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 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 الرحیم الرحمن اهلل  بسم

 خوبی_اتفاق_یه_تو#��

 هاشمی_مهری_سیده#: نویسنده️✍

  عاشقانه# ژانر✨

 :خالصه��

 و واردات هایشرکت ترین بزرگ از یکی نیکزاد سپاس  

 و گذرونه خوش آدم   یه اون داره، رو کشور تو میوه صادرات  

 خرج و کردن کار به زندگیش یهمه فراری، ازدواج از

 داره روال رو زندگی   یه و گذشته تفریحاتش سهوا کردن

 بهش عموش توسط   پدرش ینامه وصیت متن   که این تا

 اگه و نداره هیچی واقع در که فهمهمی اون و شهمی داده اطالع

 باید بشه نامش به رسیده بهش پدرش از که اموالی قراره

 که بگه دروغ عموش به شهمی مجبور و کنه ازدواج حتما  

 واسه کشوره از خارج که عموش دونهنمی اما کرده جازدوا

 ...میاد ایران به همسرش دیدن  
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 :مقدمه

 کن صبر اما....باشد دروغ یک رابطه این بود قرار

 میشنوی؟میبینی؟

 کرده خو وجودت به که قلبی صدای

 شده دستانت بیتاب که دستی لرزش

 درونم اتش حرارت تا بروی تر آرام کافیست

 ...بسوزاندت

 باشی تو ها دروغ همه شاک

 است شفاف چیز همه اما

 چشمهایت  شفافی به

 کردی خودت گرفتار را گر حیله که هستی ای حیله تو

 شدم اسیرت من

 هستم اسارت عاشق من

 ...باش آغاز و بمان پس
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 ۱پارت#

 

 

 

 

های جلوی دستم رو ریختگیِ کارها برگه کالفه از بهم

 :زنمکنم و فریاد میپخشِ زمین می

 

 لعنت به همه تون. -

 

ندازه و یه قدم مهرشاد نگاهی به اتاقِ بهم ریخته می

 گه:جلو میاد و با احتیاط می
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 کنیم.اش پسر یه فکری واسش میآروم ب -

 

کنم، فَکم رو کنم و خشن نگاهش میسرم رو بلند می

م های چفت شدهدم و از الی دندونرو هم فشار می

 غرم:می

 

ند زدی به زندگیِ و درست کنی که گتهمین گذاشتم  -

 من. 

 

شه، کالفه کنه و دست به کمر میکمی خیره نگاهم می

کنه، خوب ا احتیاط صحبت میکشه اما بپوفِ بلندی می

 دونه من االن از یه گرگِ زخمی وحشی ترم.می
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دونستم عموت من قصدم کمک بود، از کجا می -

 زنه؟هوسِ بازگشت به وطن به سرش می

 

کوبم و این بار بلند تر از فِ هر دو دستم رو میز میک اب

زنم، حتی فکرِ از دست دادنِ چیزی که قبل فریاد می

 کنه.م میال واسش زحمت کشیدم دیوونهاین همه س

 

 بزن به چاک. -

 

 بره.ی تسلیم باال میهاش رو به نشونهدست

 

 باشه، باشه رفتم، حنجره نموند برات. -
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د قدم به عقب بر یشیم بهشه که چنتی آنگاهِ خیره

بنده. از زنه و در رو هم میداره و از اتاق بیرون میمی

ی میز دِ محکمی به پایهرم، لگپشتِ میز بیرون می

کنم، کوبم و خودم رو رو راحتیِ وسطِ اتاق پرت میمی

های کنم سرم در حالِ انفجارِ، انگار یکی رگحس می

کشه، به پشتیِ مبل تکیه یهام رو داره ممتصل به چشم

ذارم، حاال این گند رو هام رو رو هم میدم و چشممی

م که بهش چه طوری جمع کنم؟ چه طوری به عموم بگ

دروغ گفتم؟ لعنت به من و بد شانسیم، همین شش ماه 

پیش گفت تا چند سال دیگه ایران نمیاد االن چی شده 

 که نظرش عوض شده؟!
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 ۲پارت#
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خوره، خیلی زنم که تقه ای به در میه موهام میی بگچن

زنه و صورتم جمع زود صدای منشی تو گوشم زنگ می

شه، کی بهش گفته که من کَرَم که این جوری جیغ می

زنه؟ یادم باشه تو اولین فرصت این دختر رو هم می

اذیت  اخراج کنم صداش خیلی تیزه و این من رو

 کنه.می

 

فتن، انگار شرکتِ تجلی تماس گر جنابِ نیکزاد از -

 امروز مرجوعی زیاد بوده.
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پرم و خودم رو نه این دیگه خارج از توانمه، از جا می

رسونم، این قدر نزدیک که ترسیده به دیوار بهش می

ش های توی دستش رو روی سینهچسبه و کاغذمی

دو دو زنش به حرف های داره، خیره تو چشممینگه

 میام:

 

 یعنی چی؟ زیاد بوده مرجوعی -

 

ده و بریده به حرف آبِ دهنش رو پر صدا قورت می

 میاد:

 

ها همش گندیده های تهِ سبدقر... قربان... انگار میوه -

 بوده، به من که این جوری گفتن.
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ذارم و لبِ هام رو واسه ثانیه ای روی هم میچشم

گیرم، چه کنم من با این بی می پایینم رو از حرص گاز

اک یکسان ها؟ اعتبارِ شرکتم رو دارن با خیتاکف

 کنن.می

 

 برو بیرون. -

 

 داره.یه قدم به چپ، سمتِ در برمی

 

 چ... چشم. -
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و ببینم و بشنوم نه قیافتتا آخرِ تایمِ کاری نه صدات -

 به هر دلیلی.

 

 چشم چشم. -

 

بندم، می محکم ره و من در رو پشتِ سرشبیرون می

شانسی، با این گندِ جدید چه  بد شانسی پشتِ بد

 کنم؟

رم و با برداشتنِ گوشیم و سوییچم از سمتِ میز می

زنم، واقعاً با این اعصاب خوردی اتاق بیرون می

تونم تو شرکت بمونم، پشتِ درِ طالییِ آسانسور نمی

زنم و منتظر کنم، کالفه مشتی به کلیدش میمکث می

گیرم و یمم تا برسه، با پاهام رو زمین ضرب شمی
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رسه و م، اتاقکِ آسانسور میکنمدام به ساعتم نگاه می

خوام با عجله وارد بشم که شه، میدرش باز می

 شه.هام تو یه جفت چشمِ خوشرنگ قفل میچشم

 

 خوام برم شرکتِ نیکزاد.ببخشید می -

 

و به در کنم و یه قدم عقب میام هام رو تو هم میاخم

 کنم.اشاره می

 

 .همین جاست دبفرمایی -

 

 زنه.لبخندِ کوچیکی می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ممنون. -

 

ره، نگاهم رو ازش از اتاقک بیرون میاد و سمتِ در می

ی پارکینگ رو شم و دکمهگیرم و واردِ آسانسور میمی

شه و اون دختر با اون رنگِ دم، در بسته میفشار می

شه، این قدر عصبی یهای متفاوت از دیدم محو مچشم

ها رو نداشته کر کردن به اون چشمفهستم که وقتِ 

 اشم.ب
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 ۳پارت#

 

 

**** 
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و ترافیک که همیشه بیش تر از کالفه از رانندگیِ ت

تایمی که قراره واسه رسیدن به مقصد تلف بشه وقتم 

شم، چرخونم و وارد میگیره کلید رو تو در میرو می

رِ اهمون دمِ در سوئیچ و موبایل رو روی میزِ کوچیکِ کن

کشم کنم و کُتم رو با خشم از تنم بیرون میدر پرت می

سمتِ آشپزخونه  ندازمش، مستقیمو روی صندلی می

کنم و بطریِ آب رو بیرون رم و درِ یخچال رو باز میمی

برم، یه نفس بطری رو سر کشم و سمتِ دهنم میمی

دم و سمتِ کشم، نفسِ عمیقم رو مر صدا بیرون میمی

کنم و صداها یغام گیرش رو روشن میپرم، تلفن می

 پیچه.یکی یکی تو گوشم می
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ی این یارو شاپوری اه سپاس کجا گذاشتی رفت -

 اومده، سپاس؟

 

رم انگار که شه، چشم غره ای به تلفن میو قطع می

زنه، یه بار نشد کاری رو مهرشاد کنارمه و حرف می

 ونوشم بدونِ من بتونه انجام بده. کمی دیگه آب می

شنوم، چند بار بهش بگم من از مدلِ پیغامِ بعدی رو می

وری تو دماغی حرف زدنش خوشم نمیاد، وقتی این ج

 خورهزنه حالم بهم میحرف می

 

سپاس عشقِ من گوشیت خاموشه، خواستم خبر بدم  -

 که شب میام پیشت.
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خوام گوشی رو باز بدونِ اطالعِ من برنامه ریخته، می

در بیام که صدای بعدی باعث  بردارم و از خجالتش

 شه تو جام میخکوب بشم.می

 

دو هفته دیگه سالم پسرم، کارهام ردیف شد تا  -

 و مشتاقِ دیدارِ عروسم، فعالً. پیشتم

 

گیرم، هام میشم و سرم رو تو دسترو صندلی آوار می

تونم لعنت بهت مهرشاد، گندی زدی که هیچ جوره نمی

حرفش گوش کردم من که  درستش کنم، واقعاً چرا به

کشم و گوشی دونستم این کار اشتباهه؟! پوفی میمی

میارم و اول یه مسیج  مشکیم بیرونرو از جیبِ جینِ 

 فرستم.واسه کتی می
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 ) امشب نیا حوصله ندارم(

 

گیرم، بوقِ اول جواب کنم و مهرشاد رو میسِندش می

 ده و مثلِ همیشه از همه چیز شکایت داره.می

 

 و خورد.هت سپاس، شاپوری مغزمنت بعل -

 

و و بسپار دستِ امیر پاشو بیا ببینم چه خاکی تشرکت -

 سرم بریزم.

 

 چی شده دوباره؟ -
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دو هفته دیگه ایرانه، گندش در میاد، هر چی دارم از  -

 ره.دستم می

 

باشه یه ساعت دیگه اون جام، یه فکرایی دارم فقط  -

 باید ببینم شدنیه.

 

 م.شکپوفی می

 

فقط یه راهی بده، من واسه این زندگی جون کندم  -

 مفت نره از دستم.
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 باشه اومدم. -

 

شم، بطریِ آبی کنم و از جام پا میتماس رو قطع می

ذارم و سمتِ اتاق که هنوز تو دستمه رو روی کانتر می

کنم سرم در حالِ انفجاره، رم، واقعاً حس میخواب می

خوام چند تا شم که مییمگاهی اوقات این قدر عصبی 

دری وری به پدرم با اون مدلِ وصیت کردنش بگم، اه. 

کشم و خودم رو ایم رو از تنم بیرون می پیراهنِ سرمه

کنم، ساعدِ دستِ راستم رو روی روی تخت پرت می

شد فقط نیم ساعت ذارم، کاش میهام میچشم

 بخوابم شاید کمی این تنِ خسته از استرسم آروم

 بشه.
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 ۴پارت#
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**** 

 

م رو های خستهبا پیچیدنِ صدای زنگ تو خونه چشم

شم و کنم و حینِ کشیدنِ خمیازه از جام پا میباز می

دم و درِ رم، کلیدِ آیفون رو فشار میسمتِ در می

یاد داخل. احتیاجِ کنم تا مهرشاد بورودی رو باز می

م و رشدیدی به چای دارم پس سمتِ آشپزخونه می

کنم، دارم و پر از آبش میکتریِ چای ساز رو برمی

رسه و من کلید سته شدنِ در به گوشم میصدای ب

دم، پشتم به درگاهِ چای ساز رو فشار می

 گم:ست و بدونِ نگاه کردن میآشپزخونه
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 بشین تا بیام. -

 

رفتنِ جواب، عطرِ شیرینی زیرِ بینیم اما قبل از گ

های الک خورده با ناخون فهای ظریپیچه و دستمی

ی و بالفاصله بوسهشه م قفل میی برهنهدورِ نیم تنه

شینه، سرم رو سمت نم داری که بینِ دو تا کتفم می

ها هستم و ، من کالفه تر از این حرفگیرمباال می

خصوصاً وقتی بدونِ نمیتونه اینجوری تحریکم کنه، م

وقتی که  می من گذاشته اونهماهنگی پاش رو تو خونه

شه با ی بعدیش مصادف میگفتم حوصله ندارم. بوسه

 گم:خیدنم و کالفه میچر
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خوره وقتی بدونِ هماهنگی میای این حالم بهم می -

 جا.

 

 گه:کنه و با لوندی میهای ژل زده ش رو تر میلب

 

 خواد جذابِ من؟می مگه دلتنگی هماهنگی -

 

، الاقل مکنم با مالیمت از خودم دورش کنسعی می

 ر نیستم.االن تو آشپزخونه طالبِ این کا

 

 برو حوصله ندارم. -
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شینه و اون زبونِ لعنتیش سرش زیرِ گردنم می

گیره، نه دیگه این از توانم شاهرگم رو نشونه می

 زنه وهام با خشونت کمرش رو چنگ میخارجِ، دست

 زنم:زیرِ گوشش پچ می

 

 باز اومدی دنبالِ جهنم؟ -

 

 اغوا کردنِ.استادِ  راین دخت

 

 لعنتی جهنمت بهشتِ منِ. -
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سرم رو واسه به نیش کشیدنِ اون نگینِ زیرِ لبش جلو 

کنه امروز چی برم که زنگِ واحد بهم یاد آوری میمی

هام رو رو هم فشار کشیدم و چی در انتظارمه. چشم

دم و حینِ خارج شدن از به عقب هولش میدم و می

 گم:آشپزخونه می

 

 و جور شو بزن به چاک، تا نگفتم هم نیا.معج -

 

دونه وقتی تو شنوم چون خوب میصدایی ازش نمی

تونم شه چه قدر میاین حالم و همه چی خراب می

زنم و در رو سگ باشم. واسه دومین بار آیفون رو می

رم و روش دراز  مبل میکنم، مستقیم سمتِباز می

بینم کنم. میمی هام رو از دو طرف بازکشم و دستمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

وارد ره و قبل از اون مهرشاد که کتی سمتِ در می

شه شه و اون لبخندِ دندون نماش باعث میمی

 ی چشمم از خشم نبض بزنه.گوشه

 

 انگار بد موقع مزاحم شدم! -

 

 زنه:کتی طعنه می

 

 بفرمایید شما.من بد موقع اومدم،  -

 

هرشاد مبنده. ره و در رو هم پشتِ سرش میبیرون می

 ده.جلو میاد و سرش رو تکون می
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چیه؟ ضدِ حال خوردی که عینِ گرگِ زخمی بهم نگاه  -

 کنی؟می

 

 حدست درسته پس زِرِ مفت نزن. -

 

بره و رو مبلِ روبه ی تسلیم باال میدستش رو به نشونه

 شینه.رویی می

 

 رو بگو.فکرت  -
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 ۵پارت#
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 کنه.متعجب نگاهم می

 

 م، ای بابا.کن برس صبر -

 

واسه  زِر نزن مهرشاد مهمونی که نیومدی، اومدی -

 گندی که زدی چاره پیدا کنی.

 

 کشه.پوفی می

 

 خب یه راهی داره. -
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 شنوم.می -

 

 ما به عموت گفتیم که ازدواج کردی. -

 

 ده:دم که ادامه میی مثبت تکون میسری به نشونه

 

گیم و میدیمو بهش نشون میخب، االنم ما یکی -

 زنته.

 

 این بشر کنم، یعنی واقعاًعاقل اندر سفیه نگاهش می

 عقل داره؟!
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واقعاً من چه طور تو رو کردم مشاورم؟! تو واقعاً عقل  -

شناسی؟ همین جوری داری؟ تو عمو جهانگیر رو نمی

گه به به مبارکه و ببرم بگم بیا این زنم، اونم مییکی

 برین سرِ خونه زندگیتون.

 

 کنیم.دونم، یه کم جدی ترش مینه خب می -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 منظور؟ -

 

 منظورم اینه یه عقدِ کوچولو..... -
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 کشم:پرم و فریاد میاز جام می

 

گی؟ اگه قرار بود ازدواج کنم فهمی چی میهیچ می -

 که چه لزومی به دروغ بود؟

 

ی که نه عصبر کن، آروم باش دادم نزن، ازدواجِ واق -

 صوری.

 

 دم.ی برو بابا تکون میدستم رو به نشونه
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ها فقط واسه مع کن بابا، صوری، این مسخره بازیج -

شه با مردی هاست، کدوم دختری حاضر میتو داستان

و بعد مثلِ کنه با موقعیتِ من واسه چند ماه ازدواج کنه

 بهم نچسبه؟

 

کنیم، می فو براش تعریکنیم، داستانو پیدا مییکی -

 اصالً همین کتی چه طوره؟

 

ر فشار رومه که عصبی کنم، این قدکمی نگاهش می

زنم زیرِ خنده، کتی چه گزینه ای، حتی صوری هم می

 حاضر نیستم کنارم باشه.

 

 خندی؟چرا می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

مهرشاد این قدر مزخرف نگو، کتی مثلِ زالو می افته  -

 تو زندگیم.

 

 کشه.دستی به موهاش می

 

و پیدا کنیم که واست مشکلی پیش یکیباید  پس -

 نیاره.

 

اسه خودت؟ من اصالً با این پیشنهاد گی وچی می -

 موافق نیستم تو دنبالِ گزینه هستی؟
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راهش همینه برادرِ من، اسناد که به نامت شد جدا  -

 شی تمام.می

 

هام هاش زیادم غیرِ منطقی به نظر نمیاد، دستحرف

 زنم.رو به کمرم می

 

 باید فکر کنم. -

 

دی باشه فکر کن ولی به اینم فکر کن زمانِ زیا -

 نداریم.

 

 دم.باشه تا شب بهت جواب می -
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 باشه، یه چایی بده به من. -

 

 زنم.رم و لگدی به ساقِ پاش میجلو می

 

پاشو گمشو بیرون بابا، ری*دی به زندگیم اُردم  -

 دی؟می

 

 ره.می رشه و سمتِ دخنده و از جاش پا میمی

 

و خوب کنه، من که رفتم زنگ بزن کتی بیاد حالت -

 شدی واسه خودت.سگی 
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 شه.کنم تا از در خارج میفقط چپ نگاهش می
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 ۶پارت#

 

 

************** 

 

 نالم:با بغض می

 

 و خدا مامان یه کاری بکن.تو ر -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شنوم، صدای باال کشیدنِ بینیش رو از پشتِ تلفن می

خاطرِ ما یه چشمش هاست بهراش که سالببمیرم 

 اشکِ یه چشمش خون.

 

م، کاری از دستِ من بر چی کار کنم جگر گوشه -

 نمیاد.

 

رو واسه این مادرِ عذاب کشیده  شم و صدامعصبی می

 برم:باال می

 

چی مامان این چه شرطیِ؟ یعنی چی تا شوهر  یعنی -

ام درس وختونم برم دانشگاه! اصالً من مینکنم نمی

 هام واسه ازدواج عالی بشه.بخونم تا موقعیت
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دونم عزیزم، چی کار کنم حرف حرفِ آقا بزرگه، می -

 گه یعنی باید انجام بشه.وقتی اون می

 

 اهورا رو گه که اون پسرِدونم واسه چی میمن که می -

 شه.کنه زن بگیره آدم میبندازه به من، فکر می

 

حتماً اون، از بینِ  هاجبار که نکرده مادر ک -

 و انتخاب کن.تگارات یکیخواس

 

کالفه موهای بیرون ریخته از شالِ مشکیم رو داخل 

 دم.می
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 دی؟خوام ازدواج کنم شما گزینه میمن نمی -

 

؟ االن کجایی، بیا گی من چی کار کنم فدات شممی -

 زنیم.خونه حرف می

 

 خارونم.ی ابروم رو میگوشه

 

و دادم به بشادرِ مهرانه، کتاراومدم شرکتِ ب -

 داداشش دارم میام خونه.

 

 چرا رفتی اون جا مادر؟ -
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ندازم و از نیومدنِ ماشین که نگاهی به سمتِ راست می

 کنم.شم عرضِ خیابون رو طی میمطمئن می

 

دشون رفتن لواسون، گفت بدم به داداشش چون خو -

 ببره براش.

 

 باشه مادر، بیا زود حرف بزنیم. -

 

کنم و سمتِ گم و تماس رو قطع میخداحافظی می

دونم کِی باید از افتم. واقعاً نمیایستگاهِ اتوبوس راه می

دستِ این پدر بزرگِ مستبد خالص بشم، تا کِی 

شانسم اتوبوس  خواد این قدر بهمون زور بگه؟ ازمی
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رسه، واسه رسیدن به خونه که از این جا خیلی زود می

 شم.سوار می مسافتِ زیادی داره
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 ۷پارت#

 

 

**** 

 

ذارم و از تو آینه نگاهی به مسواک رو سرِ جاش می

ندازم، بعد از یه قهرِ حسابی سرِ صورتِ خیسم می

شام االن از اتاق بیرون اومدم تا آبی به دست و 

صورتم بزنم، این قدر به یه راه واسه فرار از ازدواج 

کشم و از دست می یفکر کردم که سر درد گرفتم، پوف

کنم حیاطِ کوچیکِ خونه رو طی میرم، شویی بیرون می

شم، نیما مثلِ همیشه جلوی تلویزیون و واردِ نشیمن می
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کنم رم و تلویزیون رو خاموش میخوابش برده، جلو می

و با کشیدنِ پتو رو بدنش مستقیم سمتِ اتاقِ مامان 

ابش وکنم، رو رختِ خرم و از الی در نگاهش میمی

 وجدانِ حرفایی که دراز کشیده و آروم خوابیده، عذابِ

 زنم:بهش زدم قلبم رو به درد میاره، آروم پچ می

 

 ببخشید مامان. -

 

زنم و سمتِ اتاق خوابِ خودم قدم لبخندِ کوچیکی می

دارم و تو همون نگاهِ اول چشمم به چراغِ بر می

 رمخوره و با عجله سمتش میچشمک زنِ گوشیم می

، لبخندی از تا ببینم کی تماس گرفته این موقعِ شب

بنده، فقط هام نقش میی مهرانه رو لبدیدنِ شماره
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پرسه، ویدیو اونه که وقتی ناراحتم هی حالم رو می

ی همیشه خندونش تو دم و چهرهکالش رو جواب می

 گیره.دیدم قرار می

 

 چه طوری چشم خوشگلِ من؟ -

 

 شه.هام آویزون میلب

 

 هام بختم قشنگ بود.کاش به جای چشم -

 

 کنه.صورتش رو جمع می
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و داری آخه و پرت گفتی تو! بهترین زندگیباز چرت -

 قدر بدون.

 

 مهم اینه بختم خوب نیست. -

 

 و پرت بگو، چه خبر؟خیله خوب حاال کم چرت -

 

دم و ی میزِ کوچیکِ تو اتاقم تکیه میگوشی رو به پایه

م رو بهش تکیه کنم و چونهم جمع میزانوم رو تو سینه

 دم.یم

 

 چه خبری به جز بدبختیِ من؟ -
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 کشه.پوفی می

 

 هنوز از خرِ شیطون پایین نیومده؟ -
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 ۸پارت#

 

 

  شیطون پایین نیومده؟هنوز از خرِ -

 

 و دق نده دست بردار نیست.معلومه که نه، تا من -

 

 شه:کنه و نیشش باز میکمی مکث می
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گم نسیم من بیام زنِ این فرامرز خان بشم یه کم می -

 دلبری کنم شاید دست از سرِ تو برداشت.

 

شینه با بالشتی که تو سرِ هام میلبخندی که رو لب

شه و صدای جدیِ به قهقهه تبدیل میخوره مهرانه می

 شه نیشم رو ببندم.مهرشاد برادرش باعث می

 

 چه مزخرفی گفتی؟ -

 

 گه:کنه و میرو مرتب می شمهرانه موها

 

 ای بابا تو از کجا پیدات شد؟ -
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بینمش، جلوی دوربین نیست ولی نفسم رو تو نمی

های اطرافم سینه حبس کردم، من از غیرتی شدنِ مرد

 رسم بس که زیادی و افراطیش رو دیدم.تمی

 

 و پرتا چی بود گفتی؟این چرت -

 

 زنه زیر خنده.مهرانه می

 

 تم، زیادی جنتل منِ داداش.و گفرگِ نسیمزبابا آقا ب -
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باالخره جلوی دوربین میاد، تا حاال این جوری ندیدمش 

با این لباسا، این تاپِ بنفشِ حلقه ای به خوبی عضالتِ 

چِ بازوش رو به نمایش گذاشته، دستش پیچ در پی

پیچونه و من سریع به خودم نگاه گوشِ مهرانه رو می

عم درست هست یا نه، یه ضکنم تا ببینم سر و ومی

سویشرت و شلوارِ آبیِ آسمونی تنمه، خیلی زود 

 ذارم و موهای آزادم روکالهش رو رو سرم می

 شه.هام پخش میشونه

 

 که آقا بزرگ آره؟ -

 

هاشونه، کاش نیما م به اون دو تا و قهقهه زدننگاه

تونست مثلِ مهرشاد واسه ازم بزرگ تر بود شاید می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ام تا آقا بزرگ این قدر بهم زور نگه. رمهرانه باشه ب

 چرخه.سرش سمتِ دوربین می

 

 خانوم. رسمبعداً می حسابِ شما رو هم -

 

شه، چند باری از نزدیک دیدمش هام درشت میچشم

رین بار همین امروز بود و هر بار خیلی صمیمی و آخ

شم ولی بغ کرده برخورد کرده ولی باز متعجب می

 گم:می

 

 تم.ن هیچی نگفمبه خدا  -
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 گه:کنه و مهرانه تند تند میباالخره گوشش رو ول می

 

 وای راستی نسیم بیا از داداش کمک بگیریم. -

 

نفر  گیرم، فقط مونده پیشِ همین یهلبم رو گاز می

 رسوا بشم.

 

 اگه کمکی از دستِ من بر میاد حتماً. -

 

 گیرم.هام رو گاز میلب

 

 کنم.ینه مهرانه جون خودم حلش م -
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 گه و رو به داداشش به حرف میاد:مهرانه برو بابایی می

 

تونی یه راهی داداش تو از ما بزرگ تری قطعاً می -

 بدی.

 

 شنوم.بگو می -

 

 کنم:حرصی صداش می

 

 مهرانه! -
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 ۹پارت#
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 کنه:بی اهمیت به حرص خوردنِ من شروع می

 

ل خوردن دو خونِ و نسیم با کلی جون کندنمن -

ق شدیم تو یه داشنگاه اونم تو تهران قبول بشیم موف

خودت که در جریانی، ولی االن پدر بزرگِ نسیم شرط 

تونه بره دانشگاه، گذاشته که فقط در صورتِ ازدواج می

 خداییش این انصافِ؟

 

ندازه و م میمهرشاد نگاهی به من و صورتِ گرفته

 گه:می
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 خوای ازدواج کنی؟شما نمی -

 

 شه.شت میدر هامچشم

 

خب معلومه، مگه من چند سالمه که از االن برم زیرِ  -

 مشکالتِ زندگی.

 

کشه و سمتِ باال هدایتشون دستی تو موهاش می

 کنه، یه رنگِ قشنگی داره این موها آخه انصافِ؟می

 

 تونم بکنم؟خب االن من چه کمکی می -
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 گیره.مهرانه بازوش رو تو بغلش می

 

 ار جلو پامون.ی بذیه راه شدادا -

 

 باهاش حرف بزنین. -

 

 کشم.نفسِ عمیق می

 

و زدم، فایده نداره؛ حرف زدم، گریه کردم، خودم -

 حرف حرفِ خودشه.
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و مهرانه در گردشِ،  کنه و نگاهش بینِ منسکوت می

 زنه.مهرانه با آرنجش ضربه ای بهش می

 

 کلک چیزی تو ذهنته؟ -

 

 خارونه.ش رو میمهرشاد چونه

 

 شه کرد.اجازه بدین یه کم فکر کنم ببینم چه می -

 

دونم هیچ ندازم، خوب میبی تفاوت شونه ای باال می

گه و از شه کرد. مهرشاد با اجازه ای میکاری نمی

 گه:ره ولی از اون پشت میجلوی دوربین کنار می
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 و برات در نظر دارن؟کسی -

 

 کنم.نه فکر نمی -

 

رسه و صدای شم مینِ در به گودصدای بسته ش

 مهرانه:

 

شه ازدواج کنی با همون پسره گم نسیم چی میمی -

 که خیلی دوست داره؟
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دم و با صدای خفه ای پیشونیم رو به زانوم تکیه می

 گم:می

 

دوسش ندارم، چه طوری با یکی زندگی کنم که  -

 دوسش ندارم؟

 

از حرف بباشه حاال غصه نخور، دیر وقته برو بخواب  -

 نیم.زمی

 

 گیرم.کنم و گوشی رو تو دستم میسرم رو بلند می

 

 باشه، شب بخیر. -
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 کشم و بعد از قطع شدنِ تماس خودمنوارِ قرمز رو می

 کنم.ی رو زمین پرت میرو رو رختِ خوابِ پهن شده
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 ۱۰پارت#

 

 

 

************** 

 

تونم می از زیرِ اون بالشتی که رو سرم گذاشتم هم

کنه م رو سوراخ میصدای زنگِ اون تلفنی که داره مغز

شینم و بالشت رو پرت رو بشنوم، کالفه تو جام می

زنم، دم و داد میجواب میکنم و با خشم گوشی رو می

 چه قدر بدم میاد وقتی خوابم کسی مزاحمم بشه.
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 اصالً به ساعت نگاه کردی؟ -

 

 سپاس جونِ تو پیداش کردم. -

 

 م:گمی گیج

 

 کیو؟! -

 

 ده.و دیگه، همونی که نجاتت میزنت -

 

 خارونم.پشتِ سرم رو می
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 خب بگو ببینم. -

 

 کنه به حرف زدن:ذوق زده شروع می

 

ببین مهرانه یه دوستی داره که خیلی باهاش  -

 صمیمیه...

