقانه دیشا

 است ممکن دانستند ی م خوب دو هر و داشت درد



 ابدهندی باشند داده دست از اورا و باشد بوده ینیجن

 .بود هردو یزندگ ت ی الو انایک اما

 و کرد یم  غیج  غیج خراش  کی با یروز که ییایمیک

 از شیب درد  با گذاشت،امروز یم سرش  یر  جارا همه

 دخترش تا کرد یم  مبارزه ییفرسا طاقت و حد

 .نکند یناراحت  احساس

 

 !باشه؟ ایب شمیپ ام تو کنم بغل مامانو من ییبابا-

 

  چسب جعبه و زند یم کنار بغض با را  شیموها  انایک

 دنبال دوباره و  داردیم بر کشو از  اول هارا زخم

 .رود  یم حسام

 و رود یم در سمت به کرده بغل را ا یمیک که حسام

 .رساند یم او به را خودش دوان دوان انایک

ت   یعروسک یها ییدمپا  پا به را  خوابش لباس س 

 وارد حسام دنبال به کردنشان عوض بدون و داشت

 .شود یم آسانسور نیکاب

 انگشتانش  با یباز درحال و انداخته نیی پا را سرش

 :است



 

 ! جونم؟ به دردت یخوب-

 

  زمزمه و گذاشته ایمیک گوش یرو را شی ها لب حسام

 . کند یم

  جواب و انداخته کرده بغ یانایک به ینگاه  مین ایمیک

 :دهد یم

 

 !شهیم شتریب داره م  یزی خونر.حسام دارم درد-

 

 و شود وانه ید انایک تا است یکاف خون کلمه دنیشن

 :بزند  هیگر ریز

 

 گرگ و دلش که لمهیف اون اد،مثلیم خون دلت-

 گهید من!یمامان یریمیم تو.کردم من.بود خورده

  یشکیگه،هینم هوو من  به یشکیه گهید.ندارم هوو

  ره،آخهیگینم شبا حسامو یی بابا یشکیده،هینم حرصم

 پس بدم  حرص یک به ره،منیگیم دلم ینجوریا من

 ! ؟یمامان اخه
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 *** 

 آمده رونیب آماده  و انا،حاضریک یمعطل ی کل با باالخره

 .بودند

  خم حسام.ندینش یم جلو یصندل یرو حسام کنار انایک

 : دهد ینم اجازه که ببند را بندش کمر تا شود یم

 

 ...ها کنه یم تیاذ شکمم حسام یوا-



 

 بر عالوه حسام و بود کرده مسخره را ایمیک هم باز

 .بود شده یگرفت،کفر یم اش خنده نکهیا

 

 تو و دونم ی م من یکن مسخره مامانتو گه ید بار کی-

 !؟ یدیفهم.انایک

 

  اجازه و دیگو یم ی"چشم"  حسام تیجد دنید با انایک

 .ببندد شیبرا را کمربند حسام تا دهد یم

 یم نگاهش بغض با انایک زند یم استارت گه حسام

  متوجه چشم گوشه از حسام.دیگو ینم ی زیچ یول کند

  سکوت اما شود یم اش یحوصلگ یب  و انایک بغض

 . کند یم

 لوس از یکم تا کند برخورد یطور بود  الزم یگاه

 .کند کم انایک بودن

 

 روشن را  نیماش پخش ستمیس و برد یم دست انایک

 مورد آهنگ تا کند یم  جا جابه آهنگ چند.کند یم

 . کند دایپ را اش عالقه



 و شاد آهنگ کی شهیهم مثل که کرد ی م فکر حسام

 آهنگ شدن یپل با اما کند انتخاب را یانرژ پر

  کرد یم رد را آن شهیهم هم حسام خود که ینیغمگ

 .ماند یم متعجب

  از سیخ صورت به نگاهش که دیبگو یز یچ خواهدیم

  یزیچ  خواهدیم.زند یم خشکش و افتد ی م انایک اشک

 مقابل در توانست ی نم وجه چیه  به یول دینگو

 .اوردی ب طاقت انایک و ایمیک اشک و یناراحت

 

 ! بابا؟ انایک-

 

 . کند یم  سکوت انایک

  ابانیخ گوشه  را نیماش انایک سکوت دنید با حسام

 به کامال کمربندش کردن باز از بعد و کند یم متوقف

 . کند یم نگاهش و چرخد ی م انایک سمت

 

 ...انامیک-

 

 !بله؟-



 

 هم یتو ش یها اخم انایک  دار بغض یصدا دنیشن با

 کمربند بازکردن از بعد و شود یم خم.روند یم فرو

 صورتش و نشاند یم خودش یپاها  یرو  را انا؛اویک

 . کند یم باران  بوسه را
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 باشد یکس نکه یا.برد یم لذت بودن زیعز نیا از انایک

 یلیخ کند آرامش یناراحت موقع و بخرد را نازش تا



  ما همه یبرا  بلکه...انای ک یبرا فقط است،نه نیریش

 !است و بوده دلچسب  تینها یب حس نیا انسانها

  راحت انایک نبودن   ناراحت بابت   از الشیخ که حسام 

 بعد و نشاندیم خودش یصندل یرو باز را شود،او یم

 . افتد یم  راه به...زدن استارت  و کمربندش بستن   از

 که ییها  کنند،بچه یم توقف که قرمز چراغ پشت  

 سمت   به  یخوشحال با بود یزیچ دستشان هرکدام

 .دوند یم ها نیماش

 مشت با و دیآ یم اشان نیماش سمت یا  بچه دختر

 را شهیش حسام...کوبد یم پنجره کوچکش،به یها

 و سرما بخاطر بچه دختر یصدا و دهد یم نییپا

 :لرزد یم  هم به شیها دندان خوردن

 

 ! بخر گل هی خانومت  یبرا توروخدا ...آقا-

 

  به تعجب البته و دقت با انایک و کند  یم اخم حسام

 : بود شده ره یخ دختربچه

 

 !سردته؟-



 

 و اشک از پر  ینگاه با دختر و پرسدیم  دختر از انایک

 : دهد یم تکان سر...حسرت و آه از پر

 

 !گهید سوزه یم دستام...یلیخ-

 

 !آخه؟ بسوزه هم...باشه سردش هم آدم شهیم مگه-

 

 :زند یم یتلخ لبخند   دختر

 

 !یباش نگرفته قرار...تشیموقع ی  تو یوقت نه-

 

 گل تمام بردو یم جلو دست...زند یم لبخند تلخ حسام

 :ردیگ یم دستش از را دختر  دست   در یها

 

 !چند؟  همشون-

 



  بغض از و شده باز تعجب از کهن ییها  چشم با دختر

 : کند ی م نگاهش پر

 

 !همشواقعا؟-

 

 یپاها  ی  رو  هارا گل و دهد یم تکان سر  تنها حسام

  از حسام  که نداده جواب  هنوز دختر.گذارد یم انایک

 به و کشد یم رونیب تراول چند...پولش ف  یک داخل  

 : ردیگی م دختر سمت  

 

 یلی خ ...خونه یبر بده قول یول... رشونیبگ-

 !یش ی م ضیمر ینجور یسرده،ا

 

 : ردیگ یم نگاه  یناراحت انابا یچکد،کیم که  دختر اشک

 

 کنمیم پخش  ها بچه نیب نارویا برمیم االن...آقا چشم-

 !امروز سرده یلیخ...میبر زود کمی امروز

 



 :سوزد یم یناراحت از هم حسام  یها چشم

 

 ! انیب بگو دوستات به برو-

 

 گرید یها  بچه سمت به بپرسد یزیچ نکه یا یب دختر

 شود یم مجبور حسام و شود یم سبز چراغ.دود یم

 .بدهد حرکت را نیماش

  یم ادهیپ و دارد یم نگه ابانی خ گرید سمت را نیماش

 .شود

 

 الل  زبانم

 زاده  یمحب حنانه#

 

 شال کردن   محکم از بعد و کند یم بغل  را انایک حسام

 فروش گل  دخترک  .شوند یم ادهیپ نیماش از گردنش

 طرف آن خودش  سال و سن هم کودک    چند همراه به

 ! دوخته چشم حسام به ذوق با و ستادهیا ابانیخ



  دیآ یم درد  به ها بچه گوشش ت  یوضع  دن  ید از دلش

 است نیا اش فهیوظ پس.دارد را آنها به کمک توان   و

 .کند کمک آنها به که

 یم  آنها به یوقت  و کند یم تند  پا سمتشان به

  یم متوقف انایک یرو حسرتشان از پر رسد،نگاه

 .شود

 .سوزد یم و  ندیبیم را نگاه نیا هم حسام

 از امان ینبود،ول  یفرق انایک و ها بچه آن نیب واقعا

 !صاحبانش عدالت   و ایدن نیا

 

 !سالم-

  نگاه.دهند یم را جوابش هم ها وبچه دیگو یم انایک

 یب از وآه گذرد یم تکشان تک یرو از  مکث با حسام

 !یعدالت

 :شود یم  تر کینزد و گذارد یم نیزم  یرو را انایک

 ! سالتونه؟ چند شماها-

 :دهدیم جواب فروش گل بچه دختر همان

 و یعل سالمونه، هفت نیر یش و زهرا و یهست و من-

 !ده ریام و محمد



 !د؟یر یم مدرسه-

 را شیهذ چشم  حسام و ندازند یم باال سر همه ها بچه

 شانیبرا یکار دیبا. دهد یم فصار هم یرو درد با

 :کردیم

 ! بزنم؟ حرف مادراتون پدر با تونمیم من-

 : دیآ یم حرف به بود تر زهیر هیبق تز که  یا بچه ریپ

 !میندار مادر پدر ماکه-

 دهدیم فشار هم یرو را  شیها چشم تر محکم حسام

 : ردیگیم را  اش یشانیپ و

 ! د؟یکن یم یزندگ کجا یپ-

 یعنی م،یمادرندار پدر  ما اونجا، هست، خونه هی-

 !صادق بهکون گفته ینجور یا

 :کند یم اخم حسام و دیگوی م پسر همان

 ! صادق؟ اون شیپ دیبلر رو من شهیم-

 از بعد حسام و دهدیم تکان باشه یمعنا  به یسر پسر

 .فتدیم  راه ها بچه دنبال به انایک مجدد کردن بغل

 . نداشت نجایا با یچندان فاصله خانه آن ایگو



 یم کینزد هم به شتریب را انایک تن یپالتو  یها لبه

 ! نخورد سرما تا کند

 

