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 خدا نام به

 :آمین

 همش امروز چرا ،نمیدونم افتادم راه دانشگاه سمت هوب کردم خداحافظی باباعلی از صبح

 حالم افتادم می هم کیان های ،یادحرف بیفته انگارقراراتفاقی دارم دلشوره و استرس

 .کنه القهع ابراز بهم معین پسراقای تک کیان باورکنم نمیتونم هنوز. میشد بیشترگرفته

 الس ده مادرم سرایداریم، خونشون تو بابام منو بابامه، کارصاحب و خونه صاحب معین آقای

 هب ادرمم مرگ از دعب کیان مادر خانم شمسی کرد، فوت سکتهبراثر  بود سالم ده وقتی پیش

 ونچ ولی بکنه هم رو خونه رایکا زنش هک بیارن رو تاکسی بریم خونشون از گفت بابام

 همنبف هاگ حاال ولی داشت نگه رو ما داشت اعتماد بهش و بود راضی بابام از کار معین آقای

 .میکنن بیرون رو ما صد در صد هشد عالقمند سرایدارشون دختر هب کیان

 . رفتم سمتش هب و دیدم حیاط تو و سحر رسیدم دانشگاه هب وقتی

  سالم : آمین

 افتاده؟ اتفاقی ؟ دپرسی چته. خوشگله آمین هب به :سحر

 دز بهم کیان دیشب هک حرفی با مخصوصا .دارم بدی حس نیست خوش اصالحالم: آمین

 صاحبخونتون؟ کیان:سحر

 . دارم دوست همیگ منه ب دیشب احمق پسره داریم کیان تا چند همگ هدیگ اره: آمین

 نفهمیدی؟ بگی میخوای نی،یع کردناش نگاه اون از بود تابلو هاینک خوب:سحر

  داشتم برخورد باهاش علیک سالم هی درحد همیشه فقط من بفهمم کجا از هن: آمین

 همه نداره یناراحت هک موضوع این ،حاال نیست شکی ضعیفه گیراییت تو هدراینک البته:سحر

 . بکنه عالقه ابراز بهشون یکی دارن دوست
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 . ونبیر میکنن پرت رو ما بفهمن شه اانوادخ هاگ سرایدارشونم هک من لمث یکی هن: آمین

 نداره ،ناراحتی فوالدزرش ننه اون با مخصوصا کرد کار مخت خنگیت همه این با هن: سحر

  سرکالس بریم شو پا هم حاال کن، جوابش کنده پوست و رک بد سریه

 از بود ای کننده کسل روز واقعا هک دانشگاه از دعب، کالس سمت افتادیم راه سحر با

 از و نمبز قدم تاکمی شدم پیاده ترازخونه پایین مقدار ه،ی خونه رفتم و کردم سحرخداحافظی

 هک خانمی صدای با خونه ،نزدیک نمیکردم اینکارو کاش ای که . بیام در هوا و حال این

 .ماشینش سمت رفتم کردمی صدام

 ؟ داشتین کارم. بفرمائید جانم: آمین

 برم ایدب کجا از بگو بهم و بکن ادرس این هب نگاه هی میشه هاگ عزیزم ببخشید سالم: خانمه

 خودمب اومدم تا دهنم اومدجلوی دستی دفعه یه ببینم ادرسو تا پایین بردم سرمو که همین

 رفتم ازهوش بجنبم

 :ماکان

 . برداشتم هاهپروند از چشم اتاق در باصدای

 بفرمائید:ماکان

  میزم کنار مبل رو انداخت خودشو و شد اتاق وارد گرفته ای باچهره هامیربودک

  سالم:امیر

  شدن غرق ؟کشتیات ای گرفته چته سالم: ماکان

  دادن کارشونوانجام ها بچه ویالست تو االن دختره شده انجام میخواستی هک کاری:امیر

 .اومد در ازتنم خستگی حرف این شنیدن با

 ؟ ای گرفته موضوع این خاطر واسه:  ماکان
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 خترهد هب دخلی هچ داری مشکل پدر با تو بکنی میخوای هک کاری از طمئنیتوم ماکان:امیر

 . بشه درست واست مشکلی نمیخوام. کار ازاین بگذر بیا داره

 رومیز دمکوبون دستامو و شدم بازعصبی امیر حرفای شنیدن با

 و دوز با و کرد نامردی حقمون در چطور کالشش و ناموس بی پدر اون رفته یادت: ماکان

 کرد کج شوهرا و داد ما تحویل پوزخند هی گفتیم بهش وقتیم داد باد هب زحمتامونو تمام ککل

  بود ما حق مناقصه اون. رفت و

 بیگناهه دختر این ولی درست تو حرف:امیر

 زههر هی کردن تحقیق موردش در نیست ایبسته وگوش چشم و پاک دختر همچین: ماکان

 .باباش لنگه هعوضی و

 دیدی؟ رو دختره تو:امیر

 راغس برم میخوام من .برام گفت و بود شنیده موردش در هک چیزایی کاظم فقط هن: ماکان

  برم تنها یا میای دختره

  ببینم دخترشو میخوام. باهات میام هن:امیر

  بریم شو پا پس اوکی: ماکان

 داخل. نزدیم حرفی کدوممون هیچ توراه رفتیم ویال سمت هب و بیرون زدیم شرکت از امیر با

 کرد باز اسمونو و سالن در نگهبان. شدیمه ک ویال

  اومدین خوش قربان سالم: نگهبان

  ؟کجاست دختره:ماکان

  نیومده هنوزبهوش ولی اولی در اتاق تو باال اقا: نگهبان

  بریم بیا امیر. باشه: ماکان

 رفتیم بود توش دختره هک اتاقی سمته ب امیر با
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 :آمین

 طرافما و دور به افتاد، نااشنا اتاق یه هب چشمم بیدارشدم ازخواب دردسر و سرگیجه احساس با

 و هزن یاد یدفعه ، وردمدرا اینجا از سر چطور و کجام من هک بودم این فکروتو  میکردم نگاه

 هینی یهو ترس از شدم، بیهوش دعب و گرفت دهنمو لویج هک دستی اونو  افتادم ادرس

 دن،ش وارد پسرجوون دوتا و شد باز در شنیدم، و در قفل صدای بشم بلند اومدم تا و کشیدم

 هبلند قد ینا بودن، قشنگ جفتشون البته بود، وخوشگلتر ترهیکلی و بلندتر قد یکیشون

 دید از دست خرماییمو اون صدای با بود، مومشکی یکی اون ،بود رنگی چشم موخرمایی

 .برداشتم زدنشون

 چی واسه و اینجایی چرا االن هک باش این فکرهب ما زدن دید بجای شدیم تموم بسه: ماکان

 ؟ اینجایی

 اینجا؟ ردیناو چی واسه منو هستین کی شماها :آمین

 ای هرزه دختر از چند ؟هر کنی سوال اومد یادت تازه هک بودی شده ما محو انقدر هه:ماکان

 . دخترشی نباشه هرچی عوضیتی بابای اون لنگه توهم  نیست بعید تو لمث

 یبابا هعوضی؟ب میگه باباعلیمه ؟ب هرزه میگه منه ب ؟ خودش واسه میگه داره چی این-

 متشس هب هک شدم عصبانی طوری زد باباعلیم هب هک حرفی ؟؟بخاطر عوضی میگه من خوب

 هک وریط پیچوند و گرفت هوا تو دستمو صورتش تو بکوبم کردم بلند دستمو ،تا کردم حمله

  پشت

 . گوشم نزدیک ینپای وردا سرشو شدم هشب

 از ترندهگ ؟ بلندکنی من رو میخواستی تو دستت هرزه دختر میکردی غلطی هچ داشتی:ماکان

 ؟اررره؟؟؟؟؟ اینکاروبکنی مبخواستی هرزه تو بد بخورن گوهی همچین نتونستن تو

 جلوشو اومد بود باهاش هک پسر یکی اون . شد پاره گوشم پرده گفتم هک زد دادی چنان

 . عقب رفت زد اونم سر هک ادید با بگیره
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 هچ خواستمی این بزارببینم ، نگفتم چیزی بهت تا نکن دخالتم ، امیر باش ساکت تو: ماکان

 بکنه؟ غلطی

 اب و برگردوندم سمتش صورتمو گرفت درد زانوهام هک زمین رو افتادم داد هولم طوری دعب-

  کردم نگاش عصبانیت و نفرت

 بگی بهم میدی اجازه بخودت ؟چطور کردم چیکارتون من ؟مگه وردینا چی واسه منو:آمین

 .... راضی ازخود عوضیه ه؟ی هستی کی مگه تو کنی توهین بابامه ب و هرزه

 ردک بلندم و گرفت سرم موهای از و سمت اومد عصبانیت از سرخ صورت با دیدم دفعه کی

 چنان هیجی نکرد هک ول کنه ول و موهام تا دستش رو اشتمگذ و دستام تا دو درد زور از

 ... زمین رو کرد پرتم هبار دو دعب کردم حس دهنم تو و خون مزه هک دهنم تو خوابوند

 ایمرغ هک بیارم بابات اون و سرت بالیی آشغال یهرزه یدختر عوضی میگی منه ب:ماکان

  کنن گریه حالتون به اسمون

 . بزنی رو حرفا این و کنی توهین بابام هب نداری حق تو ببند تو کثیف دهن:آمین

  گرفت جلوشو امیر دوباره سمتم بیاد اومد تا میکردم نگاش داشتم گریون چشای با

 . کن کنترل خودتو میدی خودت دست کار ماکان کن ولش:امیر

 همه بی و کالش بابای اون از و میده جوابمو داره چطوری نمیبینی امیر کن ولم:ماکان

 .قدیسس مردک همیکن رفک ندونه هرکی میکنه دفاع چیزش

 زدم زل فرتن با. کنه توهین بابام هب رمبذا تا باشم ساکت نمیتونستم ولی ترسم همه این با

  کنم بارش الیقشه چی هر تا بازکردم دهنمو و بهش

 ... وهفت چیزتویی همه بی شو خفه:آمین

 دلگ و مشت زیر گرفتم فرارکنم اومدم تا سمتمآورد  هجوم و داد هول و امیر دیدم دفعه کی

 از و ننک دورش ازم تونستن تا کرد صدا رو نگهبانا بگیره جلوشو نتونست کرد کاری هر امیر

 . بیرون بردنش اتاق
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 :ماکان

 پتیاره دختری سراون بالیی هچ نبود معلوم گرنه و بیرون بردنم اتاق از ازنگهبانا تا دو و امیر

 .تهس گوهی هچ باباش کرده رفک نکن توهین بابام به میگه منه ب لجن،دختر  وردما می

  ارومم کنین ولم:ماکان

 با وته ب بگم چی من اخه .میکشتیش دختر مردمو داشتی کردی بود چکاری این ماکان:امیر

 . اینکارات

 .کمتر هرزه یه مرد هک درکه ،ب کردمی واسم زبونی بلبل هچ هرزه ندیدی:ماکان

 . میزدیش نباید تو هست هک هرچی: امیر

 ها ازخدمه کیی به امیر ، پذیرایی تو مبل رو نشستم عصبانیت با و امیرگفتم هب بابا برو یه

 باز هدوبار امیر حرف با هک بستم چشامو اب نوشیدن دازع،ب بیارن واسم اب لیوان یه گفت

 . کردم

 و پاک افهقی هی نمیخوره قیافش هب چرا پس هرزست دختره این نگفتی مگه ماکان میگم:امیر

  داره معصومی

 دختر نمیخورد ظاهرش و قیاقه هب واقعا چون کردم شک لحظه هی خودمم امیر حرف این با

 . باشه بدی

  دیگه چیز هی باطنشون چیه هی ظاهرشون هک دورو ادمایه اون از البد: ماکان

  دارم کار برم باید من اینجا؟ میمونی ماکان باشه تو با حق شاید: امیر

 برس کارت هب برو هم تو میمونم اره: ماکان

 نهاتت راحت خیال با منم اربذ . باش نداشته  کاریش و دختر وقت سر نرو هدیگ خواهشا:امیر

  بزارم

  راحت خیالت برو نمیرم باشه:ماکان
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  داداش فعال پس:امیر

 اشکی ایم،چش اممچش بابستن ولی کنم استراحت تاکمی بستم چشامو منم امیر رفتن با

 . چشم جلو اومد دختر

  داره فرق میزد حرف موردش در کاظم هک دختری اون با کنممی حس چرا نمیدونم

  توچهرشه خاصی معصومیت امیر قوله ب دختر این

 مفتامی عوضیش بابای اون یاد وقتی ولی ندارم خوبی حس زدمش اینکه از چرا نمیدونم

  میشم عصبانی دوباره

 :آمین

  بخورم تکون نمیتونستم درد بدن زور از

 رفح موردش در عصبانیت و نفرت اون باکه  داشت من بیچاره پدر با دشمنی هچ نمیدونم

 ، کالشه میگه من بابایی هب ، نمیرسه هم مورچه یه هب ازارش هک پدری ، میزد

 ، بود برداشته و اتاق کل هقم هق صدای

 ، میرفت سیاهی چشام و داشتم سرگیجه ، نداشتم کردن گریه نای هدیگ

 تا ردمبلندک سرمو تمام حالیه بی با داشتم هک جونی مونده ته با ، اومددر  قفل صدای دوباره

 ، شده اتاق وارد کی ببینم

 ، بینمب رو عوضی ماکان اون تونستم بازم ولی میدیدم تار و بود وگرفته دیدم جلوی اشکام

 ... رفتم حال واز کنم تحمل نتونستم هدیگ

 :ماکان 

 ، کنم تاستراح برم اتاقم هتاب بلندشدم ازجام

 ، نکنه اماده برام شام گفتم خدمتکار هب و نداشتم شام هب میلی
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 رفتم شاتاق در سمت ه،ب بود پیچیده راهرو تو دختره گریه صدای میرفتم اتاق سمت هب وقتی

 ، خودم اتاق هب برگشتم ،دوباره شدم پشیمون ولی

 اون دختر راننگ هک میشد بیشترم عصبانیت باعث فکر این و بودم شده نگرانش چرا نمیدونم

 ، عوضیم معین

 همین ، اغشسر رفتم شدم بلند عصبانیت با ، ممشچجلو اومد گریونش قیافه بستم چشامو تا

 یدونمنم اشمچش بادیدن زد، زل بهم گریونش چشمای با و کرد بلند سرشو بازکردم و در هک

 ، میکردم نگاش ه،همینطورک شد بد حالم چرا

 ، شتمشگذا تخت رو درست و رفتم سمتش هب ،تند رفت ازحال دفعه هی

  بیرون اتاق ،از بود سرد بدنش ، کردم تعجب خورد صورتش هب هک مچشم

 روی و تمبرگش اتاق هب خودم معروفی دکتر سراغ بره زود گفتم نگهبانا از یکی غالم هب رفتم

 . نشستم تکی مبل کی

 .دبو امیر وردمدر ا جیبم تو واز گوشیم ، گوشیم زنگ صدای با

  ماکان الو:امیر

 امیر بگو:ماکان

 بده؟ یا خوبه نمیدونم دارم خبر هی:امیر

  شده؟ چی: ماکان

 وت ساعت دو از دعب کرده هک تصادفی اثر بر معینی داد خبر پیش دقیقه ده کاظم:امیر

  کرده تموم بیمارستان

  ناراحت یا باشم خوشحال دونستمنمی داد امیر هک خبری با

  رامی مطمئنی:ماکان
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 هبر ربذا کن ولش ، کنی چیکار میخوایدختر  با حاال ، میزد حرف مطمئن کاظمی اره:امیر

  واست نشده درست شر تا ماکان

 هب گهدی دختر این مرد اونم هک کنم اذیت رو معینی میخواستم بره ارمبذ کنم رفک اره:ماکان

  رفته هوش از و شده بد حالشم االن هک مخصوصا دردسر االن هدیگ موندنش نمیاد کارم

  باش هنداشت کاری بهش گفتم بهت واسش؟ نیفته اتفاقی ؟ چیکارکنی میخوای حاال:امیر

 یادب اربذ معروفی دکتر دنبال فرستادم و غالم کردن نصیحت از بردار دست امیر اه:ماکان

  بره میفرستمش غالم با صبح بشه خوب حالش هاگ میشه چی ببینم

  شد چی هبد خبر منه ب پس باشه:امیر

 ؟ نداری کاری باشه:ماکان

 خداحافظ هن:امیر

 بره صبح خودش چه منه ،اصالب افتاده پدرش واسه اتفاقی هچ بگم بهش چطور حاال-

 ، میفهمه

  کنه خبرم اومد دکتر وقتیم باشه تامراقبش کردم صدا رو ها ازخدمه یکی

 ینشپای فشار و وردهخ هک کتکایی بخاطر :گفت دختر دیدن با اومد دکتر ساعت کدازیع،ب

 و ردک وصل سرم بهش دکتر . کوفتگیه فقط ندیده ای جدی صدمه خداروشکر ، رفته ازحال

 بلد اته تزریقهاک ازخدمه یکی هب دکتر رفتن از دعب . کرد تزریق بهش هم مسکن امپول کی

 . دربیاره شد تموم که سرمش باشه مراقبش گفتم بود

 خوابیدم و شدم اتاقم راهی خودمم

 :راوی 

 جایی برخبی آمین نداشت امکان تاحاال میزد قدم حیاط تو دلواپس و نگران همینطور علی بابا

 نیاد، خونه شب و بمونه
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 از سحر بود زده زنگ آمین سحردوست هب وقتی بود، خاموش میزد زنگ موبایلش هب هرچیم

 و شناختمی هک رو جایی هر خونه، بیاد بود قرار آمین بود گفته فقط نداشت خبری آمین

 مه ، اونجا بره بخواد آمین هک نداشتن فامیلیم و فک بود، سرزده بره آمین داشت امکان

 رفت باشه آمین هاینک فکر با حیاط در صدای با ، بودن پرورشگاهی مادرآمین هم خودش

 بشه ادهپی ماشین از میخواست هک کیان . ایستاد همونجا نگران، کیان دیدن با ولی در سمت

 خواست ات و افتاد بجونش دلشوره بود ستادهیوا حیاط تو کالفه و نگران هک باباعلی یدند با

 اومد سمتشه ب علی بابا . بره باباعلی سمته ب

  ندیدین و آمین مدینامی راه تو نباشید،اقا خسته. اقا سالم:باباعلی

 خونه؟ نیومده آمین مگه:کیان

 ازش ریخب ولی خونه بیاد بود قرار آمین میگفت دوستش خاموشه گوشیشم اقا هن:باباعلی

  رفتم میشناختم هک هرجا نیست

 تفاقیا نکنه اینکه از ترس . افتاد کیان جونه ب هم نگرانی و ترس علی بابا حرف این با-

 رفته راغشس بود نشسته تاب رو آمین وقتی افتاد دیشب یاد ، باشه افتاده آمین عشقش واسه

 . بود رفته خونه سمته ب حرفی هیچ بدون هم آمین بود زده آمین هب دلشو حرف و بود

 منم ستننی فکریبی دختر خانم آمین میشه پیداش باشه جا هر باباعلی نباش نگران:کیان

  دیدمش شاید میزنم دوری هی االن میرم

  پسرم بده خیرت خدا:باباعلی

 ولی ربزنهس انابیمارست هب داشت تصمیم بیرون زد خونه از و رفت ماشینش سمته ب کیان -

 خورد زنگ یشگوش هک رفتمی بیمارستانا از یکی سمته ب کنه، نگرانش تا نگفت باباعلیبه 

. 

 بدی حس غریبه مرد صدای با ولی داد جواب و گوشیش اومده خونه آمین شاید هاینک فکر با

 .داد دست بهش

 بفرمائید:کیان
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 شماره، معین منوچهر شناسینمی معین اسم هب آقایی شما شدم ببخشیدمزاحم سالم:غریبه

  برداشتیم توگوشیشون از رو شما

 اقا شده طوری هستن پدرم بله:کیان

 ... بدی تصادف ایشون بگم چطور راستش: غریبه

 تصادف یپشت بودباماشین نزدیکه ک زد روترمز شنیدچنان نمی رو غریبه صدای هدیگ کیان-

  راننده کنه

 ، شد رد کیان دادوازکنار چندتافحش

  دارین و صدام خوبه حالتون اقا الو الو:یبهغر

 ؟ چطوره حالشون اقا بله: کیان

  زودتربیا بیمارستان ادرس اینم نداره خوبی چنان حال پسرم راستش: غریبه

 ، رفت بیمارستان سمته زیادب باسرعت کیان-

 . بود کرده تموم معین آقای متاسفانه ولی

 هدیگ طرف نداشت کاراش از خوشی دل هک پدری بودازطرفی کیان واسه بدی خیلی شب

 . نبود ازش خبری هک آمین عشقش

 کردن می تکیه اون هب هدیگ شاهخانواد االن وامیستاد خودش پاهای رو شدوبلندمی باید ولی

 . بود پدرش عزیزکرده هک کیمیا خواهرش مخصوصا بده خانوادش هب خبرو این چطور حاال

 :آمین

 نمببی تا کردم نگاه هی اتاق اطراف دور ه،ب بود شده صبح ، کردم باز و چشام حسی بی با

 ؟ یانه هست کسی

 ، کردمی درد هنوز بدنم ازخدمتکاراست، بود معلوم لباساش از هک افتاد دختر هی هب چشمم هک

  مرفت خدمتکاره سمت هوب بلندشدم تخت رو ،از شدم سرم جایه متوجه دستم پشت درد با
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  ،خانم خانم: آمین

 ؟ بهتره ،حالتون خانم بله:رخدمتکا

 ؟ ستکجا بهداشتی سرویس ،ببخشید بهترم: آمین

 .داد نشونم و بود چپ سمت هک تواتاق در هی دستش با خدمتکار-

  خانم اونجاست:خدمتکار

  ممنونم: آمین

 رینب غالم با صبحونه دازعب گفتن ،اقا براتون بیارم صبحونتونو میرم من خانم:خدمتکار

  خونتون

 و مبخود توهین ،کلی زده ،کتکم ردهاو منو روانی پسر ، کردم خدمتکارتعجب حرف نای با-

 سرویس سمت هب. اوورده منو چی واسه بفهمم هاینک ،بدون خونه برم ،حاال کرده بابام

 صورت وزهر هب هچ ببین روانی پسره کردم وحشت دیدم ائینه تو خودمو ،وقتی رفتم بهداشتی

 شده نگرانم چقدرتاحاال روبگو باباعلی وای ؟ بگم چی اباعلیب هب ،حاال وردها نازنینم

 صبحونه هب میلی ولی بود کرده اماده رو صبحونه خدمتکاره اومدم بیرون هک ازسرویس.

  خونه زودتربرم میخواستم فقط نداشتم

  خونمون ببرن منو بگو فقط نمیخورم صبحونه من:آمین

 ...گفت اقا خانم ولی:خدمتکار

 بایدبرم؟ کی با خونه زودتربرم بفرست منو کرده اضافی طغل اقا: آمین

 .خبرمیدم بهش میرم من پایین نیبیا تا خانم باغالم: خدمتکار

 با ولی .مبگ چی باباعلی هب هک بیشترشد دلهرم خونه نزدیک رفتیم خونه سمت هب باغالم-

  بشم پیاده خواستم ،وقتی کردم تعجب مشکیا پارچه و خونه در شلوغی دیدن

 .کرد صدام غالم
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 افتاد هراتفاقی بزنین حرفی کسیه ب اتفاقات این مورد در هاگ گفتن اقا خانم: غالم

 . مقصرخودتونین

  اقاتونوببرن شوراون مرده: آمین

 و یک معین آقای . کردم تعجب رودیوار بنر دیدن با رفتم خونه سمت وبه کبوندم درومحکم

 . سمتش برگشتم باباعلی باصدایه ک فکرابودم همین تو. مرد چطوری

 این کی؟ افتاده واست اتفاقی هداری؟چ هک سروشکلیه هچ ؟این بابا کجابودی آمین: باباعلی

 ؟ وردها بالروسرت

 اونا با بودن داده گیر دختری هی هچندنفرب برگشت موقع دیروز خوبم نباش بابانگران: آمین

 یمم،گوش بودم بیهوش تانتوبیمارس دکتردیشبم بردنمون بدبود حالمون چون شد دعوام

 افتاده؟ معین آقای واسه اتفاقی هچ شمابگو بابا. شارژی بودازبی شده خاموش

 . کردن تموم توبیمارستان ساعت دو دیکیعب کردن اقاتصادف دیشب: باباعلی

 ؟ چطوره حالشون اینا کیان االن من خدای وای: آمین

 . تو وضع باسرو مخصوصا نیست ناسباینجام میزنیم حرف دخترم خونه تو بیابریم: باباعلی

 .اینا کیان ،بیچاره بود پرازجمعیت حیاط رفتیم خونه سمت هب بابا با-

 :ماکان 

 ، رفتم دختر اتاق سمته ب پاشدم زود صبح

 علومم قشنگ صورتش کبودی رفتم دختره سمت ه،ب بودن خواب جفتشون دختره خدمتکارو

 ، بود

 ، لباشوبخوره میخواست شدل ادم بود کننده وسوسه واقعا لباش

 ، فتمر خدمتکار سمت هوب گرفتم ازش لب هی منم لباشوبوسیدن وهمه هرزست بافکراینکه



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
15 

 زمین خورد دفعه هی بلندبشه ازرومبلکرد و  هول ،بادیدنم تابیداربشه0 دادم تکونش اروم

 . گرفتم خندمو جلوی ،بابدبختی

 ؟ شده اقا،چیزی سالم: خدمتکار

 النا هم غالم هب خونه بره بفرستش باغالم بده صبحونشو بیدارشد هدختر این هن:ماکان

 . میسپرم

  اقا چشم: خدمتکار

 نزنه رفیح کسی هب اتفاقات درمورداین بسپره دختره هب گفتم وبهش کردم سفارش غالم هب-

 . رفتم تسه افرمانی برجهای از تویکی هک اپارتمانم سمت ه،ب میشه تموم براش گرون گرنه و

 باعث لعنتی تصادف اون هپدرمادرم،ک دازمرگعب سال 3 این لمث ، برجه ام 7طبقه مانماپارت

 گاهی ه،البت متنفرم خونه این خلوتیه و ،ازسکوت کورشدم و سوت خونه ،وارداین شد مرگشون

 میره و میاد ساعتی 4-3دختری هی نیازام رفع واسه بارمه ی ،هرچندوقت سرمیزنه امیرمیادبهم

، 

 یمزندگ وارد هک دختراییم ، نبودوتنهانبودم خالی خونم االن ولی نداشتم وتثر حاضربودم

 نداشتن باهاشونم بودن دوست ارزش ،حتی میخوردن حال و عشق درده ب فقط میشدن

 وازتوکمدبرداشتم حولم ، نمیخوره وازدواج دوستی درده ب میکنه سکس راحت هک دختری

  بود خورد،غالم زنگ موبایلم هک برم تاحموم

  بله: ماکان

 . گفتم بهشون گفتین هک حرفیم درخونشون خانمورسوندم اقا سالم: غالم

 گفت؟ چی خوب: ماکان

 یتعصبان با دمع،ب ببرن ور اقاتون اون رشو مرده وگفتن شدن عصبانی اقا راستش: غالم

 رفتن و وکبوندن درماشین

  باشه: ماکان
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 رو ندلبخ هی افتادم بود زده غالم هب هک حرفی ،یاد رفتم حموم سمت هب کردمو روقطع گوشی

 . اومد لبام

 

 : ماکان 

  زدم امیرزنگ هب کردسرحالتر هک ابگرم دوش هی بداز -

 داداش جانم:امیر

 . بفرست معین خانواده واسه من طرف از گل دست هی ،امیر سالم: ماکان

 یخوایم گل دست حاال ببینیش نداشتی چشم هک تاحاال ماکان باخودت چندچندی:امیر

 ؟ بفرستی

 ومیبینهمن وقتی ببینم و دخترش قیافه میخوادبرم ،دلم بکن و خواستم ازت هک کاری: ماکان

 . میده نشون العملی عکس هچ

  بدبخت دختر اون هب گیردادی حاال توسردرنمیارم کارایه از:امیر

  بدبخته ،چقدرم هه: ماکان

 ؟ کنه درست شرواست بگه بهت چی هی برگرده تومردم بری نکنه:امیر

 . یشهم تموم گرون واسش بزنه حرفی هبگ بهش گفتم غالمم هب. کارونداره این جرات: ماکان

  واسشون میفرستم باشه توکارخودتومیکنی بگم من هک هرچی واال نمیدونم:امیر

 ؟ نداری ،کاری گرم دمت: ماکان

 خداحافظ هن:امیر

 یه با دعب. قیافش لحظه اون جالبه ئنممطم. بادیدنم چکارمیکنه ببینم میخوادبرم دلم خیلی-

 .بود ترشدهبیش فکراشتهامم این انگاربا بود شده گشنم بخورم زیچی هتای رفتم پلید لبخند

 (خودشه ی قیافه میشه دیدنی قیافش اونک خبرنداشت ماکان)
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 : آمین

 (بعد هفته یه)

 وابازخ گوشی زنگ بایدباصدای همیشه لعنتی بلندشدم ازخواب گوشیم زنگ باصدایه

 میزد زنگ هسحربودک. نمیکنم سایلنت خواب موقع هک مقصرخودخنگمم. بیدارشم

  هوم:آمین

 خوابی؟ هنوز هنگوک ،آمین هوموکوفت:سحر

  خوابم اره اریبذ تومزاحم هاگ: آمین

 ودمروازخ گوشی صداش بلندی ازشدت هک کردن روشن فشفشه زیرش حرفم این انگاربا-

 ، دورکردم

 ؟ خنگ دختره دیدی و ؟ساعت خوابی هک چی یآمین؟؟؟؟یعن:سحر

 ؟ وببینم ساعت خوابم وقتی چطور هن: آمین

 ؟ خوابی دتوهنوزعب میشه شروع دیگه ساعت نیم کالس00:30 ساعت: سحر

 . پابشم کله بودازروتخت نزدیک هک بلندشدم ازروتخت طوری سحر حرف این با-

 ؟ بزنی ودترزنگز ،نمیتونستی جاموندم ازکالس توسرم خاک وای: آمین

 . توراهی کردم رفک دارن تشریف ناز توخواب خانم خبرداشتم ازکجا من:سحر

 عدیب کالس هب کاراموبکنم پاشم نشو مزاحمم برو ؟حاال میکنی فکرم مگه توکال: آمین

 . برسم

  کاردارم نکنیا قطع ،آمین آمین:سحر

  بفرمابگو: آمین

 ؟ معین ختم میری امروز:سحر
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 . میرم و شب مراسم ولی برم نمیتونم داریم کالس زهرانمیرم ت،بهش اره: آمین

 .بری بایدم عروسشونی نباشه هرچی هدیگ اره:سحر

 . برسم کارام هب بروبذارمنم شو خفه سحرلطفا: آمین

 . شترمیمونه عین بابا باشه:سحر

  سسسسسحر:آمین

 خداحافظ شد خطری اوضاع اوه اوه:سحر

 

 پسره اون بارزش ،نمونه افته می گیرمن دیوونست و چل و خل ادم ،هرچی دیوونه دختره-

 ادآز چی واسه دزدیدو چی واسه منو نفهمیدم هفته هی از بعد هنوز ه،ک ،ماکان پریش روان ی

 کمک هب برم، بیرون نتونستم ازخونه بود، کرده درست روصورتم هک شاهکاری لطف ه،ب کرد

 تا کردم ارایش ،کمی صبحونه ازخوردندعبود،ب بهترشده حاال کردم استفاده هک ماسکایی

 اول سری مباراومددیدن دو هفته هی ،سحرتواین نباشه معلوم هم ها مقدارکبودی هی همون

 ادمد سحرم هوب توضیح همون. بودم نیومده خونه چرا و کجابودم هدادوبیدادکردک سرم کلی

 سروسنگین چندروزباهام هم باباعلی هک ،بماند خرخودتی یعنی کرد نگام طوری ولی

 هوب کردم خداحافظی ازباباعلی حاضرشدم هدازاینکعب کنم، شکایت بودبرم گیرداده بودازطرفیم

 ، رفتم دانشگاه سمت

 میاکی و شمس خانم وضع توهمون هک کردم شرکت معین آقای ختم تومراسم رفتم روزم هی

 ، کردن بارمه تیک کلی

 هکو امشب خدابخیرکنه. بدبخت معین اون اال هستن چی بفکرهمه عزادارن چطوری نمیدونم

 . میکنن بارم چقدربازتیکه

 آمین
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 شسر بود،چنان نشسته درخت زیر رونیمکت هک ،سحرودیدم رسیدم دانشگاه هب وقتی-

 ، خرخونه بچه میکنه رفک ندونه هرکی هبودک توکتاب

 تشازدس وکتاب هوا مترپرید هی ،ازترسش کردم بلندسالم کنارگوشش سرش، پشت رفتم اروم

 افتاد

 هکبیشترشد افتادخندم سحر برزخی قیافه هب ممچش وقتی ولی بودبدجور گرفته ،خندم

  کمترنشد

 نیست معلوم المصب شدم مغزی ضربه ،گفتم توسرم کبوند محکم کولش با بیام ،تابخودم

 . سنگ پاره یا کولست

  اومدتودهنم مخم پانزهنشا چته: آمین

 ؟ انگوری گوریل کنممی سکته ازترس نمیگی پانزهنشا میگی کی هب کی:سحر

 . کردی چنارقداعلم عین من جلوی گنده سرومورو هحاالک: آمین

  ببینه نداره مرعناروچش قدوباالی این هک حسود مچش هبترک:سحر

 .شد اون جمع واسمونح دانشگاه های بچه از یکی امیرعلی صدای با بدم جوابشو اومدم تا

 . یننباش ،خسته خانما سالم: امیرعلی

 . ممنون سالم،:سحر

 . ،مرسی سالم: آمین

 . کنم صحبت باهاتون موضوعی هی درمورد میخواستم نیازی خانم راستش: امیرعلی

  بفرمائید:  آمین

 ارشک استادروشن کردگفت صداش مصطفی ازدوستاش یکی بزن حرفشو اومد امیرعلی تا-

 . داره
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 موضوعی درمورد تاباهاتون بدین وقت بهم روز هی حتما ولی بایدبرم من شرمنده: امیرعلی

 . کنم صحبت

  حتما چشم: آمین

 خانما اجازتون ،با ممنون: امیرعلی

 . رفتیم کالس سمت هب سحرهم منو استادبره تاپیش ازماجداشد امیرعلی-

 ؟ داره چیکارت امیرعلی بنظرت آمین میگم:سحر

  نمیدونم: آمین

 . کنه عالقه میخوادابرازه میگم من: سحر

 من متس دبیادعب تودانشگاست عالی موقعیت با دخترخوشگل همه این نزنه زیادتوهم:سحر

 . زیادفکرنکن بریم بیا.

 اردشدو استادهم هک شستیمن سرجاهامون و شدیم واردکالس بزنه سحرحرفی اشتمنذ هدیگ-

. 

 وپیت بلندوهیکل قد پسری امیرعلی. فکرمیکردم امیرعلی هب و افتادم راه خونه سمت هب -

 بالدن چشمشون دانشگاه ازدخترای خیلی. بود دارم مایه بچه. بود مشکی وابرو مچش. داشت

 یمیشنصم دوستای هک ازپسرا چندتا با فقط و نمیده محل کسی هب اصال اون ولی امیرعلیه

 . کردمی باکارگراصحبت هک دیدم رو باباعلی ویال در جلوی . داره وامد رفت

 . سرورم نباشی سته،خ خودم گل بابای سالم: آمین

 ؟ چطوربود ،دانشگاه نباشی خسته توهم. باباجان سالم: باباعلی

 ؟ اومدن زهرا ایناازبهشت کیان.  همیشه مثل بدنبود: آمین

 نهارخوردی؟. دخترم هنوز هن: باباعلی

 نهار؟ داریم چی. ن: آمین
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 . بخور کن گرم گذاشتم یخچال تو دخترم پلو زرشک: باباعلی

 ؟.بابا باهام نداری یکار چشم: آمین

 میشه حتنارا کیان ،اقا نیای باباجان زشته بیایا نره یادت شب مراسم واسه فقط هن: باباعلی

 . همینطور خانمم.

 . فعال بابا چشم: آمین

 .رفتم سوئیتمون سمت هوب کردم بوس هی رو باباعلی صورته-

 

 

  ماکان

 ، معین هخون مراسم ،قراربودبریم دنبالم اپارتمانم امیراومد-

 اشینمسوارم و زدیم بیرون ازاپارتمان ،باهم بود پوشیده وشلوارمشکی کت هی من لمث امیرهم

 . رفتیم معین خونه سمت هب شدیم بلندم شاسی

 . کنه ابروریزی بادیدنمون دختره این نکنه میگم ماکان:امیر

  حرفاست ،ترسوترازاین اینکارونداره جرات هن: ماکان

  واسمون دردسرمیشه وگرنه نزن وحرف وباشهبات حق خداکنه:امیر

 یاومدگوی خوش اومدو ما سمت هب معین سرایدار ،باباعلی شدیم معین ویالی وارد امیر با--

 . کارمیکرد معین واسه هک مرد این ،حیف کرد

 . اومد ما سمتبه  پسرمعین کیان شدیم هک سالن وارد

 . جبران کنیم توشادیاتون اهللانش. کردین شرمندمون. اومدین خوش خیلی سالم:کیان

 اخرین انشاهلل ، هستن مجد ماکان وهمکارم دوست ،ایشونم هستم زندیه امیر. سالم:امیر

 . باشه غمتون
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 خدمت یتتسل عرض واسه نتونستیم زودتر ه،ببخشیدک کنممی عرض ،تسلیت سالم: ماکان

 .بود زیاد کاریمون ایه ،مشغله برسیم

 ئیدبفرما. ممنون گلتونم دست ،بابت اشناییتون از شدم لخوشحا. کنممی خواهش: کیان

 . داخل

 زشا بره از اینکه قبل ولی. کنه راهنمایی مارو تا ازخدمتکاراروصداکرد یکی حرف دازاینعب

 لمد. کرد راهنمایی مادرش سمته ماروب هم کیان. کنیم احوالپرسی معین خانم با خواستم

 هک وشپ شیک مسن خانم هی هک رفتیم سالن سمت اون هب. روببینم دختر قیافه میخواست

 شکا گفت میشه دراصل بود زاری شیون ،درحال عروسیه تومجلس بود این شبیه بیشتر

  بلندشد ماشدوازجاش متوجه کیان باصدایه . تمساح

 . هستن زندیه امیر اقای همکارشون همراه هب مجد آقای، مامان: کیان

 . باشه غمتون اخرین. کنممی عرض تسلیت معین خانم سالم:امیر

  معینو آقای ،خدابیامرزه باشه غمتون ،اخرین سالم: ماکان

  نیمک شرکت توشادیاتون انشاهلل. کشیدین زحمت. قایونا اومدین خوش سالم: معین خانم

 . سمتش برگشتیم دختر یه باصدای ، بودیم معین باخانم صحبت درحال-

  سالم: دختر

 لندشمب موهای . قیافش بدنبود رفته روهم. عملی دماغ با رتزپ لبای و استخوونی دختر هی-

 توحال . بود تر سنگین نمیکرد سرش ، سرشه شال انگار ه،انگارن بود بیرون شال اززیر همه

 رفک و کردم نگاه بهش زده هشک زد کیان هک ،باحرفی بودم دختر وتحلیل تجزیه وهوای

 شده ردگشای چ هب وقتی هک اونم شده متوجه ببینم کردم امیرنگاه هب. شنیدم اشتباه کردم

 . شنیدم درست شدم،فهمیدم مواجه امیرم

 دیهزن آقای باهمکارشون مجد آقای ایشونم ،کیمیاجان هستن کیمیا خواهرم ایشونم: کیان

 . هستن
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 . وجورکرد جمع خودشو اومدو بخودش زودترازمن امیر-

 . شهبا غمتون اخرین کنممی عرض تسلیت خانم سالم: امیر

 پدر مرگ واقعا، کنیم شرکت توشادیاتون انشاهلل. اووردین تشریف کردین ،لطف ممنون: کیمیا

 کیی خونه دبی دوماه نزدیک من ،اخه ببینمش نتونستم میسوزه ازاین ،دلم سخته خیلی

 . بودم ازبستگانمون

 دمخوه ب کرد بهم امیر هک ای اشاره با. کرد گریه کیانو توبغل رفت حرف این زدن دازعب-

 تا النس سمت اون رفتیم و کردیم عذرخواهی امیرازشون با. گفتم تسلیت کیمیا هب و اومدم

 هب عنتکرد،لچیکارمی ؟اینجا بود کی دختر اون پس . امیر هم توفکربودم من اماهم . بشینیم

 . چیکارکنم باهاش میدونم. نمیده انجام کارشو وحسابی درست وقت هیچ هک کاظم این

 بود کی اون پس اینه دخترمعین هاگ انماک:امیر

 . گیجم خودمم نمیدونم: ماکان

 .رداو دزدیده اشتباهی رو کی احمق کاظم این نیست معلوم:امیر

 دهوترسی متعجب قیافه اومدم من. براش دارم میشم عصبی بدتر هک نیار اونو اسم: ماکان

 . امیر،امیرباتوام میگم. خوردم رودست خودم ببینم رو دختر

 هب ببینم مبرگشت میکنه نگاه سالن در سمت هب داره زده شک دیدم هک ببینم امیرو رگشتمب-

 . شد گرد چشام دیدم هک چیزی با هک. میکنه نگاه چی

 :آمین

 هی ،البته کردن ارایش هب کردم وشروع ،موهاموسشوارکشیدم گرفتم دوش هی بعدازاینک-

 هی با مشکی لگ یه. برداشتم ونظرم مورد لباسای رفتمو کمدم سمته ،ب مات ارایش

 های رده شال پایین هک مشکی شال همراه به پوشیدم طالیی هایه بادکمه مانتوبلندمشکی

 . رفتم سمتشه ب باباعلی ،بادیدن رفتم ویال سمت هب ، داشت طالیی

 . باباجون نباشی ،خسته سالم: آمین
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 . دخترم باشی ،سالمت سالم: باباعلی

 . تنهابرم میکشم خجالت من داخل بریم بیان امباه میشه باباعلی: آمین

 . میریم االن واستا لحظه چند فقط دخترم اره: باباعلی

 . اومد ونسمته ب ما بادیدن ،کیان رفتیم سالن سمت هب داد کارشوانجام باباعلی دازاینکعب-

 . ماشمارودیدیم خانم آمین عجب ه،چ اومدین خوش سالم: کیان

 . ،خدابیامرزتشون میگم تتسلی دوباره. سالم: آمین

 . بفرمائید ممنون: کیان

 ولی هبگ نچسب دختره اون هب جون میگیره عقش ادم) کیمیاجون با معین خانم: آمین

 ؟ کجان( مجبورم

 . سالنن سمت اون: کیان

 ؟ میان ممنون،باباشماهم باشه: آمین

 . جام همین من بیا توبرو دخترم هن: باباعلی

  اجازهبا فعال ،پس باشه: آمین

 کیمیا. ببینم ایکبیریش دختره اون با و مادرفوالدزره اون تا رفتم طرف اون سالن سمته ب-

 . واسم میکنه نازک چشم پشت نشده هیچی هنوز من بادیدن

 ؟ هستین ،خوب معین خانم سالم: آمین

 یسرئ دختر میکنه رفک ندونه ،هرکی بیارن تشریف افتخاردادن خانم عجب هچ: معین خانم

 . وریجمه

 . بودم گیردانشگاه در معین خانم حرفیه هچ این: آمین

 . بدی پوزشو ک میری دانشگاه ی خوبه اره: معین خانم
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  دانشگاه میره قمری ننه هر خودشدهبی دانشگاهم هدیگ: کیمیا

  اجازتون با: آمین

 رفتم اباب سمت هب . کیان حیف بیخودین ادمایه واقعا. بدم گوش چرندیاتشونو وانستادم هدیگ-

 پشت از، ستادنیوا اقا دوتا جلوی کیان با دیدم ه،ک چرخوندم چشم نیست سالن جلو دیدم هک

 دوتا اون کردم هک سالمی با و رفتم بابا سمت ه،ب بودن هیکل خوش خیلی مرد دوتا اون هک

 . گشتنبرنمی کاش ای هک برگشتن هم

 روانی این کنمفکرشوب نمیتونستماصال برداشتم عقب هب قدم هی ازترسم برگشتن وقتی- آمین

 لویازج میخواست دلم ، پایین سرموانداختم ،ازترسم منهب بود زده زل اخم ،با باشه اینجا هم

 بابام رس بالیی اومده نکنه هاینک ،ازترس رونداشتم کاری هیچ قدرت ولی فرارکنم اشمچش

 . رفتمگ نگاموازش اباعلیب ،باصدای. شدم مواجه باپورخندش هک بلندکردم سرمو تندی ، بیاره

 . پیشم اینجا بیا دخترم آمین:باباعلی

 . دورگردنم دستشوانداخت هک بابا پیش رفتم-

 دخترم، ایشونم. زندیه امیر آقای دوستشون با هستن مجد ماکان آقای ایشون دخترم: باباعلی

 . منه زندگیه ،همه آمینن

  خانم خوشبختم:ماکان

 .دوروباشه چقدرمیتونه ادم هی دیده،ارتاحاالمنوانگ هک رفتارمیکنه طوری عوضی-

  ،همچنین ممنونم: آمین

 ازدیدنتون شدم ،خوشحال خانم سالم:امیر

 ( بشم خوشحال دوتا شما دیدن از سیاه صدسال تا هاگ عمرا)،همچنین سالم: آمین

  اینارودیدی مامان جان آمین: کیان

 ( کردن بارم حرف فقط ایکبیریا) بردم لذت ازحضورشون بله: امین
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 . برم من ندارین کاری هاگ جون بابا: آمین

 . آمین مونینمی شام مگه: کیان

 نمیتونم ازترس هک من بمونم اینجا روانی دوتا این باوجود چجوری خجست هچ کیان این)

 ( واستم روپام

  برم باید دارم درس راستش: آمین

  اومدی هک ،ممنون باشه: کیان

  بود فم،وظی کنممی خواهش: آمین

  دخترم برو: باباعلی

 ،خداحافظ اجازتون با: آمین

 اومدن چی واسه ؟ چیکارمیکنن اینجا اینا خدا ،ای بیرون اومدم جا اون از چطور نفهمیدم-

 چیکارکنم حاال، بیارن علیم بابا سرم بالیی اومدن ،نکنه نشستم در پشت. سوئیتمون تو ؟رفتم

 هب هک کرد تهدیدم رانندش نرفته یادم ؟هنوز چی مهبفه وقت هی ه؟اگ بگم باباعلی هب ؟برم

 ستد نمیتونم ،ولی زیرگریه زدم کنم کاری نمیتونم هوازاینک ترسم،از  نزنم حرف کسی

 نمک خواهش ازش ؟برم بزنم حرف باهاش برم ،یعنی بیاره بابام سره بالیی بزارم رودست

 وباباعلی ادم همه جلواون وریچط ،ولی کاره بهترین این ،اره باشه نداشته بابام هب کاری

 فکرازجام این با . پیداشد راهی هی شاید برم بزنم؟بهتره حرف باهاش کیان ومخصوصا

 هی رسوازت کشیدم ،هینی دیدم جلوم هک چیزی از بیرون برم دروبازکردم هک همین بلندشدم

 . عقب رفتم قدم

 

 

  ماکان
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 خندازلب لحظه ،یک رفت سمتشون هب بادیدنشون کیان هک بود باباعلی همراه دختره اون-

 . کردمی عصبانیم باشه اونا بین چیزی نکنه هفکراینک نمیرفت، کیان رولبای

 ، باشه باباعلی دختره این ،نکنه ماکان:امیر

 .میفهمیم رو داره نسبتی هچ باهاش ،حاال باباعلی همراهه نمیدونم: ماکان

 ما سمت هب باباعلی با کیان دچندلحظهعب، رفت سالن سمت اونه ب و جداشد باباعلی ازدختر -

 . بلندشدیم ازجامون باباعلی احترام هب منوامیر اومدن

  سالم:ماکان

  سالم:امیر

 . باشین شادی هب همیشه ،انشاهلل اومدین پسراخوش سالم: باباعلی

 ؟ ندارین احتیاج چیزی هب جان ماکان: کیان

  ممنون هن:ماکان

  بگین منه ،ب نبودن اقا داشتین احتیاج چیزی هاگ پسرم:باباعلی

 دختر ناو بگی االن میشم خوشحال البته) میشیم مزاحم حتما داشتیم کاری هاگ چشم: ماکان

 ( کیه

 . لطفتون از ممنون:امیر

 .دختر اون منتظراومدن همش ،امامن بود باهاشون زدن حرف ؟امیرمشغول چرانمیاد پس اه-

 هب قدم هی ازترس و زده شک ما ،بادیدن شتیمبرگ سمتش همنوامیرب کردنش سالم صدای با

 زل  ردواو باال سرشو تندی حظهبعدچندل ولی پوزخندزدم هی. پایین انداخت وسرش رفت عقب

 . سمتش ورفت گرفت ازما نگاه باباعلی باصدای ، بهم زد

 ینع اسمشم آمین.  آمین واسمش باباعلی دختر مافهمیدیم کرد و معرفی ماروبهم باباعلی

 . مارفتن ازپیش هم وکیان ،باباعلی آمین دازرفتنعب . قشنگه و ساده خودش
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 ؟ بزنه باباعلی هب حرفی ؟نکنه چیکارکنیم حاال مادزدیدیم، رو باباعلی دختر ماکان وای:امیر

 .بزنه حرفی نمیکنه جرات ترسید چطور بادیدنمون ،ندیدی هن: ماکان

 . گیره پیشش کیان این گلوی انگار ولی:امیر

 . اونه مال آمین ببینه توخوابش شیربرنج این ،ولی انگار اره: ماکان

 . شکست گردنش های مهره گفتم هک سمتم برگشت چنان امیر-

 ؟ توفکرته چی ؟باز ببینه توخواب چیه ؟منظورت شیربرنج میگی کیان هب:امیر

  زدم پلیدی لبخند ی امیر حرف این با-

  هیچی: ماکان

رو  اینا هدیگ خواهش ،ماکان تره خطری ازهرچیزی لبخندت واون تو هیچی همین ولی:امیر

 . دارن دوست رو هدیگ هم وکیان آمین ،شاید بکنول 

 هچ یناا بین بایدبفهمم ،من شد عصبانیتم باعث دادو دست بهم بدی امیرحس حرف این با-

 . بلندشدم ازجام فکرم این ،با خبره

 ؟ بری چرابلندشدی؟کجامیخوای:امیر

  بیام ،تامن باشه باباعلی هب واستح:ماکان

 نمم ازشانس حاال . رفتم آمین سوئیت سمت هب و نکردم توجه امیر صداکردنای هب هدیگ-

 . بودحیاط چقدرشلوغ

 رفت دمق هی ازترس کشیدو هینی بادیدم آمین و شد باز در دفعه یه در پشت رسیدم هک همین

 . عقب

 یرفتم عقب هب قدم هی ازترسش ،آمین مکرد قفل ،درم توخونه رفتم کردمو استفاده ازفرصت

 ... جلو هب قدم هی من و

 آمین
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 !کرد قفل درو و داخل اومد من نشینی عقب دیدن با ماکان-

 رابرب پشت هب من قدم هی ،هر جلو اومد ماکان که رفتم عقب قدم یه ترس از ماکان کار این با

 ...من سمت هب ماکان قدم یه با بود

  ایستادم حرکت از سرم پشت دیوار هب برخورد با

  میکوبید سینم دیواره هب خودشو زیاد تپش با هک میشنیدم قلبمو صدای

  کردن باز خودشونو راه وحشیش،اشکام چشمای هب زدم زل ترس با و دادم قورت گلومو اب

 وشمگ کنار سرشو و ستادیوا جلومضحکی م پوزخند با بودو جیبش تو دستاش دوتا ماکان

  رسید گوشم هب عصبیش لیو اروم صدای.وردا

  بترسی بایدم خوبه!؟ کوچولو ترسیدی:ماکان

  برو کنممی ؟خواهش اینجایی چی ؟واسه میخوای جونم از چی: آمین

 !پدرت حتی بده دستور بهم نمیتونه کسیم و میرم ازینجا بدونم الزم وقت هر:ماکان

 راوی

  گرفت شدتاشکاش  ماکان حرف این با-

 ام مورچه یه به آزارش حتی اون باش نداشته کاری پدرم با مجد قایآ کنممی خواهش:آمین

 !؟! کنین تالفی بخواین و بیفتین لج سر پدرم با شما هک شده باعث نمیرسه،چی

 .کنممی بگین کاری هر عوض در باشین نداشته کاری پدرم با

 دیگه؟ میکنی بگم کاری هر نیعی!اوپس:ماکان

  طرفشه ب کرد خم سرشو و سرآمین باال گذاشت دستاشو حرف ازین بعد-

 و داد نشون نگاهش تو و عجزش و التماس تمام و وردآ باال سرشو دلهره با و اروم آمین

 هایچشم بین نگاهش لرزید ماکان قلب لحظاتی برای میداد تکون نفی معنی هب سرشو
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 یا هلحظ بودی معین دختر اگر کرد زمزمه خودش پیش بود، گردش در آمین لبای و معصوم

 !نمیکردم تردید

 ! نبینه اسیبی پدرت تا بکنی کاری هر تو قراره کوچولو باشه یادت هخوب: ماکان

 نزد حرف توان و بود کرده تهی قالب داد تکون اره معنی هب سرشو ترس و شک با آمین-

 !نداشت

 ؟ نمیشنوم صداتو: ماکان

 . کنممی بگین کاری هر قبوله آره آره: آمین

  مجد ماکان از باشی داشته شنوی حرف هک میگیری یاد داری کم کم آفرین:ماکان

 امین هب پشتش هک درحالی ایستاد راه میونه کرد رفتن عزم و شد دور آمین از حرف این با -

  بود

 ؟ داری کیان با نمیص چه تو:ماکان

  بخدا هیچی:آمین

 دیوار هب امین ورتص کنار محکم دستاشو و برگشت دوباره رو رفته راه عصبانیت با ماکان-

 ماکان قدرتمند دستای در که بود آمین ظریف ،چونه شد عجم خودش تو ترس از امین زد

 . بود شده اسیر

 ازب نیشش دیدنت با کیان و نیست هیچی هک میشه باورم و احمقم من کردی رفک:ماکان

 ؟ میشه

 ... گذاشت ماکان دست رو دستاشو دستش از ازادی برای و ناخوآگاه آمین

  کرد مکثی ماکان

 .. کن ولم فکم آخ... ندارم باهاش کاری بخدا کن ولم آخ:آمین
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 فرض خر منو کسی ندارم خوش نده سرباال جواب نیار باال منو سگ روی اون آمین:ماکان

  کنه

  میگم باشه.. باشه: آمین

  ندارم باهاش کاری من بخدا کرده، عالقه ابراز بهم اون

 کستنش مرز تو بیچاره دختر ،فک کرد بیشتر دستاشو فشار و دورا جوش حرف این با ماکان-

 : گفت و شد نزدیک امینبه ..بود

 یا دیده ازت خوشی روی بفهمم فسقل،اگر کن گوش خوب جدش هفت با کرده غلط اون

 سر و نباید هک بالیی اون. کنممی پشیمونت کردت از دادی نشون بش سبز چراغ ببینم

 !ییییییدیییییییی؟؟؟؟؟فهمیییی!میارم پدرت خودتو

 رو رو  دستاش ناخواگاه نشنوه فریادشو صدای کسی اینکه برا وترسید  زد هک دادی از-آمین

 : گفت تند تند و. گذاشت دهنش

 . میدم قول ندارم اون با کاری من کن باور باشه.. باشه

 ....بود خیره بهش ناباورش چشمای با ماکان

 

 ماکان

  بود اتیش رو ابی لمث ردوا بند زبونمو سردش دستای-

 ترسی و داشت لرزش چشماش مردمک ، لبام و صورتم رو دست دوتا سردیه میکردم حس

 .. میشد کم عصبانیتم از و میدیدم بود کرده رخنه وجودش تو هک

 شمقابل در داشتن لعنتی حسای این میداد ازارم اشکاش بود شده کم هدیگ دستم فشار

 .. شدم دور ازش آنی هب میکردن ضعیفم
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 آمین