 

 پرم تو حرفش:می
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ی تو و نزن، همین مونده جلوی خانوادهاصالً حرفش -

، اگه قرار باشه همچین غلطی بکنم ترجیح هآبروم بر

 اشه.دم صد پشت غریبه بمی

 

 کشه.پوفی می

 

 زنم!کنی ببینی من چه زِری میصبر می -

 

 خارونم.وم رو میی ابرگوشه

 

 و بزن.خیله خوب بابا زِرت -
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این دختره یه مشکلی داره، دانشگاه قبول شده ولی  -

وهر کنه تا بره شخانوادش شرط گذاشتن که حتماً باید 

 دانشگاه.

 

 زنم.پوزخند می

 

 های متعصبی؟مگه هنوزم هست همچین خانواده -

 

 گه:کنه و خیلی جدی میگلوش رو صاف می

 

های  که هست، در ضمن اینا از اون خانوادهحاال -

خواد و با فرهنگ هستن، ببین این دختره نمیاصیل
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 این الازدواج کنه یه جورایی مشکلِ تو رو داره، حا

و کنیم پیشنهادِ یه ازدواجِ صوریوسط ما هم سود می

 دیم.می

 

 کنی، ما گفتیم اونم قبول کرد؟خیلی بچگانه فکر می -
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 ۱۱پارت#

 

 

 

 کنی، ما گفتیم اونم قبول کرد؟خیلی بچگانه فکر می -

 

گم، اونم به تو احتیاج داره و میچرا نکنه؟ شرایط -

ط یه توافقِ قرار هاش، این فقهتسیدن به خواسواسه ر
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نیست ازدواجِ واقعی در کار باشه، از طرفی تو دوست 

 دختر داری هوم؟

 

کنم، من حسِ خوبی به این همه لبم رو با زبون تر می

 دروغ ندارم.

 

 سیریش نشه؟ -

 

ها نیست بابا خانومه، من شه، دختره از این هپلینمی -

ه با دپدرش فوت کر شناسمشون،چند ساله می

 کنن.برادرِ کوچیکش زندگی میو مادرش
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گندش در نیاد مهرشاد، شاید یه سال هم طول  -

 بکشه، نیاد بگه عاشقت شدم؟

 

 پیچه.صدای پوزخندش تو گوشم می

 

 ترسم تو عاشقش بشی.تو ببینش واال من می -

 

 خندم.می

 

یعنی خوشگله؟ نکن اینکارو مهرشاد من هورمونام  -

 ها.شهیمباال پایین  زود
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 شه.ی من پر صدا تر میتوپه و خندهمی

 

هایی که زِر نزن بابا دختره خانواده داره از اون عوضی -

 کنی.زیرِ پرو بالت داری نیست، چپ نگاهش نمی

 

 شم.جدی می

 

 کنه.دخترِ خانواده دار ازدواجِ صوری نمی -

 

بر *نی به اعصابِ من، اصالً صشه نریسپاس می -

وز روحشم خبر نداره من با یه کنه، هنول میبکن ببین ق

 زنم.عوضی دارم در موردش حرف می
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 ندازم.بادی به غبغبم می

 

کنه، یه دلیل واسه مخالفت بهم معلومه که قبول می -

 بگو.

 

 خنده.پر صدا می

 

 دونم چه قدر جاذبه داری.لعنتی خوب می -

 

ی راموالم هر کاو بهم بده، من واسه داشتنِ خبرش -

 کنم.می
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 باشه، پس تو اکی دادی؟ -

 

 خوره؟باید ببینمش اصالً به من می -

 

 گه:متفکر می

 

 گم یه قراری بذاره ببینین همو.صبر کن به مهرانه می -

 

 اوکی، شرت کم. -

 

 زنه:حرصی غر می
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 نفهم. -

 

کنم کنم و خودم و رو تخت پرت میتماس رو قطع می

ی پوسیدهارم با طنابِ دبندم، باز یهام رو مو چشم

امیدوارم این بار گند نخوره تو رم تو چاه، مهرشاد می

 زندگیم.
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 ۱۲پارت#

 

 

**** 

 

کنم و ی سفیدم رو باز میی اولِ پیراهن مردونهدکمه

 گم:حینِ نوشیدنِ چای رو به امیر می
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 با شاپوری چی کار کردین؟ -

 

 ه:نزده و کالفه غر میسرش رو تکون می

 

گم تو اون یه زبون نفهمیِ که حد نداره، هر چی می -

 ره، دیوونه شدم از دستش.ی پوکش نمیکله

 

تونن یه ، چرا اطرافیانِ من به تنهایی نمیکنماخم می

 کار رو اون جوری که باید انجام بدن؟!
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و، خوام جنساشمگه کار کردن باهاش زوریِ؟ نمی -

 نیست. بگم مرغویه مدت خریدم االن می

 

 انصافاً تا حاال مشکلی نبوده. -

 

 ندازم.یه ابروم رو باال می

 

بارها گفتم  پس این همه مرجوعی از آسمون اومده؟ -

خواست جنسِ اولین اشتباه تو قانونِ من آخریشه، می

 و جای مرغوب به من غالب نکنه.آشغال
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ها چرا خراب شد در صورتی هنوز نفهمیدم اون میوه -

 این قدر سالم بود! که ظاهرش

 

ی اول این جوری بوده، بارها گفتم چند تا جعبه -

 نره. ها رو چک کنین تا سرمون کالهی جعبههمه

 

 واال حبیبی گفت همه رو چک کردم. -

 

 گم:خیال مینوشم و بیجرعه ای دیگه از چایم رو می

 

 واسه حبیبی هم برنامه دارم به وقتش. -
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 شه.از جاش پا می

 

و دت باید با شاپوری حرف بزنی، منپس خو هباش -

 گه جناب نیکزاد باید بگه.گیم میمهرشاد هر چی می

 

 کنم.می باشه یه کاریش -

 

 کنم:ره که صداش میسمتِ در می

 

حالِ مادرت چه  "دمکنه و ادامه مینگاهم می "امیر؟  -

 طوره؟
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 زنه.لبخندِ تلخی می

 

 همون جوری، فرقی نکرده. -

 

 گم:می متأثر

 

تونی رو من حساب کنی، دونی که همه جوره میمی -

 حتی اگه قراره از ایران ببریش من پشتتم هوم؟

 

 خارونه.سرش رو میپشتِ 

 

 خیلی مردی. -
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دم و امیر هم از هام رو با اطمینان رو هم فشار میچشم

 ره.اتاق بیرون می
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 ۱۳ارتپ#

 

 

************** 

 

 مؤسسه؟ و ببرماری من نیما ردمامان کاری ن

 

تو دستش بیرون میاد و سمتِ من  مامان با یه لقمه

 گیردش.می
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و بخور، واسه نیمارو هم گذاشتم تو بیا مادر این -

 کیفش دردت به جونم به مربیش بگو.

 

 گم:گیرم و میدستِ نیمایی که به ما زل زده رو می

 

 و بخوره.شهاچشم مامان، نیما هم قول بده خوراکی -

 

های نیما از دو طرف کش میاد و سرش رو تکون لب

هاش االن درکِ درست ده، با کمکِ مؤسسه و مربیمی

تری از اطرافش داره و باز خداروشکر، نگاهم رو به 

 دم.مامان می
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 بریم دیگه. -

 

 برو مادر، مواظبِ نیما باش. -

 

 بوسم.ی تپلش رو میونهشم و گخم می

 

 جوگندمیت بشم، چشم. ونِ اون موهایبالهی من قر -

 

رم، سعی کشم و از خونه بیرون میدستِ نیما رو می

هام رو هماهنگ با نیما بردارم تا اذیت کنم قدممی

 بوسم.نشه، پشتِ دستش رو باال میارم و روش رو می
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 عشقِ آجی. -

 

نه، بعد از پنج سال بی زکنه و فقط لبخند مینگاهم می

قل لبخندش رو داریم، چه شبِ نحسی اتفاوتی االن ال

ون شبِ تصادف، شبی که بابا رو ازمون گرفت و بود ا

نیما شد یه تیکه گوشت رو تخت، سرم رو تکون 

ی کنم دیگه بهش فکر نکنم، مؤسسهدم و سعی میمی

توان بخشیِ نیما دقیقاً دو تا کوچه باال تر از 

 دِرسیم و واراست و خیلی زود به مقصد میمیخونه

 میاد. شیم، مربی با دیدنمون سمتونمؤسسه می

 

 سالم ببین کی اومده، نیما جان. -
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ذارم تو و دستِ نیما رو می دمجوابِ سالمش رو می

 دستش.

 

 کالساش تموم شد زنگ بزنین میام. -

 

 باشه عزیزم، برو -

 

و از مؤسسه  بوسمی نیما رو میشم و گونهخم می

نجام دادن ندارم پس ازنم، کاری واسه بیرون می

ه آقا بزرگ باز بیاد و بهونه دستش بهتره برم خونه نکن

گیرم که تلفنم زنگ بدم. مسیرِ خونه رو در پیش می

 خوره.می
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 ۱۴پارت#
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خوره، از تو جیبِ مانتوم بیرون میارمش تلفنم زنگ می

 دم:و با لبخند جوابِ مهرانه رو می

 

 جانم عشقم؟ -

 

 زنه.ه نمیقلبم دیگ مفکر کن -

 

کنم، این گیرم و باز به شماره نگاه میهام رو گاز میلب

 کیه؟
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 الو؟ -

 

 دم:با صدای لرزون جواب می

 

 ست.ببخشید من فکر کردم مهرانه -

  

 خنده.می

 

مهرشادم، راستش هر کاری کردم این دوستت نداد  -

 و آخرش با گوشیِ خودش گرفت.شمارت

 

 گیرم.هام رو گاز میلب
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 چیزی شده؟ -

 

نه نگران نباش، یه راهی واسه ازدواج پیدا کردم  -

 ینیم همو تا بهت بگم؟شه ببفقط می

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 مهرانه هم هست؟ -

 

 ده:کنه و جواب میمکث می
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 بله هست، بیام دنبالت؟ -

 

 دم:سریع جواب می

 

 وای نه، آدرس بدین خودم میام. -

 

کنم چرا بعدِ هر حرفی مینه و من فکر کباز مکث می

 کنه؟زنم سکوت میکه می

 

 رستم، یه ساعت دیگه خوبه؟فباشه، لوکیشن می -

 

 بله. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 پس فعالً. -

 

گیرم، کنم و خیلی زود مامان رو میتماس رو قطع می

کنه اما باالخره جواب واسه جواب دادن معطل می

 ده:می

 

 جان مامان؟ -

 

 دادی؟مامان دیر جواب  یسالم، کجا بود -

 

 شستم فدات چیزی شده؟و میداشتم حیاط -
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مهرانه قرار دارم گفتم بدونی دیر نه فدات شم، با  -

 میام.

 

 باشه مادر، مواظبِ خودت باش. -

 

 خداحافظ. -
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 ۱۵پارت#
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 کافی شاپی که آدرس دادن نشستم و پشتِ میزِ

مال کاغذیِ تو دستم رو تمنتظرم تا بیان، با استرس دس

، با این که کنمکنم و مدام به اطراف نگاه میخورد می

دونم این جا امکان نداره آشنایی من رو ببینه باز می

وحشت زده هستم که یکی به گوشِ آقاجون یا عمو 

ی  علی نوره. گوشهپرهام برسونه اون وقت دیگه نورِ

شه ز میاجوام که درِ کافی شاپ بلبم رو با استرس می

شم و با شن، از جام پا میو مهرانه و مهرشاد وارد می

 خند کنارم میان.لب

 

 سالم. -
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گیرمش و دم و تو آغوشم میجوابِ سالمِ مهرانه رو می

 شینیم.دم، پشتِ میز میرو به مهرشاد سری تکون می

 

 خانومِ گل، احوالِ شما؟ خب نسیم -

 

 گیرم.یی روسریم رو به بازی مبا خجالت گوشه

 

 ممنون، خوبم. -

 

 گه:مهرانه آروم می
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نگاهش رو "دونم االن دل تو دلت نیست، خوب می -

مهرشاد زود تر بگو  "دهده و ادامه میبه مهرشاد می

 و.پیشنهادت

 

 باشه حاال چه عجله ای دارین. -

 

 گم:ه بی طاقت میاین بار منم ک

 

 شه بگین؟می -

 

 ده.ون میککنه و سرش رو تکمی نگاهم می
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هام گوش کن بعد در باشه فقط کامل به حرف -

 زنیم.موردش حرف می

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

 باشه. -

 

ببین من یه دوستی دارم که دقیقاً مشکلِ تو رو داره،  -

اید ازدواج کنه ولی و باونم از طرفِ خانواده تو فشاره

 عالقه ای به ازدواج نداره.
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ه من چه ربطی کنم، خب این بمی هام رو ریزچشم"

حاال به نظرِ من یه راه واسه  "تونه داشته باشه؟!می

 مونه، اونم ازدواجِ صوریه.شما می

 

خوام چیزی بگم که پره و میابروهام به شدت باال می

ازدواجِ صوری؟ افتم، وای خدا چی گفت؟ به سرفه می

ه یهمین االن تصویرِ قبرم وقتی بعدِ فهمیدنِ این قض

آقا بزرگ سرم رو بریده و اون جا دفنم کرده جلوی 

بنده، مهرانه لیوانِ آبِ جلوی دستم یهام نقش مچشم

خورمش، بره و من به زور یه قُلُپ میرو سمتِ دهنم می

 گم:زنم و بریده میلیوان رو پس می

 

 ن؟چی... گفتی -
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 ۱۶پارت#
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 چی... گفتین؟ -

 

 گه:خیلی خون سرد می

 

و مشکلتون کنینازدواجِ صوری، یه مدت ازدواج می -

 شین.شد جدا میکه حل 

 

م رو بگیرم و تونم جلوی خندهواقعاً خنده داره، نمی

گه! پس آبروم زنم زیرِ خنده، وای خدا چه راحت میمی

م چی؟ خوره تو شناسنامهچی؟ اون مُهرِ طالقی که می
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ورتش نگاه صوای بعدِ اون تعصبِ آقا بزرگ چی؟ به 

رو کنم، مدلِ خیره شدنِ عجیب غریبش خنده رو از می

 گیرم.کنه، حسِ خوبی از این نگاه نمیلبام محو می

 

 گی؟شما اصالً متوجه هستی چی می -

 

 مهرانه شاکی به حرف میاد:

 

 کنه.من که گفتم قبول نمی -

 

 شه.مهرشاد به جلو خم می
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شی هم یایرادش چیه؟ این جوری هم تو خالص م -

 سپاس.

 

 گم:سپاس دیگه کیه؟ کالفه می

 

و شم یه زنِ مطلقهشم تازه مییمن خالص نم -

 ی خانوادم.تعصباتِ ده برابر شده

 

 کنی؟چرا از همین االن به آخرش فکر می -

 

 کشم.دستی به صورتم می
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دی به همه کنه وقتی کاری انجام میعقل حکم می -

خواد این ون چرا میتچیش فکر کنی، اصالً اون دوست

 و بکنه؟کار

 

 کنه.میهاش رو رو سینه جمع دست

 

و طبقِ یه وصیت دو سال پیش پدرِ سپاس فوت کرد -

و به ی اموالشنامه ای که انگار از قبل تنظیم شده همه

و شرط گذاشته تا سپاس ازدواج نامِ برادرش کرده

 نکنه چیزی به نامش نشه.

 

 زنم.پوزخند می
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و خواد این کاروردنِ ارثیه میبه دست آ هپس واس -

 بکنه.

 

ست ولی سپاس واسه این شرکت جون ثیهاسمش ار -

 ره.و االن مفت داره از چنگش میکنده، من شاهدم

 

 و بهش بده؟یعنی عموش قرار نیست اموالش -

 

 ده.ی منفی تکون میسرش رو به نشونه

 

ی اموالش شه، یا همهو به نامش میکنهیا ازدواج می -

 شه.وقف می
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سخته ولی من  کشم، شرایطِ اونملبم رو تو دهنم می

تونم قبول کنم، باالخره یه راهی واسه مشکلم اصالً نمی

 گم:کنم پس با اطمینان میپیدا می

 

تونم امیدوارم مشکلِ دوستتون حل بشه ولی من نمی -

 و بکنم.این کار

 

 کشه.دستی تو موهاش می

 

تونم اطمینان و مییدراه به ذهنم رس من فقط همین -

ی اجباری نیست، اگه فکر ده ولبدم که جواب می

 تونی پس اصراری ندارم.کنی که نمیمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 دم.سری تکون می

 

 ممنون از کمکتون. -

 

 ذارم.کنم و دستم رو رو دستش میبه مهرانه نگاه می

 

 مهرانه من دیگه برم. -

 

 زنیم.ا هم حرف میبدونم گیری، بعد برو عزیزم می -
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کنم و حینِ پیاده شدن ماشین رو تو پارکینگ پارک می

 دم:جوابِ تماسِ مادر رو می

 

 جانم خوشگلم؟ -

 

 ده:شاکی جواب می

 

  یادت هست که مادری هم داری؟اصالً -

 

 دم.ایستم و دکمه رو فشار میکنارِ آسانسور می
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 و یادش بره!یه سلطان داشته باشهشه آدم یمگه م -

 

آره خب از احوال پرسیت مشخصه، چند روزه بهم  -

 سر نزدی؟

 

 دم:رسه و حینِ سوار شدن جواب میاتاقک می

 

دونی که می سطان خانوم قربونِ اون چشمات برم، -

 من چه قدر درگیرم.
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هر چه قدر درگیر باشی من مادرتم باید واسم وقت  -

 بذاری.

 

 چشم. -

 

 امشب بیا پیشم. -

 

 دم.هام رو رو هم فشار میچشم

 

 اونم به چشم، امرِ دیگه؟ -

 

 زنیم.الهی من فدات بشم، بیا شب حرف می -
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 اونم رو چشمم، خداحافظ. -

 

شم، مامان از آسانسور خارج میهم زمان با خداحافظِ 

شم، دستِ چپم تو با صورتِ جدی واردِ شرکت می

و کیفِ چرمم تو دستِ راستم، اول از  جیبِ شلوارمه

زنه و من بینم و مثلِ همیشه جیغ میهمه منشی رو می

ی این دختر از چی بندم، حنجرهچشمم رو می یه

 ساخته شده؟

 

 سالم جنابِ نیکزاد. -

 

 کنم.ندازم و به اتاق اشاره میهش مینیم نگاهی ب
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 بیا اتاقم. -

 

 چشم. -

 

رم، کیف رو کنارم رو یز میمشم و پشتِ واردِ اتاقم می

ذارم و کتِ مشکیِ تنم رو پشتِ صندلی زمین می

کنم، حینِ نشستن پشتِ میز منشی هم وارد آویزون می

 شه.می

 

 بله قربان امری داشتین؟ -
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 کنم.ب میهام رو رو میز قالدست

  

 واسه نیروی جدید در خواست بده. -

 

 کشه.با خودکارِ تو دستش روی بینیش می

 

مون تکمیله، واسه کدوم ولی قربان فعالً ظرفیت -

 خواین؟پست می

 

 منشی. -
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 منشی. -

 

 گه:زنه زیرِ خنده و بریده میکنه و میکمی نگاهم می

 

 هاتون.وای... از دستِ شما... با این شوخی -

 

شم بهش، دم و خیره میبه پشتیِ صندلی تکیه می

 شه.بینه نیشش کم کم بسته مییمنگاهِ جدیم رو که 

 

 چند بار تا حاال باهات شوخی کردم؟ -

 

 گیره.ندازه و خودکار رو به بازی میسرش رو پایین می
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 هیچ وقت. -

 

 گی؟پس چی می -

 

خواین خب مگه من منشی تون نیستم یعنی می -

 اخراجم کنین؟

 

 بله. -

 

 ناله:گیره و میصورتش حالتِ گریه می
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 ار کردم؟ه من چی کگچرا؟ م -

 

 کوبم.م میاره رو شقیقهبا انگشتِ اش

 

صدات خیلی بلنده رو اعصابمی، صد بار گفتم جیغ  -

 جیغ نکن نفهمیدی.

 

 کشه.دستی به شالش می

 

و به خدا آخرین بارِ، اصالً دیگه شما صدام -

 شنوین.نمی
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 صد بار قول دادی. -

 

 گه:یه قدم جلو میاد و تند تند می

 

 خودم استعفا تکرار شد اخراجم کنین، اصالًباز  هاگ -

 دم.می

 

 کنم.با دست به بیرون اشاره می

 

 برو بگو صادقی بیاد اتاقم. -

 

 چشم. -
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شم و سمتِ ره و من از جام پا میاز اتاق بیرون می

رم به بیرون خیره ی اتاق میی بزرگِ گوشهپنجره

ن میارم وشم، قبل از اومدنِ مهرشاد گوشیم رو بیرمی

 تم.فرسو واسه کتی پیغام می

 

 امشبم کنسله، نیستم. -

 

ای به در دم که تقهگوشی رو داخلِ جیبم سُر می

 شه.خوره و مهرشاد وارد میمی

 

 به به جنابِ نیکزادِ اعظم. -
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 زنم.لبخندِ کوچیکی می

 

 سالم، چه طوری؟ -
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 ۱۹پارت#

 

 

 سالم، چه طوری؟ -

 

 گه:نِ دست دادن مییکنارم میاد، ح

 

 هی بدک نیستم. -

 

 چی کار کردی؟ راضی شد یا نه؟ -
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 کشه.دستی تو موهاش می

 

ست دارم ده، یه هفتهدیوونه شدم بابا رضایت نمی -

 شه تو رو ببینه.کنم حتی حاضر نمیکار میرو مغزش 

 

 ی احمق.کنم، دخترهاخم می

 

 مشکلش چیه؟ -

 

گه این کار اره، میدکالً با اصلِ موضوع مشکل  -

 اشتباهه.
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خواد ببینمش جوام، خیلی دلم میلبم رو از داخل می

بدونم چی داره که این قدر خودش رو دسته باال 

 گیره.می

 

 ده:ادامه میسکوتم کش میاد که 

 

 فکر کنم باید دنبالِ یکی دیگه باشیم. -

 

 زنم:کالفه غر می

 

 شه، وقت نداریم.نه نمی -
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 ش کنم؟ده چی کارمینخب رضایت  -

 

 خارونم.م رو میمتفکر چونه

 

 و بده.شمارش -

 

 ره.یه قدم عقب می

 

 جانِ من سپاس بد ترش نکن. -
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ه پس من چه بد تری؟ مگه قرار نیست زنِ من بش -

 و.باید حرف بزنم، یاال بده شمارش

 

تمایلی به این کار نداره ولی من سپاسم اگه حرفی 

وشی رو از تو جیبم بیروم گبزنم باید عملی بشه، 

 میارم.

 

 بگو. -

 

خونه و من تماس رو وصل ها رو میدونه دونه شماره

کنم، بوقِ چهارم صدای ظریفش تو گوشم پخش می

های اطرافم تو ی زنمثلِ همهشه، خوبه الاقل می

 زنه.دماغی حرف نمی
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 بله؟ -

 

 کنم جدی تر از هر وقتِ دیگه ای باشم.سعی می

 

 هستم. نیکزاد -
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 ۲۰پارت#

 

 

 نیکزاد هستم. -

 

 به سالمتی ایشاال، امرتون؟ -
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گیرم تا آروم باشم، اینم از دخترِ کفری لبم رو گاز می

خانواده دارشون، هنوز بلد نیست با تلفن چه طور حرف 

 بزنه.

 

و بیش تر معرفی کنم ولی با خواستم خودممی -

 و زد.نمکیت دلم

 

 .قطع کن سخب شکرِ خدا پ -

 

 زنی؟همیشه این جوری با افراد حرف می -

 

 خیر، فقط با آدمای منفعت طلبی مثلِ شما. -
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 ندازم.ابروهام رو باال می

 

 شناسی!و میپس من -

 

و که دست به دامنِ یه بله، کیه که جنابِ نیکزادِ بزرگ -

 و نشناسه؟دختر بچه شده واسه حفظِ اموالش

 

خواد چه قدر دلم می کنم،می با خشم به مهرشاد نگاه

هام بود تا خفش جای این گوشی گردنش تو دست

 کنم، ریز به ریزِ ماجرا رو به دختره گفته.
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من دست به دامنِ تو نشدم بچه جون خودتم کارِت  -

به من گیره، نکنه یادت رفته تا یه ماه دیگه اگه ثبتِ 

 و ببینی؟نام نکنی باید خوابِ دانشگاه

این قدر ترسو  "دمدامه میو من ا هکنسکوت می"

 نباش، قطعاً من یه دیو نیستم که بخورمت.

 

 صدای کفریش لبخند به لبم میاره.

 

گم همیشه یادت و میمن ترسو نیستم، یه چیزی -

 و اذیت کنه.باشه، از مادر زاده نشده کسی که نسیم

 

 خندم.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

و ی این نُطقِ بلند باال واسه این بود که اسمتهمه -

 بگی؟

 

 کنه.گلوش رو صاف می

 

و حرص تونی منکنی با این حرفا میاگه فکر می -

 بدی سخت در اشتباهی.

 

 اگه قصدم این بود االن آتیش گرفته بودی. -

 

 کنه.ی حرصی میخنده
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و رد کردم، و برادرشچه خوب که پیشنهادِ مهرانه -

 واقعاً آدمِ غیرِ قابلِ تحملی هستی.

 

 م، حیف که کارم بهش گیره.ندازمی شونه ای باال

 

 فعالً که کارِت به همین آدمِ غیرِ قابلِ تحمل گیره. -

 

 دونم کارِ تو به من بیش تر گیره.تا اون جایی که می -

 

 زنم تا به گوشش برسه.پوزخندِ صدا داری می
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دختر جون مشکلِ من آخرش با یه شکایت حل  -

به  ه نیازیکشه نشدم مهم نیست، این قدر دارم می

و کردی اگه اون اموال نداشته باشم ولی تو فکرش

شه؟ چند سال عمرت تباه نتونی بری دانشگاه چی می

شه، تازه اگه باز بتونی تو اون دانشگاه قبول شی، می

 درسته؟

قرار نیست اتفاقی  "دمکنه و من ادامه میسکوت می "

 بیوفته پس این قدر نترس.
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 ۲۱پارت#

 

 

 کنه.نم قبول نمیامام -
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کنن این ازدواج مگه قراره چیزی بدونه؟ همه فکر می -

دونیم، تو و میواقعیِ فقط ما چهار نفریم که اصلش

ده؟ یا نکنه فکر کردی کردی مادرِ من رضایت میفکر 

 و بی خانواده هستم؟من یه جوونِ الاوبالی

 

دونه شه، خوبه پس خجالت هم میصداش ضعیف می

 چیه.

 

من همچین فکری نکردم ولی این کار درست  -

 مون.زنیم به آیندهنیست، ما با این کار داریم گند می

 

شده، تو یه  دواج بستهی ما به این ازفعالً که آینده -

 جور من یه جور.
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شه و من این حسش رو خوب صداش ناله مانند می

کنم، این که نخوای کاری کنی ولی مجبور درک می

 باشی.

 

خوام مشکلم حل بشه ولی به چه قیمتی؟ با به من می -

 و ببازم.دست آوردنِ یه چیز باید همه چیزم

 

 دم.سرم رو تکون می

 

بشینیم در موردش حرف بزنیم، قطعاً با بیا یه جایی  -

شه شاید به نتیجه ت خراب نمییه حرف زدن آینده

 فرستم بیا...رسیدیم، واست آدرس می
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 پره تو حرفم:می

 

فرستم، بیا اون جایی که من چرا تو بفرستی من می -

 گم.می

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باشه تو آدرس بده، بعد از ظهر پنج به بعد. -

 

 اشه خداحافظ.ب -
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کنه، ده چیزی بگم و تماس رو قطع میمهلت نمی

کنم و به مهرشادی که هر جایی رو هام رو ریز میچشم

 گم:می کنه به جز صورتِ مننگاه می

 

 و گفتی؟و جا بندازی نه، همه چیسعی نکردی چیزی -

 

 خارونه.پشتِ گردنش رو می

 

 م؟خب از هر راهی رفتم قبول نکرد چی کار کن -

 

دم و سمتش خم هام رو به پشتیِ مبل تکیه میدست

 شم.می
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 پس چرا االن قبول کرد؟ -

 

 پره باال.ابروهاش می

 

 جانِ من قبول کرد!؟ -

 

 گیرم.و هم ازش میی اصلیلهز ظهر بابعد  -

 

شه، ده و بی حرف از اتاق خارج میسرش رو تکون می

کنم دوست کنم، چرا حس میمتعجب نگاهش می

ندازم و سمتِ داشت که قبول کنه؟ شونه ای باال مین
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رم، بعد از سفارشِ نسکافه شروع به کار میز می

 کنم.می
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 ۲۲پارت#

 

**** 

 

می واسه پیدا کردنِ این آدرسِ سر در گ زکالفه ا

ندازم تا ها میکوفتی که واسم فرستاده نگاهی به تابلو

کشم و دست اون اسمِ مسخره رو پیدا کنم، پوفی می

گه از همین ایستم، شیطونه میبه کمر وسطِ کوچه می

جا راهم و بکشم برم گورِ پدرِ اون شرکت و هر چی که 

 دم و سمتِ سوپرمی ته شده، سری تکونازم گرف

شم و رو به فروشنده که پشتِ ، داخل میرممارکت می

 گم:دخل نشسته و سرش تو ماشین حسابِ می
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 جناب تو این کوچه کافی شاپِ پیچک دارین؟ -

 

کنه و ده به من و دستِ تپلش رو بلند مینگاهش رو می

 کنه.به سمتِ چپ اشاره می

 

 ابلو داره مشخصه.تچه اولین بن بست برو انتهای کو -

 

کنم و مسیری رو که گفته در پیش تشکری می

ذاشت بهتر بود، گیرم، یعنی تهِ جهنم قرار میمی

باالخره به اون کافی شاپِ کذاییِ دور از انظارِ عمومی 

رسم و اون راه روی کوچیک رو واسه رسیدن به می

تاریک کنم، هوا به شدت گرمه و فضای داخلش طی می
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ی کنه، واردِ محوطهجا حالم رو بد می نی ایو خفه

کنم، بر خالفِ بیرون شم و به اطراف نگاه میاصلی می

و اون راه رو فضای داخل خیلی قشنگ و دنجه، نگاهم 

ها گذشته، چرخونم، دیگه سنِ من از این قراررو می

دارم گفت چی تنشه روسریِ آبی؟ یه قدم به جلو بر می

حتماً  بینمپشتِ ستون می ی رو تنها دقیقاًکه دختر

رم، خوب خودشه، با اعتماد به نفس سمتش می

دونم که اولین شرطِ جذب شدن ظاهرِ و من می

خوام که جذبش کنم، چه بخوام چه نخوام من به می

این دختر خیلی بیش تر از چیزی که نشون دادم 

 کنم.رسم و گلوم رو صاف میمحتاجم، کنارش می

 

 الم.س -
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ن با دیدنِ صورتش میخ کوب کنه و ممی دسرش رو بلن

گفت، باید فهمم مهرشاد چی میشم، االن میمی

ست و البته آشنا، یه جایی اعتراف کنم مجذوب کننده

 باید دیده باشمش.