 با و بود شده  وارد دند،ی رس یمیقد نسبتا خانه آن به

 نداشت، یدرست حال  که بود شده رو به رو یمرد

  مرد، دنی د محض به. است معتاد بود  مشخص کامال

 :بود کرده بغل تر محکم را انایک

  به یبسپار  یبخوا و بچت خورهینم پتین به آقا، هیک-

  یکنیم کاریچ! بده و خرجت و کنه کار نجایا تا من

 ! ؟یحاج  نجایا

 :کند یم اخم یعصب حسام

 حالشون که ییجا هی ببرم  رو ها بچه نیا خوامیک-

 !بمونن تو شی پ نجایا نکایا نه ! باشه بهتر

 : بود زده پوزخند مرد

 چیه و  رنینم کجا چی ه نخوام من تا  ها بچه نیا-

 تو؟ یشیم یک ! َن؟ سنَ  تورو اصال، کننی نم هم یغلط

 !آش؟ از تر داغ کاسه ای ؟یمفتش

 :ندازدیم ها  بچه به ینگاه یعصب حسام



  لیتحو دیبا  ها بچه نیا یول  بهت، دمیم  یبگ هرچقد-

  یسخت با  ینجوریا ستین حقشون بشن، داده مرکز

 !زننیم خی و کننی م لرز رمای نیا تو کنن کار

 :بود ها حرف نیا از تر گرد  دندان مرد

 ببرشون  رمی گیم لیم دگ هرکدوم  یبرا-

 

 *** 

 به را  ها ش،بچهیها  دوست از یکی  ی  هماهنگ با

 چیه که دانست یم خوب. بودند کرده منتقل یستیبهز

 مادر و پدر  یخال  ی  جا تواند ینم کس چیه و زیچ

  یباال یکس  طور نیا ،حداقلیول کند  پر را شانیها

  ریز گرما و سرما در نبودند مجبور و  بود سرشان

  آخر و ستندی با ها راه چهار  سر   آفتاب ایبرف، و باران

 فروخته کم ای باشند نفروخته ی ز یچ اگر شب

 .بخورند باشند،کتک

 و دید آنها به هم را انایک ناراحت و ج یگ یها نگاه

 نداشتند یفرق  شیانایک با  هم آنها.سوخت دلش شتریب

 .رفته در بد اسمش فقط که ییایدن از امان یول



 که میهست انسانها  ما نیست،این رحم یب  ای نامرد ایدن

 دوش   به را گناهمان بار و میکرد ینامرد مانیکارها با

 ! ندارد خودش از دفاع یبرا  یزبان که م یانداخت ییایدن

 *** 

 ها بچه بابات از الشانیخ حداقل یول بودند کرده رید

  شده نی ماش سوار که یا لحظه از انایک.بود راحت

 تالش تمام  بود،عالرغم نزده حرف یا کلمه بودند

 در فقط و بود نگفته چ یه صحبت یبرا  حسام یها

 مقابل که حسام.بود شده رهیخ جلو   به سکوت

 از انایک نگاه  کند،باالخره یم ترمز یبزرگ  فروشگاه

 را بندش کمر حسام.شود یم جدا جلو ی شهیش

 :زند یم  اشاره فروشگاه به و کند ی م باز شیبرا

 میر یبگ زیم  زیچ کمی مون ین ین و مامان یبرا میبر-

 !؟یزمستون  یبستن

 داشت کم کم بود،حسام داده  تکان سر فقط انایک

 خودش در حد نیا در وقت چیه انایک.شدو یم نگران

 در از هردو و کند یم  بغل را انایک. رفت ینم فرو

  یم که فروشگاه  وارد. شوند یم ادهی پ راننده سمت  

 مثل تا کند یم نگاه انایک یها چشم به  شوند،حسام

 را آمدن دیخر به موقع اش یقرار یب و  ذوق شهیهم



 درونشان  یحس چیه که  ییها چشم با انا یک یول ندیبب

 . شده رهیخ   جلو نبود،به

 :کند  یم نگاهش ندی بیم را حسام  مکث   که انایک

 !پس؟ یسادیوا  چرا ییبابا-

  ینیدلنش لبخند   انایک یصدا دنیزند،شن یم لبخند حسام

 و بوسد یم  را انایک گونه.کند یم شیها  لب همانیم را

 :فتدیم راه شدند،به محکم باز که ییها قدم با

 !خانوم یبستن...ایکن  سکوت یندار حق گهید-

 : خنددی م آرام انایک

 !بودما یزمستون یبستن-

 ها عروشک قفسه سمت به باهم و خنددی م هم حسام

 :روند یم

 !؟یزمستون یبستن میریبگ یچ  نظرت به-

 " چرخاندیم ها عروسک یرو  را نگاهش متفکر انایک

 !،خلسین ین  واسه.دستبند و میریبگ گل مامان واسه-

  یم اصالح را انایک جمله  آخر   کلمه و خنددی م حسام

 :کند

 !ی بستن خرس-



 :دهدیم  تکان سر حوصله یب انایک

لس  ییبابا خب- لس و خ   !ندارن یفرق باهم که  خ 

  یم لنگ  اش" ر" تلفظ گاها انایک.خنددی م بلند حسام

 و نیریش  جوره همه دختر نیبود؛ا نیریش یول.زد

 .بود یداشتن دوست
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 و گرفتند دستبند و گل ایمیک یبرا انا،یک گفته طبق

 !خرس... نشیجن  یبرا

 انایک به هرچقدر حسام. بزرگ و قرمز خرس کی

  قبول ردیبگ خرس کی هم خودش یبرا تا کرد اسرار

 !رفت در رشیز از و نکرد

  شام یبرا هم را ازشانین مورد لیوسا نکهیا از بعد

  نکهیا از قبل انایک. افتادند راه خانه سمت به دند،یخر

 و کرد باز را در کند،  پارک کامل را  نیماش حسام

  نگه و گرفت را دستش  حسام که بپرد نییپا  خواست

 :داشت



 یدونیم  خوب شو، ادهیپ درست گفتم بارها! انایک-

 یرو همونقدر... دارم  دوستت و مهربونم هرچقدر

 به رو ت یزندگ و یسالمت که ییها  زیچ  و اشتباهاتت

 !ام یجد بندازه خطر

  گرفته نییپا  را سرش حسام  یها حرف دن یشن با انایک

 پارک از بعد و زده لبخند حسام کرد، یخواه معذرت و

  از را لیوسا و بود شده ادهیپ نیماش کردن خاموش و

  آسانسور سوار باهم و بودند برداشته عقب یصندل

 ! بودند شده

 از خنده و حرف یصدا دند،یرس که خانه   در یجلو

 را در عمد از داشت، دیکل نکهیا با. آمد یم داخل

 به که در. فشرد را در زنگ و نکرد باز دشیباکل

 ایمیک برآمده شکم یرو نگاهش  شد، باز ایمیک لهیوس

 .دیخند و ماند رهیخ اش شده  گرد تن و

 !گردالو  یهوو-

 و چپ یها نگاه از ماندن امان در یبرا و گفته انایک

 گذشته رکانهیز و آرام یل ی خ کنارش از  ا،یمیک یحرص

 ! بود شده  خانه وارد و

  و دوخت  ایمیک آلود اخم صورت به را  نگاهش حسام

 :دیخند



 ! خب  خودته دختر-

 حسام که کرد  پرتاب سمتش به یا غره چشم ایمیک

 :شد ساکت

 ! هووووو... گفتم صدبار  ه،یچ دختر-

 دگرش محکم را شی بازوها و دهیخند بلند حسام

 ! دیچیپ

 !گردالو یهوو که بشم فدات من-

  با حسام که  زد صدا را اسمش  یبلند یصدا با ایمیک

 !زد مهر را شیگلو  ریز خنده،

 ... حسام یزندگ همه حسام، جان-

 خوب. بود مانده حسام آغوش در و شده  آرام ایمیک

 در پشت را دستش درون یها  لهیوس حسام که بود

  را شیایمیک توانستیم االن و بود گذاشته نیزم یرو

 .ببرد لذت  وجودش از  و ردیبگ آغوش در تنگ
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 اهیس نخود یبفرست امشب یخوایم و  من باز ییبابا

 تونمینم گهید  سلده، هوا یل یخ امشب شیی خدا! بخرم؟

 ... تخت  لیز امیب مجبورم  که، بالکن پشت امیب

... ایمیک خصوصا. بودند شده خشک  ایمیک و حسام

 دید یبرا را اش نقشه خودش نکهیا دنیفهم با انایک

 :کوبد یم اش یشانیپ به محکم بود، داده لو آنها زدن

  خنگ توام  هوو لنگه... انایک سرت  تو خاک یا-

 !یشد

  آرام آرام را نگاهش و گرفت را دهانش یجلو  بار نیا

 ...ماند ثابت ایمی ک صورت یرو تا دیکش باال

 ...یمامان-

 ناراحت ای کردیم یکار خراب هروقت بود، نیهم

 ! کردیم دایپ مقام ارتقا یمامان  به هوو از ایمیک شد،یم

 :کرد نگاه  حسام به و گرفت انایک از را  نگاهش ایمیک

 ... حسام شده ادب یب یلیخ-

 نیا دنیشن با انایک یول کرد نگاهش حرف یب حسام

 ...رفت عقب عقب حرف

 !!نه؟ کمی بشه ادب دیبا-



 از ایمیک... بود کرده نگاهش فقط هم  بار نیا حسام

 : کند ی م رو انایک به و آمده رونیب  حسام آغوش

 وونهید یچ  گهید... خنگ یمامان... گردالو  یهوو-

 !ازت؟ بشنوم قراره یچ   گهید خانم،

 دنیشن با کرد،یم نگاهش دهیترس االن تا که انایک

 دیکش پر نگاهش از ترس ایمیک گفتن" خانم  وونهید"

 :زد زل ایمی ک به جسور و

 !که ستمین من وونهید-

 ...نگذاشت انایک که دیبگو یزیچ خواست ایمیک

  بابام یول  شده، عاشقت اومده که هیکس اون وونهید-

 تو... هستا یعنی... ستین وونهید من یی بابا... ها نه

 ...هوو یکرد وونشید

 :برداشت زیخ سمتش به ایمیک

 من خوشگل مامان یشد شما االن که شده وونتید-

  همه حسام، جان ،یشد هووم ،یشد زمی چ همه گه،ید

 ...حسام زیچ

  یها حرف بود، کرده مسخره را حسام اش  جمله  آخر

 . بود دهیشن ایمیک کردن بغل و ورود موقع  را حسام

 !یشد من مامان که یمرس هوو، یمامان که خالصه-



  ایمیک یجلو و آورده رونیب پشتش از هارا  گل شاخه

 .بود گرفته

 !گردالو یهوو  یمامان دارم دوستت-

 