 ..اخر لحظه رفت و کرد ولم باالخره-آمین

  گرفت سمتم تهدید معنی هب اشارشو انگشت

 ! هست بهت حواسم:ماکان

 .میکنی دخالت که منی کاری چی تو داره تو حال به فرقی هچ اصال:آمین

 ودیس که شدم پشیمون... لمث ماکان چهره دیدن با !شود باز موقع بی هک دهانی هب لعنت

 سح کردم حس صورتم راست سمت سوزشیو بودمو پخش زمین رو بیام خودم هب تا !داشتن

 !!! عزرائیل دیدن بعد مرگ قبل

 رفک کارم همه من و مربوطه من هب چیت همه بعد به ازین کن فرو گوشت تو خوب: ماکان

 .برمیاد ازم کاری هر که باشی فهمیده کنم

 .. اره:آمین

  رفت در فطر هب حرفی هیچ بدون ماکان-

 ..شد پیدا علی بابا ی کله سرو که میکشیدم راحتی نفس داشتم تازه

 

  آمین

 باشم، بترسمونگران یا بابا ازاومدن باشم خوشحال نمیدونستم-

 ماکان هب نگاه هی بیاد، نتونست بود درقفل چون خداروشکر هک داخل بیاد میخواست باباعلی

 روانی نای میگم من ، میکنه منونگاه استادهو سینه هب دست خونسردو خیلی دیدم هک کردم

 ، بود ترسیده بود هدیگ هرکس دارم حق

 بخودم یباباعل باصدای ، منوندیده انگارتاحاال میکنه منونگاه واستاد ریلکس خیلی اقا ولی

 . تواتاق بره گفتم اروم ماکان هب اومدم
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  باباجان ،آمین،دوربازکن آمین:باباعلی

 جاخورد، لحظه ی خورد بهم شمچش باباعلی تا زکردمودروبا دررفتم سمته ب-

 ؟ قیافیه هچ ؟این وردیا خودت روز هب هچ بابا آمین: باباعلی

 ( بگم دروغ میشی باعث ک ماکان بزنن گندت)

  واستادی باباچراجلودر بیاتوحاال: آمین

 . تودختر ادم واسه نمیزاری حواس: باباعلی

 خوبزیاد حالش کرده تصادف ازدوستامون د،یکیز ،سحرزنگ خوبم من نباشین نگران:آمین

 . کردم گریه همین واسه نیست

 . میده خداشفاش انشاهلل باباجان نخور ،غصه دخترم برم نازکت دل قربون: باباعلی

 . کنه راحت منوهم بده شفاش بابا انشاهلل: آمین

 ( بشه وعاقل بده شفاش خدا هک بود روانی ماکان اون هب منظورم)

 هب نگر بخوری کنم درست شربت هی باباجان بیا. نخور توغصه دخترم میشه درست: باباعلی

 . بیا کن عوض لباسات ،توهم نمونده روت

 . کنممی عوض بعدا حاال بابا راحتم: آمین

 ( کنم عوض لباس عوضی اون جلو برم مونده همین)

 هب ابیم هی نک عوض برو پس باشی بیرون لباس با توخونه میاد بدم هک میدونی آمین: باباعلی

 . تومیببنی میت انگاردورازجونت میکنه وحشت ادم بزن صورتت و دست

 حق ودمخ بادیدن هک رفتم سرویس سمت هب نرفتم تواتاق ولی مانتوشالمودرارم مجبورشدم-

 هب میبرد تداش لباسارو باباعلی بدنبینه روز چشتون هک بیرون واومدم زدم ابی هی دادم بابا هوب

 . مترپرید هی باباعلی هک. نه بادادگفتم انچن. اتاق

 . واستاد هک من قلب میکنی همچین چرا باباجان شده چی: باباعلی
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 چیزه زدنت حرف این با آمین بمیری ای)، دیدم سوسک کردم احساس هیچی: آمین

 ( بهترنبودبگی

  بابا خوبه حالت آمین: باباعلی

  باباجون اره: آمین

 .طرفه دیوونه بایه انگار هک کرد نگام طوری باباعلی-

 .حرفه خیلی نشدم تیمارستان راهی ماکان ازدست تااالن هرچند -

 هک ماکان توذاتت تف) بشورمشون میخوام بزارم تواتاق نمیخوام لباسارو من بدین: آمین

 (تمیزوبازبایدبشورم لباسایه

 . توبخور بیاشربت باباجان باشه:باباعلی

 ومدما تا. رفت هم باباعلی کرد وبهتر حالم چسبیدو لیخی خداییش هک شربت بدازخوردن-

 ندیده ادم زههی کرد،مرتیکه پام سرتا هب نگاه هی بیرونو اومد ازاتاق ماکان بپوشم، مانتوشلوارمو

 دز هک حرفی با واستاد جلوم ،اومدنزدیکمو باال انداخت ابروشو هی هک کردم بهش اخم ه،ی

 . چهارتاشد چشام

 . نیستی خوردنی میکنی رفک هک اونقدرا کوچولو نترس: ماکان

 . بیرون رفت رفتو در سمت هب حرف دازاینعب-

 . کردم نثارش بلدبودم فحش هرچی روزمینو وکوبیدم پام زیاد حرص از

 جلویه رمزق ایه حلقه آستین تاپ بایه شدم متوجه تازه خودم بادیدن آئینه سمت تواتاق رفتم

 دراز تخت رو کردمو پلی اهنگ هی شدم حرصی دیده وضع این منوبا هفکرک این. بودم ماکان

 کشیدم

  کنممی تالفی روز ی تورو ظلم عاقبت 

  کنممی تبانی دل با کنممی پاک اشکامو
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 تو ک روزی اون میاد

  ببینی رو دلم قهر

 ببینی خوب حقیقتو بکنی باز چشماتو

  کنم پاره هاتو نامه من هک روزی اون میاد

  کنم چاره دلمو غم نم هک روزی اون میاد

 �.... برسه روز اون اگ

 ...برد خوابم تا اهنگ این با کردم گریه انقد

  ماکان

 نداشتم، خوبی حس کردم بلند روآمین دست هبخاطراینک چرا نمیدونم-

 فکر این ،با مقصرخودشه نمیخورد کتک نمیکرد زبونی وبلبل دهنشومیگرفت جلو هاگ

  خودمواروم

 ، کردم

 نگ،قش میگیره خندم بازم افتم می بده خداشفاش میگفت باباعلی هب هک هلحظ اون یاد

 یول ، هست هم جواب حاضر ترسیدن درحین واقعا ، بشنوه دیوار میگه در هب داره تابلوبود

 ، نمیره کیان سمت ه،دیگ سروقتش اومدم شد خوب

 ایدب آمین ولی باشه خودخواهی شاید ، برسه آمین هب دستش شیربرنج مردک اون بزارم عمرا

 . باشه من توچنگ

 وقتی ه،کن کنترل خودشو نمیتونه هیکلش بادیدن ادم داره هم ای سکسی هیکل هچ المصب

 هاینک هواس حال این با ولی ، کنم بوسش و کنم بغلش میخواستم بود جلوم قرمز تاپ اون با

 یهخوردن واقعا درصورتیک ، نیست خوردنی گفتم بهش ،حرصشودرارم درونیمو حس نفهمه

 . ودارم داشتنش هوس حاال هک مخصوصا بیفته کسیه دسته نمیزارم.
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 اشتباه هک نگفتم بهش ،خوبه باشه مطیعم تا کنممی استفاده باباشه هک ضعفش نقطه از

 ، رفتم سمتش هبودب جلودرسالن نگران هامیرک بادیدن گرفتمش

 امیراینجاواستادی؟ چرا: ماکان

 ؟ گذشته خوش بهت خیلی گاران وردینا تشریف عجب هچ:امیر

  چجورم اوم: ماکان

 اکیش بیشتر میدونستم چون کردم کنترل خودمو ولی گرفت امیرخندم متعجب قیافه از-

 . سمتش وبرگشتم گرفت بازومو هک بشم رد ازکنارش اومدم . میشه

 بازوموگرفتی؟ چته االن:ماکان

 ؟ وردینیا سرش بالیی هتوک:امیر

  هنوز هن: ماکان

 ؟ چیه منظورت: امیر

 وندنم حوصله شده تموم کارم هدیگ من وبریم کنیم خداحافظی ،بیابریم بابا هیچی: ماکان

 . ندارم

 ،هرچی درخونشون گذاشتم امیراینارفتیم،امیرو خونه سمت هب امیر با خداحافظی از بعد-

  خونم برگشتم و نرفتم اصرارکرد

 : آمین

 بعد هفته یه

 دنبال یاکیم کردمی پر رفتن سرکار با روزشو کیان . گرفت عادیوپیش روال ویال تو زندگی

 طفق معین یاقا زود خیلی دوستاش با مهمونی و گذار گشت پی مادرش و خوشگذرونیاش

 دتم این.. دانشگاه درگیر منم بود مشغول قبلش مره روز کارای هب علیم بابا ...شد خاطره

 پسر یانک که این در میشد حالم جویای یعل بابا از اونم نشم آفتابی کیان جلوی کردم سعی

 هنوز .. ماکان جریانات این با اونم نیستم باهاش ازدواج فکر من ولی نیس تردید جای خوبیه
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 یخصوص مسائل داره ربطی هچ اون هب و چیه من شخصیه زندگی تو ماکان نقش نفهمیدم

 . برداشته سرم از تدس و نیس پیداش مدته هی هک خداروشکر نمیارم در کاراش از ،سر من

 وتولدش برای مهمونی به دعوت کارت همکالسیا از یکی عرفان دانشگاه تو اخر ساعت امروز

 .. رو داد بود هدیگ روز دو هک جمعه شب برای هک داد سحر منو به

  بیرون زدیم دانشگاه از سحر با

 !آمیییین؟:سحر

 !!بلهههه؟:آمین

 دیگه؟ تولد بریم میای میگم:  سحر

 هم و داره که محیطی و جو خاطر هب نیستم راضی خودم هم بیام نمیکنم رفک سحر هن: آمین

  مسلما نمیذاره علی بابا

 رمب میخواد دلم خیلی ،من قاطیه که نگو علیم بابا به هدیگ بریم بیا جونم آمین:سحر

 ؟ جوووونم ،آمین دیگه بیابریم سحر ،جون رفته سر حوصلمم

 ؟ کجابریم پاشیم مادوتادختر ،اخه تنیس خوب محیطش سحراونجا: آمین

 بریم؟ بزنیم پسرو دوتا مخ بیابریم خوب:سحر

 . نشدی فیلسوف نخودیت عقل این توبا خوبه: آمین

 . تولد بریم بایدبیای نمیدونم ،من نخودیه عمت عقل:سحر

 . میدم خبر بهت فکراموبکنم حاال بزار: آمین

 ؟ من واسه قدرنازمیکنیان فکربکنی،چرا هک خواستگاریت اومدم مگه:سحر

 . میریم گذاشت هاگ بگم باباعلی هب ار،بذ بابا ،باشه سحرمخموخوردی: آمین

 . تولدی همچین بریم نمیزاره باباعلی معلوم خوب نباشی خسته:سحر

 . دانشگاست های بچه از یکی تولد مبگم پسره تولد نمیگم: آمین
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 . موال هب عاشقتم:سحر

 ؟ رمب من نداری ،کاری عجب: آمین

 . خداحافظ میبینمت ،بعدا دارم چی لباس ببینم برم منم عشقم برو هن:سحر

 قبول ردنک نصیحت دازکلیعب اونم گفتم باباعلی هب ،شب خونه رفتم منم سحر دازرفتنعب-

 . کرد

 هم خودش هم ساعتو یه عین میزنه حرف داره همچنان و میگذره سحر اومدن از ساعتی یه

  میکشه حرف من از

 هی بود ریخته موهاشو ای قهوه الیت ارایش اون با بود شده خواستنی کردم بهش اهنگ هی

 جوراب یه هک رنگ کرم عروسکی لباس اون تو بود داده حالت پایینشو و شونش طرف

 بخندیل بهش بود شده ها فرشته لمث کردمی کاملش ای نسکافه کفشای و پا رنگ شلواری

 و دهش بافته موهای مالیم ارایش هی با صورتمو بودم هاماد هدیگ منم..گرفتم جوابشو و زدم

 بابا کردم لکام مشکی ورنی کفش و مشکی شلوار و سنگین و شیک ابیه کت یه با و تیپم

 راهنمایی اب. بود دربند تو ویالیی خونه هی.. افتادیم راه شدیمو حاضر کشید اژانشو زحمت علی

 یدمد ،عرفانو بودن پارک گوشه هی ردیف نباالشو مدل ماشینای شدیم وارد در جلو نگهبان

  میومد سمتمون هب هک

  اومدین خوش ها بچه سالم:عرفان

 مبارک تولدت سالم: آمین

  میگم تبریک عرفان سالم: سحر

  افتادیم راه کرد و تشکری عرفان

  شین حاضر و کنین عوض لباساتونو میتونین باال ی طبقه: عرفان

  رفتیم باال طبقه هب دادیمو تکون سری
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 نتاشونچ بودن نکرده دریغ توجه جلب برای تالشی هیچ از بود جالب بودن اتاق تو دختر چنتا

 میشه دیده کم عروسیم تو ،که داشتن ای زننده لباسای و ارایش

  ماکان

 چیکارمیکنی؟ داری دیرشد، هدیگ امیرزودباش:ماکان

 . حاضرشدم چطوری نفهمیدم ،انقدغرزدی اه بابا اومدم: امیر

 .بستن صف دیدنش واسه االن کرده رفک بابا خوبی بیابریم: ماکان

 یکس میمونی سگ عین توهم لمث کردی ر،فک واسم میشکونن دست سرو چی پس:امیر

 . سمتت نمیاد

 . وندارن هیچی ارزش ادم هب میچسبن میان هک هایی هرزه این خداروشکر:ماکان

 . رفتیم تولد سمت هوب شدیم سوارماشین باامیر-

 اویر

 مگه اخه ، بهترنمیشه ازاین شلغم تو دست بده عقلشو ؟ادم نکنه چیکارت خدابگم:آمین-

 هوابهم ازاین داره دیگ حالم ، انگارتولد نه مستن همه کن ؟نگاه مابوداومدیم اینجاجای

 . کنیم عوض هوایی هی حداقل بیرون ،پاشوبریم میخوره

 فتضاحا شده وسیگارقاطی ادکلناومشروب بوی، بو ازاین بدمیشه داره حالم منم بریم اره:سحر

 . شده

 . بریم بریم گفتی هی مقصرتویی همش:آمین

 .برخوردکرد مست پسر بایه سحر میرفتن حیاط سمت هب وقتی وسحر آمین-

 . جلوتوببینی نتونی هک بخوری همه نبوداین ،واجب عوضی مگه کوری:سحر

 بیای هباش ،ازخدات دیگه رومیبینم امانیم خوووشگل یه تو ؟دارم عزییییزم کور چرررا: پسره

 . توبغلم
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 . ایکبیری بیادتوبغلت بگوننت:سحر

 . بیابریم نیستن عادی توحالت نمیبینی کن سحرولش: آمین

 . سته جیگریم چ جووون. نیست عادی حالموووون ما مییییگه وببین این اشی اوهو: پسره

 هاینکخبراز بی.  برد باغ سمت هوب گرفت دستشو امین جوابشوبده خواست سحر هک همین-

 سالن سمت هب ماشین دازپارکع،ب واردویالشدن امیروماکان-.دنبالشونن مست پسر دوتا اون

 هب هک افتاد دوتادختر هب چشمش لحظه هی افتادن،امیر راه

 دید هک بود توفکرآمین بود، واقعاآمین ،انگار بود آمین شبیه خیلی یکیشون ، میرفتن باغ ته 

 . میرن دارن بافاصله سرشون پشت  مستن معلومه رفتنشون ازراه هک دوتاپسر

 ؟؟؟ ماکان:امیر

  بله: ماکان

 . نیستم مطمئن ولی بگم میخوام ییزچ هی:امیر

  بگو شدی مطمئن هروقت پس خوب: ماکان

 . دنبالشون دوتاپسرمستم باغ ته دوتادختررفتن میزنم حرف دارم جدی اه: امیر

 ؟ توچه و منه ب بسالمتی خوب: ماکان

 .بود آمین انگارواقعا ، بود آمین دختراشبیه اون از ،یکی باش ادم لحظه هی لعنتی:امیر

  امیر سمت برگشت واستادو ماکان امیر حرف این با-

 ؟ توچیگفتی!!چییییی؟؟: ماکان

 . بود آمین انگاری یکیشون میگم:امیر

 هک زیازچی نداشت دوست .شد عصبانی شدته ب باکسیه آمین نکنه هاینک بافکر ماکان

 . نباشه اینطور شاید نکرد رفک لحظه هی ،حتی باشه دیگه کس مال اومده خوشش

 . کنم چبکارش میدونم عوضی ی دختره:ماکان
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 و ودادشنیدن جیغ صدای رفتن هک ،جلوتر دنبالش هب وامیرهم رفت باغ ته سمت هب ماکان

 شدن، کهش لحظه جفتشون یه دیدن هک چیزی زا باغ ته رسیدن ،وقتی رفتن باغ ته هتندترب

 . چیکارمیکنن نفهمیدن هدیگ عصبانیت از دعب ولی

 خودش رو کنترلی هیچ هشد،ک عصبانی آمین بوسیدن صحنه ازدیدن قدریه ب ماکان-

 فتهر یادش موقعیتشو اصال هک بود شده شکه قدریه ب امیروماکان ازدیدن آمین ، نداشت

 نبود امیروماکان لگدای مشتو زیر پسرا دوتا اون ،کردمی نگاه دوتا اون هب زده شک بودو

 روبحثج باهاشون هک توسالن پسر دوتا اون ازسالن اومدن دازبیرونعفکرشونمیکردب ،اصال

 دهش اونا متوجهتازه  بود سحرخورده هب که پسری همون صدای ،با ،دنبالشونن بودن کرده

 . دریابین ماروهم کجاخانما تنهاتنها:پسره . بودن

  کن گورتوگم برو عوضی شو خفه: آمین

 . میشه خشک شیرت نخورعزیزم زیادحرص اوه اوه: دومیه پسر.

 . خندیدن دوتایی حرف این زدن بعداز-

 سعی ولی بودن وترسیده نداشتن خوبی حس اصال اومده پیش ازوضعیت وسحر آمین

  خودشون روی هب میکردن

 . نشن متوجه دوتاهم اون تا نیارن

 . ودادنکردم تاجیغ اشغاال گمشید بریدیاال:سحر

 هب حالی هی ادم بچه لمث پس. عزییییزم نمیاد کمک واسه کسی کنی پاره حنجرتم: پسراولیه

 . نکنین اذیت و مابدین

 سعی هرچی. سحروگیرانداخت پسره ، پسراولیه جلویه از ردبشه سحرخواست هک همین

 پسره.دنمیرسی سحربهش بودوزور کلیهی واقعا ،پسره نمیتونست فرارکنه ازدستش کردمی

 کنه ولش دادمیکرد جیغو میشدو سرازیر هک بود سحر اشکایه سحر، گردن بخوردن کرد شروع

 شتپ دیوار هب گرفتو کوبوند ،آمینو دومیه پسر سحربره سمت هب خواست هک همین آمین .

 . آمین از گرفتن لب هب کرد شروع و سرش
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 هی.  ودب افتاده گریه هب سحر لمث اونم بشه راحت دستشاز نمیتونست کردمی هرکاری آمین

  راه کرد حس دفعه

  میخوری،؟ گوهی هچ داری گفت هک صدایی با.  شد ازاد تنفسیش

 هب اهنگ هی. امیر ازاونورم بود گرفت لگدش مشتو روزیر پسره. کرد نگاه ماکان هب متعجب 

 دوباره بادیدن. امیر هب زده زل گریون چشایه با میلرزه هک درحالی اونم دید هک سحرکرد

 . بگیره تاجلوشو رفت بسمتش ماکان

 نک ولش ،توروخدا کن ولش میکشیش داری کنممی خواهش ،ماکان کن ولش ماکان: آمین

 ...ول ،لعنتی ماکان

 ،تا زمین رو شد پرت خورد ازماکان هک ای تودهنی با هک بود نشده کامل حرفش هنوز

  زوشبا از بیادماکان اومدبخودش

 .کرد وبلندش گرفت

 ؟اونروز درمیاری ها ازاینجا سر هک شدی ؟انقدرول هان میخوری گوهی هچ تواینجا: ماکان

  میکردی توباد دهن هک

 ؟ شدی الل چرا ؟باتوام میخوری گوهی هچ ناموس بی این توبغل االن حاال. نیستی هرزه

 نداومدهب زبونش آمین هک بود یعصبان قدری هب بود وبرداشته باغ کل ماکان بیداد دادو صدای

 . بود

 . وردمنیا سرت تابالیی نکن ترم سگ بزن حرف آمین:ماکان

 ...ما دنبالمونن نمیدونستم من بخدا..ب..ب: آمین

 .بیارم سرت بالیی هچ میدونم. صداتونشنوم شو خفه دیگ بسه: ماکان

 انماک از هرکاری میدونست چون ترسید پسر دوتا اون بیشتراز ماکان حرف این با آمین-

 برمیاد
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 یکی مینآ دید وقتی ولی خداروشکرکرد، اومدن کمکشون هب هک دوتاپسرناشناس سحربادیدن

 دوست یباصداآمینن، فهمیداشنایه کنه ول رو پسره یکی اون تا صدامیکنه اسم هب ازپسرارو

 . سرشوبلندکرد ماکان

 تا. رفت عقب هب قدم هی زد هک ؟؟؟بادادی ؟هان میکنین غلطی هشمادوتااینجاچ:امیر

  آمین متوجه اومدجوابشوبده

 دایص با هک بره آمین سمت هب شدروزمین،خواست پرت خورد هک ای تودهنی بخاطره هشدک

 . سمتش برگشت ماکان دوست پسره یکی اون

 کجا؟:امیر

 ؟ وردا سرش بالیی هچ رفیقت نمیببنی کوری:سحر

  ریندا عقل رهه ذی فقط درازه هک ،زبونتم هه:امیر

 مبار میخواد دلت هرچی کردی کمکمون چون نمیشه دلیل خودتونگهدار احترام اقا هی:سحر

 . نشو مزاحم هم حاال ممنون ،بخاطرکمکت کنی

 رفت سحر بسمت صبانیتع با بود شاکی اومده پیش ازوضعیت هامیرک سحر حرف بااین-

 وبا رفتگ حروتودستاشس بازویه افتاد،امیر کردن غلط هب امیر عصبانیه صورت ،سحربادیدن

 سحردراومد، اخصدای  کرد وارد بهش هک فشاری

 سانت هی راگ هک طوری هب سحربرد صورت نزدیک صورتشو فشاردستش هب توجه بی

 یعصب ولی اروم باصدای سحرو زدتوچشایه زل ،کردمی سحربخورد باصورت جلوترمیرفت

 ..گفت

 ؟چیکارکنی میخوای ندارم خودمونگه احترام مثال:امیر

 . وحشی کن ولم دستم ای:سحر

 . سوالموبده وابج:امیر
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رفت،از  عقب هب قدم هی کرد و ول دستشو شده سرازیر سحرباز اشکای دید امیروقتی

 مینآ با هنوز هک ماکان بادیدن. بشه کشیدتااروم کردوپوفی دستشوتوماهاش عصبانیت

 . رفت سمتش هدعوامیکردب

 ورتشونوص دست هب ابی هی توسالن بریم بهتره نیست خوب حالشون هدیگ بسه ماکان:امیر

 . ندارن رو هب رنگ بیادباال فشارشون بخورن چی هی و بزنن

 هیچ بدون کرد و خودشوکنترل دوتا اون وضعیت بادیدن ولی هبگ چیزی خواست ماکان

 . دنبالش افتادن زشت اردک جوجه عین تاهم 3 اون. سالن سمت هب افتاد راه حرفی

 هب اکانم اشاره با هک رفتن سالن هب زدن صورتشون دستو هب ابی هی وسحرآمین دازاینکعب

 . رفتن سمتشون

 رفانع با هامیرک بخاطر برگردیم هدیگ ساعت نیم تا میشینی همینجاکنارمن آمین:ماکان

 . رفت االن نمیشه دوسته

 ....می سمت اون ما: آمین

 ...و آمینوگرفت بازوی دفعه هی ماکان-

  بگو هدیگ دفعه هی میگفتی داشتی یچ نشنیدم: ماکان

 اومد کش بازوم لعنتی) کن ول بازومو حاال. میشینیم همینجا منوسحر گفتم هیچی: آمین

 شهظاهرب بایدجلوم جن عین ،هرجامیرم تمبونه کش کرده رکشیدوفشارداد،فک انقدرگرفت

 (قراربیفته امازونی گیراین اونیکه ،بیچاره

 ممنون وسحرواقعا آمین.بیاره شربت دتادوتالیوانصداکر خدمتکارارو از امیریکی-

 اهنگو کردن برقاروخاموش وقتی. بهترشد حالشون کمی شربت دازخوردنع،ب اینکارامیربودن

 درخواست وازش رفت سحر سمت هب توخودشونن دیدهمه ه،امیرک گذاشتن دونفره رقص

 صرق پیست سمت هب امیر با نبود راضی ماکان کنار ازنشستن هک ،سحرهم کرد همراهی

 بود یمزخرف تولد هک ،واقعا بخوره تکون ماکان ازترس نداشت جرات بدبخت آمین فقط. رفتن

، 
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 هب توآمینوگرف( داره آمین بازویه هب ای عالقه هچ نمیدونم)امیراینابازبازوی دازرفتنعب ماکان

 بخودش اونو دورکمرآمینو انداخت دستشو( اینه میکن هگاوک) رفت رقص پیست سمت

 شتراونوبی ماکان بلکه تنهانتونست ه،ن بگیره فاصله ازش هتقالکردک آمین کرد زدیکن

 . بود غلیب واقعا آمین نظرش هب میبرد لذتبود  توبغلش آمین از اینکه ،ماکان فشرد بخودش

 . برقصم نمیخوام برم ،میخوام کن ولم:آمین

 . راضیم هک منم مهم میخوای توچی هک نداره اهمیت واسم:ماکان

 . هستی خودخواهی ادم واقعا تو متنفرم ازت: آمین

 هترهب هم حاال نکردم کوتاه زبونتو اون تا باشی زدنت حرف مراقب کوچولو خانم بهتره: ماکان

 . ببری لذت رقصیدن منو ازبغل

 . نمیبرم لذت بغلش از اخرعمرم تا هک هستی نفری تواخرین: آمین

 باش ساکت حاالهم. میری توبغلش هک مهست تنهاکسی من فقط کن گوش خوب پس:ماکان

 . وردمنیا سرت تابالیی

 اومد می امیرخوشش ازغیرت چرا ،دروغ داشت خوبی حس امیرمیرقصید با هسحرازاینک--

 دگیشزن مرد میخواست دلش ،همیشه بود جذاب واقعا ،قیافشم بود مانکنا عین هک ،هیکلشم

 بلوزمشکی با توسی پیرهن هی ماکان. شناسهمی ایناروازکجا بپرسه ،بایدازآمین باشه شکلی این

 فقط بودن ابجذ و خوشتیپ جفتشون. باشلوارلی مشکی بلوز هی بودامیرم تنش وشلوارمشکی

 ه،دیگ هخون برگشتن ماکان بخواست رقصیدن ساعت دازنیمعب. بود اخالق سگ خیلی ماکان

 .باشن تولد تو نمیخواست دلشون کدوم هیچ

 . ماکان خونه رفتن وخودشونم آمین خونه تنگذاشرو  وامیردخترا ماکان

 . زبونه بلبل هچ آمین دوست این ماکان:امیر

 ؟ چطور:ماکان

 وردا نمی مممیداد،ک جوابمو میکردم دعواش وقتی:امیر
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  نکن بیخیال،خودتوناراحت:ماکان

 ردخداروشکرک ،آمین شد راحت خونه زوداومدن از اینکه خیالش وسحر آمین دیدن با باباعلی-

 ردهک درست رو اقا گل دسته ارایش لوازم کمک ه،هرچندب نشده صورتش متوجه باباعلی هک

 بود،

 ،باسحرجاشونوروزمین بگیرن دوش هوی کنن لباساشونوعوض تا رفتن اتاقش هب باسحر

 . تابخوابن انداختن کنارهم

 ؟؟؟ آمین:سحر

  بله:آمین

 ؟ پسراروازکجامیشناسی این میگم..-

 ازبدشانسی...-

 ؟ چی یعنی....-

 گیراون شب هی بود من عمه اره) اشناشدم بودن اومده معین اقایه ختم بابا،واسه هیچی..-

 (امیربهتربود هرچندخداییش بود افتاده وحشیا

 ؟ شمال بریم میای آمین ،راستی اوکی..-

 ؟ خبرهه چ شمال...-

 . بشه متوه نصیب گفتم بندازم یادگاری عکس بابام ننه با برم میخوام سالمتی...-

  اینابشم مامانت مزاحم نمیشه روم ولی میخوادبیام دلم...-

 ؟ نمیشه روت بیای تومیخوای خونتون میام چطورمن بکش خجالت.... -

 شنبه اینا امانم نیستن ولی فردابرم میخواستم ،من. بریم شنبه یک ارهمیذ هبگواگ باباعلی هب

 دلشون ردمتوک ،انقدرتعریف میگذره خوش هدیگ بریم بیا. میریم یکشنبه هم ما هک خونه میان

 . میخوادتوروببینن
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 . ام تحفه من بابا اره..-

 .مجبورشدم شدم دوستی غربتی بایه نگم هاینک واسه ولی نیست شکی هک دراون... -

  بخوابم ارمنمبذ بخواب حاال ازلطفت ممنون..-

 سیخ متن موهایه کنممی فکرشم حتی اومد می بسرمون هچ اونانمیرسیدن هاگ میگم امین..-

 . میشه

 . کرد رحم بهمون خداخیلی موافقم اره..-

  مخموخوردیه دیگ بخواب خوب..-

  بخیر شب نیست هروک...-

 .بخیر شب..-

  آمین

 یتسوئ هی ما سوئیت . تاغذاروبکشم بودم باباعلی منتظر رومیز کردم واماده شام وسایل

اردر کن بود راست سمت اشپزخونه و بود پچ سمت هک کنارهم، داشت اتاق دوتا بود متری77

 منو راحتیه واسه باباعلی بود من تواتاق حموم ،چون بود بهداشتی سرویس حالم وردی

 نصب هم دوش هی بود بزرگ تاحدودی هک بهداشتی سرویس تو خودش

 خورشت ، بخوریم غذاروکشیدم منم و اشپزخونه اومد باباعلی. حموم کردوبودواونجامیرفت

 . داشتیم دوست خیلی جفتمون بودم کرده تدرس کرفس

 ؟؟ باباعلی: آمین

  بابا جانم: باباعلی

 ؟ برم میدین ،اجازه برم باهاش گفت ،بمن شمال بره چندروزو سحرمیخواداین...-

 برو داری دوست هاگ. مطمئنم ازسحرم دارم اعتماد بهت منم شدی بزرگ هدیگ دخترم...-

 . باباجان
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 . علی داش عشقی ،خیلی بابا عاشقتم...-

  نریز توبخوردخترانقدرمزه شام...-

 . علی اوس چشم...-

 و دمسحرزنگی هب رفتمو اتاقم هب. کردیم وسایالروجمع کرد کمکم باباعلی شام دازخوردنعب

 ردمک روقطع گوشی ه ک کرد وداد انقدرجیغ گوشی پشت خوشحالی از شمال میام هک گفتم

 . زنگید خودش ،دوباره

 . ای پانزهنشا هک الحق. کردی قطع رو شیشترچراگو:سحر

 یرونب ننداختن خوابگاه ،چطورتوروازاون گرفت درد گوشم ودادکردی جیغ انقدر خودتی: آمین

 . حرفه خیلی

 . کردی خیال چی خوابگام سرسبد گل من....-

  باال زده باز بله...-

 ؟ باال زده چی...-

 . جنابعالی بنفس اعتماد...-

 .بود دیگه چیزه منظورت کردم فک..-

 .ادب توبی ببنددهن...-

 . هست بیان هب حاجت هچ هست اعیان هک چیزی درضمن.چشم...-

 ؟ بیام نیست زشت سحر میگم...-

 . نگیر منم وقت برو آمین میکنی قد قد داری هدیگ....-

 یالسر تا باباعلی پیش رفتم منم. کرد قطع بزنم حرف بزارمن ه اینک بدون احمق دختره

 . ببینیم



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
49 

 ههمدیگ سحرقرارگذاشتیم با....ترمینال برم شدنم اماده درحال واالن گذشت هم دوروز این-

 .زدم کالباسی رژ هی با وریمل ضدافتاب درحدیه ساده ارایش هی ، رواونجاببینیم

 بایه پوشیدم یرشز بلنداز مشکیه زیرسارافونی هی با جلوباز کمرنگ بلندتوسی مانتو هی لباسمم

 هب موکولموبرداشت . رنگ مشکی ساده کالج یه کفشمم. مشکی شال هی و رنگ مشکی لگ

 نممچمدو ، اشتمنذ ولی بیاد باهام میخواست باباعلی بود رسیده آژانس. رفتم حیاط سمت

 . دمش ماشین سوار باباعلی وسفارشایه روبوسی دازعب خودم پیش عقب صندلیه گذاشت

 دازنیمعب شدیم سواراتوبوس ههمدیگ داکردندازپیع،ب بود رسیده اونم ک گرفتم باسحرتماس

 سحر داداش ،منتظر رسیدیم بابلسر ترمینال هب دعب ساعت 6-7 تقریبا . افتادیم راه ساعت

   دنبالمون تابیاد ،سامیاربودیم

 فتور سمتش به وسحر مااومد سمت هب سامیار و داد تکون دست براش سامیار سحربادیدن-

  اومدن من سمت هب دوتایی دع،ب سامیار توبغل خودشوانداخت

 . اومدین خوش ،خوبین؟خیلی سالم: سامیار

 . شدم مزاحمتون ،ممنون،شماخوبین؟ببخشید سالم: آمین

 . خودتونه ،خونه ،مراحمین خانم آمین حرفیه هچ این:سامیار

 . نمیشم مزاحم هن میگفت هی اومد می حرفازدی؟سامیارمگه بازازاین آمین:سحر

 ... شرمن بازم: آمین

 . حرفم وسط وپرید بدم حرفموادامه شتنذا سامیار-

 ماشین میارم وسایالتونو من خونه بریم هدیگ بهتره. ونزنین حرف این کنممی خواهش:سامیار

 رشس پشت ماهم روبرداشتو سامیارچمدونا . منتظرن اینا مامان هک ،بریم خیابونه طرف اون

 پنج ماناپارت یه سوم طبقه. سحراینا خونه رسیدیم دعب ساعت نیم .رفتیم ماشین سمت به

 سحر ،بادیدن دروبازکرد لیالخانم ،مادرش زد رو درخونه زنگ سحر .میکردن زندگی طبقه

 سحرواقعا مادر خانم لیال . گرفت دراغوش منو اومدو من سمت هب دع،ب کردن بغل همدیگرو
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 دل هب بودو جذابیپسر واقعا ،سامیارم بود رفته مادرش هب بیشتر سامیار بود زیبایی زن

 .مینشست

 . ازدیدنت خوشحالم جان آمین ،بفرما داخل ،بیان ها بچه اومدین خوش:لیالخانم

 . شدم مزاحمتون ،شرمنده خانوم لیال ،ممنونم سالم: آمین

 . خودته خونه دخترم حرفیه هچ این: خانم لیال

 ها خواب هک بود هخواب سه متری 020 هی سحراینا خونه. رفتیم خونه داخل هب باهم همگی-

 تسم هب. بود پذیرایی سالن چپ سمت هم ،اشپزخونه جدامیشدن سالن از پله دو طریق از

 النشونس دیزاین کال بود ای قهوه کرم مبالشون ست. ونشستیم رفتیم کنارتلویزیون مبل

 هشب رومیخواد کسی ببند چشماشو سحرگفت هب سامیار نشستیم همینکه. بود ای قهوه

 . بده نشون

 . بدم رونشونت کسی ،میخوام سوپرایزدارم واست سحرچشاتوببند:سامیار

 ؟ بدی رونشونم کی:سحر

 . چشاتوببند اول: سامیار

 . شمابگین ،مامان هدیگ نکن اذیت:سحر

  دیگه زودباش نمیگه چیزی مامان:سامیار

  باشه:سحر

 سمتش هب یپسر سالم صدایه با . بیاد گفت طرف هب سامیار چشاشوبست سحر اینک دازعب

 . پریدم متر هی سحر باجیغ کنم سالم بلندشم اومدم تا خورد بهش چشمم هک ،همین برگشتم

 .اینجایی ؟باورنمیشه اومدی محمدخودتی؟توکی وای:سحر

 چراسحراز میفهمم حاال. کردن بغل همدیگرو و رفت پسره سمته ب حرف این داززدنعب

 خورهمی قیافش هقشنگیه،ب پسر هم عا،واق داره دوسش سحر هک ،محمدکسیه زد جیغ ذوقش

 .... منو محمدروشوکردسمت. باشه خوبی ادم
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  اومدین ،خوش خانم سالم:محمد

 . ممنونم سالم:آمین

  ازدیدنتون شدم خوشحال:محمد

  همچنین ممنونم: آمین

 ؟ میای داری نگفتی چرابمن:سحر

  دیگه کنم گیرت غافل میخواستم:محمد

  غافلگیرشدم هم واقعا:سحر

   کنیم عوض تالباسامونو رفتیم سحر اتاق سمت هب کرد ازمون لیالخانم هک پذیرایی دازعب-

 یاسب دم موهاشم. پوشید ادیداس شلوارمشکیه هی با سبز شرت تی هی بخاطرمحمد سحر

 . بست

 ، پوشیدم مشکی شال هوی مشکی لگ یه با زانو تاباالیه نفتی ابی تونیک هی منم

 . خوشحالن بعضیاخیلی میبینم: آمین

 ، بیزارم کردن ازبوس میدونه کردچندش چندتابوسم بغلمو پرید حرفم این با-

 . کردم دورش ازخودم بابدبختی

 . کردی تفیم اه،گمشواونورتف:آمین

 . دادم افتخار بهت باشه ازخدات ونبات نقل قیمت داند خرچه:سحر

 . محمدجونتون هب بدهبرو  ممنونم: آمین

 دیگشو مدل هی ولی میدم حتما هک اون ه،ب جیگریه هچ وعشقم دیدی نگو وای:سحر

 هی گیر رقرا هک میسوزه واسش دلم ،البته تو عشق ارنذ منتظر بریم بیفت راه. ادب بی: آمین

 . بیفته وچل خل ادم
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 .اونی پشت کنه تعریف ازمن هاینک عوض...  هک واقعا:سحر

 . نشستیم دونفره مبل ویر کنارهم ،دوتایی رفتیم پذیرایی سمت هب دوباره باسحر-

 ؟ خبر هچ دخترا خوب: لیالخانم

 زا من عمه دروغگو دختره اه اه) ،خوابگاه دانشگاه بریم شده فقط ،کارمون مامان هیچی:سحر

 ( جاسردرمیاره همه

 . بشه عوض وهوات بزارحال برو آمین با بیرون هابرو مادر،بابچه برم قربونت: لیالخانم

 انیاتهر هک جاهاییم ،باورکن رفته ببندم شرط وحاضرم تهران کل نمادرم ای ساده هچ:سامیار

 ؟ خانم آمین هن ،مگه بلده این نیستن بلد خودشون

 ... گفتم بود گرفته خندم سامیار ازحرفایه هدرحالیک

 . نمیره جایی هن: آمین

 . میشناسم خوب رو عجوزه این من ه،دیگ معلومه ازخندتون:محمد

 رانمیاد؟چ بابا مامان راستی:سحر

 . میاد کارداره جایی: لیالخانم

 .اومد تابشم اقایه کردن کل کل سحرومحمد بیشتر هک زدن حرف ساعت هی بداز

 . کردی ،خوشحالمون اومدی خوش دخترم سالم: تابش اقا

 . دیگه ،ببخشید ممنونم سالم:آمین

  سحرمی لمث توهم خودته خونه دخترم کنممی خواهش: تابش اقا

 . دارین شمالطف ممنون: آمین

  انقدرلوس ،دخترم رو بابا هدیگ کن سحرول اه:سامیار

 . باشم توبغلش ،میخوام بابام واسه شده تنگ ؟دلم میکنی حسودی چیه:سحر
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 . دیوونمو و خل دونه هی یکی نکن اذیت سامیار: اقاتابش

 بابا اه:سحر

 .بره ارذب کن بابات ول سحرتوهم.بخوریم چایی بیا کن لباساتوعوض برو رضاجان: لیالخانم

 . خانوم چشم: اقاتابش

 سحرو دست از کلیم. زدن حرف هب نشستیم موندوتااخری ما پیش محمدم شب اون

 . محمدخندیدیم

 شرکت بایه هک سامیارگفت ،البته دریا بریم پیشنهادمن هاومدب ازشرکت سامیار هقرارشدفرداک

 . نمیرفت وگرنه بره مجبوره قرارداره توتهران معماری

 راوی

 ههمیش خونه اومد می سحرهروقت . کنارشه االن آمین هک باورکنه هنوزنمیتونست سامیار

 طاقت روزاخرسر هی . ببینه و آمین میخواست دلشه ک طوری، کردمی صحبت درموردآمین

 ... گفت سحر هب نیاووردو

 خم وتابری میکنی آمین آمین میای ازاول هک هست ای تحفه هچ دوستت این حاال:سامیار

 . میخوری مارو

 پاک و معصوم خیلی ،ولی نداره ای اسطوره ،زیباییه داشتنیه دوست خیلی سامیار وای:سحر

 . خوبیه دختره ،خیلی

 . ببینمش تهران شدبیام واجب پس:سامیار

 . جیگریه هچ رفیقم ببینی میدم نشون عکسشوبهت االن ربذا:سحر

 همون کردمی توجلب توجه وردشدرم هک چیزی ،اولین آمین عکس دازدیدنعب سامیار

 ، بود معصومیتش

 صورتش زچی وهمه داشت قشنگی چشایه ولی. زشت هن خوشگله خیلی قیافش بگی میشد هن

 .نیست وعملی ظریفه
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 نطوریای دختر هی عکس دیدن با فکرنمیکرد وقت ،هیچ شد جذبش آمین عکس بادیدن واقعا

 . بشه جذبش

 هبر نتونه هک اومدمی پیش موقعیتی ی ردفعهه ولی بره تهران به میخواست چندسری

 . خونشون اومده آمین اماحاال.

 نآمی تا انداخت توسرسحر یجورایی خودش اصال میاد فهمیدآمین شدوقتی چقدرخوشحال

 .... نهک باز جا تودلش و بده نشون آمین هوخودشوب کنه استفاده چندروزه بایدازاین . وبیاره

 هی چشم هب محمد هب هدیگ هک بود سالی 4بود خوشحال خیلی محمد ازدیدن سحرواقعا-

 ، نمیکرد نگاه پسرعمو

 ذشتگ قرن هی لمث براش بود رفته کانادا هب مهندسیش مدرک بخاطر محمد هک دوسالی اون

 واسه . نهآمی باخبره عالقش موضوعه از هک ،تنهاکسیم خوشحاله خیلی برگشته از اینکه ،حاال

 کی همیدنف فکرا این بیاد،با محمد چشم هب تا بزنه خوب لیخی تیپ یه گرفت تصمیم فردا

 . برد خوابش

 مانتوبلندکرم سحری ، بیرون برن باسامیارومحمد هک میشدن اماده وسحرداشتن آمین

 کتیه انتوم هی آمین. مشکی دستیه کیف با پوشید مشکی وشال شلواری جوراب یه زیرزانوبا

 .داد انجام برنزه ارایش هی ،سحر شیدپو قرمز شال شلواردمپاو با کوتاه قرمز

 . زد قرمز رژ هی سحرهم اصرار هوب مات ورژگونه نازک چشم یخط با ضدافتاب هی اماآمین

 ستینآ پیراهن هی ،محمدم بود پوشیده ای سورمه باشلوارلی سفید مردانه پیراهن هی سامیار

 .  شلوارسفید با ابی کوتاهه

 آمین لب هب چشمش وقتی ولی اومد خوشش خیلی فهوقیا تیپ تواون آمین بادیدن سامیار

 ولی نک رژشوپاک هبگ آمین هب بره میخواست دلش ، گفت زیرلب لعنتی هی کرد و خوداخمی

 ژشوپاکر دیگه یکی هک سامیاربود دل با انگارخدا اما) اینکاروبکنه هنبودک راحت رباهاشانقد

 . رفتن سامیار رنگ مشکی سوزوکیه سمت هوب اومدن بیرون ازخونه تایی4هر )میکنه
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 امیاروس صدایه طوریک هب رقصیدوسروصدامیکرد کلی سحر تتلو امیر اهنگ با توماشین

 . رددراو

 سیک هب هک بود معلوم ،ازصحبتاش خورد زنگ سامیار موبایل هک بودن دریا سمت هب توراه

 لب هیالیو کرده دعوتشون کسی هک گفت ها بچهه ب تلفن دازقطعع،ب اونجا تابرن داد قول

 امخصوص . بود خوشحال خیلی بودشمال اومده از اینکه آمین. برن کردن قبول ،همگی دریا

 قی،اتفا درانتظارشه اتفاقی چه ک امانمیدونست.) بود اومده خوشش ازش سامیار بادیدن ک

 (کنهمی زندگیشوعوض بکل ک

 . ودب قراردادبسته ونباهاش امروز هک همکارسامیار ویالیه هب رسیدن دقیقه وپنج چهل بعداز

 بودن هرفت تابش شرکت سمت هب راست هی تهران ،از رفتن امیراینا ویالیه هب وامیر ماکان-

  نبنظرشو سامیار هک مخصوصا ، بودن راضی بودن بسته هک ازقراردادی .تاقراردادوببندن

 . بود واقعاپسرخوبی

 . کندم ،انگارکوه ماکان چقدرخستم:امیر

 . بیرون دبریمعب کنیم استراحت ساعتی هی م،بری منم اره:ماکان

 . برواونجا چپیه سمت ،اتاقت موافقم اره...-

 . فعال باشه...-

 رنب میخواستن ،فردا بزن دور هی تابرن امیررفت سراغ به ،ماکان استراحت ساعت هی بداز-

 . روننبگذ خوش  و امروز هی حداقل

 ؟ چقدرمیخوابی هپاشودیگ ،اه ،امیر امیر:ماکان

 . میاد خوابم واقعا اربخوابمبذ ماکان:میرا

  دوربزنیم هی بلندشوبریم...-

 ،کجابریم؟؟؟ بخوابم گذاشتی هاگ بابا ای...-

 . دیگه جامیریمه ،ی نمیدونم...-
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 یرونب بگوبیادبریم ،اصال روبلده خوبی جاهایه اینجاست هی بچه اون سامیار بزنگ میگم...-

 . تنهانباشیم ماهم

 . پایین میرم من بیاپایین. یهفکرخوب اره...-

 . میام بزنم وصورتم دست هب ابی هی باشه...-

 ... بیرون برن تا زد زنگ سامیار هب ماکان-

 بفرمائید جانم:سامیار

  مجد ،ماکانم،ماکان سالم:ماکان

 اومده؟ پیش شماخوبه؟مشکلی حال سالم...-

 بریم یایب باهامون ،خواستم تهسررف حوصلمونم تنهاییم منوامیر بگم میخواستم فقط هن.... -

 ؟؟ بیرون

 .دریا بریم بیرون اومدیم خواهرمودوستش باپسرعمومو من راستش...-

 . تنهانباشیم ماهم ما، پیش بیان کناردریاست بهترماویالمون پس....-

 . نمیشیم مزاحم....-

 . میشیم خوشحال ماهم بیان دارین دوست هاگ نیستم تعارف اهل من...-

 . میایم میگم ها بچه هب شمچ باشه...-

  اوکی،منتظریم...-

 خواهر دوست پیش هواسشم ی ،همه بگیره کوچیک دوش هتای رفت اتاق سمته ب ماکان

 ، سامیاربود

 وشحالیخ از چشاش میزنه حرف درموردش وقتی ،سامیار هک کیه ببینه میخواست دلش خیلی

 همه بود جذابی پسر واقعا رسامیا.میاد دخترخوشش ازاون تابلوهه هک میزنه،طوری برق

 . داشت موقعیتیم
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 حموم متس هب فکرا این با. کنه نظرشوجلب باشه تونسته هک باشه خوبی دختره باید پس

 ، رفت

 ازگذاشتب پیرهنشم باالیه دکمه هی مشکی پیرهن یه با پوشید کتان شلوارمشکی هی ماکان

 میدیدش هروقت ارزو ، بودن مشکی اکثرلباساش همین ،واسه بود مشکی رنگ ،عاشق

 ، انگارعزاداره میگفت میکردو کلکل ،باهاش رنگ سراین

 رسیدن نادمهموعب ساعت حدودنیم .مشکی لی شلوار بایه پوشید سبز جذب شرت تی هی امیرم

 شدجاخوردن وارد دیدن هک دختری بادیدن ولی . امدبگن خوش تا رفتن سالن در سمت هب و

 وقتی ،ولی کردمی نگاه دوتا اون هب نگرانی کرد،با هول ردوجاخو اوندوتا دیدن از هم ،دختره

 دوتا اون هب باچشاش و داد دست بهش دلشوره امیر خبیث لبخند از کرد، نگاه امیر هب دوباره

 .نزنن حرفی هک کردمی التماس

 گوشیش خوردن زنگ بخاطر ،آمین افتادن راه ویال سمت هوب بردن حیاط وداخل ماشین

  روبده باباعلی بجوا تا وایستاد

 . خودم عشق هب سالم:آمین

 خبر؟ ه،خوبی؟چ باباجان سالم:باباعلی

 ؟ خبر هوچ سالمتی،شماچطورین....-

 ،ازم شمالی گفتم منم توگرفت سراغ اقا ،فقط نیست خبری ،اینجاهم خوبم منم....-

 . بابا دادم منم داره کارمهمی باهات ،گفت شمارتوخواست

 ؟ داره چیکارم نگفت ،کیان میدادین نباید بابا...-

 . ندم بهش نشد روم عزیزم، هن.... -

 . براتون شده تنگ دلم ؟ خوبین ،خودتون نداره اشکال بابا باشه...-

 . کمه چی هی ،انگار توخونه خالیه خیلی ،جات شده تنگ دلم منم...-

  میام هدیگ ،چندروز بابایی برم قربونت...-.
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 با،؟با داری ،پول باباجان باشه...-

 . ممنون دارم اره...-

 . بگو بهم حتما داشتی احتیاج ،پول میکنن صدام برم من باباجان باش خودت مواظب...-

 .خداحافظ ،میبوسمتون باشین خودتون مواظب ،شماهم حتما چشم...-

 هب تشونپش پسرم ودوتا بودن نشسته درسالن روب رومبل ،سحراینا رفت سالن سمت هب آمین

 .آمین سمت برگشتن داد آمینه ک المیباس ، بود آمین

  سالم:آمین

 عجبت آمین بادیدن ،جفتشون برگشتن عقب سمت هب دختری سالم وامیرباصدایه ماکان

 .آمینوداد جواب ماکان زودتراز امیر سحر، دیدن با بودن کرده شکایی هی ،البته کردن

 . توندیدن از شدیم خوشحال ،بفرمائید اومدین خانم،خوش آمین سالم:امیر

 . امیراقا ممنونم:آمین

 ، بود شده خشمگین بشدت میخوادآمینه سامیار هک دختری اون از اینکه ماکان ولی

 ،نکن شک تاسامیاراینا کنه جمع واسشوح ماکان میخواست اصل در زد امیر هک حرفی با

 . خودشومیخورد داشت ازدرون ولی کرد وجور خودشوجمع

 . میبینیم وباز انمخ آمین هک افتخاری هچ ماکان:امیر

 ؟ ماکان اقا ،خوبین ممنونم: آمین

 ، رداو نمی خودش رویه هب بودولی ترسیده ماکان وتخم اخم دیدن از آمین--

 . ترین ،شماخوب سالم:ماکان

 هک تادفرس لعنت شانسش این هب. نبود خوشایند آمین واسه اصال ماکان زدن حرف لحن این-

 . اونجاست امازونیم این میره هرجا

 . دروایستادین ،چرادم خانم بفرمائیدآمین:امیر
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 ( نشستم منم بزنین تعارف هی و وانستین چنارجلوم شمادوتا هاگ) ممنونم:آمین

 ونگرانی ترس از دوتا این دیدن با هک ،سحری نشست کنارسحر رفت هم آمین

 ، سرشوبلندنمیکرد

 اونودختری بفهمه یچیز هاگ همحمدک مخصوصا میترسید بفهمن سامیارومحمد از اینکه

 . میبینه سر سبک

 بدونه داشت دوست . نداشت خوبی حس ومیشناسن آمین ، وامیر ماکان از اینکه سامیار

 ... پرسید دلشو حرف محمد هک ومیشناسن آمین ازکجا

 ؟ اشنایین اینا ماکان اقا با ،شما خانم آمین:محمد

 نشسته قاشق عین باید یشههم)داد جواب زودتر ماکان بده جواب خواست آمین هک همین

 ( وسط خودشوبندازه

 . باپدرشون اشناهستیم بله:ماکان

 هک نمیکرد رفک.بود نشسته ساکت بزنن، تولد درمورد حرفی اونا اینکه ازترس میدیدسحر امیر

 براش دنبو ساده پسرعمویه هی فقط محمدم انگار ، ببینه باشه، خواهرسامیار اونم سحرواینجا

 هسراینک میخواد دلش چرا ،نمیدونست اومد می سحر هب بودو خوبیپسر محمدم ،واقعا

 سایلو مهموناشون برای تا رفت اشپزخونه سمت هب بلندشد. کنه اذیتش کمی سحرترسیده

 از هکن اذیتش ماکان نمیخواست ،دلش بود نگران کمی آمینم بخاطر . کنه اماده پذیرایی

 نهک صحبت باماکان بیشتر گرفت تصمیم بخاطرهمین میان بهم آمین سامیارو نظرش

 . باشه نداشته آمین هب تاکاری

 ، وردخ زنگ آمین گوشیه میکردن سامیارایناصحبت میکردو پذیرایی امیرداشت هک همین

 شدن ساکت همه دید وقتی ولی بده جواب نمیخواست ناشناس شماره بادیدن آمین

 . بده جواب مجبورشد آمین هب. وهواسشون

 . د،بفرمائی بله:آمین
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 ؟ آمین ،خوبی سالم:ناشناس

 شما؟: آمین

 ورید ؟هرچندازاین نمیشناسی صدامم هک شدم غریبه واست و میاد بدت انقدرازمن:ناشناس

  معلومه مدتت تواین کردنایه

 . کنم قطع نمیکنین خودتونومعرفی هاگ محترم اقایه:آمین

 . کیانم:ناشناس

 میکنه نگاش داره کنجکاوی با دید هک فتادا ماکان هب ناخوداگاه نگاهش کیان اسم باشنیدن-

 . گرفت ماکان نگاشواز دادو گلوشوقورت اب بازور ،ازترسش

 ؟ هستین ،خوب صداتونونشناختم شرمنده: آمین

 ،، کنم تحمل ،نمیتونم دوریتوندارم طاقت دیگه من ،آمین شمااره ازاحوالپرسیای: کیان

 . کنم صحبت باباعلی با کنی موافقت اگه میخوام

 هشنگا تندی ماکان شد باعث هک رداو زبان هب کیانو اسم کرد و هول حرف این باشنیدن-

 امین نززبو از کیان اسم سامیارازشنیدن ازاونورم. کنه مشت اعصبانیت زور دستاشواز و کنه

 . آمین سمت رفت واسشوح هوش تمام

  کیان اقا هن: آمین

 لب توجهم بود شاکی آمین دیدن از دراونق ماکان هک لبشوگازگرفت کیان اسم دازگفتنعب-

 نکرد کنترل هدیگ بود،واقعا توچشم بودو قرمزشده همه اون لب رژ با هک بود نشده آمین

 هی، بخوره اب لیوان هتای رفت اشپزخونه سمت هب بلندشدو باحرص بود شده سخت خودش

 برات مارد گفت لب وزیر زد خبیثی لبخند کمترشدو عصبانیتش هک زد بسرش فکری دفعه

 نبود نباکیا کردن صحبت هب واسشح هک بود وبلندشدنش ماکان انقدرتوفکر آمین.. آمین

 .اومد بخودش باصداش

 میکنی؟ آمین،گوش الو الو:کیان
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 (عمت ارواح اره) کنممی گوش بله: آمین

 . دارم دوست ؟من آمین هن چرا:کیان

  اجازتون با کنم صحبت نمیتونه جاییم ببخشیدمن: آمین

 . کرد روقطع وندادوگوشی کیان هب زدن حرف اجازه هدیگ حرف این زدن ازدعب-

 آمین زا بودن دور فکر ،حتی زمین ریخت رومیزشو وسایالیه تمام عصبانیت شدت از کیان--

 مال آمین جوری هیچ ارهنمیذ ه،بافکراینک نباشه اون مال اینک هب برسه هچ میاد عذابش هم

 ارومترشد خودشه مال فقط و باشه هدیگ کس

 هب ودب معلوم ازبوش هک نسکافه سینی هی با و داشت لب هب خنده هک ماکان بادیدن آمین

 (. طوفان از قبل ارامش این نمیدونست)شد اروم کمی اومد می سمتشون

 بخو ،چون امیرشد ونگرانی تعجب باعث اینکارش هکرد،ک تعارف نسکافه همه هب ماکان

 دنش خالی بادین ه،ک توسرشه ای نقشه ،مطمئنن نهبک ازاینکارا عمرا ماکان میدونست

 .شد تبدیل یقین هب حدسش آمین رو نسکافه

 هم بود شده کثیف مانتوش هم ولی دورکرد مانتوروازخودش پریدو ازجاش زودی آمین

 ...اومدسمتش بود،ماکان سوخته

 ؟ نشد خوبه؟طوریتون ،حالتون. شرمنده:ماکان

 فهمید هدیگ چیزه هی چشاش ولی میداد نشون نگران وخودش هک ماکان سرشوبلندکردبادیدن

 . اینکاروکرده قصد از هک

 نشد؟ هک ؟چیزیت خوبه حالت آمین:سامیار

 . خوبم سامیار اقا هن:آمین

 . کنی عوض باید. شده افتضاح خیلی مانتوت: سحر

 .میشه کثیف زیرمانتوتونم لباس بمونین بخواین اینجوری اره.:محمد
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 . کنین عوض لباستونو باال بیان راهمهم خانم آمین:امیر

 . نیست همرام لباس من ولی: آمین

 . توماشین میندازم ،مانتوتونم میدم پیراهن بهتون باالمن بریم بهتره:ماکان

 . کن عوض برومانتوتو اره:سحر

 تگف محکم خیلی ماکان هک آمینوببره خواست بود شده فکرماکان متوجه حااله ک امیر

 وضع لباسشو تا باال طبقه رفت ماکان سر پشت آمین. میکنه درست وخودش مقصرخودشه

 ( درانتظارشه چی بدون اینک بدون) کنه

 شرفتن با میترسید ،ولی نیاره آمین سر بالیی ماکان تا باال بره میخواست امیردلش

 ترکنه، سامیاروحساس

 رشس ماکان اینکار سر میخواست دلش سامیار . بودبدازرفتنشون کرده اخم االنشم همین

 باال هارفتتن باماکانم از اینکه، سوخته آمین داغ نسکافه اون بودبا مطمئن ،چون دادوبیدادکنه

 سامیار کردمی سحرفکر نبود، آمین محمدبود،یاد هب واسشانقدرح هک سحرم بود شاکی

 ، حرفابود سامیارتیزترازاین ه،درصورتیک خبرنداره محمد هب ازعالقش

 .بود نگرانیش باعث بیشتر واین بود شده ماکانم عملهایال عکس متوجه هک طوری

 تونستن همین ،واسه اینابدونه ماکان با آمین ارتباط بیشتراز میخواست دلش سامیارخیلی

 ....امیر سمت وروکرد بیاره طاقت

 ؟ اشنایین خانم آمین با وقته خیلی شما امیرجان:سامیار

 .یارودادسام جواب فرستادو ماکان هب لعنت هی ،تودلش بود سامیارشده منظور متوجه هامیرک--

 آمین شختم ،تومراسم ومیشناختیم معین اقایه خونشون مابیشترصاحب ،البته زیاد هن:امیر

 . دیدیم وباباشو

 . بیشترهمومیشناسین کردم فکر:سامیار
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 (�میگی راست توک) داشتیم باربرخورد هی فقط هن:امیر

 نشون دوبرخور هبیشترازی چیزی هی رفتارماکان بنظرش امیروباورنکرد حرفایه سامیار ولی--

 . بپرسه سحر از بعدا گرفت میدادتصمیم

 دست در چهارچوب تویه کرد و وباز دراتاق ،ماکان رفت باال طبقه هب ماکان همراه هب آمین--

 . بشه اتاق وارد کرد اشاره آمین هب واستادو غلیظ اخم هی با و سینه هب

 ،بافکراینک اومده تنها اونم چرادنبالش هک افتاد کردن غلط هب انماک حالت بادیدن آمین

 ،بازویه ودب آمین فرزتراز ماکان ولی ، پایین بره زودتر تا ماکان هب کرد پشت ، پایین برگرده

 ...کرد قفل ودرو رفت اتاق داخل ب ،خودشم تواتاق کرد وپرتش گرفت آمینو

  آمین

 ه،ب ودمب ترسیده درحالیک. جلودرواستاده یبشوتوج کرده دستاشو دیدم سمتش برگشتم--

 ... اومدم حرف

 . خوبه ولباسم نمیخوام لباس ؟اصال برم کردی؟میخوام چرادروقفل: آمین

 اب ،ازترس کمدبرخوردکرد با تاپشتم رفتم عقب عقب منم اومد بسمتم حرفا این داززدنعب

 ...رولبم گذاشت یدتهد بعنوان انگشتشو هک بزنم حرفی خواستم. دادم وقورت گلوم

 فهمیدی؟. بشنوم ازت اضافه حرف نمیخوام کالمم ،یه هیس: ماکان

 . تررفت مقدارعقب هی. دستشوبرداشت ،اونم دادم تکون اره معنیه هب سرمو-

 ؟ نرو کیان ور و دور نگفتم بهت همگ:ماکان

 ....ور دور برم باید چی ،واسه ندارم کاریش بخدامن: آمین

 ( گاوه هک واقعا) حرفم ریدوسطوپ بدم ادامه نذاشت

 میدی؟هان؟؟؟ حرفاروتحویلم این هک دیدی چی ،تومن هه:ماکان

 ...فشارمیداد درحالیکه و گرفت تودستاش وچونمو شدسمتم خم



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
64 

 . جوابموبده ودرست نکن ترم سگ ازاین آمین:ماکان

 . میگم راستشوبهت دارم ،من کن ،ولم ،آی کردی فکموخورد: آمین

 بود؟ زده زنگ چی واسه:ماکان

 . نه گفتم منم ببادخواستگاری کنه صحبت بابام میخوادبا گفت:آمین

 . چسبوندم کمد خودموبیشترب ازترس هک گوشم بغل روکمد کبوند چنان دفعه هی-

 اهیاشتب حرکت بعد هب ازامروز بفهم آمین بحالت وای. میزارم دلش هتوب ،داغ گوخورده:ماکان

 فهمیدی؟. باشی کرده

 . میکنن شک اربرمذ،حاالب هار.... :-

 باسامیار نکنه ؟ بخوری گوهی هچ شمال ؟اومدی سامیاری نگران نکنه ،چیه درکه ب.....-

 ؟؟؟ آمین ؟اره داری رابطه

 واسه؟ داری منوسامیار رابطه هب چکار تو بعدشم. میبینمش دارم باره اولین من خدانه به ...-

 ...بتو باید اینم

 انداخت چنگ حرف دازاینعب.  تواتاق میریزن همه االن ،گفتم شو خفه گفت زد دادی چنان

 رد،اززورد من سمت ب پایین خودشم صورت باال سمت هب وصورتمواوورد سرموکشید موهایه

 . رودستش گذاشتم دستامو دوتا

 . کن ولم ،توروخدا دردگرفته سرم کن ول موهامو آی: آمین

 .کوچولو باشی زدنت حرف بهترمواظب:ماکان

 چشام بعدش حرف با ولی. کرد ولم کرد و بهم نگاه ه،ی میریخت اشکام ورددردوترسازز-

 . چهارتاشد

 درار مانتوتو: ماکان

 چی؟؟؟؟...-
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 ...... وقتمونگیرآمین زودباش درارم من میخوای یا شدی کرم...-.