 

 سالم، جنابِ نیکزاد؟ -
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 ۲۳پارت#

 

 

 سالم، جنابِ نیکزاد؟ -

 

کنار  وو صندلیِ رو به روییش ر گیرمنگاهم رو ازش می

 گم:کشم و حینِ نشستن میمی
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دادی، و میکاش آدرسِ یه رستوران تو زیر دریایی -

 پیدامون کنن. این جا امکان داره

 

 گیره.لبش رو گاز می

 

 وای خدا نکنه. -

 

ندازم و حینِ گذاشتنِ سوییچ و ابروهام رو باال می

کنم، این دختر موبایلم رو میز خیره بهش مکث می

ترسه، باور کردنی ین که با من دیده بشه میاواقعاً از 

نیست یعنی تو این قرن هم داریم از این دخترا که این 

 نِ آبروشون باشن!؟قدر نگرا
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 خب چیزی سفارش دادی؟ -

 

 ده.سری تکون می

 

 و بزنین.لزومی نداره، لطفاً حرفتون -

 

 زنم.می دم و پوزخندبه صندلی تکیه می

 

نی انگار کر، یه جوری رفتار میتراحت باش دخ یه کم -

 اولین بارته با یه مرد اومدی بیرون.
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 گه:اخم می کنه و شاکی می

 

و اون قرار گذاشتن، اصالً رِ هر روزمه با ایننه کا -

و قبول تاشتباهِ منه، وقتی قرار نیست پیشنهادِ مسخره

 کنم چرا خریت کردم اومدم.

 

ی نچندان ربهضخواد از جاش پاشه که با کفِ دست می

 کوبم.محکمی رو میز می

 

و ی تو نیستم دورِ شهربشین سر جات، من مسخره -

ین جا بچرخم واسم ناز کنی پاشی واسه پیدا کردنِ ا

 بری.
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شینه و دست به سینه و با اخمِ عمیقی سرِ جاش می

 گه:کنه و محکم مینگاهم می

 

حتی  نبه نظرِ من کارِ غلطیِ جنابِ نیکزاد شما هم نک -

 اگه کسی راضی بشه موقت همسرت بشه.

 

 کنم هنوز باور نکردی که ما مجبوریم.فکر می -

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

چرا مجبور؟ من خیلی فکر کردم، از همون روزی که  -

و دادن، من حاضر نیستم و برادرش اون پیشنهادمهرانه
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 و واسه خاطرِ رفتن به اون دانشگاه تباه کنم،مآینده

شم هر وقت ازدواج خونم باز قبول میشینم میمی

 کردم.

 

 گیرم.عصبی رو میز ضرب می

 

 ل درجا بزنی؟خوای چند سایعنی می -
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 ۲۴پارت#

 

 

 خوای چند سال درجا بزنی؟یعنی می -
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شه و من نگاهم بینِ موهای طالییش و به جلو خم می

 کنه.های جادوییش گیر میاون چشم

 

و نداره، های مادرمیا ارزشِ اشکزی تو دنیهیچ چ -

 شه.و طالق بگیرم مادرم نابود میمن اگه ازدواج کنم

 

 پس چرا قبول کردی هم دیگه رو ببینیم؟ -

 

تا رو در رو بهتون بگم من آدمش نیستم تا دیگه به  -

د، من آدمِ هر طریقی مزاحمم نشین هم شما هم مهرشا

هم نیستم، االنم با  ناین کارا نیستم، آدمِ دروغ گفت

 اجازه تون.
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خوام منفجر بشم اما قبل این قدر عصبی هستم که می

از هر عکس العملی توجهم به پسری که کنارمون میاد 

 گه:شه و رو به دختره میشه، رو میز خم میجلب می

 

 گذره؟به به خانوم، خوش می -

 

شینه و پسره ادامه شت رو صورتش مینگاهش با وح

و کندی دختر، زنگ زدم دایی پرهام ورِ خودتگ "دهمی

دونه که با این پسره این اومده دَمِ درِ، همه چیزم می

 جایی.

 

شم و از پشتِ میز بیرون میام، پسره از جام پا می

ی کوچیکی داره و الغر ترم هست، نسبت به من جسه
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یا نه ولی دستم رو رو کتفش  دونم باید دخالت کنمنمی

 ذارم.می

 

کنی نیست پسر جون لطفاً ری که فکر مین جووا -

 اذیتش نکن.

 

 زنه.دستم رو پس می

 

 من با تو حرفی ندارم. -

 

زنه، گه و ساعدِ دستِ اون دختر رو چنگ میاین رو می

کنه و اون دخترِ لرزون رو با ضرب از جا بلندش می
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زنم، فه چنگی به موهام میکشه، کالسمتِ بیرون می

س رو رو این دختر بذاریم، با اون همه نباید اسمِ بد شا

ر و کوچه پس کوچه این جام پیداش کردن، تدابی

دونم چی من رو سمتِ خوام بیخیال بشم ولی نمیمی

کشه و همون اول صدای داد و بیدادِ یه مرد بیرون می

و  دوامرسه و چند قدمِ باقی مونده رو میبه گوشم می

ن مردِ درشت اندام ورم، بازوی دختره دستِ ابیرون می

زنه، نگاهم رو بینِ تک و توک ولی میانسالِ و فریاد می

 ندازم و صدای پر از بغضش.مردمی که جمع شدن می

 

 خدا من کارِ بدی نکردم.عمو به -
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خواستی چی کار ی احمق، دیگه میخفه شو دختره -

 کنی؟

 

خوره، اگه های کورکورانه بهم میبحالم از این تعص

کرد شاید هیچ کس متوجه داد و بیداد نمی یاین جور

بره، جلو شد، خودش داره آبروی این دختر رو میینم

رم و دستم رو رو اون دستش که قصدِ خورد کردنِ می

 ذارم.بازوی این دختر بچه رو داره می

 

 ولش کن. -
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 ۲۵پارت#
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کوبه و م میکنه و با خشم تختِ سینهدستش رو ول می

 زنه:می دفریا

 

 تو دیگه کی هستی؟ -

 

ه ندازم، لعنت بهای اشکیِ دختره مینگاهی به چشم

کنه چیزی من اسمش چی بود؟ با ابروش اشاره می

 زنه:نگم و اون پسر داد می

 

 گرفت.و قلوه میدادبا همین ناکس داشت دل می -
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ی راستم قبل از این که نگاهم رو ازش بگیرم گونه

ی مشتی که خوردم به چپ ضربه زسوزه و سرم امی

 شه.پرت می

گرنه خیلی بیش خوام ومن االن اصالً این دعوا رو نمی

 تر از اینا رو حریفم.

 

 ی من...حرومی با برادر زاده -

 

ی صد در صد کثیف رو به زبون ذارم اون کلمهنمی

زنم، هم به اون کمک بیاره، با یه تیر دو نشون می

 کنم هم به خودم.می
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 خوامش.می -

 

 دم:کنه و من ادامه میسکوت می

 

فقط  خواست،من کشیدمش این جا اون نمی -

خواستم ازش بخوام با خانوادش صحبت کنه تا می

بیام خواستگاری، هیچی به غیر از این نبود، پنج دقیقه 

 "کنمبه اون پسر نگاه می "هم نشد که من رسیدم 

 جاسوس بهش بگو همین االن رسیده بودم.

 

 ایسته.م میپسره عصبی جلو میاد سینه به سینه
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 خوایش.یتو به گورِ بابات خندیدی که م -

 

ی خشمم با سر جوری تو نه دیگه این زیادیِ، با همه

شه و از درد به کوبم که پخشِ زمین میبینیش می

 پیچه.خودش می

 

 گی.آشغال بفهم چی می -

 

و تو  می تیشرتِ سفیدعموی دختره جلو میاد، یقه

 گیره.مشتش می
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اگه خواستگاری مثلِ آدم فردا شب میای دست  -

کنم، حاال و سیاه میتی روزگارِ جفتتونبوس، اگه نیس

 و بردی بیخِ ریشِ خودته عوضی.که آبروش

 

ذارم و خشن تر از خودش دستم رو رو دستش می

 گم:می

 

و فردا شب میام نوکرشم هستم ولی اونی که آبروش -

و دونی آبرو، موهات سفید شده ولی نمییبرد توی

 ناموس یعنی چی.

 

 کشه:نعره می
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 دونم آره؟!نمیکه من  -
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 ۲۶پارت#

 

 

 گیره.دختره با عجله بازوی عموش رو می

 

 ون رفت.عمو تو رو به ارواحِ خاکِ بابام نکن آبروم -

 

های منه، بازوش رو از تو تو چشم هنوز با خشم خیره

کنه بیرون ن دختر که مثلِ ابرِ بهار گریه میودستِ ا

فرستم واسه این ه خودم لعنت میکشه و من بمی

 قراری که نفهمیدم چه طوری گذاشتمش.
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 و ببرم!و بردی کاری نکن آبروتآبروم -

 

 گم:زنم و محکم میپوزخند می

 

 دم.ای بهت نمیهمچین اجازه -

 

ی اون پسره گیره و بازوی دختره ونگاهش رو ازم می

ی لعنت شده بیرون کوچهگیره و از اون الدنگ رو می

رن، نگاهم رو بینِ مردمی که جمع شدن می

که اون های بلند سمتِ جایی چرخونم و با قدممی

کنم رم، حس میماشینِ کوفتی رو پاک کردم می

دارم هام رو سریع تر برمیها روی منه، قدمنگاهی همه

سوار شدن مهرشاد رو  رسم و حینِو بهش می
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خورده گیرم، انگار منتظر نشسته که بوقِ اول کامل نمی

 ده:جواب می

 

 الو؟ -

 

ی اعصاب خوردی ای که دارم زنم، با همهاستارت می

 گم:خشن می

 

 و بده.ی خونشونشماره -

 

 ی کی؟خونه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

های تو رو ندارم، ی لوده بازیمهرشاد من حوصله -

 این دختره رو چی بود اسمش؟ یی خونهبده شماره

 

 نسیم؟ -

 

 آره، زود باش همین االن. -

 

 گه:گیج می

 

 چی شده؟ درست حرف بزن بفهمم. -
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گم بهت فقط همین االن اون االن وقت ندارم می -

 و به من بده.ی کوفتیشماره

 

افتم و تماس رو قطع مادر راه می یسمتِ خونه

زنم مهرشاد اون کنم، خیابونِ اول رو که دور میمی

های اون کنه، من از خشمِ تو چشمشماره رو مسیج می

خواد به خاطرِ من د وحشت دارم، اصالً دلم نمیمر

بالیی سرِ اون دختر بیاد، باید قبل از رسیدنشون با 

شم، و منتظر میگیرم مادرش حرف بزنم، شماره رو می

خوره یه زنگِ خطر واسه کنم هر بوقی که میحس می

گناه بود، تلفن جواب داده دختریِ که واقعاً بی اون

 کشم.ی میشه و من نفسِ راحتمی
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 بله؟ -

 

 واسه حرف زدن عجله دارم.

 

 سالم، نیکزاد هستم. -

 

 گه:کنه و آروم میکمی مکث می

 

 سالم، به جا نیاوردم! -

 

شناسین، االن وقت و نمیین خانوم شما منببین -

 فاقِ بدی افتاده.تو توضیح بدم، اندارم چیزی
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 وای خدا چی شده؟ نسیمم بالیی سرش اومده؟ -

 

افته، اوووووف... خانوم من نه نه یعنی شاید بی -

خوام خوام یعنی اگه شما اجازه بدین میو مینسیم

 بیام خواستگاریش.

 

 چی؟ -

 

زد ولی عجله کردم، مادرم باید زنگ میببخشید من  -

 عجله کنم. یه اتفاقی افتاد که مجبور شدم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

صدای وحشتناکِ کوبیده شدنِ در به گوشِ منم 

 کشم:شه، عصبی فریادی میرسه و تماس قطع میمی

 

 لعنتی. -

 

کوبم، نشد ماجرا رو واسش بگم چند بار رو فرمون می

 لعنت به این شانس.
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 ۲۷پارت#

 

************** 
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و حیاط تکنه و من رو با خشم عمو در رو با لگد باز می

قعِ ی که موکنه، صدای فریادم از دردِ زانویپرت می

زمین خوردن به گلدون برخورد کرده با جیغِ از رو ترسِ 

 شه:مامان یکی می

 

 وای، وای، چی شده پرهام خان؟ چه خبره!؟ -

 

کنه و دورِ عمو با خشم کمربند رو از دورِ کمرش باز می

و  خواد منیره، واقعاً مپیچه و من نفسم میدستش می

رده؟! بزنه عمویی که تا حاال دست رو من بلند نک

درسته تمامِ عمرم بهم گیر داده ولی هیچ وقت حتی یه 

سیلی بهم نزده. چه کارِ احمقانه ای کردم، چرا تحریک 

شدم و واسه این که بگم ترسو نیستم با اون پسره 
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دونستم عاقبتش چیه. جلو قرار گذاشتم؟ من که می

وحشت زده رو زمین خودم رو به عقب  میاد و من

ای قرمز از خشمش من رو تا هکشم، دیدنِ چشممی

 بره.مرزِ قبضِ روح شدن می

 

ذاری آره، مگه من نگفتم ما که با یه عوضی قرار می -

 مون نداریم؟ها تو خانداناز این بی ناموسی

 

شینه، ی اول رو ساقِ پام میره و ضربهدستش باال می

و عمو  و مامان بینِ من زنمیغ میجاز سوزشش 

 ه.کنخودش رو پرت می

 

 ولش کن، تو رو به ارواحِ خاکِ پوریا ولش کن. -
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 زنه:عمو فریاد می

 

و به خاکِ برادرم قسم نده زن داداش، دخترت من -

 ناموس تو یه جا گرفتمشون.آبرویی کرده، با یه بیبی

 

ونه و خچرهای درشت شده سرش رو میمامان با چشم

ن ی نه تکوونهکنه، ترسیده سرم رو به نشنگاهم می

 زنه:دم که عمو فریاد میمی

 

خاک بر سرت، فکر کردی میاد تویی که باهاش قرار  -

کنه و آتیش رو جنگلِ سبزِ مکث می "گیرهو میگذاشتی
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صبر کن ببینم تا کجا پیش  "کشههاش زبونه میچشم

 رفتین کثافت؟

 

وحشت  ی که تو فکرش گذشتهزانگار خودشم از چی

نه که مامان دستش رو خواد سمتم حمله ککنه، میمی

 ذاره.ش میرو سینه

 

 دونستم.نکن پرهام من می -

 

هایی که باهاش شه، دستعمو تو جاش میخ کوب می

کمربند رو باال برده تا باهاش تن و بدنِ من رو نوازش 

 کنه.یممونه و با مکث به مامان نگاه کنه تو هوا می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 چی گفتی؟ -
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 ۲۸پارت#

 

 

 چی گفتی؟ -

 

دزده، منه گردن شکسته مامان شرمنده نگاهش رو می

دونم چه قدر از دروغ متنفره و االن به خاطرِ من می

ش آب بشم و برم تو زمین و باعثِ گه، کاداره دروغ می

 عذابِ مادرم نشم.

 

زدم می فدونستم، همین االن با مادرش حرگفتم می -

 و گذاشتن.قرارِ خواستگاری
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 کنه:کشه و گلوش رو صاف میعمو دستی به کُتش می

 

 همین پسر زردِ، چشم آبیِ؟ -

 

هام رو رو هم کنه و من چشممامان با مکث نگاهم می

 ا حرفِ عمو رو تأیید کنم.ذارم تمی

 

 آره خودشه، آقای نیکزاد. -
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کشه، عمو چند بار پشتِ هم به صورتش دست می

کنم مامان این فکر میتر شده و من دارم به انگار آروم

 دونه!این چیزا رو از کجا می

 

کنم ببینم اصالً آدمِ بگو بیان، در موردشون تحقیق می -

 درستی هست که دختر بدیم بهش.

 

 گیره.ش رو سمتِ من میانگشتِ اشاره 

 

این پنبه رو از گوشِت بکش بیرون که همین طوری  -

دستش، اون جا عصبانی بودم مُفت گفتم پس  بدمت

 زن.و صابون ندلت
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شم، اینم یکی از اون ترسم ولی الل نمیازش می

هایی که به خاطرش همیشه عذاب کشیدم، خصلت

 نگهش دارم.تونم تو دهنم زبونیِ که نمی

 

کنی، کاش شی آبرو ریزی میهمیشه عصبانی می -

 پرسیدی.اول یه سؤال از من می

 

 شه.مر میبه ک دست

 

آها ببخشید که نیومدم کنارِ اون آقا محترمانه  -

ی نپرسیدم که ناموسِ من تو کافی شاپِ تهِ یه کوچه

 کنه.کار میبن بست با یه مردِ غریبه چی
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ونه، بس که به من گیر دادین اونم تقصیرِ خودت -

 مجبورم واسه دیدنِ کسی تو هفتا سوراخ قایم بشم.

 

اد که پشتِ مامان کشه و سمتم مییمفریادی از خشم 

 زنم.شم و جیغ میقایم می

 

کنی با کسی بُرم نسیم، غلط میو میمن زبونِ درازت -

 قرار بذاری.

 

هاش رو درشت چرخه و چشممامان به عقب می

 :کنهمی
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 و نسیم، ببند.ببند دهنت -

 

ره، عمو دم که چشم غره ای بهم میجوابی بهش نمی

گیره و سمتِ بیرون قدم رو ازم می شنگاهِ خشمگین

 کشه:داره و عربده میبرمی

 

 اهورا بدو. -

 

ندازه و با یه پوزخندِ غلیظ همراهِ اهورا نگاهی بهم می

عوضی. رن، لعنت بهت اهورا، جاسوسِ عمو بیرون می

گرده و نیشگونی به محضِ بسته شدنِ در مامان برمی

 گه:گیره و حرصی میاز بازوم می
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 و بُکشی آره؟ قصدت اینه؟ی منخوایم -
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 ۲۹پارت#

 

 

 گم:گیرم و شرمنده میدستش رو می

 

الهی من فدات بشم نه مامان، نباشم روزی که  -

 بخوام اذیتت کنم.

 

چیه؟ کیه این پسره؟ با عجله زنگ زد که  پس قضیه -

 خوام.و میمن نسیم
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 پره باال.ابروهام می

 

 خودش زنگ زد؟ -

 

زد عموت اشت حرف میآره همین دو دقیقه پیش، د -

 اون جوری درو باز کرد قطع کردم.

 

افتاد دیگه گیرم، اتقاقی که نباید میهام رو گاز میلب

کنه، پس گلوم رو افتاده، دیگه عمو من رو بیچاره می

 کنم:صاف می
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تازه باهاش آشنا شدم، امروزم قرار بود حرف بزنیم  -

عالً قضیه به گور شده سر رسید، اصالً ف که اهورای گور

ازدواج نبود ولی عمو که اون جوری آبرو ریزی کرد اونم 

 ترسیده خواسته کمک کنه.

 

 کوبه.ش میمحکم به گونه

 

شناسی رفتی با یه مرد قرار و نمیتو این قوم -

گم باز گذاشتی تو خیابون نسیم؟ چرا من هر چی می

دونی اگه کنی؟ هیچ مییمکنی؟ چرا لج و میکارِ خودت

و من بی خبر بودم االن پرهام چه زدزنگ نمی پسره

 بالیی سرت آورده بود؟
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 نالم:می

 

چی کار کنم مامان؟ کجا باید با یکی آشنا بشم، برم  -

 ش؟خونه

 

 توپه:پشتِ دستش رو باال میاره و می

 

 زنم تو دهنتا ورپریده، این چه حرفیه!می -

 

 زنم.لبخند می

 

 ها!دستِ بزن پیدا کردی -
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های کوچیکِ ایوون کنه و رو پله چشم نازک میپشتِ

 شینه.می

 

 ارزه؟حاال طرف چی کاره هست؟ سرش به تنش می -

 

 شرکتِ صادراتِ میوه داره. -

 

 اسمش چیه؟ -
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زنم، قلبم میاد تو دهنم، وای اسمش چی بود؟ لبخند می

کنه یز میرهاش رو بینه چشممامان لبخندم رو که می

 ده:و سرش رو تکون می

 

 و؟دونی اسمشچیه، نمی -

 

 زنم زیر خنده.می

 

شه ندونم؟ وای مامان چه قدر خوبی تو، مگه می -

 شناسمش.خواد پس کامل میو میخوبه گفته که من
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واسه پرت کردنِ حواسش تلفنی رو که اصالً زنگ 

 یارم.مکنم و از تو جیبِ مانتوم بیرون نخورده بهونه می

 

زنه، صبر کن االن حرف می عه مهرانه داره زنگ -

 زنیم.می

 

کنم به حرف ذارم و شروع میگوشی رو رو گوشم می

 زدن:

 

سالم چه طوری؟... منم خوبم... چه خبر؟... آها  -

خوای؟... باشه صبر کن ی عاطفه رو میشماره

 فرستم برات... آره بذار برم تو اتاقم.می
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خل اشاره با دست به داندازم و مان میانیم نگاهی به م

 کنم.می

 

 من برم تو. -

 

دوئم و با گه، سمتِ اتاقم میکنم چی میدیگه نگاه نمی

ی بیش ترین سرعتی که از خودم سراغ دارم شماره

گیرم و انگار اونم منتظره که سریع جواب رو می مهرانه

 ده:می

 

 چی شد نسیم؟ -
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 ۳۰پارت#
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 نسیم؟شد  یچ -

 

 گم:شینم و هول میرو صندلیِ میز آرایشم می

 

 دونی چی شد!وای مهرانه نمی -

 

 گه:تند تند می
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رو در  و دادی؟ گفتم کهجادوت کرد آره؟ جوابِ مثبت -

و رو باهاش حرف نزن، گفتم لعنتی خیلی جذابه دست

 لرزه.دلت می

 

ه یپرم تو حرفش، اگه جلوشو نگیرم تا صبح کالفه می

 زنه بدونِ خستگی.نفس حرف می

 

 گم.و ببین من چی میاه ببند دهنت -

 

 کشه.کنه و نفسِ عمیق میمکث می

 

 بگو. -
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رو به بازی کشم، الکِ صورتیِ کنارِ دستم پوفی می

 گیرم. می

 

گی جذاب بود، خیلی هم جذاب ولی آره راست می -

 مو بدقبالً دیده بودمش، همون روزی که رفتم کتابت

 داداشت بیاره برات.

 

 و دادی مهرشاد!تو که گفتی کتاب -

 

آره ولی دمِ آسانسور این پسره رو دیدم ازش  -

 پرسیدم شرکت کدومِ نشونم داد.
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 شد؟ خب قرارتون چی -

 

های مُخ زنیش جوابِ رد دادم اصالً نذاشتم از اون راه -

گه خیلی استفاده کنه، همونایی که گفتی مهرشاد می

 ماهرِ.

 

 "گن بهش ذاره نه نمیآره لعنتی دست رو هر کی می -

 "دهمی کنم که ادامهصورتم رو جمع می

 خب چی شد؟
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 وخواستم بیام بیرونهیچی همون لحظه ای که می -

دونم از و تمومش کنم اهورای عوضی نمیهمه چی

 کدوم گوری پیداش شد.

 

 کشه.هینی می

 

 خاک تو سرم.  -

 

ا یه آبرو و پرهام اومد اون جمکثافت زنگ زده ع -

 ریزی شد که نگو.

 

 سپاسم دیدن!؟ -
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 کشم.دستی به پیشونیم می

 

 آبرو ریزیِ اصلی این جاست، بیچاره کتکم خورد. -

 

 وای خدا! -

 

آره ولی نجاتم داد، نه گذاشت نه برداشت گفت من  -

 خوام.و مینسیم

 

 ددیدی، دیدی با یه تیر دو نشون زد؟ گفتم این مر -

 شه؟جادوگرِ، حاال چی می
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حاال جادوگر یا هر چی کمکِ بزرگی بهم کرد، قبل از  -

 رسیدنمون به مامان حوام زنگ زده، خالصه مدیونشم.

 

 گه:عصبی می

 

 دیونی احمق؟ حاال باید بری زنش بشی.چه م -
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 ۳۱پارت#

 

 

 

 چه مدیونی احمق؟ حاال باید بری زنش بشی. -
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و تو شیشه ، از این به بعد عمو خونمانهروای نگو مه -

کنه، تازه به آقا بزرگم نگفته حاال اون بفهمه خدا می

 رحم کنه.

 

 وای نسیم گفتم نرو سرِ قرار ببین چی شد؟ -

 

شه کرد، یه بار واسه همیشه باید دیگه کاریش نمی -

 کاری کنم که این قدر دخالت نکنن تو زندگیم.

 

و ه غیر از عموته بگطوری آخه؟ اصالً مچه  -

 و هم دارین؟آقابزرگت کسی
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کشم که صورتم از سوزشِ کفِ دستی به پیشونیم می

ندازم، چندتا شه، نگاهی بهش میدستم جمع می

خراشِ بزرگ کفِ دستمه، البد وقتی خوردم زمین این 

 نالم:جوری شده، چه روزِ نحسی بود امروز، می

 

ه رو ردش پسر مهرانه یه فکری بکن چه طوری این -

 کنم؟

 

 زنه: حرصی غر می

 

خوایش نرو سرِ قرار، دِ خب خاک بر سر گفتم نمی -

 چرا این قدر تو کله شقی؟
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 خب تحریکم کرد گفت ترسو. -

 

مون نیای گفت شب بیا خونهمزخرف نگو، اگه می -

 رفتی؟ آره؟یعنی ترسویی تو باید می

 

 کشم:جیغ خفه ای می

 

من عقل تو سرم نیست  عنییگی؟ و چل چی میخل -

 دیگه؟

 

 خدا نیست به واهلل نیست کودنِ بیشعور.به -
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خب حاال کم فحش بده یه کاری بکن، چیزی به  -

 رسه؟ذهنت نمی

 

واال تا دیروز باید یه فکری واسه دانشگاه رفتنت  -

 کردم االن واسه شوهر نکردنت.می

 

 و کمک کردی.حاال نه این که اولی -

 

 ه:زنیحرصی جیغ م

 

 و رو.نسیم دستم بهت برسه کُشتمت بی چشم -
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االنم گمشو قطع کن   "دهخندم که ادامه میمی "

زنیم ببینیم کنه، من برم بعد حرف میمی مامان صدام

 چه خاکی باید تو سرمون بریزیم.

 

 بوسمت.باشه می -

 

 ی بیشعور.الزم نکرده کله شقِ یه دنده -

 

کنم و به تصویرِ میطع قزنم و تماس رو قهقهه می

شم، تو یه هفته چیا که سرم خودم تو آینه خیره می

 نیومده.

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۲پارت#
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************** 

 

از رژه رفتنِ مدامِ مامان جلوی چشمم با لحنِ  عصبی

 گم:مالیمی می

 

 شه این قدر راه نری؟مامان می -

 

 :نکنه به جیغ جیغ کردانگار آتیشش زدم که شروع می
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صاحابی؟ خوام بدونم تو بیصاحابی؟ نه میتو بی -

مادرت مُرده که بدونِ اجازه زنگ زدی قرارِ خواستگاری 

 گذاشتی؟

 

 کشم.ورتم میدستی به ص

 

م آخه واسه هر کاری خدا نکنه مادرِ من، من مگه بچه -

 اجازه بگیرم؟

 

 کنه:مثلِ اسپندِ رو آتیش جلز و ولز می
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خدا، ای خدا ، این هر کاریِ؟ ای ساین هر کاریِ سپا -

 و مرگ بده.من

 

 کنی؟شه آروم باشی، چرا این جوری میمامان می -

 

 شینه.رو مبل می

  

و قدِ یه مشورت آدم ی آروم باشم؟ تو مادرتچه طور -

 حساب نکردی.

 

 کشم.نفسِ عمیقی می
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شه نگم، امروز خواستم بهت بگم اصالً مگه میمی -

ی بد شانسی آوردیم عموش از راه لخواستم ببینمش و

ازش  رسید، واسه این که همه چی خراب نشه

 خواستگاری کردم.

 

شه، پشتِ ه میکنه و دست به سینکمی خیره نگاهم می

 گه:کنه و با لحنِ آروم تری میچشمی نازک می

 

 اسمش چیه؟ -

 

 زنم.لبخند می
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 نسیم. -

 

 کنه.لبش رو با زبون تر می

 

 خوشگله؟ -

 

گیره، من های محشرش تو ذهنم جون میشمرِ چیتصو

کنم این دختر یه چیزی از خوشگلی اون ور ترِ، فکر می

 شه:ع میبا صدای حرصیِ مامان حواسم جم

 

دی البد رفتی مثلِ اون دختره کتی چیه؟ جواب نمی -

 و پیدا کردی.پالستیکیش
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 دم:پرخنده جواب می

  

 اون صورتش جِدونی چه قدر خرپالستیکی چیه؟ می -

 کردم؟

 

 ره.ای بهم میچشم غره

 

عقل تو سرت نیست دیگه، این همه پولی که خرجِ  -

کردی االن ز میکنی پس اندااین دختر اون دختر می

 میلیاردر بودی.
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 ندازم.سرم رو باال می

 

 نیستم مگه؟ -
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 ۳۳پارت#

 

 

 نیستم مگه؟ -

 

 ره.یبازم چشم غره م

 

 ه طوریه.ببینم عروسم چ واز دختره بگ -

 

 دم.به پشتیِ مبل تکیه می
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 بینیش، شکرانه کجاست؟ریم میحاال فردا شب می -

 

 کنه.با دست به باال اشاره می

 

 خونه.تو اتاقش درس می -

 

 شم.ذارم رو زانوهام و از جام پا میهام رو میدست

 

 کنه.یبرم ببینم این ته تغاری چی کار م -
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خوام فردا تو این خونه و مینگه فالن چیز زبرو ولی با -

 ها، هنوزم واسه اون گربه ازتون دل گیرم.باشه

 

 ذارم.دستم رو رو چشمم می

 

 چشم برم؟ -

 

 برو. -

 

رم و ها رو واسه رسیدن به اتاقِ شکرانه باال میپله

 زنم.پشتِ درِ اتاق تقه ای به در می
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 بفرمایید. -

 

شم، رو تخت نشسته و یکنم و وارد مباز می در رو

تاباش رو دورش پخش کرده، به محضِ دیدنم لبخند ک

ره، واسه این یدونه زنه و من دلم واسش میمی

 دم.خواهری که جون بخواد واسش می

 

 سالم داداش. -

 

 بوسم.شم و سرش رو میرم، روش خم میجلو می

 

 سالم یدونه آبجی، چه طوری؟ -
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 نه.کد به کتابا اشاره میبا لبخن

 

 خونم مثل همیشه.درس می -

 

 شینم.زنم رو تخت میکتابا رو کنار می

 

 کنی، چه خبر؟ رو به راهه همه چی؟خوب کاری می -

 

 آره خوبه، چه عجب به ما سر زدی؟! -

 

 خارونم.پشتِ سرم رو می
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تو دیگه به من کنایه نزن، باور کن خیلی سرم  -

 شلوغه.