 گل.امدین کوتاه هم ها گل شاخه دن  ید با ی حت یول ایمیک

 به یقدم باز و گرفت ست د،دردییبو و گرفت هارا

 :شد  کینزد انایک

 دی،بایبمال رهیش و سرم یتون ینم...خانوم  انایک شهینم-

 لوس یادیز یدار کم کم کنم یم حس گهید...یبش اد

 ! یایم بار

  انداختن باال شانه یانداخت،وقت حسام به  ینگاه انایک

 : انداخت ریز به سر دید را حسام

 یمامان ینکن م هی تنب کنم کاریچ...خب...خب-

  هیتنب یبرا بود راه نیزد،بهتر یشرور لبخند   ایمیک

 ! ش ینیریش دخترک   کردن

 ! بابات سمت یبر یندار حق  هفته کی-

 :شد بلند حسام  اعتراض یصدا و شد مات  انایک نگاه

 !ایمیک-



 : کند ینم یتوجه ایمیک  یول بود زده ش یصدا محکم

 ییدا با فرستمتیم هفته دو وگرنه!گفتم که نیهم-

  زارمینم خودشم!...خونشون یبر جون مادر و کامران

 !نگذره خوش بهت تا انیب اردالن و ارسالن

 درد با ای میک یرحم یب همه نیا از حسام  یها چشم

  انایک خواست...رفت جلو و آمد خودش به.شدند بسته

 :ماند مات انایک دنیکش عقب با یول کند بغل را

 دیبا بگه مامان یهرچ یگفت  شهیهم خودت...ییبابا-

 !گهید چشم بگم

 عقب و کرد ایمیک به  ینگاه تیعصبان با حسام

  محکم اما...آرام ایمیک کنار از شدن رد نیح.دیکش

 :دیغر

  بشه عوض  رفتارش کوچولو هی اگر تو و دونمیم من-

 !میک میک

 ماند انایک  و رفت ییرایپذ سمت به اوهم!دیخند ایمیک

  زانو و نشست نیزم یرو یکفش جا کنار .راهرو در

 .کرد  بغل را شیها

  سخت یادیز نرود  حسام سمت هفته کی  نکهیا

 !ادی ز از ادیبود،ز



  دور خانه از هفته دو نکهیا به داد یم  حشی ترج اما

  حسام ایند،ینب هم را ایمیک  گرید یحت موقع آن و شود

 !را

  و خوش همه با حسام.بود کرده النه شی گلو در بغض

 که انایک.بود یورود یرو مدام نگاهش یول کرد بش

 .شد نگران امدین

 و است حساس  چقدر انایک ی هیروح دانست یم خوب

 هیتنب مدت نیا در  است ممکن  یا ضربه چه

  یرو هم او نگاه که داد ایمیک به را نگاهش .بخورد

  نگران شتری ب او از ایمیک دانست یم خوب.بود یورود

  کند تیاذ را انایک یکم خواسته فقط کار نیا با و است

 یهی تنب ها،از نیا همه با یبگذارد،ول  سرش به سر و

  یعصب بود شده انیب اما شد ینم انجام اگر یحت که

 .بود

 ابدا کند،او یدور او از  توانست یم  انایک اگر یحت

 !ابدا...توانست ینم

 

 !سالم



 را نگاهش...زد لبخند انایک حیمل ی  صدا دنیشن با

 قربان دل در.چرخاند اش زهیر  کلیه و کوتاه قد یرو

 .رفت دخترش تک صدقه

 که یکوتاه راهنیپ.بود کرده عوض را   شیها لباس

  ون یپاپ و یمشک نهیزم بود،با شیزانوها  یرو تا قدش

  شیها شانه یرو باز که  ییموها آن و  یصورت یها

 ناخن که رنگش یمشک ی ها صندل و....بودند ختهیر

 یم شی نما به را شیپاها  خورده الک کوچک یها

 . بود کرده اش  یخوردن حد از ادیگذاشتند،ز

 زوم انایک یرو یق یعم لبخند با  هم ایمیک نگاه

  کرده هیگر یعنی نیا و بود سرخ شی ها چشم...شد

 .بود

  هم باشد،خودش کرده هی گر  انایک نکهیا از گرفت دلش

 ادی ب یول کند انیب را  یزی چ نیچن  خواست ینم

  شود خوشحال  انایک نکهی ا و شبش آخر برنامه یآور

 هر بود داده  قول خودش به.کرد یم آرام  را خودش

 دلش از و کند جبران را انایک حال نیا شده که طور

 . آوردیب رونیب

 



  بزرگ خانم و  حسام،آقابزرگ و ایمیک پدر مادر با انایک

 .کرد  یپرس احوال سالم کامران و

 یمیصم  و مهربان چنان همه کمش،با سن باوجود

 ینم که گفت یم آمد خوش و کرد یم یپرس احوال

 .نرود ضعف شیبرا دلت شد

 به نفره تک  مبل یآخر،رو  در و کرد یروبوس  همه با

 . نشست یسخت

  مبل یرو توانست ینم و بود کوتاه قدش

  اجازه انایک ی ول کند کمکش بود خواسته  حسام.ندیبنش

  و یشوخ انایگرفت،ک یم اشان خنده  همه.بود نداده

  بودن غد و یباز  ا،لجیمیک از را هیبق یها کردن تیاذ

  امان و بود برده ارث به حسام از را بودن مغرور و

 ! شیها  کروموزوم از

 ! بودند داده انتقال او به هم را یات یخصوص چه

 عوض کند،در کمکش بود نداده اجازه  حسام به انایک

  را کوچک هیچهارپا و بود رفته آشپزخانه سمت به

  یسخت به و رفته هیچهارپا یرو.بود آورده باخودش

 .بود دهیکش مبل ی رارو  خودش

  منتظر که  بود شده یجمع   رهیخ یروزیپ با هم بعد

  هیچهارپا به چشمش که نیهم اما.کردند یم نگاهش



  باال جمع خنده یصدا  که شد پکر افتاد،چنان

  آشپزخانه به را هیچهارپا و شد بلند کامران...رفت

 گونه بر ییوصدا سر  پر بوسه نکهیا از بعد و برد

 .بود نشسته شی سرجا گذاشت انایک

  صحبت  به شروع معمول حسام،طبق و ایمیک پدر

  انگار انایک و  بودند کرده کارخانه اوضاع   درباره کردن

 ریز دست دقت با شود؛ یم شانیها حرف متوجه که

 انیم در هم گاها...کرد یم نگاهشان و بود زده چانه

 .داد یم تکان دییتا  به را سرش  شیها حرف

  که یطور.گرفت عکس  انایک ژست از خنده با ایمیک

 بالفاصله بعد و باشند قاب ی  تو هم شی ها بزرگ پدر

 . رفت نستاگرامشیا سراغ   به

 کنارش و کرد یاستور را بود گرفته که یعکس

 : نوشت

 !"م یزندگ نمک که بشم ژستت اون یفدا من"

 .کرد تگ را حسام هم متن ریز

 فرو اش یگوش در  ایمیک نکهیا دنید با حسام

 بالفاصله و دیکش رونیب ب یج از را اش یرفته،گوش

  شیبرا ایمیک  کردن تگ نت،اعالن کردن روشن از بعد

 .شد نستاگرامیا وارد و آمد



 !کرد اخم ی ول گرفت اش خنده ایمیک یاستور دنید با

 : نوشت اش یاستور به واکنش در

 یباش تیزندگ نمک یبرا  یخوب مادر کن یسع"

  واقعا انگار یکن رفتار ی طوری نکهیا جان،نه  یبستن

 !" هووته

 

 :کندیم اخم حسام امیپ متن خواندن با کیمیا

  دخالت دختر مادر روابط تو که بار هزار نگفتم “من

 ! "شما؟ نکن

 : کندیم پیتا و اندازد یم سمتش به ینگاه  مین حسام

 دخترم و من روابط کردن محدود  با امروز شما االن “

 !؟ی نکرد دخالت

 :زند ی م لبخند ایمیک

 !"شترهیب حقم من “

 :کند یم لج حسام

 ! " نو؟یا گهیم یک “اونوقت

 :کندیم  پیتا یحوصلگ یب با ایمیک



 دخالت مون روابط تو من دمینم اجازه وقت جیه “

 ! "تمام ،یکن

.  گذارد ی م زیم یرو و کرده قفل را یگوش هم بعد

  معذرت جمع از و شود یم بلند جا از حرص با حسام

 !کند  یم یخواه

 یم اتاق سمت به خودش  بعد و زند یم صدا را ایمیک

 نکهیهم... رود  یم دنبالش به آرام آرام هم  ایمیک رود،

  بندد یم را  اتاق در حسام شوند، یم اتاق وارد دو هر

 :                                  اندازد یم ریگ در و خودش ن یب را ایمیک و

 

 !؟یزن یم حرف من حرف یرو شما حاال  تا یک از-

 : انداخت  ریز به سر ایمیک که گفت یجد آنقدر

 !ایمیک خوام ی م جواب-

 :آورد یم  باال مکث با را  سرش ایمیک

 منم .... منم...  داشت تعصب روت یادیز... آخه خب-

  حرفش نیند،بیب یم را کردنش من من که  حسام      

 :پرد یم

 !شد  تیحسود-



  داند یم حسام فقط و کند یم نگاهش حرف  یب ایمیک

 خجالت یعنی کند یم نگاهش حرف یب  ای میک هروقت

 صورت ی رو از را نگاهش مکث با  ایمیک...دهیکش

 تک به تک نگاهش با  حسام و دارد یم بر حسام

 :کند یم باران بوسه را ایمیک صورت  یاجزا

 !ا؟یمیک خودت بچه به شهی م تیحسود-

 :کند یم سکوت  هم باز ایمیک

 چیه...ایدن نیا کل تو یدون یم یوقت شهی م تیحسود-

  تو چه رو جات  لحظه کی  یبرا یحت تونه ینم یکس

  هارو نیا همه!...ره؟یبگ میزندگ چه...چشمم  قلبم،چه

 !؟یکن  یم حسادت  دخرمون به باز و یدون یم

 به میمستق و کشد یم  باال را نگاهش هم باز ایمیک

 :زند یم زل شیها چشم

 یکس به خب  نمیبب تونمینم...حسام ستین خودم دست-

 ! خب یکن محبت من از ریغ

 همان و گذارد یم اش گونه یرو را شی ها لب حسام

 :کند  یم زمزمه جا

 



 میدار راه  تو که یپسر آقا نیا که یبد قول دیبا توام

 چیه به من یدون یم خوب چون...رهینگ  و من یجا

 یکس با من، به رو عشقت کنم تحمل تونم  ینم وجه

 .یکن میتقس

 به دینبا یگیم من به بعد...یمن از بدتر خودت توکه-

 !کنم؟ حسادت انایک

 یبو و کشد یم گردنش شاهرگ تا را شی ها لب حسام

 :کشد یم نفس قیعم را ایمیک تن

 !دارم دوستت که یبدون دیبا تو...بشه که  هم یهرچ-

 یها  لب ریمس بار نیا و زند ی م لبخند ایمیک

 ! استیمیک یها  لب...حسام

 

 

 

 رفته بعد و نشسته یکم شام صرف از بعد ها مهمان

 .بودند

 یب و بود نشسته یا گوشه بغض مدت،با تمام در انایک

 یم حسام ی رو حسرت با را نگاهش فقط یحرف چیه

 یول بود شده ها نگاه نی ا متوجه هم حسام...چرخاند



 نگاه   که وقت هر عوضش.آورد ینم خودش یرو به

 یپرحرص کرد؛نگاه یم  حس خودش  یارو را انایک

 یم خوب ایمیک که ینگاه...کرد یم  ایمیک حواله

 یباردار به توجه یب  بودند،قطعا تنها اگر دانست

 . کرد یم برخورد او با بدجور اش،حسام

 