 . درنمیارم ؟من درارم چی مانتوموواسه: آمین

  بیام تابخودم اومد بسمتم حرفم بااین

 هام ونهسرش هک ، بود تنم جیگری قایقی یقه شرت تی هی مانتوم ،اززیر ورمانتومودراووردباز

 رمس بلندشد،دوباره هک هقم هق صدایه بودم وردها کم ازدستشه دیگ واقعا. بود تودید قشنگ

 ... دادزد

 ؟ کنی گوش حرف بلدنیستی ادم بچه ؟مث باشه سرت باالیه بایدزور ببرصداتو،همش:ماکان

 . اربرمبذ کن ولم توروخدا: آمین

 .ادد سفیدمردونه پیراهن ی وازتوکمد ردکرد کمد منوازکنار بده اهمیت بحرفم هاینک بدون-

 یاینجور بزن وصورت دست ه ب اب ی بهداشتیه سرویس دره ،برواون بگیربپوش: ماکان

 . تابلویی پایین بیای

 زمین باخودشو داره مشکل روانی ،پسره نداره کاریم هک شد راحت خیالم حرفش این با-

 لیمشک هچ دزدیدو چی واسه منو ؟هنوزنفهمیدم من زندگیه تو شد پیداش ازکجا ،این وزمان

 امالک صورت این با دادم ماکان هوب حق صورتم بادیدن رفتم سرویس سمت هب. داره بابام با

 ، زدم صورتمواب نشه خراب ارایشم هک ،طوری تابلومیشدم

 . منداشت جادوگرا از کمی دسته گریه همه این با وگرنه بودن ضداب شمارای لوازم حاالخوبه

 منتظرو برداشتم مانتومو تخت سمتم رفتم.بود وایساده کنارپنجره ماکان اومدم بیرون وقتی

 . پایین تابریم ماکان

 ممن رفت در سمت هب بزنم حرفی اومدم تا. کردمی نگاه منو بودو واستاده همینجوری ولی

 . سرش پشت

 ... دیوار هب منوچسبوند سمتمو برگشت دفعه هی

 ..... چیک: آمین
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 لحظه دچندعب میبوسید اروم شد،اولش باز دوبرابر چشام رولبام لباش باقرارگرفتن-

 نداشت ای فایده ،هیچ ازم تادوربشه میزدم سینش هب میبوسید،هرچی لبامووحشیانه

 هب کرد شروع اروم هک بودم ردهاو کم نفس ه،دیگ کرد قفل وباالسرم گرفت دوتادستامو

 . کنه کشیدتالبشوپاک ،انگشتاشورولبش کرد ول دعب بوسیدنو

 ینزن رژ اینجوری هتادیگ گرفتم لب ازت ،من باشن توچشم لبات زدی لب رژ دیدم:ماکان

 .تابلونمیکردی انقدرلباتو وگرنه نمیادانگار بدت توهم ،هرچند

 .میخوره بهم ازت حالم:آمین

 . کشید رولبام ارهدوب انگشتشو-

 دعب ،سریه باشی کارات مواظب بهتره ،توهم نداد نبودوحال خوشمزه اصال البته:ماکان

 . آمین باش مطمئن نمیام، وکوتاه میارم سرت بدترازاین

  دیرشده مقدار ه،هرچند،ی تادیرنشده بهتره حاال

 . رفت در سمت هب حرف این بعداززدن-

 میخوای؟ لب باز نکنه چیه؟ اینجاواستی تاصبح میخوای:ماکان

 . هستی ادبی بی ادم واقعا تو،تو،تو: آمین

 . بیفت راه باز سراغت ،تانیومدم هست هک همینی:ماکان

 گریهو زمین بشینم میخواست دلم وعصبانیت حرص زور ،از کنم خفش واقعا میخواست دلم-

 خصوصام یرکردنموند واسه بدم جوابی هچ االن نمیدونستم ،ولی پایین رفتیم ماکان ،با کنم

 ... سمتم برگشت ماکان سالن هب مونده پله چندتا .قرمزم چشایه این با

 ساعت باش اماده (میکنی اعالم هک چه بمن برگرد خوب)، مافردابرمیگردیم راستی:ماکان

 . تهران دوبرمیگردیم

 . ونمیام بیام نمیخوام ؟من میگی چی معلومه: آمین

 . باش فرداحاضر:ماکان
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 گرفت ردد پام هک زمین هب پاموکوبوندم حرص از پایین رفت بزنه حرفی بمن هینکا بدون--

 ،چکارمی؟ بابامی ننمی بگه این هب نبود ،یکی

 . میرم من کرده رفک هاگ ،کورخونده پایین داغونتررفتم صابیبا اع

 اومده خوشم ازش واقعا ،من بشه ناراحت سامیار نمیخواست ،دلم کرد اخم ما سامیاربادیدن

 .....بیاد خوشش ازمن اونم میشه ،چی

 کردی؟ ؟توگریه دیرکردی انقدر چرا آمین:سحر

 ک بگم چی بودم مونده. میکردن نگاه بما همه حرفش این با بدم جواب چی خداحاال وای-

 .... ماکان

 اسهو افتادزمین لیزخورد پاش تواتاق توحمام کنه عوض مانتوشو رفت نیست چیزی: ماکان

 .کرد گریه همین

 ییعن کردن نگامون طوری ،همه دوسالن بچه مگه نبود بهتراراین حرف کنه لعنتت خدا--

 . خرخودتونین

 ؟ نشد هک چیزت:سحر

  خوبم هن: آمین

 . بره میخواست دلش ،آمین دریا بریم بهتره:سامیار

 . برم یعنی پیراهن این با من-

 ؟ نریم نمیشه: آمین

 ؟ دریا برین نمیخواست مگه دلتون شما:محمد

 . گشادبیام پیراهن این با ولی چرا: آمین

 . بیاد نمیشه هک لباس این ،با میگه راست:امیر

 . داتومیکنیمعب کن خشک مانتوشومیندازم واستین ساعت نیم:کان ما
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 . میریم دیگ ساعت نیم هی بهتره اینطوری اره:محمد

 وقمذ دورتراز میک ازفاصله دریا بادیدن. دریا رفتیم مانتوم شدن ،خشک ساعت بدازنیم-

 وهاخورد بچه هب چشمم تازه سحروصداکنم رفتم . کردم وباالپایین هم ب دستاموکبوندم

 .پایین سرموانداختم ازخجالت ، شدم متوجه و موقعیتم

 .... زد روم هب لبخندقشنگی افتاد، سامیار هب ،نگام.بودم نکشیده انقدرخجالت عمرم تو

 . نیست حالیش نوازی مهمون هحرکس جلوتراین بریم بیا خانم آمین:محمد

 ؟ ایرادمیگیری ازمن چراهمش تو:سحر

  میگم دروغ مگه: محمد

 ستیم،وای اینجا ببرمت، آمین بیا. کردین کل کل انقدر وخوردین مخمون توروخدابسه:سامیار

 . روبخورن همدیگه حصب دوتا،تا اراینبذ میشیم دیوونه

 . داره خوردن ریختم یب این اخه بدی بهترنبودبخوردمون چیزه:محمد

 ....دریا نزدیک رفتیم چهارتاهم ،ما دنبالش سحرافتاد محمد حرف این با-

 سواری؟ قایق بریم موافقین:امیر

 گرفت دستمو ماکان سوارشدن ،موقع قایق بریم کردن واعالم موافقتشون همه-

 . وجلوترن نیست بما واسشوناوناح ،خداروشکرکردم

 . میشینی من ش،پی بریم باهم صبرکن:ماکان

 . ندیده تاکسی کن ول دستمو: آمین

 ؟ هدیگ ،سامیاره ازکسی منظورت:ماکان

 میخوای؟ چی توازجونم: آمین

 جونتو:ماکان
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 بگم بته،ال گودزیال این پیش افتادم بدم شانس از من هک نشستیم طوری نشستن موقع--

 ..... کرد اخم ما سامیاربادیدن بازم. بشینم پیشش من هک کرد کاری

 

 

  ماکان

 من، شدم انقدرشاکی چرا نمیدونم میاد خوشش سامیار هک دختریه آمین دیدم از اینکه--

 همیدنف با حاال ،ولی کنم دور وازش آمین خواستم پدرش کار وتالفیه کیان با لجبازی بخاطر

 رفتم خونهآشپز هب بیشترشدو عصبانیتم شدت کیان زدن زنگ دازعشدم،ب شاکی موضوع این

 ، رفتم سالن سمت هوب برداشتم استکان سینی زدی سرم هب هک ،بافکری

 روش مریخت رو نسکافه ازقصد رسیدم هک آمین ه،ب امیرشدم تعجب متوجه کردم تعارف وقتی

 فهمیدانگار کرد نگاه بهم وقتی خودشم ، نسوخت دلم اصال ولی بود داغم ،خداییش

 هتوسرم امیرفهمیدچیزی ، البا بردمش لباسش کردن عوض هوای به. ازقصداینکاروکردم

 ، شدم سامیارم اخم میبرمش،متوجه خودم گفتم جدی خیلی هک ببرتش خواست

 واقعا، تواتاق کردم پرتش هک برگرده میخواست آمین. میخوره حرص شدک خوشحالیم باعث

  واین بودازم ترسیده

 ، بشه شکه ای بترسه نمیدونست مانتوتودرار گفتم بهش هک موقعی..... میشد خوشحالیم باعث

 مکن کاری باهاش میخوام فکرمیکرد ،بیچاره وردمدرا سمتشو رفتم ،خودم خاطرهمین واسه

 جیگری لباس اون با واقعا.کنممی وقتش هب اونم ،البته بودم خندموگرفته جلویه سختی ه،ب

 .....میخواست دلش ادم اومد می پوستش سفیدیه به هک

 هوای هب ندم دستش کاری اینکه ،واسه وببوسمش کنم بغلش میخواست دلم واقعا بادیدنش

 احبص کسی ارمبذ نمیتونم ، داره توپی هیکل واقعا ،لعنتی بره گفتم فرستادن، صورت

 مبرنمیداشت ازش چشم اومد ازسرویس وقتی. استفادشومیبرم من ،اول بشه چیزی همچین

 هاینک ربافک ،ولی ونبیر بریم هک رفتم در سمت ه،ب بود توچشم خیلی واقعا رولبش رژ ،اون
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 سیدمشمیبو اروم اول دیوار هب چسبوندمش باشه، داشته منو حس لبش بادیدن سامیارم نکنه

 من لهیک حریف ولی کنم ولش کردمی ،تقال بوسیدمش وحشیانه هدادک مزه انقدربهم ولی

 وگرنه ، کردم ولش بودک ردهاو کم نفس ، دادم ادامه کارم هوب گرفتم دوتادستاشوباال نمیشد،

 رتیکدرصو بود، مزه بی گفتم دراد وحرصش پررونشه اینکه واسه میبوسیدمش، همینجوری

 فقط یشدمم بیشترراغب ترمیشدم نزدیک بهش هرچی .بودم گرفته هک بود لبی ترین خوشمزه

 یشنمیخوادپ دلم گفتم،واقعا جدی بامابرگرد فردا گفتم بهش وقتی روپله .باشه خودم مال

 گفتم درجوابشون وقتی . پایین رفتم راموکشیدم ورد،منممیا در پرروبازی داشت. سامیارباشه

 وسامیار هک گفتم اینجوری ازقصدم ، پروندم چرت چیز هی فهمیدن همشون لیزخورد آمین

 وصامخص گرفت خندم آمین ذوق ،بادیدن دریا سمت رفتیم .بود معلوم ازاخمش ، کنم حساس

 دمش جدی ،دوباره آمین هسامیارب لبخند بادیدن ولی هستیم، همراهش ما شد متوجه وقتی

 .کردم واخم

 آمین بودیم سوارقایق وقتی ، بشینه کنارم آمین هک کردم کاری سواری قایق وقعم

 من تسم ترسیدوکمی دورزد قایق وقتی ولی ، نبود هیچی متوجه هبودوک انقدرمحودریاشده

 ودنخبرب بی من ازنیت هک هاهم چه،ب تندتربره گفتم ران قایق ه روب حرکتش این با اومد،

 اقتط نتونست دیگه آمین دورزد هی و گرفت شدت قایق سرعت وقتی ، کردن همراهی بامن

 هب زد چنگ ،ازترسش بگیرمش توبغلم هک من واسه ای شدبهونه اینم ، بازوموگرفت و بیاره

 ... کرد جمع خودشوتوبغلم لباسمو

 . سممیتر من بره توروخدابگویواش ماکان: آمین

 . ترسیده آمین بره یواش گفت قایقرانه ب سامیاررو بزنم حرفی تاخواستم--

 ردمدستمودرازک ، رفتیم ساحل سمت هب قایقرانی عرب ،بعدازیه خودشوکنارکشید هم آمین

 ایقق تکون بخاطر بشه پیاده میخواست وقتی . کرد امتناع ولی بشه پیاده تا آمین طرف

 ..... توبغلم فتادگرفتمشوا هک بیفته بود نزدیک

  راوی 
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 خجالت واقعا ،ازماکان هابیان تابچه تروایستاد طرف اومدواون بیرون ماکان ازبغل امین--

  وقتیتوقایق میکشید،مخصوصا

 راضی اومده پیش ازوضع اصال سامیار . زودتربرن میخواست ماکان،دلش بغل ورفت بودن

 اکانم دندونای میخواست ،دلش بود عصبانی بشدت بود ماکان توبغل آمین از اینکه، نبود

 یادهپ راه ،محمدوسط رفتن خونه هب کرد و ،کاروبهونه رفتن ساحل هب هدازاینکعب ، وخوردکنه

 ، کارداره خونشون میخوادبره گفت سامیاراینا خونه نرفتن کردن اصرارم هرچی شد

 نوبتی وسحر آمین خونه رسیدن وقتی . بود خوشحال واقعا بامحمدبود امروزم سحرازاینک

 وبیچ وسایالیه کلی بازار رفتن باسحر هک ،صبح زودخوابید آمین دازشاممع،ب حموم رفتن

 ، وردخ زنگ موبایلش ک بشن بوتیکی هی وارد میخواستن . خرید خودش برایه وتزئینی

 کردفکر خورد زنگ باز بد ،چندلحظه کرد قطع گوشیشو ندادو جواب ناشناس شماره بادیدن

 ....داد جواب باخوشحالی باباعلی شماره بادیدن لیو ناشناسه باز

 جانم؟؟: آمین

 باباجان سالم:باباعلی

 ؟ خبر ه؟چ بابایی ،خوبی خودم عشق سالم: آمین

 ؟؟ نکنیا بابات ازاین یادی ه،ی دخترم سالمتی: باباعلی

 یادشمانباشم؟ میشه ه،مگ زدم زنگ بهتون دیشب هک بابامن اه..--

 ؟؟؟ رویادته مشهدی ،عمورضا بابا میندخترم،آ کردم شوخی...-

 شده؟؟ چیزی بابا البته...---

 گیردادن ارش اونو ،حاال منن پیش ،ازدیروزاومدن، تهران باپسرش اومدن باباجان هن... -

 . مشهد منوببرن

 امام پابوس و میکنین عوض وهواییم اب هی نمونین تنها برین ،شماهم بابا خوب هچ...--

 . میرین رضاهم



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
72 

 میای؟؟؟ میشی؟؟کی توچی برم بابامن...-

 .ممیای هدیگ روز دوسه. هست سحرم ،تازه هست ادم همه اون ،توویالهم نیستم بچه منکه..-

 ؟ نداری احتیاج پول هبابا،ب باشه...-

 . گرفتم ازبازار االن وسیله ،کلیم دارم عشقم هن...-

 .باش خودت مراقب دخترم باشه...--

 ؟؟؟ میرین شماکی راستی...-

 .قطار بلیط گرفتن واسه خبرمیدم االن ،بهشون منتظرخبرن بعدازظهر، امروز ما....--

  خداحافظ میبوسمتون. باشین خودتونم مراقب خبربدین بمن باشه...--

 ...داد جواب کنه نگاه اینکه بدون باشه شایدباباعلی خوردبافکراینک زنگ گوشیش دوباره--

 .بابا جانم: آمین

 ندادی؟؟ جواب زدم چرازنگ...--

 (منوازکجااوورده شماره این)، گردشد چشاش صداش باشنیدن آمین---

  باتوبودم؟؟..---

 اووردی؟ منوازکجا شماره: آمین

 بود فهمیده خوب ن) برمیاد ازم کاری همه ؟نمیدونی کوچولو گرفتی کم منودست....---

 (برمیاد کارازش همه

  اقاماکان دارین چیکارم:آمین

 . بیای زدم دوزنگ اشب اماده:ماکان

  نمیام من ولی: آمین

  دوحاضرباش نکن سگم آمین:ماکان
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 ؟ کنه بودچیکار مونده حاال...بود کرده قطع روماکان گوشی بده جواب اومد تا--

 .اومد سحربخودش ،باصدایه بره میخواست هن ، بره میتونست هن

 چراوایسادی؟ بیادیگه آمین:سحر

 ........ تسحررف پیش بوتیک داخل هب آمین

 ماکان

 . یکنهم خطشوخاموش و میزنه منودور عوضی ی دختره ، دیوار هب موبایلوکبوندم باعصبانیت

 و منودورنزنی سامیار، اون پیش بخاطرموندن دیگه  هک بیارم سرت ،بالیی آمین برات دارم

 . نکنی توخاموش خط

 .... ابهبخو من کردن ملتح بجای داد امیرترجیح هک بودم سگ انقدر تهران امیربرگشتیم با

 باصدایه ... شده بیشترم هیچ هک نشده کم اعصبانیتم میگذره ازشمال برگشتنمون از دوروز

 .... رفتم سمتش هب موبایلم

  بگوکاظم:ماکان

  اومدن اقا،خانم..--

 بود؟ اومد؟باکی کی:ماکان

  مشهدن نیست خونه پدرشونم شدم اقامتوجه ،راستی بودن ،تنهاهم پیش دقیقه ده..--

 . شدبگو خبری کن واستوجمعح باشه:ماکان

 . نیست باباشم هک بهترازاین ،چی روتخت خودموانداختم تماس قطع دازعب-

 آمین

 بکنه اریمبخوادک احیانا ه،اگ ماکان پس مشهد رفته هک افتادم باباعلی یاد ازبازار دازبرگشتنعب

 وشخام فکرخطمو این با (تهران برمیگشت فکرونمیکردو این وقت هیچ کاش)، نمیتونه
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 هب سحر.بیرون رفتیم باسامیاروسحرشام فرداش زدم، حرف باباعلی با سحرم ،ازخط کردم

 .. برگشتم سمتش ب سامیار باصدایه .. مارفت ازپیش زدن حرف تلفن هوایه

  خانم؟؟؟ آمین:سامیار

  بله: آمین

 میتونم؟؟؟ ازتون بپرسم شخصی سوال هی میخواستم...-

 . یدبفرمائ...-

 هست؟ توزندگیتون شماکسی....-

 سامیارچطور؟ اقا هن...-

 شک امیارس بود معلوم رفتارماکان اون با)هست؟؟ شماوماکان بین چیزی ببخشیداینومیگم...-

 (میکنه

  نیست بینمون چیزی هن... -

 روبچرخونم، زندگی هی بتونم هک شدم ،انقدربزرگ سالمه 27 من خانم آمین....-

 همینه،قبلن ،ظاهروباطنمونم دیدین نزدیک از هک ،خانوادمم مشخصه ممکاروبارموزندگی

 میکنین؟؟؟ ازدواج ،بامن اومده خوشم سحرعکستونودیدموازتون بخاطرتعریفایه

 ..... بدم نشون العملی عکس هچ نمیدونستم واقعا زد بهم سامیار هک ازحرفی-

 بگم؟ چی نمیدونم من راستش:آمین

 طاقت نم زودترخبربدین ،فقط برسیم خدمت باخانواده تا ربدینخب بمن فکراتونوبکنین...-

 ....010202. کنین یادداشت کردنوندارم،شمارمو صبر

 .منذاشت روهم چشم ازخوشحالی حبودتاصب کرده خواستگاری ازم سامیار ازاینک شب اون--

 .دامیادفر گفت منو نیومدپیش شب کارداشت سحرچون ، تهران سحربرگشتیم همراه هفرداب

 بکس شام ی دازحمومعب. حموم رفتم توماشینو کثیفاموانداختم ،لباس خونه رسیدم وقتی

 رفتم اتاق ه،ب عالقم مورد سریال دازدیدنعب . زدم زنگ هی باباعلی هب و کردم درست
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 زخوابا تقی باصدای دعب ساعت ه،ی رفتموخوابیدم تختم سمت خواب، لباس هی وباپوشیدن

 ، نبود خبری ولی بازکردم درو و اومدم بیرون ،ازاتاق بود بکس واقعا ،خوابم بیدارشدم

 زورترس زا ،چشام وشکمم دهنم جلو دستی گرفتن با میرفتم اتاق سمت در،داشتم دازبستنعب

  نمک تقال کردم سعی. خوندم فاتحمو کنارگوشم صدایه باشنیدن ولیزد  بیرون ازحدقه

 کرده بغض ، میکردم خسته خودمو  ،فقط یدنمیرس بهش واقعازورم  ،ولی ازادبشم ازدستش تا

 هر بودمومیخواستم

 ، زد هک باحرفایی ولی باشه، وتوهم خواب فقط اینا ی همه یا ، ازادبشم زودترازدستش چه

 .... بیداربیدارم شدم مطمئن

 وردیدرا بازی زرنگ خودت خیال به کوچولو،ولی نزن منودور بودم بوده گفته بهت...--

 ، دستموبرمیدارم.

 اشاره ابفهمیدی؟؟؟، ،باباتونمیبینی وقت هیچ ه،دیگ بکنی ،حرکتی دادوبیدادکنی بخوای

 . اره هک فهموندم سربهش

 قتو هیچ هدیگ دراری بازی زرنگ کجاست؟بخوایه ک امارباباتوندارم فکرنکن درضمن.....-

 .......اجونتونمیببنیباب

 ماکان

 آمینم ستنی باباشم فهمیدم ،وقتی بده هموخبرشوب وبگیره امارآمین بودم سپرده کاظم هب--

 مشکی لباسایه بکل ، خونشون سمت افتادم راه شب دوازده ساعت تنهاست،نزدیک

 تا بدم وکوچول اون هب بودتادرسی موقعیت بهترین االن . گذاشتم مشکیم کاله هپوشیدم،ی

 ...( رچطو آمین نداشت خبر ماکان ولی) کنه بیرون سرش منواز زدن دور فکر اخرعمرش

 ظمکا با ازهمونجا ، داره راه پشتی کوچه هب شدم متوجه سوئیتشون، طرف رفتم هک اونروز

 ، توحیاط وپریدیم باال رفتیم ازدیوار

 .... کرد باز درو ،کاظم بود قفل دروخونشون
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 . تلفن ایهپ بگی چی باید باشه یادت زنگیدم ،هروقتم نیاد کسی باشه واستبروح کاظم:ماکان

 . هست واسماقاح چشم:کاظم

 ؟ کردی خراب سمتو این دوربین مطمئنی:ماکان

 گرفتین؟ کم ،مارودست تخت خیالتون اقا بله:کاظم

 . واینستا ،برو دزدید اشتباهی دختر من عمه فقط نه:ماکان

 . اجازه با اقا چشم:کاظم

 متوجه دعب دقیقه داد،چند بدی صدایه که دروببندم ،اومدم داخل رفتم کاظم بدازرفتن

 یدند ،خداروشکرمنو کردم پنهون آشپزخونه تو ستون پشت خودم و شدم آمین بیدارشدن

 ،تقال شکمش دور دستمم یه دوردهنشو دستموگذاستم هی ، برمیگشت اتاق سمت هب ، وقتی

 ب روعش کنارگوششو وایستاد،سرموبردم لحظه چند ه،ی صداموشنید ،وقتی کنم ولش کردمی

 ..... کردم زدن حرفه

 شروتخت،اتاق کردم پرتش و اتاق هب بردمش دستموبرداشتمو شد تموم حرفم اینکهدازعب-

 .....ببینی زدشو وشک ترسیده قیافه میشد قشنگ بودو روشن خواب چراغ بخاطر

 آمین

 و رخودمس بالیی نکنه ، تهران برنگشتم کردم غلطی ه،چ بودم ترسیده ماکان ازحرفایه واقعا

 بیاره؟ بابام

 ینپای اومدم ازروتخت ترسم کرد،از ،دروقفل در سمت روتخت،رفت کرد وپرت تواتاق رداو منو

 دورزانوهام ودستمو روزمین ،نشستم دیوار هب خوردمه ک رفتم ،عقب اومد سمتم هب ماکان ،

 ..... ماکان هب زدم زل اشکی باچشمای و کردم جمع

 یدمم قول هدیگ ، ببخشید کردم ،غلط باش نداشت وبابام بمن توروخداکاری ماکان: آمین

 ... کنم گوش بگی هرچی
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 ،ازبازوم رسوندبهم اوورد،خودشو درمی شرتشو تی هپوزخندزدودرحالیک هی باحرفام ماکان

 ...انداخت هیکلم هب نگاه هکرد،ی وبلندم گرفت

 ؟؟؟ نه مگه نداری بهم کاری توکه..تو..تو: آمین

 هب هک بود،بانگاهی وجودشوگرفته تمام شهوتم انگار نمیدادبلکه گوش تنهابحرفم هن ماکان-

 هک اهکوت قرمز خواب لباس ه،ی وایستادم جلوش وضعی چه با شدم متوجه انداخت،تازه هیکلم

 سکسیه، لتهیک واقعا میدید،میگفت خواب منوتولباس وقتی تربود،سحر سنگین نمیپوشیدم

 با ،یستادموا جلوش اینجوری لعنتی من پسر،حاال هی بحال ،وای میشم جذبت دخترم هک من

 بردباالیهو دوتادستاموگرفت بود، تودیدم فرمش خوش هیکل وایستادواون جلوم برهنه باالتنه

 سرم،

 دوتاپاهاموقفل نتونستم،باپاهاش ازادشم ازدستش کنم تقال خواستم هرچی

 .... کردوسرشواووردکنارگوشم

 ...داره عواقبی هچ من دورزدن بفهمی تا بدی کارتوپس تاوان باید-

 نماکا

 باسل تواون واقعا ، کناردیوارنشست عقب بلندشورفت ،ازروتخت کردم وقفل دراتاق وقتی-

 بهم داشت شهوتم حس عصبانیتم حاالکنارحس بود، شده سکسی جیگرو خیلی قرمز خواب

 کردمی  والتماسم بهم زد زل اشکیش ایمچش ،با دراووردم شرتموازتنم تی میداد، دست

 نمنمیتو حاال بودولی ترسوندنش فقط قصدم باشم،اولش نداشته باباش اونوه ب کاری

 رفتمگ واستادموازبازوش جلوش ،رفتم سخته چیزی ازهمچین گذشتن ،واقعا بشم بیخیالش

 ، کردم وبلندش

 وردخ هیکلش هب چشمم باز وقتی ولی ، شدم دودل نداری کاری توبهم گفت زد هک باحرفی

 ...وبگیرم خودم جلوی نتونستم هدیگ
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  آمین

 فراموش تاعمرداری هک میارم سربابات ،بالیی کنی واذیت بندازی جفتک بخوای:ماکان

 . نشی اذیت خودتم اربذ و باش ادم بچه لمث نکنی،پس

 ....نداش بهم داری،کاری دوست هرکی توروبجون:آمین

 کردم،تقالمی کرد بوسیدنم هب وشروع رولبام وگذاشت لباش هبودک نشده تموم حرفم هنوز-

 ..... روتخت کرد پرتم شدو عصبانیتش باعث ،اینکارم هکن ولم

 ؟ نمیشه حالیت خوش زبون وانگارت:ماکان

 ...گرفت وشماره ورددرا گوشیشوازتوجیبش حرفش دازاینعب-

 ...باباعل بروسروقت کاظم: ماکان

 ... ودستشوگرفتم جلو رفتم کنه حرفشوتموم اشتمنذ-

 هباش نداشته کاری بابام هب ،توروخدابگو کنممی بگی ،هرکاری ماکان کردم غلط: آمین

 ...کنممی التماست.

 میکنی؟ بگم ؟هرکاری نمیندازی جفتک ه،دیگ دستت گوشی کاظم: ماکان

 . باشه نداشته کاری بابام هب بگو فقط کنممی گوش بگی ،هرچی ،اره اره: آمین

 . دمشدخبرمی احتیاج ه،اگ بکنین نمیخوادکاری نگهدار دست فعال کاظم: ماکان

 ...میکردم نگاش ،شکه زد هک حرفی با کردنش قطع بعداز--

 .شلوارمودرار: ماکان

 چیییی؟؟؟؟: آمین

 . نکن معطلم آمین شلوارمودرار،بجنب گفتم: ماکان

 باباعلیم نکنم ه،اگ کردم خودموبدبخت کنم حرفش هب ؟اگ چیکارکنم ،حاال من خدای--

 ، هکارمنوبد تاوان اون بزارم ،نمیتونم میشه چی
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 متشس بردم دستمو هک همین....شلوارش سمت بردم بیشترشدودستمو فکراشکام این با

 ریمروتخت،گ گذاشت کرد وبلندم پام زیر انداخت ،دست کردم بهش نگاه ه،ی گرفت دستمو

 ...دراومد صداش هک گرفت شدت

 . کنی سگم و بزنی ضدحال کردنات گریه با میخوای یا میکنی بس:ماکان

 ،چنددقیقه کرد بوسیدنم هب شروع روتختو اومد وردودرا لباسشو حرف نای داززدنعب-

 .......... شد نزدیک وبهم وردعدلباسامودراب

 زور از نمیدونستم ، نیستم دختر هدیگ باورکنم نمیتونم هنوزم میپیچیدم بخودم درد اززور-

 خیالم فتها نمی فاقیات بابام واسه از اینکه فقط ، اومده سرم هک بالیی واسه یا کنم گریه درد

 هب گندزد اومد ،ازوقتی متنفرم ،ازش میخوره بهم ماکان از حالم (پوچ خیالی) بود راحت

 ؟ میشه چی سامیار حاال ، زندگیم

 توضعی بااین حاال ولی. بدممثبت  جواب ،میخواستم نشسته دلم هب مهرش هک سامیاری

 ، نمیتونم دیگه  اومده پیش

 شده چطوری قیافم ،نمیدونم شد ام متوجه وماکان گفتم بلندی اخ هک پیچید دلم زیر دردی

 ......بود کرده هول هک بود

 ماکان

 ، درازکشیدم آمین کنار شد گرفته ازم هک انرژی با--

 هترینب ولی بود تهدید بازورو هک حال این ،با ببرم لذت رابطه هی از انقدر فکرنمیکردم واقعا

 خودش بخواست بودم باهرکسی ، بازورنبودم سیک باهیچ تاحاال بود، توعمرم رابطه

 داشت هک ای خونریزی پریدشو رنگ بادیدن ولی برگشتم  سمتش هب آمین اخ بوده،باصدایه

 .... کردم هول

 . تردک پاشوبایدبریم ؟ وسردی ه پرید انقدررنگت چرا شدی؟ اینجوری چرا آمین وای:ماکان

  دارم درد ،خیلی بده حالم: آمین
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 ؟ بپوشی لباس بلندشی میتونی...-

 . ،نمیتونم هن.....-

 . برات میارم لباس االن نکن گریه باشه...-

 چشم وشتوکش برداشتم زیربراش لباس با وتیشرت مانتوشلوار ی رفتمو کمدش سمته ب--

 شهن کثیف بخاطرخونریزیش تالباساش برداشتم ازاونم دونه هی خورد بهداشتی پد هب

 اصالمهم ،واسم باشه واماده کنه وروشن ماشین گفتم کاظم هب کردمو ،لباساشوتنش

 ( نمیکردی بودتجاوز مهم گوخوردی.) مهمه برام آمین حال فقط االن ، ماروببینه نبودکسی

 خودش گفتم کاظم هب کردمو سوارماشین آمین ، رفتم بیرون ازویال کردمو وبغل آمین 

 .... رفتم شخصی کلینیک هی سمت هب زیاد باسرعت خونه، برگرده

 ؟ زدی دست بهش بازور:دکتر

  دکتر هن: ماکان

 . خرخودتی یعنی هک کرد نگام دکترطوری--

 ؟ داری باهاش نسبتی ه؟چ افتاده وروز حال این هب چرا پس: دکتر

 (دروغگو ادم اونجایه) هستن.خانمم:ماکان

 هب حتما اروهارمد این ، ببرینش میتونین سرم دازع،ب پایین ،فشارشونم ضعیفه بدنشون:دکتر

 . کنه استفاده موقع

 .داد چندبارتکون تهدید بعنوان انگشتشو حرف این زدن دازعب--

 ،و حساسن ،بدنشون رونداری نزدیکی حق هفته یه کن گوش ،خوب هفته هتای:دکتر

 . کنین بیشترمراقبت بد سریایه باشه واستونح

 . چشم:ماکان
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 کلمه هی مدت ،تواین گذاشتمش شینتوما کردمو بغلش دوباره شد تموم سرمش بعدازاینکه--

 ...بردم برج داخل و ،ماشین رفتم خودم خونه سمت ه،ب کردمی گریه فقط بود نزده حرفم

 یگهد کن ،ولم کردی کارتو ه،توک اربرم،توروخدابذ خونمون برم کجاست؟میخوام اینجا: آمین

 .....،خوا

 ک دادکشیدم سرش دش خورد اعصابمو همین ،واسه والتماساشونداشتم گریه طاقت--

 .. درماشین هب چسبید ازترسه

  فقط شو خفه: ماکان

 .... اپارتمانم سمت هب گرفتموبردمش زیربغلشو---

 آمین

 ،منمدادزد سرم کردم اعتراض ،وقتی برج یه تو منوبرد ،بعدازدکتر دکتر رفتیم باماکان--

 040 اپارتمان هی ،خونش خونه سمت وبرد گرفت ،زیربغلمو ماشین در ب چسبیدم ازترس

 ورمهس سفید خونشم نو،دکوراسی بود جداشده پایین سالن از پله  3 با ،اتاقا بود خوابه 3 متری

 ... بود مشکی وسیط سرویسش هک شدیم اتاقا از یکی ،وارد بود ای

 ؟ بگیری دوش هی بری میتونی:ماکان

 . پرسید سوالشو دوباره هک جوابشوندادم-

 ؟؟؟ آمین باتوام: ماکان

 میرمب خودم درد هب اربذ بردار ازسرم دست ،حاالهم ندارم ،لباسم حسشوندارم نمیتونم هن: نآمی

. 

 . بخوری بیارم چیزی هی برم بگیربخواب مانتوتودرار پس باشه:ماکان

 گریهو روتخت نشستم افتادمو بدبختیم یاد ،باز بیرون رفت ازاتاق حرف این زدن بعداز--

 ، بود رداشتهوب اتاق کل هقم هق صدایه کردم

 .... پاتختی رو روگزاشت ابمیوه شدولیوان اتاق وارد اخم با ماکان
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 ؟؟؟ میکنی گریه بازچته:ماکان

 هب تمداش جون هک تاجایی وبامشت ورشدم حمله سمتش هب و شدم عصبانی حرفش این با--

 الییحدردوب زور از کردمی نگام نمیکردوفقط حرکتی هیچ ،اونم میکردم وگریه میزدم سینش

 گذاشت کرد و بغلم حرفی هیچ بدون. سرموبوسید و گرفت منوتوبغلش هک افتادم می داشتم

 ....روتخت

 . توبخوروبخواب ابمیوه:ماکان

 شلوارک بایه کرد و عوض ،لباساشو روم پتوروانداخت درازکشیدم دادو روبخوردم ابمیوه-

 هدیگ جون مومن نذاشت هک بیرون ازبغلش بیام ،خواستم گرفت توبغلش منو درازکشیدو کنارم

 خوابم یک نفهمیدم ه،دیگ داد کمرموماساژ دلو لباسمو زیر وبرد ،دستش نداشتم باهاشو مقابله

 ،خواستم بود هنوزدورم ماکان ،دستایه بیدارشدم ازخواب هک بود یک نزدیک ساعت .....برد

 ... بلندبشم

 میاد ،خوابم آمین بخواب:ماکان

 . دوالشدروم کرد و چشماشوباز حرفم این با. خونمون برم وام،میخ ،کاردارم کن ولم:آمین

 ؟ خبره هچ خونتون:ماکان

 ؟ داری چیکاربمن ،تو خونمون برم میخوام هست هرخبری:آمین

 . نیادهمینجامیمونی بابات تاوقتی نکرده الزم....--

 ...میخ ؟من ومیدوزی میبری خودت واسه میگی چی..--

 . خودموخودت اعصاب هب ننری یحصب اول آمین بسه....--

 نگز باباعلیم خونست ؟گوشیم ندارم ؟لباس میگی چرازور خونمون برم میخوام من ولی...--

 . بیادخونمون میخواد ،سحرم میزنه

 .موردنیازتوبردار ووسایل گوشی میریم...-

 ..می امامن...--
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 خونتون مبری دعب نهاربیارن بزنم زنگ بریم ،پاشو نکن بدو یکی بامنم دیگه کن بس...--

 . بشنوم حرف کلمه هی نمیخوام هم هدیگ.

 ،مرتیکه روبالشت میکوبیدم ازحرص ومنم بیرون رفت ازاتاق حرف این بعداززدن--

 . خر،زورگوعوضی

 زده زنگ ،سحربهم وسیله مقدار هی و برداشتم ،گوشیمو خونه سمت رفتیم نهار بعدازخوردن

 ... گرفتم تماس ،باهاش بود

 ؟ زدم زنگ چنددفعه کجایی معلومه آمین الو:سحر

 . بود سایلنت گوشیم بودم خواب:آمین

 . افتاده برات اتفاقی کردم رفک:سحر

 . بودم خواب هن: آمین

 ؟ نمیشی ،ناراحت پیشت بیام نمیتونم امروز من جان آمین راستش...-

 ( پیداکنم نیومدنش واسه ای بهونه چه نمیدونستم خداروشکروگرنه)

 . باش راحت عزیرم هن...-

 ( خط اومدپشت می حاالهی ماکان)

 ؟ گلم نداری ،کاری باشه...-

  خداحافظ هن...--

 . زنگید ماکان کردم قطع هک همین--

 . کردی افعال ساعته 3 منو ؟پاشوبیادیگه میزنی حرف ساعته 3 باکی:ماکان

 . میام االن: آمین

 . کردم قطع بزنه حرفی ارمبذ هدیگ اینک بدون--
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 حتی، نمیشدم ماکان  حریف ،ولی برم نمیخواست ،اصالدلم خونش برگشتیم ماکان همراه به

 ،دیگه مکرد وغسل گرفتم دوش هی رفتم خونه رسیدیم ،وقتی دانشگاه برم نتونستم امروزم

 هک ،ماکان نداشتم اومدن بیرون نای هک کردم گریه ،انقدرتوحموم میخورد بهم ازخودم حالم

 ... مدرحمو اومدپشت دیرکردم دید

 . بده جواب لعنتی ؟باتوام خوبه ؟حالت بیرون چرانمیای آمین: ماکان

 ؟ نمیکنی ولم اینجاهم خوبم اره: آمین

 . بدشده حالت فکرکردم دیرکردی نزن بیخودی حرف:ماکان

 . کنی اذیتم باز هک زندم نترس هن: آمین

 ؟ بیاری باال سگمو رویه اون ؟یامیخوای میکنی بس:ماکان

 ... ندیدم ازت ای دیگه چیز من بودی سگ توهمیشه...-

 . درحموم هب کبوند محکم حرفم بااین--

 میدونم من ینباش بیرون هدیگ دقیقه ،تاپنج دیگه بیرون ؟میای شدی توبلبل اون رفتی:ماکان

 ...وتو

 لباس هک ،همین نبود ،خداروشکرتواتاق بیرون رفتم نیاره سرم بالیی باز هاینک ازترس--

 ولهح ،زودی تو اومد انداخت سرشو گاو کردوعین ،دروباز روتخت ،حولموگزاشتم زیراموپوشیدم

 .... دورم روگرفتم

 ... میپوشم لباس دارم تو اومدی چی ،واسه برو ،زودباش بیرون برو: آمین

 خودمتاب جلومو ،اومد کردمی هیکلمونگاه پایین تا ازباال و بهم بود زده زل هک همینطوری--

  برداشت دورماز رو حوله بیام

 . لعنتی بیرون چیکارمیکنی؟بروازاتاق داری:آمین

 ... روم اومد وخودشم روتخت کرد،گذاشت بلندم حرفم هب توجه بدون--
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 ..نک وداد ،بلندشوتاجیغ بلندشوازروم کن ولم:آمین

 بودم ن،مطمئ میخورد لبامو بوسیدنمو هب کرد ،شروع کرد صداموخفه رولبامو لباشوگذاشت--

 کنه ولم هک بهش میزدم بامشت ، نمیکرد ولم تقالمیکردم ،هرچی میشه دکبو لبام

 کنم، کاری تانتونم باالسرم گرفت دستش بایه ،دوتادستامو

 نمیداد اهمیت ، میکردم ودادم جیغ ،هرچی گوشم والله گردن بخوردن کرد شروع دازلبامعب

 ....بیشترشد هام گریه شدت زیرم لباس سمت رفت دستش هک ،همین

 بایدن دکترنگفت مگه ، ماکان کنممی ،التماست نزن دست بهم ه،دیگ کن توروخداولم: ینآم

 . بدمیشه ،بازحالم بزنی دست بهم

 رفت اقازات وعصبی گفت لعنتی هی شد بلند ازروم اومدو بخودش انگار حرفم این داززدنعب--

 ، بیرون

 .... ولباساموپوشیدم بلندشدم حالی بی با. درازجادراومد گفتم هک بهم زد چنان درو

 ماکان

 برم میخواست ،ازم رفتم سمتش هب و کنم تحمل واقعا ،نتونستم وضعیت تواون بادیدنش

 گذاشتمتش کردم بلندش و برداشتم روازدورش ،حوله برم نمیتونستم  ،ولی بیرون

 ینکها میکنه،واسه نوازشم میزد،انگارداره کوچیکش ،بامشتای میبوسیدمش روتخت،وقتی

 رچیه ، گوشش والله گردن خوردنبه  کردم ،شروع گرفتم دستم ،یهتوی دردنگیره دستاش

 واز لندشدم،ب نشم نزدیکش  گفته دکتر هاینک حرف با ولی اومد نمی چشم هب کردمی التماس

 م،نمیخواست بیاد جا حالم تا گرفتم سرد اب دوش وی رفتم حموم سمت ه،ب بیرون زدم اتاق

 اروم کنم جبران امروزوهم ومیتونم زیاده وقت شه،بافکراینکهبدب حالش دیشب مثل دوباره

 ...شدم
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  آمین

 پیش ابرمازاینج بیاد از اینکه قبل گرفتم ،تصمیم توحمومه ماکان دیدم بیرون رفتم ازاتاق--

 دایه،باص درقفل دیدم هک در سمت ورفتم حاضرشدم ،تندی برگرده باباعلی تا سحرخوابگاه

 ... سمتش تمبرگش ولرز باترس ماکان

 میبرین؟ تشریف جایی:ماکان

 میخوام نیست خوب اصال ،حالم برم اربذ داری دوست هرکی ،جون برم ارتوروخدابذ: آمین

 ..توروخدا ،ماکان تنهاباشم

 تبداد میخواد کی بشه بد حالت ه؟اگ بشه چی هک تنهابری خونه؟میخوای خبره هچ:ماکان

 (نگرانیت این با شورتوببرن مرده) برسه

 . برم اربذ توروقران ،ماکان میزنم زنگ بهت بشه بد حالم هاگ بخدا....-

 . حاضرشم واستا میبرمت باشه:ماکان

 این گممی من)برم ارهبذ کنه قبول راحت انقدر نمیکردم فکر موندم لحظه هی حرفش این با--

 قیقهد ت،بیس عرب هی دازعب تابیاد نشستم رومبل ،رفتم( دارم ،حق نداره روانی روحی تعادل

 یرونب خونه از ،باهمدیگه هیکله خوش ،واقعا بود پوشیده سبزباشلوارلی شرت تی ه،ی اومد

 تقویت ات بخورم وگفت گرفت برام خوردنی وسایل کلی راه ،تویه ویال سمت رفتیم و اومدیم

 هک دستموگرفت شدن پیاده موقع. کنم استفاده وقت سر ،داروهامم( بخورتوسرت) بشم

 ...سمتش برگشتم

 ؟ میزنی زنگ بهم بشه بد حالت هاگ باشه راحت خیالم آمین:ماکان

 ( بزنم زنگ سیاه صدساله)میزنگم حتما اره:آمین

 . بده خبر بهم بود هک هرساعتی داشتی احتیاج ،چیزیم باش خودت برومراقب:ماکان

  باشه: آمین
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 زا نشون ینشماش صدایه شدم داخل ،همینکه بره بداون داخل برم تامن واستاد ماکان--

 اهمون،ب رفتم تختم سمت هوب شدم ،واردخونه نبود توحیاط کسی هک داد،خداروشکر رفتنش

 ماکان هدیگ هک ،خداکنه فردامیاد پس گفت زدم زنگ باباعلی هب ازبیدارشدن دع،ب لباساخوابیدم

 حرف یاکسب اومده سرم هک بالیی درمورد نمیتونم حتی ، بیاد باباعلی تا دوروز تواین نبینم و

 وردمدرم ،نمیخوام بزنم حرفی نمیتونم سامیار  بخاطر ولی صمیمی تنهادوست ،سحر بزنم

 ه،اگ نمونده واسم ابرویی رداو سرم هک بالیی با هرچند ، بره وابروم بکنن ناجوری فکر

 بیفته برام اتفاقی ه،اگ بودم اوورده بالسرخودم دفعه ده تاحاال نبود بخاطرباباعلی

( تسرنوش بازیه از امون) ایم وابسته خیلی هدیگ بهم که مخصوصا میشه تنهاترازهمیشه

 این منمیکردر ،فک بلندشدم گوشیم ویبره باصدایه حصب. وخوابیدم خوردم ارامبخش قرص

 ... بخوابم همه

  بله:آمین

 ..منفجرشد انگار گفتم ههمینوک--

 لجبازی بامن داریزدم؟ چقدرزنگ ؟میدونی هستی گوری کدوم ،معلومه وکوفت بله......-

 ، کنم ادمت چطور ؟میدونم میکنی

 کجام من هک بتوچه ،درضمن نفهمیدم بودم خورده بود،ارامبخش سایلنت گوشیم:آمین

 ننمی؟ ببینمت نمیخوام ؟بروگمشودیگه برنمیداری ازسرم دست عوضی ؟چرا وچیکارمیکنم

 ... شمارتوه ن ببینم خودتو هن ه؟دیگ ؟چکارمی ،شوهرمی بابامی

 دفعه د،چن میزنه زنگ دیدم دوباره دعب ساعت هی... کردم قطع بزنه حرفی بزارم هاینک بدون--

 درنباشی دم دیگه دقیقه ده تا آمین) وارفتم پیامش داد،بادیدن ،پیام ندادم جواب زد زنگ

 یرونبیاب گمشوزود ارمنمیذ تاه،زند شده خراب تواون وبزارم ،پام خودته افتادگردن هراتفاقی

 ، افتادم وراه حاضرشدم زودی ومیبره ابروم میادو واقعا نرم میدونستم( مدمتانیو

 یکنیم ،غلط میترسی هتوک احمق دختره اخه) جلو نمیشد کشیده پاهام ترس از دیدمش وقتی

 ( کنی زبونی بلبل
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 ...افتاد راه هک بودم نبسته هنوزدرو شدم زدسوارماشین هک بابوقی

 کجامیری؟:آمین

 دارمن باهات نسبتی من هپیداکردی،ک زبون من واسه ،حاال نگو شوهیچی خفه فقط: ماکان

 .ندارم نسبتی نگی هدیگ هک جایی میبرمت ؟دارم

 ؟ چیه منظورت: آمین

  شدم الل بکل زد هک بادادی--

 ...... شو خفه گفتم:ماکان

 مسر الییب نکنه شورمیزنه ،دلم نداشتم پرسیدنم ؟جرات وکجامیره چیه نیتش نمیدونستم--

 ... ،انگارفهمیدوگفت بزنم حرفی اومدم تا . شدیم کوچه هی داخل دقیقه دازچهلع؟ب بیاره

 . شو ،پیاده بزنی حرف هم کلمه هی نمیخوام:ماکان

 خودش ودنبال گرفت بازومو اومدسمتم. بودم ترسیده واقعا ولی شدم پیاده مجبوری--

 ، وندمم حرکت بی ساختمان لوتاب ،بادیدن میره طبقه دو ساختمان هی سمت هب کشید،دیدم

 ببینه برگشت وقتی دادم ازدست کنترلمو لحظه ه،ی بکنه کاری میخوادهمچین نمیشه باورم

 ازشدت هشد،ک عصبانی چنان ولی کرد هنگ لحظه هزیرگوشش،ی کبوندم وایستادم چرا

 تشبازوموازدس خواستم. بشم راحت منم کنه سکته هک االن گفتم بود قرمزشده عصبانیت

 ...سرشواووردکنارگوشمه ک ارمدر

 المدنب ادم ی بچه لمث ، ندارم وقت االن هک حیف درمیارم روسرت سیلی این تالفیه:ماکان

 .... درنمیاد وصداتم میای

 ماکان

 ودب گرفته خندم قفل در دید ،وقتی بره میخواد دره جلویه دیدم اومدم بیرون ازحموم وقتی

 ، کردم کنترل خودمو ولی
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 بهم دیب حس چرا ،نمیدونم کردن والتماس کردن گریه هکردب وشروع سمتم تبرگش باصدام

 شتنبرگ بعداز. کردم سفارش وکلیم خونشون جاخورد،بردمش ،اونم بره کردم قبول دادو دست

 دارم، رودوست ارزو ،واقعا بیرون بریم امیروارزو ،دنبال اینا امیر خونه رفتم آمین پیش از

 بودیم بیرون امیروارزو باتادیر وقت . عزیزه برام دارمو شدوس همه این هک تنهادختریه

 قتیو صبح .بود آمین ندادنای جواب کردمی عصبیم هک تنهاچیزی ،فقط گذروندیم وخوش

 زشدتا.کرد عصبیم واقعا هک زد داد،حرفایی روجواب گوشی زدم زنگ چنددفعه بهش

 منه ب ه؟بزن حرف ینطوریا بامن میده جرات ،چطوربخودش میکشیدم نفس تندتند عصبانیت

 . رفتم ویال سمت هوب بیرون زدم ازخونه.میدم نشون حاالبهش چکارشم میگ

 داومد،بع دقیقه ده هک دادم اس ،بهش شد شدنم بیشترعصبی باعث هک نمیداد روج گوشی

 هاگ هک مبود عصبانی بقدری سوارشد، اومد زدم هک بابوقی ترسیده بودازقیافم معلوم قشنگ

 ، میکردم دهنشوخورد اشتمیذ سربسرم

 کرده هماهنگ ازقبل هک جایی سمت هب . شد خفه باداداخرم دراومد، صداش دفعه دو،سه

 خوابوند برگشتمتا ایستاد تابلو بادیدن لحظهه ی کشیدم، خودم ،دنبال رفتیم،بازوشوگرفتم بودم

 مردارهاعت بیارم سرش بالیی کارش بخاطراین میخواستم واقعا لحظه اون یعنی . زیرگوشم

 ...... سرش کنم تالفی میتونم هم بعدا نبود مناسبی موقعیت االن  ولی. نکنه فراموش

  آمین

 ولی، برمیگردیم داریم و ماشینیم تویه ،االن باشم اینکاروکرده باورکنم نمیتونم هنوزم

 دتم تواین ، شدم روح بی ادم هی ،عین بریزم هک ندارم اشکی ه،دیگ میره کجاداره نمیدونم

 هچ؟ کنم نگاه روش ،چطورتو بفهمه باباعلی هاگ ورده،وایا سرم خواست دلش هک هربالیی

 نگاه روشتو نمیتونم بازم ولی ، نبود خودم وبخواست مقصرنبودم من بدم؟درسته بهش جوابی

 ساکت حاال وردوا سرم خواست دلش ،هربالیی هه ، توفکره و ساکت من لمث ماکانم. کنم

 ، شده

 ؟همیشه ایش صیغه زن ومن باشه شوهرمن االن مرد این داره طورامکانچ من خدایه وای

 اومد، می بدم ازصیغه
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 هب میخوادبرگردم دلم ، میشه منفجر داره ،سرم میاد سرت بیاد بدت ازهرچی میگن راسته

 من، کنم گریه نمیتونم ،ولی میکنه خفم داره بغض ، ارومم زندگیه اون هب ، پیش چندماه

 یارمم سرش کاراشو این تالفیه روزی هی مطمئنم میدم جوابشو روزی هی ، ممتنفر مرد ازاین

 ...گفت بهم وایستادو طالفروشی بزرگ مغازه ی سمت ماکان....