 

اشِ خوشتیپ که بیش دی کار کنم دیگه یه داباشه چ -

 نداریم.تر 

دم که کشم و به تاجِ تخت تکیه میخودم رو عقب می"

 "دهذوق زده ادامه می

 داداش اون عکسه بود که تو حیاط گرفتیم؟ -

 

 خب؟ -
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های مدرسه و گذاشتم تو پیجم، یعنی بچهاون -

 دونی چند تا الیک خورد؟منفجرم کردن، می

 

 م.خندمی

 

 جدی؟ -

 

 هست. یه مشکلی طآره فق -

 

 کنم.هام و ریز میچشم

 

 چی؟ -
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 نصفشون عاشقت شدن. -
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 ۳۴پارت#

 

 

 گم:یرِ خنده و میزنم زمی

 

ی دبیرستانی چه افتخاری که چند تا دختر بچه -

 عاشقم شدن.

 

 گه:حینِ خندیدن می
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بله شما مسخره کن ولی خب من دارم هر روز  -

 زنم.و کله میباهاشون سر

 

 کشم.لپش رو می

 

دونی من چه قدر جذابم چرا گذاشتی تو که می -

 و؟عکسم

 

 نه.چرخوهاش رو تو کاسه میچشم

 

 بابا اعتماد به سقف. -
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 گم:گیرم و میخندم و سرش و تو بغلم میمی

 

 خوای؟همه چی مرتبه دیگه چیزی نمی -

 

 ده.نفسش رو پر صدا بیرون می

 

 آره خوبه. -

 

 مامان چی؟ -

 

 کنه.کنه و نگاهم میسرش رو بلند می
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شه بیای این جا پیشِ ما؟ مامان که تنها داداش نمی -

 و نداره.ی هیچیلهشه حوصمی

 

زنم و موهای ریخته شده رو صورتش رو لبخند می

شه واسه زنم، چه طوری میپشتِ گوشش می

 مظلومیتِ صداش نمرد؟

 

دیگه  اگه تا االن هم امکان داشت بیام پیشتون -

 شه.نمی

 

 گه:متعجب می
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 چرا؟! -

 

 خوام ازدواج کنم.چون می -

 

زنه که یغ میشه و آنی جوری جهاش گشاد میچشم

بندم، خودش رو از گردنم هام رو محکم میچشم

 کنه.آویزون می

 

 گی؟ آخ جون.وای خدا راست می -

 

 کنم.از خودم جداش می
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شی ال میحدونستم این قدر خوش باور کن اگه می -

 کردم.زود تر این کارو می

 

هاش رو باال میاره و جوری لپم رو خنده و دستبلند می

 صورتم کش میاد. کشه کهمی

 

 الهی من قربونت برم داداشِ خوشگلم. -

 

ام رو محکم صورتش رو جلو میاره و دو طرفِ گونه

ذارم و از رو هاش میهام و رو دستبوسه، دستمی

، چه زوری داره این دختر! از جا پا نکنمشومی صورتم

 شم.می
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 لباس خوشگالتو آماده کن فردا خواستگاریِ. -

 

 کنه.شه رو تخت بپر بپر مید میاز جاش بلن

 

 ریم واسه خواستگاری.آخ جون می -

 

 کنم که آروم بگیره.با دست اشاره می

 

بینه به حسابت کنی؟ االن مامان میاد میچی کار می -

 رسه.می
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 ۳۵پارت#
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زنه و صداش هاش رو به کمرش میخنده و دستمی

 رو پایین میاره:

 

گه تو چه طور دختری هستی؟ هنوز االن میاد می -

 بزرگ نشدی!

 

 گیرم.لبِ پایینم رو گاز می

 

 رم، واسه فردا آماده باشین.خیله خب من می -

 

 پوشم.و میاشه داداش چشم بهترین لباسمب -
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 زنم از اتاق بیرون میام،یبهش م یلبخند

کنم، تو رم و مامان رو پیدا نمیها رو پایین میپله

کشم تا ببینم اون جا هست یا نه آشپزخانه سرک می

که حدسم درسته تو آشپزخونه ست و داره میوه رو تو 

سر به بیرون ندازم، با چینه، نگاهی بهش میظرف می

 کنم.اشاره می

 

 ؟ من دیگه برم.یمامان کاری ندار -

 

 آوردم.کجا مامان جون؟ تازه داشتم برات میوه می -

 

 زنم.لبخند می
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نه دیگه برم کار دارم فردا میام دنبالتون، فقط یه  -

زنی با چیزی مامان شماره رو که بهت دادم زنگ می

 کنی.و مشخص میو ساعتشکنیمادرش صحبت می

 

 پس تو زنگ زدی چی گفتی؟ -

 

 خارونم.می پشتِ سرم رو

 

خوام بیام و میخوامو میمن فقط گفتم که دخترشون -

 خواستگاری.
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 کوبه.حرصی رو دستش می

 

ی آخه من از دستِ تو چی کار کنم پسر؟ چرا همه -

و و بدونِ مشورت می کنی، فکر نکرده یه کاریکارات

 دی؟انجام می

 

 کنم.رو جمع میصورتم 

 

 خداحافظ. ممامان باز شروع نکن، من رفت -

 

زنم و سوارِ دم و از خونه بیرون میدستی تکون می

 رونم.شم مستقیم سمتِ آپارتمانِ خودم میماشین می
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امیدوارم اون دختر از کاری که کردم اشتباه برداشت 

نکنه، باید بدونه که این قضیه هنوز هم ازدواجِ صوریه 

 افته.یست اتفاقی بیقرار ن
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 ۳۶پارت#

 

 

**** 

 

ی کوچیکِ ایستم و موهام رو با حولهجلوی آینه می

دم ام رو به میز تکیه میهکنم، دستدستی خشک می

کنم، من واقعاً از این و به تصویرِ خودم تو آینه نگاه می

کنم مطمئن نیستم این که اصالً کارِ کاری که دارم می

خوام به خاطرِ یه درستی هست یا نه، چه طوری می

زندگیِ خودم و اون دختر رو خراب کنم؟  ارثیه تمامِ
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تم رو بدونِ فکر ی تصمیماشاید حق با مامانِ، من همه

کردم، از دم، شاید بهتر بود بیش تر فکر میانجام می

همون اول که به عمو دروغ گفتم اگه به جای فکر کردن 

گفتم که به این قضیه زنگ نمی زدم به عمو و نمی

افتادم، ی دردسر نمیوکسی تو زندگیم هست االن ت

گن دروغ دروغ میاره حاال مجبورم دروغ راسته که می

ی تا زندگیم و بسازم ولی زندگی ای که بر پایه بگم

 شه؟دروغ باشه مگه ساخته می

با خودم فکر می کنم از یک ماه پیش که این موضوع 

شروع شد از همون روزی که عمو زنگ زد و گفت که 

کردم و کمی بیش تر فکر می هوصیت نامه رو خونده، اگ

 کرد، آخگفتم شاید االن همه چی فرق میدروغ نمی

وصیت نامه همون وصیت نامه ای که زندگیم رو به هم 
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ریخت، کاش پدرم موقعِ نوشتنِ وصیت نامه یه خورده 

داد، کرد یا حداقل یه توضیحی بهم میبه من فکر می

ونست؟ یا دو الیقِ این کار  چی تو من دیده بود که من

کرد که اگر شاید بهم اعتماد نداشت! چرا فکر می

گی تشکیل ندم بهتره تمامِ اموالش ازدواج نکنم و زند

وقف بشه؟ یعنی من این قدر الیق نبودم که بتونم از 

اموالش نگهداری کنم؟ قرارِ با ازدواج کردنِ من چه 

افته؟ چی قرارِ تو من تغییر کنه؟ من حتی اگه اتفاقی بی

ها هم بگذره اینم با همین رَوشِ زندگی با همین سال

کرد ی رو برام انتخاب میطرزِ فکر، حاال اگه خودش یک

کرد که باید ازدواج کنم شاید قابلِ قبول تر و اجبار می

بود ولی این مسئله رو باز گذاشته یعنی فقط تأکیدش 
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بر اینِ که من ازدواج کنم، این چیزیِ که واسه من قابلِ 

 ت، چرا؟سدرک نی

گیرم، سمتِ کمدِ و نگاهم رو از آینه می کشمپوفی می

زنم، با موهای نمدار هام رو تن میلباس رم ولباس می

دارم تا با این دختر شینم و تلفن رو برمیروی تخت می

کنم یه چیزایی باید بینِ ما کمی صحبت کنم، فکر می

شم گیرم و منتظر میروشن بشه، شماره اش رو می

های کشه، دونه دونه بوقب بده ولی زیادی طول میاجو

خورم، یعنی واقعاً شمارم و حرص میممتد و می

خواد جوابِ من رو بده؟ این دختر زیادی مغروره نمی

خیلی بیش تر از چیزی که الیقشه، کاش بدونه نباید 

خوام نوارِ قرمز رو من رو سرِ لج بندازه، عصبی می

 رسه:ه گوشم میبش بکشم که صدای هول زده
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 بله کاری داشتین!؟ -
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 ۳۷پارت#

 

 

 گم:ندازم و خیلی جدی میابروهام رو باال می

 

تو انگار بلد نیستی چه جوری باید جوابِ تلفن بدی،  -

 ه عهده بگیرم.مثلِ این که این وظیفه رو خودم باید ب

 

صداش پایین تر میاد، انگار کمی عصبی شده که غر 

 زنه:می
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ای داشته کنم شما در مقابلِ من وظیفهفکر نمی -

باشی، اصالً نگاه به ساعت کردی؟ االن موقعِ زنگ 

 زدنه؟

 

ندازم، چرخونم و نگاهی به ساعت میچشمم رو می

ده، شاید حق با اونِ ساعت نیمه شب رو نشون می

واقعاً االن زمانِ مناسبی برای زنگ زدن نیست، گلوم 

 کنم: جدیم رو حفظ میتِرو صاف می کنم و حال

 

کنم بعد از موضوعِ امروز یه توضیح به من فکر می -

 بدهکاری.
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من هیچ توضیحی به شما بدهکار نیستم، نکنه  -

یادتون رفته که این بال رو شما سرم آوردین؟ اگه با 

کشوندین این و اون جا نمیون مناون قرارِ مسخرت

 افتاد.اتفاق نمی

 

عرضِ  کنم طول وو شروع می مشکفری از جام پا می

 اتاق رو قدم زدن.

 

و بردی چی؟ االن من مقصر شدم؟ شما آبروی من -

 خانم!
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من آبروی تو رو بردم؟! اونی که آبروش رفته آبروی  -

گفتی که  منِ نه شما، اصالً شما به چه حقی به مادرِ من

 خوای؟و میمن

 

 ره:شه و صدام کمی باال میهام گشاد میچشم

 

 طلبکارم هستی؟! -

 

 معلومه که طلبکارم. -

 

 خندم.عصبی می
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کنم، من بهت کمک من اصالً شما زنا رو درک نمی -

کردم اینم جای دستت درد نکنه تِ! نکنه یادت رفته 

 خواست بُکشتت؟عموت می

 

و اومدیم خونهافتاد، میتفاقی نمیاصالً هم همچین ا -

که شما  کردیم لزومی نداشتو حل میمونمشکل

 و بد تر خراب کنین.و همه چیزدخالت کنین

 

کشم، این قدر محکم که کالفه چنگی تو موهام می

شه، این دختر کنم موهام از ریشه کنده میحس می

 کنه با این حرفاش.و دیوونه میمن
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و تو دم متأسفم که به خاطرِ تو خودمواقعاً واسه خو -

 دردسر انداختم.

 

ورتون نکرده ارو نکنین، کسی مجبکتونستین این می -

 بود.
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 ۳۸پارت#

 

 

هام رو مشت می کنم تا کمی خشمم رو کنترل دست

 گم:کنم و با حرص می

 

ببین دختر شانس آوردی که این جا نیستی، اگه االن  -

آوردم که هام بودی بالیی به سرت میجلوی چشم
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هیچ  های آسمون به حالت گریه کنن تا یاد بگیریمرغ

 کس حق نداره با من این جوری حرف بزنه.

 

ده پر صدا، صدای خندش رو تارهای شنواییم خنمی

 ش.کشه، لعنت به این مدلِ خندهخط می

 

کنم زنه، فکر میگم آقای نیکزاد ساعت زنگ میمی -

 دیگه باید از خواب بیدار بشین.

 

گیرم و چند تا نفسِ عمیق واسه آروم هام رو گاز میلب

کشم، اگر قرار باشه این جوری ادامه بدم و تا می نشد

خودِ صبح با این دختر دعوا کنم با این زبونِ دراز یه 

 زنه و کم نمیاره.ریز حرف می
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و بیدارِ صحبت بعداً در موردِ این که کی خواب -

کنیم، االن زنگ زدم بهت بگم که برای فردا آماده می

ی مسخره لهصدی حوی اول بعله رو میباشی، جلسه

اشتیم این بازی ندارم، طبقِ همون برنامه ای که د

گیره، هم من هم تو مشکالتمون که ازدواج صورت می

ره خواستیم رسیدیم هر کی میحل شد به چیزی که می

 پِیِ کارِ خودش.

 

 و قراری نذاشتم.من با شما هیچ قول -

 

 یعنی چی؟ -
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من از  ،و تو دردسر انداختییعنی شما خودت خودت -

کنم، میقبول ن واولش گفتم به هیچ وجه این ازدواج

 ست ازدواجِ صوری.واقعاً مسخره

 

 زنم، پر صدا که به گوشش برسه.پوزخند می

 

 ده؟پس این خواستگاری چه معنی ای می -

 

دونم شما خودت زنگ زدی، تشریف بیارین نمی -

 قدمتون روی چشم ولی من جوابم مثبت نیست.

 

 زنم:دازم، کنایه مینباال می وابروهام ر
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ین ناز کردنا واسه اینِ که تو همون ی انگو که همه -

 و باختی؟نگاهِ اول دلت

 

 کشه:ای میکنه و کفری جیغِ خفهکمی مکث می

 

و یه ببین جنابِ نیکزاد حتی اگه خدا بزنه به کمرم -

روزی عاشقت بشم که محالِ تو اصالً از اون تیپ 

و اگر شد حتی اگه از ه من خوشم بیادکآدمایی نیستی 

و هیچ وقت این قضیه رو نمی فهمی، عشقت بمیرم ت

 آقای از خود راضیِ خود شیفته.
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شه، تو از اون تیپ آدما نیستی که هام تو هم میاخم

هایی من خوشم بیاد یعنی چی؟ مثالً از چه جور آدم

 خوشش میاد که من اون جوری نیستم؟

 

 گم:دم، میاهمیتی نمی

 

منم های خب خوبه خوش حالم کردی چون تو برنامه -

تونیم با هم دختر بچه ای مثلِ تو نیست پس خوب می

 کنار بیایم.

 

 اگه نطقِ بلند باالتون تموم شد قطع کنم. -
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 تا حاال کسی بهت گفته که چه قدر بی ادبی؟ -

 

کنه، عصبی به تلفنِ گه و تماس رو قطع میچیزی نمی

کنم و با خشم رو تخت پرتش می هقطع شده نگا

، لعنت به من که خودم و درگیرِ کنم، لعنت به منمی

 ها کردم.بازی با بچه
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 ۳۹پارت#

 

 

********** 

 

یی هم رسید، جلوی باالخره زمانِ این خواستگاریِ کذا

کنم، به روسریِ آینه نشستم و به تصویرِ خودم نگاه می

مالیمی که به اجبارِ مهرانه  سفید و کت و دامنِ صورتیِ
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پوشیدم، چتریِ موهام رو به طرزِ زیبایی درست کرده و 

صورتم نشونده، لبام رو آویزون  آرایشِ مالیمی رو

آثارِ  کنم و بهش نگاه می کنم، جوری با ذوق بهمی

کنه هر کی ندونه فکر هنری ای که ساخته نگاه می

 کنه ماهر ترین آرایشگرِ رو زمینِ.می

 

ت تو آرایش کردن زیادی اغراق نکردیم؟ این نظر هب -

خواستگاری که واقعی نیست، حاال با خودش فکر 

 کنه چه قدر ذوق کردیم.می

 

کوبه، دستم رو جلو میاد و با دست محکم تو سرم می

 گم:ذارم و با آخِ بلندی میای ضربه میرو ج
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 کنی دیوونه سرم درد گرفت؟!چی کار می -

 

 گه:نب میشینه و حق به جادست به سینه می

 

افته، خنگِ خدا ما و زدم تا عقلت به کار بیاین -

پسرِ  دونن، اون عموی پیردونیم الکیِ بقیه که نمیمی

 دونه.ت که نمیدیوونه

 

 گیرم.گاهم رو ازش میکنم و ناخم می
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ی اینا تقصیرِ اون داداشِ هرکولِتِ، اگه اون اصالً همه -

داد االن من توی دردسر نیوفتاده یمو ناین پیشنهاد

 رفتم.بودم، اصالً به جهنم دانشگاه نمی

  

 ذاره.هاش رو رو بازوم میدست

 

و ناراحت نکن حاال که ببین عزیزم به نظرم خودت -

ده، این جلسه که بگذره راحت جوابِ رد اتفاقی نیوفتا

 و تمام.دیمی

 

ار شهام فهام رو رو شقیقهزنم و دستپوزخند می

 دم.می
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دونی من تو چه دردسری افتادم، خوبه تو انگار نمی -

شناسی، چه و میی حساسمو خانوادههمه سالِ مناین 

طوری نه بگم وقتی این قضیه رو عمو پرهام فهمیده از 

بد تر به آقا بزرگ گفته؟ من اگه جوابِ رد بدم همه 

آخ کاش بابام  "نالممی "ذارن برامدیگه آسایش نمی

 ود.ب

 

 گه:گیره و با بغض میسرم رو تو بغلش می

 

و اذیت نکن، شاید بمیرم برات نسیم، این قدر خودت-

ی خوبش نگاه کن افتاد، به جنبهباید این اتفاق می

 وده باشه.شاید خیری تو این کار ب
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 ۴۰پارت#
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چه خیری مهرانه؟ به نظرت خیری تو این کار  -

 م.ی خودمون کردیو مسخرهمدهست؟ ما عمالً کلی آ

 

 این کار از اولش اشتباه بود نسیم گفته بودم. -

 

ده جواب بدم، هول زده از صدای زنگِ در اجازه نمی

 شم.جام پا می

 

 مهرانه اومدن! -
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 زنه.لبخندِ پر استرسی می

 

 بهتره بریم بیرون. -

 

کنم و سری تکون می کمی موهام رو داخلِ روسری فرو

 دم.می

 

 باشه بریم. -

 

 ریم، گیرم و با هم بیرون میستش رو میپر استرس د

های آقاجونی هام تو چشمبه محضِ بیرون رفتن چشم

کنه که پیشِ عمو پرهام نشسته و با خشم نگاهم می
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دم و نگاهم رو ازش شه، آبِ دهنم رو قورت میقفل می

دم و های مهرانه رو محکم تر فشار میگیرم، دستمی

حیاط رو باز کرده و من  ایستیم، مامان درِدر می کنارِ

بینمش، جنابِ نیکزاد همراهِ یه خانوم و یه دخترِ کم می

شن، دسته گلِ بزرگی که سن و سال وارد می

شه، من عاشقِ گالم، همراهشونِ باعثِ لبخندم می

کنه و کنارمون میان، سرم رو پایین مامان تعارف می

 ی اون زن که حتماً خیرههِندازم، واقعاً این نگامی

 خوام.مادرشه رو نمی

 

 سالم. -

 

 کنه.دستش رو سمتم دراز می
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 سالم عزیزم. -

 

ده و هام میدم، فشاری به انگشتباهاش دست می

 گه:کشه، رو به مهرانه میدستش رو عقب می

 

 ببین کی این جاست! خوبی مادر؟ -

 

 سالم خاله سلطان، شما خوبین؟ -

 

 ممنون. -
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ن این مدلیِ ولی از حق نگذریم هاشونا انگار کالً اسمیا

این زن واقعاً سلطانِ اسمش کامالً برازندشه، مامان 

 جلو میاد.

 

 بفرمایید لطفاً. -

 

شه نگاهِ منم پشتِ سرش سلطان خانوم که داخل می

شه، چه ابهتی داشت ای خدا، سرش رو بلند کشیده می

خوره، رو می شخواد سالم بگه که حرفکنه و میمی

گاهِ عمو پرهام قفلِ و من متعجب نگاهش تو ن

کنه، انگار کنم، نیکزاد گلوش رو صاف مینگاهشون می

شه واسه سلطان خانوم چون دستی به این محرکی می

کشه و با سالمِ نه چندان رسایی سمتِ روسریش می
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خوام نفسِ عمیق بکشم که گردنم ره، میمبل می

به های گشاد شده ه، با چشمشتوسطِ کسی فشرده می

 کنم.اون دختره که به گردنم آویزونِ نگاه می

 

 سالم زن داداش. -
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 ۴۱پارت#

 

 

 سالم زن داداش. -

 

 کنم.هام رو دورش حلقه میو دستزنم لبخند می

 

 سالم. -
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 گه:م میشه و حینِ بوسیدنِ گونهازم جدا می

 

 من شکرانه هستم، خواهرِ سپاس. -

 

 دم:با لبخند جوابش رو می

 

 نسیمم، خوشبختم. -

 

 زنه.لبخندِ عمیقی می

 

 وای مهرانه چه طوری؟ -
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شه، این دختر انگار دستش دورِ گردنش آویزون می

کنن که ی مهربونه، با مهرانه خوش و بش میزیاد

 پیچه:صدای جنابِ نیکزاد تو گوشم می

 

 بفرمایید خانومِ با ادب. -

 

گل رو ازش م و حرصی دسته نکچپ نگاهش می

رم تا گیرم و با یه چشم غره سمتِ آشپزخونه میمی

شه گلدون رو بذارمشون تو گلدون، کارم که تموم می

شم، جمع این قدر ساکته رایی میدارم و واردِ پذیبرمی

شینم که آقا شم، کنارِ مهرانه رو مبل میکه متعجب می

 کنه:بزرگ گلوش رو صاف می
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ی شما بزرگ ترِ مرد ادهون تو خانوجخب پسر  -

 نداشتین که باهاتون بیاد؟

 

هنوز سؤالِ آقا بزرگ کامل نشده که مادرش پیش قدم 

 شه:می

 

ترم پس بفرمایید من خودم از هر مردی مرد  -

 و بکنین.تونصحبت

 

کنم، این زن چرا های درشت شده نگاهش میبا چشم

و پرهام، مدم به عقصدِ دعوا داره؟! نگاهم رو می

ده خطِ صورتش خیس از عرقِ، عجیبه که جوابی نمی
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سی حرفی بزنه ولی ده کقرمزش پدرشه و اجازه نمی

 االن و این سکوت!

 

 چای بیاره؟!خواد عروس خانوم نمی -

 

به سلطان خانم که با لبخندِ عجیبی  دمنگاهم رو می

 دم.کنه، سری تکون مینگاهم می

 

 چشم االن میارم. -

 

شم، سینی و شم و واردِ آشپزخونه میمیم پا ااز ج

های خوشگلی که مامان آماده کرده رو فنجون
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شه و دارم، حینِ ریختنِ چای مهرانه هم وارد میبرمی

 یاد.کنارم م

 

 نسیم یه خبراییِ. -

 

 چه خبری؟ -

 

دونم فقط اوضاع غیرِ عادیِ، خاله سلطان انگار نمی -

 قصدِ جنگ داره.
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 ۴۲تراپ#
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دونم فقط اوضاع غیر عادیِ، خاله سلطان انگار نمی -

 قصدِ جنگ داره.

 

 دم.هام رو رو هم فشار میلب

 

 .منم حس کردم -

 

ببین بیرون با آقا بزرگت هی دارن به هم متلک  -

شه و سفید میندازن، بیچاره آقا سپاسم هی سرخمی

 خوره.و میخون خونش

 

 .ندازمابروهام رو باال می
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 یعنی چی؟ -

 

دونم ولی به خدا یه چیزی هست، انگار همدیگه نمی -

 شناسن، عمو پرهامت چرا این قدر ساکتِ؟رو می

 

ذاشت کسی منم دقت کردم، حالتِ عادی نباید می -

 حرف بزنه.

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

 اومد.و ابرو میدونم االنم بیا بریم خاله حوا چشمنمی -
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 کنم.اشاره می نبا سر به قندو

 

 اون قندونارو بردار بریم. -

  

کنم، رم و شروع به تعارف میبا سینیِ چای بیرون می

رم که با اخمِ عمیقی نشسته و اول سمتِ آقاجون می

رم که داره، سمتِ عمو میبدونِ نگاه کردن به من برمی

 کنه:با دست اشاره می

 

 به خانوم تعارف کن. -
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 رم:سلطان خانوم می کنم و سمتِاطاعت می

 

 بفرمایید. -

 

ندازه، هام میحینِ برداشتنِ چای نگاهِ عجیبی به چشم

این نگاه خریدارانه نیست از همونایی که مادر شوهرا 

ندازن، این هاشون تو مراسمِ خواستگاری میبه عروس

کنه و هاش رو با زبون تر میست، لبنگاه یه جورِ دیگه

 گه:می

 

 گی داری، ارثیه درسته؟نشهای قچه چشم -
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دم، چرا فکر کنم و با مکث جواب مینگاهش می

های عمو پرهام رو به کنم کنایه زد؟ من دقیقاً چشممی

 ارث بردم.