 ** 

 بدرقه از بعد...بود برده خوابش مبل  یرو انایک

 .رفت حال به حسام و اتاق به ای میها،ک مهمان

  مبل یرو که یحال در را خواب  غرق   یانا یک که حسام

 به د،قلبشید بود شده مچاله خودش  یتو نفره تک

 که ردیبگ بغل  را انایک خواست و رفت جلو...آمد درد

 . زد خشکش انایک شده خشک  یها اشک رد دن  ید با

 موقع هم هنوز و کرده هیگر یلیخ که بود مشخض

 :کرد ی م هق هق آرام یگاه از هر  دن،یکش نفس

 ...ییبابا-

  صدا ا حسام آرامش،بازهم هق هق انیوم  خواب یتو

 ... بود زده

 !یاله برات رمیبم-



  ایمیک و برگشته غقب ا،بهیمیک یصدا دنیشن با حسام

  شلوار تاپ کی با را تنش یها لباس که  یحال در را

 شمع که یکوچک  کیک که دید انایک تن راهن یپ با ست

 . دید بودند  روشن شیها

 :آمد  جلو ایمیک و شد بلند جا از

 !حسام؟ کرده هیگر یلیخ-

 :کرد نگاهش فقط حسام

 ؟ !چخبره-

  خم انایک سمت به و گذاشت یعسل یرو  را کیک ایمیک

 رد و گذاشت انایک یها گونه یرو را شیها دست.شد

 .دیبوس را  شیها اشک

 فقط با که یا  وابسته بابات به انقدر که بشم فدات من-

 ! آخه ی شد ینجور یا ازش بودن دور ساعت چند

 

 !رمیبم  رمیبم گهیم  یه...خدانکنه

 ینم حسام حرص   از پر یصدا به یتوجه  اما ایمیک

 .کند

  آرام یلیخ  و گذارد یم انا یک یبازو یرو  را دستش

 :کند  یم نوازشش



 ... ی مامان!انا؟یک-

  را حسام فقط بازهم و زد یم هق خواب در هنوز انایک

 . زد یم صدا

 و تر بلند یکم بار نیزند،ا یم شیصدا  هم باز ایمیک

 : دهد یم تکانش تر محکم

 !مامان؟ انایک-

 و ایمیک دنی د با...کند یم  باز را شیها چشم  آرام انایک

 یم ثابت حسام یرو نگاهش و کند یم بغض حسام

 .ماند

 یم یبلند یصدا با بغضش و آورد ینم  طاقت باالخره

 :شکند

 ...ییبابا-

  انیم را انایک ف  یظر تن و زند یم کنار را  ایمیک حسام

 :دیگر یم آغوشش

 ! ییبابا جان-

 :فشارد یم حسام نهیس به را خودش انایک

 !کنه  تمیاذ هوو یمامان نزال دهید...تولوخدا-



  پر نگاه حسام.کند یم هیگر قبل از تر بلند و دیگو یم

 :اندازد یم ایمیک به یضیغ

 !زارم ینم گهید...دلم زیعز زارم ینم-

 :دهد  یم سوق ایمی ک سکن به را  نگاهش انایک

 و ییبابا دهید تولوخدا...کنم ینم تتیاذ  گهید یمامان-

 ! رینگ من از

 گرفته اش  هیگر انایک یها اشک دنید با  که هم ایمیک

 آغوش در را دو هر حسام بار نیا و رود یم جلو بود

 .بوسد یم را دو  هر  یموها یرو و ردیگ یم

  آمدن بند از بعد و کند ی م یخواه اناعذریک از ایمیک

 ذوق با انایک و دهد یم  نشانش را کی انا،کیک هیگر

 .کند یم نگاهش

  تخت یباهم،رو سه هر و شد آرام زیچ  همه شب آن

 ! دندیخواب  ایمیک و حسام اتاق   نفره   دو

 

 **** 

 

 !بعد  سال ستیب



 

 !ه؟یچ اسمش-

 

  استرس با و گذارد یم ز یم یرو را برنج سید ایمیک

 . ماند یم یعصب حسام رهیخ

 

 !ریام-

 

 به رفت،ناگهان یم راه یعصب که همانطور حسام

 یم شیجلو  عیسر ایمیک  که برد یم هجوم انایک سمت

 :ستدیا

 

 . حسام-

 

  یزیچ متوجه که شده یعصب یقدر به اما حسام

 :نباشد

 



 بچه نیا با فمرویتکل امروز دیبا من.ای میک کنار برو-

 .کنم روشن

 

 !مینکرد یبد کار  که ما بابا-

 

  انایک سمت به و زند ی م کنار را ایمی ک یکفر حسام

 . برد یم هجوم

 مشتش حسام.کند یم فرار اتاقش سمت به عی سر انایک

 :دیکو یم اتاق در یتو را

 

  کیانا؛یک یشنویم...گهید بار کی خوادیم دلم فقط-

 موقع بشنوم،اون  ای نم ی بب یزیچ نیهمچ  گهید بار

 . کنمینم  برخورد آروم انقدر گهید

 

 را دستش.رود یم ایمیک سمت به و کند  یم گرد عقب

 .روند یم  اتاقشان سمت  به و کشدیم

 کوبد یم وارید به را ایمیک  کمر بندد یم که را اتاق در

 :چسباند یم ایمیک  یشانیپ به را  اش یشانیپ و



 

 !حسام؟ یبش ی عصب انقدر شده باعث یچ-

 

  پرسوال یها چشم رهیخ و کند یم باز  چشم حسام

 :زند یم لب ایمیک

 

 !ایمیک رهامه پسر،پسر   اون نکهیا-
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 : کندیم نگاهش ترس و یناباور  با کیمیا

 

 ... یگفت... یچ... یچ-

 



  یها چشم رهیخ زندیم دو دو ترس از  که یچشمان با

 :ماند یم حسام یعصب حال نیع  در و خونسرد

 

 !بشه رد دخترم  یقدم ده از زارم ینم-

 

 یم فاصله هم از یحرف گفتن یبرا ا، ی میک یها لب

  هر اجازه شیها لب دوختن بهم با حسام که رندیگ

 !کند یم صلب او  از را یحرف

  نیا و چرخاند یم ایمیک صورت در هم باز  را  نگاهش

 ایمیک یاستخوان یها گونه ش،یها یا قلوه مقصد بار،

 !ست

 

 یب میتونیم ستین یخبر مزاحم از گهید که امشب-

 !میکن  سر خر سر

 

 سرش. کند یم نگاهش لذت با حسام و خندد یم ایمیک

 : دارد یم  نگه ایمیک صورت یمتر یل یم کی در را

 



 دونمیم  خوب که هات، یوونگید همه  وجود با-

  منتقلش جغجغه  اون به  هات ژن قیطر از یچجور

 !دارم دوستت بازم ،یکرد

 

 *** 

 ر یام#

 

 جواب با و گرفت را انایک شماره پنجم  بار یبرا

 !دی کوب وارید یتو یعصب را یگوش ندادنش،

 انایک پدر حسام،... بودند رفته رونیب باهم  که امروز

 کردنش،  رید یبرا نکهیا از بعد و بود گرفته تماس

  خانه به عا یسر دیبا بود  گفته بود، کرده اش مؤاخذه

 .برود

  ده از بود، شده اشان خانه  وارد انایک نکهیا از عدی

 گذشت، یم ساعت شش که االن نیهم تا بعدش قهیدق

 . دادی نم جواب را اش یگوش

 



 بود افتاده نیزم یرو که اش یگوش الشه به خشم با

  فرو شیموها یتو یعصب را چنگش بعد و کرد نگاه

 !کرد

  یرو از را  یگوش یها الشه  عیسر اتاق، در یصدا با

 .نبرد حالش به یپ پدرش تا کرد جمع نیزم

 وارد پدرش و شد باز اتاق در گفت، که  ی دییبفرما با

 .شد اتاق

 خودش و رفت  زشیم سمت به یظاهر  یخونسرد با

 .داد نشان زیم  یرو یها برگه سرگرم را

 

  برگه مشغول یخونسرد کمال  با که ریام دنید با رهام

  اتاق دور تا دور به را نگاهش بود زشیم یرو  یها

 قبل قهیدق چند که را یکوبس یصدا علت  تا دوخت

 ! کند دایپ را بود دهیشن

 

 

 :دوخت ریام به را نگاهش باز ی زیچ دنیند با

 

 !کجاست؟ تیگوش-



 

 که را نیا علت... ماند مات رهام سوال دنیشن با ریام

 !دانست ینم را شود اش یگوش ریگی پ رهام

 

 !حتما گذاشتمش  جا نیماش تو-

 

 و بود دستت خونه یاومد که قبل قهیدق چند یول-

 !باهاش یکرد یم صحبت  یداشت

 

 ی  قدم دو در و رفت جلوتر حرف، نی ا گفتن از بعد

 . ستادیا ریام

 

 !ه یجوری  حالت-

 

 گذشته از یخوب به و... بود  حفظ را رهام اخالق ریام

 . بود خبر با داشتند انایک خانواده با که یا

  یزیچ از رهام خواستینم دلش اصال علت نیهم به

 .شود اشان ییجدا باعث و شود باخبر



 

 رهام حرف نیا با که را  خودش عیسر نیهم یبرا

 : کرد جور و جمع را بود شده پاچه دست

 

 !بابا؟ قایدق یچجور -

 

 !گذاشت رهام  شانه یرو را دستش و کرد یا خنده

 

  دوستتون با امروز شما یول خوبه، حالم که من-

 خلوته خاطر نیهم به انگار... دیاورد ین فیتشر

 ! دیبد ریگ من به دیکرد وقت که سرتون

 

 یم اخم شود یم حرفش  هیکنا متوجه که رهام

 :چرخد یم اتاق در   بهسمت...کند

 !باش زدنت حرف مواظب-

 .رود یم و

 یرفقا و ها  دوست به که را بحث که دانست یم خوب

 .شود یم الشیخ یب بکشد رهام شبه   هر



 ادی باز و افتد یم نیزم یرو  ی  گوش الشه به نگاهش

 ... اش ی نگران و انایک

 و اوردیم رونیب یگرید یگوش  زشیم یکشو  داخل   از

 از بعد بالفاصله...اندازد یم داخلش را  کارتش میس

  انایک عاملش،شماره ستمی س آمدن   باال و کردن روشن

 :گذاردیم گوشش دم را یگوش و ردیگ یم را

 

 !باشند ینم دسترس در نظر مورد مشترک  -

 

  نیا تا دهد یم فشار هم یرو  محکم را  شیها چشم

 بود محض  یوانگید.نکند  قبرستان روانه هم را یگوش

 یم مکث و ردیگ ی م را حسام خانه اما،شماره

 .فتندیم هم جان   به قلبش و عقل...کند

 کمک   به عشق هورمون...شهیهم  معمول   طبق

  یروین مثل و رود یم یگرم شصت جان یب چهیماه

 اش یهمراه جدال نیا در  شدنش روزیپ یبرا...یکمک

 و قلب  میت...دانیم روز  یپ هم تینها در و کند یم

 !است پدر یب هورمون  

 



 گوشش دم را یگوش هم بعد و کند یم لمس را شماره

 ! وبوق...بوق...بوق...دارد یم نگه

  انایک لرزان   ی  صدا بعد یا لحظه و خوردی م پنجم بوق

 باران کمان نیرنگ و دیشو یم را شی ها  ینگران که

 تمام که  یآرامش قشنگ   حس شود یم وجودش

 : کند یم آرام را وجودش

 