  شو پیاده:ماکان

 گرفت مبرا نگین تک انگشتر یه خودش ی سلیقه به وماکان رفتیم مغازه سمت هب باهم--

 هدیگ دمب یانظری بزنم حرفی اینک بدون یحت. ماشین سمت برگشتیم کرد و دستم ،همونجا

 کردم بهش نگاه هی ،باصداش برسه منم تانوبت بتازونه بزارتامیتونه نبود مهم برام هیچی

 ... روموبرگردوندم ودوباره

 ارمد کاری من چون خونتون میبرمت ،االنم درنمیاری انگشتروازدستت این وقت هیچ:ماکان

 ،وسیله رمب باید دارم مهمی کار ولی بیرون نهاربریم خواستم،می دنبالت میام بعدازظهر بایدبرم

 . بیاد بابات تا میگردونم فردابرت میمونی پیشم امشبم بردار میخوای هرچی

 . باشه: آمین

 هب، مارودید اومد، می بیرون ازویال کیمیاداشت شدن پیاده ،موقع رفتیم خونه سمت هب--

 ... کردم نگاه متشس به دستموگرفتو کیمیا هک رفتم ویال سمت

 رنبودشد میدونه ،بابات رفته یادش کردنم میپره،سالم باال،باالها با خانم میبینم هه:کیمیا

 خودمولعنت)نباشه معلوم کبودیش میزدی رژ هی ،لباتوحداقل میخوره گوهایی هچ دخترش

 نجیبی یتوخیل میکنن رفک ،همه(نباشه شاهکاراقامعلوم تا بزنم رژ هی رفت یادم هک فرستادم

 .هستی ای هرزه چه تو نمیدونن ولی

ه ب دهش گشاد چشای ،با کناری دیوار هب شد ندهکوبو کیمیا یهودیدم جوابشوبدم تااومدم--

 ... زدم زل وماکان کیمیا

 ؟؟؟ ؟باتوام خانم ه.د.ن.؟ج هرزه گفتی کی ه؟ب میخوردی گوهی چه داشتی:ماکان

 . کنم جداش تاازکیمیا رفتم ماکان سمت هب ---
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 . کن ولش من ماکان،جون کن ولش کنممی خواهش:آمین

 یمیاک هب ،نگام درویال سمت دستموکشیدبرد سمتم اومد کرد و ولش ماکان حرفم این با--

 ... گرفتم کیمیا از رفتن چشم ماکان صدای ،باکردمی نگاه بهم با نفرت هک افتاد

 دلش هرچی تادی؟وایس بدی جواب و کنی زبونی بلبل من واسه بلدی فقط:ماکان

 ؟ بگه میخوادبهت

 .وشدمت ماهه هفت صیغه بفهمن ،مخصوصا فکرومیکنه همین باشه توهرکیم کارایه با: آمین

 ، فروکن توسرت اینوخوب نیستی هرزه باشی هک توهرچیم کن بس:ماکان

 ابیامت بروخونه هم حاال، کنه احترامیبی تو به الشی یه ارمنمیذ منی منوناموس زن تواالن

 . بالتدن

 فاعد ازم اینطوری ماکان از اینکه، رفت وماکانم رفتم خونه بسمت حرفا این زدنه از بعد---

 ... داد دست بهم خوبی اومدوحس خوشم چرا دروغ کرد

 

 ماکان

 واقعا، ترکیه رفت بخاطرقراردادترکیه امروز ،امیرم خونه تاببرمش آمین دنبال بعدازظهررفتم

 م،مادرش داره طالفروشی هی ،پدرش عزیزن خیلی برام خانوادشم، میمونه برادر هی لمث برام

 راحتم هانقدرک اونجا میرم ،وقتی هوامودارن و مهربونین خیلی وشوهر زن ،واقعا دبیره

 بهم ،انگاردنیارو میکنه صدام داداشی ارزو وقتی مخصوصا.خودمه انگارخونه باهاشون

 ،باورم خانوادمه بازم ولی زنمه ماه 7 مدت هب ،درسته شده خانوادم از جزوی آمینم حاال.میدن

 الاص صداش ،تومحضر راضیم ازکارم کنم،ولی صیغش بخوام اهاشب  سرلجبازی نمیشه

 مهرش ونملی سی هک موقعی فقط میداد، انجام میگفتن هرکاری بودو نشسته ساکت درنیومد

 هب و پول و دادمن اهمیت نظرش هب من ولی نداره احتیاج من پول هب کردوگفت اعتراض کردم

 .داد حساب کردتاشماره سگم چقدر بماند کردم واریز حسابش
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 ای هوهشلوارق شالو بودبا تنش کرم مانتو بعداومد،ی مین پنج هک زدم ،زنگ رسیدم ویال هب

 ، ای قهوه کالج ویه

 ....ودزیادب رژش فقط شدم بود کرده که کمرنگیم ارایش متوجه نشست ماشین داخل وقتی

 ؟ کنی سالم شوهرت هب باید یادندادن ،بهت سالم یکعل: ماکان

 . نیستی توشوهرمن: آمین

 ؟ فکروکردی این تنهایی وقت اون:ماکان

 . نیست فکرکردن هب احتیاج: آمین

 دهگردش چشای با هک خودم سمت برگردوندمش دورگردنشو انداختم دست حرفش این با--

 ..... کردم ولش دعب هلحظ وچند ،صورتموجلوبردمولباشوبوسیدم بهم زد زل

 . کنممی اثبات بهت خونه تو بقیشم شوهرتم بدم نشون هک کاروکردم این:ماکان

 .. ،ادمه ادم واقعا...تو.. تو: آمین

 فهمیدی؟. بزنی پررنگ رژ نبینم ه،دیگ خوبیم ادمه میدونم:ماکان

 . نشه معلوم زدم لبموکبودکردی هک ،بخاطرشاهکارت بخاطرتونزدم: آمین

 ؟؟ ریمکجاب حاال ،خوب بزنی پررنگ انقدر نبود احتیاج تربزنی کمرنگ میتونستی:ماکان

 . خونه جابریم هیچ: آمین

  شوهرتم کنم ثابت بهت تا خونه زودتربریم مشتاقی انگارخیلی:ماکان

 دیدم. خونه بدمیریم میخوریم شام هی و بیرون میریم اول اما میرسیم اونجاهم هب نخور ،غصه

 هدارشد خنده خیلی قیافش میخوره داره حرص هانقدرک دیدم کردم نگاهش، درنمیاد صداش

 موسمت کرد حمله کرد و حرص بیشتر اونم خنده زیر زدم بگیرمو خودمو جلویه نتونستم

 ...جداکردم ،دستاشوازموهام ودادمیکرد وجیغ موهامومیکشید

 ای؟ انقدروحشی بودی ،رونکرده رفت کاله سرم اوه اوه:ماکان
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 . وحشی همیگ کی هب ،کی عمته شیوح: آمین

 . کنم چاقت باید رهذ هی میشه،هرچند خراب هیکلت الغرمیشی نخور حرص باشه: ماکان

 ؟ کنی بس میشه: آمین

 نمتاتوخو بخرم وسیله براش ،میخواستم پاساژ یه سمت هب افتادم راه حرفش دازاینعب--

 .....بود اونم یخونه دیگه االن البته باشه داشته

 

 آمین

 الوازمب ، ای زیروتوخونه تالباس بگیر بیرون لباس از باالشهربرد، پاساژ یه به منو ماکان

 نمیز هک حرف این با جلوشوبگیرم میکردم ،هرکاری ها مارک ازبهترین وارایشی بهداشتی

 متس رفتیم.دارم دوست واقعادربندو ،من دربند بعدازخرید،رفتیم. منومیبست دهن وظیفمه

 ابچهب بار ،چهار هس فقط ،من میشناختنش هک میرفت زیاد ها،انگاراونجا نهخو سفره از یکی

 ... ازمیزارفتیم یکی سمت. وسحراومدیم دانشگاه های

 میکشی؟ قلیون:ماکان

  اوهوم:آمین

 .شدی ؟بزرگ بچه چیه اوهوم:ماکان

 . میکشم بله: آمین

 ؟ کشیدی ؟چنددفعه بکشی توقلیون داره معنی بیخودچه:ماکان

 . کشیدیم دانشگاهوسحراومدیم های ؟بابچه میگی اینجوری بد میپرسی خودت: آمین

 ؟ ردیدراو سرازکجا دیگه:ماکان

 . قلیون ؟نخواستم بهم گیربدی میخوای االن:آمین

 . من واسه قهرمیکنه زودم هچ:ماکان
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 دختر یه صدایه ،با بودیم قلیون کشیدن ،درحال داد عنعنا پرتقال قلیون سفارش ماکان-

 ...جوابشوداد نماکا

 اینجایی؟ هک توهم ماکان وای:دختره

 . اومدم آمین با ،اره سالم:ماکان

 تیشخصی درگیرکارایه گرفتم،میگفت توازامیر ،سراغ توشرکت ندیدمت چندروزه:دختره

 این سپ)؟ ؟تنهایی ترانه اومدی توباکی. شرکت بیام وحسابی ،درست نکردم وقت اره:ماکان.

 ( هووشم انگار میکنه محلی کم بهم ،طوری اینجام منمنه  گاران، ترانست اسمش عتیقه

 ؟ اومدم،فردامیای بادوستام:ترانه

 عزیزم نمیشینی گفت ایکبیری این هب هک لحظه اون یعنی)؟ عزیزم ،نمیشینی اره: ماکان

 ( حلقش تو قلیونوبکنم میخواستم

 .امیبینمت،فرد اجازه با ،فعال روببینم تو اومدم منتظرمم دوستام هن:ترانه

 هک سمتش برگشتم اخم با ماکان باصدایه. رفت کنه حساب منوادمم حتی هاینک بدون--

 .کرد نگام و باال ابروهاشوانداخت

 ؟ شده طوری:ماکان

 ؟ باشه شده چیزی باید هن: آمین

 . هستی عصبی کردم حس فقط هن: ماکان

 ( عمت ارواح اره) عادیم هن: آمین

 . راضیم ازش ،خیلی دخترخوبیه خیلی، شرکتمه مترجم ترانه:ماکان

 .داره تشریف بیشعوروگاو خیلی معلومه،فقط: آمین

 . نخنده هک بود گرفته خودشو جلویه ولی.بود گرفته خندش حرفم این با--

 . بخند باش راحت: آمین
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 . دارم دوسش هک ؟من گاوه چرامیگی ،حاال راحتم:ماکان

 . ،خوشبحالت نیست بیشترازاین لیاقتت: آمین

 زدمن باهاش حرفی هیچ هدیگ. شدم ناراحت داره رودوست ایکبیری این چراگفت نمیدونم--

 .خونه من بخواست برگشتیم. قلیون دازکشیدنعب.

 اونم، ندارم ودوست بیرون ،غذایه نذاشتم بده سفارش شام ،میخواست خونه اومدیم ماکان با

 کردم درست املت مشا. هست تویخچال چی همه کن درست چی هی خودت شام پس گفت

 ...گفتم بهش ،وقتی داره کردن تعریف املتم هبگ نیست یکی ،اخه کرد تعریف کلی ،ماکان

 ؟ داره ،تعریف املتم هی اخه:آمین

 . داره تعریفم بپزه زنت هک املتی هدیگ اره:ماکان

 گاهن بودو نشسته توحال ،ماکانم شستم کردموظرفاروهم وسایالروجمع شام دازخوردنعب--

 ، یکنهم نگاه داره ماکانه دست گوشیم دیدم رفتم حال بسمت گوشیم صدای ،با میداد گوش

 ....نشوند دستموکشیدوروپاش برم تاخواستم گرفتم روازش کردموگوشی اخم هی

  سحری جونم: آمین

 ؟ نیست خبری ازت هستی گوری کدوم معلوم جونموکوفت:سحر

  خونم...-

 . ندادی وابج گوشیتو هک پیشت بیام میخواستم...-

 ( نمک نبودنگاه واسمح منم بود سایلنت هم واقعا گوشیم)بود سایلنت بودم خوابیده..-

 . توگرفت سراغ باز امیرعلی آمین...-

 دستشودورم کرد و هارومیشنیداخم مکالمه بلندگوشی صدایه از سحر،ماکان حرف این با)

 ( بگیره دردم شد باعث هک کرد محکم

 چیکارداره؟ نگفت...-
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 . نیومدی نیست خوش حالت گفتم منم سراغتوگرفت فقط هن...-

 خبر؟ ه؟چ ،توچیکارمیکنی باشه..-

 . میزنم زنگ بهت میکنن صدام جان ،آمین دیگه خوابگام ،کجام بابا هیچی...-

 . باشه..-

 . بود دهش سگ بازم ، کناری رومبل کرد پرت گوشیموگرفت ماکان تلفن کردن بعدازقطع--

 ؟ کیه امیرعلی:ماکان

  دانشگاه های ازبچه یکی: آمین

 توگرفته؟ سراغ هباتوچیه،ک کارش..-

 . نمیدونم...-

 . میگی دروغ داری بفهمم بحالت وای...-

 ؟ بگم دارم چی دروغ...-

 . دانشگاه بری ارمنذ نکن کاری...-

 (. کردم نگاش تندی حرفش این با.)

 . باهات ندارم یمشوخ میگم بهت جدی خیلی دارم نکن نگام اونجوری:ماکان

 ؟ بکنی کاری همچین تونمیتونی:آمین

 ... بیاد بر ازم کاری همه فهمیدی کنم رفک:ماکان

 زیرچونموسرموبلندکرد اشت،دستشوگذ پایین ،سرموانداختم نگفتم چیزی هدیگ---

 زیرلباسم برد دستشم ه،ی لبام وخوردن بوسیدن هکردب شروع رولبامو ،لباشوگذاشت

 ....کرد نگاه بهم خمارش ،باچشای تشرودس ،دستموگذاشتم

 ؟ داری درقبالم وظایفی هی شدی زنم نمیکنی رفک ؟ دستموگرفتی چی واسه:ماکان
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 هم االن تا هاگ ،هرچند شوهرمه االن اون نباشه ،هرچی دستموبرداشتم حرفش این با---

 هب متودستموبرداش ساکتم دیده ک ماکانم. شده شوهرم هک اینه واسه اومدم کوتاه بیشتر

 .داد ادامه کارش

 مدستشوگرفت جلوم وردوا دستش گذاشتو خارجی مالیم اهنگ بعدبلندشدویه دقیقه چن

 هب دیمکر شروع روکمرمو دستاشوگذاشت گردنشوخودشم دور وانداخت دستام دوتا.  وبلندشدم

 اونم، سینش رو دستاموبرداشتموسرموگذاشتم(  بود کم وسط این رقص فقط)رقصیدن،

 ، کرد مدستاشومحک

We meet in the night in the Spanish cafe 

 کردیم مالقات اسپانیا تو کافه یک در شبی رو همدیگه

I look in your eyes just don’t know what to say 

 بگم باید چی بدونم اینکه بدون کردم می نگاه چشمات تو

It feels like I’m drowning in salty water 

 شدم می غرق آلوده آب یه تو داشتم انگار

A few hours left ’til the sun’s gonna rise 

 بود نمونده خورشید طلوع به بیشتر ساعتی چند

Tomorrow will come an it’s time to realize 

 کنیم درک که میرسه این وقت میادو فردا

Our love has finished forever 

 !رسیده پایان به همیشه برای عشقمون

How I wish to come with you (wish to come with you)) 

 بیام تو با تونستم می کاش ای
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How I wish we make it through 

 بشیم موفق میشد کاش ای

Just one last dance 

 رقصمونه آخرین این

Before we say goodbye 

 کنیم خداحافظی هم از اینکه از قبل

When we sway and turn round and round and round 

 چرخیم می و چرخیم می و میچرخیم و میخوریم تاب و پیچ وقتی

It’s like the first time 

 افتم می بار اولین یاد به درست

Just one more chance 

 بده من به دیکه شانس یه

Hold me tight and keep me warm 

 کن گرمم و بچسب محکم من به

Cause the night is getting cold 

 سرده خیلی امشب ونچ

And I don’t know where I belong 

 دارم تعلق کجا به نمیدونم و

Just one last dance 

 برقصیم بار آخرین برای بیا

The wine and the lights and the Spanish guitar 
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 نوازش حال در هم اسپانیایی گیتار و روشن چراغها و آماده مشروب

I’ll never forget how romantic they are 

 بودن رمانتیک چقدر که نمیره یادم وقت هیچ

But I know, tomorrow I’ll lose the one I love 

 میدم دست از رو عاشقشم که اونی فردا میدونم ولی

There’s no way to come with you 

 نداره وجود اومدن تو با برای راهی هیچ

It’s the only thing to do 

 کرد میشه که کاریه تنها این

Just one last dance, just one more chance, just one last dance 

 یمبرقص بار آخرین برای بیا بده، من به دیکه شانس ،یه برقصیم بار آخرین برای بیا

 بگیمو کنیم سریالمونونگاه بعدازشام هرشب مث بودم باباعلی پیش االن میخواست دلم

 ان،ماک رقصیدن دقیقه چند بعداز. فردامیاد ،خداروشکر هشد تنگ براش دلم واقعا بخندیم

 دبرگشتعب چندلحظه بیرون رفت ،ازاتاق برد خواب اتاق هب کرد بغلم کرد و وقطع اهنگ

 امنت روبپوش مشکیه خواب لباس کن،اون لباساتوعوض توهم بگیرم دوش هی تامن:ماکان

 اکانم بعد عرب ه،ی خوابیدم رفتمگ شلوار شرت تی باهمون نکردمو عوض لباسامو....... بیام

 این میگم من) بدلبخندزد چندلحظه ،ولی کرد اخم لباسا تواون بادیدنم شد اتاق وارد

 ( باورکنین دیوونست

 . درارم برات من هک نکردی عوض لباساتو:ماکان

 کمرش دور هب حوله هی با شدم متوجه ،تازه کردم ونگاش نشستم تندی حرفش این با--

 .. ابروشودادباال هی کنممی نگاش تادید تادهوایس تواتاق

 . داریا هیکلی خوش این شوهربه میکنی حال:ماکان
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 . نمیکنم حال هم اصال: آمین

 . میشه معلوم االن: ماکان

 ...پتو زیر وسرموکردم شدم هول منم وردحولشودرا حرف این بعداززدن---

 . نیست هک تباراول دیگه دیدی منو هک تو میکنی چراخودتوقائم:ماکان

 . ادبی بی بیشعورو واقعا: آمین

 اهنگ هب نگام هک ،همین شد کشید پتوازسرم شدو پایین باال تخت دیدم دفعه یه---

 وخوابوندم خوردن ب کرد لباموشروع گردوندو برم ک بهش کردم پشت افتاد شیطونش

 داختان شتوبردا ،پتوروازروم داشت فرق قبل سریایه با انگار هاش بوسه ،اینسری روتخت

 وگردن هب واقعا من ، گوشم یالله گردنو بخوردن کرد خوابیدوشروع روم ،اومد تخت پایین

 محال داشت واقعا گردنمومیخورد اروم اروم بود فهمیده اینو ،ماکانم بودم حساس گوشم الله

 رولبام ذاشتگ لباشو دوباره بلندکردو ،سرشو بشه تابلند روسینش ،دستموگذاشتم بدمیشد

 روم انداخت پتورو پوشیدو شلوارک هی. پایین رفت تخت واز بلندشدازروم لحظه چند عداز،ب

 ... کرد بغل منو خوابیدو کنارم اومد.کرد وخاموش ،برق

 نیک جبران باید هفته یه بعداز ولی زد دست بهت نمیشه االن ،میدونم بخواب راحت:ماکان

 .بخیر شبت.

 خونه وردمنوا ظهرماکان نزدیکای.... بیدموخوا گرفتم اروم منم حرفش بعدازاین--

 خونه کل.ویال میرسه چهار ساعت گفت زدم حرف باهاش وقتی. میاد ،امروزباباعلی

 نیم. بیاد باباعلی تا بگیرم دوش هی ،رفتم کردم درست هم خوشمزه شام ه،ی روتمیزکردم

 ومیخندید ماون نمیکردم ولش و کردم بوسش اومد،کلی باباعلی اومدنم بعدازحموم ساعت

 ....دختر کردی تفیم میگفت

 .بود شده رهذ هی براتون دلم باباعلی وای: آمین

 خبر؟ هبابا؟چ چطوره ،حالت دخترم منم: باباعلی
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 خبر؟ هچ شما(تجاوزوصیغه بجز البته) نیست ،خبریم بابا،سالمتی خوبم...--

 گذشت؟ خوش

 جواب خداروشکر ومیخواستر دختره یه خواستگاری رفتیم ارشم ،واسه دخترم خیلی...--

 ؟ گذشت خوش باباجان بگو توازشمال. بریم قراره عقدشم واسه دادن مثبت

 درجواب ،فقط سامیاربود خوبتر ازهمه) بودن خوب واقعا ،خانوادش باباخیلی اره..--

 گفتم م،من خواست دلیلی ازم نشدبزنگم،اونم روم ،حتی نه گفتم دادمو اس یه خواستگاریش

 ( شخصیه شوبگمدلیل نمیتونم

 . گذشته خوش بهت خوشحالم خداروشکر...--

  جون بابا برام وردیا چی سوغاتی...-

 . روبیار ابی ساک برواون----

 اوورده باسل ،باچندتیکه نقره ظریف دستبند گردنبندو هی برام باباعلی وردموا ساک رفتم--

 ... بود

 حرف تلفنی باهاش چهارم دروزمیز زنگ هرروز مدت تواین میگذره ماکان روزازدیدن پنج

 ماکان و بودن خورده مشکل ه،ب ترکیه بره بستن توترکیه هک قراردادی واسه باید گفت زدم

 ....میرفت باید حتما

 

  بعد روز سه

 هک زدم ای سورمه مشکی تیپ ه،ی نبود خبری بودازماکان دوروزم داشتم دلشوره همش امروز

 . دانشگاه برم

 .....جلودر ودیدم وبانمک خوشگل دختره ی موبازکرد درحیاط همینکه

  سالم:دختره
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 . بفرمائید سالم: آمین

 ؟ میکنن زندگی اینجا نیازی آمین اسم هب خانمی ببینم میخواستم ببخشید: دختره

 ؟ شما. بفرمائیدخودمم: آمین

 .....مجد ،ماکان ماکان زن بهارم من: دختره

 ماکان

 رمهگ انقدرسرم ،دوروزه اینجام هک چندروزه النا، ترکیه بیایم باترانه بخاطرقراردادمجبورشدم

 هرچی ولی وبرم بدم زودترانجام کارارو کنممی سعی ،دارم نپرسیدم آمینم حال یه کار

 انقدراعصابم ، بودیم مهمونی  هی تو تاکی پریشب. میرسم نتیجه به کمتر کنممی بیشترسعی

 نوم ترانه که موقعی و نبودم خودم حال تو هک طوری خوردم ویسکیو   وتکاو کلی بود خراب

 . بودم داده ترانه کاردست نمیرسید امیر ،اگه کنم استراحت اتاق تو برد

 ؟االنم وچیکارکردم گفتم چی مستی توعالم ،نمیدونم کنم نگاه توچشماش نمیشه روم حتی

 یصاباع ؟با چشه باز نیست ؟معلوم نمیده جواب میزنم زنگ آمین هب ،هرچی تواتاقم تنها

 ... خوابیدم خوردمو ارامبخش هی داغون

 

  آمین

 ....بهار حرفای بعداز میدونم ،فقط وردمکجاموسرازکجادرا االن نمیدونم حتی

 ؟؟؟ گفتین چی شما:آمین

 المخ خونه شیراز مدت ه،ی کردم ولش ندارم دوست ماکانو من ،چون ماکانم زن من گفتم:بهار

 زن االن ولی ندارم دوسش درسته ، برگشتم منم باکسی ماکان که دادن خبر ،بهم بودم

 غصه البته، بکنه من زندگی تو پاشو ای دیگه کسه هستم من تاوقتی نمیاد ،خوشمم عقدیشم

 ... کنار پاتوبکش االن ولی تو مال موندمم ،پس جدامیشم ازش دیگه ماه دوسه تا نخور
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 تو لما موندم پس گفت ن،بم باشم کسی ایه صیغه ،زن دوم زن من نمیشه باورم هنوزم---

 حتی ، میبینه رو دیوونه ی انگار میشه رد ازکنارم هرکی ، کنممی سکته دارم من خدایه ،وای

 ودستم ،کف زمین خوردم نبودو پام جلویه هب واسم،ح رونمیبینه جایی گریه اززور چشام

 .... سمتم اومد بادیدنم پسره ،یه نداشتم بلندشدن نایه شد،واقعا زخمی وزانوهام

  باشمام ؟خانم خوبه حالتون خانم: پسره

 . پایینه انگارفشارم فقط بهترم بله:آمین

 . براتون بگیرم ابمیوه هی اونطرف ازمغازه صبرکنین:پسر

 . خونمون میرم االن نمیخواد ممنون هن:آمین

 ؟ نزدیکه خونتون:پسره

 . میرم راه پیاده دارم ساعته هس نزدیک کجام االن نمیدونم: آمین

 ...برسونمتون دارم ماشین من ادرستونوبدین:سرهپ

 ازویال، بیرون بود رفته باباعلی ،خداروشکر منورسوندخونه پسره ادرس بعدازدادن--

 ،باید دگیمزن به گندزد لعنتی منفجرمیشه،ماکان داره سرم ، اتاقم تو خودمورسوندم بدبختی با

 راحتیمه دیگ ،اینجوری شهربریم ازاین بکل ه،ن ازاینجا نیومده عوضی اون تا کنم راضی بابارو

 تا یارمب خوبی یبهونه یه فکرکنم باید ؟ کنم راضی بابارو ای بهونه چه هب ولی ، ازدستش

 هانقدرگری. زده زنگ همه این سحروبدم جواب ندارم اینو حس ،حتی بشه وراضی نکنه شک

 ...برد خوابم کی نفهمیدم که وروزم حال هب کردم

 

  ناشناس

 چیشد؟ الو:اول ناشناس

 . دادم انجام خواستی هک همونجوری سالم: دوم ناشناس
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 ، بده انجام کارو یکی اون هدیگ چندروزه فقط خوبه،...--

 ؟ ریختی حسابم به ،پول باشه...---

 . میریزم روز همون کاربدیتم ،واسه کردیم توافق هک مقداری همون اره...-

 . باشه..-

 .سروقتش بعدبرو بری، کی میدم بهت امارشو خودم...-

 ... اوکی..-

 تدس ارمنمیذ منه حق هک ،چیزی خنده زدزیر بلند باصدایه خوشحالی از تلفن عدازقطع-

 . بدن باید منو کردن ناراحت ،تاوان بیفته ای دیگه کس

  آمین

 رروزه ،ماکان پیداکنم رفتنمون واسه خوب بهونه یه هاینک بدون گذاشت هم هدیگ چندروز 

 ایهصد هک ،طوری داغونترمیشدم روز هب ،روز نمیدادم جواب اصال ولی میداد پیام میزدو زنگ

 شده هک هرجوری امروز گرفتم تصمیم ه؟دیگ چیشده میپرسید دراومدوهی هم باباعلی

 بود، س،سحرتوکال دانشگاه سمت رفتم. کنم صحبت باباعلی با اومدم دانشگاه از بعدازاینکه

 .... کرد بغلم اومدسمتمو بادیدنم

 وغمگینی انقدرناراحت ؟چرا الغرشدی میاری؟چراانقدر داری خودت روز هب ه،چ آمین:سحر

 ؟ چته بگو بزن حرف ؟بامن

 . ندارم میل افتادم غذاخوردن از ،فقط نیست ،چیزی خوبه حالم: آمین

 . هست چیزت هی تو مطمئن من ولی:سحر

 . سمتمون اومد امیرعلی جوابشوبدم اومدم تا--

 ؟ مکن صحبت باهاتون چنددقیقه میشه نیازی خانم.؟ هستین خوب. خانما المس: امیرعلی

 . تابنده اقای سالم:سحر
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 . ازکالس بیرون میام االن صبرکنین لحظه چند ه،ی سالم: آمین

 .... رفتم سرش پشت منم بیرونو رفت امیرعلی--

 اومده؟ پیش ،مشکلی تابنده اقای بفرمائید: آمین

 هی ل،دراص بزنم حرف باهاتون میخواستم موضوعی هی درمورد ،راستشنیازی خانم هن:امیرعلی

 . داشتم براتون زحمتی

 . بفرمائید کنممی خواهش...-

 قصدمم ؟البته بپرسین من ونظرشونودرمورد کنین صحبت تابش ،باخانم درموردمن میشه...-

 . ازدواج واسه و نیست دوستی

 . مابدمش هب خبرشو من بدین تلفنتونوبهم شماره فقط ،شما کنممی صحبت ماحت چشم...--

 ....0102223 کنین داشت یاد زحمت ،بی حتما چشم..-

 ب ور امیرعلی حرفایه برگشت ،موقع رفتیم کالس سمت ب امیرعلی با بعدازصحبت---

 ،همش شدم شکه کلی ،هرچندمیگفت محمدومیخواد هک گفت نکردو قبول اونم ، گفتم سحر

 . افتادم راه خونه سمته ب کردمو ازسحرخداحافظی. میاد وششازتوخ امیرعلی فکرمیکردم

  راوی

 فیحر میکردآمین ،هرکاری انقدرالغروغمگینه هک میده عذاب آمینوداره چی سحرنمیدونست

 بهش  آمین هک ردی ،باجواب سامیار برادرش طرفم اون بود،از آمین نگران واقعا ، نمیزد

 جواب ودلیل بزنه حرف آمین با رموردسامیارد میخواست دلش ، شده وعصبی داد،بداخالق

 با هک امروزم ، بزنه حرفی نمیتونست هبودک خراب آمین حال انقدر ولی ، شوبپرسه منفی

 نبود محمد میاد،اگر خوشش آمین از فکرمیکرد همیشه.بود شده شکه امیرعلی حرف

 متوجه چندروز این امیر... بود تموم چی همه واقعا ، میدادمثبت  جواب امیرعلی هب صددرصد

 نشد دفعه هر هک بپرسه ازش خواست دفعه ،چند وکالفست نگران واقعا ماکان بود شده

 ینم ماکان هب خودشو هبوداگ نرفته یادش ،هنوز بزنه حرف باهاش امشب گرفت ،تصمیم
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 اومدو نمی بدش هم ترانه انگار کردمی ،هرچندحس بود وردها ترانه سر بالیی االن رسوند

 شخوش ادم بودازاین گفته ماکان هب هم چنددفعه ، میریخت هبودک تمساح اشک اشکا اون

 . نیست یکی ظاهروباطنش نمیادانگار

 

 آمین

 نبود، ازباباعلی خبری رسیدم خونه هب

 ویال سمت ،رفتم ازش نشد خبری باز دیدم ولی گذشت ساعتی 3.4، بیرون رفته کنم فک

 .... ودیدم ،زهراخانم

 . نباشید خسته مزهراخان سالم:آمین

 ؟ هنوز نیومده بابات جان آمین. دخترم ،ممنون جان آمین سالم:زهراخانم

 زنممی زنگ گوشیش هب ؟هرچیم کجارفته میدونین بپرسم ازشما اومدم من زهراخانم هن..--

 . شدم ،نگران نمیده جواب

 .کنهادوبیدادمید سرمنم و غرمیزنه کلی ،خانمم دیرکرده ،ولی بگیره میوه رفت دخترم واال..--

 رویه وچهک حیاط تادر برم شدم ؟بیشترنگران نمیده جواب گوشیشم هک کجارفته یعنی..--

 . بندازم نگاه

 . دخترم نباش ،نگران پیدامیشه سروکلش مادرهرجاباشه نشده هیچی..--

 ... روندیدم مادرفوالدزره این تا برم من زهراخانم ،فعال باشه نشده هیجی خداکنه..-

 برم شتمبرگ. بیشترمیشه اضطرابم و دلشوره هرلحظه نبود خبری ولی رفتم درحیاط سمت هب

 لیو دادم جواب باشه باباعلی هاینک خوشحالی ،از خورد زنگ گوشیم هک سوئیتمون سمت

 ... ناشناسه دیدم کردم رونگاه شماره بود، زن یه صدای

 .بفرمائید: آمین
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 شناسین؟می نیازی علی اسم به اقایی نمببی ،میخواستم شدم ببخشیدمزاحم سالم:ناشناس

 . دخترشونم من بله..-

 وبخ حالشونم انویژه مراقبتهای توبخش االنم کردن، سکته نیازی اقایه دخترم راستش..-

 تماس تاباهاتون دادن ،بهم وردندرا ازتوگوشیشون ازهمکارم یکی شماروهم ،شماره نیست

 ...بیمارستان خودتونوبرسونین ،زودتر بگیرم

 گرم واروشل پایی ودم باهمون ،ازویال میرفت رژه توسرم ویژه ومراقبتهایه سکته کلمه همش-

 برگشتم ماشین ی ،بابوق بیمارستان تابرم زدم بیرون سوخته ای قهوه مانتو هی و مشکی کن

 ... سمتم شدواومد پیاده وضع حالو تواون بادیدنم ،کیان کیان دیدم هک سمتش

 ؟میری ؟کجاداری میکنی کردی؟چراگریه درست خودتواسه  ضعهسروو هچ این آمین: کیان

 .... توبیمارستان. بابام: آمین

 .... کرد بغلم کیان اخرفهمیدم لحظه فقط رفتم ازحال وگفتم بیمارستان اسم وقتی-

 

 راوی

 رزویا ،همیشه برد ماشین سمت هب کرد و ،بغلش میرفت ازحال داشت هک آمین بادیدن کیان

 ، نهک وبغل آمین وضعیت ،تواین نمیخواست دلش وقت هیچ ،ولی داشت وآمین کردن بغل

 سمت هب باسرعت کنه، تحمل نمیتونه آمین وگرنه ، نیفته اتفاقی باباعلی واسه دعامیکرد

 سرم آمین هب هبرد،بعدازاینک بیمارستان داخل هکردوب آمینوبغل دوباره ، رفت بیمارستان همون

 یباباعل تادرمورد رفت پذیرش سمت ه،ب شد راحت کمی آمین ازبابت وخیالش کردن وصل

 دکترو نیست خوب باباعلی حال واقعا شد متوجه کرد صحبت بادکترش وقتی.. کنه سوال

 پدری رتحس ،همیشه پدرش بیشتراز حتی ، داشت دوست روخیلی باباعلی ، زیادامیدوارنیست

 ودب مونده ،حاال کردمی دیحسو آمین ه،ب میدید آمین با رفتاراشو ،وقتی داشت اونو لمث

 ومدهنی بهوش هنوز ، رفت بود آمین هک اتاقی سمت ه،ب کنه صحبت آمین با درموردش چطور

 . بود



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
108 

 خالی وپشتش بیفته هراتفاقی بود مطمئن ،ولی کردمی نگاه آمین هب و نشسته مبل رویه

 ... رفت سمتش هاومدوب بخودش آمین،باصدای  وتنهانمیزاره آمین وقت هیچ ، نمیکنه

 ؟ ،بهتری عزیزم جانم: کیان

 ؟ چطوره ؟بابام کجام من: آمین

 . بهتره پرسیدم باباتم حال رفتم بیمارستانی.-

 . بابام پیش ،منوببر ببینمش میخوام-

 . میبرمت بهتربشه بزارحالت.-

 . میشم هترمب ،اونوببینم خوبه حالم بابام پیش ببر منو کنممی التماست کیان کنممی خواهش.

 ؟حقشه نهک پنهون ازش میتونست تاکی ،ولی نداشت وضعیت وتواین آمین دیدن طاقت کیان

 کاری میتونه هببین تا رفت بیرون اتاق فکراز این ،با باشه دیدارشون اخرین شاید باباشوببینه

 .... باباشوببینه آمین کنه

 

  آمین

 یدن،باد رفتم ویژه های قبتمرا بخش ه،ب باباموببینم دقیقه 7 میتونم وگفت اومدتواتاق کیان

 ... زدم وشر بوسه هی و گرفتم ،دستشوتودستم شد خراب انگاردنیاروسرم وضعیت تواون بابام

 وندارهر توکسی بی ک ؟آمینت تونمیدی آمین ،جواب گلم ،بابای بابایی؟؟باباجونم: آمین

 نمیکنی چرانگام ،پس منونداری اشکای تحمل نمیگفتی ،مگه آمینی کس ؟توهمه

 پس، گلم بابایه بودی خوب ه،توک کنممی دق ،دارم جوابموبده ؟باباتوروخدا جوابمونمیدی؟

 افتاد؟ واست اتفاقی هچیکارمیکنی؟چ اینجا

 .بیفتی؟ وروز حال این به شد باعث چی

  آمین:باباعلی
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 ... بهش زدم زل اشکیم باچشایه بلندکردمو ازکناردستش سرمو باباعلی باصدایه

 . نبینه وروز حال توروتواین بمیره ،آمینت بابا بجونم ،دردت آمین دل جون:آمین

 خبربی هک کردم دختربزرگ اینجوری ؟من کردی اینکاروبامنوخودت ؟؟؟چرا آمین چرا:باباعلی

 با. رونداشت چیزی همچین طاقت ،قلبم شنیدم وقتی شکست ؟کمرم بشه کسی صیغه

 هشب چطوری واقعا ،نمیدونستم توش برم من کنه باز دهن زمین میخواست دلم بابا حرفایه

 .... گناهم بی من بگم

 ...من بابابخدا. نیست فکرمیکنی که اونجوری خودت بجون باباعلی:آمین

 بخودم اومدم،تا باباعلی هب باز وتندی کردم نگاه دستگاه هب بلندکردمو سرمو دستگاه اسوتب

 تموایس روپاهام اینکه تحمل ه،دیگ کردن بیرون ومنو تواتاق دکتروپرستاراریختن بیام

 و کردممی گریه بهاری ابر لمث بشینم صندلی رو کرد کمک اومدو طرفم هب کیان ونداشتم

 ... بده بهم خوبی خبر بیاد تاکسی بود در هب چشمم

 ؟ چیشد باباعلی ببینم بزن حرف ؟ روزه حال هچ ؟این چیشده آمین: کیان

 

 .. بابام کیان: آمین

 ... سمتم اومد بادیدنم کرد و بلند ،دکترسرشو موند نصفه محرف ازبخش دکتر اومدن با

 . نشد کردیم ،هرکاری متاسفم:دکتر

 . رفتم وازحال نفهمیدم هیچی هدیگ

 

  ناشناش

 . رفتم سمتش هوب بلندشدم ازروتخت موبایلم صدایه با

  الو: ناشناس
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 . کرد فوت االن همین دختره بابایه خبربدم ،میخواستم سالم.

 ئنی؟مطم:ناشناس

  مطمئنم بله..

 . باشه: ناشناس

 همچین ولی، جلوشوبگیره میخواستم ،فقط بمیره دخترش صیغه خبر باشنیدن نمیکردم فکر

 باشه اهاشب و اونوببخشه نمیتونه وقت هیچ هدیگ ،اینجوری شد بهترم تازه هیچ هک نشد بدم

 . ارینذ من دم پارو هدیگ که خانم آمین کارت تالفیه اینم.

  

  ماکان

 باورم ،هنوزم طرفم بیاد نمیکنه جرات کسی که شدم وسگ ریختست بهم اعصبابم بقدری

 اباعلیب ،خبرداد اماربگیره یه وفرستادم جوابمونمیدادکاظم آمین ،وقتی مرده باباعلی نمیشه

 انگار بشه ردیف زودتر کارا میکنم ،هرکاری ویالست تواون تنها دختر اون ،االن مرده

.  تنامیرنذاش و ترانه ولی برگردم بزنم قراردادوبهم میخواستم دفعه ده ، میشه بدترپیچیده

 ... سمتش امیربرگشتم باصدای

 ؟ آمین نداد جواب:امیر

  کرده خاموش که ،امروزم نه: ماکان

 . میده جواب بشه ،بزاراروم نیست خوب روحیش حال االن اون:امیر

 . رگردمب نمیشه تموم کاراش هم لعنتی دقراردا ،این ریخته بدجوربهم اعصابم نمیدونم: ماکان

 دیگه روز 7.6 تا میشه درست داره ،کارا بشی حال سر تا بدم بهت خبرخوب یه بذار:امیر

  برمیگردیم

 .... وبعدازمدتهالبخندزدم دادن انگاردنیاروبهم امیر حرف این با--
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 ش گریه ددفعهچن بدبخت ترانه دختره ،این هیچی ک ،من تورودیدیم مالبخند عجب چه:امیر

 بره کنی ولش ماه 7 بعداز ؟میخوای چیکارکنی میخوای آمین با ماکان جدی ،حاال ودراوردی

 ؟

 باهاش وازبودن نشسته دلم به که دختریه ،تنها کنم عقدش میخوام ،برگردم نه: ماکان

 . دارم ارامش واحساس خوشحالم

 !!!؟؟ رفت شدی عاشق پس:امیر

 ارمد بهش نسبت خوبی وحس دارم دوسش خوب ولی منیست عاشقش نکن اشتباه: ماکان

 گاه کیهت یه میخوام بعد به ازاین ولی کردم اذیتش تاحاال ،اگه میکنم حالشودرک تنهام ،منم

 خورد ماعصاب و کالفم بیشتر شیربرنج کناراون تنها االن ازاینکه ولی. باشم براش محکم

 . میشه

 . کنی بدترزهر روبهش زندگی سگیت قاخال این با تنهاست که حاال ماکان نکنه:امیر

 پدرمادرم بعدازمرگ ،مخصوصا نیست خودم ودست عصبیم ادم میدونی خودت: ماکان

 . بهتربشم میکنم سعی ،ولی شدم بدترم توتصادف

 . طرفی بامن کنی اذیتش ،اگه دارم دوست ارزو ومثل آمین واقعا ،من امیدوارم:امیر

 اسهو امیر بقول تا بیرون رفتیم باهم و شدم اروم میامیرک با زدن حرف ساعت  یه بعداز--

 .. بگیریم سوغاتی ارزو مخصوصا خانوادش و( آمین) زنداداشش

 

  آمین

 متم،س اومد عصبانیت با خانم ،شمسی داخل اومدن که افتاد، وکیمیا خانم شمسی ب چشمم

 تبرگش کیان داد با سمتم بیاد خواست هم سوخت،کیمیا صورتم طرف یه بیام تابخودم

 . سمتش

 . میکنم قلم بخوره آمین به دستت: کیان
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 . وایمیستی ما وکارتورویه کس بی دختره این خاطر به:شمسی

 بعنوان شوانگشت سمتمو برگشت خانم ،شمسی میکردم نگاه اونا به وشکه همینطورگیج من--

 ... میداد تکون صورتش جلویه تهدید

 میکنی پالستوجمع جلو امروز نهمی میگم چی ببین عوضی دختره کن گوش:شمسی

 . مکنی گم خونه وگورتوازاین

 ؟؟؟؟ مامان: کیان

 ،من کنی ازدواج وکار کس بی این با میزارم من مرده بابات کردی فکر مامانوکوفت: شمسی

 ؟ زوره مگه بشه عروسم این نمیخوااام

 ...خان شمسی: آمین

 .. حرفم وسط وپرید بزنم حرفی من نذاشت--

 عینم اون بمونین اینجا شما نبودم راضی ازاولم من بشنوم چیزی میخوامشون خفه:شمسی

 . یکنمم توکوچه وسایالتوپرت یاخودم میری امروز همین ،یا شمارونگهداشت شده گور به گور

 که بودم چیکارکرده من میکردم،مگه نگاه اونا به و میریختم اشک همینجوری من--

 .رفتارمیکنن بامن اینجوری

 . بره نمیزارم من ،یعنی جانمیره  هیچ ،آمین دیگه کن بس مامان: کیان

 ....هرز این بخاطر کیان کن بس: کیمیا

 ردسمتوروک بمن زد زل بانفرت ،کیمیا کیمیا کبوندتوصورت ،کیان کیمیا حرف بااین---

 .. کیان

 رومن ،دست بود مجد ماکان با دیدم خودم باچشای خودم که عوضی بخاطراین:کیمیا

 ؟ بلندمیکنی

 ؟ میگی وپرتاچیه چرت این کن بس: کیان
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 باشل بهش انداختم تیکه حتی من که بپوش ،ازخودش حقیقت نیست وپرت چرت: کیمیا

 ؟ گرفتی اللمونی نمیرنی حرف چرا. کبوده

 یبخاطرک ،ببین اقاکیان بفرما دراومد ازاب اینکاره که هم خانم روشن ودلم چشم: شمسی

 . وایمیستی مادرت تورویه

 .... بمن زد زل باناراحتی یانک---

 نیستی؟ حرفا؟بگوتوباماکان این دروغه ؟بگو میگه چی آمین،کیمیا: کیان

 ...خدام به کیان: آمین

 .... رفتم ازحال ک چیشد نفهمیدم دیگه--

 منب پشت کیانوصدازدم، ، کردن وصل سرم وبهم توبیمارستانم ،دیدم اومدم بهوش وقتی

 ... طرفم برگشت بود، وایستاده پنجره وروبه

 ؟؟؟ کیان:آمین

 نگاه منواینجوری نداشت سابقه ،تاحاال جاخوردم نگاش ازسردی افتاد نگام به نگاش وقتی--

 ..کنه

 تمام، شدم وعاشقت دلبستم ،بهت وفهمیدم داشتن دوست معنی میادو یادم ازوقتی:کیان

 میفهمم ،حاال میکردی دوری توازم ،ولی دارم دوست گفتم بودتو،بهت شده وحواسم هوش

 . دادی منفی جواب بمن بودکه ماکان بخاطر. چرا

 ...نی شماهافکرمیکنین اینطورکه:آمین

 ... بودم ندیده وانقدرعصبانی کیان ،تاحاال شدم ساکت زد که بادادی--

 بهم االن وقتی بایدفکرکنیم کنی؟ماچطوری منوخرفرض میخوای ،تاکی دیگه کن بس: کیان

 شغالا بااون ،اگه کیمیاروزدم و وایستادم خانوادم روی ،تو ،بخاطرتوبودی توباماکان شد ثابت

 ؟ شدی مقدس مریم ،نکنه ای چطورحامله  ،پس نبودی
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 من ؟یعنی حاملم من چیه ،منظورش کنم حرفاشوهضم نمیتونستم بودم شده انقدرشکه--

 التمح دنبادی ،کیان بود سرازیر واشکام میخندیدم بلندبلند حرف این ؟ازشک حاملم واقعا

 ... سمتم شدواومد نگران

 .. نخند بسه لعنتی ؟؟باتوام میکنی چرااینجوری!!؟؟ آمین: کیان

 ؟ نه مگه میکنی ،شوخی بود جالبی شوخیه: آمین

 شک گیتحامل به دیشب ، کنارته رومیز که ازمایشته جواب اونم نیست شوخی متاسفانه:کیان

 .حاضرشد ازمایشت جواب ،صبحم ازت گرفتن ازمایش کردنو

 . باهام میکنی شوخی توروخدابگوداری. نداره امکان این نه نه: آمین

 . ای حامله واقعا کنم شوخی باهاش من آمین که نیست چیزی این:کیان

 من نداره امکان این دادمیزدم و میکردم گریه بود واردشده بهم که بخاطرفشارعصبی--

 ، نیستم حامله

 . برد خوابم دوباره ارامبخش زتزریقدکتروصدازد،بعدا حالم بادیدن کیان

 

 آمین

 کهازاین ولی.متنفرم که ،ازمردی ماکان ی ،بچه بچه ،این حاملم که باورکنم نمیتونم هنوز

 گفت مبه کیان ازبیمارستان برگشت موقع . رودارمخوشحالم وکسی تنهانیستم دیگه حاال

 ؟االن خونه دنبال کجابرم روز سه تواین من االن . برم ازویال دارم مهلت روز سه تا فقط

 ای خونه دنبال ،هرجامیرم بدونه  چیزی ،نمیخوام نزدم حرفی سحر ،به میگذره ازمهلتم دوروز

 یزت دندون واسم دخترتنهام یه اینکه بافهمیدن یا نیست مناسب محلش یا ، نمیدن بهم

 افتادم اهر زدمو زنگ اژانس ،به بود گرفته دلم واقعا ، سرمزار برم گرفتم تصمیم میکنن،امروز

 گفتم بزنم منمیتونست مدت تواین دلموکه حرفایه تمام کردمو گریه تاتونستم سرقبرباباعلی ،

 که کسی بادیدن برم، بلندشدم شدم اروم کمی وقتی . االن تا منودزدید ماکان که ،ازوقتی
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 تعجب اعبودواق جلوم که کسی بادیدن ..... کردم نگاه بهش تعجب با بود وایستاده سرم پشت

 . کردم

 . نشدم اومدنتون ،متوجه سالم: آمین

 ،تنهااومدین؟ شماشدم ،متوجه پدرم سرمزار بودم ،اومده سالم...--

 . نیست خوش حالم برم من اجازتون ،با بله:آمین

 ... سمتش ،برگشتم کرد صدام شدم رد ازکنارش کههمین--

 بله؟:آمین

 درست میدونم(کردم نگاش تندی رفشح بااین.) حرفاتوشنیدم ی همه ،من آمین...--

 . کنم کمکت ،میخوام اعتمادکنی وبهم کنی قبول اگه ،آمین نبوداینکارم

 . نگین چیزی کسی به باره دراین ،فقط ممنونم: آمین

 رگنگ جماعت این وضعیت،میدونی این با دخترتنها ؟یه چیکارکنی میخوای توتنهایی...-

 برادر یه ،بزارمثل تنهام ،منم اعتمادکن بهم یکنمم ؟خواهش کنی زندگی تنها ،چطورمیخوای

  خونه یه، ازاینجارفتم بابام بعدازمرگ کرج ،خونم کن قبول برادرت عنوان به ،منو باشم پشتت

 ..بیا اهامب میکنم ،خواهش میکنم تواماده برایه پایینم ،طبقه باالخودمم ،طبقه است دوطبقه

 واقعا؟ بگم چی نمیدونم من:آمین

 باشه. باشم گاهت تکیه برادر یه مثل وبزار کن قبولم ،فقط نمیخوادبگی چیزی..-

 . باشه همین کنم حرفاتوگوش و توروببینم بیام امروز من که این آمین؟؟؟شایدحکمت

 . کس هیچ کجام من بدونه کسی نمیخوام ،ولی باشه:آمین

 . میبریم وسایالتو دنبالت ،فردامیام باشه..-

 . ممنونم باشه:آمین

 . خونه میرسونمت یابریمب..-
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 ، خونه سمت به افتادیم راه--

 زویالا رفتن بیرون ،موقع میکنین بارماشین داریم واالنم کردم وسایالروجمع همه ازدیشب

 به نگاه هی. ورفت روانداخت پرده میکنم نگاهش تادید افتاد کیان به ،چشمم برگشتم وقتی

 تمدرگیرمشکال ،نمیخواستم کردم احافظیخد دادموازش اس فقط سحرم به. ورفتم کردم ویال

 ...رفتم همیشه واسه ازتهران. برگرده بمن نسبت نظرش کیان ومثل بشه

 ماکان

 االن میدونم ولی وببینم آمین برم میخواست ،دلم اپارتمانم رسیدم ک بود صبح دو ساعت

  نشده وقت شده،هیچ تنگ براش دلم ،واقعا نمیشه

 هست مزنم وتازه داره فرق دیگه نظربادخترایه ازهمه آمین ته،الب بشه تنگ دختری برایه دلم

. 