 

 بله ارثیه. -

 

 کنه.با ابرو به عمو اشاره می

 

 به پدرت رفتی؟ -

 

 زنم.لبخندِ کوچیکی می
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 پدرم فوت کردن، ایشون عموم هستن. -

 

 ندازه.باال می ورابروهاش 

 

 متوجه شدم. -

 

دم و سینی رو سمتِ نیکزاد که مثلِ سری تکون می

گیرم، بدونِ حرف دستش رو برجِ زهرمار نشسته می

هام رو تو داره، چشمکنه و فنجون رو برمیدراز می

چرخونم، چه قیافه ای هم واسه من گرفته کاسه می

ش راانگار التماسش کردم بیاد خواستگاری، از کن

های کش اومده رم، با لبگذرم و سمتِ شکرانه میمی

 داره.فنجون رو برمی
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 مرسی. -

 

 زنم.لبخندی بهش می

 

 نوشِ جان عزیزم. -

 

 گردم.کنم و سرِ جام برمیها رو تعارف میی چاییبقیه

جمع این قدر ساکت هست که با تعجب بهشون نگاه 

 وگن؟ سکوت جوری فضا رکنم، چرا چیزی نمیمی

گرفته صدای دونه انداختنِ تسبیحِ آقا بزرگ به وضوح 
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گیره و ، مامان چادرِ رنگیش رو محکم میشهشنیده می

 کنه.با دست اشاره می

 

 تون سرد شد.بفرمایید خانومِ نیکزاد چایی -
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 ۴۳پارت#

 

 

 تون سرد شد.بفرمایید خانومِ نیکزاد چایی -

 

 کنه.از میبهاش رو سلطان خانوم کمی اخم

 

 ممنون جانم. -
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 گه:کنه و به نیکزاد میآقا بزرگ گلوش رو صاف می

 

 ی من آشنا شدی پسر جان؟چه طور با نوه -

 

چرخونم، واقعاً این جا یه چیزی نگاهم رو بینشون می

درست نیست، چرا آقا بزرگ این جوری بهشون نگاه 

 ده؟کنه؟ وای اون به کنار االن چی جوابش رو میمی

و دیده؟ آقا جون  من خاک بر سرم نگه تو کافی شاپ

ذاره به خدا، نیکزاد حینِ مثلِ عمو نیست من و زنده نمی

به حرف میاد و به مهرانه اشاره  مرتب کردنِ کتش

 کنه.می
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و تو یه شرکت کار من با برادرِ ایشون دوست هستم -

 کنیم، اتفاقی دیدمشون.می

 

 ده:ه و ادامه میزنداآقا جون نگاهی به من می

 

 یه کمی از خودت بگو، از کارت زندگیت. -

 

دونین سپاسِ نیکزاد هستم، سی و که میخب اسمم -

و صادراتِ میوه دارم، درآمدم کتِ وارداتسالمه، یه شر

 و ماشین هم دارم.خوبه، خونه

کنم، جوری با اعتماد به نفس حرف خیره نگاهش می"

کنه ذوبِ خودش میجزنه که هر شنونده ای رو ممی
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و ماشین دونم خونه کنه الاقل میخود میولی تالشِ بی

 "ی ما نیستخانواده مالکِ

و دخترتون از هیچ مشکلی ندارم از نظرِ مالی شکرِ خدا

 کنم تأمین هستن.این بابت فکر می

 

 از خودت چی داری؟ -

 

شه و به عمو که خیلی جدی این سپاس ساکت می

 ده.می کنه و سرش رو تکونیمحرف رو زده نگاه 

 

شم، هر چی که گفتم واسه متوجهِ منظورتون نمی -

 خودمه.
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 ده.خنده و سرش رو تکون میعمو می

 

 ی ما مهم نیست همینتنها چیزی که واسه خانواده -

و فالن، از خودت چی و ماشینچیزاییِ که گفتی خونه

 خوام ببینم چند مرده حالجی.داری جوون؟ می

 

 گه:از این که سپاس جواب بده مادرش میل بق

 

پسرِ من مرد ترین مردِ دنیاست جنابِ رحمانی،  -

ی پا پس کشیدن، بچهی راه و که میونهدیدیم مردایی

و بلد نیست، اون چیزی که من راهِ نامردی کردن
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ها ندارن پسرِ من داره چون به پدرش رفته، خیلی

 ون تکون بخوره.مها نذاشت ما آب تو دلمردی که سال

 

شه که آقا ی عمو به مادرِ سپاس طوالنی مینگاهِ خیره

 گه:بزرگ می

 

القت خوب و اخو زندگی باشیهمین که اهلِ زن -

 و دم نباشی یعنی مردی.و اهلِ دودباشه
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 ۴۴پارت#

 

 

ده و من نگاهم به اون موهایی سپاس سری تکون می

کنه، واقعاً زنه گیر مییمزیرِ نورِ چراغ عجیب برق که 

هام واسه شوهر، چشم و ابرو مشکی یکی از ایده آل
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هام فرق داره بودنش بود این دیگه زیادی با ایده آل

ی مجذوب کننده ای رو ولی جذابه، دقیقاً همون چهره

گفت، همون هیکلِ خیلی خوبی که داره که مهرانه می

این  کنه ولی چی دیده پدرش توهر کسی رو مسخ می

ی ده؟ قطعاً این مجسمهمرد که اون وصیت رو کر

ی ورودش محکم صحبت کرده تا غروری که از لحظه

االن یه چیزی داره که الیقِ این کار بوده ولی چی خدا 

 دونه. با صدای آقا بزرگ به خودم میام.می

 

و بعد بهتون جواب اجازه بدین ما یه کم فکر کنیم -

 دیم.ب
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کنه، م میپاسی که با خشم نگاهسدم به نگاهم رو می

ره و یه ابروم رو واسش باال ی لبم باال میگوشه

 ندازم.می

واقعاً فکر کرده بود این ازدواجِ صوری قراره شکل 

کنم، قیدِ بگیره؟ حتی اگه بمیرم هم این کار رو نمی

 زنم ولی ازدواج نه.دانشگاه رو هم می

 

 ریم.سپاس پاشو ب -

 

ه همراهِ خانومِ ندازم، مامان با عجلابروهام رو باال می

 شه.نیکزاد از جاش پا می
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 کجا، شام تشریف داشته باشین. -

 

نیکزاد و خواهرش هم به تبعیت از مادرشون از جا 

 شن.شون پا می

 

 شیم.نه مزاحمتون نمی -

 

 ی خودتونه چه مزاحمتی.کنم خونهخواهش می -

 

 ، خداحافظ.خب با اجازه -
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ده و بدونِ نگاه ست میو آقا بزرگ د ونیکزاد با عم

ره، یعنی خاک تو سرش کردن به من سمتِ بیرون می

انگار این نبود دیروز سینه سپر کرده بود من 

خواد جلوی بقیه خوامش، این قدر مغرورِ نمیمی

های عزیز رو خداحافظی کنه الاقل شک نکنن، مهمون

ای همحضِ رفتنشون عمو با قدمکنیم و به بدرقه می

های آقا بزرگ و به صدا زدن رهبلند از در بیرون می

کوبه، هنوز تو ده، آقا بزرگ عصبی در رو میاهمیتی نمی

رم و حیاطیم که باز زنگ به صدا در میاد، سمتِ در می

کنم، مهرشاد پشتِ درِ، با دیدنش لبخند بازش می

 زنم.می

 

 ایین.سالم خوش اومدین، بفرم -
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 منم خشک ن صورتِ جدیش لبخندِ وش با انگاهِ خیره

 کنه.می

 

 چیزی شده؟ -

 

 کشه.دستی به صورتش می

 

 گی مهرانه بیاد دیر وقته.سالم، نه می -

 

 خب بیاین تو. -
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 نه تو ماشین منتظرم. -

 

 باشه. -

 

 پرسه:رم که مامان کنجکاو میداخل می

 

 کی بود مادر؟ -

 

 کنم.یبه مهرانه اشاره م

 

 ومده دنبالت.امهرانه داداشت  -
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 زنه.مهرانه لبخند می

 

 چه به موقع. -

 

دوئه و خیلی زود با کیف و مانتوش سمتِ خونه می

 ره......بیرون میاد و با یه خداحافظی از جمع بیرون می
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 ۴۵پارت#

 

 

************** 

 

کنم و با اخم به صورتِ سرِ خم شدم رو بلند می

کنه خیره گاه مینشاپوری که حق به جانب بهم 
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شم، بعدِ خواستگاری و اون دعوای بزرگی که با می

واستگاری کرد و از همه خاطرِ رفتاری که تو خ مامان به

بد تر پاش رو تو یه کفش کرده که این دختر نه، االن 

تونم همه جا این جام و این قدر عصبانی هستم که می

ی رکنم با لحنِ مالیم ترو به آتش بکشم ولی سعی می

 صحبت کنم که شاید تو گوشش فرو بره.

 

 شاپوری کار کردن با تو زوریِ مگه؟ -

 

شه، با همون لحنِ غلیظ تر می اخمِ بینِ دو ابروش

 گه:کوچه بازاریش می
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و نگفتیم فقط حرفِ من اینه چرا این نه آقا ما این -

گین و االن میگرفتینهمه سال ازمون جنس می

ده؟ کاری اشتباه رخ نمی خوایم؟ یعنی تو هیچنمی

 انسان جایزالخطاست ما هم اشتباه کردیم.

 

دم، خودکارِ تکیه می خندم و به پشتیِ صندلیبلند می

 چرخونم و حرفش رو تکرار می کنم:تو دستم رو می

 

شم و به جلو خم آنی جدی می "اشتباه رخ داده  -

تو اشتباه نکردی  "دمشم، با صدای بلندی ادامه میمی

 و کاله بذاری.خواستی سرِ منوری تو میپشا

 

 هام...به جونِ بچه -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

بی گناهش رو  هایپرم تو حرفش تا جونِ بچهمی

 قسم نخوره.

 

هات چه گناهی کردن؟ چرا قسم نخور شاپوری، بچه -

قسمِ دروغ می خوری؟ از پونصد تا جعبه ای که بهم 

 دادی صد تاش کامل خرابه.

 

 گه، از جام پاچیزی نمی وندازه سرش رو پایین می

 شینم.روش می شم رو بهمی

 

بول گی یعنی خودت قو چیزی نمیاین که ساکتی -

داری که اشتباه کردی، من اولش بهت گفته بودم 
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قانونِ من برای کار کردن صادق بودنِ، تو با من صادق 

نبودی بهتره دیگه با هم کار نکنیم، دارم محترمانه 

دیگه هم دوست داشته باشی  رگم اگه یه جوبهت می

تونم بهت بگم ولی عواقبش پای خودت، خب اونم می

شه یا از راهِ دیگه وارد میگی کارمون تموم چی می

 بشم؟
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 ۴۶پارت#

 

 

آقا داری بی انصافی می کنی، این همه سال داریم با  -

 م هیچ اشتباهی نبوده این یه بارو ببخش.کنیهم کار می
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کنم، سرش رو پایین ش میزنم و نگاه پوزخند می

کشم و شه، نفسِ عمیق میندازه و به زمین خیره میمی

 کنم:گلوم رو صاف می

 

 و زدی.شاپوری جمع کن برو دیگه دلم -

 

کنه، از جاش سرش رو باال میاره و با خشم نگاهم می

گرده کنه بر میره، بازش که مییشه سمتِ در مپا می

 گه:با لحنِ عصبی می مهاو خیره تو چشم

 

شه نیکزاد، به هم و تو به این جا ختم نمیکارِ من -

 رسیم.می
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دم، همین مونده ی برو بابا تکون میدستم رو به نشونه

ره و از رو تهدید کنه، از اتاق بیرون می این الدنگ من

های قدیِ داخلِ اتاقم جرهشم و سمتِ پنجا پا می

ها هستم کلی خرج کردم هررم، من عاشقِ این پنجمی

سر تا سری رو توی این  یتا بتونم این دو تا پنجره

کنم و به بیرون خیره اتاق داشته باشم، آروم بازش می

شم، خیابونا شلوغه و این اعصابم رو بیش تر به هم می

نِ همیشه دود کشم و به آسموریزه، نفسِ عمیقی میمی

ی کافی این زهاکنم. به اندی این شهر نگاه میگرفته

داغونم، مدت دغدغه داشتم جوری که االن حسابی 

هایی مثلِ تونم با آدماین قدر خراب که دیگه نمی

شاپوری سر و کله بزنم، چیزی که بیش تر عصبیم 

کنه اینِ که یک هفته از وقتِ خواستگاری گذشته و می
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ی نسیم نیست و این بیش تر خانواده هیچ خبری از

، اگه قبول نکنه تو درد سرِ بزرگی هکنم میدیوونه

چی پیچیده بهَم،  ز اون مامان، کالً همهافتم، بد تر امی

شم و این روز به روز دارم به اومدنِ عمو نزدیک تر می

که من با یه دورغ کشوندمش به کشوری که 

ی به صورتم هاست پاش رو توش نذاشته. دستسال

دارم، رم، تلفن رو برمیکشم و سمتِ میز میمی

 گیرم تا یه قهوه سفارش بدم.آبدارخونه رو می

 

 عباس آقا یه قهوه برای من بیار. -

 

هام رو رو ذارم و دستگوشی رو سرِ جاش می

دم، سرم درد ذارم و کمی ماساژشون میهام میشقیقه
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که گرفتم ولی کنه تو ذهنم آشوبِ، آشوبِ تصمیمی می

کنه. تقی به می مدونم درسته یا غلط و این کالفهنمی

 .کنمخوره و من سرم رو بلند میدر می

 

 بفرمایید. -

 

عباس آقا مثلِ همیشه زود تر از چیزی که ازش انتظار 

ذاره، لبخندِ شه و قهوه رو روی میز میره داخل میمی

تا زنم، سینیِ خالی شده رو با دو کوچکی بهش می

 گه:گیره و میدستش می

 

 امری نیست آقا؟ -
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 تونی بری.درد نکنه میدستت  نه -

 

کنه و هم زمان با بستنِ در توسطِ عباس عقب گرد می

ندازم و ش میخوره، نگاهی به صفحهآقا تلفنم زنگ می

دم تا شاید این بینم و جواب میی کتی رو میشماره

 جوری کمی آروم بشم.

 

 سالم. -
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 ۴۷پارت#

 

 

 سالم. -

 

 سالم عشقم، چه طوری؟ -
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دم و فنجونِ قهوه ام رو با پشتیِ صندلی تکیه می هب

 رم تا جرعه ای ازش بنوشم.دستِ آزادم باال میا

 

 خوبم، تو چه طوری؟ خبری ازت نیست، قهری؟ -

 

ست، هایی که زیادی اغوا کنندهخنده، از همون خندهمی

شه لعنت بهش حتی صدای خندیدنش هم باعث می

نباید رو بکنم،  هکنترلم رو از دست بدم و کاری ک

شینه، گوشم ی لبم میلبخندی از خندیدنش گوشه

 بلعه.دی سکسیش رو میصدای زیا
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تونم با تو قهر کنم، خیلی دلم من اگه بخوام هم نمی -

و از خودت خاطرِ اون دو شبی که منخواست بهمی

و روندی قهر کنم ولی چی کار کنم دیگه مهربونم

 شه.نمی

 

برات  و حسابیاین دو شب هخب پس واجب شد ک -

دی مونه که بهم اهمیت نداتالفی کنم ولی یادم می

 دقیقاً یک هفته.

 

هاتم هی از دونی من عاشقِ تالفیجون... تو می -

خوای آتیشم زنی تا من دلم بلرزه، میتالفی حرف می

 بزنی؟
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ذارم، سرم رو به پشتیِ مبل تکیه فنجون رو رو میز می

 بندم.می هام رودم، چشممی

 

 کنی کتی.داری تحریکم می -

 

خوای کنه، میر میآخ آخ آخ عشقِ من تا شب چی کا -

 بیام شرکت پیشت؟

 

 شم.جدی می
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و لوس نکن همین االنشم تا خیله خوب دیگه خودت -

دونی که خرخره پرم، وقتی میای پیشم آرایش نکن می

 زیاد دوست ندارم.

 

 ودم درست کنم؟خچشم عشقم، شام بیارم یا بیام  -

 

 گیرم، دوست ندارم بوی غذا بدی.شام می -

 

 بوسمت عشقم.بینمت، میمی باشه پس شب -

 

کشم، نگاهی م رو سر میکنم و قهوهتماس رو قطع می

ده، از جام پا ندازم هفت رو نشون میبه ساعت می
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زنم، موبایل و سوئیچ رو از رو شم و کُتم رو تن میمی

زنم، منشی با دیدنم ز اتاق بیرون میادارم و میز برمی

شه، از حق نگذریم از ی احترام از جاش پا مینهبه نشو

همون روزی که خواستم اخراجش کنم تا همین االن به 

جز مواقعی که ازش سؤال می پرسم هیچ صدایی ازش 

ی سکوتی که هشنوم اما واقعاً راضیم از این روزنمی

 گرفته.

 

 ؟امری داشتین قربان -

 

 کنم.با سر به اتاقِ مهرشاد اشاره می

 

 مهندس صادقی نیست؟ -
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ربان تو اتاقشون هستن، اگه امری دارین چرا ق -

 صداشون کنم؟
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 ۴۸پارت#

 

 

های محکمم رو واسه رسیدن دم و قدمسری تکون می

دارم، دستم رو رو دستگیره ه اتاقِ مهرشاد برمیب

کنم، پشتِ میز می ذارم و بدونِ در زدن بازشمی

نشسته و کلی برگه جلوی دستشه، سرش رو بلند و 

 کنه.نگاه می

 

زنی! بدونِ در اختیار دارین جناب شما چرا در می -

 زدن بیا تو اتاق، باالخره رئیسی گفتن کارمندی گفتن.
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شم، در رو پشتِ سرم نم و واردِ اتاق میزلبخند می

 رم.بندم و جلو میمی

 

 چته تو؟ -

 

 گه:ندازه و بی خیال میای باال می نهوش

 

 من چیزیم نیست. -
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کنم، هر چه قدر کنم و نگاهش میهام رو ریز میچشم

هم که درگیر باشم حواسم به اطرافیانم هست و این 

 مهرشاد یه مشکلی داره.

 

کنم تو یه چیزیت هست، اون س میولی من ح -

 مهرشادِ همیشگی نیستی.

 

چیزی که نیست، تو معموالً هر  خب این چیزِ عجیبی -

 کنی اشتباه از آب در میاد.احساس می

 

 ندازم.ابروهامو باال می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 این جوریاس پس؟ -

 

 زنه.لبخند می

 

 دقیقاً همین جوریاست. -

 

می دونی، من چیزی که باید باشه خودت می -

 رم کاری نداری؟و پرسیدم. دارم میپرسیدم

 

 ندازه.نگاهی به ساعتش می

 

 ری؟ساعت چنده که داری میگه م -
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 رم.با خنده سمتِ در می

 

ها زمان از دستت ساعت هفتِ، کجای کاری؟ عاشقی -

 در رفته، خداحافظ.

 

 کنه:شینه که صدام میدستم رو دست گیره می

 

 سپاس؟ -

 

 ونم.چرخرو می سرم
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 بله؟ -

 

 خواستگاری چی شد؟ جواب دادن؟ -

 

 گم:یشه و کالفه مصورتم تو هم می

 

شه یه کالم فکر نکنم شدنی باشه، مامان راضی نمی -

 گه نه، انگار اونا هم نپسندیدن که جواب ندادن.می

 

ره ولی زود خودش ی لبش باال میکنم گوشهحس می

 کنه.رو جمع و جور می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شه؟شه؟ شرکت چی میچی میخب پس عموت  -

 

 ندازم.شونه ای باال می

 

و ، تو بد مخمسه ای افتادممدونم باید فکر کننمی -

 و یادت باشه، خداحافظ.باعثش تویی این

 

 زنم.شم و از اتاقش بیرون میمنتظرِ جواب نمی
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 ۴۹پارت#

 

**** 
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شم، سمتِ ی بزرگِ پیتزا واردِ خونه میبا جعبه

ذارم، صدای رم و پیتزاها رو روی میز میآشپزخونه می

ل از دیدنش اون عطرِ بشنوم و قهای کتی رو میقدم

گیرم و سرم نه، نفسی میکالمصبش اعالمِ حضور می

بینمش، لباسی که پوشیده از اون چرخونم و میرو می

ی فکر و عطرم المصب تره، شاید بهتره االن همه

خیالم رو بذارم کنار و به خودم برسم، این و اون 

کنه م شروع به نبض زدن میهایی که کنارِ شقیقهرگ

فهمونه این یه هشداره که طاقتم تموم شده، می بهم

م که خستگی های مردونهلعنت به من و اون حس

ایسته و ناپذیرِ، نگاهِ خیره ام بهشه که رو به روم می

هاش کنه و آنی لبهاش رو دورِ گردنم حلقه میدست

شینه، خوشم میاد خیلی زیاد این که هام میرو لب
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مه رو دوست دارم، از ابوسیده بشم اونم بدونِ برن

تا بوسیده بشن متنفرم،  هایی که همیشه منتظرنزن

تونه پیش اگه کسی طالبِ بوسه باشه قطعاً خودش می

کنم و هام رو تو موهاش فرو میقدم بشه، انگشت

کشمشون این یکی از عالیقمه، این آخِ خفه تو می

کنه، من این هام رو بیدار میی حسدهنم همه

پسندم، ازش اه با خشونت رو شدیداً میری هممعاشقه

 زنم.شم و لبخند میجدا می

 

شروعِ طوفانی ای داشتی ببینم بعدش چی کار  -

 کنی؟می

 

 هر کاری که تو دوست داشته باشی. -
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 کشم.بندِ تاپِ ساتنِ تنش رو با انگشتِ اشاره باال می

 

 من دوست دارم این تنت نباشه. -

 

 زنه.ره و چشمکِ ریزی مییگی لبش رو گاز میگوشه

 

 خوریم دیگه؟گی شام نیعنی می -

 

 دم.سرم رو تکون می
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و بخور تا من یه ی خوبیه اما تو شامتاینم گزینه -

م شاید یه دوشِ آبِ گرم تنِ دوش بگیرم خسته

 مو آروم کنه.کوفته

 

م کنه و انگشتش رو سینههاش رو آویزون میلب

 کشه.های فرزی میخط

 

 ای.شانسِ منه، بعدِ دو هفته خسته اینم ابی -

 

ذارم، سرم رو تو موهاش م رو پشتِ گردنش میدست

گیرم و پر حرص کنم و گازِ ریزی از گردنش میفرو می

 گم:می
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لعنتی همین االن مثلِ یه گرگِ زخمی آماده ام تا  -

ها بیش تر تحریکم نکن بذار بدرمت با این حرف

 امشب خشونت نباشه.

 

 و دوست دارم.مین خشونتمن ه اام -

 

شه با خشم مچش رو  شلوارم رد میدستش که از کمرِ

 گیرم.می

 

 بهت گفتم صبر کن تا دوش بگیرم. -

 

 شونه.ی کوتاهی رو لبم میبوسه
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چشم، قربونِ اون چشمات بشم من که عصبی  -

 کنه.شی آدم وحشت میمی

 

 زنم.لبخندِ یه وری می

 

 االن میام. -
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 ۵۰پارت#

 

**** 

 

کنم، سرِ کتی رو م رو باز میهای خستهبه زحمت چشم

ی لختمه و نفسم رو سنگین کرده، سرم رو به سینه
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چرخونم تا ببینم کیه که پشتِ هم پیغام چپ می

کنم که م بلند میفرسته، سرِ کتی رو از روی سینهمی

خوابه، خوره و رو بالشتِ کناری میخودش تکونی می

دم و گوشی رو از روی پا تختی تاجِ تخت تکیه می به

دارم، اول نگاهی به ساعتِ رو صفحه برش می

هام عت دوازدهِ نیمه شبه، دستی به چشمندازم، سامی

رو بعد از یک هفته ی چتِ نسیم کشم و صفحهمی

 کنم تا ببینم این همه پیغام چیه.خبری باز میبی

 

 )سالم، خوبین؟ کارتون داشتم(

 

 خواین جواب بدین؟(نمی )
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 ) واقعاً که!(

 

 ) لطفاً جواب بده(

 

 ) کارِ واجب دارم(

 

 ) اَه (

 

ندازم و پوفی نگاهی به اون همه ایموجیِ عصبانی می

خود درگیری داره پشتِ کشم، این دختر هم انگار می

کنه؟ واقعاً متوجه نشده وقتی سین هم چی قطار می

 .مکننکردم شاید ندیدم؟! تایپ می
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 ) سالم، چی شده؟(

 

 کنه.بالفاصله تایپ می

 

 ) چه عجب!(

 

 و خواب بودم() کنایه نزن ندیدم پیغامت

 

 ) مهم نیست(

 

 ) اگه مهم نیست چرا این قدر پیغام دادی؟ چی شده؟( 
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 خانوادم تصمیم گرفتن جوابِ منفی بدن( )

 

کنه ولی کنم، جوابِ رد شنیدن حالم رو بد میمی اخم

 کنم.ست مادرِ منم مخالفِ. تایپ مییاصراری ن

 

 ) مادر منم مخالفه(

 

 باشه با اون رفتاری که تو خواستگاری کرد( ) بایدم

 

ای کنه این دختر بچهکنم، داره زیاده روی میاخم می

شم و شلوارم رو الن دقیقاً مدیونِ منِ، از جام پا میکه ا
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ش رهشم و بالفاصله شما، از اتاق خارج میزنمتن می

ی دم و به فاصلهگیرم، عصبی پام رو تکون میرو می

همین چند تا بوق تا جواب بده قدِ یه دنیا حرص 

 خورم.می

 

 چرا زنگ زدی؟ -
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 ۵۱پارت#

 

 

 چرا زنگ زدی؟ -

 

 گم:کالفه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

این قدر واسه من تعیین تکلیف نکن، زود باش  -

 و بگو.دردت

 

 دردی نیست جز تو. -

 

زنم ریزم زنگ میهم میسه کوزه تو بنسیم کا ببین -

 ها!گم بیچاره بشیبه عموت همه چیزو می

 

 گه:کفری ولی با صدای پایینی می

 

 و تهدید نکنا.من -
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 و عملی نکنم.پس مثلِ آدم حرف بزن تا تهدیدم -

 

 یه چیزی این وسط بود، چه طور نفمیدی؟ -

 

 و نه.و منم فهمیدم ولی چیشاون -

 

 گه:یم تری مینِ مالحبا ل

 

دیگه مهم نیست، ما که قرار نیست همدیگه رو  -

 ببینیم.

 

 کشم.دستی به پیشونیم می
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 درسته حق با توئه چه اهمیتی داره. -

 

 گه:کنه و میکمی مکث می

 

 خوبه، اگه چیزی گفتم که... -

 

 پرم تو حرفش:می

 

 خواستم این ازدواج سر بگیره.من فقط می -

 

 .تکه نگرف -
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 که گفته نشده؟چیزی هم مونده  -

 

 نه خداحافظ. -

 

کنه و من تلفن رو جلوی صورتم تماس رو قطع می

گیرم، یعنی بی ادب تر از این دختر تو زندگیم می

 ندیدم.

رم تا یه لیوان آب بخورم، دهنم از سمتِ آشپزخونه می

خشکی مثلِ کاه شده، چه قدر از خودم کار کشیدم که 

 وفته هستم؟!کاالن این قدر 
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دونه امشب تختت با یه زنِ ت می موردِ عالقهدخترِ -

 دیگه گرم شده؟

 

چرخونم و نگاهش ایستم، سرم رو میتو جام می

کنم، رو تختی رو دورِ بدنش پیچیده و با صورتِ می

اهمیت به لحنِ ناراحتش کنه، بیگرفته نگاهم می

 گم:می

 

 تو نگرانِ اون نباش. -

 

 شه.می هاش گشادچشم
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 کنی؟درست شنیدم داری ازدواج می سپاس یعنی -

 

این دختر هم زیادی موی دماغ شده، چه لزومی داره 

حقیقت رو بفهمه، همون بهتر این جوری ردش کنم، 

رم و بطریِ آبم رو از تو خیال سمتِ آشپزخونه میبی

کشم و نصفش رو یه نفس سر یخچال بیرون می

 گه:م که حرصی مینگردوکشم، بطری رو برمیمی

 

 زنم.با تو دارم حرف می -
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 ۵۲پارت#

 

 

شم و رو دارم و واردِ اتاق خواب میسمتش قدم برمی

 شینم.تخت می
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ه غلط کردی گوش وایستادی، دوماً بله درست اوالً ک -

 کنم.شنیدی دارم ازدواج می

 

 گه:حیرت زده می

 

 با یکی غیر از من؟ -

 

 .زنمپوزخند می

 

 مگه من به تو قولِ ازدواج داده بودم؟ -
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و پات گذاشتم، همین یه ساعت سپاس من زندگیم -

 رفتی!م میپیش قربون صدقه

 

رم، دستم رو رو صورتش شم و جلو میاز جام پا می

 کنم:ذارم و زمزمه میمی

 

تو سکسی ترین دختری هستی که تا حاال باهاش  -

 بودم.

 

 ده.م میلبا دستِ آزادش به عقب هو

 

 همین؟ -
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 توپم:زنم و میهام رو به کمرم میکفری دست

 

کنی یه پس انتظار داشتی چی بگم؟ فکر که نمی -

 ساعت اومدی تو تختم عاشقت شدم؟

 

 کنه:من و من می

 

 من یه ساعته اومدم؟ تو... تو... که گفتی عاشقمی! -

 

خندم، واقعاً با خودش چه فکری کرده؟ کدوم مرد می

 زنه؟معاشقه حرفِ دیگه ای می موقعِ
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 گم.کتی اون موقع دستِ خودم نیست چی می -

 

 یعنی چی؟ -

 

کنه واسه یعنی این که زبونم از مغزم استفاده نمی -

هایی که به زبون میارم، از جای دیگه تنِ جملهساخ

گیره، اون لحظه فقط لذتِ که تو بدنم در دستور می

 ستم هوم؟یشه که بگم عاشقت نجریانه، نمی

 

ی حرصی گذره، با همهکنه، از کنارم میکمی نگاهم می

زنه، هاش چنگ میکه تو حرکاتش مشخصه به لباس

 نه:زحینِ پوشیدنشون تند تند حرف می
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 و پای تو گذاشتم.خیلی پستی سپاس، من همه چیم -

 

 توپم:این بار خشن می

 

ود بنکنه یادت رفته با من که بودی از بکارت خبری ن -

ی به و بگیر، پیشِ من که اومدی اون طرفپس برو یقه

 مالی شده بودی.ی کافی دستاندازه

 

 کنه.های اشکی نگاهم میبا چشم

 

  خواهرت بیاد ببینم خوبه؟کثافت، ایشاال سرِ -
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گیره، با یه قدم بهش ی وجودم رو میخشم همه

چسبم، اصالً واسم مهم نیست ش رو میرسم و یقهمی

و عت چنده، هیچ کس حق نداره اسمِ خواهرِ مناکه س

 زنم:به زبون بیاره، فریاد می

 

 چه زِری زدی؟ -
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 ۵۳پارت#

 

 

 چه زِری زدی؟ -

 

 شه.های وحشیم قفل میهاش تو چشمچشم
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چه طور متوجه نشدی! گفتم ایشاال سرِ اون خواهرِ  -

 هرزه...

 

ش و دهنتدست ذارم ادامه بده، جوری با پشتِ نمی

شه و من شه، گریش شدید تر میکوبم که الل میمی

 زنم:فریاد می

 

و گوه خوردی کتی، گوه خوردی اسمِ خواهرِ من -

خوام دستم کُشمت فقط واسه اینه نمیآوردی، اگه نمی

به خونِ کثیفت آلوده بشه، همین االن جمع کن بزن به 

 چاک.
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ر جمنف ترسیده ولی این قدر عصبی شده که داره

 زنه:شه، فریاد میمی

 

 .خیلی آشغالی، خیلی کثافتی -

 

 دم.سمتِ در هولش می

 

و دارم، هاتکثافت تر از تو نیستم، آمارِ هرزه بازی -

 و.بزن به چاک هری نبینم ریختت

 

هاش کنه و حینِ پاک کردنِ اشکِ چشمخیره نگاهم می

شه و من خشن زنه، در بسته میاز خونه بیرون می
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هام می زنم، لعنت به این شانس حتی اگه به مو چنگی

عوضی هم باشه این ساعت موقعِ بیرون رفتنِ یه زن 

رم و صداش نیست، با چند قدمِ بلند سمتِ در می

 کنم:می

 

 کتی وایستا. -

 

کنه، حالم از این منتظرِ آسانسور بهم نگاه می

شه ولی هایی که صورتش رو خیس کرده بد میاشک

ز اول قولی بهش نداده بودم من ا ،نیستچاره ای 

 خودش خیال بافی کرده.