 ...بله-

 

 هم دختر نیا یها نفس و بنددیم آرام را  شیها چشم

 :کردیم آرامش

 

 ! دمی نشن و قشنگت یصدا نیا ساعته شیش-

 

 ... شود ی م حبس رهام یصدا دنیشن  با انایک نفس  

 

 !جان نفس-

 



 !بس و  بود"جان نفس..."ریام زبان از انایک اسم

 

 ...ریام-

 

 یب ناز   نیا مقابل در هم غرور یشد؛حتی م هرچه

 !آوردیم فرو م یتعط سر یشگیهم  و اریاخت

 

 ! دلم جان   ریام جان-

 

 ریگ ایدن فلک و چرخ...کرد یم  بغض که انایک

 ...کردیم

 

 ...بابام-

 

 :بشنود است قرار چه دانست یم خوب

 

 ...کنم بوت دیبا... کنم بغلت دیبا !نمتیبب دیبا-



 

 : است تنگ دلش  بیعج و کند یم مکث

 

  و ینگران و  یدلتنگ و یخبر  یب ساعت چند نیا دیبا-

 !دل جان کنم رفع

 

 لهیوس نفر، کی روز، کی کاش...چکد ی م انایک اشک

  یها نفس یحت اش لهیوس به که کند  اختراع را یا

 آغوش در محکم تلفن پشت  از هم را  دلبرت دلتنگ

  ییزمانها ی برا باشد یا له یله؛وسیوس نیا و! یر یبگ

 او از را  تو تا اند داده هم دست به دست ناتیکا که

 !کنند جدا

 

 از یگوش که دیبگو یز یچ تا کند یم  باز لب انایک

 .شود یم  دهیکش دستش

 خشم   از سرخ یها چشم یوقت و گردد  یبرم ترس با

 .شود یم الل ندی بیم را حسام



 یصدا و دارد یم نگه گوشش دم را یگوش حسام

 گوشش در  زد یم صدا را انایک تند تند که  ریام نگران

 :چدیپ یم

 

 ...انایک...نفسم بده جواب...شدیچ  انایک...انایک-

 

 !شما؟ و  هستم ارشاد-

 

  یا لحظه یبرا شنود یم را حسام یصدا که ریام

 یم را سکوتش   لحظه چند از بعد و کند یم سکوت

 :شکند

 

 ... ر  یام...هستم ریام-

 

 :دهد ینم  را حرفش ادامه اجازه حسام

 

  که شم ینم  متوجه رو  دخترم با نسبتتون و...خب-

 ! ریام یآقا دیزن یم صدا را اسمش تند و گرم انقدر



 

 ... که  نهیا دخترتون با نسبتم من-

 

 :کوبد یم تر محکم قلبش و کند یم مکث

 

  محکم یعنی  من دگاهید از نسبت نیا و...زمهیچ همه-

 ! ارشاد یآقا...نسبت نیتر

 

  کی یحت  که ییها اشک و لرزد یم که یبدن با انایک

 یم حسام یعصب چهره رهیخ ندیآ ینم  بند هم هیثان

 .ماند

 کی فقط و کند یم قطع را  یگوش یحرف  چیه یب حسام

 :دیگو یم انای ک به رو جمله

 

 !اتاقت یتو برو-

 

 تخت یرو  را خودش ق با و شود یم اتاق  وارد انایک

 ق. کنند یم پرت



 

 *** 

 هم ای میک یحت و گذشت یم شب مه ین از ساعت

 .کند  آرام را حسام  بود نتوانسته

 

 !حسام؟-

 

 کند بلند سر نکهیا بدون ایمیک یصدا دنیشن با حسام

 یم زانو مقابلش ایمیک  که کند یم زمزمه یا"بله"

 :ردیگ یم  را حسام یها  دست و زند

 

 چیه انسان که هیجرم تنها...بودن عاشق و عشق-

 !نداره شدنش  مرتکب  یتو یریتقص

 

 و آورد  یم باال را سرش حرفش دنیشن با حسام

 :دوزد یم  ایمیک صورت به را  نگاهش

 



 بده نگفتم...گناهه نگفتم...جرمه عشق نگفتم من-

  شدن اشتباه آدم ست،عاشقین بد عشق...ایمیک

 !                 جرمه شدن اشتباه آدم عاشق!بده

 

 !؟یچ باشن داشته دوست رو گهید هم واقعا اگر-

 

  یم جلو سر و ردیگ یم  را اش چانه یعصب حسام

 :غردیم شیها چشم رهیخ...برد

 

 ! رهامه  پسر،پسر   اون  تهیحال یلعنت-

  همون...آورد سرمون بال همه اون که  یرهام همون

 !کنه فرار اعدام حکم ریز  از تونست یحت  که یرهام

 !منم ی شناس یم اونو توام...ایمیک

 .کرده ییکارها چه اون میدون یم هردومون

 

 فشرده  درد از که ییها چشم با و سکوت در ایمیک

  یم اند،نگاهش شده پر حسام دست در اش چانه شدن

 :کند



 

 !گرفت درد چونم-

 

 .کندی م رها را اش چانه حسام

 !خوامیم معذرت-

 : کند یم سکوت ایمیک

 !میک میک ترسمیم-

 :زند یم لبخند حرفش دن یشن با ایمیک

 !؟یچ از-

 کار نکه یا از...میباش نداشته رو انا یک نکهیا از-

 ! رهیبگ یبد میتصم...بکنه یاشتباه

 

 !دینشست نجایا چرا بابا...مامان-

 

  یم نگاه حال یورود به وانیک یصدا دنیشن با

  و حسام یکینزد دنید با و دیآ یم جلو وانیک.کنند

 :زند یم لبخند هم به ایمیک

 !پسرم؟ چرا  یدینخواب-



 :اندازد یم حسام به  ینگاه وانیک

 شماهم که حاال  بود داریب انا یک کاش...بابا ادینم خوابم-

 !میکرد یم  باهمیزیچ یباز  هی دیداریب

 :خندد یم وانیک حرف دنیشن با حسام

 !زاستیچ نیا وقت یشب نصفه االن  بچه آخه-

  یرو حسام کنار آمده جلو و زند یم لبخند هم وانیک

 :ندینش یم دونفره مبل  

 !بگم بهتون دیبا رو ی ز یچ هی بابا-

 :دهد  یم تکان سر  منتظر و کند  یم اخم حسام

 !شده؟یچ-

 : کند یم حس را وانی ک بودن مردد

 !وان؟یک-

 خودش به  حواسش وقته چند انایک بابا-

 گاه یلبخندا!ی  گوش تو یادیز...پرته حواسش...ستین

 فکر من بابا!شییهوی یها رفتن رونیب...گاهش یب و

 ... که کنم یم

 

 !دونمیم و بدونم د یبا که یزیچ...وانیک هیکاف-



 ... یعنی-

 یمرس...وانیک دونمیم و بدونم دیبا که یزیچ گفتم-

  ام زنده یوقت  ،تایول هست خواهرت به  حواست که

 ! یاری ب روش به ید یفهم هم یزی چ  یندار حق

 :دهد یم تکان را سرش وانیک

 بهتون د یبا هم رو گهید مورد هی یول ...بابا چشم-

 !بگم

 :ماند یم حرفش ادامه منتظر سکوت در حسام

  من...شده  دوست اواخر نیا یدختر هی  با کاوه بابا-

  برام یلیخ مادرش یول...رو دختره دمید  جلسه هی هم

 . بود آشنا

 :پرد یم حرفش  وسط ایمیک

 و برادرت دوست یرفت یکرد اشتباه شما که اوال-

  آشنا برات چرا دختره مادر دوما...خان وانیک ینیبب

 ! بوده؟

 : دزدد یم چشم وانیک

  مشترک اتاق تو که یآلبوم اون...من...من راستش-

 ! دمی د رو شماست

 :کند  یم نگاهش یعصب حسام



 !اد؟ینم ادمی و بهت بودم داده اجازه-

 :زند یم حرف تند تند یشرمندگ با وانیک

  شده کنجکاو یلیخ یول ...خوامیم معذرت من بابا-

 رو یخانوم و آقا هی آلبوم،عکس  اون یتو...بودم

 !ست کاوه دوست مادر   خانوم اون که دمید

 عکس پدرت و من یعکسا جز به آلبوم اون یتو-

 !ستین گهید یکس

 

 :دهد یم را ایمیک  جواب حسام

 عکس...تو و من عکس نیآخر ریز... هست چرا-

 !هست آلبوم اون تو نفس و رهام

 ... به یربط  چه عکس  نیا خب یول

 یم بلند  را سرش بهت با و فتدیم وانیک حرف   ادی

 :کند

 ! محاله-

 یم متعجب ایمیک و حسام  تعجب و بهت از وانیک

 .شود

 :دوزد یم حسام به را  نگاهش  ترس با ایمیک



  منظور یب و یاتفاق هم انایک یماجرا یعنی نیا-

 ! ستین

 

 **** 

 

 ر یام#

 

  آرام  لحظه کی  انایک یبرا ینگران و یدلتنگ  شدت از

  زد یم چنگ  را شیموها...زد یم قدم اتاق در... نبود

 .بود ساعت به مدام چشمش و

 

 یب و یدلتنگ  گذشت،تحمل که شب مه ین از ساعت

 با که مدت نیا تمام در.شد سخت یادیز اش یقرار

 از حد نیا در که نبود  روز کیبود؛ شده  آشنا انایک

  طاق گرید طاقتش...امروز و بمانند خبر  یب گریکدی

 . بود شده

 

 *** 



 

 . شد ادهیپ و کرد پارک حسام  خانه یجلو را نشیماش

 شود باعث آمدنش نیا  نکهیا از دیترس یم دلش ته

 کند تر دور هم هست که ینیا از را آنها حسام

 زنگ فشردن موقع.رفتن  جلو یبرا بود مصمم...یول

 منصرف نکهیا یبرا  زود یلیخ  اما کرد مکث

 .فشرد را  نشود،زنگ

 

 دو هر.فرستادند  اتاقش به را وانیا،کیمیک و حسام

 افکارشان در و بودند نشسته حال ی ها مبل یرو

 .کرد در،متعجبشان زنگ که بودند غرق

  در کس چیه قطعا که داد یم نشان را  یساعت،زمان

 !رفت ینم یمهمان به ساعت نیا

 .رفت اف اف سمت به شدو بلند جا از حسام

 اف کنار دکمه نیهم ید،براید ینم را یکس ریتصو

 :فشرد را اف

 !بله؟-

 قرار نی دورب قاب در و دیکش جلو را خودش ریام

 :گرفت



 !ارشاد جناب-

 ....یول  بود آشنا شیبرا  صدا نیا...کرد  اخم حسام

 !امرتون-

 :زد  لب یجد ریام

 !کنم صحبت باهاتون الزمه-

  حسام و مرد یصدا تیجد شدت از ایمیک

  هم حسام و کرد تر کینزد حسام به را  خودش.دیترس

 کمرش دور را بود؛دستش شده ترسش متوجه که

 .کرد تر کینزد خودش به را او و انداخت

 !مورد؟ چه در-

 گونه چیه گفت،بدون کلمه کی فقط و زد شخندین ریام

 !یپسوند ای شوندیپ

 !انایک-

 