 وازخونه پوشیدم اسپرت لباس یه گرفتن دوش بعداز بلندشدم بودازخواب 1 ساعت صبح

 دیدمو کیان ،ماشین بشم پیاده خواستم که ،همین ویال دم بعدرسیدم ساعت ،یه زدم بیرون

 مشت ی، رفتم سمتش ب ،همینکه شد پیاده ماشین از بادیدنم  اومد،کیان بیرون ویال از که

 ... زمین بودبخورم ونزدیک دادم ازدست تعادلم هوابود بی ،چون کبوندتودهنم

 ؟ گرفته گازت ؟سگ شدی وحشی صبحی اول چته: ماکان

 زندگیم ؟همه بخوری گوهی چه اینجا ،اومدی گرفته توگازم مث نامردی یه اره: کیان

 ؟ چی یهبرا ؟بازاومدی نبود بس وگرفتی

 لیلید ،درضمن اینجام نیستم توهم وابرویه چشم عاشق و بلندنکن من واسه صداتو:ماکان

 . بدم توضیح کاراموبتوشیربرنج نمیبینم

 ؟ بدی بهم عروسیتونو کارت اومدی هه،نکنه: کیان

 ... کردبهم پشت شده مشت دستایه با حرف این بعداززدن--
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 تورویه بود،بخاطرش شده وکارم کس ،همه شمیخواستم واقعا ،من کنه خدالعنتت:کیان

 مچشم از همیشه واسه اوورد باال ک گندی اون با ولی خواستگاریش برم وایستادم خانوادم

 . افتاد

 ؟ چیه اوورده باال ک ازگندی ؟منظورت خواستگاریش بری ک خوردی توگوه: ماکان

 ؟ خبرنداری انگارازچیزی ک رفتارنکن طوری: کیان

 چه ،از رسیدم دوصبح بودم ترکیه ماهی یه حدود من بزن حرف ادم ی بچه مثل: ماکان

 .باشم داشته بایدخبر چیزی

 .... شدم شکه واقعا زد ک حرفی ،با سمتم برگشت تندی حرفم بااین--

 ؟ رفت باکی آمین ؟پس آمین بودبا کی پسره اون پس بودی توترکیه اگه: کیان

 ؟ پسر بایه ،اونم رفته چی؟؟؟آمین: ماکان

 ،گفت تگف بهم قربون ،مشت ندیدمش منک رفت پسره بایه وسایالشوبرد ک دیروز اره:کیان

 . باتورفته فکرکردم ،منم داشت هم باال مدل ماشین یه پسره

 ؟ بره باید چی باسه آمین ازحرفات نمیفهمم من: ماکان

 ..ازویالبر گفتم بهش داره باتورابطه فهمیدم وقتی: کیان

 گرفتمش و کردم خالی وسرکیان عصبانیتم تمام بودک دهنش تموم حرفش هنوز---

 .. زیرمشتولگدم

 . نامرد بتو لعنت کردی بیرونش ازخونت نخواستت که بخاطراین ک روت ب تف:ماکان

 ...که یاتو نامردم من نامرد میگه کی ب کی: کیان

 . زد پوزخندبهم یه کردو وقطع حرفش دفعه یه---

 . بگم بایدبهت چی واسه خبرنداری ازچیزی که حاال:کیان

 . بزن حرف درست لعنتی خبرندارم رومن چی:ماکان
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 کس قعاش باتوباشه ازاینکه ،قبل بسوزی من مث تاتوهم بگم بهت بهتره شایدم ن:کیان

 ...میخ داره توهم وب اونه پیش واالنم رفته باهمون شایدم بود ای دیگه

 یانک سمت بردم هجوم باز ،اززورخشم باشه کرده اینکاروباهام آمین باورکنم نمیتونستم--

 ... رفتم ازاونجا داغون اعصابی وبا کردم مهمونش دیگه وچندتامشت

 راوی

 ندشز بودمطمئنن چشمش جلویه لحظه اون آمین اگه بودک وناراحت عصبانی بقدری ماکان

 . نمیذاشت

 .دربیاد وتوزردازاب کنه خیانت بهش بود ومعصوم پاک بنظرش ک دختری باورنمیکرد

 ایدباب کارامو ،تالفیه بودی من ،توزن بکنی اینکاروباهام چطورتونستی بهت لعنت: ماکان

 . ،لعنت آمین بهت ،لعنت بدی جواب خیانت

 نفهمید دادمیزد توماشین میکردو زیادرانندگی باسرعت بودکه شده دیوونه طوری

 . شرکت به چطورخودشورسوند

 خشنودی احساس بود ای دیگه کس عاشق آمین گفت ماکان ب دروغ به ازاینکه کیان--

 ،زمانیکه بود بخش لذت براش این دیدو خودش وباچشمایه ماکان شدن ،داغون میکرد

 ازاینکه خودشم ،ولی زد سرش فکربه یهواین حاملست آمین بگه ماکان به میخواست

 .بود شاکی رفته باکی آمین نمیدونست

 به ،وقتی دهب بهش پیام یه وفقط بره بزاره اینطوربیخبر آمین باورکنه سحرهنوزنمیتونست--

 ،سامیارنفهمیدچطورخودشورسوند رفته آمین سامیارگفت

 میکرد،سامیارم گریه ،سحرهمش سرزدن وخبرداشتن میشناختن روک ،باسحرهرجایی تهران

 کجاست وکار کس وبی دخترتنها یه بودک آمین ،نگران بود اعصبانی خیلی

 ترازخودشبیش کنه صحبت دوباره آمین با زودتربیادتهرانو نستنتو ازاینکه. وسرازکجادراوورده

 . بود شاکی
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 ماکان

 روصندلیمو رفتم میزم سمت ب . بشه وارداتاقم کسی ن کنه وصل تلفنی ن گفتم منشی ب

 بکنهداداینکارو جرات ،چطوربخودش بشم کارآمین این بیخیال اصال ،نمیتونستم نشستم

   شدبازشدوامیروارد دراتاق. روزمین رومیزوریختم سایالیهو رومیزوتمام بامشت کبوندم محکم.

 ؟؟ اردنشهو کسی نگفتم احمق منشیه اون به مگه ؟ داخل بیای بتوگفت کی بروبیرون:ماکان

 ؟ روزمین ایناروریختی ؟چرا افتاده اتفاقی ؟چه ازت قیافست چه ؟این چته: امیر

 . بگم بهت ،نزارچیزی بروامیر کن ولم:ماکان

 ، نمیرم ،من بگو میخوای یهرچ:امیر

 ؟ آمین دیدن نرفتی مگه

 .نیار من وجلویه کثافت اون اسم: ماکان

 ؟ چیشده بگوببینم ادم بچه مث..-

  رفته گذاشته پسر بایه خانم بشه میخواستی چی--

 ؟ گفت بهت ؟کی کیه ؟پسر خودت واسه میگی چی..-

 ... گفتم امیر وواسه کیان و خودم بین اتفاقایه تمام---

 سحر؟ چی دوستش اون ؟سراغ یانه میره ببینی دانشگاه نرفتی:امیر

 . میرم دیگه رب ،تایه شرکت اومدم راست یه ک بودم انقدرداغون ن:ماکان

 زورو حال این با خونت برسونم پاشوتوروهم میرم خودم بری حالت این با نکرده الزم:امیر

 .شد فراری ازدستت که کردی اذیت ،انقدردختررو اینجا نمون

 ... نرسه بهش دستم دعاکنه بره. اعصابم به بدترنرین بسه:ماکان

 . رفت من ،امیربعدازرسوندن رفتیم خونم سمت ب امیر با--

 .. زدم زنگ کاظم ب
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  اقا بله:کاظم

 کنی داشپی میخوام باشه زیرسنگم. کنی وپیداش بگردی دختربرام یه دنبال میخوام کاظم..-

. 

 . ن،اطالعاتشوبدی اقا چشم..-

  بیاخونم شب..-

 .اقاحتما چشم..-

  .. بشم تااروم سردبگیرم اب دوش یه رفتم تلفن بعدازقطع

  راوی

 آمین به کردن فک بود شده کارش ،همش رفت بیرون ازدانشگاه گرفته غمگینو سحر

 ؟ وباکیه کجاست اینکه ونگران

 دآمینش متوجه رفت مدیریت سمت وقتی حتی. میکرد احساس تودانشگاه واقعا خالیشو جای

 وجهشت ماشینی بابوق میشد ایستگاه نزدیک ک همینطور. نیومده مدارکاشم دنبال حتی

 ؟ کیه تاببینه نکرد سرشوبلند ولی شد جلب

 نابراینب ، اومد  خوشش خیلی میزنه بوق کی سحرسرشوبلندنمیکردتاببینه امیرازاینکه

 .. سحربره دنبال و نگهدار و ماشین مجبورشد

 ؟؟؟ تابش خانم:امیر

 .. امیرشد متوجه ک برگشت عقب به فامیلیش سحرباشنیدن

 . امیراقا سالم:سحر

 . نکردین توجه ولی زدم بوق کلی سالم:امیر

 . مزاحمه فکرکردم شرمنده:سحر

 . کنیم صحبت باهم دارین وقت ،چندلحظه شدم متوجه:امیر
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 ؟ شده چیزی..-

 . بزنیم حرف میخواستم درموردآمین...--

 چشاش داره ازش امیرخبری شدبافکراینکه خوشحال آمین اسم شنیدنسحربا---

 . زد برق ازخوشحالی

 ؟ خبردارین ازش شماست؟شما پیش آمین:سحر

 . نداره خبری سحرم ک شد حاالمطمئن وارفت حرفا این شنیدن امیربا---

 . نخبری بی شماهم انگار ،ولی خبردارین ازش ک ازشمابپرسم ،میخواستم نه راستش:امیر

 معذرت زما و بره ،بایدبخاطرشرایطش داد پیام یه بمن ،فقط ندارم خبری منم متاسفانه بله...-

 . کرد خواهی

 ؟ رفت ؟کجارفت؟باکی نمیدونین ازش هیچی یعنی:امیر

 نمیداد جواب میپرسیدم ازش بودهرچیم بودوناراحت توخودش خیلی مدت یه فقط ن...-

 باعث کرده که ،باکاری مرگشه مقصره اون میگفت ،همش باباعلی مرگ با ک ،مخصوصا

 . شده باباش سکته

 بود؟ چی کرده که ازکاری منظورش:امیر

 ؟؟ امیراقا ،ببخشیداینومیپرسم نگفت چیزی بمنم نمیدونم..-

  باشین راحت ن:امیر

 ؟ آمینین دنبال شماچرا..--

 . دیگست کس بخاطر نیست بخاطرخودم راستش:امیر

 ؟ ماکانه قاا دیگه ازکس منظورتون..--

  بله:امیر

 ؟ بوده بینشون چیزی..--
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 . نمیگفت بهتون شمابدونین میخواستن خودشونم اگه چون بگم نمیتونم شرمنده:امیر

 . باشماست ،حق متوجهم بله..--

 . شدم دادینومزاحمتون وقتتونوبهم ازاینکه ممنونم:امیر

 . میکنم هرکاری بخاطرآمین میکنم خواهش. ...--

 ؟ میبرین تشریف خوابگاه:امیر

 ؟ چطور بله..---

 .،بفرمائیدمیرسونمتون نبود فضولی قصدم شرمنده:امیر

 .نمیشم مزاحمتون ممنون ن..--

 .. بفرمائید حرفیه چه این:امیر

 ... ورفتن  امیرشدن سوارماشین امیروسحرباهم

  ماکان

 اسهو سطو این ک ،تنهاچیزی بود نشده دستگیرش هیچی ،ولی بداومد چهارساعت سه امیر

 ینآم ک پسری واون شده  باباعلی مرگ باعث ک چیکارکرده آمین ک مبهمه،اینه جفتمون

 ؟ کیه رفته باهاش

 ، بگرده آمین دنبال تا دادم بهش بودو الزم ک اطالعاتی با آمین عکس یه اومد کاظم شب

 هرجا ممیخور  قسم ولی  دراومد ازاب توزرد اونم ک بودم پیداکرده احساس دختر یه ب تازه

 . درارم سرش خیانتشو تالفیه بدجور کنم پیداش ک وهرزمانی

 وزمینت رفته شده ،انگاراب بکنه کاری نتونست ،کاظم گذشته آمین ازرفتن االن ماهه یک

 شارام ازدستم شرکت های بابچه امیروترانه ماه یک تواین ، ترمیشم عصبی هم روز ،روزبه

 ارواقعاانگ اونم ولی بشه یاخبری بدونه شایدخبریک داشت امیرسحروزیرنظر مدت یه ، ندارن

 ... بود بیخبر
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 بعد سال4

 آمین

 وقیافش تیپ انقدرب رفته ازکی  این ؟نمیدونم چیکارکنم من بچه این ازدست خدا وای

 . درمیاد ازاب چی ،معلومه باشه استادش عتیقه اقای اون وقتی ؟مخصوصا میده اهمیت

 ؟؟آیلین؟؟ آیلین:آمین

 ؟ شرموبردی میکنی آیلین آیلین، هی مامانی،چیه هبل:آیلین

 ؟ اتاق تواون میکنی بزن،چیکارداری حرف ،درستم دیرشد بچه زودباش...--

 دیگه کنممی خوشگل ،دارم غرمیزنین ،بعدشرمن زودتربلندمیشدین باید شده شمادیرتون...--

، 

 ودایی شما هحوشل ک نزنم حرف ؟بدشم زشته دختره چقدراین ،بگن باشم زشت میخوای

 . شرمیره

 .شده دیرم بشه حالیت حرف. اتاق تواون نیومدم تا دیرشد زودباش بچه وای...-

 . خنگ میگین ؟بمن نشه حالیم حرف که خنگم من مگه..--

 ؟ توخنگی گفتم کی من.--

 غلشب کردناش غرغر به توجه بدون و رفتم اتاق سمت ب بزنه بازحرف تا وانیستادم دیگ--

 . زدیم بیرون کردموازخونه

 میگه نوببینهنیمام ،االن شد خراب لباشم پایین ؟بزارم چیکارکردین ببینین مامانی وای: آیلین

 . خرابه لباشت آیلین

 . نخور تکون انقدرم بچه باش ساکت..-
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 وبزارم لینآی تا رفتیم مهد سمت ،به شدیم بود مشکی پراید یه ک سوارماشینم آیلین با---

 .... سمبر کارام ب وبرم مهد

 ماکان

 معماری شرکت رویه نبود اسم دیگ ،نمیدونم آیلین شرکت سمت افتادم راه صبح امروز

 شرکت ازطرف من و قراردادبسته بستیم قرارداد ماتوترکیه ک شرکتی با شرکت این ، بزارن

 ازدهی ساعت حدود  کنیم صحبت باهم ازکارا سری یه  تادرمورد شرکتشون میرم دارم ترکیه

 ب دمش ،واردشرکت کووچیک گفت میشه بود،ن بزرگی شرکت ن . شرکت به یدمرس بودک

 ..بود پسرجوون یه شرکتش منشیه . رفتم سوم طبقه سمت

 . سالم: ماکان

 ؟ بفرمائید سالم:منشی

 . امروزقراردارم تابنده اقایه با: ماکان

 یگهد ساعت دوسه ،تا برن مجبورشدن اومد پیش مهمی مشکل یه نیستن، شرمنده:منشی

  برمیگردن

 . رنبگی تماس بامن بگین اومدن هروقت کنین منویادداشت شماره لطفا پس باشه:ماکان

 . حتما چشم:منشی

 ....بدن ادم به اطالع یه ،بلدنیستن لعنتی---

  راوی

 توشرکت، بره شرکت به و بده تاکاراشوزودترانجام ،رفت گذاشت ومهد آیلین بعدازاینکه آمین

 دهب کاراروانجام بره بایدزودتر درنیومده امیرعلی ،تاصدایه بده انجام بود کارمونده کلی

 امیرعلی مثل وقت هیچ داشت برادر یه ،شایداگه وایستاد پشتش برادر یه مثل واقعا ،امیرعلی

 مادهوا پایین ی طبقه ،امیرعلی اومدکرج امیرعلی با ک افتاد پیش سال 4 ،یاد هواشونداشت

 یخصوص اموزشگاهایه از تویکی امیرعلی درخواست ،ب باشه وراحت مستقل تا واسش کرد
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 بودقبول دوستش ،چون امیرعلی فامیلیه با ،البته وگرفت کردومدرکش نام ثبت مترجمی واسه

 میرعلیا فامیلیه با بخاطرهمین دنبالشن سحراینا بود شده متوجه تودانشگاه ،امیرعلی کرد

 ،  کرد نام ثبت

 .....؟ چیه بچه تاببینن سونوگرافی رفتن ددنبالشاوم روک اونروزی یادشه هنوزم

 چ دایی نآیلی کن، ،فک آیلین میزاریم ،اسمشم دختره بچه ک انشاهلل آمین ببین: امیرعلی

 . میشه جیگری

 . پسرباشه شاید نده وعده تو دل زیاد: آمین

 . هام بچه دختر عاشق ،من دخترباشه باید نچ..--

 ، اونه ی بچه انگار ک شد خوشحال یبقدر دختره بچه شد معلوم وقتی--

 ، بیشترشد مراقبتاش دختره فهمید ازوقتی ولی بود  مراقبم خیلی

 ،میگفت میکردم اعتراض میدادوقتی بخوردم بچه واسه ومقویه فکرمیکردخوب ک هرچی

 . باشه وسالم قوی دایی آیلین تا بایدبخوری نباشه حرف

 تاقا بادیدن برگشتم وقتی برد، بیرون نهمنوازخو کرد ودرست آیلین اتاق ک روزیم حتی

 .باشه ومهربون خوب حد این تا نمیکردم فک میریختم اشک ازخوشحالی

 تگف امیرعلی ،هرچی رفتیم من درخواست ،ب دردمنوگرفت ک مشهدبودیم زایمانم نزدیک

 اومد دنیا تومشهدب مشهد،آیلینم بریم ک کردم لج من ،ولی نریم زایمان نزدیک

 لیخی دوتاشون داشتن نگه زنده امکان بودن ،دکتراگفته ودشواربود سخت م،چقدرزایمان

 مبودتوحر رفته بدن،بعدم مادرونجات بودجون گفته  موضوع این بافهمیدن کمه،امیرعلی

 شرکت ب رسیدم . شکرمیکنم وامیرعلی آیلین وجود بخاطر خدارو واقعا . زایمانم تاموقع

  . گیرکرده سوم اسانسورطبقه دیدم دمکر نگاه بیادپایین تا وزدم واسانسور

 (خداعصبیه همیشه) عصبانی ماکان--
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 ودب اسانسوروایستاده  اومدن پایین منتظر آمین ،ازاونورم وزد همکف طبقه اسانسورشدو سوار

.... 

  آمین

 وب دمش شرکت وارد و باالرفتم ها ،ازپله ونداشتم منتظراسانسورباشم اینکه واعصاب حوصله

 رفتم، امیرعلی جوون همنشی رضا سمت

 کرد،معلومم فوت دراثرتصادف پیش سال 7 ،باباش داره مادروخواهرکوچیکترازخودش ی رضا

 ،درسته کرد اونوقبول رضا شرایط بافهمیدن ،امیرعلی کرده تصادف باکی نشد،

 میکنه توکنکورشرکت داره امیرعلیم کمک به کاراروبلده همه واقعا االن اوالکارزیادبلدنبودولی

 ... معماربشه یخوادم

 هست؟ ،امیرعلی نباشی ،خسته رضا سالم: آمین

 فتنر اومد پیش ازساختمانها سریکی مشکلی ی ندارن تشریف ،ن نیازی خانم سالم:رضا

 . اونجا

  ،فعال بدم کاراموانجام برم من پس ممنون باشه.. -

 . خانم باشه..-

 ببرم مقداروامروز ی باید کنم ،فک کارام دادن انجان ب کردم وشروع رفتم اتاقم سمت--

 ، برس آیلین به فقط خونه میگه نمیزاره ،هرچندامیرعلی خونه

 یهو ومهدنفرستم آیلین دیگه گرفتم ،تصمیم دوره تابعدازظهرازت صبح بچه همینجوری

 بگیرم راشب شناسنامه نمیتونستم االن ،اگه میشه کمتراذیت بچه ،اینجوری پرستاربگیرم

 نستممیتو چطور وگرنه داشتم نامه صیغه برگه اووردم ک شانسی قطمهدبره،ف نمیتونست

 پدربچه، دارمیشن بچه عقدموقتتنو ک زنایی ب جدید قانون ،براساس بگیرم براش شناسنامه

 ازم آمین تی،وق بگیره خودش اسم به مادرمیتونه تابگیره نیست یا نمیگیره شناسنامه براش

 ....؟ مبگ چی نمیدونستم نمیرسید دادم ب علیامیر اگ باشمایکیه فامیلیم چرا پرسید
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 ؟ مامانی: آیلین

  دختر گل بله: آمین

 . مامانت ن اشهب بابات مشل فامیلیت توباید ،نیمامیگفت باشمایکیه من فامیلیه چرا: آیلین

 رسیدو دادم ب ،خداروشکرامیرعلی بگم چی ک موندم واقعا آیلین حرف ازاین لحظه یه---

 . وجورکنم وجمع خودم کرد حالی بهم غره چشم بایه

 . بگم تابهت دایی فنچ اینجا بیا:علی امیر

 . بزرگ کوچک خانم یه آیلینم ،من نیشتم فنچ من: آیلین

 . بگم شما به تا بیا بزرگ کوچک خانم باشه:امیرعلی

 . کنارشماشت گوشم بفرمائید: آیلین

 . باشماست نه،میگن کنارشماست: امیرعلی

  شماشتبا گوشم چشم: آیلین

 . یکیه فامیلیشون پسرعموبودن بابات مامانو چون ،ببین دخترخوب افرین: امیرعلی

 . نداره خدادوشت شمارودیگه مامانی: آیلین

  چرادخترم:آمین

 . گفتین دروغ شمابمن:آیلین

 . گفتم دروغی چه من: آمین

 .بود بابابزرگ ازاشناهایه بابام شماگفتین: آیلین

 . بود همین منظورش مامانت دیگه میشه فامیل اشنا،همون خوب: امیرعلی

 ؟ خنگم من کردین شمافک: آیلین

 ؟ وزدیم حرف این ماکی: آمین
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 . دیگه بود همین منظورش دایی: آیلین

 . کوچولو فنچ گفتم کی من: امیرعلی

 ؟ داره فرق اشنابافامیل نمیدونم خنگم من میکنین شمافک: آیلین

 .،شماببخشین گفته اشتباه ،مامانت باشماست حق بله: امیرعلی

  شرط یه به باشه: آیلین

 . گذاشتی شرط کارات واسه باز: آمین

 نمیبخشم منم پس: آیلین

 . میدم انجام من توبگو شماشرط:امیرعلی

 ؟ خرشواری میای دایی: آیلین

 . کن خواهی معذرت زودباش زدن حرف وضعه چه این آیلین: آمین

 . خرشواری میگه  خودش دایی ببخشید..امیرعل: آیلین

 .تنیس خبری بستنی امشب میشین تنببه جفتتون میکنه اشتباه داییتم: آمین

 .. رفتم اشپزخونه ب و نکردم توجهی اعتراضاتشون به دیگ--

 یستن امیرعلی اینکه ،بافهمیدن رفتم بیرون وازاتاق ازکارکشیدم ،دست بود 0 نزدیک ساعت

 رمتاب افتادم راه مهد سمت ب . وزودمیرم امدیرمی گفتم بهش ،دیشب زدم بیرون ،ازشرکت

 ریتمدی اتاق سمت رفتم مهدو رسیدم. بدم انجام تا خونه اووردم چندتاکارهم ،یه آیلین دنبال

... 

 . محمدی خانم نباشید خسته سالم: آمین

 . بنشینین بفرمائید اومدین ،خوش ممنون نیازی خانم سالم: محمدی

 . داشتم باخودتون کاریم یه و ینآیل دنباله ،اومدم ممنونم: آمین
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 . درخدمتم بفرمائید: محمدی

 ؟ ازآیلین مراقبت برایه ندارین سراغ مطمئن ادم یه  ببینم میخواستم: آمین

 . مهد ونمیفرستین جان آیلین دیگه: محمدی

 . تومهدباشه تاغروب میشه اذیت بچه ،اینجوری نه پیداکنم خوب ادم یه اگ...-

 آیلینم، ترمیگردن پردرامد کار یه دنبال بیان نمیخوان انگاردیگ دشونخو مربیه راستش...--

 ، راحته باهاشون ک

 نیومدن روزام ،ولی اینکار برایه ،فردمناسبیه میکنه قبول ببینین کنین صحبت باهاشون

 ؟ دارین ک تماسشونو ،شماره

 .. اجازتون ،با ازکمکتون ،ممنونم البته بله...-

 اتاقش هب آیلینم کنم عوض تالباسامو رفتم اتاقم ب ،من رفتیم خونه سمت ب آیلین با--

 .... بودیم پوشیده وشلوارک شرت تی یه ،جفتمون

 . پوشیدین لباش من مشل هم شما مامانی: آیلین

 . بخوریم دختر مادرو کنم درست چایی آشپزخونه بریم ،بیا عزیزم اره: آمین

 . تورگ بزنیم چایی یه بریم اره: آیلین

 ؟ زدی حرف اینجوریباز..-

 . تورگ بزنیم بیا آیلین میگه امیرعلی خوب: آیلین

 ( امیرعلی نکنه چیکارت خدابگم) حرفانزن ازاین دیگه دوما. ودایی نه امیرعلی اوال..--

 ؟ مامانی میگم: آیلین

 ؟ بله..--

  کجاشت بابام: آیلین
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 چهب واقعا چون کردم عوجم زودخودم ،ولی ایستادم حرکت از چندلحظه آیلین حرف بااین---

 . بود باهوشی

  سفر رفته: آمین

 منم. ازیشهرب رفتن باباش با دیشب: میگفت نیما ،امروز شده تنگ دلم میاد؟من کی: آیلین

 . برم بابام با میخواد دلم

 . دخترم میاد کی نمیدونم: آمین

 ؟؟ پیشش مابریم: آیلین

 . بریم مانمیتونیم دخترم ن..-

 . بابام پیش برم اممیخو من ولی: آیلین

 . نشدم عصبانی تا آیلین نده کشش دیگه..  -

 ...ماما ولی: آیلین

 ... دادزدم سرش بده ادامه نذاشتم دیگ--- 

 .دیگه بسه: آمین

 . ندارم دوشتون ودیگه قهرم باهاتون من: آیلین

 ناکام کنه خدالعنتت ، اتاقش سمت ب ،رفت رفت بیرون ،ازاشپزخونه حرف این بعداززدن--

 نداره ارامش وقت توهیچ ازدست من زندگیه ک

 ماکان

 ه،خریدای کارداشتم مدتی یه کرج خودمم ،چون تابرم گرفتن تماس باهام آیلین ازشرکت

 هکرد ومبلمان بودیم کرده درست ک هایی ازاپارتمان یکی) اپارتمان وبه دادم وانجام الزمم

 داخل منشی وباهماهنگیه رسیدم راه ساعت نیم بعداز شرکت بایدمیرفتم حاال .رفتم( بودم
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 بهم وسمت بلندشداومد ،بادیدنم بود پسرجوون یه شرکت رئیس ، شدم شرکت رئیس اتاق

 . دادیم دست دیگه

  سالم: ماکان

 ؟؟؟ ،اقایه بفرمائید ، اومدین ،خوش سالم..-

 . مجد ماکانم،ماکان:ماکان

 توجهانگارم ،خودشم کرد نگام حالتی وبایه شد شکه لحظه چرایه نمیدونم اسمم باشنیدن)

 (زد لبخندزورکی یه شدو رفتارغیرعادیش

  تابندم امیرعلیه خوشبختم،منم..--

 ...   رسیدم خدمت ترکیه قرارداد ،درمورد همچنین:ماکان

 ... توفکررفتارامیرعلیم هنوز ،ولی آپارتمان ،برگشتم زدن حرف دوساعت بعدازیکی---

 

 آمین

 اقعاو ولی بزنه بدحرف باهاش نمیخواست دلش بود ناراحت ادزدد سرآیلین ازاینکه آمین---

 عصبیش باشه دارشده بچه االن تا وشایدم داره زن ک روکرده پدری هوایه فکراینکه

 هک میدادم حق آیلین به ازطرفیم ولی ، باشه جداشده ماکان بهاراز که ازکجامعلوم.میکرد

 نز ماکان اگه شاید ، چقدرخوبه پدر داشتن میدونم داشتم پدرخوب یه ،خودم پدرشوبخواد

 ک نکردن تربیتم طوری پدرمادرم ،ولی میبخشیدمش شده ک بخاطرآیلینم نداشت

 به نم،بفهمو هم آیلین چیزاروبه میشداین ،کاش بناکنم ای دیگه کس زندگیه زندگیمورو

 به ک آیلین حرفایه باشنیدن بود، نشده اومدنم متوجه ،آیلین رفتم آیلین اتاق سمت

 .....میکردم درموندگی احساس واقعا میزد عروسکش

  بابام فتمگ نیما ب ،من سفره بابام میگه بمن ؟مامانم بابانداری من مث توهم گلی خانم:آیلین

 ، سفره
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 بره من ابایه،ب شما پیش بایدبرمیگشت سفربودتاحاال اگ ،بابات میگه دروغ مامانت نیمامیگه

 . میاره واسم سوغاتی کلیم میادتازه روزه سفردوسه

 شده نگت بابام واسه دلم من گلی خانم ،ولی میکنه منودعوا بابام پیش بریم میگم مامانی به

 ..بابامیخواد ،دلم دارم بابامودوست ؟من شکلیه چه بابام ببینم ،میخوام

 ... کرد وبغلش رفت آیلین سمت به نیاووردو طاقت دیگه آمین---

 . کنم دعوات نمیخواستم ببخشیددخترم: آمین

 برم بابام با یخوادم دلم ،منم پیشمون بیاد یابگوبابایی بابایی پیش توروخدابریم مامانی: آیلین

 . کنم بازی وباهاش بیرون

 دمجبوربو ولی بگه دروغ آیلین به ،نمیخواست بگه باید چی نمیدونست واقعا آمین--

 ... اینکاروبکنه

 . خدا پیش رفته ،اون برنمیگرده ،دیگه سفر رفته واقعا بابات دخترم آیلین: آمین

 ؟ مرده باباییم یعنی: آیلین

 . دخترم اره:آمین

 ؟ ما پیش برگرده میزاره بخدابگم اگه بابامومیخوام من ولی: آیلین

 . برگرده نمیتونه دیگه دخترم ن:آمین

 روغد بهش ،ازاینکه وخوابید زیرپتوش رفت اومدو بیرون ازبغلم آیلین حرفم بعدازاین---

 ... پدرشونکنه هوایه دیگه تا بگم مجبورشدم ولی بود اومده بدم ازخودم گفتم

  

 راوی

 ، گهب آمین وبه ماکان موضوعه چطور ک فکرمیکرد  این به خونه به برگشت توراه امیرعلی

 ازحق البته بود ای مردجدی واقعا میگفت آمین همونطورک ، جاخورد ماکان ازدیدن واقعا
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 ازعوضوبعد رفت خودش خونه سمت ب رسیدخونه وقتی .بود وبخ وهیکلنم قیافتن نگذریم

 ... رفت پایین سمت ب لباساش کردن

 . اومدی ،بیاتو،خوش نباشی ،خسته سالم: آمین

 ؟ کجاست ؟آیلین ؟چیشده ناراحتی ،چرا ،مرسی سالم:امیرعلی

 . یا هانگارگرفت ،توهم میکنیم صحبت بیارم برات چایی یه ،بشین تواتاقشه خوابیده...-

 . دردمیکنه سرمم ک توبیار چایی اره..--

 .. نشست امیرعلی روبروییه رومبل چایی بعدازاووردن آمین--

 ؟ چته چسبید،بگوببینم مرسی:امیرعلی

 ...گفت بودوبراش افتاده خودشوآیلین بین ک اتفاقایی تمام آمین---

 . گفتی دروغ بهش نکردی کارخوبی: امیرعلی

 سراغ هرروز وقت ،اون زندست باباش بگم بگم، هشوب حقیقت داشتی توقع..---

 . ببینتش ومیخواست باباشومیگرفت

 ودیمب بسته ترکیه باشرکت ک قراردادی ،آمین نبود خوب دروغم ولی بگم چی نمیدونم...--

 اون کتمونشر بفرستن رابطه بعنوان بودو قراردادبسته ترکیه شرکت با ک رو کسی قراربود

 .امروزاومد شخص

 ؟ اومده پیش چیشد؟مشکلی وبخ...--

 . آیلین بابایه مجدبود ماکان شخص ،اون شخص اون چطوربگم راستش ن..---

 اون اد ادم همه این بین تصورکنه نمیتونست پریدحتی رنگش حرف این باشنیدن آمین---

 .. چی میدیدش ماکان اگ زودتراومد شدامروز ،خوب باشه ماکان باید رابط

 . کرد خودشومعرفی وقتی شدم شکه ؟منم هخوب حالت آمین:امیرعلی

 ؟ ماروپیداکنه نکنه میشه چی حاال امیرعلی:آمین
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 بیادکرج بخواد ک باهاشون نداریم کاری فعال دیگه شد رفع خطر ک فعال ن:امیرعلی

 (.موندگاره توکرج مدت یه تا ماکان بیخبرازاینکه) رفته تاحاال مطمئنن

 ؟ مطمئنی: آمین

 ؟ بمونه چی واسه دیگه رفته دادو کارشوانجام بودک قرارداداومده هواس فقط اره:امیرعلی

 دوباره سال 4 بعداز ،نمیخوام کنم وجمع بایدبیشترهواسم ولی خداروشکر: آمین

 باعث ماکان ک ،طوفانی درراهه بزرگی طوفان چه ک نمیدونست آمین) بدم ارامشموازدست

 (.میشه ارامشش زدن بهم

 ؟ چیکارکنی میخوای دخترشه آیلین بفهمه هاگ ؟؟ماکان آمین: امیرعلی

 درشپ بفهمه آیلین ،نمیخوام وبدنمومیلرزونه تن چیزی همچین به فکرکردن حتی: آمین

 ... ه،هرچندخوابید بشه متوجه بیداربشه نکنه بزنیم ترحرف یواش ،بهتره وزندست ماکانه

 ک ی،آیلین کرده گوش حرفاشونو وتمام بیدارشده آیلین نمیدونستن وآمین امیرعلی---

 ... پدرداره نیما مثل اونم ازاینکه شده،خوشحال خوشحال زندست باباش اینکه بافهمیدن

 . ومهدنمیفرستم آیلین ازفردادیگه امیرعلی راستی: آمین

 ؟ چرا...---

 . ردامیادازف پرستارگرفتم تومهد،براش تاغروبم زودپاشه صبح میشه اذیت اینجوری بچه...--

 ؟ مطمئنیه ؟ادم کردی یکارخوب: امیرعلی

 مدادمن ازمهداستعفا داشت احتیاج بیشتری حقوق ب اینکه بخاطر. مهدش ،مربیه اره...---

 . ،قرارشدازفردابیاد کردم امروزصحبت باهاش

 مهدشون؟؟ مربیه کدوم....-

 . هستی دیگه خودش مربیه:..آمین

 .... کردن روشن فشفشه امیرعلی انگارزیر حرفم این با---
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 ؟ نچسبه دختره اون منظورت!!چییی؟؟: لیامیرع

 . خوبی اون ؟دختربه نچسبه کجاش..:--

 دست بچه من میگه بهم ،برمیگرده آیلین دنبال رفتم نرفته، یادم هنوز دخترخوبیه خیلی..:--

 . نمیدم قمری هرننه

 .بود ندیده تاحاال توروک دیگ مسئول اونم خوب..:--

 . دوغه پول مونده قیبا عین قیافش نمیادازش اصالخوشم:--

 ؟ میگی حرفاچیه این وا..:--

 ؟ بیاد اون ک پرستاربود قعطیه..---

 یلینآ برم بهتره. خوبه باهم همومیشناسنورابطشون مهمتراونوآیلین ،ازهمه مطمئنیه ادم.--

 میای؟ ،توهم بشه عوض روحیش خریدکنم واسش گلستان پاساژ بریم وصداکنم

 .... باشین خودتونم ،مواظب میرم دیگه من خونه زودبیان فقط، میکنه درد سرم من نه..:---

 رهقرا هستی خاله اینکه باشنیدن رفت اتاقش به زودی حرف این باشنیدن آیلین---

 الحق) وبخندن کنن اذیت رو امیرعلی باهم میتونن حاال شد خوشحال خیلی بشه پرستارش

 (...برده ارث به وازباباش کردناش اذیت این که

 . رفت اتاق به گوشیش صدایه باشنیدن انماک---

 امیر؟؟ بله: ماکان

 ؟ طلبکارباشی خداباید ؟همیشه بلدنیستی سالم یه سنته سال 21:امیر

 ؟ میکنه سحرچطورتوروتحمل ،اون امیر نریز مزه:ماکان

 . داره من مثل شوهرخوبی هست ازخداشم اونکه...--

 بگی؟ چی اینونگی..--

 ؟ آیلین شرکت رفتی...:--
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 . شد شکه اسمم باشنیدن شرکت رئیس چرا نمیدونم ولی اره...:---

 ؟ میگی چیزی همچین چرا...:---

 (کرد تعریف امیر برایه بکل وحرفاشونو امیرعلی رفتارایه قضیه ماکان)

 ؟ برمیگردی کی ،حاال انداختی شک ب منم:امیر

 . اصالندارم اینجاروهم حوصله. بایدباشم پروژه خاطراین واسه ای هفته دوسه کنم فک...:--

 .نکردی قبول خودت برم گفتم منک..:--

 یشم،همینجور باشی زنت پیش دنیابیادباید بچت ممکن آن هر ماهه پابه توزنت نبابا..:--

 انگلست پاساژ برم ،میخوام بزاره زندم نکنم فک کرج اومدی می  دیگ لجه بامن سرآمین

 ؟ فعال نداری کاری دارم خرید کمی

 .خداحافظ باش خودت مراقب داشدا ن..:--

 . رفت گلستان پاساژ سمت به حاضرشدن رب بعدازیه ماکان----

 سمتق وبه شدن پاساژ وارد  وآیلین آمین .... رفتن پاساژ سمت به وآیلین آمین طرفم ازاون

 ... بخرن  آیلین واسه ای توخونه لباس تاچنددست هارفتن گانه بچه لباس

 ؟؟ مامانی: آیلین

  مامان انمج: آمین

 ؟ عروسکاشوببینم فروشی عروسک مغازه اون برم میشه: آیلین

 . میریم باهم وایستا دخترم ن: آمین

 . دیگه برم میکنم خواهش: آیلین

 .نری دیگه جایی فروشیا عروسک مغازه فقط: آمین

 . مامانی چشم: آیلین
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 سید عروسک نبادید ولی تاعروسکاروببینه رفت فروشی عروسک مغازه سمت به آیلین---

 . رفت پایین طبقه به پاساژ پایینیه طبقه تومغازه

 پله ینتواول دختربچه یه دفعه یه که بره هاباال پله از خواست موردنیازش بعدازخریدایه ماکان

 .. ماکان به خورد دادو ازدست تعادلشو

 ؟ کجاست هواست بچه:ماکان

 ؟ بره بایدجایی ،مگه اینجاشت هواشم.:--

 . زمین بودبخوری نزدیک همعلوم: ماکان

 . خورد پیچ دفعه یه مقشره پام مقشرنیشتم من..--

 توتنهایی؟ ک کجان بابات ،مامان نیاریا کم اززبونم ماشاهلل: ماکان

 . میخره لباش واشم داره باالشت مامانم...--

 . مامانت پیش کوچولو برو. خدا امون به میکنه ول رو ،بچه مادرت دل بحال خوش:ماکان

 . بزرگ کوچک خانم یه آیلینم ،من کوچولونیشتم من..--

 .اوورد نمی خودش رویه به ولی بود گرفته خندش بچه دختر ازحرفایه ماکان---

 ؟ چی یعنی بزرگ کوچک خانم اونوقت خانم آیلین:ماکان

 . بزرگم عقلن ولی کوچیکم قدن یعنی: آیلین

 بروپیش ینکها باگفتن میخندید یکهدرحال بگیره خندشو جلویه نتونست واقعادیگه ماکان----

 .جداشد ازآیلین مادرت

 .وایستاد ویترینش وجلویه رفت مغازه سمت به هم آیلین

 خالیه هجای بادیدن اومد بیرون کردو حساب ،لباسارو مغازه بخاطرشلوغیه دقیقه ده بعداز آمین

 نرده زالیها نهببی اطرافو تا چرخوند سرشو وقتی ولی ترسید فروشی عروسک جلومغازه آیلین
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 وبعدازخریدن رفت پایین سمت ،به وایستاده مغازه جلویه ک افتاد آیلین به چشمش ها

 ( باپدرش آیلین بیخبرازدیدن) برگشتن خونه به سید عروسک

 ماکان

 رامیرمپس ،یعنی فکرن بی انقدرپدرمادرش که بچه این ،حیف بود درازی زبون دختربچه واقعا

 ؟ میشه سروزبون خوش انقدر

 گینسرسن باهام رفته بوده عاشقش ک باکسی آمین گفتم بهش اینکه سحربخاطر هرچند

 نبودوکسی باکسی آمین مطمئن ولی ؟ کیه شخص اون نمیدونه میگه ک ،هنوزهنوزم

 انگلیس رفته کیان گفتن ولی ویال ورفتم کردم شک کیان ب موضوع سراین ، رونمیخواست

 زوج واقعا درعوض ولی ، امیربشه زن وادبخ محمدو ک سحری فکرنمیکردم وقت ،هیچ

 ازشو عالقمندبشه شدبهش کنارسحربودباعث همش امیر ک روزایی ،اون هستن خوشبختی

 نداشت خوبی روحیه سحرشرایط واقعا ، کرد قبول مدت بعدیه ،سحرم کنه خواستگاری

 حرخیلی،س دوماهه دختر یه و داره زن گفت همه به محمد وقتی ازطرفیم آمین رفتن ازطرفی

 توق ،اماامیرهیچ شد خوب رابطشون و گاهش تکیه امیرشد بودک دوران تواون ، خورد ضربه

 بودم دهخری ک هایی وسیله و شدم وارداپارتمانم . بود صیغم بودمو آمین با من سحرنگفت به

 ه،اقای کردم شماره به نگاه ویه دراووردم ازتوجیبم گوشیم زنگ باصدایه ، کردم جاسازی و

 .... بود خوبیم مرد روداشت معماری شرکتایه بزرگترین از بودیکی رسولی

  رسولی اقای سالم: ماکان

  پیدایی ؟کم خوبی پسرم سالم:رسولی

 خبر؟ چطورین؟چه ،شما شما زیرسایه ،هستیم ممنون خوبم...--

 کنم دعوتت دادم ترتیب هفته اخر که ای مهمونی واسه زدم  ،زنگ خداروشکر خوبم منم:--

. 

 . ازدعوتتون ،ممنونم بسالمتی: --
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 مشمامیروخان ،راستی میکنی بیاخوشحالم حتما دخترمه نامزدیه ، پسرم میکنم خواهش:---

 . کن دعوت

 . زدیکهن زایمانش خانمش بیادچون ،امیروفکرنکنم میشم مزاحم ،حتما مبارکه بسالمتی:---

 ؟ تمبفرس برات ارتتوک ای ،خونه بیادخوشحالترمیشم امیرم منتظرتم ،پس بسالمتی:--

 . کارام واسه کرج اومدم ای دوهفته یه رسولی اقایه ن:--

 ، کن یادداشت کرجه،ادرسشو ازباغای تویکی مهمونی چون بهترشد پس:---

 . ادرسشومیفرستم برات کن ولش ن

 . ممنونم:--

 .... خداحافظ ،منتظرتم تونمیگیرم وقت ،بیشترازاین پسرم میکنم خواهش:--

 همونیم واسه لباس دست یه ،فردابایدبرم بخورم شام کنم درست چی یه شپزخونها رفتم---

 .... نبودنمیرفتم رسولی بخاطراقایه ،اگ مهمونی میخوادبره کی ،پوووف بگیرم

 راوی

 نبود راضی امیرعلی اونجا،ازبرخورد اومد می پرستارآیلین بعنوان هستی بودک روزی س االن

 شداشت،از امیرعلی با ک برخوردی باچندتا هستی ،ولی نیست راضی هستی انگارازاومدن

 خوشش ازکسی ،تاحاال میشد ناراحت امیرعلی محلیایه کم اخمو با حاال بود اومده  خوشش

 ،دلش نداشتاینکارا واسه وقتی ک بود زندگیش درگیرمشکالت نبودانقدرم بودوباکسی نیومده

 ودب درعذاب واقعا شوهرخالش زرفتارایها ، بره خالش ازخونه تا کنه جمع پول زودتر میخواست

 وجایی پول ،چون قرارمیگرفت شوهرخالش ارارواذیت مورد نبود خالش ک وقتی مخصوصا

 الششوهرخ بیشتر پرروشدن باعث اینکارش ،ک کنه وتحمل اونجابمونه مجبوربود نداشت

 شلوارک هی ،آیلین سرخیابون پارک برن بعدازظهر امروز بودن گرفته تصمیم آیلین با میشد،

 پوشید قرمز الش با مانتوشلوارمشکی یه ،هستیم پوشید سفید شرت تی بایه روش جلیغه با لی

 حوصلش ک ماکان .. رفتن پارک سمت ب ،باهمدیگه میشد زیبا خیلی قرمز بارنگ ،واقعا
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 انماک .... بخوره هوایی یه بره سرکوچشون پارک تا گرفت تصمیم بود سررفته توخونه

 هوبعدازچندلحظ  نشست بازی وسایل نزدیک ازنیمکتایه یکی رو روی پیاده رب بعدازیه

 تاآیلین فتنر بازی وسایل سمت به وآیلین هستی .. چشماشوبست دادو تکیه نیمکت سرشوبه

 . کنه بازی

 ؟ میدین تاپم کنم بازی تاپ میخوام خاله: آیلین

 . بدم تاپت بشین عزیزم اره:هستی

 ؟ باشه بده تاپم محکم جون خاله: آیلین

 . خاله باشه: هستی

 به مش،چش کرد بازی سرسره هم کمی رفتو سرسره سمت به آیلین بازی تاپ بعدازکمی---

 اون متس وبه رفت پایین ازسرسره اومد اشنا ،بنظرش بود نشسته روصندلی افتادک مرد یه

 ؟ کیه تاببینه رفت مرد

 ..کرد سالم و ورفتجل. شدمردتوپاساژیست ،متوجه مرد اون به شدن بانزدیک

  شالم:آیلین

 مونکهه شد توپاساژ دختره متوجه ک چشماشوبازکرد دختربچه یه صدایه باشنیدن ماکان--

  بزرگ کوچک خانم میگفت

   بزرگ کوچک خانم سالم: ماکان

  بزرگ کوچک خانوم ،ن آیلینه اشمم: آیلین

 ؟ هستی ،تواینجاهم نبود یادم.:--

 ؟ کنین بازی شماهم ؟میخواین اینجایین چرا ،شما یگد هاشت بچه اینجامال بله:--

 ؟ تنهایی ک ،بازم هوابخورم اومدم ن:--

 . اومدم هشتیم باخاله نه---
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 کو؟ خالت پس:--

 گهمی آمینم مامان ،اخه کنم شالم اومدم شمارودیدم من. نششته روشندلی اونجاشت خالم:--

 . کنم شالم اومد ،منم کنه شالم ببینه،بایدبهش دوباره رو کشی اگ آدم

 بشه آمین بیخیال سال 4 بعداز نتونست هنوز افتاد یادش ،بازم آمین اسم باشنیدن ماکان---

 بخاطرخیانتش نمیتونه افته می یادش ،هروقت نشده کم عصبانیتش سال4 بعداز ،هنوزم

 .. ببخشتش

 اقا؟؟اقا؟؟: آیلین

  بله:ماکان

 ؟ نبودین من ،متوجه رفت هواشتون شماهم: آیلین

 ؟ نگرده دنبالت ،خالت افتادم یادکسی دفعه یه:--

 ؟ مزاحمتونم من یعنی حرفتون این:آیلین

 . کرد تعجب بچه این وباهوشیه زدن حرف از ماکان-- 

 . نشه نگران خالت گفتم ن:ماکان

 ؟ کنم شداتون دوشتم ،میتونم دوشتم برم دیگه من پش باشه: آیلین

  البته: ماکان

 ... داد دست ماکان با دودستشوجلوبر آیلین---

 . شدیم دوشت باهم ک حاال بدیم دشت پش: آیلین

 آمین به قیافتن چقدر بچه این کرد حس کرد نگاهش دقیق دادو دست آیلین به وقتی---

 ... سرشوبلندکرد خانم یه ،باصدایه شبیه

 . میشه دیر دیگ بریم ؟بیاخاله ؟چراخبرندادی تواینجایی خاله آیلین:هستی

 . هشتیمه خاله خانمم ،این دوشتمم ،ایشونم دوشتمم پیش خاله: آیلین
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  خوشبختم سالم:هستی

 . ممنون سالم:ماکان

 . بریم باید مادیگه اجازتون با: هستی

 . دوشتم خداحافظ: آیلین

 ، بوسید ولپشو رفت ماکان صورت سمت به حرفش بعدازاین آیلین---

 تن،بعدازرف زد آیلین به لبخند یه دادو دست بهش خوبی حس آیلین حرکت این با ماکان

 مزاحم پسر هی  برمیگشتن ازپارک وقتی وآیلین هستی.... برگشت اپارتمانش به وخالش آیلین

 نبود لینآی ،اگ کنه کمکش ک نبود کسی اونجا خلوتیه ،بخاطر وجلوشونوگرفت شد هستی

 ک گشتبرمی زشرکتا امیرعلی. بکنه کاری نمیتونست آیلین با حاال ولی کرد میشدکاری

 بودو تیهس با آیلین ،ازاینکه کردنن صحبت حال پسردر بایه که شد وآیلین هستی متوجه

 آیلین ارپرست نبود راضی ک داشت حق ، شد عصبانی شدت به داشت رابطه پسر بایه هستی

 ، نشد جهمتو بود امیرعلی به پشتش چون ،هستی رفت اونا سمت به کردو پارک ،کناری باشه

 تادوایس چندلحظه پسره کبوندتوصورت ک هستی بادیدن رسید نزدیکشون ب ههمینک

 و سوندر اونا به وزود خودش امیرعلی بده سیلیشو جواب بلندکنه دستشو خواست ،تاپسره

 وصورتت کبوند بامشت ،امیرعلی امیرعلی سمت تابرگشت پسره روتوهواگرفت پسره دست

 بدفکر درموردش امیرعلی نمیخواست دلش خورد،اصال یکه امیرعلی ازدیدن ،هستی پسره

 اصدایهب هستی. افتاد پسره ندادوبجون مهلت امیرعلی ک دراره بازی پرو خواست ،پسره بکنه

 .. رفت عقب به قدم یه ازترس امیرعلی

 تویکیم سابح تابیام توماشین بنشینین آیلین بروبا بشه چی ک اینجاوایستادی: امیرعلی

 . برسم

 کردمی گریه بودو نگران اومده پیش ازوضعیت ودرحالیکه وگرفت آیلین دست هستی--

 ... ونشستن رفتن ماشین سمت

 . کنی گریه ندارم دوشت من. دیگه نکن گریه جون خاله: آیلین
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 ... جان خاله باشه: هستی

 .تانداخ سرشوپایین اومد می ماشین سمت به ک امیرعلی اخمو قیافه بادیدن هستی---

 دنرسی خونه به ،همینکه رفت خونه سمت به سوارشدوباسرعت فیحر هیچ بدون امیرعلی

 امیرعلی  واردبشه خواست ،تاهستی واردشد آیلین اول برن بخونه تا شدن پیاده وآیلین هستی

 .. بشه داخل ونذاشت بازوشوگرفتو

 . بیاد خالت تا ،توبمون میاد ،بعدخالت کاردارم هستی باخاله دقیقه چند جان آیلین: امیرعلی

 . باشه: یلینآ

 لداخ داد هولش باالبردو طبقه به بوداونو وگرفت  هستی  بازویه درحالیکه امیرعلی---

 ،امیرعلی رفت عقب قدم یه امیرعلی عصبیه ،باصدایه بود گرفته شدت گریش ازترس ،هستی

 . وایستاد بود انداخته پایین سرشو ک هستی جلویه و دروبست

 ؟؟؟ ؟هان بشه پسرمزاحمتون هی ک پارک بری گفت بتو کی:امیرعلی

 اوورده شانس ازکجا بود افتاده هق هق وبه نداشت زدن حرف توان گریه اززور هستی---

 ... میشد ظلم درحقش باید همیشه بیاره ازاینجاشانس حاال ک بود

  ؟ جوابموبده باتونیستم مگه: امیرعلی

 ادیدنب ک بزنه فیحر خواست کرد وسرشوبلند گذاشت هستی  چونه زیر دست امیرعلی--

 ....زد زل چشاش به چندلحظه هستی واشکی غمگین چشای

 تتنهاس بچه بروپایین حاالهم. ببری وجایی آیلین نداری حق اجازه بدون دیگ: امیرعلی

 . چپه دست سرویس. بعدبرو بزن صورتت به ابی یه ،اول

 به اب زدن بعداز ،هستی کبوند محکم ودرو رفت اتاقش سمت به حرف این بعداززدن---

 ... رفت پایین سمت به صورتش

  ماکان
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 کت ستد ،یه برم تنها باید ،حاال بیاد بخاطرسحرنتونست ،امیر دختررسولیه نامزدیه روز امروز

 یرونب ازخونه لنادک زدن موهامو کردن وبعدازدرست پوشیدم سفید باپیراهن وشلوارمشکی

 پارک نموماشی جلودر نگهبان راهنمایی با نظر مورد باغ به رسیدم بعد دقیقه وپنج چهل . رفتم

 تبریکو کنم علیک سالم تا رفتم سمتش به رسولی بادیدن ، رفتم سالن سمت به و کردم

 .دردادم خدمتکارجلویه به کادومم. بگم

 . بسالمتی باشه رسولی،مبارک اقایه سالم:ماکان

 پسر،نمیخوای دیگ ،پیرشدی خودت قسمت ،انشاهلل ،ممنونم اومدی خوش پسرم سالم:--

 ؟ بدی بما شیرینی یه

 . چشم رویه به چشم:--

 امیرنیومد؟:--

 . مساعدنبود خانمش ،حال کرد عذرخواهی خیلیم متاسفانه ن:--

 به داشتی احتیاج وهرچی کن پذیرایی ازخودت ،پسرم بشه زودترخوب ک انشاهلل:--

 . سمت اون برم میکنن ،اشاره بایدبرم ،من میکنن فراهم برات خدمتکارابگو

 .نمیشم مزاحم ،بفرمائید ممنونم:--

 ... پیشت میام بازم پسرم مراحمی:--

 ودب مهمونی تواین جورادمی ،همه نشستم و رفتم میزا از یکی سمت به رسولی بعدازرفتن

 ، بود قاطی ،نامزدیشونم

 باصدایه خورمب خواستم ک ،همین بشه رفع تاتشنگیم برداشتم نوشیدنی هی خدمتکار باصدایه

 هرجا امن،چر ودیدم آیلین باز که طرفش اشنابودبرگشتم صداش انگار ک بچه دختر یه سالم

 ... درمیاد جلوم بچه این میرم

 . دوشتم شالم: آیلین

  سالم: ماکان
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 ؟ عروشی اومدین شماهم: آیلین

 . اومدی ک توهم البته:--

 ؟ اومدین شماتنها. اومدم امیرعلی مامانمو با من اره: آیلین

  تنهام بله:--

 .  بیارم درت ازتنهایی تا افتخارمیدم بهت خوب: آیلین

 . بنشین ،بفرما دارین شمالطف ممنونم:--

 .. میکنه نگاه بهم داره اخم یه وبا سینه به دست دیدم کردم بهش نگاه یه--

 ؟ کردی ؟چرااخم چیشده:ماکان

 ؟ بزارین احترام خانم یه به ک نیشتین بلد شماهنوز: آیلین

 ؟ کردم خانم آیلین به احترامی بی چه اونوقت:--

 . بشینم تامن بکشین عقب بایدبرام رو شندلی: آیلین

 شده طورچ قیافم نمیدونم ک کردم نگاه بچه این به شده گرد ،باچشایه آیلین حرف این با--

 .. دهخن زیر زد دفعه یه ک بود

 عقب کشروب شندلی حاال میبخشمت خوبیم خانم یه ،چون نکن قیافتواینجوری خوب: آیلین

 . بشینم کن وکمکم

 .. تابشینه کردم کمکش بلندشدم حرفش این با---

 ؟ ندارن احتیاج ای دیگه چیزه خانم: ماکان

 . خیارم عاشق من اخه کن پوشت برام خیار یه زحمت چرابی: آیلین

 . دارم دوست روخیلیخیا منم:ماکان
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 ،ولی خوبه بخور میگه هی بمنم داره دوشت موزو ،اون نداره زیاددوشت مامانم ولی: آیلین

 . ندارم دوشت موزو

 . میخورم کم ،خیلی ندارم زیاددوست موزو منم:--

 ....ببینم تامادرشو خواست ازم ،آیلین آیلین با زدن حرف دقیقه بعدازده:--

 من. هوخوشگل خوب خیلی ؟مامانم بشی اشنا وباهاش ببینی انمومام میخوای دوشتم: آیلین

 . دارم دوشش خیلی

 . میشم خوشحال البته: ماکان

 ک یچیز از آیلین دست اشاره با رفتیم بود مادرش ک قسمتی سمت به آیلین همراه به--

 ... حقیقته میبینم ک چیزی نمیشد باورم کردم هنگ دیدم

 . مادرمه اون اوناهاش: آیلین

 ... دراومدم ازشک آیلین توسط دستم کشیدن با--

 ....دیگه بریم بیا دوشتم: آیلین

  آمین

 بایه یل کوتاهه پیرهن یه آیلین ، امیرعلی ازفامیالیه یکی دختره نامزدیه قراربریم امشب

 یه لیم؟امیرع داره عالقه لی لباس به انقدر چرا بچه این ونمنمید ، بود پوشیده شلواری جوراب

 بلند پیراهن یه ،منم پوشید کمرنگ ابیه پیرهن و مشکی باشلوارکتون مشکی تک کت

 شال یه و برداشتم لباس رویه برایه مشکیم کت ی پوشیدم گیپور با،باالتنه حریر مشکیه

 وهمر هستی رفتن ،موقع کرد یممال خیلی ارایش یه برام ،هستی پوشیدم هم حریر مشکی

 اشینم ،امیرعلی رسیدیم باغ به ساعت یه بعد ، بود نگران همش امروز چرا ،نمیدونم رسوندیم

 ی وشهگ میزایه سمت ب رسولی اقایه با علیک بعدازسالم . رفتیم سالن بسمت کردو وپارک

 .. داشت کمتری دید ک رفتیم سالن
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 ولی بگ بهم چیزی میخواست همش هستی یکنمم احساس چرا نمیدونم امیرعلی: آمین

 . بود نگرانم وهمش میشد انگارپشیمون

 واسش؟ افتاده چرااتفاقی: امیرعلی

 . دیگه بشین میکنی وورجه ورجه انقدر چرا بچه ،آیلین ،نگرانشم نمیدونم: آمین

 جووونم؟؟ ،مامان مامانی: آیلین

 ؟ صدامیکنی اینجوری ک فنگول میخوای چی باز: امیرعلی

 . فنگول میگه بمن ببینش ،مامان نیشتم فنگول من: آیلین

 ؟ میخوای چی بگو ،حاال جان مامان باهات میکنه شوخی امیرعلی: آمین

 . کنم بازی ها بچه پیش برم میتونم شررفته حوشلم مامان: آیلین

 . راحته منم خیال همینجابشین جان مامان اینجاشلوغه ن: آمین

 خانم فنگول این میدونی ،توک سرمیزنم بهش میرم ردفعهه آمین بزاربره: امیرعلی

 . یجابندنمیشه

 . آیلین ؟جون دیگه برم مامانی: آیلین

 . نکن ،شیطنتم نکنیا رواذیت کسی ولی باشه: آمین

 . گلم مامان چشم: آیلین

  .... کردیم کردن صحبت ب شروع امیرم منو آیلین بعدازرفتن--

  راوی

 .. میکردومیلرزید ابربهارگریه مثل بود اوورده پناه اتاقش به ازترسش هستی

 ؟ دربری ازدستم امشب میتونی کردی ،فک درونشکوندم این تا هستی بازکن:---
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 اذیت منو میگم خاله به ؟من برنمیداری ازسرم ،چرادست کن ولم توروخدا غالم اقا: هستی

 . میکنی

 اشهب اینطوری ک ،گیریمم بتو منومیفروشه خالت کردی فک دارنزن خنده حرفایه بچه: غالم

 سال همه این کردی ،فک بیرون بیا ادم ی بچه ،مث بزنه حرف من روحرف میتونه ،مگه

 . بدی کردمو درحقت ک لطفی جواب بامن بابودن باید حاال جوونم ؟ن کردم خرجت الکی

 . برسه بهم دستت بزارم اگ ،عمرا باشی پست نیچقدرمیتو تومگه:--

 حالیت حساب حرف توانگاری ولی بیام راه باهات میخواستم من خواستی خودت باشه:--

 ارنکردمبرقر رابطه باخالت تو عشق به ک شبایی ،چ بیاد راه باهات ادم نداری ولیاقت نیست

 . باشم باخودت واقعا دیگه میخوام ،حاال

 بود شده جمع توخودش ازترس هم هستی میکوبیدو در به محکم رفاح این بعداززدن---

 جابتشون عفتو مرگ غالم ازدیدن هستی.دیوار به خورد بعدی بازشدوباصدایه بعددر ،چنددقیقه

 غالم تااومدفرارکنه ،هستی ترمیشد نزدیک هستی به هرلحظه ،غالم دید خودش جلویه

 .. فرارکنه نذاشت و گرفت سرشو موهایه

 . بزاربرم میپرستی هرکی ،توروبه توروخدابزاربرم غالم اقا: هستی

 حاال ،ولی اومدم می راه باهات اومدی می خوش بازبون ،اگ اووردم گیرت ؟تازه کجا: غالم

 . بدی بهم وحسابی درست حال یه ،باید دیره دیگ

 ..ش خفه: هستی

 ،پرتش کرد حس تودهنش خونو زدمزه بهش ک باتودهنی بودک نشده کامل هنوز حرفش--

 رتپ طرفی کمربندوبه زد،غالم کتکش جاداشت  ک تاجایی دراوورد وکمربندشو روزمین کرد

 ابیب ،هستی گردنش بخوردن کرد وشروع ورفت هستی سمت به لباساش کردوبعدازدراووردن

 گلدون ب چشمش دفعه ،یه نمیتونست ولی فرارکنه ازدستش ک میکرد هرکاری جونی

 زشدتا ،غالم کبوندتوسرغالم رسوندباگلدون گلدون سمت به ودشوخ بدبختی رومیزخورد،با

 و  ابرهکج نمیدونست فرارکرد،ولی ازخونه غالم سرخونیه بادیدن ،هستی شد بیهوش ضربه
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 ی ونهخ سمت به فکر این ،با بود آمین ی خونه به رفتن داشت تنهاجاییکه بره کی سراغ

 شستن اینا آمین انتظار به در ونجاجلویههم دروبازنکرد کسی وزد زنگ هرچی ولی رفت آمین

... 