 

 چیه؟ حرفی مونده بارم نکرده باشی؟ -
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 کنم.کنم و به داخل اشاره میصورتم رو جمع می

 

 گمشو بیا تو این ساعت موقعِ رفتن نیست. -

 

 زنه.پوزخند می

 

الزم نیست برای یه هرزه غیرتی بشی آقای خوش  -

 .غیرت
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ها اتم بیار پایین جلوی همسایهگو صدنپرت و چرت -

خوب نیست، این ساعت موقعِ بیرون رفتن نیست گیرِ 

 افتی.یه عوضی می

 

 زنه زیرِ خنده.بلند می

 

و نخندون، تو خودت عوضی ترین وای تو رو خدا من -

 ذارم.و دیگه تو خونت نمیآدم روی زمینی، من پام

 

به بیرون بر قدم  هه، یکنروی می دیگه واقعاً داره زیاده

زنم و به داخل دارم و بازوش رو با خشم چنگ میمی

بندم و تو صورتش فریاد کشونمش و در هم میمی

 زنم:می
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و نفهمیدی دونیو بفهم، هنوز نمیآشغال حرفِ دهنت -

و ببند تونم عوضی باشم پس دهنتکه من چه قدر می

که  و ببرمت هر گورستونیبشین تا من آماده شم

 ی بری.خوایم

 

شه، ترسه که تو خودش جمع میاز صدای بلندم می

رم، ندازم، با خشم سمتِ اتاق مینگاهِ چپی بهش می

زنم و با برداشتنِ سوئیچ تیشرت شلوارم رو تن می

 کنم.رم، با سر اشاره میبیرون می

 

 گمشو بریم. -
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 ۵۴پارت#
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 گمشو بریم. -

 

 شه،و باهام همراه می شهبی حرف از جاش پا می

کنم دنبالم میاد یا بندم، نگاه نمیدر رو پشتِ سرم می

فتاده کنارم شم، با سرِ پایین انه واردِ آسانسور می

دم و اتاقک که ی پارکینک رو فشار میایسته، دکمهمی

 گم:کنه خیره تو صورتش میحرکت می

 

 کلیدهای خونه رو رد کن بیاد. -
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هام رو ستیره و در حالی که دگهاش رو گاز میلب

 گم:ها رو بهم بده میدم تا کلیدسمتش تکون می

 

سپاسی  رهکتی خونه که رسوندمت دیگه یادت می -

و برِ زندگیم ببینمت کاری هم وجود داشته، اگر دور

 ی خودت پشیمون بشی.کنم از کردهمی

 

 ناله:می

 

این  سپاس تو رو خدا، ما چند ساله با همیم چه طور -

و و ولم کنی؟ من بدونِ تتونی منقدر راحت می

 تونم.نمی
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زنم و حینِ بیرون رفتن ایسته، نیشخند میآسانسور می

 گم:می

 

تا چند دقیقه پیش یه عوضی بودم، االن بدونِ من  -

 تونی؟!نمی

 

شم، کنارم جا دم و سوار میریموت رو فشار می

 گیره.گیره، بازوم رو تو چنگش میمی

 

سپاس نکن اشتباه کردم، عصبی بودم، تو رو خدا از  -

 من نگذر من عاشقتم.
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چرخم و خیره تو کشم و سمتش میبازوم رو عقب می

 گم:چشماش می

 

ببین من گوشم از این حرفا پره، بهت گفتم دارم  -

با تأکید و  "ازدواج می کنم مسخره بازی که نیست

کنم، حالیته  دارم... ازدواج... می "دمشمرده ادامه می

 ره؟یا تو مغزت فرو نمی

 

 کشه.های خیسش میدستی به چشم

 

 آخه چرا یهویی؟ چرا یه دفعه؟ چی شد یهو؟ اصالً -

حرفی در این مورد نبود! مگه من چی کم دارم؟ چرا من 

 نه چرا یکی دیگه؟
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 گم:زنم، با صورتِ جمع شده میاستارت می

 

فرقی هم  تو فکر کن عشق تو یک نگاه بوده مگه -

کنم، مکث می "خوامنمیکنه مهم اینه که من تو رو می

تری ادامه دم و با لحنِ مالیمنفسم رو بیرون می

خوام تحقیرت کنم ولی داری ببین کتی نمی "دممی

خوامت چه جوری بهت حالی و در میاری، نمیگندش

 کنم؟

 

شه و حینِ باال کشیدنِ بینیش تو صندلی جمع می

 گه:می
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 گم.گه چیزی نمیه، دیشبا -

 

 خوبه. -
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 ۵۵پارت#

 

**** 

 

چی شد عمو؟ آخرین بار که زنگ زدی گفتی دو هفته  -

 دیگه میای، االن خیلی از اون دو هفته گذشته.

 

 کنه.تلفن خش خشی می
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نشد که بیام، یه سری کارِ عقب افتاده دارم انجام  -

 ولین فرصت ایرانم.دادم تو ا

 

، خب انگار فعالً خالص شدم، تا شینهبم میللبخند رو 

 تونم یه فکری بکنم.بیاد می

 

 باشه پس هر موقع که قرار شد بیای بهم خبر بده. -

 

 سپاس؟ -

 

 جانم عمو؟ -
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 ایران که بیام خیلی حرفا دارم که بهت بزنم. -

 

 خارونم.ی ابروم رو میگوشه

 

 م هر چه زود تر بیای.حتماً، امیدوار -

 

 م باش.رمنتظ -

 

رم و حینِ نگاه کردن به شلوغیِ سمتِ پنجره می

 گم:خیابونا می

 

 هستم. -
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 من باید برم، فعالً. -

 

 خداحافظ. -

 

کنم و گوشی رو تو جیبِ شلوارِ تماس رو قطع می

شم تا کمی کنم، دستی به کراواتم میمشکیم فرو می

به زودی نتونه بیاد تا من  شل ترش کنم، امیدوارم عمو

هام ا کنم. دستراهی واسه این گندی که زدم پید یه

دم و سنگینیم رو رو ی پنجره تکیه میرو به لبه

خوره، نیم نگاهی ندازم که تقی به در میهام میدست

 دم:ی ورود میندازم و اجازهبه اون سمت می
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 بفرمایید. -

 

شه مرتبش وارد شه، مهرشاد با ظاهرِ همیدر باز می

کنارم متم میاد و به پهلو به دیوارِ سشه، مستقیم می

 ده.تکیه می

 

 آفتاب از کدوم طرف در اومده برجِ زهرمار نیستی؟ -

 

 ندازم.زنم و سرم رو پایین میلبخند می

 

 کاری داشتی؟ -
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کنه و به عقب هر دو دستش رو الی موهاش فرو می

 کنه.هدایتشون می

 

 چی شد؟ی عموت قضیه -

 

هام دستایستم و یرم و صاف میگمو از پنجره میتکیه

 کنم.رو تو جیبِ شلوارم فرو می

 

کردم، انگار کاراش همین االن باهاش صحبت می -

 ردیف نشده بیاد.
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 ۵۶پارت#
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کردم، انگار کاراش همین االن باهاش صحبت می -

 ردیف نشده بیاد.

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

یه فکری به حالِ این  یچه عالی، پس وقت دار -

 زدواج بکنی.ا

 

م حبس کنم و دمِ عمیقم رو تو سینههام رو جمع میلب

 کنم.می

 

 دونم.اگه بشه کاری کرد آره ولی بعید می -
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 ده.ذاره و فشاری بهش میدستش رو رو کتفم می

 

 شه نگران نباش.درست می -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 چه خبر دیگه؟ -

 

 خنده.می

 

 ه خبری مهم تر از تولدِ من؟ر؟ چبخ -
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 کنم.خیره نگاهش می

 

 تولدته؟ -

 

یادت نیست آخرِ هفته از بس رفیقِ خوبی هستی  -

 تولدمه.

 

 گم:ندازم، میابرو باال می

 

 شه پدر بزرگ؟مبارکه، حاال چند سالت می -
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 کوبه.خنده، به بازوم میمی

 

 هر چی باشه از تو کوچیک ترم. -

 

 زنی؟یه سال چونه میبه خاطرِ  -

 

 زنه.این بار قهقهه می

 

 رم.خوام جشن بگیواسه آخرِ هفته برنامه نچین می -

 

 کنم.صورتم رو تو هم می
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 نکن تو رو خدا بچه ای مگه؟ -

 

گیرن؟ منتظرم بهونه قبول ها جشن میمگه فقط بچه -

 نیست، بگو کتی هم بیاد تنها نباشی.

 

 بهم زدیم. -

 

 کنه.اخم می

 

 چی؟ کِی؟ -
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شینم، االن با رم و رو صندلی میخیال سمتِ میز میبی

ده اره کار دستم میاین تنهایی و غریزه ای که د

 مطمئن نیستم اون شب کارِ درستی کردم یا نه.

 

 و عجیب داغون.مهم نیست، مهم اینه االن تنهام -

 

ی صورتِ وا رفتم خنده و چشمکِ ریزی حوالهمی

 کنه.می

 

  من.شدی مثلِ تازه -

 

 گم:ره که میسمتِ در می
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 امیرو هم دعوت کردی؟ -

 

 اره پیشِ مادرش میاد.و بذآره، گفت بتونه یکی -

 

خوبه، مهرشاد فردا احتماالً واسه سرکشیِ مزرعه  -

 برم شمال، پنج شنبه میام حتماً.

 

 اوکی، با جابری هماهنگ کردم. -

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۵۷پارت#

 

********** 
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هام رو تو بغلم جمع ی آقا بزرگ زانو خونهذیراییِپکنجِ 

دست به سینه رو به  کردم و به عمو پرهامی که با اخم

کنم و واسه بارِ آخر تالشم رو نشسته نگاه می روم

 کنم.می

 

 عمو پرهام؟ -

 "دمیچرخه که ادامه مهاش سمتِ من میچشم"

 و با دستِ خودت کفن کنی بذار برم.نسیم

 

 گه:کنه و عصبی میبلند می دستش رو

 

 ها، این حرفا چیه؟زنم تو دهنت تا خفه شیمی -
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 نالم:می

 

آخه شما که این قدر مهربونی که راضی نیستی به  -

کنی؟ به خدا من روزی چند ساعت مُردنم چرا اذیتم می

و این رشته قبول دانشگاه درس خوندم تا بتونم تو این

 م خودِ مُردنه.بشم، به خاکِ بابا پوریام نرَ 

 

 کشه.دستی به صورتش می

 

 شه نسیم.حرفِ آقام دو تا نمی -
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شه، آقا بزرگ جونش به شما به خدا شما بخوای می -

بنده، تو رو خدا االن که از اتاق اومد بیرون بهش بگو، 

و و ببر خودت مندم دست از پا خطا نکنم، اصالًقول می

 بیار.

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

ادی که با اون پسره قرار هم قول د یاون سر -

 گذاشتی.

 

 ندازم.سرم رو پایین می
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ببخشید خیلی اصرار داشت، خودتونم که دیدین  -

 نیتش بد نبود اومد خواستگاری.

 

کوبه و تسبیحش با کفِ دستش ضربه ای به پاش می

 گیره.رو به بازی می

 

دونم اون چه جور خواستنی بود که با یه آره ولی نمی -

 ه دیگه خبری ازشون نشد.ن

 

شه، به ره و درِ اتاقِ آقا بزرگ باز میعمو تو فکر فرو می

 پرم.محضِ بیرون اومدن از جام می
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 قبول باشه، نهارو بیارم؟ -

 

 کنه.نگاهم می

 

 بیار دخترم. -

 

شم و پشتِ یدم و واردِ آشپزخونه مسری تکون می

، عمو مکنهام رو تیز میشم و گوشدیوار پنهون می

 کنه و به حرف میاد:مِن و مِن می

 

 آقا به این دختر گیر نده بذار بره دانشگاهش. -
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 چی شد نظرت عوض شد؟ ترسیدی؟ -

 

 شه.صدای عمو محکم می

 

گم خدا رو خوش من از هیچی ترسی ندارم فقط می -

ونه، این دخترو ما تربیت نمیاد نسیم از درسش بم

 ره.نمی کردیم پوریا تربیت کرده پس کج

 

کنم که با هام رو تیز تر میصدایی از کسی نمیاد، گوش

 خوام جیغ بزنم.گه میچیزی که آقا بزرگ می
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کنم بره بهترِ، اصرار به ازدواجش درست منم فکر می -

 نیست، نکنه به پسرِ اون زن بله بده.
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 ۵۸پارت#

 

 

هاش اصالً واسم مهم نیست ولی قسمتِ دومِ حرف

بره، چی رو تا مرزِ جیغ زدن می سمتِ اولش منقاون 

تونه بره دانشگاه؟ وای خدا، با ای خدا گفت می گفت؟

عجله سمتِ سینیِ بزرگی که وسایلِ نهار رو توش 

دارم، با نیشی که هیچ رم و برش میآماده کردم می

شم و سینی تونم ببندمش واردِ پذیرایی میجوره نمی

کنم و دونه دونه پهن می وذارم، سفره ررو زمین می

 جفتشون چینم و این وسط سنگینیِ نگاهِوسایل رو می
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کنم و صدای عمو اجازه رو که به نیشِ بازِ منه حس می

 کشم.رو کنترل کنم و جیغِ خفه ای می ده خودمنمی

 

از اون نیشِ باز شدت مشخصه مثلِ همیشه گوش  -

 دونی چه خبره.و میوایستادی

 

یه جهش از گردنش آویزون ذارم و با می لیوان و زمین

 شم.می

 

 بره عموی خوشتیپم.الهی نسیم قربونت  -

 

 کنه:آقا جون گلوش رو صاف می
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و بسه دیگه سبک بازی در نیار دختر، برو غذات -

 بکش.

 

گیرم تا نخندم، با سرِ پایین افتاده هام رو گاز میلب

 گم:می

 

 بهت.ی اُرما اسطورهقربونِ شما هم می -

 

 گیره.کنه و انگشتش رو سمتم میچپ نگاهم می
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اُبهت تا زمانی خوبه که آسّه بری آسّه  یاین اسطوره -

دونی منظورم چیه، حواست به بیای، نسیم خوب می

 خودت باشه.

 

 چشم، خیالتون راحت. -

 

و انجام بده، هر چی با پرهام برو کارای ثبتِ نامت -

 سابت.حهم پول خواستی بگو بزنم به 

 

شم و حینِ رفتن سمتِ آشپرخونه با ذوق از جام پا می

 گم:می
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 الهی من قربونِ جفتتون بشم. -

 

شه و من سر از پا ی عمو بلند میصدای خنده

شناسم، چی تو این مراسمِ خواستگاری بود که نمی

دونم، این دو تا مرد رو از این رو به اون رو کرده نمی

ن تغییرِ رفتار رو مدیونِ یدونم من افقط این رو می

رِ خوبی کردم کنم کاجنابِ نیکزاد هستم و االن فکر می

که باهاش قرار گذاشتم و انگار باید قربونِ اهورا هم 

کنه که یه برم که همیشه مثلِ یه جاسوس تعقیبم می

آماری ازم دربیاره تا من رو از گردنش باز کنه، فقط 

میدوارم که شده ادونم مشکلِ خودِ نیکزاد حل شد نمی

 باشه و مجبور نشه به این کارش ادامه بده.
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 ۵۹پارت#
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**** 

 

های مهرانه رو تونم کنترلش کنم دستبا ذوقی که نمی

ها رو شم، برگهی عمو خیره میدم، به چهرهفشار می

 گه:گیره و میسمتم می

 

خب کارها رو انجام دادم دیگه خودتون باید ببینین  -

 و تمام.شهتون از چه روزی شروع میاکالس

 

 گیرم.ها رو میبرگه

 

 مرسی عمو، دستت درد نکنه. -
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 زنه.مهرانه هم لبخند می

 

 مرسی عمو. -

 

 کنه.عمو کتش رو مرتب می

 

ی شما هم دیگه کنم، من دیگه برم گالرخواهش می -

 برین خونه.

 

 چشم، بازم ممنون. -
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 .ذارهعمو دستش رو رو پیشونیش می

 

 من رفتم، یا علی. -

 

داره و من دستِ مهرانه عمو سمتِ ماشین قدم برمی

 گه:کشم که میرو می

 

 چی تموم شد. شه که همهآخیش باورم نمی -

 

دونم حکمتِ اون خواستگاری چی بود وای منم، نمی -

 عمو از این رو به اون رو شد. که
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 خنده.می

 

نسیم، با  مهم نیست، مهم االن اینه که تموم شد -

و ای که آرزوش همیم تو یه دانشگاه همون رشته

 داشتیم.

 

 کشم.نفسِ عمیق می

 

 وای خدا شکرت. -

 

 چرخونم.رو سمتِ مهرانه می سرم
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 راستی مشکلِ نیکزاد حل شد؟ -

 

 .ندازهشونه ای باال می

 

دونم مهرشاد چیزی نگفت منم نپرسیدم، حاال نمی -

شادِ، یه جشنِ توپ رو ولش کن، فردا تولدِ مهاون

 گرفتیم حتماً باید بیای.

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 زنی.تو انگار یادت رفته با کی داری حرف می -
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 کنم.با انگشت به مسیرِ رفتنِ عمو اشاره می

 

یشونی که االن تشریف بردن با وجودِ مردایی مثلِ ا -

 تونم بیام مهمونی؟من می

 

 زنه.چشمک می

 

مت که عموت نفهمه از بریه جوری می اون با من، -

 کجا خورده.

 

 خندم.می
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 محاله. -

 

و آماده کن، جشنمون محال نیست تو فقط لباست -

مختلطه بعد نیای اون جا با مانتو بشینی بگی لباسم 

 س انتخاب کن.خوب نیست، طبقِ اون لبا

 

 کشم.گیرم و میدستش رو می

 

 زنه خونه.نگ میزحاال بیا بریم دو دقیقه دیگه عموم  -

 

 کنه و ادای عمو رو درقبلِ من صداش رو کلفت می

 میاره.
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 زنداداش نسیم رسید خونه؟ -

 

دیم، این و به مسیرمون ادامه می خندیمجفتمون می

ه، واسه تونه خراب بشخوشحالی هیچ جوره نمی

کنم که بدونِ هزارمین بار تو این هفته خداروشکر می

خواستم رسیدم. ه چیزی که میبم گند زدن تو آینده

 گه:ایسته و شاکی میمهرانه سرِ جاش می

 

 نسیم قراره تا خونه پیاده بریم؟ -

 

 تونیم بریم.و که میهوای به این خوبی یه مسیری -
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 کنه.یی مشکیِ رو سرش رو مرتب ممقنعه

 

خوام با مامانم برم واسه نه من عجله دارم، می -

 مهرشاد کادو بخرم.

 

 ست گفتی، من چی بگیرم؟ی رااو -

 

 زنه.لبخند می

 

و اذیت کنی، دوماً اوالً که اصالً الزم نیست که خودت -

دختر تو خودت یه پا هنرمندی از اون کارای چرمِ 

 خوشگلت واسش درست کن.
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 کنم.میهام رو آویزون لب

 

 زشت نیست؟ -

 

شه دست واسه تاکسی ای که داره بهمون نزدیک می

 .هکنبلند می

 

 شه.گی، مهرشاد عاشقشون میوای چی می -

 

 خدا کنه. -
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 ۶۰پارت#
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**** 

 

باالخره روزِ جشن هم رسید و مهرانه با همون به قولِ 

ی حساب شده من رو به این مهمونی خودش نقشه

کشوند، اونم چه نقشه ای از مامان خواست اگه عمو 

ینا هستم، ای مهرانه اومد و سراغم رو گرفت بگه خونه

شنیدم فقط چند دقیقه  وقتی این راه کارِ حرفه ایش رو

تونستم بهش خیره نگاه کردم، خب این و که منم می

به مامان بگم دیگه این همه ادا اصول واسه چی بود؟! 

خالصه من االن این جام و از این قضیه به جز مامان 

هیچ کی خبر نداره و اگه عموم امشب رو هوسِ سر 

شه. فهمه و تموم مینکنه کسی هم نمی ازدن به م

دم به مهرانه که واسه چندمین بار داره اون هم و مینگا
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هام رو جمع کشه، لبرژِ زیادی سرخ رو رو لباش می

 زنم:کنم و کنایه میمی

 

 تموم نشد!؟ مهرانه به خدا تولدِ مهرشادِ نه تو. -

 

کنه و دستی به موهاش رژ رو تو کیفش پرت می

 .کشهمی

 

دی اومدی نه مثلِ تو خوبه، یه برقِ لب زدی پاش -

 مهمونی.

 

 چرخونم. هام رو تو کاسه میچشم
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من با همین برقِ لب خوشگل ترم تا اون رژای جیغِ  -

 تو.

 

ندازه، چرخه و نگاهی به سرتاپام میسمتم می

کنه و با دست به سر تا پام هاش رو یه وری میلب

 کنه.اشاره می

 

 تی؟یده تر نداششلباسِ پو -

 

کنم و نگاهی به خودم هام رو از هم باز میدست

ندازم، کت شلوارِ زرشکی این قدر خوب به تنم می

 نشسته که جای حرفی باقی نمونه.
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چیه مگه لباس به این قشنگی، تو حتماً باید یه کنایه  -

 ای بزنی.

 

و تو با این اخالقت، بریم پایین برو بابا کُشتی من -

 دیگه.

 

افتم و میافته و منم پشتِ سرش راه سمتِ در راه می

 گیرم.بازوش رو می

 

دونی من هر جا برم از هر سوراخی یکی از تو که می -

مردای فامیلم بیرون میاد پس بهتره پیش گیری کنم تا 

 به درمان احیاج نداشته باشم.
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گیره و اون راه خنده و با یه قدم رو به روم قرار میمی

واسه رسیدن به سالنی که مهمونا هستن  لروی طوی

 داره.عقب قدم برمی عقب

 

گم نسیم فکر کن االن که از این راه رو رد می -

و واردِ مهمونی شدیم تو همون نگاهِ اول شدیم

 و ببینم.ی سوار بر اسبِ سفیدمشاهزاده

 

دارم، خندم و دست به سینه سمتِ جلو قدم برمیمی

 گم:هاش میخیره به چشم
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تون باشه بعد این شاهزاده باید از دوستای داداش -

 دیگه؟
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 ۶۱پارت#

 

 

بعد این شاهزاده باید از دوستای داداشتون باشه  -

 دیگه؟

 

منه عاشق نشدیم حاال  وای خدا نکنه، اینم شانسِ -

و تو شیشه هم که شدیم دوستِ مهرشاد باشه خونم

 کنه.

 

اسبِ سفید بیاد  نوا حاال مگه عاشق شدی! صبر ک -

 تو میدون.
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 کنه.هاش رو درشت میچشم

 

و خوام؟ من سوارشزهر مار، مگه من اسبه رو می -

 خوام.می

 

خندم و یه لحظه سرم رو پایین این بار بلند تر می

بینم ندازم، به محضِ بلند کردنِ سرم پسری رو میمی

در حالی که سرش تو گوشیِ سمتِ ما میاد، حتی 

کنم، با ر دادن به مهرانه رو پیدا نمیافرصتِ هشد

کنن و لعنت به اون ضربِ خیلی زیاد به هم برخورد می

وازده سانتیِ مهرانه که تعادلش رو های پاشنه دکفش

الی که کمرِ مهرانه رو گرفته با زنه، پسره در حبهم می
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خوره و مهرانه هم روش، و نگاهِ من به کمر زمین می

ی پسره که رو پارکت تا چند هدموبایلِ رو زمین پرت ش

شه، ای بابا چی خوره کشیده میمتر اون ور تر سُر می

 شد؟!

 

 آخ کمرم! -

 

شه و این وسط ی دردناکِ پسره ریش میدلم از ناله

تونه و باز کنه که پاشه اما نمیره تقال میمهرانه هی دا

 زنه:پسره غر می

 

ز او که داغون کردی این قدر وول نخور، کمرم -

 مردونگی نندازمون.
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شه و من با مهرانه تو همون حالت خشک می

هایی که درشت شده و دستی که جلوی دهنمه چشم

شم که مهرانه نشسته، یعنی خاک بر خیره به جایی می

خوره؟ داره، این چرا این قدر تکون می سرم حق

دونم چیزی ندازم و مینگاهی به صورتِ مهرانه می

ها تو ی این اتفاقزیر بشه، همهانمونده تا اشکش سر

یک دقیقه افتاد و من باالخره از شوک بیرون میام و با 

گیرم و از دو دستِ مهرانه رو میشم و هر عجله خم می

ا آخ و اوخ رو پاهاش کنم، پسره بجا بلندش می

 ناله:ایسته و در حالی که دستش به کمرشه میمی
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، آی خدا تاین کمر دیگه واسه من کمر بشو نیس -

 داغون شدم کمرم شکست.

 

کنه و دستی به مهرانه کمی خودش رو مرتب می

 کشه.موهاش می

 

 کمرِ منم داغون شد به خدا. -

 

 چرخونه.پسره چشمش رو سمتِ مهرانه می

 

 شما که جات خوب بود. -
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ی پرو، گلوم رو صاف گیرم، پسرهلبِ پایینم رو گاز می

 توپم:کنم و شاکی میمی

 

 ه رفتن نباید سرتون تو گوشی باشه.عِ راقمو -
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 ۶۲پارت#

 

 

 موقعِ راه رفتن نباید سرتون تو گوشی باشه. -

 

 گه:ندازه و حق به جانب مییه تای ابروش رو باال می
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ببخشید من کور بودم، شما که شکرِ خدا چهار تا  -

 دیدین.و میچشمِ درشت دارین من

  

 گه:مهرانه شرمنده می

 

 اومدم.من شد داشتم عقب عقب می ببخشید تقصیرِ -

 

 زنه.کنه و لبخند میپسرِ کمرش رو صاف می

 

و تقصیرِ منم بود حواسم پرتِ گوشیم بود، شما من -

 ببخشین.
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زنه و با مهرانه موهای مشکیش رو پشتِ گوشش می

دونم واسه چی رو لباش لبخندی که االن دقیقاً نمی

 گه:نشونده می

 

مقصرم ببخشید، هم کمرتون  ر دارین مناختیا نه -

 داغون شد هم مردو...

 

کوبم تو پهلوش، شکرِ خدا الل با آرنج محکم می

ده ولی پسرِ کبود شده از بس سعی شه و ادامه نمیمی

 گه:کرده نخنده و می

 

 نه جفتشون خوبن نگران نباش. -
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میرم از دستِ مهرانه راحت بشم؟ یعنی من چرا نمی

به یه مرد! دستش رو گی و سرت چی میتخاک 

اهمیت به لپای قرمزش سری سمتِ پسرِ کشم و بیمی

 دم.می تکون

 

 بازم شرمنده، ما دیگه بریم. -

 

های بلند این دختری رو که دقیقاً گه و با قدمچیزی نمی

شه هیچ کدوم از اعضای بدنش وقتی هیجان زده می

مراهِ خودم هکنه رو مخصوصاً زبونش درست کار نمی

 زنم:شم، غر میکمی
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فهمی به یارو چی خاک تو سرت مهرانه اصالً می -

 گفتی؟

 

 گیره.صورتش حالتِ گریه می

 

وای نسیم در موردِ خصوصی ترین جاش حرف زدم،  -

 کاش الل بشم.

 

 نظرِ منم اینه، ایشاال الل بشی تا منم راحت بشم. -
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 ۶۳پارت#
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لین میزی که و خیلی زود پشتِ او شیمواردِ سالن می

دم تا گیریم، کفری لیوانِ آب رو دستش میخالیِ جا می

کمی بخوره و به خودش بیاد، لیوان رو سمتِ دهنش 

شه و مستقیم ه که همون پسرِ هم واردِ سالن میبرمی

سمتِ مهرشادی که کمی اون ور تر از ما با اون تیپِ 

شه همم چی میفره و نمیزیادی جذابش ایستاده می

پره تو گلوی مهرانه و تا مرزِ خفه شدن پیش که آب می

کوبم که دستش رو واسه و من محکم پشتش می رهمی

 ناله:ره و میگیمی متوقف کردنم باال

 

رفت، پسرِ رفت پیشِ مهرشاد، وای  وای خدا آبروم -

 وای.
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 گیرم.لبم رو گاز می

 

 خیلی بد شد. -

 

سر به ما  شه وقتی که پسرِ بایماوضاع دقیقاً بد تر 

چرخه، رسماً کنه و مهرشاد سمتمون میاشاره می

دوست دارم از خجالت آب بشم، خودم رو پشتِ 

کشم، رو تا رو سینه خم کرده میمهرانه ای که سرش 

جفتمون قدرتِ نگاه کردن به سمتی که هستن رو 

نداریم که صدای مهرشاد دقیقاً از کنارمون به گوشم 

 ه.سرمی

 

 سالم خوشگال. -
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 کنم.شونم و نگاهش میلبخندی رو لبم می

 

 سالم مهرشاد خان، تولدتون مبارک. -

 

 ده.سری تکون می

 

 ر خوش حالم کردی اومدی.ممنون عزیزم، چه قد -

 

 وظیفمه. -

 

 کنی؟و معرفی نمیمن -
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ست، مهرشاد دستش رو رو شونش همون پسره

 کنه.شاره میاذاره و با دستِ دیگه به ما می

 

 مهرانه خواهرم، نسیم خانوم از دوستان. -

 

 کنه.به پسره اشاره می

 

و سپاس تو شرکت و یه امیر جان دستِ راستِ من -

 معرفت.رفیقِ با 

 

 کشه.پسرِ دستی یه پشتِ سرش می
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 شرمنده نکن داداش. -

 

 خوشبختم. -

 

 کنه. نگاهم می

 

 همچنین. -

 

 ن.ومنم خوش حالم از آشناییت -

 

 گه:کنه و با لبخند میتو جواب دادن به مهرانه مکث می
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 ممنون، منم همین طور. -
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 ۶۴پارت#

 

 

 گه:مهرشاد رو به من با لبخند می

 

شما چیزی احتیاج نداری خانوم؟ مهمانِ ویژه  -

 هستین در جریان که هستین؟

 

خندم و موهای ریخته تو صورتم رو پشتِ گوشم می

 زنم.می
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 ممنون، شما به من لطف دارین. -

 

با دست موهای خوش حالتش رو به عقب هدایت 

 شه.کنه و نگاهش سمتِ ورودی قفل میمی

 

 امیر سپاس اومد، من برم خوش آمد بگم. -

 

 ده.امیر سری تکون می

 

 برو، میام منم. -
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ده و از کنارمون مهرشاد سری سمتمون تکون می

با کلی اعتماد  که نیکزاد متِ جاییره و من نگاهم سمی

شینه، واقعاً این مرد زیادی جذابه، به نفس ایستاده می

اون تیشرتِ آزادِ مشکی و شلوارِ سفید رنگ ازش یه 

مدل ساخته، یه مدل که زیادی تو چشمِ. صدای صاف 

شه نگاهم رو از نیکزاد کردنِ گلوی امیر باعث می

دی کش ابخندِ زیبگیرم و به صورتِ این پسر با اون ل

 ده بدم.اوم

 

باعثِ افتخارِ آشنایی با شما، گرچه دیدارِ اولمون یه  -

 کمی فان بود.