 *** 

 .بود نشسته  حسام خانه  یسلطنت ی ها مبل یرو

 یابروها  ن  یب گره دیکرد،د یمعرف را  خودش یوقت

 .برد یپ یدشمن نیا عمق به شتریب و شد کورتر حسام



 به ییرایپذ یبرا خودش ایمیک و نبودند ها خدمتکار

  ریام یرو  روبه مبل یرو حسام...بود رفته  آشپزخانه

 . کرد یم نگاهش تیجد با  و بود نشسته

 !بودند یجد و نیخشمگ یادیز حسام  یها نگاه

 

  جناب دونم یم رو زی چ همه گذشته  مورد در من-

 !ارشاد

 

  یعصب  شیپ از شیب حسام شد باعث حرفش نیا

 .شود

 

 !دی من دختر حال،دنبال نیا با و-

 

  خبر زیچ همه از من...خان حسام دیکن یم اشتباه-

  انایک کامل اسم از که یزمان  نکهیا بخاطر اونم.دارم

 از بعد و  بود آشنا یادی ز برام لیفام ن یشدم،ا مطلع

  متوجه پدرم مدارک و اسناد تو دنیکش سرک یسری

 . شدم ماجرا



 نیب یچ نکهیافتاده،ا یاتفاقات  چه گذشته یتو  نکهیا

 چیشده؛ه که یهرچ....گدشته من پدر و شما

 چیه"کندیم دیتاک تر ی جد و کندیم مکث "ی ارتباط

 !نداره ندمونیآ و انایک و من  به یارتباط

 !دیکن درک رو موضوع نیا دوارمیام

 برخورد از هرچند.دیسیننو پدر یپا به رو  پسر گناه و

 یول رهی نم انتظار ازتون نیا جز یز یچ  امروزتون

 !دارم دوست رو دخترتون ارشاد؛من جناب

 

 : رود یم جلو  و شود یم بلند اخم با حسام

 

  یخوب به پدر اون با نا،منیا همه پسرجون،با نیبب-

  دخترم یباردار تو من زن شد باعث که یآشنام،پدر

 که یبخوابه،کس مارستانیب  تخت یرو و بشه آواره

 شهینم مسلما....گرفت من یزندگ  از رو آرامش

 !باشه نرفته خودش به پسرش

 نیهم که بهتره و کنم نانی اطم تونمی؛نمیول متاسفم

 وقت چیه...وقت چی ه گهید و یببر فیتشر االن

 . یر ینگ رو من دونهی یکی  دختر سراغ



 سرش و حساسم  دخترم یرو چقدر من دوننیم همه

 ! ندارم یشوخ  یاحد چیه با

 

 حسام...بود رهام با شد،حق بلند و زد ی پوزخند ریام

 .بود نشده  ارشاد،عوض

 : گفت محکم و  زد زل حسام  یها چشم در

 

  جناب کنم ینم ینینش عقب ها یزود نیا به من-

 !ارشاد

 ... کرد  دراز حسام مقابل را دستش

 

 *** 

  یتشنگ  احساس بود؛با برده خوابش تازه که انایک

  آب   تُنگ   به  را نگاهش و کرد باز را چشمانش دیشد

  شیها تنگ،چشم بودن یخال دنید با.دوخت زیم یرو

 یب اش  یتشنگ به کرد یسع و بست حرص با را

  که شدند یم گرم داشتند تازه شیها چشم... باشد توجه

  شک با را ش یها  آشنا،چشم شدت به ییصدا دنیشن با

 .کرد باز



 !" ریام"دادند سر یدلتنگ ادیفر باهم قلبش و ذهن

 در سمت به و زد کنار را یشده،روتخت بلند جا از

 .رفت

 اش یر؛دلتنگیام قامت  دنید با و کرد  باز آرام را در

 سور کردن فراهم در هم  اشک یها غده...شد دیتشد

 .کردند شرکت اش یدلتنگ بزم   سات   و

 

 و ها یدلتنگ  دست در ،دستیتلخ لبخند با ها اشم

 یم نییپا شی ها چشم از ی سوار سرسره خاطرات،با

  تنها را  یدلتنگ شه،اشکیهم مثل بازهم و...آمدند

 !بود همدمش تنها و  بود نگذاشته

 

  ییراهنما با ریام که دی د و داشت دید  حال به اتاقش

 مثل و رفت یسلطنت یها مبل سمت به حسام سخت  

 .نشست مبل یرو غرور با شهیهم

 

  شیها چشم دلهره و ینگران  زدنشان؛با حرف موقع

 یم نگاهشان منتظر و دوخت یم شانیها لب به را

 .کرد



 نیهم و نداشت آمدن کوتاه قصد وجه  چیه به حسام

 ! شد درد با شی ها چشم شدن بسته باعث

 

 ماند او.رفتند اتاقشان به هم ایمیک و حسام.رفت ریام

 داشت دل   درد قصد بیعج  ایگو امشب ؛کهیدلتنگ و

 !داشتیبرنم سرش از  دست هم یا  هیثان یحت که

 

  وسوسه و خواند یم گوشش ریز طانیش  مثل یدلتنگ

 دنیشن با حداقل و بزند  زنگ ریام به تا کرد یم اش

 را یدلتنگ ن یا از یکوچک بخش زدن حرف و شیصدا

 . کند کم

 ندهد گوش وسوسه به خواستیم شده یراه هر به

 است بدن عضو نیتر نفهم زبان قلب؛که از اما...یول

 ! بست و

  پدرش جانش  یبچگ از.شد  بلند جا از دلهره و ترس با

  یعصب پدرش اگر داند یم  یخوب به اما هست و بوده

  وظالم نیتر  منطق ید،بیایب حرف حرفش  یرو و شود

 .شد خواهد یخاک کره ی رو فرد نیتر



  حسام اتاق در بودن بسته اول و رفت رونیب اتاقش از

  حال سر   آن تلفن سمت به بعد و کرد چک را ایمیک و

 .رفت

 و پدر مشترکه اتاق از قسمت نیتر دور

 !حسام دنینرس سر از نانیاطم ی برا...مادرش

 

 میس یب تلفن.دییپا یم را اطراف شیها چشم با مدام

  تخت یرو .برگشت خودش اتاق به  و برداشت را

 .گرفت را ریام شماره تند تند و نشست

 را ید،گوشی لرز یم استرس شدت از که  ییها دست با

  شهیهم  مثل تا ماند منتظر و گذاشت  گوشش یرو

 ...!اما  چدیبپ گوشش در ریام مهربان   و گرم جانم  

 

  منتظر  باز و گرفت را ریام شماره سوم  بار یبرا

  یتو یدختر  فیظر ی پنجم؛صدا بوق از ماند،بعد

 : دیچیپ گوشش

 

 !جانم؟-

 



  نیهم یباشد،برا گرفته اشتباه را شماره که کرد شک

 دوباره...کرد قطع را تماس و کرد ی خواه معذرت

 !شتریب دقت با  بار نیا و گرفت را شماره

 ! دیچیپ گوشش در صدا  همان هم باز

 

 !داشتم کار ریام با خانوم،من دیببخش-

 

 :کرد مکث دختر

 

 موقع   نیا  چرا شما اما د یببخش...زمیعز خوابه ریام-

 !د؟یگرفت تماس من نامزد یگوش با شب

 

  سرش یرو را جوش آب پر سطل کی  یکس انگار

 .کرد یخال

 نیهم به  را او توانست ینم ریشد؛ام ینم باورش

 .کند  رها یزود

 



 یلیخ کارم د،منیکن  داریب رو ریام  شهیم خانم-

 ! هیضرور

 

 .کرد قبول اکراه با دختر

 :دیشن را ریام فیضع یصدا نکهیا تا دی کش طول یکم

 

 ندارم توان گهید یلعنت...ندارم حال  بگو رایالم-

 !دارم نگه باز  رو چشمام

 

 .کرد بغض

 

 ! عشقم بخواب...رمیام باشه-

 

 :بود خودش  دختر مخاطب بار نیا و

 

 کارتون اگر ست،شما ین خوش  حالش کمی  رمیام خانم-

 یاوک که دیر یبگ تماس فردا دیتون یم  مهمه یلیخ

 !خوش شبتون! بده جواب و باشه



 

 .کرد قطع بعد و

 

 یب اتاق در که ماندش دستش در یگوش رهیخ  بغض با

 . شد باز هوا

 رو به رو حسام با و دی کش باال را بغضش پر نگاه

 !نگاه و کرد نگاه فقط د؛یترس کرد؛نه هول نه...شد

 تخت یرو  دخترش کنار و  بست آرام را  اتاق در حسام

 کرد حلقه انای ک یها شانه  دور را شیها  دست.نشست

 گرفت؛بغضش قرار حسام نهیس یرو که  انایک سر و

 ! شکست

 را خودش کرده هیگر تا داد اجازه سکوت در حسام

 .کند یخال

  حسام نهیس ی رو از را کرد؛سرش هیگر  خوب که انایک

 : گرفت بااال را  سرش خجالت با و کرد بلند

 

 !بابا خوامیم معذرت-

 



 : داد ادامه انایک و کرد نگاهش حرف یب حسام

 

 قبول من یپدرشه،ول ی دختر هر اول عشق گنیم-

 پدرش از بعد ایآ دونه ینم یدختر چیه که ندارم،چون

 !داشت؟ خواهد یعشق هم

 که میدون یم هممون دخترا  ما چون  گمیم رو نیا

  سرسختانه بازهم و کرد  اعتماد قلبمون به شهینم

 !میکن یم مقاومت

 

 :کرد نگاهش حرف یب  و سکوت در هم  باز حسام

 

 خوب که یعشق پدرشه، یدختر  هر یزندگ اول عشق-

 دل باشه،نه یانت یخ توش قراره نه یدونیم

  تا م،چونینشناس قدر یادی ز دخترا ما یول...یشکستگ

  جذاب پسر هی به چشممون شن؛تایم ریپ  کمی پدرمون

 به م یفروشیم رو عشق نیا یخوره،پاک یم تر

 !میندار شون  یداریپا به  ینانیاطم چیه که ییعشقا

 

 . بود شده بزرگ انایک



  گرید یا نسخه رو،امشب خنده و طانی ش دختر آن از

 را دلش...یول بود تلخ یادیز که یا د،نسخه یدیم را

 .کرد یم آرام

 طور نیا امشب که بود شده بزرگ  یقدر به انایک

 ...زد یم حرف  محکم و سفت

 

 *** 

 الل _زبانم #

 