 برده خوابش بود، کرده وورجه ورجه انقدرآیلین ، خونه برگشتن اینا آمین  نامزدی مراسم بعداز

 داده کیهت درحیاط به ک دخترشدن یه متوجه شدن نزدیک خونه به اینا امیرعلی ،همینکه بود

 ... روپاهاش وسرشوگذاشته

 ؟ جلودرخونه کیه اون امیرعلی: آمین

 . میشه معلوم االن صبرکن نمیدونم: امیرعلی

 .. رفت دختر سمت به شد پیاده ازماشین امیرعلی---

 . ؟؟؟باشمام ،خانم خانم: امیرعلی

 جاخورد یهست ی یافهق بادیدن سرشوبلندکرد،امیرعلی امیرعلی صدایه باشنیدن هستی--

 .. رفت هستی سمت شدوبه پیاده بود توماشین ک ،آمین

 ؟ اوورده روسرت بال این ازتو؟؟کی سروشکل چه این هستی من خدایه وای: آمین

  غالم: هستی

 .. کرد اخماشوتوهم غالم اسم باشنیدن امیرعلی--

 ؟؟؟ خونه تونرفتی ؟؟مگه کیه غالم: امیرعلی

 . میکنم اونازندگی با من. شوهرخالمه غالم: هستی

 آیلین ،امیرعلی میاد خون سربازکرده رولبت زخم بگی چیزی نمیخواداالن باشه: آمین

 .  داخل روببرم هستی وبیارمن

 به برگشت، برد اتاقش کردوبه وبغل داخل،آیلین وماشینوبرد رفت ماشین سمت به امیرعلی--

 ،هستی زنهب حرفی اینکه بدون رفت ونسمتش ،به بیاد راه اصال نمیتونه هستی دید ک حیاط

 . باالبرد طبقه سمت به کردو روبغل
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 ؟ باال چرامیری امیرعلی: آمین

 ؟ ببینتش وضع سرو این با آیلین میخوای نکنه: امیرعلی

 . میترسه زخمی قیافه این با ببینتش میگی راست: آمین

 چرا ،دروغ بود دهز خجالت هم داشت خوبی حس بودهم امیرعلی توبغل ازاینکه هستی---

 . داشت رودوست امیرعلی واقعا

 شستشودادورفت لبشو زخم ،آمین روتخت گذاشت بردو مهمان اتاق روبه هستی امیرعلی

 . بیاره لباس پایین از تابراش

 . دادتابخوره هستی به ابمیوه لیوان شدویه وارداتاق غلیظ اخم بایه امیرعلی

 اتاقوارد وآمین امیرعلی لباسش کردن عوض از،بعد شد سرحال کمی ابمیوه باخوردن هستی

 ، شدن

 . کرد تعریف بودو افتاده براش ک اتفاقایی سحرتمام

 هایه گریه شدت باعث ،اینکارش رفت بیرون دیوارکبوندوازاتاق به مشتی ازعصبانیت امیرعلی

 ... ومدها بدش بیشترازش دیگه امیرعلی حرفا این باشنیدن میکرد فک ،هستی شد هستی

 .. کنه استراحت تاهستی رفت بیرون ،ازاتاق هستی کردن اروم بعداز نآمی

 غالم حال از تا رفت امیرعلی روز همون ،فردایه میگذشت نامزدی شب ماجرایه روزبوداز سه

 برخیلیخ این ازشنیدن هستی ، ردهخو چندتابخیه سرش وفقط شدزندست متوجه ، خبربگیره

 یه اون ،حاال بود ناراحت واقعا بود واخمو عصبی همش امیرعلی ازاینکه شد،ولی خوشحال

 موندنمی هم اونجا داشت پول اگ ، رفت ازبین اتفاق این ،با داشت امیرعلی به ک امیدیم ذره

 .بود،بمونه خالش ی توخونه ک چندسالی این مث مجبوربود پولی وبی ازبیجایی ولی

 رفتن آیلینو آمین امروز ، نباشه هیچیم ونگران کنه زندگی بااونا میتونه بود گفته بهش آمین

 تومهد وندنم ساعت بعدازنیم بود رفته نیما دیدن بخاطر آیلین ، وبگیرن آیلین تامدارکایه مهد
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 یه بود تهفگ آمین به بخاطرهستی  ،امیرعلی خریدکنن خونه واسه تا رفتن فروشگاه سمت به

 ...کرد وپارک ماشین آمین فروشگاه ،نزدیک خونه وبمونه شرکت نره هفته

 نمیتونم زیاد ،خریدا بیام خریداموبکنم تامن بمون توماشین جان مامان آیلین: آمین

 . بیام تامن ،بشین ببرم توروباخودم

 . زیادبگیر وشیرکاکائوبرام بشتنی ،فقط مامانی چشم: آیلین

 . نشیا پیاده ،ازماشین دخترم گل باشه: آمین

  چشم: آیلین

 وبه برگشت ازفروشگاه ساعت رفت،بعدازنیم فروشگاه سمت کرد،به وقفل ماشین آمین--

 تا گرفت اجازه ازآمین میکرد بازی درخونشون ک سروناز دیدن با ،آیلین رفتن خونه سمت

 . کنه بازی سروناز با توکوچه

 ازیب توکوچه آیلین ک بود ساعتی یه ، امیکردجابج هستی باکمک وسایالرو داشت آمین

  سمت ،به آیلین باندیدن ولی. آیلین دنبال بره گرفت میکرد،تصمیم

 . وزد وزنگ باالتربود،رفت خونه تا سه ک سرونازاینا خونه

  بله:--

 .بیاد صداکنین ومیشه آیلین سیماخانم سالم: آمین

 . داخل ؟بفرمائید ،خوبین خانم آمین سالم: سیما

 . بیاد وبگین آیلین فقط نمیشم مزاحم: آمین

 .اینجانیست آیلین ولی: سیما

 ؟ کجارفت آیلین ازش بپرسین میشه کنه ؟؟؟اومدباسرونازبازی نیست خونتون: آمین
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 مآیلین تو اومده کردم صداش ،من میکردن مابازی درخونه سرونازمیگ خانم آمین:سیما---

 . خونه برمیگشت داشت

 . شدم ببخشیدمزاحم اشه،ب نیومده: آمین

 رس،ت آیلین بانبودن ،ولی خونه باشه رفته شاید کرد فک رفت خونه سمت به آمین---

 آیلین نگارا ولی گشتن خیابونم حتی رو کوچه تمام ،دوتایی افتاد وآمین هستی بجون ودلشوره

 زنگ یعلامیر به  آمین ازموبایل آمین بد حال بادیدن ،هستی زمین بودزیر رفته بود شده اب

 ... بگه بهش رو موضوع تا زد

 ؟؟ آمین جانم: امیرعلی

 .سالم: هستی

 . ترکرد صداشوجدی هستی صدایه باشنیدن امیرعلی--

  ،کارتوزودتربگوکاردارم بفرما:امیرعلی

 .نیست آیلین راستش امیراقا: هستی

 ؟؟؟ نیست آیلین چیه منظورت: امیرعلی

 ...درسون خونه به خودشو چطور نفهمید یرعلیگفت،ام امیرعلی برایه چیزو همه هستی---

  

  ماکان

 . دیگه بیابریم دوشتم:آیلین

 ؟ مامانته واقعا مشکیه لباس خانم اون: ماکان

 . آمینم مامان بله: آیلین

 ردمک هنگ بازم نشست کنارش ک مردی بادیدن برم سمتش به برداشتم قدم همینک---

 هجاخورد،واس اسمم باشنیدن بخاطرهمین ،پس امیرعلیه رفت باهاش آمین ک کسی ،یعنی
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 درارم وسرهردوتاشون سال 4 این تالفیه جلو برم میخواست ،دلم آیلینه شرکتش اسم همینه

 ... انداختم آیلین به نگاه ،ی نداره فایده اینجوری نه ولی

 . تومیبینم آمین تومامان زودی به ولی اومده پیش کارمهمی بایدبرم من: ماکان

 ردمیک بیشترعصبیم اونجا موندن دیگ ،واقعا بیرون زدم ازسالن حرف این بعداززدن---

 ، بدم ازدست میشدکنترلمو ،باعثم

 ، زدم بیرون وازباغ شدم سوارماشین

 ..   ی وشماره وبرداشتم بودم،گوشیم شده اروم بود توسرم که بافکری ولی

  الوکاظم:اکانم

  ،سالم اقا بله: کاظم

 اونجاباشی نشده 1 تا ،میخوام میکنم اس ک ادرسی این به کرج بادونفرمیای فردا: ماکان

 ؟؟؟ ،فهمیدی

 . اقا چشم: کاظم

 ارومشم ات ابسردبگیرم دوش یه حموم ،رفتم رفتم اپارتمانم سمت وبه کردم قطع تلفنو---

 دوربزنه مجدو ماکان بخواد کسی نشده ،ازمادرزاده نآمی درمیارم سرت کارتو این ،تالفیه

 ... باش ،مطمئن بیفتی وپام دست به میکنم ،کاری

  ماکان

 ، بدن کارشونوانجام ایناهنوزنتونستن کاظم ،ولی نامزدی ازشب گذشته روزه سه االن

 ... زد زنگ کاظم ک ظهربود نزدیکایه

 . باغ ویال سمت میریم داریم ،االنم شد کارانجام اقا سالم: کاظم

 . میرسم دیگ ساعت دوسه تا منم باشه:ماکان

 . برن چالوس جاده تو ویالیه به کارش بعدازانجام بودم گفته کاظم به---
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 .. زدم بیرون وازخونه حاضرشدم خودمم

  ک اتاقی سمت بود،به وبرداشتهویالر ودادش جیغ صدایه ویالرسیدم وقتی

 .. بلندکنه دستشوروش خواست کاظم ،همینکه اومدرفتم صدامی

 ؟ کاظم میکنی غلطی چ داری: ماکان

 . میکنم هرکاری نمیشه ساکت ،شرمنده اقا سالم:کاظم

 . کردم رودوزانونشستموبغلش. کرد پاهاموبغل دوئیداومدو بادیدنم آیلین---

  بدی بدانجات ادم ازدشت قهرمانا این منومشل داومدی،اوندیش ،خوب دوشتم شالم: آیلین

 . مامانم پیش ،منوببر اینجا اوورده منودزدیده بده اقا این ؟

 ؟؟؟ باشه نکن گریه میاداینجا بزودی ،مامانتم پیشت اومدم اره:ماکان

 ؟؟ میگی راشت: آیلین

 . میگم راست اره:ماکان

 . لپموبوسید ترکردو کممح گردنم دستشودور حرفم بااین آیلین---

 وبموببینهخ دوشت میتونه ،مامانمم ببینیش میتونی توهم میاد،اینجوری مامانم جون اخ: آیلین

. 

 . عزیزم اره: ماکان

 . غذا به برشه چه ندادن بمن ابم لقمه یه ،اینا گشنمه من: آیلین

 اسهو هاشوابرو غرم چشم بادیدن آیلین ک رفتم کاظم به غره چشم ویه سرموبلندکردم--

 .بودازدستش گرفته ،خندم مینداخت باال کاظم

 . کنیم بیاتنبیهش دوشتم میگم: آیلین

 ؟ چیکارکنیم: ماکان
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 . بده خرشواری بگومن بدش بده توپ غذایه یه بمن اول: آیلین

 .. بود شده دیدنی قیافش واقعا آیلین حرف این با کاظم---

 . کن بازی آیلین با بعدازغذا کاظم: ماکان

 ..اق اخه اما: اظمک

 .. غذابده بهش(  کاظم زن) زری بگو روببر بچه ،االنم بشنوم نمیخوام چیزی:ماکان

 بزنم بدحرف آیلین با اومد نمی دلم چرا ،نمیدونم رفتم اتاقم سمت حرفابه این بعداززدن---

 ...بود نشسته دلم به ومهرش داشتم دوسش دوتا ازاون سوا یجورایی

 آمین

 تازه ، رفتمی راه توخونه عصبانی فقط امیرعلی بازنمیشد، دیگه چشام بودم کرده گریه ازبس

 اروم رو امیرعلی یا برسه بمن نمیدونست هستی مدت این تمام ، بود برگشته پلیس اداره از

 نبود اونجاهم یول رفتیم سرخیابونم تاپارک ،حتی دروبلدنبو جایی که اون کجارفته یعنی ، کنه

 حتی ، بود ندیده کس هیچ ولی میدادیم عکسشونشون میدیدم روهم داری ،هرمغازه

 اگه نهآیلی زندگیم ،همه میکرد دیوونم داشت باشه اومده سرش بالیی اینکه به فکرکردن

 کجاست االن نمیدونم مدل ،عزیز کنم تحمل  نمیتونم من بیفته براش اتفاقی نکرده خدایی

 ... کردم نگاه سمتش به هستی نشده،باصدایه ازش خبری هیچ ولی شبه 1 ساعت ؟؟

 . امادست شام بیان جان آمین: هستی

 . نمیره پایین ازگلوم هیچی ندارم میل: آمین

 . باشی قوی باید میکنی داغون خودتو اینجوری اما: هستی

 انشاهلل، نداری ورو رنگ االنشم ،همین بدنشده لتتاحا بخور چیزی بلندشویه آمین: امیرعلی

 . پیدامیشه ک

 ... بیرون برم حاضربشم ،رفتم خوردم غذا کمی وامیرعلی اصرارهستی با---

 ؟ میری کجاداری: امیرعلی
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 . کنم شایدپیداش خیابون توکوچه بگردم بازم برم میخوام: آمین

 ؟ بری کجامیخوای شب 1 ساعت تنها نبود،االن رفتیم دفعه ده: امیرعلی

 . میرم باهاشون منم: هستی

 یبینم،م میرم ،خودم بیرون شب وقت این برین جوون زن بدتردوتا دیگه نکرده الزم: امیرعلی

 . بدن آیلین از خبری بزنن زنگ ،ممکنه خونه بمونین

 ... آیلین از ومنتظرخبری موندیم توخونه هم منوهستی امیرعلی بعدازرفتن---

  راوی

 ولی ت،برگش اتاقش به بعدچندلحظه ، بود گرفته ،خندش وضعیت تواون کاظم ازدیدن ماکان

 دایهازسروص زری داشت، لب به وخنده بود راضی میکرد بازی آیلین با ازاینکه کاظمم انگار

 هبچ االن تا  ،ولی میخواست بچه دلش یشههم، میکرد بودونگاشون اومده آیلین و کاظم

 ک دش ،بیشترمصمم میخواست بیشتربچه دلش وآیلین کاظم بادیدن حاال ، بودن دارنشده

 ... بود مامانشوکرده هوایه ،دیگ کردن بازی ساعت یه بعداز آیلین ، باشن بفکربچه

  عموکاظم: آیلین

  عمو بله:کاظم

 ؟ کوشش پش میاد مامانم نگفت مدوشت ؟مگه نمیاد مامانم چرا پش: آیلین

  میاد صبح خانم میادخوشگل:---

 . پیشش برم ،میخوام مامانمومیخوام االن من ولی: آیلین

 . فردامیادمیبینیش نمیشه ک االن:---

 میدونستنن وکاظم ،زری میکرد گریه و زمین به پاهاشومیکبوند حرف این باشنیدن آیلین---

 ، چیکارکنن

 ... اومد سالن سمت به آیلین صدایه باشنیدن ماکان
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 ؟ اینجا خبره چه: ماکان

 .مادرشومیخواد بچه اقا: زری

 ؟ خبرته ،چه آیلین نزن انقدرنق: ماکان

 ؟ میگی دروغ بمن آمینم مامان مشل ؟توهم میاد نگفتی ،مگه مامانمومیخوام من: آیلین

 . میاد مامانت نگفتم دروغ: ماکان

 ، میگی دروغ داری نخیرتوهم: آیلین

 باباش تگف امیرعلی شنیدم یواشکی خودم ولی خدا شفرپیش رفته بابام گفت بمن مامانم

 . میگی دروغ چرا زندشت

 تودرس آیلین حرفایه ،منظور میکرد نگاه آیلین به شکه حرف این باشنیدن ماکان---

 ؟ نیست باباش امیرعلی ؟مگه سفره باباش چیه ،منظورش نمیفهمید

 ؟ نیست اتباب امیرعلی مگه: ماکان

 ..... باباموندیدم اشال ،من داییمه امیرعلی نخیرم: آیلین

 اصالچرا؟ باباشه کی پس، نیست باباش امیرعلی ،اگ بود شده گیج آیلین ازحرفایه ماکان

 ؟ بگه دروغ آیلین به باید آمین

 امش دوزوکلک باهزار وکاظم ،زری نمیخورد غذا مادرش دلتنگیه بخاطر آیلین شام موقع---

 ، دادن بهش

 وهر ادرشهم دلتنگ واقعا شد، متوجه آیلین ،باقیافه بخوره اومدتاشام اشپزخونه سمت به ماکان

 . کنه کردنشوشروع گریه باز داره امکان ان

 ؟ نمیاد مامانم پش چرا دوشتم: آیلین

 . میاد صبح گفتم پرسیدی سوالوازم نای صددفعه:ماکان

 ؟ اومده مامانم پاشم شبح بخوام من یعنی: آیلین
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 . میاد صبح بله:-

 . بخوابم مامانم پیش باید کوچولوام دختر یه ،من نمیبره خوابم مامانم بدون من: آیلین

 . بخوابی ازمادرت جدا باید دوسالته دیگ شدی توبزرگ:--

 . نیشت دوشالم ک من ولی: آیلین

 ؟ چندسالته پس:--

  شالمه شه من: آیلین

 اشتباه هبچ ،این باشه سالش سه میشه ،مگه موند تودستش اب لیوان لحظه یه واقعا ماکان--

 الشدوس بچه این االن باید داربشه بچه کنه بخوادازدواج بعدازصیغه ،آمین مطمئنن میکنه

 ؟؟ سالشه سه چطور پس باشه

 ؟ نیست تسال سه میکنی تواشتباه: ماکان

 . کرد روشن تاشمع شه گرفت تولد واشم تومهد ،مامانم شالمه شه من نخیرم: آیلین

 .. سمتش برگشت زری ،باصدایه میشه چیزی اوورد،چطورهمچین نمی واقعاسردر ماکان--

 ؟ بخوابه من پیش شب آیلین میخواین ماکان اقا:زری

 ... افتادرومیز ازدستش لیوان آیلین حرف با روبده زری جواب تااومد---

 ممن بابایه اشم فهمیدم میزدن حرف وقتی  امیرعلی و ؟مامانم ماکانه شماهم اشم: آیلین

 . ماکانه

 ؟؟ ماکانه بابات اسم.!!؟؟؟ گفتی توچی..تو: ماکان

 . شنیدم خودم گوشایه با ،خودم مجده ،ماکان یادمه بابام اشم قشنگ من بله: آیلین

 ولی، نداشت امکان این ،نه باشه خودش دختر دختر ینا ک باورکنه نمیتونست ماکان---

 دختر نای که میفهمید ،باید ،دخترشه دختر این واقعا ،یعنی باشه راست بچه این حرفایه اگ

 ؟ بشه ؟بایدمطمئن یانه دخترشه
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 به ، گرفت ازکاظم آمینو ی خونه ادرس شدو خارج خونه از سرعت به بزنه حرفی اینکه بدون

 .... نمیبخشه آمینو وقت هیچ باشه راست واقعا حرف این ،اگ کرد رکتح آمین خونه سمت

  کی نفهمید داشت ک باسرعتی ماکان

 کرده داغون اونو بعدجور  کاریش پنهان این با ک ،آمینی رسید آمین ی خونه وجلویه کرج به

  از نهوکی بود

 نگز بعدازچندلحظه کرد، حرکت درخونه سمت به شدو پیاده ،ازماشین بود گرفته دل به آمین

 ....وزد

 عیتوض وتواین آمین دیدن طاقت ،اصال خونه سمت برگشت خالی دست دوباره امیرعلی---

 ، نداشت

 وداروندارش ی حاضربودهمه ، انقدرعزیزبشن براش  وآیلین آمین ک فکرنمیکرد وقت هیچ

 بعدازمرگ، بودن شده وکارش کس همه دوتا اون االن ، نیاد دوتا اون ابرویه به خم ولی بده

 همه دربند ک ،مادری آلمان رفت کردو ازدواج پولدار مرد بایه بعد سال یه ،مادرش پدرش

 برایه ،دلش میکرد صحبت چندبارباهاش سالی فقط ، داری بچه و داری خونه اال بود چی

 بود توچشم خیلی خالیش وجایه نداشت صفایی اون بدون بود،واقعاخونه شده تنگ آیلین

 با باونش ک هستی از اون .کوربود وسوته خاموش خونه ،حاالبانبودنش بود خونه ،نورچشمیه

 دنبادی ، روبخیرکنه خداسومی ، آیلین از اینم دیدنش جلودرخونه اتفاق واون وضعیت اون

 ک حرفایی برخالف . بکنه بگور وزنده المغ میخواست ،دلش حرفاش وشنیدن هستی

 براش خوبی زن میتونست بنظرش اومدو می خوشش هستی ،از زد آمین به هستی درمورد

 باهاش ای دیگه سردترازهروقت افتادو می یادکارغالم بادیدنش چندروز هرچندتواین .باشه

 خونه به ، فتارار نبوداین خودش دست واقعا ولی رومیدید هستی توچشایه ،غم برخوردمیکرد

 کوچه وارد نکهازای ،قبل روببینه وهستی ناامیدآمین قیافه باز نمیتونست ولی بود شده نزدیک

 .... بشه دستگیرش  اینبارچیزی شاید برگشت دوباره بشه
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 .بیاره بریخ تاازآیلین  بودن امیرعلی انتظار چشم و ازآیلین منتظرخبری توخونه وهستی آمین

 سمت ،به اومده آیلین  اینکه  ازشوق ،آمین روزدن خونه زنگ بودک شب 0 نزدیک ساعت

 ، دروبازکنه تاخودش دوئید درحیاط

 نگاه بهش زده شک کردو تهی قالب بود درحیاط پشت  که کسی ،بادیدن دروبازکرد همینکه

 ... بود غیرمنتظره بود جلوش ک یکس  دیدن ،باور میکرد

 !!!!؟؟ ماکان..ما: آمین

 و ،جلوتررفت درحیاط جلو بود زده خشکش ک آمین ،بادیدن اومد حیاط سمت به هستی

  دوست بادیدن

 گاهن آمین به نشسته خون به قرمزو باچشمای ک کرد بود،نگاش توپارک ک ،مردی آیلین

 ، میکنه

 ، بود زده زل بهش سباتر بودو پریده رنگش بکل هم آمین

 ... اومد حرف به وجورکردو خودشوجمع

 ؟؟ درسته آیلینین ،شمادوست سالم: هستی

 ...هستی سمت برگشت تندی حرف این باشنیدن آمین--

 !!!!!!!؟؟؟ آیلینه دوسته چیه منظووورت...من: آمین

 ... هجوابش رهمنتظ ک کرد نگاه آمین به اووردو نمی سردر واقعا دوتا اون ازرفتارایه هستی--

 .... دوستشه گفت آیلین ک میدمشون باربود اولین توپارک من: هستی

 زیچی همچین ،چطورممکنه همدیگرومیشناسن آیلین و ماکان باورکنه نمیتونست آمین

 ک دستش سمت سرشوبرگردوند ، شد روبازوهاش فشاردستی متوجه بزنه ؟تااومدحرفی

 ستشود ماکان وکینه پرازخشم چشایه ،بادیدن سرشوبلندکرد افتاد، ماکان دست به نگاش

 قدم یه ازترس وآمین هستی ، دیوارخورد به ودرمحکم نذاشت ماکان ببنده اومددرو تا کشیدو

 ردرس وماکان آمین ازرفتار هستی. بود شده وحشتناک ماکان قیافه ،واقعا گذاشتن عقب به
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 نهوکی خشم بایادآیلین ولی داد دست بهش دلتنگی حس آمین بادیدن ماکان. اوورد نمی

 بو  بازوشوگرفت بردو هجوم سمتش به ماکان ، بکنه حرکتی خواست آمین ،تا جاشوپرکرد

 انکارماک ازشک ک هستی. داخلش کرد وپرت آمین وبازکردو ،درماشین بردش ماشین سمت

 ادهوایست کوچه وسط هستی رفت ازاونجا باسرعت ،ماکان بره ماشین سمت به اومد تا دراومد

 ..... میکرد نگاه آمین رفتن ودوبهب

  آمین

 ینکها بودم،جرات ترسیده ازش واقعا ؟ میبره منوکجا داره نمیدونستم بودمو ماکان توماشین

 زطرفیا نبود، خوب حالم ،واقعا خونه برگردم باید ولی ، نداشتم بخورمو یاتکونی کنم نگاش

 . مبود افتاده ماکان گیر حاال ،ازطرفیم بودم آیلین نگران

 7 تماناپار ،یه برد اپارتمان داخل به گرفتو دستمو اومدسمتم، نگهداشتو اپارتمان یه جلویه

 . زمین خوردم ،طوریک داخل داد وبازکردومنوهول ،دراپارتمان اخررفتیم طبقه ما ک طبقه

 لحظهبعدازچند ولی ، بود وایستاده سرم باالیه زرائیلع مثل ، سمتم اومد کردو دروقفل ماکان

 . میچرخیدم باهاش نشسته حالت به ازترسم منم میچرخیدو اروم اروم  رمدو

 .شد پاره حنجرش گفتم زد ک بادادی...ماک: آمین

 .... شو خفه فقط: ماکان

 راوی

 دنبادی امیرعلی . روگرفت امیرعلی وشماره روبرداشت رفت،گوشی خونه سمت به هستی

 یهگر ک هستی صدایه باشنیدن بله: امیرعلی...داد کردوجواب وپارک ماشین خونه شماره

 ..ترسید باشه افتاده آیلین واسه اتفاقی نکنه ازاینکه میکرد

 ؟؟؟ میکنی ؟؟چراگریه ،چیشده بزن حرف هستی: امیرعلی

 ؟؟؟ امیرعلی: هستی

 ؟؟ چیشده بله: امیرعلی
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 . برد ،آمینوباخودش آیلین دوست: هستی

 ؟؟ کیه دیگه آیلین دوست!!چییی؟؟: امیرعلی

 . دوستشه گفت ،آیلین دیدمش  توپارک یبار من فقط نمیدونم: تیهس

 ؟ شده خبری آیلین از ؟نکنه چرابرد ؟آمینو چیه اسمش خوب: امیرعلی

 نشبادید ،آمین رومیشناسن همدیگه مرد اون و آمین اینوفهمیدم فقط نمیدونم من: هستی

 . رونداشت به رنگ بودک ترسیده طوری

 ؟؟ باشه ماکان مرد اون ممکنه ،یعنی فتادا یادماکان ان یه امیرعلی

 ؟؟ هستی بود شکلی مردچ اون: امیرعلی

 ....و خرمایی ،باموهایه قدبلندوهیکلی: هستی

 کانهما مرد شداون مطمئن مشخصات این با ،حاال میگه چی نمیفهمیدهستی دیگ امیرعلی

 ن؟آمی استکج آیلین اینطور ؟؟اگ باشه سرماکان زیر هم آیلین شدن گم ممکن ،یعنی

 به توحیاط هستی . رفت خونه سمت به باسرعت کردو وروشن ماشین ؟؟ وکجابرده

 شدو دهکشی در سمت به ،نگاهش درحیاط ،باصدایه میکرد بودوگریه نشسته انتظارامیرعلی

 خودشو وبادو. چیکارمیکنه ،نفهمید چندوقته این روحیه بخاطرفشارایه ، رودید امیرعلی قامت

 کتحر بی  چندلحظه همونجوری ازکارهستی شکه امیرعلی.کرد دوبغلشرسون امیرعلی به

 ارامیرعلیاینک با هستی ، کرد بغل محکم رو هستی دستاشوبلندکردو بعدازچندلحظه موندولی

 . بلندشد توحیاط هقش هق صدایه و چسبوند امیرعلی خودشوبیشتربه

 ؟؟ امیرعلی: هستی

 یکورشد کردی گریه چندوقت این ینقدر،ا نکن گریه دیگ ،بسه امیرعلی جان:امیرعلی

 ،هستی کردن حرکت خونه سمت وبه بازوشوگرفت جداکرد، روازخودش ،هستی امیرعلی...

 لیامیرع. میخورد لباشو و انداخت سرشوپایین ازخجالت شد، بود کرده که کاری متوجه تازه
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 زد ،زل ردک گذاشتوسرشوبلند هستی زیرچونه دستشو وایستادو هستی حرکت این بادیدن

 . کشیدبیرون دندونش زیر رواز هستی لب شصتش انگشت با و هستی توچشایه

 . نموند ازش هیچی انقدرخوردیش دیگ ؟بسه چیکارداری لبت اون به: امیرعلی

 متس دوئید و بمونه نتونست دیگ ازخجالت حرفاش شنیدن و کارامیرعلی با هستی---

 ...  بیاره امیرعلی لبایه شدلبخندبه باعث ،اینکارش خونه

 

 ؟؟ بری وبیخبربزاری اجازه بی دیگ بایکی منی زن وقتی کردی چطورجرات: ماکان

 احاالهیچت بیدمیلرزید، مثل ک بود ترسیده ماکان وخشمگین عصبی ازقیافه طوری آمین--

 ستشتود محکم آمین ی نشستوچونه روپاهاش ماکان . بود ندیده وانقدرعصبانی ماکان وقت

 . آمینوخوردکنه فک دبخوا انگارک گرفت

 ک کاری هوپای کنم عقدت برگشتم وقتی میخواستم لعنتی ،منه شدی انگاراللم خوبه: ماکان

 ؟با توچیکارکردی ،ولی باشم برات گاه تکیه یه پدرت بعدازمرگ ،میخواستم وایستم کردم

 ونپنه مدخترمواز سال همه این و بارداری نگفتی ،بدترازاون رفتی بیخبرگذاشتی دیگ یکی

 . کردی

 مماکان از ترس ،حتی میکرد نگاش شکه آیلین درمورد مخصوصا ماکان حرفایه از آمین--

 .. رفت ازیادش

 . دروغه حرف ینا تونیست دختره ؟آیلین بتوگفته ؟کی دخترته آیلین ازکجامیدونی تو..تو:آمین

 نآمی ،ک آمین توصورت کبوند ،چنان کردن روشن اتیش ماکان زیر حرف این با انگار--

 بانیتعص با و گرفت صورتش وصورتشومقابل گرفت آمینو موهایه ماکان ، شدروزمین پرت

 ... غریدتوصورتش

 انه سالشه سه که کیه ی بچه پس نیست دخترمن آیلین ؟اگ خوردی گوهی توچه: ماکان

 هم دیگ باکس بودی من صیغه وقتی ،یعنی نکردم چالت جا تاهمین آمین بده ؟؟جواب
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 بدونه رزهه اونو ماکان اینکه تحمل دیگه آمین... تانکشتمت بزن حرف ؟؟لعنتی داشتی رابطه

 ... بفهمه اینکه بدون همین ،واسه رونداشت

 کنم دختروبدبخت یه بیام زن یه داشتن با ک توهرزم مثل من ،مگه شو خفه: آمین

 .. بزارم رودستش هم بچه ویه کنم حاملش و کنم وبازورصیغش

 ک ردک ماکان به نگاه لوداد،یه وخودش آیلین قضیه ک فهمید آمین حرفا این بعداززدن تازه

 های هازخند ،آمین خنده زیر زد بلند کردو ول آمینو ،بعدازچندلحظه میکنه نگاش متعجب دید

 شدو اکتس ماکان دفعه ،یه میکرد نگاهش باوحشت و بود ترسیده دادوبیدادش بیشتراز ماکان

 .... زدبهش زل اخم با

 خودم ک دارشدم زن من ؟؟؟ازکی دراووردی ازکجات اینودیگ!!!؟ ؟زنم گفتی توچی: ماکان

 ؟ نیفتی پس ومیگیری پیش دس حرف این با داری االن ؟ خبرندارم

 . برمیاد هرکاری ازت خودت قول ؟به میزنی زیرش داری چرا دیگ بسه: آمین

 ... وفشاردادگرفت تودستش بازوشومحکم رفتو آمین سمت عصبانیت با دوباره ماکان

 تاز یا دارم برده خورده ازتو ؟؟مگه بزنم وزیرش بگم بایدبتودروغ چی باسه من اخه: ماکان

 ؟ کنم پنهون بخوام ک میترسم

 تومعرفی بهارزن خودشو بود کی اون پس نداری زن ،اگ بگم دروغ نداره دلیلی منم: آمین

 ... تلفناتوندادم جواب دیگ من تو،ک بعدازرفتن چندروز بودی ترکیه تو ؟؟وقتی کرد

 تصداق آمین چشایه ،از ببینه حرفاشوازتوچشاش تاصداقت آمین چشایه به زد زل ماکان

 معرفی ماکان زن جایه خودشو ک بود کی زن اون راسته حرفاش ،اگ بود معلوم حرفاش

 ...؟؟ داده انجام نیتی باچه رو کاری همچین ؟کی کرده

 ماهه 7 مدت ب ک توبودی ،تنهازنم کنم ثابت نوبهتای ومیتونم ندارم زن اصال من: ماکان

 وازم آیلین و ای حامله نگی بمن و بری بیخیر تو نمیشه  دلیل بازاین ولی ، بودی شده صیغم

 ... دورکنی
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 !!!دخترته؟؟ آیلین وفهمیدی توازکجامیدونی:آمین

 . زد بهم خودش ک ازحرفایی: ماکان

 ؟؟ زد حرف باهات گفت؟کی چی بهت آیلین: آمین

 . سرشام پیش چندساعت همین:ماکان

 !!!توعه؟؟ پیش آیلین ؟؟مگه پیش چندساعت!!؟؟ گفتی چی تو..ت: آمین

 بخوادانگارخدا ولی ، درارم سرت کاراتو ،تاتالفیه بدزدنش گفتم ،من بود من پیش اره: ماکان

 نترلک اکانم حرفایه با مدته این فشارروحی بخاطر آمین . افتاد اتفاق این ،روکنه تورو دست

 تا ماکان ، ماکان خوابوندزیرگوش دراووردو ماکان دست بازوشواز دادو دست از خودشو

 ..  میکرد وداد جیغ میزدو ماکان سروسینه به بامشتاش آیلین بیاد بخودش

 رمس به چی ظهرتاحاال از من لعنتی اینکاروکردی؟تومیدونی ،چطور کنه خدالعنتت: آمین

 ادماکارهرروزته ،انگاردزدیه دزدیدیش میگی راحت ،بعدخیلی ممیکرد سکته ؟داشتم اومده

 اروم ات خوابوندتوگوشش یدونه براثرفشارعصبیه رفتاراش بودآمین شده متوجه ک ماکان...

 ... گذاشت روسرآمین و وچونش گرفت توبغلش و آمین ، بشه

 مدختردار فهمیدم ک منی ببین پس وروزته حال این ازدخترت دورشدی توچندساعت: ماکان

 ... دارم حالی چه دوربودم ازش وچندسال

 شدی بابامم مرگ وباعث پیشت سال 4 ازاتفاق ،اون من زندگیه به گندمیزنی توهمش: آمین

 .. ازحاالت ،اینم

 ... گرفت خودش صورت ومقابل آمین صورت و بده ادامه نذاشت ماکان

 زنیمی حرفاچیه ؟این مرد اباتب وقتی بودم من ؟اصال داره بمن ربطی چه بابات مرگ: ماکان

 ؟ من گردن افتاده بابات مرگ حاالهم داشتم زن ک ؟تاحاال

 ؟؟؟ داری وتوزن توهم ی صیغه من گفته بابام به کی پس کارتونیست اگ: آمین
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 ومن نیست تقصیرمن اصال پدرت مرگ ،ولی میگیرم گردن باشم کرده کاری اگ من: ماکان

 کنی وشگ بودتاحرفامو توپدرت ضعف نقطه فکرمیکردی نای ،به تواینکارنداشتم دستی هیچ

 برین حساب وازمن نترسی ازچیزی تاتودیگ ببرم وازبین ضعف نقطه این خودم چراباید ،من

 ؟

 چشاش توصداشو ماکان حرفایه ،صداقت بود فکرنکرده قضیه این به اینجوری تاحاال آمین--

 ؟؟؟ داشته آمین با ای دشمنی اینکاراروکرده؟؟؟چه ک کارکیه ،پس بود معلوم

 . اینکارتوبدی تاوان توباید و نشده توکم ازگناه هنوزم حرفا این با ولی: ماکان

 ؟؟ باهام چیکارکنی... چی میخوای: آمین

 . کاروباتومیکنم همین ،منم رفتی بیخبر و دخترموبرداشتی ک همونطور: ماکان

 به بود،جونش بامردنش ساویم آیلین از ،دوری کنه هضم رو چیزی همچین نمیتونست آمین

 ... میکنه اونوعملی بکنه وتهدیدی بزنه حرفی اگ بودماکان بود،مطمئک وصل آیلین

 ....کار همچین نمیتوونی تو...ت: آمین

 داخل کردو بلند و آمین ،ماکان رفت ازحال  ماکان توبغل بودک نشده کامل حرفش هنوز

 ... گذاشت روتخت اتاق

 ازهت اوورده سرش بال همه این...) میره ابرو،ازحال چشات باالیه یمیگ ،تابهش لعنتی: ماکان

 نددفعهچ تاحاال ک گوشیش باصدایه ( برقصه بندری براش دختره داره ،توقع هست طلبکارن

 ...بود ،کاظم برگشت سالن به بود خورده زنگ

  کاظم بله: ماکان

  اقا سالم:کاظم

 ؟ سالم،بگوکارتو،چیشده-

 اروم، شمارفتین ازوقتی ،مخصوصا مادرشومیکنه تابی بی خیلی بچه ،این اقا راستش-

 . میکنه گریه سره یه و وقرارنداره
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 ؟ کجاست االن-

 . نمیشه ساکت ولی کنه تاساکتش پیشش ،زریم تواتاقه-

 . آیلین به ببربده رو گوشی-

  اقا چشم-

 صدایه دقیقه د،بعدازچن میکرد واذیت ماکان هاش گریه ومیشنیدو آیلین گریه صدایه ماکان

 ...پیچید توگوشی آیلین

 ؟ نمیاد مامانم چرا ؟پش گذاشتی ؟چرامنوتنها ،کجارفتی دوشتم شالم: آیلین

 ونهخ برمیگردیم و دنبالت میام مامانت با ،صبح مامانت دنبال اومدم ،من دخترم نکن گریه-

 . بیایم تاماصب بگیربخواب و نکن گریه ،دیگ

 ؟ شماشت پیش ناال مامانم میگی راشت: آیلین

  من پیش اره:--

 . بزنم حرف مامانم با روبده گوشی: آیلین

 . پیشت میایم حتما صب ،ولی خوابیده دردمیکنه سرش-

 . مامانمومیخوام االن من ولی: آیلین

 ؟ میخوای بدتربشه نمیخوای ،توک نیست خوب حالش مامانت-

 . بشه مریض مامانیم ندارم دوشت من ن: آیلین

 . بیایم تاماصب بخواب زری پیش پس افرین:--

  چشم: آیلین

 وصورتش ،موهایه نشست کنارش روتخت برگشت آمین ،پیش تلفن بعدازقطع ماکان--

 ک میفهمید بادیدنش ،حاال بود شده زیباتر پیش سال4 به ،نسبت زد زل صورتش به کنارزدو

 ازش میکرد فک وعصبانیت بخاطرخشم قبلن ،ولی داره دوسش بودو دلتنگش چقدر
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 مثل نمشیری دختر یه ،حاال داشت خوبی خیلی حس بود دخترش مادر آمین ،ازاینکه متنفرشده

 اومدماکان هوش وقتی آمین.... بوسید وپیشونیشو آمین روصورت ،دوالشد داشت آیلین

 .. دید روتخت وکنارخودش

 ؟ بهتری: ماکان

 ، دبشهبلن خواست ماکان ک ،همین داد تکون اره معنیه به سرشو آمین---

  ودب زده زل بهش گریون چشایه با کرد،ک نگاه آمین به ،ماکان وگرفت ماکان بازویه آمین

... 

 قطف میکنم وبخوای بگی ؟هرکاری نه مگه جداکنی وازم آیلین نمیخوای توک ماکان: آمین

 ، دورنکن دخترموازم

 . نمیکنم تحمل اون بدون من

 لیوان یه با دقیقه 7بعداز ماکان. باهم میکنیم بت،صح بیارم قندبرات اب لیوان یه بزار: ماکان

 .... گرفت وشماره برداشت گوشیشو ،ماکان وداد واونوبخوردآمین قندبرگشت اب

 ؟؟ بیداره آیلین: ماکان

 (شد ماکان نزدیک حرف این باشنیدن آمین)

  نخوابیده هنوز اقا بله: کاظم

 بهش بده رو گوشی:--

  اقا چشم:---

 ؟ مامانی با میای داری دوشتم شالم: آیلین

 . بیام صب تا کنی صحبت مامانت با زدم ،زنگ عزیزم ن: ماکان

 .. کنه شحبت میخوادباهام مامانی جونم اخ: آیلین

 . میدم بهش رواالن گوشی عزیزم اره: ماکان
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 ( گرفت ماکان از باخوشحالی رو گوشی آمین)

  ،دخترگلم جان آیلین الو: آمین

  مامانی شالم: آیلین

 ؟ دخترم ،خوبی عزیزم سالم:--

 . مامانی شده تنگ برات ؟دلم شد خوب ،شردردت مامان بله: آیلین

 ه؟؟باش پیشت میاد مامانی صبح نکنیا ،گریه شده تنگ دلم ،منم فداتشه مادر الهی:--

 . زودتربیا مامانی باشه: آیلین

  بیاد صب مامان تا بگیربخواب ،توهم دخترم چشم:--

  چشم: آیلین

  عزیزم بخوابی خوب یبیوسمتم:--

 کمی آیلین صدایه باشنیدن و شد راحت کمی خیالش تماس کردن بعدازقطع آمین---

 ... شد برطرف دلتنگیش

 .... چیکارکنی باهام میخوای حاال: آمین

 ...بایدقیدشوبز باشی،وگرنه آیلین با میزارم کنی شرطاموقبول اگ خوب:  ماکان

 .... آیلین دیدن ازخوشحالی ، کنه فاشوتمومحر ماکان ندادتا مهلت آمین---

 . میکنم قبول بگی هرچی ،باشه باشه: آمین

 . ردیک وقبول خواستی خودت ک ،چیزیه نکنیا شکایتی ؟؟؟فرداگله دیگه مطمئنی: ماکان

  باشه:  آمین

 بااون وامد رفت حق: شرط ،اولین محضر فردامیریم میکنیم ک کاری اولین خوب: ماکان

 هاجاز بدون اینکه: ،دوم علیک سالم درحدیه ،حتی نداری عنوان هیچ به رو لیامیرع پسره
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 من جازها بایدبا خوردنتم اب ،حتی نداری رو وببری آیلین یا بری بیرون ازخونه اینک حق من

 نمم کارایه تو دخالت حق: ،چهارم کنی عمل وظایفت تمام به باید توخونم میای: ،سوم باشه

 زنهسرب ازت اشتباهی ،اگ مربوطه توبمن کارایه ی همه ؟ولی یکنمچیکارم کجامیرم نداری

 ... شرطام از ،این بایدببینی وتوخواب آیلین و نمیبخشمت دیگ

 . ندارم محضرمدارکی واسه ،فقط قبوله: آمین

 . ضروریتوبرمیداریم وسایالیه میریم صب: ماکان

 ... دیگ چیز یه ،فقط باشه: آمین

  بگو: ماکان

 . کنی صیغه باز میخوای منو... منو: آمین

 بری یپاش دیگ دوروز میکنم صیغه کردی ،فک میکنم اشتباه دوباره باز کردی فک: ماکان

 ؟؟؟ فهمیدی. کنی کاری نتونی دیگ ک میکنم عقدت خانم ،نخیر

 . بله: آمین

 اتاقه دیگ یکی تواون من ،همینجابخواب داریم کارزیاد صب بگیربخواب حاالهم: ماکان

 بتم،ش بشه وزنم کنم ازدواج باترانه قراره دیگ چیز یه اهان ، کن صدام کارداشتی میخوابم

 . خوش

 ولی، جهنمه ماکان لطف به میدونست ازحاال ک کرد فک ای اینده به ،آمین ماکان بعدازرفتن

 هوو بعنوان ترانه کردن تحمل حتی ایناروداشت، ی همه تحمل ارزشه دخترش آیلین

 حرف شدازاین ناراحت و بود شرطا ی بدترازهمه براش خبر ینا چراشنیدن ،نمیدونست

 به آمین صبح ... برد خوابش نفهمیدکی ک کرد ،انقدرفکروخیال افتاد جونش به وحسادت

 خواست همینک. برداره ضروریشونو وسایل و مدارک تا رفتن خونه سمت به ماکان همراه

 ... کرد صداش ،ماکان بشه پیاده

 . نمیکنی ومنومعطل میدی کارتوانجام ای یقهدق بیست آمین: ماکان
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  باشه: آمین

 هستی و امیرعلی ، رفت حیاط داخل به بد ،چندلحظه زد وزنگ رفت خونه سمت به آمین--

 ، بودن وایستاده آمین منتظر در جلویه

 .. کرد وبغلش جلورفت آمین بادیدن هستی

 . ازنگرانی میمردم ؟داشتم خوبه حالت آمین: هستی

 ... کاردارم توامیرعلی با داخل بریم وبمخ: آمین

 است،میخو شد عصبانی شدت ،به آمین حرفایه باشنیدن ،امیرعلی رفتن داخل به تا هرسه

 از یزیچ همچین ماکان کنه باور نمیتونست امیرعلی. گرفت جلوشو آمین ک بره ماکان سراغ

 ، نبینه و وآیلین آمین میتونست ،چطور بخواد آمین

 شرایط لی،امیرع گفت وبهش شرط این ،باشرمندگی میگفت ماکانو شرطایه تداش وقتی آمین

 الوسای کردن جمع درحال آمین..بود سخت ندیدنشون واقعا ولی میکرد درک وبخوبی آمین

 ... دروبست شدو اتاق داخل امیرعلی ک بود

 ؟ بکنی میخوای ک ازکاری مطمئنی آمین: امیرعلی

 یبرهم روباخودش بچه وایستم جلوش ،بخوام بیام کوتاه نآیلی بخاطر امیرعلی مجبورم: آمین

 . دخترشه کن ثابت میتونه بکنه ،شکایتم

 . میکنه اذیتت اون ولی: --

 یستن من بخواست ،ندیدنت ،منوببخش سخته واسم ازت ،دوری کنم ،بایدتحمل میدونم:--

 . مجبورم بخاطرآیلین ،من

 نم ،اینوبدون باش خودت مواظب خیلی. ردممیک کارو همین توبودم جایه اگ منم میدونم:--

 . نیستی ،توتنها کن حساب رومن اومد پیش مشکلی اگه و پشتتم

 نهک زندگی ،بزاراینجا هستیم نگران من فقط ، کردی ثابت بهم سال 4 تواین ، میدونم: آمین

 . نداره جایی ،اون
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 . ونهبم میتونی بخواد ،تاهروقت ،مراقبشم راحت خیالت هست بهش هواسم:--

 . درنیومده صداش تا برم ،من امیرعلی ممنونم: --

 ؟؟؟ آمین:--

 بله:--

 . باش وآیلین خودت مواظب خیلی:--

 . باش خودتوهستی مراقب ،توهم باشه:--

 ... شد وسوارماشین رفت بیرون ازخونه وامیرعلی ازهستی بعدازخداحافظی آمین---

 سمت به حلقه بعدازگرفتن رفتن، طالفروشی یه سمت به اول  ماکان همراه به آمین

 بعدازعقدبه. کرد آمین مهر توشمال ویال یک همراه به سکه 300 کردن،ماکان محضرحرکت

 باکاظم توحیاط آیلین.. رسیدن ک بود 3 نزدیک ،ساعت رفتن آیلین ،دنبال چالوس سمت

 . رفت اونا سمت به باخوشحالی وآمین ماکان ،بادیدن میکرد بازی

 ...گرفت دراغوش وآیلین نشست دوزانوروزمین شدو ادهپی ازماشین آمین

 ولی بلندشدم ازخواب ،من میای شبح نگفتی ؟مگه دیراومدی انقدر ،چرا مامانی شالم: آیلین

 . شمانبودین

 . کشید طول کارمون ببخشیدعزیزم: آمین

 . کوچولو فنچ کو سالمت: ماکان

 ...کردو نگاه ماکان به سینه به ودست اخم با آیلین

  شالم: یلینآ

 ؟ کردی اخم چرا کوچولو،حاال فنچ سالم علیک: ماکان

 . بزرگ کوچک ،خانم  آیلینم من ،درضمن قهرم باشما من: آیلین

 ؟  قهرکردن چرا بزرگ کوچک خانم این حاال: ماکان
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 . گفتین دروغ ولی مامانمومیارین شبح شماگفتی: آیلین

 ک گهب آیلین به االن همین گرفت ،تصمیم میرفت دخترش صدقه قربون تودلش آمین---

 . ... دوستش ن باباشه ماکان

 ؟؟؟ آیلین: آمین

  مامانی بله: آیلین

 ؟ میخوادباباتوببینی دلت هنوزم: آمین

 ...کردو نگاه آمین به باخوشحالی اخماشوبازکردو مامانش حرف این با آیلین---

 . میخوادباباموببینم دلم ،خیلی مامانی بله: آیلین

 .... بازوشوگرفت و رفت ماکان سمت به آمین---

 . باباته اون نیست دوستت ماکان دخترم: آمین

 اکانم سمت به باخوشحالی ،بعدازچندلحظه باشه باباش دوستش نمیشد باورش آیلین---

 .. کرد وبغلش رفت

 کرد بغلش آیلین ،وقتی باباشه ک بگ آیلین به زودی این به آمین فکرنمیکرد ماکان

 زدیدنا ،آمین کرد بارون بوسه وصورتشو گرفت توآغوشش ومحکم وآیلین ستنش ،روزانوش

 میتونه پدرش با و باباداره االن دیگه بود،آیلینم خوشحال خیلی ومیبوسید آیلین ک ماکان

 . میشه آیلین واسه پدرخوبی ماکان بود ،مطمئن جابره همه و کنه بازی

 ؟؟ بابامی راشتی راشتی تو دوشتم: آیلین

 . عزیزم اره: ماکان

 ؟ بابادارم منم دیگ یعنی: آیلین

  دخترم اره: ماکان

 ؟ بخری برام وبشتنی جامیبری همه نیمامنو بابایه مثل:  آیلین
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 . جامیبرمت وهمه میگیرم برات بخوای هرچی میریزم پات به دنیارو دخترم اره: ماکان