 

 زنه:زنم که مهرانه پچ میلبخندِ کوچیکی می
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 خوام.من باز معذرت می -

 

 نگفتم که شما معذرت خواهی کنی مهرانه خانوم. -

 

 امیر؟ -

 

 رار دادهبا صدای بلندِ مهرشاد که امیر رو مخاطب ق

مونه، نگاهِ هر دومون به اون تموم می حرفش نیمه

کنه تا شه، مهرشاد با دست اشاره میسمت کشیده می

ده و ازمون کنارشون بره، امیر سمتِ ما سری تکون می

شه و من صدای نفسِ عمیقِ مهرانه رو خیلی جدا می

 شنوم.خوب می
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 آخیش. -

 

 چی شد؟ -

 

 واون چرت نسیم با شدمداشتم از خجالت آب می -

 پرتی که گفته بودم.

 

تجربه بشه برات از این به بعد فکر کن بعد حرف  -

 بزن.

 

 هاش کش میاد.لب
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 ولی چه قدر جذاب بود نسیم. -
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 ۶۵پارت#

 

 

 ولی چه قدر جذاب بود نسیم. -

 

چرخم، ندازم و سمتشون مییه تای ابروم رو باال می

ا فاصله نداره متاشون پشتِ میزی که خیلی از سه

ش کنم هیچ ایستادن، اگه بخوام با نیکزاد مقایشه

 کنم.ه پس لبام رو جمع میشانسی نداره ولی خوب

 

 بد نیست. -
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ست، مثلِ هلوئه تو چی بد نیست؟ پسرِ خودِ کره -

 گی بد نیست؟می

 

های ریز شده چرخونم و با چشمسرم رو سمتش می

 گم:می

 

از کن، نسبت به بو تاون چشمای کور شده -

 کزاد لوبیا چیتی هم نیست چه برسه به هلو.و نیداداشت

 

 خنده.می
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که شکی نیست خب البته تو سر بودنِ داداشم  -

مکث  "دونی چه قدر کُشته مُرده داره، سپاسم...می

باید  "چرخونههاش رو تو کاسه میکنه و چشممی

 اعتراف کنم خیلی جذابه لعنتی.

 

 اوهوم. -

 

 کنه.و به اطراف نگاه میکشه یمپوفی 

 

کنه؟ چیه این آهنگ چرا این دی جِی شروع نمی -

 خوام قِر بدم.آروما بابا من می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 گیرم.لبِ پایینم رو گاز می

 

فقط موقعِ قِر دادن مواظب باش یکی دیگه رو هم  -

 ناکار نکنی.

 

 زنه:حرصی غر می

 

 تو نگران نباش. -

 

وی کیفِ کوچیکِ دستش تگه و گوشی رو از این رو می

کنه ولی خیلی زود دونم چی کار مییاره، نمیبیرون م
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نه قفل هاش رو رو سیشینه، دستلبخند رو لبش می

 گم:کنه، با تعجب میمی

 

 چی شد؟ -

 

 کنه.با انگشت اشاره می

 

پیغام دادم به مهرشاد تا بهشون بگه شادش کنن  -

 قِر بدیم.
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 ۶۶پارت#
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گم، خیلی زود صدای م و چیزی نمیدکون میتسرم رو 

ها از نشه، انگار مهموموسیقی تو سالن پخش می

مهرانه بیش تر عجله داشتند که سریع پیستِ رقص 

ره و من کنن، صدای جیغ و سوت باال میرو پر می

 ندازم، چه ذوقی دارن، چه جوری تاابروهام رو باال می

ست ببرم سمتِ دخوام حاال مخفیش کرده بودن؟! می

ی که جلوی رومه که دستم لیوانِ شربتِ خوش رنگ

شه و من رو به زور سمتِ توسطِ مهرانه کشیده می

بره، با لبخند جوری که کسی متوجه پیستِ رقص می

 گم:نشه می

 

 کنی؟مهرانه چی کار می -
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 کشونه.بیخیال من رو به وسطِ جمعیت می

 

 برقص بابا خوش بگذرون. -

 

زنم، موهام رو پشتِ گوشم میبا دو دست  خجالت زده

خودش شروع به رقصیدن می کنه و من نگاهش 

 کنه:کنم، با ابرو اشاره میمی

 

 برقص دیگه. -

 

 زنم:زیرِ لب غر می
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 شه.وای مهرانه خدا بگم چی کارت کنه، من روم نمی -

 

 غلط کردی، بیا برقص ببینم. -

 

ن دادن وگیره و شروع به تکهام رو میدست خودش

هایی که داره نگاهم چشم کنه، حقیقتاً از این همهمی

کشم حتی اگه رقاصِ ماهری هم کنه خجالت میمی

و  تونستم برقصم، مهرانه یه دور منبودم االن نمی

چرخونه که نگاهم تو یه جفت چشمِ آبی قفل می

بینه سرش رو می و شه، به محضِ این که نگاهِ منمی

زنم و به ده، لبخندی میکون میتی سالم به نشونه

دم، لیوانِ نوشیدنی رو باال ن صورت جوابش رو میهمو

گیرم، خوره که من نگاهم رو میبره کمی ازش میمی
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کنم هماهنگ با آهنگ بدنم رو تکون بدم، سعی می

ای که داره اهمیت به مهرانه زنم و بیچرخِ دیگه ای می

م و اولین کاری رکنه سمتِ میز میخودش رو هالک می

ربت رو باال میارم و کمی ازش کنم لیوانِ شکه می

کنم صورتم گُر گرفته، عمو پرهام خورم، حس میمی

کجاست من رو بدونِ روسری تو این جمعیت با این 

همه نامحرم در حالِ رقص ببینه؟ رسماً فکر کنم هم 

ندازم سرم رو پایین میکشه هم خودش رو، من رو می

 کنم.ا لیوان مشغول میبو خودم رو 
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 ۶۷پارت#

 

**** 
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ه اخمای تو همی مهرانه نفس بریده کنارم میاد، خیره ب

که واسه تنهاییِ چند ساعته رو صورتم نقش بسته 

 گه:کنه و میصورتش رو تو هم می

 

 وا چته تو اخم کردی؟ -

 

خواستی خسته نشدی بس که رقصیدی؟ تو اگه می -

 چه اصراری داشتی من بیام؟ و تنها بذاریمن

 

 گیره.م بازوم رو میخنده و حینِ بوسیدنِ گونهمی
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و یه جوری خالی دیگه باور کن باید هیجانم ببخشید -

 کردم.می

 

 رم.چشم غره ای بهش می

 

 و ببرن.و اون هیجانتشور خودتمرده -

 

 کشه.دستم رو می

 

 مه.مشم بس که گربیا ببرمت تو باغ، دارم خفه می -

 

 از تحرک زیاده واال من گرمم نیست. -
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و از کشه رو همراهِ خودش میده و من اهمیتی نمی

 ریم.سالنِ اصلی بیرون می

 

 هامونمن قبالً این جا اومدم چند تا دیگه از مهمونی -

 رو این جا گرفتیم، اون پشت یه جاییِ خیلی قشنگه.

 

 دم.فشاری به دستش می

 

 خطرناک نباشه! -

 

 ره.کنه و چشم غره میم میاهگن
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و شو داده، چه خطری و شستبه خدا عموت مغزت -

 آخه؟

 

کردین، نکنه ه من دیدم که الکل هم سرو میآخ -

 کسی مست باشه!

 

 خنده و لبخند به لبِ منم میاره.بلند می

 

کنه از گی الکل آدم فکر میوای خدا یه جوری می -

از بهترین برندای  این بیمارستانی هاست، بابا اونا

 مشروبات هستن.
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 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم

 

  دیگه.هر چی باالخره الکلِ -

 

 کم غر بزن، راه بیا. -

 

 ندازم.نگاهی به پشتِ سرم می

 

 مهرانه خیلی فاصله گرفتیم وایستا تو رو خدا. -

 

 بیا رسیدیم دیگه. -
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شیم، یه زنه و واردِ یه باغِ دیگه میساختمون رو دور می

که اون استخرِ بزرگ و یه تاب تنها چیزایی هستن 

 سمتِ باغ نداره.

 

 اً چه برتری ای داره؟این جا واقع -

 

 نگاه کن چه قدر قشنگِ. -

 

 اون ور قشنگ تر بود. -
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 ۶۸پارت#

 

 

 اون ور قشنگ تر بود. -
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 کشه.ی میپوف

 

 نسیم ضدِ حال، کم غر بزنن. -

 

 خندم.می

 

 ه.ندیوو -

 

شینه، با مکث کنارش جا ره و روش میسمتِ تاب می

گیرم که با تکون دادنِ پاهاش تاب رو به حرکت در می
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شه که از سالن به میاره و من حواسم پرتِ موزیکی می

 رسه.گوش می

 

خیلی دوست و و تاریکیِ این موقعِ شباین تنهایی -

 دارم.

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می

 

 سم.رتولی من می -

 

 گیره.دستم رو می
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 ترس از چی؟ خودم این جام عینِ شیر. -

 

 پاکتی یا شیشه ای؟ -

 

کشیم و از رو با شنیدنِ صدای اون مرد جوری جیغ می

ترسه و پریم که مردِ بیچاره خودش میتاب پایین می

 دستش رو باال میاره.

 

 نترسین. -

 

ندازم، کت و شلوار ش میترسیده نگاهی به چهره

 ه و قدِ بلندی داره.شتن
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 ما، ما، ب، ب -

 

گیره تا نخنده و رو به منی که الل هاش رو گاز میلب

 گه:م رو ادا کنم میتونم از ترس جملهشدم و نمی

 

و گوسفند در  شما که شیر بودین چرا صدای گاو -

 میارین؟

 

 گه:صدای لرزون میمهرانه با 

 

 نه من شیر بودم. -
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و بازوش رو نیشگون  شههام درشت میچشم

گیرم، اهمیتی به اون یه جفت چشمی که با تفریح یم

 دم.به ما خیره شده نمی

 

 تو شیر بودی یعنی من گاوم احمق؟ -

 

ماله و به من نگاه جای نیشگونم رو رو دستش می

 کنه.می

 

 خب تو ما ما کردی. -
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تم رو باال میارم و پشتِ دستم رو جلوی صورتش دس

 گیرم.می

 

 کنما!زنم لهت میمی رانههم -

 

ده به ی از تهِ دلِ اون مرد اجازه نمیصدای خنده

خنده که دعوامون ادامه بدیم، جوری از تهِ دل می

 پرسه:های ما هم کش میاد، مهرانه با تردید میلب

 

 خندین!؟به چی می -

 

 گیره.رو سمتِ ما میپسره انگشتش 
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 بین.ومشخص نیست؟ به شما، وای شما خیلی خ -

 

ی پر کنیم، کمی دیگه به خندهخیره نگاهش می

بنده، یهو این قدر ده و دهنش رو میصداش ادامه می

شه باور کرد تا چند دقیقه پیش شه نمیجدی می

 رفت از خنده.داشت ریسه می

 

 کنین؟!هنوز دارین نگاهم می -

 

 ندازم.ه ای باال میشون
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 پس چی کار کنیم!؟ -
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 ۶۹پارت#

 

 

 پس چی کار کنیم!؟ -

 

 کشه.میکنه و دستی به ته ریشِ مرتبش اخم می

 

رفتم، فقط من من جای شما بودم از این جا می -

هام هم هستن که نیستم که این جام چند تا از دوست

حسابی مستن، شما هم اگه گاو و گوسفند نیستین 

 بزنین به چاک.
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که  شه و بدونِ اینهام از وحشت گشاد میچشم

به فرار کشم و پا چیزی بگم دستِ مهرانه رو می

جا  ن مردِ زیادی مرموز رو پشتِ سرمذارم و اومی

 کنم:ذارم و حرصی غرغر میمی

 

 کُشی.و میاینم از هوا خوریت مهرانه آخرش من -

 

خب چی کار کنم امشب شانس باهام یار نبود، هر  -

 کاری کردم اون شاهزاده هه نیومد.

 

رم و درِ اصلیِ سالن رو بهش می ی غلیظیهغر چشم

جمعیتی که دورِ کیک جمع شدن  کنم، با دیدنِباز می

 زنم:باز غر می
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 شد ما نیستیم. ببین جشن تموم -

 

و مهرشاد با  رسونیممی با عجله خودمون رو کنارشون

ش به اخم واسمون چشم و ابرو میاد، نگاهِ خیره

 کنیم.واسش باز می وصورتمونه و جفتمون نیشمون ر

 

 بابا فوت کن دیگه. -

 

 گه:که این رو گفته با خنده میمهرشاد رو به پسری 

 

 منتظرِ مهمونای ویژه بودم. -
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شه و اون شمعِ زنن و مهرشاد خم میهمه سوت می

کنه، با لبخند تو دست زدن، بیست و نه رو فوت می

ی نیکزادی کنم و نگاهم خیرهبقیه رو همراهی می

 گیره، تو گوشمشه که با خنده کنارِ مهرشاد قرار مییم

های پر سر و صدا زدن و تبریک گفتن صدای سوت

هام رو لبخندِ عجیب غریبِ نیکزاد زنه و چشمزنگ می

گه یه نقشه ای واسه کنه، یه حسی بهم میزوم می

ده داره و ها رو میمهرشادی که با تواضع جوابِ تبریک

کوبه لحظه صورتِ مهرشاد رو می حدسم درسته، تو یه

 :گهی بلندی میرو کیک و با خنده

 

 تولدت مبارک پسرم. -
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 زنه:مهرانه باخنده غر می

 

خواستیم کیک ئه آقا سپاس چی کار کردی!؟ می -

 بخوریم.

 

و من حیرت زده دستم رو جلوی دهنِ باز موندم 

ذارم، جمع جوری به سر و صدا و خنده افتاده که می

کنه و ردنی نیست، مهرشاد سرش رو بلند میکباور 

 کشه.دستش رو رو صورتش می

 

 واقعاً راضی به این همه لطفت نبودم پدر جان. -
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ی تو دستش رو با ضرب رو و حجمِ زیادی از خامه

ماله، حاال دیگه همه دارن از خنده صورتِ نیکزاد می

کنم تو تولدِ رن و من دارم به این فکر میریسه می

ده سالگیِ اهورا اون شوخیِ کوچیکِ پاشیدنِ آب زپان

به خطر انداخت و چه جنجالی به پا  چه قدر اسالم رو

کنن، قطعاً اگه از اقوامِ کرد و االن اینا دارن چی کار می

ما بودن االن یکیشون خونین و مالین از کتکی که 

خورده وسطِ این سالن دراز کش افتاده بود و بقیه هم 

هاش رو کردن. نیکزاد دسترینش میفداشتن لعن و ن

ه تو این حال هم این کنه، چه خوبه کاز هم باز می

 خندن.جوری دارن می

 

 تو روحت مهرشاد. -
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کشه و میزنه و دستِ نیکزاد رو مهرشاد قهقهه می

رن، قطعاً دارن واسه تمیز کردنِ سمتِ راه رو می

ندازم انگار ال میارن، ابروم رو بصورتشون می

 دوستیشون خیلی عمیقِ...

کوبم و سرم رو نزدیکِ با آرنج به دستِ مهرانه می

 برم.گوشش می

 

 مهرانه؟ -
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همون جور که سی و دو تا دندونش رو واسه فردِ 

ن امیر خان باشه به نمایش روییش که هموبهرو

 ده:گذاشته جواب می

 

 جانم؟ -

 

 گیرم.لبِ پایینم رو گاز می

 

 و ندم تو تو خونه بده بهش باشه؟گم من کادوممی -

 

 کنه.اخم می
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 وا چرا!؟ -

 

کنم و نیم نگاهی به با دست به میزِ کادوها اشاره می 

ها کنه و ادای سخن رانپسری که داره مزه پرونی می

 ندازم.و در میاره میر

 

های بزرگی آوردن، واسه من آخه نگاه کن چه جعبه -

 چه.یجلوی اونا ه

 

و با دست و پرت نگو، تو اون کیفِ مدارکچرت -

درست کردی معلومه ارزشش خیلی باالتره تازه 

 و پرت نگو.چرمشم که اصلِ اصله پس لطفاً چرت
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 ازم.ندکنم و شونه ای باال میهام رو جمع میلب

 

 باشه. -

 

 خب نبود کسی بختِ ما رو باز کنه؟ ای بابا! -

 

نشد  کنم، این خستهنگاه می فچپی به اون پسرِ پر حر

 این قدر چرت و پرت بهَم بافت؟

ها از اون پسره با برگشتنِ مهرشاد و نیکزاد توجه

شه، مهرشاد کنارمون میاد، رو به جمع برداشته می

 گه:می
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م که تو این شبی که خیلی واسه از همه تون ممنون -

ها هم ممنون من مهمه کنارم بودین، بابتِ کادو

 و جبران کنم.شهمه مامیدوار

 

 رم.زنن و من یه قدم جلو میهمه دست و سوت می 

 

 آقا مهرشاد؟ -

 

 زنه.چرخه و لبخند میسمتم می

 

 جانم؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

و پاکتِ کوچیکِ کادوم رو از رو میز  شمکمی خم می

 گیرم.ارم و سمتش میدبرمی

 

تولدتون مبارک، ببخشید کوچیکه ولی خودم  -

 درستش کردم.
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 ۷۱پارت#

 

 

د کوچیکه ولی خودم تولدتون مبارک، ببخشی -

 درستش کردم.

 

 گه:گیره و با لحنِ مهربونی میپاکت رو ازم می
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 ممنون عزیزم، این کادو خیلی برام ارزش داره. -

 

کنم و رو زمزمه می "ممنون"ندازم سرم رو پایین می

سنگینیِ نگاهِ یه جفت چشمِ آبی بد جوری روم سنگینی 

 کنم:کنه، گلوم رو صاف مییم

 

 رم خیلی دیرم شده.گه با اجازه میمن دی -

 

 کنه.اخمِ کوچیکی می

 

 و ببرن.خوان کیککجا!؟ تازه می -
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 من باید برم خونه خیلی دیر شده. -

 

ندازه، البد دنبالِ مهرانه ای که نگاهی به اطراف می

گرده، دوست دارم معلوم نیست کجا غیبش زده می

ه، چرا چرخونم ببینم اون پسره امیر هست یا نبچشم 

 االن من بهشون مشکوک شدم؟

 

و کجا رفت این مهرانه؟! ولش کن، شما برو لباست -

 رسونمت.عوض کن من می

 

 گم:خجالت زده می
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 رم.وای نه من خودم می -

 

 شه این موقعِ شب تنها بری!نه مگه می -

 

 خب با آژانس...... -

 

 رسونمش.من می -

 

 تو حرفم. دم به نیکزادی که پریدهنگاهم رو می

 

 شم.من مزاحمِ شما نمی -
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 گه:بی اهمیت به حرفم رو به مهرشاد می

 

تو به مهمونات برس اینا واسه خاطرِ تو اومدن، من  -

 رسونم بعدم باید برم پیشِ مامان.و مینسیم

 

گیرم، درسته دوست ندارم باهاش برم لبم رو گاز می

ری تونه امن تر باشه پس س از آژانس میاًولی قطع

رم و دم و سمتِ اتاقی که لباسام توشه میتکون می

شم، حینِ پوشیدنِ مانتو و انداختنِ شال رو واردش می

 دم.سرم به مهرانه پیغام می

 

 رم.() کدوم گوری هستی تو دیوونه؟ من دارم می
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 ده.کشه که جواب میطولی نمی

 

 خوای بری (می ) پیشِ مهرشاد، گفت

 

زنم، اون راه روی اق بیرون میدم و از اتجوابی نمی

 رسم.کنم و کنارشون میخاطره انگیز رو طی می

 

 ری نسیم جونم!چه قدر زود داری می -

 

 برم بهتره، زود هم نیست. -

 

 باشه پس به خاله حوا هم سالم برسون. -
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 باشه. -

 

سرِ نیکزاد  گم و پشتِرو به مهرشاد هم خداحافظی می

 افتم.راه می
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 ۷۲پارت#

 

 

گم و پشتِ سرِ نیکزاد رو به مهرشاد هم خداحافظی می

 افتم.راه می

سمتِ  زنه و منشیم ریموت رو میواردِ پارکینگ که می

همون ماشین مشکیِ که تقریباً چسبیده به زمینِ و 

رم و متعجب نگاهش زنه میهاش چشمک میچراغ
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ین ماشین چرا این قدر چسبیده به زمینه؟ اکنم، وا می

ندازم، این چرا انگار اسباب بازیِ، نگاهی به ماشین می

سمتِ من؟ یعنی االن باید جلو بشینم؟  فقط یه در داره

زنه، دستم رو روی دست گیره ین رو دور مینیکزاد ماش

کنم بازش کنم ولی تالشم ذارم و سعی میمی

شه؟ مگه ریموت رو نمی زست، ای بابا چرا بابیهوده

کنم ولی ش رو روی خودم حس مینزد؟ نگاهِ خیره

گه یه در اصالً دوست ندارم بهش نگاه کنم، االن می

ی فقیری نیستیم تونه باز کنه، ما خودمون خانوادهنمی

ماشینِ عمو پرهام و آقا بزرگم خیلی مدل باالست ولی 

ش رو داین مدلش رو ندیدم تا حاال، صدای پوفِ بلن

شنوم و صدای پاش رو که احتماالً داره سمتم میاد، می

ست که دستش رو جلو هنوز دستم روی دست گیره
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کشم، بل از هر بر خوردی دستم رو عقب میمیاره و ق

رو دقیقاً مخالفِ جهتی که من سعی در باز  دست گیره

کشه و درِ ماشین آروم آروم سمتِ کردنش داشتم می

این مدل باز شدنِ درِ ماشین رو  ره، خداییشباال می

فقط تو تلویزیون دیدم، با دست به داخل اشاره 

 کنه:می

 

 بفرمایید بشینین لطفاً. -

 

ه شم ککنم، سوار میدم و اطاعت میسری تکون می

شینه و ماشین بنده، پشتِ فرمون میخودش در رو می

کنم تا حاال تو زندگیم رو به حرکت در میاره، فکر نمی

در مؤذب بوده باشم، این سکوتِ بیش از حد هم قاین 
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زنه، از ترس آبِ دهنم رو هم بهش شدیداً دامن می

نه صدایی ایجاد بشه، نگاهم رو دم که نکقورت نمی

خه این جا کجاست ورداشتن سالن دم به بیرون، آمی

زدن واسه مراسم؟ چرا این قدر پرته؟ بیرون کالً 

هم، نکنه دزدا بهمون وتاریکیِ مطلقِ و منم که پر از ت

شه؟ نکنه جِنا بهمون حمله کنن؟ چرا یه ماشین رد نمی

در تو توهمِ حمله کنن؟ وای خدا چه وحشتناک، این ق

 بنفشی خودم غرق شدم که با صدای نیکزاد جیغِ 

 کشم.می

 

 گم......می -
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کنه و پاش رو روی ش میصدای جیغم دست پاچه

ایسته، بدی می ده و ماشین با صدایترمز فشار می

های آبیِ کنم، چشمدستم رو قلبمه و نگاهش می

درخشه که این تاریکی می درشت شدش جوری تو

 کنه.م میبیش تر وحشت زده

 

 چ... چته دختر؟ ترسیدم! -
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 ۷۳پارت#

 

 

 چ... چته دختر؟ ترسیدم! -

 

 گیرم.لبم رو گاز می
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 م.دببخشید، حواسم نبود یهو حرف زدین ترسی -

 

کنه، هنوز طپشِ قلبم این قدر باالست اهم میخیره نگ

 تر از اون تقهکنم، بدکنم دارم سکته میکه حس می

زمان خوره و این بار نیکزاد هم همایِ که به شیشه می

کشه و از شیشه به بیرون نگاه با جیغِ من فریاد می

کنه، انگار وحشتِ زیادم اون رو هم ترسونده، می

ست و به جز یرون خیرهشت شدم به برهای دچشم

 گم:بینم و ترسیده با بغض میتاریکی هیچی نمی

 

 چی بود؟ -
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ی غلیظی به من گیره و چشم غرهنفسِ عمیقی می

 گه:ره و حینِ به حرکت در آوردنِ ماشین میمی

 

البد پرنده ای چیزی بوده تو تاریکی خورده به  -

 ی!م کردیوونهدکشی؟ ماشین، تو چرا این قدر جیغ می

 

 گم:حق به جانب می

 

 به من چه، شما خودتم داد زدی! -

 

 ده.ی برو بابا تکون میدستش رو به نشونه
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مثلِ آدمایی که جن دیدن به پشتِ سرِ من نگاه  -

 کنی بایدم بترسم.می

 

 شه تند تر برین خیلی وحشتناکه.باشه، حاال می -

 

و  دهفشار می زگه اما پاش رو روی پدالِ گاچیزی نمی

کنم به شه، تو دلم شروع میماشین از جاش کنده می

صلوات فرستادن تا این مسیرِ ترسناک رو زود تر طی 

 کنیم.

 

 چیزی دست گیرت شد؟ -
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چرخونم، نگاهش به رو به روئه و گاهی سرم رو می

 کنه.اوقات از آینه به عقب نگاه می

 

 در موردِ چی؟ -

 

 رکاتِ مشکوکِحو اون همون خواستگاری -

 هامون.خانواده

 

 ندازم.شونه ای باال می

 

نه اصالً از اون شب دیگه هیچ اسمی از شماو  -

 تون آورده نشده، شما چی؟خانواده
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 ندازه.نیم نگاهی به من می

 

و باز کنم ولی یکی دو باری خواستم سرِ صحبت -

 هاست خیلی سریع پیچوند.مادرم تیز تر از این حرف

 

 هست.زی اً یه چیعپس قط -

 

آره ولی فکر نکنم مهم باشه، شاید یه آشناییِ  -

 ای چیزی.قدیمی یا کینه

 

 کنم.شالم رو مرتب می
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 نمی دونم. -
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 ۷۴پارت#

 

 

دم، نم نمِ بارون شروع شده و نگاهم رو به بیرون می

تونه بهم آرامش بده، االن دیگه این تنها چیزیِ که می

خوره و م نمِ بارونی که به شیشه مینخوام، سکوت می

صدای عقب جلو رفتنِ برف پاک کن، سرم رو به پشتیِ 

بیرون خیره دم و لبخند به لب به صندلی تکیه می

شم، صدای موسیقیِ مالیمی که از پخش به گوشم یم

کنه، فکر کنم بهتره رسه آرامشم رو چند برابر میمی

ه اگه این تترس رو پشتِ این آرامش پنهون کنم الب

شانس رو داشته باشم، ماشین تکونِ کوچیکی 
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شه، خوره، صدای بوقِ پشتِ همی تو فضا پخش میمی

اهی به پشتِ چرخونم، نگسرم رو سمتِ نیکزاد می

ندازه و عصبی با کفِ دست به فرمون فرمون می

 کوبه.می

 

 گَندت بزن. -

 

 چی شده؟ -

 

 گه:کنه و کالفه مینگاهم می

 

 .مپنچر شدی -
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 شه؟وای حاال چی می -

 

کنه و دستش رو رو دست گیره کمی خیره نگاهم می

 ذاره.می

 

 کنم.رم درستش میمی -

 

 گم:هول می

 

 تو بارون؟ -
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ده، االن دقیقاً صدای سرش رو به طرفین تکون می

 رفت و آمدِ این برف پاک کن رو اعصابمه، لعنتی.

 

 پس چی کار کنم؟ -

 

 دونم.نمی -

 

شه، بارون هم از ماشین پیاده میگه و یمچیزی ن

جوری شدت گرفته که انگار قرارِ آخرین بارونِ قرن 

ر. با باشه، خب بابا فهمیدیم زورت زیاده کم تر ببا

ی اول کنم، همین دقیقهنگاهم نیکزاد رو دنبال می

خیسِ آب شد، کاش برم کمکش نامردیه نشستن تو 

امردی داره تو ناین ماشین وقتی بارون اون جوری با 
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کوبه، با این تصمیم مانتوم رو از تنم تنش شالق می

ذارم رو سرم، از ماشین که پیاده بیرون میارم و می

های گیرمش تا جلوی قطرهباال میهام شم با دستمی

رم، نیکزاد داره بارون رو بگیره، سمتِ عقب می

کشه، به محضِ دیدنم الستیکِ پنجر شده رو بیرون می

 ه:پتومی

 

 شی!چرا پیاده شدی؟ خیس می -

 

ایستم، نشسته و من مانتوم رو رم و پشتش میجلو می

گیرم، نگاهی از پایین بهم رو خودم و خودش می

 گم:ندازه که میمی
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ترسم، زود باشین تو رو خدا من از این تاریکی می -

 خیلی وحشتناکِ.

 

ده و تند تند مشغولِ تعویضِ اون سرش رو تکون می

 گه:شه و حینِ کار میخِ پنچر شده میرچ

 

و خریدم تا حاال پنجر دونی از وقتی این ماشینمی -

 نشده، تو خیلی بد شانسی دختر.