 .بود زده را شیها  حرف حسام با گذشته شب  

 اعتراف را ریام به عشقش یترس گونه چیه بدون

  کلمه یحت نکهیا بدون را شب کل حسام و بود کرده

 .بود کرده بزند؛گوش حرف یا

 بودند؛شب شده تمام انا یک یها حرف نکهیا از بعد

 یب.بود شده خارج اتاق از و کرده زمزمه  یر یبخ

 از و بود رفته ایمیک و خودش مشترک  اتاق به حرف

 باز دنید با ایمیک.بود برده پناه همسرش دخترش،به

 نگاه یحسام به و نشسته تخت یرو اتاق در شدن

 .نداشت گذشته حسام به  یشباهت چیه که بود کرده



 قدم کرد،محکم باز شی با را شیها دست که ایمیک

 و برساند آغوشش به را خودش تا  بود برداشته

 .ردیبگ آرام درآغوشش

  یها پنجه و گرفت قرار ایمیک یپاها یرو سرش

 . شیموها انیم  ایمیک فیظر

 :بود دهیکش بو و دهیبوس را دستش نبض   یرو

 

  ینم...کنم اعتماد ریام به تونمینم.ایمیک  ادینم راه دلم-

  و رهام  جانب از یا نقشه چیه بدون  کنم قبول تونم

 !باشه شده انامونیک یزندگ وارد نفس

 

 : شد مهر ایمیک  توسط اش یشان یپ بار نیا

 

 !داره دوستش یول-

 

 !ست ین کننده قانع جاها یلیخ داشتن دوست-

 



 خودت...می بش عشق مانع میتون ینم یدارم،ول  قبول-

 ! حسام یگ یم شهیهم

 

 بلند.کند یم بلند ایمیک  یپا یرو از را سرش حسام

 :زند یم هیتک  تخت تاج  ا،بهیمیک کنار و شود یم

 

  خوش حس ه ی با کنم سکی ر  تونمیا،نمیمی ک دخترمونه-

 دست به رو ش ندهیآ...کنم نابود رو ش یزندگ نانهیب

  تونمینم!ندارم بهش ینانیاطم چیه که  بسپارم یمرد

 !ایمیک

 

 ! یبزن حرف رهام  با دیبا صورت نیا در-

 

 .بود کرده نگاهش فقط حسام

 

 مطمعن دیبا حسام، یکن  صحبت باهاش یبر دیبا-

 گهید انتقام هی  یموضوع،برا نیا که یبش

  باز خواد ینم  رهام که میکن  دایپ نانیاطم دیبا...ستین

 !بندازه راه مسخره یباز هی



 

 *** 

 

  که دنشید با و کرده باز را اتاقش در بعد،حسام  روز

 :زد بود،لب شیها درس مشغول رشی تحر ز  یم پشت

 

  نکهیا با که یبدون خوب دیرون،بایب  یبر یتونیم-

 کنم محدودش ای کنم یزندان خونه تو رو یکس بخوام

 ! مخالفم

 

 .بود بسته را در و گفته

  شیها لباس تند تند و بود شده بلند یخوشحال با انایک

  اتاق از خواست که نیهم بود،اما کرده عوض را

 و دختر آن و ریام با شبشید تماس اد  یشود؛ خارج

 .بود افتاده شیها حرف

  اش جهینت که یرفتن رونی ب یبرا را شی پا هم نیهم

 .کرد بود،سست  ریام مالقات قطعا

 



 *** 

 

 ر یام

 

  طبق کرد، باز هم از را شی ها چشم یبیعج درد سر با

 از را اتاق اول شدن داریب  محض به  شهیهم عادت

 .گذراند نظر

 و نشست ش یها ابرو نیب  یاخم آشنا، نا اتاق دنید با

 .شد  زیخ مین تخت یرو  عیسر

 

 یسع مبهوت و ناباور برد، ماتش تشیوضع دنیباد

  طیشرا نیا باعث که اورد یب ادی به را یاتفاقات کرد

 .بود یخال ذهنش یول اند شده

 

 !؟یشد داریب ریام عه،-

 

 .کرد بلند سر  ییآشنا نا یصدا دنیشن با

 :شناخت ینم را  بود شیرو به  رو که یدختر



 

 !  ؟یهست یک تو-

 

 

 کنارش آمد، جلو و زد یلبخند  سؤالش دن یشن با دختر

 دستش کرد قصد یقیعم لبخند با و نشست تخت یرو

 پس  شدت به را دستش ریام که برساند ش یموها به را

 :زد

 

 ! دستتو بکش-

 

 :زد پوزخند دختر

 

 !ومدینم بدتم نیهمچ که شبید-

 !امروز؟  چخبره

 



  که یفکر  از د،یترس دختر یها حرف دنیشن با ریام

 شب بود ممکن که ییکارها تصور از زد، سرش به

 .دیترس باشد داده انجام گذشته

 :اوردین خودش یرو به و دیترس

 

  که بعدشم نشده، انجام یکار اوال، که شبید کارهاي-

 !من  نبودم یاوک بوده یزیچ اگر

 ! خانوم  دختر شو دور چشمم جلو از  پاشو امحال 

 

 !زهیپان اسمشم داره، اسم خانم دختر-

 

 :شد بلند و کرد اخم ریام

 

 ! برو شو  بلند هست، که یهرچ حاال-

 

 .شد کشی نزد بازهم و شد بلند جا از اکراه  با زهیپان

 

 !بدم دستت از ها یراحت نیا به تونمینم من-



 

 نبود، دارش جلو چکسیه شد،یم یعصب که ریام

  آمده جلو کردنش لمس قصد به باز که  را زیپان دست

 .داد چیپ محکم و گرفت را بود

  صورتش یرو دختر درد ادپر یفر یصدا  به توجه یب

 :شد خم

 

 صاحب نکهی ا مگر بخوره، بهم که رو یدست  شکنمیم-

 !باشه عشقم دست، اون

 

  متحمل که بود یادیز درد از یناش که یاخم با زیپان

 :زد  پوزخند شدیم

 

  زنگ شبید مه ست خانومه دختر همون عشق، نیا-

 !ه؟یگر ریز زد و زد

 

 !بود  ویس وجود نکنم اشتباه اگه-

 



 انایک بود مطمئن کند، یم  رها را دستش بهت با ریام

 بود بند دستش که بار کی  گذارد،ینم سرش یرو مو

  بعدش که دهد جواب شیعمو دختر را یگوش بود گفته

 .بود  داده را جوابش یا شنگه الم با انایک

 

 ! یداد جواب  منو یگوش که یکرد غلط  یلیخ تو-

 

 :بود دستش ماساژ مشغول اخم با زیپان

 

  گفتم بهش یوقت که سوخت  براش یوقت دلم یول-

 !کرد  بغض نامزدتم

 

 :کرد اخم ریام بار نیا

 

 !؟یکرد  یغلط چه تو-

 !؟یعوض دختره  یزد یزر چه

 

 



  خودش عیسر  سمتش ریام  بردن هجوم دنید با زیپان

 .کرد پرت رونیب اتاق از را

 دنیشن از بعد شبید انایک  نکهیا آوردن ادی به با ریام

 و شد زیپان الیخیب شده،  یحال  چه دختر نیا فیاراج

 .برداشت زیخ اش یگوش  سمت به

 

 دم حرص با را یگوش و  گرفت را انایک شماره تند تند

 .گذاشت گوشش

 

 !بله؟-

 

 .کرد مکث حسام، یصدا دنیشن با

 

 ...ریام-

 

 ! ارشاد یآقا-

 

 :کرد  سکوت یا  لحظه حسام



 

 یرو دیبا االن که یگفت دخترم به یچ شبید بگو فقط-

  یکرد کاری چ ، باشه افتاده جون یب مارستان،یب تخت

  از قرص شهیش هی صبح که من طونیش  شرو دختر با

 یرو رو  جونش یب تن  و کنم دایپ د یبا مشتش تو

 ! تختش؟

 ! ریام دخترم با یکرد کاریچ

 یگوش با انامیک که بود یا شماره نیآخر  ات شماره

 دختر دمید رفتم  حرفاتون از گرفته،بعد خونه

 .کنهیم هیگر زار  زار طونکمیش

 !م؟یزندگ با یکرد کاری چ ریام

 

 ! نگران  و بود یعصب

 بوق و دیکوب یم نیماش فرمان به را مشتش مدام

 از شهیگرفت،هم یم راه جلو یها نی ماش از زنان

  به هم یقرار یب االن و بود زاریب تهران یها کیتراف

 نیماش فی رد به را نگاهش.بود شده اضافه حس نیا

 تر یعصب و دوزد یم اند مانده کیتراف در که ییها

 .آورد یم فرود فرمان یرو را قبل،مشتش  از



 

 !؟یلعنت یکرد کاریچ...یکرد کاری چ انایک-

 

  یم رد چشمش  یجلو از انایک با خاطراتش  تک تک

 که یروز همان  تا گرفته  اشان ییآشنا روز از...شود

 !دی ند را انایک گرید عصرش از

 

  لب یرو یمحو  اشان،لبخند ییآشنا روز یادآور ی با

 .ندی نش یم شیها

 

 *** 

 بود؛وارد گفته پدرش که ییکارها انجام  از خسته

 اش یشگی هم زیم یرو و شد اش یشگ یهم  پاتوق

 . نشست

 فکر به و داد سفارش هم را اش یشگی هم یدنینوش

 . رفت فرو

 یم رنگارنگ یها دختر با  را شبش هر  که یپدر فکر

 آمدن ایدن به از پس بالفاصله که یمادر و گذراند



  همسر از االن و بود کرده ترک را پدرش  و او،او

 !داشت پسر  کی و دختر کیدومش،

 

 یبیعج سردرد کرد یم فکر مادرشض به  که وقت هر

 .فشرد را شیها قهیشق  شیها  انگشت با.گرفت یم

  بود خدا،سکوت شهیهم که بود نیا به کافه  نیا یخوب

 . شد یم پخش که یمیمال یملود و

  یم نجایا به شهیهم را او که یلیدل تنها و

 !بس و بود نیکشاند،هم

 

 !بود خوب  یلیخ یوا-

 

 !بلندش یها خنده و آمد یم یدختر ناز از پر یصدا

 زن کی بلند خنده یصدا آمد،از یم ادشی که یوقت از

 خنده نیاول خنده یصدا  نیا یول...بود متنفر ادختری

  بود مشتاق  نکرد،برعکس اخم دنشیشن با که بود یا

 .دهد گوش فقط او و بخندد بلند دختر باز تا

 خنده با ناخوداگاه که زد یم قهقهه دل ته از یطور

 .گرفت یم ات خنده اش



  باال به نییپا  از و برگشت صدا سمت به یکنجکاو با

 . دوخت مقابلش پوش زرد دخترک به را  نگاهش

 رگه ،بایزرد شال که زرد  یمانتو با جسه زی ر یدختر

 به را شال...داشت سر به یبنفش و  یمشک یها

  نمک با چهره...بود انداخته سرش یرو شل صورت

  انگار که شیها خنده از امان و داشت هم ییبایز و

 .نداشتند یتمام

 

 آمد یم بدش  دختر کی با بودن دوست از شهیهم

 قرمز خط تمام داشت قصد امروز دختر نیا...اما

 . انگار کند رد را شیها

 شنهادیپ محکم و برود جلو خواست یم  دلش بیعج

 !کرد یم مقاومت بدهد،اما یدوست

 

 !روت زومه بد پسره انا،اونیک-

 