 . میگیره ،بشتنیم میگیره برام چی همه بابایی ببین ،مامانی جون اخ: آیلین

 رهدوبا شدو جمع توچشماش اشک خوشحالی از آیلین دهن از بابا اسم باشنیدن ماکان---

 . میبوسیدش تند وتند انداخت باباش دورگردن دست بوسید،آیلینم کردو وبغل آیلین

 .. دراومد اشکش دوتا این خوشحالیه ازدیدن آمین

 ؟ ردیک حشودی ؟باباروبوشیدم میکنی گریه چرا مامانی: آیلین

 . کردم گریه توخوشحالی اینک ازخوشحالیه عزیزم ن: آمین

 . نکنین گریه تادیگ کنم بوشتون بیان مامانی: آیلین

 ....زد زدخشکش آیلین ک بعدباحرفی ولی کنه بوسش آیلین دوالشدتا آمین--

 . نکنه گریه دیگ تا من مش کنین روبوش مامانی شماهم بابایی: آیلین

 . نده انجام باباش بخوادو چیزی دختربابا میشه همگ دخترم چشم: ماکان

 یه ماخ با ،آمین بوسید لپش دورگردنشو انداخت دست ماکان بیاد بخودش اومد تا آمین---

 وبعدازسالم وگرفت آیلین ،بعددست زد براش چشمک یه هم ،ماکان کرد ماکان به نگاه

 ... ردمیک نگاه دوتا اون رفتن به زده خشک هم آمین ، رفتن سالن سمت به کاظم با علیک

 آمین

 انماک پیش از آیلین ، تهران وبرگشتیم کردیم خداحافظی وکاظم بازری ساعت بعدازیه 

 یششپ چرانیومده مدت تواین ک ماکانو مخ بیشتر ماروخورد مخ ،تاخودتهرانم  نمیخورد تکون

 ندگیران ب هواسش نمیدونست میکرد،ماکان بازجوییش بازجوها وکجابودوچیکارمیکرد،عین

 گوش ماشینتو مانکنو ساسی از ساقیا اهنگ بود وقتی  ،بدترازهمه وبده آیلین جوابایه یا باشه

 ،اخرم گرفتیم سردرد اهنگ زیاد صدایه از ،بماند کرد کردکالفمون وورجه ،انقدرورجه کرد

 تا تنگف چیزی آیلین جلویه ولی رفت بهم غره چشم یه ماکان ، شد تاساکت کردم دعواش

 آیلین واسه و گشتیم خودمون واسه توپاساژا ،کلی بیرون ماروبرد ماکان . بشه روپر
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 اشاهللم آیلین ولی موردنیازموخریدم چیزایه ،منم لباساروبردارم نذاشت ماکان اخه خریدکردیم

 یموبرگشت خوردیم شام شیک خیلی رستوران تویه بعدم . نگفت ن ماکان خواست هرچی

 ردوک بغلش ،ماکان برد خوابش توسالن رومبل بود خسته ازبس ک ،آیلین ماکان اپارتمان

  کردم خریداروجمع منم بردش ازاتاقا تویکی

 اتاق، یکی اون حموم میرم ،من تواتاق حموم برو بگیری دوش میخوای اگ: ماکان

  خوابش تواتاق حموم رفتم ،منم رفت تواتاق حموم سمت به ماکان

 تواون ماکان ،بادیدن دیدم روتخت  شلوارک یه با و ماکان اومدم بیرون حموم از ،همینک

 بودم یدهپوش لباساموتوحموم ک ،خداروشکرکردم انداختم پایین کشیدموسرمو خجالت وضعیت

 .... برگشتم سمتش به ماکان صدایه با دررفتم سمت به ،همینک

 ؟؟ میبرین کجاتشریف: ماکان

 . بخوابم آیلین پیش تواتاق میرم: آمین

 ... کرد نگام وحشتناکی وبااخم تخت شودادبه تکیه روتختو نشست بلندشو محرف این با

 شوهرش پیش زن وشنیدم دیدم ک ؟؟تاجایی شوهرت شده آیلین تاحاال ازکی: ماکان

 ؟ شوهرتم من نشده باورت هنوز ،نکنه میخوابه

 ...تنهاس آیلین اخه: آمین

 وایستادو جلوم ،اومد در هب چسبیدم ازترس ک سمتم وبلندشداومد حرفموبزنم نذاشت--

 ....ارومی باتن ولی عصبانی

 توهمیشه ،جایه کن فرو مخت تواون خوب میگم باربهت واخرین اولین برایه یبار: ماکان

 ،فهمیدی؟ نداری کنی عوض جاتو اینک حق وبرهانی دلیل هیچ ،به من وکنار تخت رواین

 ... فهموندم بهش سر باتکون--

 ؟؟ میدی لتوتکونک نداری زبون مگه: ماکان

 . فهمیدم: آمین



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
176 

 نگهداری دهازفروشن گرفتی یادگاری یا گرفتی قشنگی واسه خواب لباس ،ببینم خوبه: ماکان

 ؟؟

 عجم خودشو ولی خندید شدو یوری لبش ک کردم احساس ک میکردم نگاش گیجی با--

 . .... کرد اخم وجورکردو

 . خستم بخواب برو هم حاال. بخوابیا لباسا این با نبینم دیگ: ماکان

 ؟؟ بزنم آیلین سربه یه برم میشه...می: آمین

 . سرمیزنم بهش میرم خودم کنی تولباستوعوض تا نکرده الزم: ماکان

 هرشبم حاال میاد خوشم ازش خیلی) رفت بیرون اتاق از منوکنارزدو حرف این بعداززدن--

 کردن بعدازعوض( ق،قلچما زورگو ،مردک بپوشم خواب لباس اقا واسه و بخوابم پیشش

 ، بداشدپ ماکان سروکله چنددقیقه بعداز روتخت رفتم بود، جیگری خواب لباس یه ک لباسم

 ... بود کرده اخم چنان نمیشدبخوریش عسلم من بایه ک

 خوابیب نگیری زودمیایا ولی وبخوابون آیلین برو ؟پاشو میکنی نگام اونجوری چیه: ماکان

 یه اون میگم من ،هرچی کرده تربیت بچه خوشه ،دلش انقدرلجبازوسرتق هم بچه. پیشش

 .... میده جواب چیزدیگ

 اشباب وحال عیش به زد حال ضد آیلین بود شده خندم باعث و فهمیدم اخمشو دلیل حاال--

 لباس به نآیلی خوبه ، رفتم آیلین اتاق سمت به و ،بلندشدم بخندمونداشتم اینک جرات ،ولی

 شدم تاقا وارد...وبعدمیرفتم میکردم بایدلباسموعوض وگرنه تداش عادت من پوشیدنایه خواب

 .. نشسته کرده اخم آیلین ،دیدم

 ؟ کرده اخم دخترگلم چیشده: آمین

 بچه میگ ن،بم بخوابم روبگوبیادمن مامانی میگم. بابا پیش رفتی گذاشتی منوتنها: آیلین

 ؟؟؟ لوشم ،من نمیشه انقدرلوش

  عزیزم ن: آمین
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 بعد هب ازاین ،میگه میخوابه من پیش مامان ؟میگم  لوشم من میگ اباییب چرا پش: آیلین

 . هشتم کوچولو ی بچه یه من ،ولی شدی بزرگ شماهم میخوابه من پیش دیگ

 ؟ کوچولوشدی چطوراالن ،حاال کوچولونیستی میگفتی همیشه شماک:--

 . بخوابی بابایی پیش نمیخوام من: آیلین

 . تر بچه ازاین اونم بچست ؟این چیکارکنم پدردخترو این با حاال خدا ای----

 ؟؟ میخوای ازپیشمون بره بابایی نمیخوای توک دخترم: آمین

 . دارم دوشت بابایی ،من بره ندارم دوشت ن: آیلین

 . دهکوچولوش ،بابایی میکنه ،گریه میشکنه دلش میره قهرمیکنه پیشش نرم من اگ:--

 . زدزیرخنده حرفم بااین آیلین---

 میخوابه شپیش مامانش کوچولومیشه نیماهم بابایه ؟؟یعنی کوچولوشده بابایی واقعا: آیلین

 همیخواب باباش بغل مامانش گفت ،نیمابمن میخوابم مامانم پیش گفتم من وقتی ؟اخه

 (نیما این ها،ازدست بچه این خداازدست ای) . دیده ،خودش

 . میکنه گریه یانگ بابایی جلویه ،ولی کوچولوشده نیماهم بابایه اره:--

 ؟ نیما مامان ،مشل میخوابی بابایی بغل حاالشماهم. نمیگم باشه: آیلین

 . برم منم نکرده گریه تابابایی بخواب ،حاال دخترم نه:--

 دمدی کردم دروباز... رفتم خواب اتاق سمت به آیلین با زدن سروکله ساعت بعدازنیم---

 کشیدم تیراح نفسه خواب بافکراینکه یشه،پیشون رو دستشم ویه خوابیده سقف روبه ماکان

 ... کردم هول دفعه یه صداش با ک

 . اومدی می صبح ؟میزاشتی اووردین تشریف عجب چ: ماکان

 . دیرشد وبخوابونم آیلین تا: آمین

 . دیگه بخواب بیا میکنی استخاره چرا حاال:--
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  باشه:--

 یشدم گرم داشت چشام ینکه،هم کردموخوابیدم ماکان به پشتمو و رفتم تخت سمت به--

 افهقی واضح بودو روشن اتاق خواب، چراغ بانور ، خودش سمت برگردوند بازوموگرفتو ،ماکان

 االصورتموب ماکان ، اووردم وسرموپایین کشیدم خجالت خیرش نگاهایه ،از بود معلوم ماکان

 نددقیقهچ بعداز . کرد بوسیدنم به شروع گزاشتو رولبام نرم لباشو افتاد بهش نگام اوورد،تا

 گردنمو داد دست بهم ک ،بخاطرحسی رفت گوشم ی والله گردن سمت به لبام بوسیدن

 نبخورد شروع ، اومدروم خوابوندو منوکامل اینکارم با ،ماکان بشم تامانعش کردم خم کمی

 ونیموبوسیدپیش سرشوبلندکردو ماکان ، کنم کنترل خودمو نمیتونستم دیگ ،واقعا کرد گردنم

 لباس بد کردو هیکلم به نگاه یه ، خوابمودراوورد لباس بردو لباسم زیر اشوب،دست

 بهم خوبی ،حس چشاموبوسید جفت ماکان ک بودم چشماموبسته ازخجالت ، زیرامودراوورد

 . داد دست

 کنم خودموکنترل نمیتونستم دیگ واقعا کرد هام سینه خوردن به شروع بردو پایین سرشو

 دوباره بعدچندلحظه شد انگاربیشترتحریک کارم بااین ، بردم ،دستموتوموهاش

 ونمنمید.... ببرم لذت یا کنم تحمل دردو نمیدونستم....دراوورد زیرشو لباموبوسیدولباس

 درد بدنم بودو نمونده برام جونی دیگ ،واقعا برداشت دست دیگ باهام بعدازچندبارنزدیکی

 قهدقی بیست وبعداز رفت تواتاق حمام تسم به ماکان ، شدم جمع توخودم درد اززور ، میکرد

 . برگشت

 .. بیارم مسکن یه برات برم ،منم بهترمیشه دردتم بدن بگیر پاشوبرودوش:ماکان

 ،قرص بود هنوزبیدار ماکان.بیرون اومدم بعد ساعت ونیم رفتم حمام به ماکان بعدازرفتن

 یدمنفهم داد ماساژ مرموک ودلو گرفت ،منوتواغوشش کشیدم دراز کنارش دوباره دادو وبخوردم

 .. برد خوابم کی

  ماکان

 وبغلمت آمین بافکراینکه دستم رو چیزی کردم احساس ک بدم دستموتکون خواستم توخواب

 بانبودن . توبغلم اومده کی بچه این نفهمیدم ، خوابیده توبغلم آیلین دیدم ک چشماموبازکردم
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 خواستم ک همین . میداد نشونو صبح 1 ساعت ک کردم ساعت به نگاه یه تواتاق آمین

 ازکردمب گردنم ازدور دستشواروم . دورگردنم ،دستشوانداخت بلندکنم سرآیلین دستمواززیر

 بشه متوجه اینک بدون کارکردن درحال تواشپزخونه آمین بادیدن . زدم بیرون وازاتاق

 تازپش ، رفتم اشپزخونه سمت دادوبه دست بهم خوبی حس واقعا . کردم ونگاش وایستادم

 . کشید هینی ازترس ک کردم بغلش

 .  خوابیدی دیر ؟دیشب انقدرزودبلندشدی چرا: ماکان

 . کردم بوسیدنش به وشروع بردم گردنش سرموتوگودیه حرف این بعداززدن---

 ... می میاد وقت یه آیلین کن ولم میکنم خواهش: آمین

 ازبغلم خواست ،آمین اومد سرم ازپشت آیلین صدایه ک بود نشده تموم حرفش هنوز---

 ..میکرد مارونگاه خنده با ک آیلین سمت روموکردم نزاشتمو ک بیادبیرون

 . غلشب رفتی ک کرد گریه بابایی ؟بازم بابایی بغل نمیری گفتی شماک مامانی: آمین

 ... تودهنش کبوند دفعه یه ک کردم نگاهش گردشده چشایه با آیلین حرف این با---

 . بابانگم جلویه نبود هواشم خشیدمامانیبب. لودادم وای: آمین

 . کوچولو فنچ نگی بمن چی: ماکان

 بچه شلم شماکوچولویینو گفت مامانی نگفتم اشال ،من نزدم حرفی اشال ،من هیچی: آیلین

 . بزنم حرفی نیشتم فضول ،منک بخوابه شما نیادپیش اگ میکنین گریه ها

 نممیک نگاش تادید میخنده داره دمدی ک برگشتم سمتش به آمین خوردنایه ازتکون---

 دههاشوندی خنده ،تاحاال خنده زیر بلندزد وباصدایه کنه تحمل نتونست ،ولی خندشوخورد

 ... گرفتم آمین از نگاه آیلین ی خنده باصدایه با شدم، هاش محوخنده بودمو

 . میخندین بهم حاالهم میرنین حرف سرم پشت دخترمیشینین مادرو: ماکان

 ... دادنش قلقلک به کردم شروع کردمو بغلش فرارکنه تاخواست آیلین سمت رفتم--

 . کن کمکم ،مامانی ریخت جیشم اخ ،اخ کن ولم بابایی ،آی ببخشید بابایی: آیلین
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 . میکنه کاری ،خراب کنه خودشوکنترل نمیتونه کن ولش ماکان: آمین

 .. بیارتش رامتاب اتاق سمت دوئید موبایلم زنگ باصدایه ک کردم ول آیلینو---

 . گوشیتونو میارم من بابایی: آیلین

 . دادم روجواب گوشی ترانه اسم بادیدن--

 . ترانه جانم:ماکان

 . دهه نزدیک ساعت شرکت نمیای سالم: ترانه

 . میام االن چراعزیزم: ماکان

 . منتظرم باشه: ترانه

 . ارمیکردک بودو مبه پشتش ،آمینم بست تواتاقشودرم رفت آیلین دیدم تلفن بعدازقطع---

 . منتظرمه ترانه شرکت بایدبرم بده بهم میوه اب لیوان یه:  ماکان

 مکن پرت لیوانو شد باعث اینکارش ک داد بهم ابمیوه لیوان یه وحرص اخم با آمین---

 سفت وشوباز ،بلندشدم رفت عقب به قدم یه ترسیدو کارم بااین ،آمین ظرفشویی توسینک

 ... نفهمه آیلین ک عصبی لیو اروم باصدایه و گرفتم

 دادی انجام واسم یاکاری دادی بهم چیزی اینجوری بودک واخرت اول سریه: ماکان

 ؟؟؟ ،فهمیدی

  بله: آمین

 . دمز بیرون ازخونه آیلین بعدازبوسیدن بعد، رب ،یه رفتم اتاق سمت به کردمو ولش---

 .... دادم ابجو امیر اسم بادیدن خورد زنگ موبایلم ک میرفتم شرکت سمت به

 اومد، دنیا پسرم داداش ماکان:امیر

 ...  ونازه چقدرتپل نمیدونی وای ،وای اومد دنیا برادرزادت
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 ؟ خبرندادی بمن بیمارستان رفتین ،کی روشن ودلتون ،چشم بسالمتی: ماکان

 . دنیااومده ساعته یک ،تازه گرفت سحردردش ک بود صب7:--

 ؟ ارستانهبیم کدوم ، اونجا میام االن باشه:--

 .  زودتربیامنتظرم)....( بیمارستان:---

 ازش لعنتی آمین اون ،اگ ،چقدرامیرخوشحاله کرد حرکت بیمارستان سمت به ماکان---

 زودی به بعدیش، بچه واسه انشاهلل.  بود رودیده روزی همچین اونم االن نمیکرد مخفی

 هب. بود نشسته پدرشو ارزو کنار ک دیدم امیرو بخش داخل بارسیدن .بکارمیشه دست

 .... گرفتیم باامیرهمیدگرودرآغوش رفتمو سمتشون

 . روشن دلتون ،چشم ،مبارک سالم: ماکان

 . انشاهلل خودت ،قسمت پسرم ممنون: امیر بابایه

 . همیش جیگری ،چ ببینم تورو ی بچه بیام ،انشاهلل چقدرنازه بدونی اگ داداشی وای: ارزو

 . انشاهلل:ماکان

 یمکتن یه رو و رفتیم حیاط سمت امیربه ،با امیر خانواده با کردن صحبت عتسا بعدازنیم 

 .. نشستیم

 . یبش خوشحالترم ک میگم االن ولی بگم بهت نشد وقت افتاده اتفاقی امیریه: ماکان

 ؟ اتفاقی چ:امیر

 .. تنهانبود ولی وپیداکردم آمین:--

 .... بلند باصدایه وایستادو بلندشدوجلوم ازروصندلی دفعه یه امیر حرفم بااین-----

 ؟؟ بود ؟کجا پیداکردی ؟آمینو گفتی چی..چ: امیر

 .... ترمیشد متعجب هردفعه کردم تعریف اتفاقاروبراش تمام-----
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 االن ؟آمین شکلیه چ ؟دخترت باباشدی ؟زودترازمن داری  ساله 3 دختر یه تواالن یعنی: امیر

 ؟؟ نذاشتی رکارکمنوس. نمیشه باورم من خدایه ؟وای عقدیته زن

 . میبینیشون خودت حاال حقیقته ن: ماکان

 همین بفهمه سحراگ ،وای ببینمشون زودتر میخواد ،دلم خوشحالم خیلی داداش وای:امیر

 ....پیشش میره ازتوبیمارستان االن

 .... کنارم نشست شدو امیرجدی دیدم دفعه یه----

 . داره دوست دختر ؟اون گفتی هم ترانه به: امیر

 . نگم شایدم هنوز، نگفتم ن: کانما

 بهش هیچی توهم کرد عالقه ابراز بهت پیش ماه یه دختر ؟اون  نمیگی چی یعنی: امیر

 ؟؟ کنی چیکار باهاش میخوای ،حاال نگفتی

  ازدواج: ماکان

 ... کرد وبلندم یعقموگرفت رفعه یه کردن روشن فش فش زیرش حرفم بااین انگار---

 ؟ لعنتی نیچیکارک میخوای تو: امیر

 . میکنن نگامون دارن یعقمو کن ول: ماکان

 نیک ازدواج باترانه میخوای حاالهم وعقدکردی ؟آمین میگی توچی میفهمی ،اصال بدرک:امیر

 . شدی اشتها ؟خوش

 ... کردم صحبت ساعتی یه امیرحدود با و امیردراووردم یعقموازدست---

 ..میخوادبکن دلت ،هرغلطی تودرنمیارم سرازکارایه منک: امیر

 ، رفتم خونه سمت وبه اومدم بیرون باامیرازبیمارستان کردن بعدازصحبت
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 سیدمر بعدبخونه دقیقه چهل یه..... باشم باآیلین میخواست ،دلم ونداشتم شرکت حوصله

 ونهخ کسی انگارک بود ساکت خیلی ،خونه شدم وداخل دربازکردم وبزنم زنگ اینکه ،بدون

 .... میکردم صداشون بلندبلند باشن رفته وآیلین نآمی نکنه ،فکراینکه نیست

 ؟؟؟ ،آیلین ؟؟؟آیلین ،آمین آمین: ماکان

 سیک اونجاهم رفتم خودم اتاق سمت بعدبه ، نبود کسی ولی رفتم آیلین اتاق سمت به---

 . نشستم داغون اعصابی با ،روتخت نبود

 .... نمیزارم زندت کنم پیدات ،اینسری آمین بهت لعنت: ماکان

  آمین

 عزیزم میگهن زنشومادربچشم  بمنکه خرمن ،مرتیکه شاکیم عزیزم گفت ترانه به ازاینکه هنوز

 هچ بمن ،اصال عزیزم میگه نچسب دختره اون به ،حاال پاچمومیگیره سگ خداعین همیشه ،

 به من مگه بگ میکنه اصالغلط . بزاربگه ،اره متنفرم ازش منکه میخوادبگه هرکی بزاربه ،

 پاک، میگه خودش اونوقت ، نمیزاره زندم ؟مطمئنن میاد خوشش بگم برم ،من ممیگ کسی

 ، ودب تلویزیون کردن تماشا درحال آیلین . میخوام چی نمیفهمم ،خودمم رفت شدم دیوونه

 ... در سمت شدورفت بلند ازرومبل ها زده جن عین دفعه یه پسربچه به باصدایه

 ؟؟ آیلین میری کجا: آمین

 . بشم دوشت باهاش اومد خوشم ازش ؟اگ کیه پشره این ببینم ممیخوا: آیلین

 ؟ میاره حرفاروازکجا این ،نمیدونم میکردم نگاه بهش گردشده چشایه با--

 ؟؟ زدنه حرف طرز چه این روشن ودلم چشم: آمین

 میشم تدوش باهاش بیاد خوشم دختره ازاین گفت بیرون رفتیم اونشری امیرعلی خوب: آیلین

. 

 . نزن حرف اینجوری بچه جلو گفتم صددفعه ک امیرعلی بزنن گندت---

 . تانرفته دیگه دروبازکن مامانی: آیلین
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 . میشه شاکی بابایی بری نمیشه: آمین

 . کنم بازی برم میخوام شررفته حوشلم من ولی: آیلین

 اسمش ک روبرویی پسرهمسایه ،با بیرون رفت اخرم آیلین با زدن سروکله دقیقه بعدازده---

 النس درورودیه به پشت ک نفره سه رومبل اومدم منم . خونشون شدورفت دوست بود حسام

 .. برد خوابم کی نفهمیدم بوددرازکشیدم

 نصدامو دادمیزدو ک کاراش به تعجب با بلندشدم میزدازرومبل صدامون ک ماکان باصدایه

 ازاین، نیستیم اخونهم اقافکرمیکنه فهمیدم تازه ، میکردم نگاه دراتاقاروبازمیکرد میکردو

 سمتش به وکردم پووفی عصبانیتش بایاد ولی . خوابیدم رومبل دوباره زدمو فکرلبخندخبیثی

 و تهگزاش دوتادستاشوروزانوهاش و نشسته روتخت ک ،بادیدنش رفتم بود خواب تواتاق ک

 دفعه یه ، گزاشتم رودستش ودستمو رفتم سمتش به ، کرده دستاشوتوموهاش

 ، فتمر عقب به قدم دادمویه وقورت گلوم اب نشستش بخون چشایه زدیدنسرشوبلندکردوا

 سمت هب دوئیدم گرفتمو قرض دیگ دوتاپا دوتاپاداشتم  ،منم اومد سمت به بلندشدو بادیدنم

 ... کردم دروقفل آیلینوزودی تواتاق پریدم برسه بهم تابخواددستش ، بیرون

 میکردم صدات هرچی ک بودی گوری ؟کدوم تانشکوندمش دروبازکن این آمین: ماکان

 . لعنتی ؟دروبازکن نمیدادی جواب

 ؟؟ مقصرم من تومنوندیدی بودم خوابیده رومبل ،درضمن دروبازکنم مغزخرخوردم مگه: آمین

 بدی؟ جواب میکردم صدات نمیتونستی: ماکان

 . بزنم حرف نتونستم دیدم اونجوری توروهم بودم خواب گیج خوب:  آمین

 ؟ بزنی حرف یانخواستی ینتونست: ماکان

 ... گرفت خندم حرفش بااین---

 . میدم روبتونشون خنده موقع اون دیگ بیرون میای اتاق توازاین میخندی بمن:ماکان

 . جونت ترانه پیشه شرکت قرارنبودبری اصالمگه: آمین
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 . کردی حسودی میفهمه االن آمین بهت ،لعنت شد ساکت چندلحظه حرفم بااین---

 وباهرکی هرجا(زدنت حرف این با آمین بمیری)، میکنما حسودی فکرنکنی هماصال: آمین

  نداره ربطی بمن. برو میخوای

 ؟؟ کجاست ،آیلین  نداره شماربطی ،به بله: ماکان

 . کنه بازی باحسام روبرویی خونه رفت: آمین

 . حسامودیدین ک بیرون ،رفتی نرو بیرون ازخونه نگفتم بیخودمگه: ماکان

 ... پیشش رفت آیلینم اومد ازتوراهرومی صداش رنرفتیمنخی: آمین

 .گشنمه بیرون گمشوبیا: ماکان

 . نمیام: آمین

 . کرد زایمان امروز سحردوستتم ؟درضمن تومیمونی اون تاکی ولی نیا باسه: ماکان

 ششیطون خندونو چشایه ولی اخمو قیافه با ک کردم دروباز سحرتندی اسم باشنیدن---

 ... بهم زده کلک فهمیدم تازه شدم مواجه

  ماکان

 . نمیادبیرون تواتاق رفته ،حاالهم ندیدمش بودومن خوابیده رومبل نمیشه باورم

 ...زدم لبخندخبیثی زد سرم به ک بافکری دفعه یه

 .. ردک زایمان امروز سحردوستتم ؟درضمن توبمونی اون میتونی تاکی نیاولی باشه: ماکان

 ه،ی شد وقیافش تیپ متوجه نگام ،تازه کردم اخم زودی مدروبازکرد،من حرفم بعدازاین--

 شتن هفت یعقه کوتاه ،استین رزمشکی بزرگ باگلهای کرم زانوبرنگ باالیه پیراهن

 . بود انداخته شونش طرف بودویه بافته کج بود،موهاشم

 . بود وزیباشده بامزه واقعا



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
186 

 یگد ، روش وافتاد تتخ لبه به کرد گیر تاپاش رفت عقب عقب اونم میرفتم سمتش به

 .. دراووردم گردشدش چشایه درمقابل ،لباسامو نگهدارم ببینمشوخودمو وضع بااین نمیتونستم

 ؟ کنی کاری نمیخوای توکه: آمین

 . قصدودارم همین اتفاقا: ماکان

 لذت واقعا ک ساعت یه بعداز.... شدم نزدیک بهش ندادمو بهش زدن حرف اجازه دیگ---

 دایهبود،باص کرده حموم آمینم اومدم بیرون وقتی . بگیرم دوش تا فتمر حمام سمت به بردم

 ... وبازکردم دررفتم سمت به خونه زنگ

 ؟ شرکار نرفتین ،مگه باباجونم شالم: آیلین

 . خونه اومدم نرفتم ،ن سالم علیک: ماکان

 ؟ کجاشت مامانی: آیلین

 ؟؟ داشتین شماکجاتشریف. تواتاقه: ماکان

 . بودم حشام جدیدم دوشت پیش: آیلین

 ... رفت اشپزخونه به آیلین سالم دادن بعدازجواب اومدو بیرون ازاتاق آمین----

 . نهارامادست بیاین: آمین

 ... رفتیم اشپزخونه سمت به منوآیلینم--

 .بلندشودستاتوبشور آیلین: آمین

  تمیزه مامانی: آیلین

 . ،پاشوزودبشوردخترم جازدی همه به خیلی،: آمین

 . مامانی چشم: آیلین

 ... سمتش ،روکردم میزنشست پشت و دستاشوشست بعدازچندلحظه آیلین----
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 ؟؟ همسایه خونه رفتی کی شمابااجازه: ماکان

 گفتم منم، توچقدرخوشگلی گفت بمن حشام ،تازه رفتم من میدونشت ،مامانی بابایی: آیلین

 زنش بابات حالخوشب گفت بمن ،حشامم مامانمم شکل منم خوشگلتره ازمن مامانم

 نیمابشم زن میخوام من گفتم ،منم خوشگلی بشی من زن باید ،توهم انقدرخوشگله

 .. میشی من نخیرتوزن گفت ،حشامم دارم نیمارودوشت

 .... ردمک نکردمودعواش تحمل ،دیگ میکردیم نگاه آیلین به متعجب دوتایی آمین منو----

 . حرفا این به چه ،شمارو کنیا بازی پسره این پیش بری نبینم ،دیگ بسه: ماکان

 نشست دوباره زدم بهش ک تشری با ک بلندبشه جاش از خواست کرد بغض آیلین---

 . بودم ممنون نکردازش دخالت کارم تو ازاینک غذاشومیخورد ریلکس ،آمینم

 یادم بدم تربیت بی لوسو های دختربچه از نمیخوری،غذاتوتااخرمیخوری تکون ازجات: ماکان

 ؟؟؟ ،فهمیدی حرفابزنی ازاین بینمن هم دیگه

  بابایی چشم: آیلین

 نیبست بیرونو میبرمت غروب هستی کنی گوش حرف  دختر ک حاال دخترم افرین: ماکان

 .میخوریم

 . دارم دوشت ،خیلی بابایی جونم اخ: آیلین

 . بیرون برین بابایی با تا کن غذاتوبخوربعداستراحت حاال: آمین

 ؟ مامانی شمانمیان: آیلین

 .... برسم بکارام باید منم برین پدرودختر بابایی با دوتایی عزیزم ن: آمین

 . میریم باهم تایی سه بدی انجام میتونی کاراتوفرداهم: ماکان

 ...نم من ن: آمین

 .. حرفش وسط پریدم بااخم----
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 ..... بشنوم چیزی نمیخوام هم ،دیگ میریم تایی سه ؟گفتم نشنیدی: ماکان

  آمین

 م،ماکانرفت اتاق سمت ،به برد زودخوابش بودک خسته انقدر ،آیلین خوردیم بیرون مشام شب

 .. بود کردن عوض لباس درحال

 . بیار برام چایی لیوان یه ببینم فیلم سالن میرم من: ماکان

 . کنم تادرست وایستی باید دقیقه چند: آمین

 . باشه: ماکان

 دمز بیرون ازاتاق پوشیدمو تازانو کمرنگ یاب خواب لباس یه ازاتاق، ماکان بعدازرفتن---

 سحرباهاش دیدن درمورد گرفتم ،تصمیم رفتم سالن سمت به چایی کردن اماده ،بعداز

 .... کنم صحبت

  بفرمائید: آمین

  ممنون: ماکان

 ستمفیلم،نمیدون هواسشودادبه و انداخت بهم نگاهی نیم ،یه نشستم رومبل ماکان کنار---

 بازی تمدس باانگشتایه ازماکان استرسوترس ،از سحربرم دیدن به واممیخ  بگم بهش چطوری

 .... لبمومیخوردم میکردمو

 . توبزن حرف لبات خوردن ،بجایه کردی داغونش لبو اون کن ول: ماکان

 ؟ سحروببینم برم میشه...میش: آمین

 . میریم تایی سه شب فردا: ماکان

 زا ک شدم خوشحال انقدر .کردم گاشن بلندکردمو سرموتندی حرف این باشنیدن: آمین

 هیچ نبدو ، ازنگاهش شدم یجوری ک کرد نگام طوری برگشت اونم لپشوبوسیدم خوشحالی

 ... رفتم اتاقم سمت به حرفی
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  راوی

 کرد عجبت کرده امیرازدواج با گفت ماکان ،وقتی سحر پیش برن تا بودن توماشین اینا آمین

 خجالت ،ازشم میکرد شماری سحرلحظه دیدن اسهو ، میکنه بامحمدازدواج میکرد ،فک

 . کرد نگاه بهش ازفکردراومدو ماکان ،باصدایه رفته گذاشته خبر بی میکشیدک

 ادیزی چیزایه نمیدونه خودشم ،درکل چیزومیدونه منوتوهمه درمورد امیر سحرنمیدونه: ماکان

 بخوره مشکل به امیر با زندگیش ک ندی سوتی وقت ی باشه ،هواست رابطمون از

 . رفتی گذاشتی عاشقشی ک کسی با تو گفتم بهش من فقط. کنه وبخوادامیرواذیت

 ؟ برم عاشقشم ک کسی با من ک رسید ذهنت به چیزی چطورهمچین: آمین

 .رفتی شیعاشق ک کسی توبا گفت بهم کیان درخونتون اومدم برگشتم ازترکیه وقتی: ماکان

 ؟؟ حاملم من نگفت ؟بهت زد وبهت حرف این عوضی چرااون: آمین

 . بکشم عذاب تامنم اینوگفت کنم فک. ن: ماکان

 ، بود دوطبقه اپارتمان یه ک سحراینارسیدن خونه به راه ساعت یه بعداز---

 حرس دیدن با ،امین رفتن داخل سمت ،به زنگ بعداززدن . میکرد زندگی امیردرکنارخانوادش

 لشبغ رسوندو سحر خودشوچطورب دبودنفهمی دروایستاده جلویه اشکی چشایه اخمو با ک

 .. میریخت اشک بودو وایستاده حرکت بی سحر ولی کرد

 ؟ شدبیای روت ،چطور معرفتی نامردوبی خیلی: سحر

 . ،توببخش معرفتم بی میدونم. نداشتم خوبی روز وحال شرایط موقع اون شرمنده: آمین

 ب گیجا مثل وردخ آیلین به چشمش کرد،وقتی بغلش سحرمحکم حرف این بعداززدن---

 .. میکرد نگاه آیلین

 خاله شالم: آیلین

 ؟ کیه بچه این آمین:سحر
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  دخترمه: آمین

 ؟ کردی قبولش خوندگی فرزند به:سحر

  ماکانه منو بچه ن: آمین

 ؟ تووماکانه ی بچه!!!چییییی؟؟؟: سحر

 . ناومدی خانم،خوش آمین سالم. کنی بازجویی میتونی بعدنم تو سحرحاالبزاربیان: امیر

  ممنونم سالم: آمین

 . داری دختری همچین بشه ؟؟کوفتت دخترته نازی این به دختر این ماکان خدا وای: امیر

 هپای جلویه امیروکنارزدو ،سحر کرد بوسش رفت آیلین سمت به حرف این بعداززدن---

 ... کرد بغلش ومحکم نشست آیلین

 . ازیچقدرتون. اومدی خوش ،خوشگلم بره قربونت به خاله:سحر

 . بگیره منوتحویل یکیم: ماکان

 . پره فعالطویلمون:امیر

 هواسمون ،شرمنده اومدین خوش ،سالم بچه جلویه اونم زدن حرف وضعه چه این امیر: سحر

 . شد کوچولو خانم این و آمین پرت

 . بزرگم کوچک خانم ،یه نیشتم ،کوچولوهم آیلینم من خاله: آیلین

 . خنده زیر زدن سحروامیر آیلین، حرف این با--

 . داره زبونیم چه پدرسوخته:امیر

 ... امیر توبازویه کبوند مشت یه ماکان---

 ... بچه جلویه بزن حرف درست ادب بی: ماکان
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 اندخترماک آیلین نمیشد ،باورش بود خوشحال واقعا آیلین مخصوصا آمین سحرازدیدن---

 آمین از اسبمن توشرایط تا رکنهصب باید میدونست ولی فضولی میمیرداز ،داشت باشه وآمین

 . بپرسه

 یه ازدیدن ،آیلین رفتن سمتش ب زده ذوق امیروسحر ی بچه وبادین رفتن داخل همگی

 مامت یه هدیه بعنوان وآمین ماکان. بود بچه گرمه سرش شب ،کل نمیشناخت سرازپا نوزاد

 وازش نشد دوست باماکان ک سحرگفت به ،آمین بود خوبی شب شب اون.کادودادن سکه

 از بریامیرخ گفت سحرم ،به کرد رفتنش واسه ای بهونه ماکانو دروغین زن وقضیه شد حامله

 حمدم شد متوجه شمال رفت وقتی ک. کرد محمدوتعریف قضیه سحرهم .. نداشته رابطشون

 کردن شدوازدواج امیرخوب با یواش یواش ک بود بعدازاون ، داره زنوبچه

 دخترایه از یکی عقدکرده یکساله ک وردسامیارگفت،درم راضیه خداروشکراززندگیشم

 به تودلش ،آمین کرد تعریف سامیارخیلی زن از سحر تودلبرو خانمو دختر یه فامیلشونوگرفته

 لعنت برشیطان تودلش شوهرداره زن یه االن ،بدبافکراینکه کرد سامیارحسودی زن

 .... خونه برگشتن بودک دوشب فرستاد،ساعت

  آمین

 بارم،ی سحراینااومدن یبار دوهفته ،تواین میگذره سحراینااومدیم خونه از ک یازشب دوهفته

 رروزه شدنو آیلین عاشق رفت،سحروامیرم چندباری بچه هوایه به آیلین ،ولی بازمارفتیم

 انیشب باعث بیشترم ،نصف کردم رو هستی و امیرعلی بدجورهوایه چندروزه. میپرسن حالشو

 نزنه فیحر ماکان جلویه تا میزنم گولش هردفعه ،ولی پیششون میخوادبره چندروزه ک آیلین

 هرفت باترانه چنددفعه مدت تواین.بود ترانه پیش بازم البد ، دیراومدخونه ماکان امشب.

 گفت بهم اول ازروز ،ماکان کردم قبول ،هرچندخودم داره زن انگار ن انگار ، بودبیرون

 عصبی ماکان ک بود 00 ساعت. بکنم شکایتی گله نمیتونم ،پس کنه ازدواج میخوادباترانه

 .اومدخونه اعصاب وبی

 . میکشم شام برات کنی لباساتوعوض تا نباشی خسته سالم: آمین

 . خوردیم بیرون باترانه نمیخورم شام: ماکان
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 ونشج ،بعدباترانه اقام منتظر همه این ،من دلم به زد چنگ یکی انگار حرفش این با-----

 ... قبلش ولی افتاد راه اتاق سمت هب. خورده بیرون شام

 . دردمیکنه خیلی سرم بده بهم مسکنم یه کن اماده چایی برام: ماکان

 . مسکن بهتراز میدم ماساژ سرتو اتاق نمیخوادمیام مسکن: آمین

 ؟ کجاست ،آیلین زودتر میکنی هرکاری: ماکان

 . تواتاقشه قهرکرده: آمین

 ؟ قهرکرده ؟چیشده چرا: ماکان

  . میکنه لجبازی کمی ،فقط نشده یزخاصیچ: آمین

 ماکان. رفتم اتاق سمت به چایی کردن بعدازاماده آشپزخونه رفتم منم شد وارداتاق ماکان

 .... بود درازکشیده روتخت و بود تنش تاروزانو شلوارک یه فقط

 . میکنه درد سرم آمین زودباش:ماکان

 . توبخورتاسردنشده چایی اول: آمین

 نبعدازخورد. نشستم کنارش تخت رولبه رفتم منم. بلندشدونشست تختازرو ماکان---

 اساژم سرشو ومنم بود چشماشوبسته ماکان . بدم ماساژ تابراش روپام گذاشت سرشو چایی

 دعا . انداخته پایین سرشو ، دیدم کردم بهش نگاه  یه. شد وارد وزدو دراتاق آیلین . میدادم

 درستیم اعصاب و نداشت خوبیم اصالحال کانما ک مخصوصا نزنه حرفی میکردم دعا

 . شد براورده برعکس دعام انگار ولی. نداشت

 . نباشی ،خشته بابایی شالم: آیلین

  ؟ بابایی خوبی. ،ممنونم دخترم سالم: ماکان

 ؟ بابایی میکنه درد ،شرتون بابایی نیشتم خوب ن: آیلین

 ؟ نیست خوب بابایی دختر حال ،چرا عزیزم اره: ماکان
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 . دردمیکنه سرش بابایی بخواب جان ،بروآیلین نیست چیزی: آمین

  انگار میکردم اشاره آیلین به هرچی----

 ...  بود کرده اخمم واسم تازه انگار ن

 . نیست خوب چرا دخترم حال ببینم ؟بیا آمین داری چیکارش: ماکان

 . ماکان روشکم نشست اومدو تخت سمت به آیلین---

 . بشین یینپا بیا آیلین: آمین

 . بچه این به میدی انقدرگیر توچرا آمین کن ولش: ماکان

 . شد 00 ساعت دیگ بخواب بایدبره اونم میکنه درد سرت اخه: آمین

 . یافتاد یادخوابش من پیش اومده دقیقه یه حاال توبود پیش ،ازصبح حاال میخوابه:ماکان

 ؟؟ باباجونم: آیلین

 . بابا جونم: ماکان

 ؟ پیششون ،منومامانومیبری شده تنگ هشتی خاله و امیرعلی واشه دلم من: آیلین

 روبروش تگذاش آیلینم. وبلندشدنشست کرد باز چشماشو تندی ،ماکان آیلین حرف بااین---

 ... اشهدخودموخوندم ک کرد بمن وحشتناکم نگاه یه ،بعد روتخت

 ؟ امیرعلی پیش برین بگی، بمن گفت بهت مامانت: ماکان

  هرچی چندروزه من اییباب ن: آیلین

  ومیگه منونمیبره میگم مامانی به

 ؟ بریم مارودعوامیکنین شما. میکنه دعوامون بابایی

 . وبشنوم حرف این دخترم گل زبون از نمیخوام هم دیگ. اونجا برین ندارم دوست اره: ماکان

 . کنم بازی امیرعلی با برم میخوام شده تنگ دلم من بابایی ولی: آیلین



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
194 

 . بشنوم چیزی نمیخوام دیگ ؟گفتم گفتم چی شما به من: ماکان

 .... میخ من اما: آیلین

 ..  دادکشید وسرش بزنه حرفی آیلین نذاشت دیگ ماکان----

 خودتومیزنی شماحرف ،باز بشنوم نمیخوام چیزی شمانمیگم به من ،مگه بسه:ماکان

 .دینکر عصبانیم نبیشترازای تا پاشوبرو ،ازجلوچشم بخواب تواتاقت ،بلندشوزودبرو

 ..  بردم اتاقش گرفتموبه میکرد گریه ک ودرحالی  آیلین دست-

 ؟ ،بازکارخودتوکردی میشه عصبانی بابایی نزن حرفی شمانگفتم به من مگه: آمین

 ؟ نداره دوشت رو امیرعلی چرا بابایی. شده تنگ واششون دلم من مامانی ولی: آیلین

 امیرعلی پیش وبره بزاره تنهاش دخترش وادنمیخ دلش ولی دخترم داره دوست: آمین

 . میگیره دلش مامانی اشکارونریز این خوشگلم بخواب حاالهم.

 ... نداره دوشم دیگ بابایی: آیلین

 . شروپا گذاشت کردو بغلش اومدو ایلین سمت به شدو اتاق وارد ماکان جوابشوبدم تااومدم

 ودوستت اندازه به وتودنیا کس هیچ من ؟میدونی کنه دعوات بابایی میکنی کاری چرا: ماکان

 . هستی بابایی زندگی ؟توهمه ندارم

 . دادزدین وشرم ندارین منودوشت اماشما: آیلین

 لمد فقط ،من باشه  نداشته کسشودوست همه ادم میشه ،مگه دخترم دارم دوست من: ماکان

 برم نم داری ت؟دوس داری بیشتردوست بابات رواز امیرعلی ،تو امیرعلی پیش بری نمیخواد

 ؟ کنین زندگی امیرعلی با برین وتومامانت

 . نمیخوادشمابرین ،دلم دارم شماروبیشتردوشت من بابایی ن: آیلین

 .کنه تعریف قصه برات بابایی بخواب هم حاال حرفانزنو ازاین دیگ پس: ماکان



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
195 

 روبه یچای ،سینیه رفتم خواب اتاق سمت به منم درازکشیدو روتخت آیلین کنار ماکان---

 همینکه. رفتم خواب اتاق سمت به کارتواشپزخونه دقیقه ده بعداز بردم اشپزخونه

 رقکردوب سرتاپام به نگاه یه شدو اتاق وارد ماکان بپوشم   خواب لباس تا لباسمودراووردم

 کردوروتخت بغلم ، روزمین کرد پرت گرفتو لباسوازدستم.. اومد سمتم به و کرد وخاموش

 رشوبردس. بود گرفته دردم طوریکه میبوسید وباخشونت گذاشت ورولباملباش .منو گذاشت

 ... کنارگوشم

 . کردی روهوایی بچه این تو مطمئنم: ماکان

 ...کار بخدامن: آمین

 . بشنوم چیزی نمیخوام هیس: ماکان

 بودم مطمئنم ، میخوردومیبوسید رو اینا لباموگردنم تمام باخشونت حرف این بعداززدن----

 بود شده جمع توچشام اشک اززوردرد هاموفشارمیدادک سینه طوری . میشه دفرداکبو

 ....شد نزدیک بهم مالیمت بعدبا...زد زل بهم چندلحظه اشکیم چشایه بادیدن....

 

  راوی

 یراض ترانه با ماکان رابطه اصالاز ،آمین بود ماکان توخونه آمین ک بود دوماه نزدیک االن

 شروع اکانم رفتن بعداز صبح . میکرد تحمل وباید بزنه حرفی نمیتونست طرفیم از ولی نبود

 ی شماره دیدن با خورد زنگ گوشیش ک بود 00 ساعت نزدیک ، کرد خونه تمیزکردن به

 .... میزد زنگ ک بود باری اولین این مدت کرد،تواین تعجب امیرعلی

  آمین الو: امیرعلی

  امیرعلی سالم: آمین

 ؟ خوبی:--

 ؟ چطوره ؟هستی توخوبی ممنون:--
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 . ،رفته نیست هستی ،آمین نیستم خوب اصال:--

 ؟ رفته چیه منظورت:--

 ... بگم چطوری راستش:--

  کردی نگرانم بگودیگ:--

 ... ک ،تاپریشب شدیم خوب دیگ باهم ما شما بعدازرفتن:--

 ؟؟ شدی ؟چراساکت چی تاپریشب:--

 . بودیم باهمدیگ:--

 ...دا ایرادی چیش این خوب:--

 .. رومیفهمید امیرعلی حرف معنیه داشت انگارتازه موند تلفن پایه لحظه یه آمین------

 ؟؟؟ امیرعلی بهش تجاوزنکردی توک..تو: آمین

 هستیم ،انگار بودم شاکی ازکارمون دیروز خودمم ،من آیلین بجان بخدا ن: امیرعلی

 دوسش واقعا ؟من چیکارکنم حاال ،من بود رفته پاشدم ک صب امروز کرده بدبرداشت

 .دارمومیخوامش

 . نمیداد جواب میزدی زنگ موبایلش بره؟به کجاممکنه نمیدونی: آمین

 اینجا؟؟ بیای میتونی ،آمین میشم دیوونه دارم حاالچیکارکنم. کرده خاموش: امیرعلی

 گردنش همه این ک امیرعلی ،ازطرفیم ماکان طرفی از بده جوابی چ بود مونده آمین---

 ....  داشت حق

 .. ،تا پیشت میایم آیلین با امیرعلی: مینآ

 وشروبر به وواج هاج دست به گوشی بود دراتاق جلو ک کسی بادیدن برگشت همینک---

 . خونه برگرده گرفت تصمیم .ونداشت شرکت حوصله اصال امروز ماکان .... میکرد نگاه

 اخودشوب آیلین تا رفت خونشون به ماکان همراه خونه میخوادبره ماکان اینکه امیربافهمیدن
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  راغس همش ک ارزو مخصوصا .بودن شده آیلین عاشق اونوسحرباارزو واقعا ، ببره خونشون به

 به ماکان، رسیدن خونه به ماکان امیرو .اونجا وبیاره آیلین میگفت امیر وبه ومیگرفت آیلین

 رصتف ،ازاین میشدن تنها آمین اونو ،اینجوریم امیربره با بیاره و آیلین تا رفت خونه سمت

 به ندید واشپزخونه وتوحال آمین.  رفت خونه داخل به دراپارتمانوبازکردو . میکرد استفاده

 آمین حرف شنیدن با ترمیشد واضح هرلحظه براش امین صدایه ک رفت خواب اتاق سمت

 آمین ترسیده نگاه به نگاش ، گرفت وجودشو ی همه خشم زدو خشکش خواب جلودراتاق

 برن آیلین با بخواددوباره فکراینکه ،از  زده زل بهش زده خشک نشبادید ک افتاد

 . میشد دیوونه داشت واونوتنهابزارن،

 وراسانس پایین تا زد زنگ امیر به کردنش اماده وبعداز رفت آیلین اتاق سمت ب حرف بی

 هرلحظه آمین در ازصدایه . کبوندبهم درومحکم برگشتو خونه به خودشم . باشه آیلین منتظر

 ک کنه قفل درو تا اومد بخودش میدیدتازه خودشو چشمایه جلویه میخوندومرگ اشهدشو

 .... کرد دروقفل شدو اتاق وارد ماکان

 ؟؟؟ ؟هان باشی داشته رابطه نباید امیرعلی با نگفتم بهت من مگه: ماکان

 کانام جوری چه نمیدونست ،واقعا میلرزید بید مثل ازترس ماکان بلند ازصدایه آمین-----

 دش پرت ضربه شدت از ک طوری تودهنش کبوند محکم و اومد سمتش ب ماکان.کنه واروم

 .کرد وبلندش گرفت سرش ازموهایه ماکان. روتخت

 آیلین من بادختر ،اونم چیز همه بی اون با بازمیخوای ک رسیده بجایی کارت حاال: ماکان

 ؟ وبری بزاری

 ...اینط بخداماکان: آمین

 ردک وپرتش توصورتش کبوند دیگ یکی و بزنه حرفی آمین وبارهد نذاشت ماکان----

 . آمین جلو کرد پرت لباس ساک یه رفتو کمد سمت ،به روزمین

 یه میخوامن حتی دیگه. میکنی گم خونه وگورتوازاین میکنی وسایالتوجمع االن همین: ماکان

 دونجاب ازاون هفکراینک میکرد نگاه ماکان به زده وحشت آمین. باشی توزندگیم هم لحظه
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 فتگر ودستشو رفت ماکان سمت ب . میکرد دیوونش داشت باشه دور وازماکان بره آیلین

 و سرش وکرد وبغل ماکان ازپشت آمین . کرد آمین به پشتشو کشیدو بیرون دستشو ،ماکان

 .... میکرد گریه ودرحالیک گذاشت ماکان روکمر

 از آیلین با قصداینکه من ،بخدا نیست میکنی فکر ک چیزی اون آیلین بجون ماکان: آمین

 . دارم دوست ،من نداشتم برمو پیشت

 متعجب ک ماکانی به برسه چه شد شکه خودشم زد ماکان به ک حرفی از لحظه یه مینآ

 . میکرد نگاش سمتشو بود برگشت

 ؟ گفتی توچی: ماکان

 . نگفتم ،چیزی هیچی من: آمین

 . داری منودوست گفتی تواالن ولی: ماکان

 . نزدم حرفی من میکنی اشتباه ن: آمین

 . جونت امیرعلی پیش بری و کنی وسایالتوجمع زودتر هرچه بهتره ،پس باشه: ماکان

 رفط ،به سمتش برگشت ماکان تا گرفت بازوشو آمین بره برگشت همینکه ماکان---

 زده کش ،ماکان میبوسید اروم واروم ماکان لبایه و گذاشت ماکان ولباشورولبایه رفت ماکان

 .جداشد ماکان از آمین چندلحظه بعداز. بود ایستاده حرکت بی همینطور آمین کار از

 . بود ای دیگه چیزه امیرعلیم پیش رفتنمم قضیه. دارم دوست من: آمین

 ... کرد تعریف ماکان روبرایه امیرعلی با صحبتاش تمام آمین----- 

 فهمیدی دلیلی هر به ببینیش بخوای یا کنی صحبت امیرعلی با آمین نمیخوام دیگ: ماکان

 ؟؟

  بله: آمین

  .... کبودنشده تا بزاری روصورتت یخ یه بری بهتره: ماکان
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  آمین

 . رفت بیرون ازخونه ترانه زنگ بخاطر  ساعت دوسه بعداز ماکان

 زنگ نباشه،باصدایه توچشم کبودیاش تا کردم ارایش ،کمی توآئینه کبودم صورت بادیدن

 بشه هخون وارد تا کناررفتم حرف بدون بود جلوم ک کسی بادیدن رفتم در متس به اپارتمان

 .. 