 ! انگار بود انایک اسمش

 :دیشن  یم را شیها  دوست زمزمه

 



 ! هیزیچ  چه المصب-

 

 و کرد جدا  دختر صورت ی رو  از یسخت به را  نگاهش

 .شد رهیخ اش یدنینوش به

 

  را شدندیم کش ی نزد لحظه هر که را ییها قدم یصدا

 اش یدنی نوش به نگاهش هنوز اعتنا یب اما دیشنیم

 .بود

 

 !جذاب؟ جناب تره قشنگ من از یدنینوش اون-

 

  آجر به آجر  که ییها خنده صاحب یصدا دنیشن با

 صورتش به اما کرد بلند سر بودند، ختهیر را قلبش

 : نکرد نگاه

 

 !زهیریم بهم رو اعصابم داره حدت از  شیب تیجذاب-

 



 خنده داشت  یسع سخت و سفت و بود گرفته اش خنده

 :کند پنهان را اش

 

 من به یفتگیش با ینبود تو یبگ یخوایم مثال االن-

 !گه؟ید یکردیم نگاه

 

 :نکرد نگاهش باز

 

 !من رمینگ  اعتراف ازت امروز ستمی ن ایمیک دختر-

 

 ! دیخند... اما... نیسنگ و  محو د،یخند

 

 !دارم دوست و خندت یصدا-

 

 نیا از گرفتن اعتراف در تشیموفق از زده ذوق انایک

... بلند... رها بود، دهیخند جذاب یادیز پسر

 !داشت دوست ریام که همانگونه

 



 !خوامی م شمارتو-

 

  ینظرا از اما بود، نکرده محدودش وقت چیه حسام

 :بود  داده هشدار بهش یحساب  روابط طور

 

 ! که دهینم  اجازه بابام-

 

 و بلند بود، دهیخند بلند بلند که بود ریام بار نیا

 !مردانه

 یم بلند ی صندل یرو از شود،یم تمام که اش خنده

  دختر به و داردیبرم را محکمش یها قدم شود،

 میمستق را نگاهش... شود یم کینزد  مقابلش جذاب

 :دوزد یم شیرایگ  یها چشم به

 

 یجلو  چ،یه  که بابات یجلو آوردنت، دست به واسه-

 ! سمیمیوا خدام

 

 *** 



 

  زیچ همه شروع و عشق... ییآشنا بود  شده نیا و

 .شاننیب

 یها  خنده نیهم... یول مسخره دیشا و ساده

 و عشق عامل بود شده انایک ینشدن کم  و یشگیهم

 ! کردن یعاشق

 

 

 *** 

 

 شهیش به را سرش و بندد یم درد با را  شیها چشم

  یچیپ باند دست به نگاهش... دهد یم  هیتک مقابلش

 .کشد یم سوت مغزش فتد،یم که انایک شده

...  بود زده  را راستش دست رگ... بود زده را رگش

  لب دارشانید موقع شهیهم که بود زده  را یمچ همان

  نبض از شیها لب و نشستند  یم همانجا  ریام یها

  نیا نکهیا بابت زدنش، بابت کردند یم ریتقد دستش

 !بود عشق بودن د ینو ها، زنش

 



 و دیآ ی م شیها پلک پشت تا لجباز یاشک قطره

 در را معشوقش هم او تا دهد اجازه کند ی م التماس

  تینها در و سربخورد اش گونه یرو بکشد،  آغوش

 .دهد ینم یا اجازه نیچن ریام  یول شود رها

 

  گردد،یبرنم و ردیگ یم قرار اش شانه یرو یدست

 ! باشد توانستینم ارشاد حسام جز یکس

 

 منتظر شهیش نیهم پشت ماه چند من شد باعث پدرت-

 .کنه باز چشماشو ام یمیک تا باشم

 .بشنوم صداشو نم،یبب خندشو بتونم گهید بار کی

 مینتون کدوممون چیه که کرد یکار زنم و من با پدرت

 !م یکن حس رو دخترمون  رشد

 میدونینم که یکرد ما  یدو هر با یکار  تو االن و

  ای میباش داشته رو دخترمون گهید بار کی میتونیم

 !نه

 تو...ریام یول  سند،ینو ینم  پسر یپا رو پدر گناه آره

 ...رگشو بشکافه  غ،یت با که یکرد من  دختر با یکار

 



 

 ادامه نتوانسته داندیم  خوب ریام و دهد ینم ادامه

 !دهد

 

 

 !حسام؟-

 

 گوشش به درد از پر که  یزن نازک یصدا دنیشن با

 .فشاردیم هم یرو محکم را شیها چشم رسد یم

! نداشت را زن نیا یها چشم در کردن نگاه یرو

 !داشت؟

 مادرش و پدر به چقدر بود گفته شهیهم انایک

 .بود طرفه دو یوابستگ  نیا و دارد  یوابستگ

  با شیها  محبت از ا،یمی ک با شیها یلجباز  و لج از

 . حسام

 و بود گفته زیچ همه از... برادرانش با شیها  یشوخ

  با را خوشبخت خانواده نیا نداشت حق او... امروز

 ! کند نابود خانواده نی ا از عضو نی تر مهم گرفتن



 ... انگار بود کرده یول

 

  که کند یم  نگاه یحسام به و گرددیم  بر یسخت به

 همسرش تن دور را اش مردانه و  پر یبازوها

 !دهیچیپ

 

 !نه؟ مگه شهیم خوب-

 

 :لرزد یم  شیصدا شنود ینم حسام  از که یجواب

 

 !نه؟ مگه حسام-

 

 یم ادیفر ایمیک بار نیا و دیگو ینم یز یچ  باز حسام

 :زند

 

 !خدااااا-

 



  نکهیا ی ب حسام و شوند یم بسته ای م یک یها چشم

  یها زانو ریز را شیها دست فقط بزند ادیفر یحت

 . کند یم بلندش و اندازد یم ایمیک

  شکسته همه  نیا ارشاد حسام یحت که بود کرده چه

 ! بود؟ شده

 

 

 خورد،یم گوشش به که  ها دستگاه ممتد بوق یصدا

  یها دستگاه به را چشمش و گرددی برم هراسان

 نفرت که  یراست خط آن.... دوزد یم انا یک سر یباال

  و کند یم یکج دهن بهش است، ریتصو نیتر  زیانگ

 .دود یم فقط او

 

 *** 

 

 ...ریام-

 

 :کند یم نگاه خندانش یها چشم به لبخند با



 

 !ر؟یام جان-

 

 !دارم دوست-

 

 شوندیم شی ها بازو و خندد یم عشق  با.... خنددیم

 .چندیپ یم دورش و  چکیپ

 

 ! یزمستون یبستن آخه بگرده دورت ریام-

 

 :آورد  یم باال را سرش تعجب با و خندد یم انایک

 

 !خب یزمستون  یبستن اسمم من ید یفهم کجا از-

 

 :کند  یم نگاهش عشق با ریام

 

 !خب گفت  بهت دمیشن ید یم حرف بابات با یداشت-



 

 : بود کرده اش مسخره

 

 ! یانگار بهت  گنیم هم  جغجغه تازه-

 

 : کند یم درازش کاناپه یرو  ریام و زند یم غی ج انایک

 

 ! باشه تو شکل دخترمون-

 

 :خندد یم انایک

 

 !بره من به اخالقش یول-

 

  شیگلو ریز  به را مهرش ریام و زند یم  قهقهه انایک

 :زند یم وندیپ

 

 ! دخترمو بندازم یترش  بخرم دبه دیبا که ینجور یا-



 

 : انایک خنده با شود یم مصادف ریام اخم

 

  که تو... باش شاد شهیهم... انایک برام  بخند شهیهم-

 نیا از ها غم همه.... یباش شاد که تو... یبخند

 خنده،یم  ینجور یا هم خدا  خود یحت... دورن خونه

 خدا گه،ید  یدونیم.... میش یم دار دختر ما  بخنده میوقت

 .شد دهیآفر دختر لبخندش  از و زد لبخند

 

 بخنده خدا یوقت شد، ده یآفر دختر و زد لبخند خدا-

 ! خب میبش دار دختر نیج  هی کنم، فکر

 

 صورتش یجا  یجا و ردیگ یم آغوشش در خنده با

 . کند یم محبتش غرق را

 

 *** 

 

 : دهد یم  تکان دستش یرو  را بچه



 

 ! ها گذشته تو شده چخبر دمینفهم هنوز  من بابا-

 

 یم مقابلش قاب به محبت با را نگاهش فقط حسام

 .دارد آغوش در را دخترش که دخترش  دوزد،

 ن،یدورب لنز و کند یم  بغل را انایک  پشت از ایمیک

 ! خدا لبخند از  نسل، سه یشکارچ شودیم

 

 میدیفهم ما که نیهم جان، مامان بود نشده یزیچ-

  ییآشنا  میدیفهم که نیهم نداره، یبد قصد رهام

 ریام مادر و بوده یاتفاق  کامال ریام خواهر با داداشت

 !جان هوو هیکاف نداشته  ما یبرا یا نقشه هم

 ! یزمستون یبستن هیکاف  یهست کنارمون تو که نیهم

 

 :بوسد یم را ایمیک گونه لبخند با و زند یم لبخند

 

 یبفهم خوب دیبا یدار  هوو خودتم که حاال... انایک-

 ! ها  منو حال



 

 !ریام سالم با شود یم مصادف حسام  و انایک قهقهه

 

 !ماند یم انایک خنده رهی خ عشق با و شود یم وارد

 یم ریام استقبال به و شود یم بلند لبخند با انایک

 ببوسد،  را انایک گونه خواهدیم ریام که نیهم رود،

 بار نیا و پرندیم دو هر که  زند یم یغی ج  چنان نوزاد

 :خندد یم بلند ایمیک

 

 !شود ی م وارد هوو-

 

 

 آغوش از را نوزاد و شود یم وارد ری ام پشت رهام

 :ردیگ یم انایک

 

 !دیکن یدلتنگ  ابراز حاال دوره، هوو-

 



 یم اخم حسام که دهد یم دست ایمیک و حسام با رهام

 .کند

 با و کرد اخم چرا فهمدی م حسام اخم دنید با ایمیک

  دارد یسع فرستد،یم  شیبرا هوا ی تو که یبوس

 .کند برطرف رهام با دادنش دست از را  اش یدلخور

 

 

 .بردیم اتاق به را انایک ریام

 و خودش نیب را انایک شوند یم اتاق وارد  نکهیهم

 .اندازد یم  ریگ اتاق درب

  هر رسم به و آوردیم باال  را انایک راست دست مچ

 : نبض زنش آن از کند یم ریتقد ساعت، هر و روز

 

 !عاشقتم-

 

 :خندد یم انایک

 

 !وونتمید-



 

 :زند یم لب گوشش دم و شود یم خم ریام

 

 شب  و روز قرارم  یب تیهوا در

 شب و روز ندارم  بر تیپا ز سر

 

 ****** 

 

       ان یپا

 ...  قرن شنبه سه  نیآخر روز

 

 .... قرن سال نیآخر از ماه نیدوازدهم پنجم و ستیب

 

 20:51 ساعت

 

                 زاده یمحب حنانه