 . نداشتم رفتن واسه جایی بیام ،مجبورشدم شدم مزاحم ببخشید سالم:--

 احتر واینستا سرپا بنشین بفرما ، کردی کاری ،خوب حرفیه چه این عزیزم نه سالم: آمین

 . باش

  شرمنده ،بازم ممنونم:--- 

 . جان هستی باش راحت میکنم اهشخو: آمین

 . ممنونم: هستی

 اپارتمان در شدن باز ،باصدایه میزدیم حرف چیز جاوهمه ازهمه باهستی بودک دوساعتی--

 خودشوجمع ،ولی جاخورد لحظه یه هستی بادیدن ک بود ،ماکان کردم درنگاه سمت به

 . وجورکرد

 . نزنه حرفی میکردم ماسالت چشمام با ونگرانی ازترس بگه چیزی ماکان ازاینکه

 . میکرد نگاه بمن بانگرانی بودو وایستاده ماکان بادیدن هستیم

 . بفرمائید اومدین خوش خیلی سالم: ماکان

 . شدم ببخشیدمزاحمتون سالم: هستی

 برم، اتاق به چندلحظه من ببخشید. ازدیدنتون شدم  خوشحال میکنم خواهش: ماکان

 . خودتونه ونهخ باشین راحت هم ،شما برمیگردیم

 ....برداشتم ماکان رفتن از چشم هستی صدایه با رفت اتاق سمت به ماکان---
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 . نکنم درست مشکلی برات بااومدنم آمین: هستی

 . برمیگردم االن ماکان پیش لحظه یه برم ،من گلم ن: آمین

 باهام برخوردی چه ماکان ،نمیدونستم نبودم مطمئن زدم هستی به ک ازحرفی خودمم--

  ... رفتم اتاق سمت به ونگرانی باترس.یکنهم

 ن نشد گیرم دست هیچی کردنش ازنگاه ، کرد نگام برگشت ،ماکان شدم وارداتاق وقتی

 راهنشپی های دکمه دستموبسمت و رفتم سمتش به ، خنثی ،خنثی چیزی ن بود عصبانی

 ... برنمیداشت ازم چشم اونم ، بازکردم دونه دونه و بردم

 ... چیزی میکنم خواهش ،ازت اینجا میخوادبیاد هستی وخبرنداشتم ونستمنمید من: آمین

 ....بشم تاساکت رولبم انگشتشوگذاشت ماکان

 ؟؟؟ کبودشده صورتت:  ماکان

 . نشه معلوم کردم ،ارایش کمی یه: آمین

 . میخوام معذرت: ماکان

 زما کرد، تجاوز بهم ک زمانیم ،حتی شد خشک پیراهنش دکمه رو دستام حرفش بااین---

 نگاه بهم داره وعالقه عشق با کردم احساس ، زدم زل چشماش به نکرد خواهی معذرت

 واقعا اینکارش با چرا ،دروغ کردم تعجب کرد، خواهی معذرت ازم دفعه یه ،ازاینکه میکنه

 زدو برق افتادچشماش لبخندرولبام به ک نگاش. اومد لبام به ولبخند شدم خوشحال

 تمبستمودس بود،چشامو حس پراز انگار ک ،بوسیدنی بوسیدن به کرد عشرو اروم لبامواروم

 چندلحظه ،بعداز کردم وهمراهیش کردم بوسش بارمنم دومین وبرایه انداختم ودورگردنش

 .... کرد ولم

 دوستت ربخاط کنی همراهیم نیست ،احتیاج دوستت پیش  بیرون بری ازاتاق میتونی: ماکان

 . نترس ،ازچیزی مندار باهاش وکاری مشکلی ،من

 . وحالم حس به ،گندزد بیرون رفتم وازاتاق حرفمونزدم ادامه...بخاط من ولی: آمین
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 مکرد بوسش داشتن ودوست ازروعالقه ؟من کردم بوسش هستی بخاطر من فکرکرد چطور

 شونگرانی ترس لبخندمن انگاربادیدن اونم ولبخندزدم رفتم هستی سمت به ... ،لعنتی

 ... کمترشد

 

  یراو

 کردن بوس تو شدو اتاق وارد آمین  وقتی ، بود جاخورده واقعا هستی ازدیدن ماکان

 داره نزنه بهش حرفی وبخاطراینک هستی بخاطر آمین بافکراینکه کرد همراهیش

  ترسیده نگاه به نگاش شد واردخونه وقتی ،مخصوصا اینکارومیکنه

 خرش ادبخو بوسیدنش با آمین نهک تحمل نمیتونستم ولی ، اومد بدش خودش از افتاد آمین

 ، بده باج بهش یا کنه

 به نستنمیدو . خونه ،برگشت بودن رفته تاالر دیدن برایه ک باترانه بودن ساعت بعدازدوسه

 . سالن سمت ب برگشت ربی یه دوش یه ؟بعداز یانه عروسیشه دیگ ماه یک بگ آمین

 یگهد مجبوربود،جایه ولی . ینکارشنبودازا راضی اصال بوداونجا اومده بیخبر ازاینکه هستی

 همبا ک ای رابطه بدازاون ک باشه، ای امیرعلی توخونه نمیخواست دلش دیگ ، نداشت ای

 تموم ابطهر بایه بودک زودگذر هستی به حسش فقط واقعا شاید .بود برگشته اخالقش داشتن،

 قبل اشباه ک نیست دخترخوبی میکرد فکر نمیکردو خوبی فکر هستی درمورد یا بود شده

 یوقت اینا آمین بعدازرفتن روز دوسه ، بره امیرعلی ازپیش گرفت تصمیم.  بوده ازازدواج

 کنهن ازاینک ازطرفیم . برگرده تونست ک کجاست خونشون فهمیدادرس کرد صحبت باهاش

 تا بره آمینم ی خونه زودتراز چه هر گرفت تصمیم. بود ناراحت بیاد بوجود مشکلی آمین برای

 زخونهتواشپ ک آمین از بره تا بلندشد جاش از فکر، ،بخاطرهمین بوجودنیاد مشکلی برلش

 میرفت چمدونش سمت ب ک هستی بادیدن ماکان ..وازاونجابره کنه تشکر بود مشغول

 اواره زده درموردش آمین ک باحرفایی دختر  این ،نمیخواست بره میخواد ک ،فهمید

 ... رفت سمتش داشتن،به دوسش خیلی  ینموآم آیلین ک ،مخصوصا باشه اینورواونور

 ؟ خانم هستی میبرین تشریف جایی: ماکان
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 ب چمدون رو هستی ک اومد سالن به زودی زد ک وحرفی ماکان صدایه باشنیدن آمین--

 ... دید دست

 ...پایین انداخت سرشو کردو نگاه ماکان به هستی

 . نشم مزاحمتون این بیشتراز دیگ برم اجازتون با: هستی

 . خودته ؟خونه حرفاچیه ؟این کجاهستی: آمین

 . برم من ،بهتره جان آمین داری لطف ممنونم: هستی

 ..... کرد نگاه هستی به باجدیت نشستو هستی روبرویه رومبل ماکان

 . لطفا بنشینید: ماکان

 مبل رو هم ،آمین نشست رومبل حرفی هیچ بی ماکان جدیه وصدایه قیافه از هستی---

 منیست ادمی اصال ،منم خودتونه ی خونه اینجا گفت آمین همونطورک: ماکان ... کنارماکان

 ودتونهخ خونه واقعا ،یعنی باشین راحت خودتونه اینجاخونه میگم وقتی باشم تعارف اهل ک

 تینراح دیگ ک جانم آمین ،با باشین راحت وباهام کنین قبول برادربزرگترتون جایه ،منم

 هحرفای ، بود اومده خوشش خیلی ماکان ازبرخوردوحرفایه آمین . کنار وبزارین تعارف ،پس

 شکرت ماکان از اشکی چشمایه بودوبا نشسته هستی دل به ولی بود باجدیت چه اگر ماکان

 .. کرد

 . دارین لطف شمابهم ممنونم: هستی

 ،هستیم هباش پشتش برادر یه مثل واقعا گرفت ،تصمیم هستی اشکی چشمایه بادیدن ماکان

 آمینش اب میخواست دلش ،چقدر آمینشونداشت بازمعصومیت ولی بود دخترخوبی آمینش مثل

 رفیح نمیتونست االن ،ولی زندگیشه ی همه و داره چقدردوسش ک بگه بهش و باشه راحت

 داره آیلین وبخاطر شرایط این آمین ،میدونست باشه خشن و خشک همینجوری وباید بزنه

 این ی همه ک خورد قصم ولی. داره دوسش یگفتم ک بخاطرخودش یاشایدم کنه تحمل

 ستیوه آمین هم ماکان.نیومد خونه به آیلیین اونشب . دراره  آمینش وازدل کنه چیزاروجبران
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 هب  هستی فردابخاطر گرفت تصمیم. بشه عوض هستی وهوایه حال تا بیرون برد روشام

 ..... بره امیرعلی سراغ

  ماکان

 ؟ ترانه بله: ماکان

  ؟دیرکردی کجایی عزیزم المس: ترانه

 . بیام نمیتونم کاردارم جایی: ماکان

 انوادهخ ما چون بگم بهت گفت هم ،بابام کردم کارتاروانتخاب من ،راستی عزیزم باشه: ترانه

 . باشه حتما ابرویی با مجلس باید ابروداروثروتمندیم

 ؟ کارکنه من توشرکت دخترش تک چرامیزاره نمیدونم ،فقط هست هواسم باشه: ماکان

 توشرکتتم دارم، دوست بخاطراینکه من مخالفه میندازی؟اون تیکه داری االن: ترانه

 . رئیسم خانم نباشه هرچی میکنم مدیریت توشرکتت ،بعدازازدواجمون

 بزارم میتونمن شریکم امیر با من باباتوبکنی شرکت مدیریت بهتره ،ولی همینطوره بله: ماکان

 . کنی دخالت تو

 . نمیادازش خوشم اصال ،من کن بیرونش ،خوب ماکان ها: ترانه

 . فعال برم باید کاردارم ،من نکنی دخالت من شخصی توکارایه بهتره: ماکان

 . کجا ؟این کجا ،آمین میکنه دخالت توکارام داره نشده هیچی هنوز----- 

 . دختر این فرشتست ،واقعا نکرد دخالت من توکارایه دفعه یه

 اردو بامنشیش ،بعدازهماهنگی شدم واردشرکت رسیدمو امیرعلی شرکت به ساعت سه بعداز

 ...کرد اخم بادیدنم امیرعلی ... شدم اتاق

 . اومدین ،خوش بنشینین بفرمائید سالم: امیرعلی

 . ممنون سالم: ماکان
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 ؟ مجد اقایه اومده پیش مشکلی: امیرعلی

 . کنم صحبت باهات هستی درمورد اومدم البته:--

 ... تنشس روبروم اومد بلندشدو میزش پشت از باتعجب هستی اسم باشنیدن یامیرعل---

 ؟ کنین صحبت میخواین چی ؟؟؟درمورد هستی: امیرعلی

 . منه ی خونه هستی:--

 ؟ اونجاچیکارمیکنه!!تو؟؟؟ ی خونه:--

 . کنم برادربزرگترصحبت یه بعنوان درموردش اومدم ،منم ما پیش اومده:--

 ؟ وبرادربزرگترشدی بخیرشدی دست تاحاال کی ،از هه:--

 .. من ی بچه و زن بزرگتر و بخیرشدی دست تو ازوقتی:--

 ...ش پدرش مرگ وباعث اووردی بالروسرش نامرداون تویه وقتی:--

 کنم عقد آمینو بعدازبرگشتنم میخواستم درضمن نشدمو پدرش مرگ باعث من: ماکان

 حرفاهم این ،واسه نکش اب ازجانم من واسه ،پس نداری ازمن کمی دست ،خودتوهم

 . کنم مشخص دخترو اون تکلیف اومدم. نیومدم

 . وایمیستم کردم ک کاریم پایه میخوامشو من مشخصه دختر اون تکلیف:--

 یگد نیومدی هردلیلی به امشب ،اگه خواستگاری واسه من خونه میای امشب پس باشه:--

 . میزنی قیدشو بکل

 . کنی کلیفت تعیین من برایه تونمیتونی:--

 40 میتونم من بردی آمینوباخودت سال 4 تواگ برمیاد کاری همه ازمن اتفاقابرعکس:--

 ... فعال. کنم دور اونوازت سال

 هب ک امیرعلی بادیدن اخربرگشتم لحظه ولی رفتم در سمت به حرف این بعداززدن---

 .... بود کرده مشت دستاشو بودو زده زل زمین
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 . بگم بهت باید هم یگد چیزه یه درضمن: ماکان

 ... سمتم برگشت حرفم بااین امیرعلی---

 نسرای وتااخرعمر ممنونتم واقعا داشتی چشم هیچ ،بدون وبچم اززن نگهداری بخاطر: ماکان

 تدس از ،ازترس کردم دور اوناروازت وبچمونبری زن دوباره اینک بخاطر ،ولی مدیونتم کارت

 . منتظرم شب. کردی یمردونگ خیلی درحقم تو ،وگرنه دادنشون

 هب کردمو خرید کلی رفتم خاطرامشب اومدم،واسه بیرون شرکت از حرف این بعداززدن---

 ... برگشتم خونه

  راوی

 . دز اپارتمانو زنگ توخونه هستی بخاطربودن. رفت خونه سمت به الزم خریدایه بعداز ماکان

 ... ماکان بادیدن و دررفت سمت به زنگ صدایه باشنیدن آمین

 . نباشی خسته سالم: آمین

 . ممنون سالم: ماکان

 ... کرد وبغلش رفت سمتش به ماکان بادیدن آیلین---

 . خوشحالم خیلی ،من اومده جونم هشتی خاله دیدی بابایی. نباشی ،خشته بابایی شالم: آیلین

 ،بابایی معرفت بی گذشت ،خوش جونتودیدم خاله دخترم ،اره عزیزم سالم: ماکان

 . عموامیرت خونه رفتی و اشتیروتنهاگذ

 . پیتزاخوردیم برد مارو وعموامیر کردم بازی ارشیا با ،کلی باباجون خیلی: آیلین

 . نباشید خسته سالم: هستی

 . ،ممنون خانم هستی سالم: ماکان

 .. سالن به وبرگشت برد  اشپزخونه به خریدارو ماکان---

 . دارم تونکار لحظه یه خانم باهستی بیان جان آمین: ماکان
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 ؟ شده چیزی بله: آمین

 . خواستگارمیاد خانم هستی واسه امشب: ماکان

 ؟ خواستگارمیاد!!!! گفتی؟ چی!!؟؟؟ چی: آمین

 . کنم استراحت دوساعتی یکی برم منم باشین اماده شب واسه اره: ماکان

 وتعجب بهت روتو وهستی آمین و رفت اتاقشون سمت به حرف این بعداززدن ماکان---

 ... اشتگذ

 رعلیامی با بخاطرلجبازی ؟نکنه خواستگار،چیه از ماکان منظور کنه درک نمیتونست آمین

 اتاق متس به باعصبانیت فکر بااین. کنه ازدواج ای دیگه کسه با ،هستی کنه کاری بخواد

 ماکان؟ خواستگاری بیاد قراربود کسی چه ،یعنی بود ماکان حرف توشک هنوز هستی. رفت

 اکانهم دوستایه از ؟یعنی میخوادبیاد خواستگاربراش ؟چرااصال خواستگاریه گفت امشب چرا

 کرد نگاش وایستادو سینه به دست انداختو باال ابروشو یه آمین عصبیه قیافه بادیدن ماکان..؟

.. 

 ؟ شده طوری: ماکان

 با باامیرعلی، لجبازی بخاطر حاضری هستی،چطور عوضی خودخواهه ادم یه توواقعا: آمین

 . میزنی بهم رو مسخره خواستگاریه این االن ؟همین کنی بازی هستی ندهای

 بش واسه کارارو بری حرفا این بجایه میزنم،بهتره بهم توگفتی چون االن چشم:  ماکان

 . بدی انجام

 .. دیوار به بکوبونه سرشو میخواست دلش ماکان خونسردیه از واقعا آمین---

 لتد هرکاری ،بسه بگیری روازش امیرعلی عشق زارمنمی اینکارومیکنم خودم باشه: آمین

 . دادی انجام خواست
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 هیچ وهمت میشه انجام خواستگاری این ،امشب نکردی سگم تا. کنی بس بهتره آمین: ماکان

 زن رو هستی بخواد دلم اگ من.فکرکن درموردم داری دوست ،توهرجوریم نمیکنی غلطی

 . بکنی نمیتونی هیچکاری توهم میکنم دیگ یکی

 .... ماکان زدزیرگوش و رفت ماکان سمت به عصبانیت با حرف این باشنیدن آمین---

 .  میخوره بهم ازت ،حالم هستی پستی ادم تویه واقعا: آمین

 ساحسا و شکست دلش خوابوند، توگوشش امیرعلی بخاطر ،ک  آمین حرکت بااین ماکان

 نکازای. کرد قضاوت درموردش نبدو چیزی اینک کرد،بدون غرورشوله اینکارش با آمین کرد

 با آمین. تودیوار کبوند محکم بامشت عصبانیت شدت از میخوره بهم ازش حالش گفت بهش

 زد بیرون خونه از آمین به کردن نگاه بدون ماکان .. کرد نگاه بهش شکه ماکان حرکت این

  .شد تموم گرون براش ،اینکارآمین

  آمین

 بود اومده سراغش به ونگرانی ،دلشوره نبود اکانم از خبری ولی بود شده  شب 8 ساعت

 شخود ب طرفیم از بود ناراحت رفتارش بخاطر طرفی از ، ازش نشده خبری کجارفته ،یعنی

 شدست سر بالیی ضربه اون با بود مطمئن  بود کرده برخورد باهاش اونجوری ک میداد حق

 ، وفکربودبودوت نشسته وساکت نگران اونم ک کرد نگاه هستی به . اومده

 با رنگ صورتی شلوار کت ویه دربیاره ازتنش رو ساده لباس اون بود کرد راضیش بدبختی با

 با کیمش دامن بایه سفید بلوز یه خودشم . کنه ارایش وکمی بپوشه کمرنگ صورتی شال

 یه ینمآیل . ارایش وکمیم بود ه کرد سرش چهارخونه سفیدمشکی روسریه یه سفیدو طرحایه

 ک بود 1 نزدیک ساعت . بود بسته خرگوشی موهاشم بودو کرده تنش سبز وشلوار تاپ

 ، ریخت هوری دلش ، ماکان شده پیچیده باند دست بادیدن شد خونه وارد ماکان

 عدازب ماکان . بود اوورده ماکان سر ک بود بالیی این بانیه باعث ک فرستاد خودشولعنت

 بادیدن .شد اتاق وارد سرش پشت آمین ، رفت اتاقشون سمت به باهستی احوالپرسی و سالم

 ماکان ی،ول کنه تاکمکش رفت سمتش به درمیاره لباساشو سختی وبه دست بایه ک ماکان

 .. برگردوند روشو
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 . سختته دست ،بایه کنم بزارکمکت: آمین

 نکنی کمک زن بهم حال و پست ادم یه ،به توندارم ودلسوزیه کمک به احتیاجی: ماکان

 . باشی جونت امیرعلی فکرب ،بهتره بهتره

 ؟؟؟ ماکان: آمین

 . بهم کمک بهترین ،این آمین بزار تنهام: ماکان

 متس به ماکان بعد رب ،یه رفتم سالن سمت وبه بیرون زدم ازاتاق ماکان حرف این بعداززدن

 . اومد سالن

 می بهش یخیل ک بود پوشیده سفید شرت تی یه با ای سورمه شلوارلیه ،یه اسپرت تیپ یه

  ... اومد

 . نشست وروپاش رفت سمتش به ماکان بادیدن آیلین

 ؟ چیشده دشتت بابایی: آیلین

 . دیده ضرب بابایی نیست چیزی: ماکان

 . کرده اذیت منو بابایی ک میزنمش میرم خودم ؟بگو بابایی زدتت کی: آیلین

 .. دز زخندپو ویه میکنه نگاه اونا به ک کرد آمین به نگاه یه بلندکردو سرشو ماکان--

 . همست حریف باباییت ، باباییتوبزنه نداره جرات کسی: ماکان

 ؟ داری درد خیلی بابایی: آیلین

 . قویه بابایی دخترم ن: ماکان

 . میشه خوب میکنم بوشش االن بابایی: آیلین

 ورتشوص فشردو وبخودش آیلین ماکان. بعدصورتشو بوسید و ماکان دست دوالشدو آیلین--

 .کرد بوس

 . دررفت سمت به ،ماکان اپارتمان در زنگ صدایهبا
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 الا رومیکردن هرکی ،فکر زد خشکشون در پشت فرد بادیدن وآمین هستی در کردن باباز

 با ک ردک ماکان به نگاه ،یه میکردن نگاش باتعجب ک وهستی آمین بادیدن امیرعلی .  اونو

 ونا ازقیافه خودشم . ندارن خبر چیزی از دوتا اون ک فهمید میکرد، نگاشون خبیث چشایه

 . بود گرفته خندش دوتا

  سالم: امیرعلی

 . داخل بفرما اومدی خوش سالم: ماکان

 ؟ بگیره روازم وشیرینی گل نمیخواداین ،کسی ممنون: امیرعلی

 . منتظرشماست امیرعلی خانم هستی: ماکان

 هیچ یب و رفت سمتش به گیجا ،عین باشه امیرعلی شخص اون فکرنمیکرد ک هستی---

 .. روگرفت شیرینی گلو حرفی

 ..بود جلوخندشوگرفته سختی به  هستی قیافه ازدیدن واقعا امیرعلی

 . خوبم ؟منم شماخوبی ، خانم سالم علیک: امیرعلی

 .. انداخت پایین سرشو زده خجالت هستی---

  سالم ببخشید: هستی

 ندکردوتندت بغلش بادیدنش ،امیرعلی رفت سمتش به زده ذوق امیرعلی بادیدن ایلین

  میبوسیدش

 . کردی تفیم امیرعلی اه: آیلین

 ؟ خانم فینگیل کو سالمت: امیرعلی

 . بود شده تنگ برات ،دلم شالم: آیلین

  خانم فینگیل منم: امیرعلی

 . کنه دعوات میگم باباییم ،به خانم فینگیل نگو بمن: آیلین
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 . چقدرترسیدم منم. اوه اوه: امیرعلی

 . قویه خیلی باباییم ترشیب بایدم: آیلین

  بله: امیرعلی

 ..وایستاد ماکان وکنار جلورفت سمت به آمین---

  اومدی خوش سالم: آمین

 ؟ ،خوبی خانم سالم: امیرعلی

 ؟ توخوبی ممنونم: آمین

 . خوبم خیلی شما بادیدن: امیرعلی

 .. واینستیم سرپا بنشینین بفرمائین: ماکان

 ویهر نفری سه وآیلین وآمین ،ماکان نشستن مبال متس به همگی ماکان حرف این با---

 ....نشستن جداگونه هرکدوم وهستیم امیرعلی. مبل

  دوستان سالم

 از ممنونم. میزارم زودتر بتونم ،اگ میزارم وشب تاپارت 6  شخصیم کار دلیل به امروز پارتایه

 �همراهیتون

  آمین

 لدنبا برن فردااونوهستی قرارشداز ک حرفا بعداززدن. مابود پیش شب 02 ساعت تا امیرعلی

 از دونگ 3 با سکه 700 ،امیرعلی بگیرن عروسی هم دیگه ماهه 3.4.کنن عقد تا  کاراشونو

  بزنه هستی بنام مهریه شدبعنوان کرجشوقرار ی خونه

 رفت اتاق هب ماکان . بود خوابیده تواتاقش ،آیلینم کرج برگشتن شب امیرعلی همراه به هستی

 منم ، کشید دراز تلویزیون جلویه ورومبل اومد سالن سمت به لباساش کردن وبعدازعوض

 . هخون تمیزکردن  به کردم شروع و اومدم سالن سمت به  کوتاه پیراهن یه بعدازپوشیدن
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  تا مرفت حموم به کارام دادن بعدازانجام . میکردم حس وروخودم ماکان نگاه سنگینیه هردفعه

 یدنپوش بعداز بود نیومده اتاق به هنوز ماکان اومدم حموم از تیوق . بگیرم ربی یه دوش یه

 اخودشب متکاشو پتو بودو خوابیده رومبل ک ماکان دیدن از رفتم سالن سمت به خواب لباس

 ک بود هشد تموم گرون ماکان برایه حرفاموکارم انگار . برگشتم اتاق به ناراحتی با بود برده

 شب از روز چند . برد خوابم ماکان به وفکرکردن ناراحتی با . بود کرده عوض جاشو

 اب ک امروزم . کرده عوض وجاشو سرسنگینه بامن همچنان ماکان ولی میگذره خواستگاری

 در سمت به اپارتمان زنگ باصدایه بعدازظهربود، 7 نزدیک ساعت ، بیرون رفتن دوتایی آیلین

 دوش خونه وارد حرفی هیچ بدون تمام پررویی با اونم ، جاخوردم در پشت ترانه بادیدن . رفتم

 ..میکرد نگاه بمن نفرت وبا انداخت پاش رو پاشو و نشست رومبل

 . واجبه کردن سالم کنم فک: آمین

 ؟ کجاست جونم ،ماکان نمیکنم علیک سالم هرکسی با من: ترانه

 . کجاست ببینی بزنی زنگ بهتره: آمین

 . میکنه تحمل چطورتورو ماکان بیچاره ؟ ای چیکاره خونه تواین تو پس: ترانه

 . مجبوره هرچندبخاطرآیلین

 گیب میتونی نگرانشی خیلی توهم. ماکان ن منم اینجاست مجبوری ک اونی اتفاقا: آمین

 . اریمند خونه این به ای عالقه ،هیچ بیرون میریم اززندگیتون ،ماهم بچه منودخترم بیخیال

 دیگ ماهه یک از کمتر ؟هرچند نداری ای عالقه هیچ باورکنم میخوای ،یعنی هه: ترانه

 یمداد انجام ،کارامونم کردیم رزور ،تاالرم عروسیمونه بری،اخه خونه ازاین تا بیشترنمونده

 . لباس دنبال بریم تا دنبالش اومدم ،امروزم

 کن تحمل ،چطور میکرد وبدبختی حقارت احساس حرفا این باشنیدن هرلحظه آمین---

 شینهب میخواست ،دلش بشه دیگ کسی واسه قرار پیداکرده هعالق بهش ک ،کسی شوهرش

 .. بینهب شکستنشو خودراضی از زن این بزار نباید االن ،ولی کنه گریه بدش بخت واسه و
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 خونه ازاین کن شرتوکم شده تموم حرفات اگه حاالهم ، ،بسالمتی باشه مبارک: آمین

 .نگیر منم وقت بروبیرون

 لمث ماکان زندگی و خونه ،ازاین بشم ماکان زن وقتی ولی ای خونه این صاحب االن: ترانه

 بی تویه ارمنمیز ،ولی کنه بزرگش پرستارمیگیرم یه تولتم ،واسه بیرون میکنم پرتت سگ

  ...زندگیم به گندبرنی و بمونی هووم مادر پدرو

  آمین

 حریف  لی،و نرسه ماکان به زورش شاید . شد عصبانی شدت به ترانه حرفایه ازشنیدن آمین

 سمتش به سرشو وتاترانه رفت ترانه سمت به ریلکس خیلی . میشد بخوبی عفریته این

 سرشو موهایه همونطورک ، بلندبشه کرد روکشیدومجبورش سرترانه موهایه ، برگردوند

 ... بیرون کرد دربازکردوپرتش بردو ورودی در سمت به کشون کشون میکشید

 .. سرموکندی موهایه وحشی کن ولم سرم ای: ترانه

 . میکنی وتهدیدم میکنی توهین بهم منو ی توخونه ،اومدی خانم شوعفریته خفه: آمین

 . اینکارتو میگم ماکان به: ترانه

 . میزاری من توخونه پاتو ک باشه واخرتم اول سری. میخوادبخور دلت هرگوهی برو: آمین

 انداخت وخودشو رفت بخوا اتاق سمت به،  کرد بیرون روازخونه ترانه آمین وقتی----

 ستمیخوا دلش . بود نشده اروم گریه همه بااون هنوزم ... زیرگریه زد بلند صدایه وبا روتخت

 ازبرخورد دبو رفتارکرده اینجوری باترانه ازاینکه ازطرفیم . خوردکنه تودهنش رو ترانه دندونایه

 یکردم فک همیشه .کنه عروسی بازم وبچه زن باداشتن حاضره چطور ماکان میترسید ماکان

 فریتهع بااون میخواد واقعا  شد، مطمئن حاال ولی اینکارومیکنه، شدنش تنبیه واسه ماکان

 نمیزاره بره باز شداگ ، برسه آیلینش به عفریته اون دست بزار اگ عمرا .کنه ازدواج

 خاریو خفت همه این باشه  سرش پدرمادرباالیه ک آیلینش بخاطر . جداکنن آیلینشوازش

 .... نمیموند اونجا هم لحظه  یه وگرنه میکنه تحمل رو

  ماکان
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 ات نرفتم آمین سمت دیگه به خواستگاری ازاون  بیرون بودیم اومده دوتایی آیلین با

 . نشه اذیت بیشترازاین

 ات جاموجداکردم بازم ولی ، میبره خوابم سختی وبه کردم عادت کنارم شبا بودنش به هرچند

 . باشه راحت

 .... بود ترانه کردم شماره به نگاه یه موبایلم زنگ باصدایه

  عزیزم جانم: ماکان

 .... شدم نگران گریش باصدایه---

 ؟؟؟ ماکان: ترانه

 ؟ میکنی ؟چراگریه چیشده بله: ماکان

 .. درخونتون امروز رفتم: ترانه

 ؟ خونمون رفته چی ،یعنی نگهداشتم کناری ماشین حرف این باشنیدن----

 .. آمین وای

 ؟ رفتی چی واسه ؟اونجا رفتی خونم دم: ماکان

 لباس، دنبال ،بریم وحالشونوبپرسم وببینم وآمین آیلین اومدم: ترانه

 ، بیرون کرد پرت ازخونت منو کردو بارم دراومد ازدهنش هرچی آمین ولی

 ایهموه تمام. زد وکتکم بهم پرید ندادو علیکموهم سالم جواب حتی نداشتم کاریش ک من

 ..  وحشی دختره دهسرموکن

 .. بکنه کاری همچین نمیشدآمین باورش ماکان---

 ؟ تومطمئنی: ماکان

 فتمگ وقتی ،من کند سرمو موهایه تمام عوضی اون میگم دروغ من بگی میخوای یعنی: ترانه

 . بهم پرید وحشیا عین کنیم عروسی میخوایم
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 . خونه برسم ،فقط بیارم سرش بالیی چه میدونم کرده غلط: ماکان

 کنهب کاری همچین آمین ،باورنمیکنم کردم حرکت خونه سمت به باترانه زدن بعدازحرف---

.... 

  راوی

 .شدن خونه وارد آیلین و ماکان

 ..اومد سمتش به مامانش بادیدن ،آیلین رفت سالن سمت به در صدایه باشنیدن آمین

 . جونم مامان شالم: آیلین

 . گذشت خوش عزیزم سالم:  آمین

 ؟؟ کردی گریه ،مامانی مامانی خیلی: آیلین

 .دراومد اشکم کردم پیازخورد عزیزم ن: آمین

 ، آمین اشکی قیافه بادیدن ماکان

 .اومد سمتشون به اخم با

 ..بود ماکان دادوبیداد منتظر ،هران انداخت پایین سرشو ازترس اخمش بادیدن آمین

 . کن لباساتوعوض برواتاقت آیلین: ماکان

 . اییباب چشم: آیلین

 تاقشا به آیلین با میخواست ماکان ازترس آمین ، رفت اتاقش سمت به وقتی آیلین----

 . بره

 شخود سمت وبرگردوند گرفت محکم بازوشو ماکان ، بره آیلین تادنبال چرخید همینکه

 محکم ماکان ک جدابشه ازماکان خواست . خورد ماکان سینه به باصورت آمین ،طوریکه

 ... گذاشت آمین وسرر وچونشو کرد بغلش

 ....وم زد بدحرف ،خودش نبودم مقصر بخدامن: آمین
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 ... آمین حرف وسط پرید ماکان---

 غلب به ولی ، میخوره بهم ازم حالت میدونم. بود شده تنگ کردنت بغل برایه دلم: ماکان

 میده دست بهم خوبی حس میکنم بغلت ازاینکه بگه نتونست) کردم عادت کردنات

 خودم توبغل باید همش بعد به ازاین دیگ( میشه تنگ برات دلم ک اشتند وازرودوست

 رشس ماکان داشت توقع ، میکرد نگاه بهش متعجب ماکان حرفایه باشنیدن آمین. بخوابی

 ماکان هب خیره ،همینطور میکرد نگاه بهش متعجب حرفا این با ولی وبزنتش دادوبیدادبکنه

 وجداکردلباش چندلحظه ،بعداز میبوسیدش  واروم اشتگذ لباشورولباش ماکان ک ، میکرد نگاه

 .... زد اومد می بهش واقعا ک زیبا لبخند یه و

 اواقع دلم ک کن درست هاتو خوشمزه چایی اون از یکی میکنم لباساموعوض تامن: ماکان

 میخواد، چایی

 هگری یابفهمم ببینم چشاتوگریون نمیخوام وقت هیچ دیگ ارزش بی چیزایه بخاطر درضمن

 رفت اتاق سمت وبه گذاشت تنها ومتعجب گیجی حالت درهمون ،آمینو ماکان . کردی

 بود شده تنگ آمین کردن بغل برایه دلش ،بافکراینکه

 

  آمین

 با، عقدکردن وهستی امیرعلی دوهفته ،تواین میگذره بخونمون ترانه ازاومدن دوهفته االن

 دهش بهتر خیلی اخالقش ماکان. بودیم پیششون تاشب صب یه و رفتیم کرج به ماکان

 بود بعدازظهر 6 نزدیک ساعت . ونگرانم دارم دلشوره هم ازصبح ، میبیره ماروبیرون ،اکثرشبا

 . اومد خونه به کالفه ماکان ک

 . نباشی خسته سالم: آمین

 . ممنون سالم:ماکان

 ؟ ای گرفته ؟چرا شده ؟چیزی خوبه حالت: آمین
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 ،تنها هستی پیش یابری سحراینا یاخونه بری بهتره تمنیس دوروز من. نشده چیزی نه: --

 . نمونین خونه

 . میمونیم خودمون خونه ؟مانمیترسیم بری کجامیخوای: --

 یا جکر یا برسونمتون حاضرشو کن ،وسایالروجمع برین بهتره آمین کن گوش حرف:  ---

 . سحراینا پیش

 ؟ ماکان شده چیزی:--

 . بایدزودتربرم ردارمکا من بشین زودتراماده فقط. ن:--

 .بریم تاکرج راه همه ،نمیخواداین سحر خونه میریم باشه:--

 . باشه:--

 دست یهو آیلین برایه لباس دست بیشترشد،دوسه ونگرانیم دلشوره ماکان بادیدن انگار--

 .. کردیم سحرایناحرکت خونه سمت به ماکان وهمراه کردم آماده خودم برایه لباس

 ؟ میاین شماهم ؟ ونجامیمونیما ما بابایی: آیلین

 . نکنیا رواذیت ،مامانی دخترم اره: ماکان

 . دخترخوبیم ،من بابایی ن: آیلین

 لیو . نمیداد جواب میکردو دستشوتوموهاش عصبی ماکان میخوردو زنگ ماکان گوشیه---

 . داد جواب طرف مکرر زنگهای بخاطر اخرسر

 . جان بگوترانه: ماکان

 ؟ نمیدی ؟چراجواب اییکج هست معلوم: ترانه

 . ،کارتوبگو بدم جداب نمیتونم ک بنده دستم: ماکان

 لیو عروسیمونه قبل شب ،مهمونی هامیان بچه دیگه تادوساعت عزیزم میای کی پس: ترانه

 . نیومدی توهنوز
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 .... ،فعال اونجام دیگه ساعت یه تا باشه: ماکان

  راوی

 یافهق ،بادیدن خورد بیشتربهم ،اعصابش ترانست پیش امشب فهمید آمین ازاینکه ماکان

 به رفت کردو پیاده امیر اینارودرخونه آمین. دیوار به سرشوبکوبه میخواست دلش آمین ناراحت

 آمین . دبو گرفته جشن مجردیش شب اخرین مناسبت به ترانه امشب ، اینا ترانه خونه سمت

  وستشد ناراحت قیافه ادیدنسحرب ، شد سحراینا خونه وارد شکسته بادلی ماکان بعدازرفتن

 اون . ناراحت وبیشتر نشه متوجه آمین تا وجورکرد خودشوجمع ولی شد جمع توچشاش اشک

 کنار االن شوهرش ازاینک و نذاشت روهم پلک ،تاصبح گذشت قرن یه عین آمین برایه شب

 دمیش بدترم نمیشدهیچ ک ،اروم میکرد گریه چقدرم هر. میکرد دق داشت دیگست زن یه

 ترانه چطور بعد به ،ازاین باشه داشته ای زندگی وهمچین سرنوشت همچین چراباید اخه.

 هوونداشت روبعنوان وجودترانه تحمل ، ازاینجابرن میشدبادخترش کاش ، میکرد روقبول

 اروم و ردک آیلینشوبغل گریون باچشمایه ، میداد اهمیت ترانه بیشتربه ماکان ک ،مخصوصا

 دست ،از بود آمین نگران واقعا ماکان .. میکنم تحمل دارم رمدخت تو بخاطر فقط: گفت

 مهمونیتو ظاهر به فقط شد  تموم چطور نفهمیدمهمونی اصال ، بود شده کالفه ترانه رفتارایه

 دختریکنار االن ولی ، زنوبچشومیخواست واقعا دلش .آمینش پیش بره میخواست دلش ، بود

 وقتی . بیدارشد خواب از وحشتناکی باسردرد آمین.... بشه قراربودفرداهمسرش ک بود

 میداد ظهرونشون 02 ک کرد ساعت به نگاه یه . جاخورد لحظه یه دید آئینه قیافشوجلو

 ک رفت بیرون ازاتاق . برد خوابش ک بود 7 ساعت نزدیک نکرد تعجب ،ازدیربیدارشدنش

 . نشست مینروز و رودیوارسرخورد از شدو خراب ،انگاردنیاروسرش سحر حرف باشنیدن

  ؟ داره وبچه زن ،وقتی بگیره عروسی امروز چطورمیتونه عوضی ماکان اون:سحر

 .بشنوه آمین ممکنه یواش هیس: امیر

 .ندید خیری هیچ ماکان ؟،ازدست کنه تحمل چطور ،آمینم من خدایه وای:سحر

 . نیست فکرمیکنی ک اونجوری ماکان باش مطمئن. نخور انقدرحرص سحر بسه:امیر

 . نکن دفاع عوضیت دوست ازاون سهب:سحر
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 ینروزم ک آمین بادیدن ک بره اتاق سمت به سحربلندشد با کردن ازبحث امیرخسته---

 ...جاخورد رونداشت به ورنگ بود نشسته

 . نیست خوب حالش آمین ؟؟؟سحربیااینجا آمین:امیر

 تشمس به وضعیت تواون آمین بادیدن ک رفت سمتش به امیر صدایه سحرباشنیدن---

 ، کرد وبغلش رفت

   میکرد گریه آمین پایه پابه خودشم

 ، میاد داره بسرم چه دیدی: آمین

 عروسیه امشب کنم تحمل چطور.بیاد؟ سرم باید بالها این ک کردم گناهی چ من مگه

 میمیرم ؟،دارم بدم اینجوری رفتنمو سال 4 بایدتاوان.؟ کرد اینکارو چرابامن اخه. شوهرمه؟

 . بدباشه ،هرچقدرم بشه دیگ کس با ،شوهرم نمک تحمل ،نمیتونم

 . ارزششونداره ،اون میکنی داغون داری خودتو بسه بسه:سحر

 . وشوهرمه دارم دوسش بازم بدیاش سحرباهمه دارم دوسش من: آمین

 بایدبزارمن بایدبرم من ،اره جلوشوبگیرم بایدبرم من. کنم تقسیم  ای دیگ باکس چطوراونو

 ..،بخاطرخودموآیلین بیفته اتفاقی همچین

 .  وجلوامیروایستاد بلندشد حرفش این بعداززدن آمین---

 . ؟منوببراونجا نه مگه کجاست عروسی شمامیدونی:آمین

 . آمین ونمیتونم نمیشه:امیر

 بهم توخونم اومد شوهرموخودش ،هم بچمومیگیره هم زن ،اون شوهرمه اون توروخدا: آمین

 . بهم بگو رشیاتا ،جون ادرسشوبده منونمیبری. گفت

 داده قول ماکان ب ،اون بودچیکارکنه مونده واقعا وضعیت تواون آمین بادیدن امیر---

 یدوکش موهاش به دستی وسحرونداشت آمین اشکایه دیدن تحمل ،ازطرفیم نزنه بودحرفی

 .. کرد رفتن راه به شروع عصبی
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 چینهم برمتونمیزارمنمی هرگز.؟ کنی والتماس کنی اونجاخودتوکوچیک بری میخوای:امیر

 . کنی کوچیک بخوای خودتو تو ک ماهانمردیم ،هنوز بکنی کاری

 . بایدبرم من میکنم خواهش: آمین

 میکنه دواجاز دیگ چطوربایکی ببینی ؟؟؟میخوای اره عقدشوهرتوببینی بشه چی ک بری:امیر

 ؟

 با ک برگشت اتاق سمت وبه زیرانداخت ب میداد،سرشو اون حقوبه امیر باحرفایه آمین----

 ..  سمتش برگشت امیر حرف

 . اعتمادکن شده ک بارم یک برایه اعتمادکن ماکان به آمین: امیر

 بین واقعا امیر .... زد زل دیوارجلوش به روح بی ادم یه مثل رفت اتاق سمت به آمین---

 آمین شکستن دیدن ،طاقت زد بیرون ازخونه .. بود درگیر بودوباخودش گیرکرده دوراهی

 میمتص توخیابونا  چرخیدن ساعت دوسه بعداز . ماکان به بود گرم دلش ازطرفیم ، داشتون

 ..وبفهمه چیزوببینه همه ازنزدیک بایدخودش ،آمین ببره عروسی وبه آمین گرفت

 فهمید اقدرات بازدن ، فکرمیکرد ماکان به بودو نشسته تواتاق آمین . برگشت خونه سمت به

 ردکخداروشکرمیک . بشن اتاق امیروسحرکناروایستادتاوارد یدنوباد دررفت سمت ،به امیر ک

 . بینه نمی قیافه وبااین آمین و ارزوست باالپیش آیلین

 نم ازپیش ونه بزنی حرف ن ک شرطی به ،ولی عروسی به میبرمت آمین کن گوش:امیر

 توعوضوقیاف شکل کن سعی درضمن ، نمیکنی حرکتی افتادهیچ ،هراتفاقی بخوری تکون

  . نشناستت تاکسی کنی

 به . تناراح طرفیم از بود خوشحال طرفی از ، کرد نگاش باتعجب امیر حرفایه باشنیدن آمین

 به یرام ک  سبزی بلوندولنز گیس کاله با. .برن عروسی امیربه حاضرشدتابا سحر کمک

 راه رتاال سمت به امیر با بعدازدوساعت. بود تغییرکرده قیافش بود سحرگرفته درخواست

 ک کاری از امیر .. میشد پشیمون ازرفتن هاییم موقع ،یه نبود تودلش دل آمین ، افتادن

 دلش ولی ، میشد شاکی حتما ازدستش ،ماکان  نبود مطمئن زیاد میداد انجام داشت
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 . ننشست جا ترین توکنج تاالرشدن وارد وامیر آمین . عقدباشه این شاهد آمین میخواست

 کرد حسادت ترانه به باشکوهی عروسیه چنین بادیدن آمین . ودنب نیومده ودومادهنوز عروس

 ولی . اجبار بودوبه اوورده بخونش بیوه زن یه اونومثل ماکان . کرد حقارت بیشتراحساس و

 ساعت مبعدازنی . میشد خونش خانم داشت باشکوه عروسیه واین ودستگاه دم این با حاالترانه

 هیکلشم ک مشکی وشلوار کت تواون ماکان ادیدنب آمین . شدن تاالر دومادوارد عروسو

 شمایهچ امیربادیدن . شد جمع توچشماش اشک ،دوباره بود زیباشده میدادواقعا نشون بخوبی

 ...کرد اخم آمین اشکیه

 .میگردونم سحربرت بجان کنی گریه:امیر

 ماکان یدنتاباد سرشوزیرانداخت و لبشوگازگرفت ازاشکاش جلوگیری واسه امیر باتهدید آمین

 . نکنه گریه کنارترانه

 میشکست بیشتر عاقد باحرفایه ،هرلحظه کرد دامادنگاه عروس سمت به عاقد باصدایه

 بره بیرون رازتاال گرفت تصمیم و کنه تحمل نتونست دیگ ترانه بله باشنیدن. وفرومیریخت

 ن،آمی کنه اجازدو تاباترانه داد اجازه ماکان به هم قانونن ک مقصرمیدونست هرچندخودشم ...

 توکل ظهلح یه  . زد سرپاخشکش شنید ماکان  از ک حرفی باشنیدن بلندشدتابره، همینکه

 رانهت  . میکردن نگاه زد و حرف این بود بلندشدو دامادک به باتعجب وهمه  شد سکوت سالن

 هم ترانه پدرومادر . میکرد نگاه ماکان به زده خشک پریدو ازرولباش خنده ماکان جواب با

 رکتح بی وقندمیسابیدنم بودن ترانه باالسر ک دخترایی . میکردن نگاه ماکان به کهش

 ..وایستاد ماکان بلندشوجلویه اومدو بخودش ترانه ، کارداماد بوداز درتعجب عاقدم . موندن

 بادیدن آمین . امیربود داشت لب لبخندبه نکردو تعجب ک توسالن انگارتنهافرد

 .. چیزومیدونسته همه بلازق اون ک  لبخندامیرفهمید

 ؟؟ گفتی توچی..تو ماکان: ترانه

  گفتم ک ایی نه کنم فک: ماکان

 . بفهمن همه بودک بلندومحکم انقدر 
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 ...اومد ماکان سمت ب باعصبانیت اذین اقای---

 . نه گفتی ؟چرا حرفت ازاین پسرم چیه منظورت: آذین

 . بادخترشماندارم ازدواج به ای عالقه هیچ چون: ماکان

 کسی، ببریش ازبین تواینجوری ک اووردم ابروموازسرراه یا پسر توییم مامسخره مگه: آذین

 ..زیرش بزنی حاال ک کنی ازدواج بادخترمن بود نکرده مجبورت

 ردانقدرنام نمیکردم ،فک کردی قبول توخودت داشتی دوسم بودی خوب توک ماکان: ترانه

 . باشی

 متس وانگشتشوگرفت رفت عقب وچندقدم خنده زیرزد بلند ترانه حرف این با ماکان---

 .... بود شده دورگه ازخشم صداش ودرحالیک ترانه

 ؟ ای توچی پس نامردم اگ ؟من نامرد میگی ؟؟؟توبمن نامردم من: ماکان

 ... ومهمونا اذین اقایه سمت روکرد ماکان----

 تالفیه کارم این با فقط ،من نامرد میگه بمن آذین اقایه ،دخترگلتون خانم این:ماکان

 . دراووردم کاراشوسرش

 . نیمیک مابازی وباابرویه میکنی باهاش کاری توهمچین ک چیکارکرده مگه دخترمن: آذین

 . نبینم سال 4 زنوبچمو شدمن، باعث ک بپرسین ازخودش: ماکان

 . بزن حرف ترانه ؟باتوام داره وبچه زن ماکان ؟مگه میگه چی این ترانه: آذین

 .. منبابا: ترانه

 . منوبده سواالیه ؟؟جواب هان توچی: آذین

 .... زدن حرف به کرد شروع وباعصبانیت کنه تحمل نتونست دیگ ترانه----

 دمب اونوازدست نمیخواستم ک بود این بخاطر کردم هرکاری ،من داره بچه زنو بابا اره: ترانه

 ..ومدا چشمش به  پاپتی دختره اون ولی ندید منو بودم توشرکتش ،چندسال
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 . کنی احترامی بی من زن به نداری شوتوحق خفه: ماکان

 میکردی آمین آمین همش و کردی مست شب اون ،وقتی بشم خفه چی واسه: ترانه

 رفح ،اززیرزبونت میشدم دیوونه داشتم وخشم وازحسادت دلمومیشکوندی چطور ،نمیدونی

 جبوربشیم بعدش ک کنم کاری میخواستم شب ،همون صیغته فهمیدم ک کشیدم

 ی نهدرخو فرستادم بهار اسم دختروبه اون ،بعدش رسید سر امیرعوضی اون ولی منوعقدکنی

 ، پدرشوبگیرم امار نستم ت کیمیا ،ازطریق بندازم آمین ،تاتوروازچشم آمین

  تنفربشهم بیشترازت آمین اینجوری تا روگفتیم چی دخترهمه همون توسط باباش به بعدازاونم

 افتادم، حاملست فهمیدم وقتی ولی دادن انگاردنیاروبهم کرده ولت فهمیدم وقتی.

 پیداش لیو نباشین کنارهم بخاطربچه ،ک کنم نیست سربه بچشو کنمو تاپیداش دنبالش 

 .. نکردم

 دوورش حمله سمتش به بچش درموردکشتن مخصوصا ترانه حرفایه ازشنیدن ماکان----

 .. خوردزمین رومیزو شد پرت ترانه ک طوری کبوند ترانه تودهن محکم

 سیک گفت بهم آمین ک موقع ،ازهمون مردتم کشته من کردی ،فک کثافت شو خفه: ماکان

 سروقتت بیام ،میخواستم توامیرمیدونستین فقط چون کارتوبوده، فهمیدم خبرداده باباش به

 استم،میخو بشی وابستم و ببندی دل بیشتربهم کردم ،کاری شدم پشیمون بعدش ولی

 ونوببریوابروش کنی بازی دیگرون احساسات با نباید ک بفهمی وردشدنتوببینمخ اینجوری

 کهکوچی انگشت ،توحتی دراووردم سرت اینجوری و اووردی سرمنوآمین ک بالیی تالفیه.

 و زنمم عاشق کجا؟من هرزه،عوضی تویه کجا ومعصوم پاک دختر ،اون نمیشی منم آمین

 ، نمیکنم عوضش کس چیزوهیچ باهیچ

 .وقیافتوببینم ریخت وقت هیچ یخوامنم دیگ

 براثرو کنه تحمل نتونست بود رفته ازش ک وابرویی دخترش حرفایه باشنیدن آذین اقایه

 بادیدن اذین خانم.افتاد زمین رو و زد چنگ سینش به بود شده وارد بهش ک  فشارزیادی

 حرفا نای نبعداززد ماکان . برن سمتش وچندنفربه ترانه شد باعث ک  کشید جیغی شوهرش
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 امیر مراهه به سالن از ای گوشه آمینش بیخبرازاینکه بره، آمینش تاپیش زد بیرون ازسالن

 اجازازدو قصدش فهمید حاال ک مردی ،به  میکنه نگاه اون به اشکی وباچشمایه وایستاده

 عروسی ،تودلش بود اومدزیرسرترانه سرش ک بالهایی ؟حاالفهمیدتمام بوده چی باترانه

 لش،د هستم زنم عاشق بلندگفت وباصدایه محکم زندگیش ،مرد ماکانش قتیو گرفتن

 کرده سالنوترک ماکان ،ولی کنه بغلش وعالقش عشق وباتمام بره ماکان سمت به میخواست

 ولی اونجا اومده ماکان االن میکردن ،فک برد خونشون سمت به باخودش و آمین امیر . بود

 ...نبود ماکان از خبری رسیدن وقتی

  آمین

 تفاقایها سحرباشنیدن . بود خاموش ،گوشیشم بود نشده ماکان از خبری بودولی شب 2 ساعت

 خونه سمت به تنها و بیدارشدم ازخواب صبح . باشه متعجب یا بخنده نمیدونست توعروسی

 یادب منتظربودم همش کجارفته؟ یعنی بودم ماکان نگران ، نبود ازماکان خبری ولی . رفتم

  خورد زنگ تلفن بودک 3 نزدیکایه ساعت . بود نشده ازش خبری ولی دنبالم

 ولی مرفت سمتش به باخوشحالی ماکان صدایه ،باشنیدن گیر روپیغام رفت بردارم تااومدم

 .. ایستادم حرکت از حرفاش باشنیدن

 بودی تاالراومده به ودیشبم ای خونه گفت ،امیربهم ای خونه ،میدونم آمین سالم: ماکان

 هی باید من.روفهمیدی باترانه بودنم دلیل ک ،خوشحالم بودی چیزشده همه وجهمت وخودت

 وروت قصددزدیدن اصال من ، نگفتم  تاحاالبهت ک بگم بهت شدنت دزدیده رودرمورد چیزی

 ک ودب این ،شایدحکمتش تورودزدین اشتباهی ک کیمیاروبدزدم میخواستم من ، نداشتم

 از مامت باپستیه ،میدونم تجاوزکردم وبهت کردم مردینا درحقت میدونم ،  همسرم بعدتوبشی

 کردم یغتص وقتی ، کردم استفاده هدفام به رسیدن برایه بعدآیلین بابات اول ضعفات نقطه

 ارمد تنهادوست ن حاال ،ولی دارم دوست شدم متوجه ترکیه به بود،بارفتن اومده خوشم ازت

 ولی میشی متنفر بیشترازم حرفام باشنیدن االنم و نداری تودوسم ،میدونم زندگیمی همه بلکه

 کرد کم عذابات کردواز رودوست هیچی نمیشه خواهی بامعذرت میدونم ، میخوامت واقعا من

 بده طالقوانجام تاکارایه وکیلم به کارارومیسپرم ، بیرون میرم زندگیت از خاطرهمین ،واسه
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 دلم گدی ولی ازشما کندن دل سخته برام ،خیلی واگذارمیکنم بخودت آیلینم ،سرپرستیه

 بیام ممیخواست دیشب ، باشی کنارم آیلین بخاطر ومجبوری بکشی عذاب نمیخواددرکنارمن

 ولی مبش اروم تا کنم بغلت ببینمت بیام بود این میخواست واقعا ک ،تنهاچیزی پیشت

 به وت ولی میخوام ازت چیزی همچین ک عوضیم پررو خیلی شایدبگی میدونم ، نتونستم

 باش خودتوآیلین ،مواظب جاداری قلبم در همیشه . کن حاللم منوببخشو خودت یهبزرگ

 یبوسمت،م کنین زندگی وراحت باشین وخوشبخت تاخوشحال میرم اززندگیتون همیشه ،واسه

 ... خدانگهدار و

 نهاشونت ماکان ،باورنمیکرد بود خاموش ولی وگرفت ماکان وشماره رفت تلفن سمت به آمین

 ..گذاشت

  آمین

 اگ ای پیداکنم تاماکانو خواستم کمک ازش. گفتم بهش و ماکان وحرفایه زدم امیرزنگ به

 ماکان ازرفتن هفته یه . منتظرشیم منودخترش خونه برگرده بگه گرفت تماس باهاش

 التح همش روزه دوسه ، آیلین بدتراز ،خودمم ومیگیره ماکان بهونه همش آیلین ، میگذشت

 دبرام،بو افتاده ک اتفاقاییه بافهمیدن امیرعلی . اضطرابه سترسوازا سحرمیگه .دارم تهوع

 بودو گرم سرش توسالن ارشیا با آیلین . نکردم قبول ولی خودش پیش کرج ببره مارو خواست

 متس دوییدم تندی خورد بهم پیازداغ بویه همینکه . میکردیم نهاردرست داشتیم منوسحرم

 ، دستشویی

 . بود دستشویی جلودر سحرنگران اومدم بیرون وقتی

 ؟ آمین چیشد:سحر

 ....حالم خورد بهم پیازداغ بویه همینک: آمین

 ... کردم سحرنگاه به شک زد بسرم ک بافکری دفعه یه---

 ؟ آمین چشد چت:سحر

 ؟ سحر چندمه امروز: آمین
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  ام 24: سحر

 لباس درحال ک  ،سحربادیدنم پوشیدم لباس تندی و رفتم خواب اتاق سمت به ---

 ..اومد سمتم به بودم پوشیدن

 . کردی ؟نگرانم آمین چیشده میکنی چرااینجوری: سحر

 . میام زود داروخونه برم ،میخوام حاملم کنم فک ولی نیستم مطمئن سحر: آمین

 

 ،خوشحال ناراحت یا باشم خوشحال ،نمیدونستم چک بی بی رو قرمز دوخط بادیدن---

 گذشت هم دیگ دوروز . نیست ماکان ازاینکه حت،نارا دارم ازماکان دیگ بچه یه ازاینک

 ندیت هوشیارترشدم ک کمی ولی کردم رومواونور صورتم رو کسی دست نوازشایه با صبح.

 وابخ دارم میکردم ،فک کردم چشماموبازوبسته ،چندبار ماکان بادیدن ک نشستم روتختم

 وبغلشت رفتومنوکشونددستموگ ماکان روبزنم دومی خواستم تا زدم توصورتم دونه ،ی میبینم

.. 

 ؟ میزنی ک نیست نازنینت صورت اون ،حیف بیداری نکن: ماکان

 ؟ واقعابیدارم: آمین

 . عزیزم اره: ماکان

 ..یدمشمیکوب وبامشت بهش پریدم باعصبانیت و اومدم بیرون ازبغلش ماکان حرف بااین---

 نرفته مگه؟ بیای تگف کی ،اصال جیگرکنی به بایدمنوخون همیشه ک کنه خدالعنتت: آمین

 تکل سرو باز ک زندگیمومیکردم راحت داشتم ازاینجاتازه شوبرو پاشوگم ؟حاالهم بودی

 . پیداشد

 . منتظراومدنمی میکردم ؟فک برم واقعامیخوای: ماکان

 . بری میخوام هم ،واقعا فکرکردی اشتباه: آمین
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 به یمپیشون ازبوسیدنکردوبعد بهم نگاه یه غمگین باچشمای ماکان حرف این بعداززدن---

 ردمک بغلش پشت واز رفتم سمتش ب وتندی اومدم بخودم رفتنش بادیدن .. رفت در سمت

... 

 .. وقت هیچ نزار تنهامون وقت هیچ ،دیگ نرو دارم دوست من ماکان: آمین

 

  بعد سال 3

 موکرد یکعل سالم ها پرستاربچه لیال با . رسوندم بخونه چطورخودمو ازعصبانیت نمیدونستم

 .. رفتم اتاق سمت به

 وچیکهک آیدینم و مدرسه میره آیلین گفتم ک ای همه این کرد کارخودشو اخرم زورگو لعنتی

 باهام هرشب ک اخر ماهه یه این با هرچند ... شد خودش حرف حرف بازم نمیخوام بچه

 ... داشت تعجب جایه نمیشدم حامله داشت، رابطه

 جفتشون دوتادوست این اصال ... ازخودراضیه ورگوههز خشن ادم همون هنوزم سال سه بعداز

 یکی این دومشه،البته بچه این حاملستو باز ماهه  7 ک سحر از اونم ازمن این.  زورگوان

 یه بهش خدا ک هستیم .شد حامله سحر باز بخاطرهمین دختر عاشق ،امیرم دختره

 متشس به موبایلم نگز باصدایه . گذاشتن حسنا و حسام اسماشونو دادک دختروپسردوقلو

 .. دادم جواب عصبانیت با ماکان اسم بادیدن رفتم

  بله: آمین

 . خودم خانم سالم: ماکان

 . شکارم ازدستت ک نزن حرف ماکان: آمین

 ؟ ،درسته اژدهاشدی خشم تو ک مثبته ازمایشت جواب کنم فک:--

 . نشوندی کرسی خودتوبه حرف ،اخرم باشی وخوشحال بایدبخندی:--
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 ک بگم چیزی یه بزار ،تازه داره ضرر بچمونم واسه میشه خشک نخورشیرت حرص: ماکان

 . بشی بیشترخوشحال

 ؟ چی:--

 . بکارمیشیم دست بودی اماده تو هروقت دیگه سربچه خوب:--

 رفتم و کردم قطع رو گوشی حرصم از منم ک خنده زیر زد بلند حرف این بازدن ماکان---

 خداروشکر ، میزاره رودستم هم رو بچه چهارمین ماکان، اگ هرچندمیدونستم ها بچه سراغ

 ها وبچه ماکان داشتن بخاطر و راضیم اززندگیم ،االن ها سختی بعدازاون ک

 ... باشه وخوشحالی شادی پراز همه زندگیه میکنم دعا و خداروشکرمیکنم

  

 پایان

 

 

 

 به شرجی ترین سایه می بارمت 

 آرمتدام آیه می ببین با ک                          

 غزل مهربانرت شده مهربان                                                 

 میدارمتدوست به جان خودت                                                               
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 آمین

 

 

 ترانه



 )حدیثه( قرباین یک تالیف
229 

 

 و امیرسحر 
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 و امیرعلیهستی 
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 محمد                                                                    سامیار 