 

 چه طور؟ -
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 ۷۵پارت#
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و دور از انظار که اون از قرارت تو اون جای داغون -

 .آخرشم کلِ دنیا فهمیدن تو اون جایی، اینم از این

 

کنه و من نیم نگاهی تعویض می رو با پنچر چرخِ سالم

 گم:ندازم و با صدای لرزونی میبه اطراف می

 

 بگین قسمت. -

 

ها که رو مدلِ حرف زدنش هم حینِ سفت کردنِ پیچ

 گه:تأثیر گذاشته می

 

 و قبول کن.قسمتم باشه باز تو بد شانسی نسیم این -
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ی ه، من همهزنم، شاید حق داشته باشلبخند می

انسی آوردم اونم خیلی زیاد، نفسی ندگیم رو بد شز

شه، کمی دم. کارش تموم میگیرم و جوابی نمیمی

کشم تا الستیکِ پنچر و وسایلش رو تو کنار می

کنه و با دست اشاره صندوق بذاره، این کار رو هم می

 کنه.می

 

 سوار شو خیسِ آب شدی. -

 

سوار  زنم ودور میدم، ماشین رو سرم رو تکون می

دونم چه جوری بازش ین بار دیگه خوب میشم، امی
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حفظ بشه، نیکزاد هم پشتِ  کنم این در رو که آبروم

 کنه.گیره و ماشین رو روشن میفرمون جا می

 

 ها هم خیس شد.صندلی -

 

 گه:حینِ دست کشیدن به صورتش می

 

 فدای سرت. -

 

 آینه به خودشکنه، نگاهی تو موهاش رو هم مرتب می 

 ندازه.می
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 گه آخه؟!خیسِ آب شدیم، این بارون چی می -

 

تونه یه خاطره باشه، از این به بعد همیشه اینم می -

 افتیم. تولدِ آقا مهرشاد یادِ این اتفاق می

 

کنه و ماشین رو به ی صورتم میچشمکِ ریزی حواله

ده و حرکت در میاره، پاش رو بیش تر رو گاز فشار می

 رسیم.رم به خونه میکه انتظار دا یود تر از چیزز

 شینه و بهش نگاه می کنم.دستم رو دست گیره می

 

 ممنون از این که رسوندیم. -
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 کنه.چنگش رو تو موهای نم دارش فرو می

 

 خوری.زود برو تو، سرما می -

 

 خداحافظ. -

 

 ذاره.دو انگشتش رو رو شقیقه اش می

 

 برو به سالمت. -

 

از جلوی دیدم محو م و خیلی زود شین پیاده میاز ماش

 کشم، چه شبی شد امشب.شه، پوفی میمی
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 ۷۶پارت#
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**** 

 

شبِ تولدِ مهرشاد گذشته و امروز اولین دو هفته از 

شه، حسم دقیقاً شبیهِ ی کالس مون برگذار میجلسه

ی کالس اولیِ که واسه پا گذاشتن به یه دختر بچه

سور و خودکارم رو رو میز مدرسه کلی ذوق داره، کال

ذارم تا با اومدنِ استاد و شروعِ درس خیلی آماده می

چرخونم و رم رو میزود شروع به جزوه نویسی کنم، س

به مهرانه که خیره به گوشیش با استرس ناخونش رو 

شم، وا این دیگه کنم و متعجب میجوئه نگاه میمی

 چشه؟!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 مهرانه؟ -

 

پره که منم هاش میهنصدام پایینه ولی جوری شو

 رسم.تمی

 

 وای نسیم! -

 

 چته مهرانه؟ -

 

 ده.دستش رو تکون می

 

 کردی ترسیدم. هیچی، تو فکر بودم صدام -
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 کردی؟چی شده؟ به چی فکر می -

 

با ورودِ استاد دیگه فرصتِ جواب دادن به حرفم رو پیدا 

شینیم، ش میشیم و با اجازهکنه، از جامون پا مینمی

ده، ذاره و خودش بهش تکیه میرو رو میز می شکیف

 زنه.ندازه و لبخندِ کوچیکی مینگاهی به جمع می

 

و با من ی هستم، این ترم فیزیکتونشایانِ بهادر -

 دارین.

توضیحِ خاصی ندارم، آدمِ خشکی هم نیستم، در قبالِ 

خوام، در موردِ راحت بودنتون تو کالس ازتون درس می

 تا جایی که نه به شخصیتِ من دِو خنده آزاشوخی
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توهین بشه نه شما، سعی کنین سرِ کالسِ من همیشه 

ای با هیچ بهونهحاضر باشین، من هیچ غیبتی رو 

پذیرم، اگه به هر دلیلی سرِ کالسِ من حاضر نمی

و به بهترین شکل نشدین برین حذف کنین، درسم

کنم، ارائه می کنم ولی نیم نمره به کسی ارفاق نمی

 کنم توضیحاتم کامل بود، حرفی هست؟ر میکف

 

 گه:یکی از پسرای کالس می

 

آخرش  ی آخر همه چی اوکی،استاد تا اون جمله -

 خراب شد.

 

 داره.خنده و برگه ای که رو میزِ رو برمیاستاد می
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و آزادی سرِ کالس باید یه تاوانی داشته خب راحتی -

 باشه.

  

 گه:ها مییکی دیگه از بچه

 

 د آزاد نباشیم چی؟ستاا -

 

کنه و خیلی کنه و به دخترِ نگاه میسرش رو بلند می

 گه:جدی می
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من سرِ نمره با هیچ کس هیچ  چه باشین چه نباشین -

 کنم، مفهومِ؟بحثی نمی
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 ۷۷پارت#

 

 

در  گیرم، فکر کنم ظاهرِ مهربونی دارهلبم رو گاز می

گربه رو دَمِ حجله  واقع این جوری نیست با دو تا کلمه

درس نخونین افتادین بدونِ هیچ کُشت، خب این یعنی 

 ارفاقی.

 

ها رو گفتم، بریم سرِ حضور خب فکر کنم گفتنی -

 غیاب.
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گیره و شروع به خوندنِ اسما برگه رو جلوی دستش می

 کنه:می

 

 جوادِ کامیاب. -

 

 شه.شسته از جاش پا میپسری که تهِ کالس ن

 

 حاضر استاد. -

 

ندازه و اسمِ بعدی رو استاد بهادری نیم نگاه بهش می

 خونه:می
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 ملیحه مقدسی. -

 

خونه و به چهره شون ها رو میدونه به دونه اسمِ بچه

ها رو به یاد خواد که چهرهکنم میکنه، فکر مینگاه می

 بسپره.

 

 نسیمِ رحمانی. -

 

 شم.از جام بلند می

 

 حاضر استاد. -
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نه و تو صورتم کی برگه بلند میوهاش رو از رچشم

گیره و من سرِ جام دوزه، نگاهش رو با مکث ازم میمی

هام شینم، من به این مکثِ بعد از دیده شدنِ چشممی

 عادت کردم.

  

 مهرانه صادقی. -

 

چرخم، شنوم سمتش میصدایی که از مهرانه نمی

 کنه:گه، استاد تکرار میزی نمیخیره به زمینِ و چی

 

 ادقی.انه صرمه -
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ولی انگار مهرانه تصمیم نداره جوابش رو بده، آرنجم 

شه و رو یواش به بازوش می کوبم، حواسش جمع می

کنم، از جاش کنه، با چشم به استاد اشاره مینگاهم می

 شه.پا می

 

 حاضرم. -

 

 ندازه و برگه رو روی میزاستاد نگاهی بهش می

 ره.بُرد میوایت داره و سمتِذاره، ماژیک رو بر میمی

 

سعی کنین تو کالسِ من حواستون جمع باشه، هر  -

 و واردِ کالس بشین.و پشتِ در بذارینمشکلی
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شه شروع به درس دادن می کنه و حرفش که تموم می

ذارم تا هاش و صداش میی تمرکزم رو رو لبمن همه

 مغزم حک کنم.گه رو تو هر چی که می
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 ۷۸پارت#

 

**** 

 

شینم که مهرانه غر ی دانشگاه میرو نیمکتِ تو محوطه

 زنه:می

 

 استاد بهادری حرف زد! اوففف چه قدر این -
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 گم:گه میبی اهمیت به چیزی که می

 

 مهرانه چی شده؟ -

 

 گیره:لبش رو گاز می

 

 هیچی. -

 

 یعنی چی هیچی؟ یه چیزیت هست بگو ببینم. -

 

 :هگگیره و آروم میهام رو میدست
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 گی یه چیزی هست.راست می -

 

 خب؟ -

 

 چند روز پیش یکی بهم زنگ زد. -

 

 دم.تکون میگیج سرم رو 

 

 کی؟ -

 

 زنه:هام آروم تر پچ میخیره تو چشم
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 امیر. -

 

 ندازم.ابروهام رو باال می

 

 امیر کیه!؟ -

 

همون پسره که تو تولدِ مهرشاد خوردم بهش، همون  -

 خوشتیپه.

 

 چی زنگ زده!؟ هآها، خب واس -

 

 و در موردِ خودش بدونه.خواست نظرمخب می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کنم.اخم می

 

 دونه؟می مهرشاد -

 

 خب معلومه که نه. -

 

خیلی کارِ زشتی کرده، چه طوری زنگ زده به ناموسِ  -

 دوستش ابرازِ عالقه کرده؟!

 

 کنه.ی سرمه ایِ رو سرش رو مرتب میمقنعه
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م ناراحت بود که مهرشاد هابرازِ عالقه که نکرد، کلی  -

ان نیست ولی حق داشت، گفت با خودش فکر در جری

و بدونه بعد خوشم نیاد، اول نظرِ خودم کرده شاید ازش

 به مهرشاد بگه.

 

 کنم.لبام رو یه وری می

 

 خب؟! -

 

خب هیچی دیگه، گفت بهش فکر کنم اگه ازش  -

 خوشم میاد بهش بگم تا با مهرشاد صحبت کنه.
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دونی؟! اصالً صحبتِ چی زش میچیزی هم ا مگه تو -

 بکنه؟

 

تا پسری که از ی دو نفسِ عمیقش تو صدای بلندِ خنده

شه، چشم غره ای بهشون شدن گم میکنارمون رد می

 دم به مهرانه.رم و نگاهم رو میمی

 

 کنه از مهرشاد.و خواستگاری میخب گفت که من -

 

 کنم.و هم میتندازم و صورتم رو ابروهام رو باال می

 

 کنی؟دونم چی بگم، حاال تو به چی فکر مینمی -
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یرِ دندونش و ناله وار لب ره زناخونِ شستش می

 زنه:می

 

ازش خوشم میاد از ظاهرش ولی هیچی در موردش  -

 دونم.نمی

 

دم به م رو میشم و نگاهِ خیرهدست به سینه می

ش جا وی پرنده ای که ردرختِ چنارِ رو به رو و لونه

 خوش کرده.

 

یه کمی فکر کن، ظاهرِ آدما چیزی نیست که بخوای  -

 واج بگیری.باهاش تصمیمِ ازد
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تونم حدس بزنم که مسیرِ کنم ولی مینگاهش نمی

 کنه.نگاهِ من و دنبال می

 

 اوهوم. -

 

 کنم.کنم و با سر اشاره میسرم رو کج می

 

 .شهبریم تو، کالسمون پنج دقیقه دیگه شروع می -

 

داره و تو مشتش ش رو از رو نیمکت برمیکوله

 گیره.می
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ی اول، درس داد اونم جلسهبریم، بهادری که یه ریز  -

 کنن.ببینیم بقیه چی کار می

 

 شم.زنم و از جا پا میلبخندی به غر زدنش می
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 ۷۹پارت#

 

********** 

 

 ی طوسی رنگِ رو بهدست به سینه تو راحتیِ سه نفره

روی تلویزیون فرو رفتم و نگاهم به اون سریالِ 

هام رو پایین ایِ که در حالِ پخشِ، چشممسخره
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ندازم و به شکرانه ای که سرش رو پامه و به دقت می

 دوزم.نگاهش به اون مانیتوره پنجاه اینچیه می

 

 شکرانه؟ -

 

دونه چی قرارِ بشنوه، بارها کنه چون خوب میری میدلب

ن عالقه ای به دیدنِ سریال ندارم و مبهش گفتم که 

ه ولی این عشوه کنهر بار این جوری کفریم می

ها امشب رو من جواب نیست، نه تا وقتی که ریختن

 یه ماهه به غلیان در  ِهام از این تنهاییی هورمونهمه

ی هیچی رو ده، االن حوصلهاومده و داره عذابم می

 نی رو.تی دوست داشندارم حتی این عزیز کرده
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 ی من؟جانم داداشِ یکی یدونه -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 و خاموش کن.این مزخرف -

 

ی حرف ی بزرگ اجازهاومدنِ مامان با اون ظرفِ میوه

شینه و حینِ ده، رو مبلِ تک نفره میزدن بهش رو نمی

 گه:نِ میوه رو میز میگذاشت

 

 کی نِهای پشتِ همِ شما رو مدیواین سر زدن -

 هستیم؟
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 کنم.اخم می

 

و واسه کنایه زدن مامان جان اصالً زمانِ خوبی -

 انتخاب نکردی، حالم خوش نیست.

 

 خواد دست از کنایه زدن برداره.انگار نمی

 

ی چیه؟ هنوز درگیرِ اون دخترِ هستی با اون خانواده -

 و چیپش؟قب موندهع

 

 دم.هاش و سرم رو تکون میشم تو چشمخیره می
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 مشکلت با اون خانواده چیه مامان؟ بگو تا منم بدونم. -

 

 کنه.اخم می

 

من مشکلی ندارم فقط دخترِ اون خانواده لیاقتِ پسرِ  -

 و نداره.من

 

 زنم.پوزخند می

 

رو چه حسابی؟ چی کم دارن؟ وضعِ مالیشون که  -

و متینِ، از همه مهم تر دخترِ هم با شخصیت خوبه،
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و داشتی، چی وشگلیِ که آرزوشخدقیقاً همون عروسِ 

 داره که الیقِ من نیست؟

 

فهمم، کمی دست پاچه شده این رو دیگه من خوب می

پره یعنی یه چیزی داره وقتی این جوری پلکِ چپش می

کنه فقط کاش بفهمم چیه، صداش رو باال اذیتش می

 ه:برمی

 

ی اُمُل شدی با حاال واسه من رفتی عاشقِ اون دختره -

 کنی؟می ثمن بح
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 ۸۰پارت#
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دازم، تنها چیزی که االن اصالً نیه تای ابروم رو باال می

تحملش رو ندارم بحث کردن سرِ چیزیِ که هیچ 

اهمیتی برام نداره، پس دستم رو زیرِ سرِ شکرانه 

کنم از رو پام بلند شه ذارم و با یه فشار وادارش میمی

شم و با چنگ ام پا میجکنه، از و اونم این کار رو می

 کنم.زدن به کتِ سورمه ایم قصدِ رفتن می

 

 رم.من دارم می -

 

 پره.شکرانه از جا می

 

 ئه داداش کجا؟ قول دادی شب بمونی. -
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ذارم، خیره هام میم رو رو شقیقهههر دو انگشتِ اشار

 گم:تو صورتش می

 

 کشه بمونم این جا کنایه بشنوم.من مُخم نمی -

 

 شه.اش پا میاز ج نماما

 

 ن.لوس نشو سپاس چی گفتم مگه؟ بگیر بشی -

 

 رم.تفاوت سمتِ در میبی

 

 شب بخیر. -
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شه مسخره بازی در نیاری؟ صبر کن سپاس می -

 کارت دارم.

 

شنوم یا نه؟ تو سرم فقط یه کلمه چرخ اصالً می

خوره زنگ بزن به کتی یا هر خرِ دیگه ای امشب رو می

آدمِ تحمل کردنِ این تنهایی نیستم،  تنها نباش، من

ونم امشب، باید برم، االن فقط لعنت به من چه قدر داغ

یه دوش با آبِ یخ شاید بتونه کمی حالم رو رو به راه 

ی افکارم آتیش گه همهکنه، ولی با چیزی که مامان می

 شه.گیره و جزغاله میمی

 

 هورتاش زنگ زد. -
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های ریز و با چشم مچرخکنم، رو پاشنه میاستپ می

 گم:شده می

 

 کی؟ -

 

 جوئه.و میمامان لبِ پایینش ر

 

 گیر داره میاد.هورتاش، انگار جهان -

 

 گم:زنم و عصبی میهام رو به کمرم میدست
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 میاد که میاد، این پسرِ گوه خورده زنگ زده این جا. -

 

 ده:حرصی جواب می

 

 مؤدب باش سپاس. -

 

 کشم.کالفه دستی به صورتم می

 

ببخشید، این پسرِ چرا زنگ زده این جا؟ اصالً چرا  -

 عمو جهان به خودم زنگ نزده؟
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دونم اهمیتی هم نداره، مهم اینه چرا بعدِ این نمی -

 گرده؟همه سال داره برمی
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 ۸۱رتپا#

 

 

دم، مامان از وصیت نامه هام رو به هم فشار میلب

 م.زنداخبرِ پس شونه ای باال میبی

 

 دونم، من فعالً برم.نمی -

 

 کجا؟ صبر کن حرف بزنیم. -

 

 دم.دستم رو تو هوا تکون می
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 االن وقتش نیست، باید برم رو به راه نیستم. -

 

 باشه پس مواظبِ خودت باش. -

 

ش ن و شکرانه با اون صورتِ گرفتهسری واسه ماما

دم، االن تواناییِ دل جویی ندارم ولی از دلش تکون می

 میارم به وقتش. رد

زنم، ریموتِ پارکینگ رو فشار می از ساختمون بیرون

زنم، شم و از خونه بیرون میدم و سوارِ ماشین میمی

دم و از تو آینه تا زمانی که باز ریموت رو فشار می

کنم، به محضِ بسته شدن ه بهش نگاه میبسته بش

شم دم و از کوچه خارج میپام رو رو پدالِ گاز فشار می
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و به محضِ پیچیدن تو خیابونِ اصلی گوشیم زنگ 

رسام کشم که تو صدای سخوره، کالفه پوفی میمی

فرستم، می شه، لعنتی بهشونآورِ بوقِ ماشینا گم می

ی به شماره و دیدنِ زنن؟ با نگاهچرا این قدر بوق می

دم، هیچ وقت خارج از اسمِ امیر با تعجب جواب می

 نه مگه این که واجب باشه.زساعتِ کاری زنگ نمی

 

 جانم امیر؟ -

 

 سپاس به دادم برس. -

 

کنه، ماشین و کنار م میش شوکهصدای ترسیده

 کشم.می
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 چی شده!؟ -

 

ش پیشونیم نبض کنه و از صدای گریهمکث می

 زنم:، فریاد میگیرهمی

 

 دِ حرف بزن المصب چی شده؟ -

 

رس به بره سپاس مادرم، مادرم داره از دستم می -

 س.دادم، تو رو علی برس، تو رو حسین بر

 

 ندازم.قلبم به درد میاد، ماشین و راه می
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 بگو کجایی تا بیام؟ -

 

خوام، بیمارستانم، بمیرم سپاس شرمندتم پول می -

ببرنش اتاقِ عمل ولی باید پول خوان همین االن می

 واریز کنم.

 

 دم.هام رو رو هم فشار میچشم

 

 چه قدر؟ -
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شکست ن شصت تومن، کاش گردنم میگیم -

 آوردمش بیمارستانِ خصوصی.نمی

 

 پرم تو حرفش:با عجله می

 

 مزخرف نگو. -

 

سی دارم داداش ولی باید برم بانک، خدا لعنتم کنه  -

 نکنم.کارت نگرفتم تا خرجش 

 

 و بده.لوکیشنِ بیمارستان -
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 همون قبلی. -
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 ۸۲پارت#

 

 

 مدم.رو انجام بده او اباشه، برو کار -

 

کنم و پام رو رو پدالِ گاز فشار طع میتماس رو ق

های کشداری که پشتِ هم دم و اهمیتی به بوقمی

دم، لعنت به این شانس چه شبِ شه نمیم میحواله

گندی بود امشب. با تمامِ سرعت سمتِ بیمارستان 

رونم، لعنت به این پول که اولویتِ اولِ نه جونِ می

اون بیمارستان رو رو  ، اگه بالیی سرِ مادرِ امیر بیادربیما

 کنم.سرشون خراب می
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دونم چه قدر گذشته، پنج دقیقه یا ده دقیقه، فقط نمی

دونم تا اون بیمارستان بیش تر از اینا راهه، مگه من می

چه طور رانندگی کردم؟! ماشین رو تو حیاطِ بیمارستان 

ی توانم سمتِ همکنم و با هکنم و ولش میپارک می

شم خودم رو رو پیشخونِ وارد که می دوام وورودی می

کنم، مردی که اون پشت نشسته پذیرش پرت می

 توپه:انگار خیلی عصبانیه که می

 

 چه خبره آقا؟ -

 

دم، اصالً مگه اهمیت اهمیتی به مدلِ حرف زدنش نمی

 گم:داره؟ به هیچ وجه، یه کلمه می
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 جراحیِ قلب؟ -

 

که چه قدر  کنهشه، انگار درکم میمی می بازکاخمش 

 کنه:ها اشاره میآشفته هستم، با انگشت به پله

 

و ی اول، انتهای راه رو، دستِ چپ، نوارِ سبزطبقه -

 رسی.دنبال کن می

 

های بلندم رو که کم دم و قدمسری واسش تکون می

دارم، نگاهی به ها برمیاز دوییدن نداره رو سمتِ پله

کدوم مسیری های رنگی که هر راه رو و اون خط کفِ

کنم و ده، اون نوارِ سبز رنگ رو دنبال میرو نشون می

من همیشه از این رنگ متنفر بودم، گندنت بزنن همون 
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شم و از دور امیر رو سبزِ لجنی برازندته، واردِ راه رو می

هام رو بینم، بی قرار در حالِ قدم زدنِ، صدای قدممی

کردنِ  شنوه و حینِ فرودارم رو میبرمی که سمتش

رسیم و دستش الی موهاش سمتم میاد، بهم می

 ناله:گیره و میبازوهام رو می

 

 مامانم سپاس. -

 

 چی شد رفت اتاق عمل؟ -

 

 غره:از الی فکِ قفل شدش می
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 گن پول.نه، المروتا اول می -

 

 کشم.دستش رو می

 

 پس بدو، زود زود. -
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 ۸۳رتاپ#

 

**** 

 

دم و سرم رو به دیوارِ سردِ بیمارستان تکیه می

ست م رو که انگار پر از شیشه خوردههای خستهچشم

ه این خوابی و لعنت بذارم، لعنت به بیرو رو هم می

شه آخه؟ المصب پِیجرِ بیمارستان، چرا ساکت نمی
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واسه پیجِ دکتر هم الزمِ تو دماغی حرفی بزنی؟! چه 

هام رو دارم به این مدل حرف زدن. دست قدر آلرژی

رو ماساژ  کنم و با دست بازوی لختمرو سینه قالب می

، صبحِ زوده و هوای مهر دم تا کمی گرمشون کنممی

 شدیداً خنکِ. ماه تو این ساعت

 

 سپاس؟ -

 

کنم و به امیری که باال هام رو باز میالی یکی از چشم

صرفِ چایی تو مسرم ایستاده و اون لیوانِ یه بار 

 کنم.دستشِ نگاه می

 

 هوم؟ -
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و بخور، ببخشید به خاطرِ من موندی بیا این چایی -

 این جا.

 

 گیرم.کنم و لیوان رو ازش میکمرم رو صاف می

 

رف نگو امیر خودم خواستم که االن این جام مزخ -

 پس حرفی نیست.

ده به شینه و نگاهش رو میبا صورتِ گرفته کنارم می"

 "دمتاق عمل که ادامه میادرِ 

و سالم از تو اون اتاق نگران نباش مادرت صحیح -

 بیرون میاد.
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 امیدوارم. -

 ساعت چنده؟ "کنهنگاهم می"

 

 کنم.به ساعت نگاه می و مچِ دستم رو باال میارم

 

 و نیم.هشت -

 

 به نظرت خیلی طول نکشید؟ -

 

 عملِ سختیه پسر صبر کن. -
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بشه من نه سپاس، اگه چیزیش زقلبم تو دهنم می -

 و این مادر.و ندارم، منمدیگه هیچ کس

 

 دم.ذارم و فشارش میش میدستم رو رو شونه

 

خوب به این چیزا فکر نکن، مادرت زنِ قوی ایه  -

 شه.می

 

ده و من گوشیم رو که زنگ لبخندِ کم جونی تحویلم می

 وخوره از تو جیبم بیرون میارم و جوابِ مهرشاد رمی

 دم:می
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 سالم. -

 

 سالم چه طوری؟ -
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 ۸۴پارت#

 

 

 سالم چه طوری؟ -

 

دم تا جرعه ای از اون چای دل چسب رو فرو می

 گرماش دمای بدنم رو تنظیم کنه.

 

 خوبم، صبحِ زود زنگ زدی! -
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 "سالم صبح بخیر "آره -

 

 ذارم.هام رو رو هم میچشم

 

 کنی؟چند بار سالم می -

 

 خنده.می

 

نبودم، با مهرانه اومدیم دنبالِ نسیم باید  با تو -

ببرمشون دانشگاه گفتم اگه دیر کردم حواست به 

 ی امروزم با زرین باشه.جلسه
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 کشم.پوفی می

 

 جلسه امروزِ مگه؟ -

 

 آره. -

 

 نیستم مهرشاد. -

 

 کجایی؟ -

 

نگاهی به امیر که با دستش صورتش رو پوشونده 

 م کرده.فهجِر کالیندازم، امان از این پمی
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 بیمارستان. -

 

 پرسه:متعجب می

 

 اون جا چرا؟ چی شده سپاس؟ خوبی؟ چته!؟ -

 

من خوبم هول نکن، با امیر این جاییم، حالِ مادرش  -

 خوب نیست عملش کردن.

 

 یا خدا االن چه طوره؟ -
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دونم خبری نیست هنوز تو اتاق عملِ خیلی طول نمی -

 کشیده.

 

 االن میام. -

 

 حرفش:تو  پرممی

 

 تو کجا بیای من هستم. -

 

حرفشم نزن، نیم ساعت دیگه اون جام لوکیشن  -

 بفرست.
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 همون بیمارستانِ قبلی که اومدیم مالقات. -

 

 اوکی. -
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 ۸۵پارت#

 

**** 

 

نیم ساعت گذشته و هنوز خبری نشده، تو راه رو در 

حالِ قدم زدن هستم که نگاهم به تهِ راه رو و 

افته، با شادی که با اون دوتا دختر سمتمون میاد میرمه

ا رسن و امیر از جاش پهای بلند کنارمون میقدم

 گه:میشه، مهرشاد با صورتِ گرفته می
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 چی شد داداش؟ -

 

هام رو تو جیبم فرو کنه و من دستامیر رو بغل می

 کنم.می

 

 سالم. -

 

 مدن و مهرشاد باهامهرانه و اون دختره جواب می

 ده.دست می

 

 سالم، از کِی این جایین؟ -
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 از دیشب. -

 

امیر که انگار سالم و احوال پرسیش با دخترا تموم 

 گه:شده رو به مهرشاد می

 

 شم.چهار ساعته اون توئه مهرشاد دارم دیوونه می -

 

 شه.نگران نباش هیچی نمی -

 

 ایشاال. -
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لو جگیرم و به اون دختر که کمی نگاهم رو ازشون می

 دم.کنه میمیاد و رو به امیر صحبت می

 

 کاری از دستِ ما بر میاد؟ -

 

 زنه.امیر لبخند می

 

 ن کافیه.ممنون، همین که زحمت کشیدین اومدی -

 

ده و این بار نوبتِ دختره سرش رو تکون می

هاشون ی تعارف تیکه پاره کردنست، حوصلهمهرانه
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ین جا چی کار ادونم اونا رو ندارم، هر چند هنوز نمی

 کنن!می

رم و به اون پرستاری که پشتِ سمتِ اِستیشن می

ش های الک خوردهکامپیوتر نشسته و با اون دست

 گم:بره میدهنش میلیوان رو سمتِ 

 

 چرا مریضِ ما هنوز از اتاق عمل بیرون نیومده؟ -

 

ش رو باال میاره و با دیدنِ من های سیاه کردهچشم

 زنه.لبخندی می
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تونه بیرون مریضتون اگه اون توئه قطعاً خودش نمی -

 بیاد باید بیارنش بیرون جنابِ مدل.

 

یشخون کنم، هر دو دستم رو رو پهام رو ریز میچشم

زنم، کنم، چشمکِ ریزی میذارم و بهم قالبشون میمی

 گم:با صدای پایینی می

 

 چه قدر با نمکی تو! -
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 ۸۶پارت#

 

 

 مکی تو!نچه قدر با  -
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هاش کش میاد و با عشوه دستی به موهاش لب "

واسه همین حقوق  "دمکشه و من ادامه میمی

 گیری؟می

 

 کنه.اخم می

 

 منظورتون چیه؟ -

 

 کنم.مثلِ خودش اخم می
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پرسن درست منظورم اینه وقتی ازت سؤال می -

و جواب بده، من وقتِ اضافی ندارم که به الس زدنِ ت

 گوش بدم.

 

خواد چیزی بگه که انگشتِ پره و میش میااز ج

 گیرم سمتش.م رو میاشاره

 

فکرشم نکن که صدات بلند بشه که اگه بشه  -

گم که چه رم پیشِ رئیسِ بیمارستان میمستقیم می

 و تا آخرِ وقتِ اداری اخراجی.دیخوب نخ می

 

کنه و با یه چشم غره هاش رو مشت میحرصی دست

بر  ی از جواب نگرفتنمبشینه، عصجاش می سرِ
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شینم، امیر و مهرشاد و مهرانه گردم و رو صندلی میمی

پشتِ درِ اتاق عمل ایستادن و اون دختره با یه صندلی 

کنم و نگاهش فاصله از من نشسته، سرم رو کج می

کشه، های سبزش دست میکنم، مدام به چشممی

 گم:کنم و متعجب میکمی سرم رو خم می

 

 ی؟نکگریه می -

 

دوزه و من با دیدنِ اون هام میهاش رو تو چشمچشم

 گیرم.های قرمز جوابِ سؤالم رو میحجم از رگه

 

 سوزه واسشون.دلم می -
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شناسی؟! چه قدر تو عجیبی واسه کسی که نمی -

 دختر.

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

اق مگه حتماً باید بشناسم؟! همین که یه آدم تو ات -

و یه فرزند پشتِ هکنو پنجه نرم میتعمل با مرگ دس

 زنه واسه دلسوزی کافیه.درِ اتاق عمل بال بال می

 

 دم.شم و سرم رو به دیوار تکیه میدست به سینه می

 

 زیادی دل نازکی. -
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 ش کردم.شاید چون تجربه -

 

کنم چرخونم و نگاهش میسرم رو تو همون حالت می

 ده:که ادامه می

 

عمل بودو ما چند ساعت تو اتاق  پدرم تصادف کرد -

و زنده شدیم آخرشم دکتر با اون بیرون صد بار مُردیم

 یه متأسفم داغ گذاشت رو دلمون.

 

 گم:کشم و متأسف مینفسِ عمیقی می
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خدا رحمت کنه ولی قرار نیست همه از اون اتاق  -

 عمل زنده بیرون نیان.

 

 این محیط. دونم حسِ خوبی ندارم بهنمی -

 

 ومدین؟چرا ا پس -

 

 مهرانه. -
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 ۸۷پارت#

 

 

 مهرانه. -
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م به دشینه و نگاهم رو میاخمِ کوچیکی رو صورتم می

 زنه.مهرانه که کناره امیر ایستاده و مدام حرف می

 

 کنین؟چرا این جوری نگاهش می -

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

 چه طوری؟ -

 

 مشکوک. -

 

 ؟باید مشکوک باشم -
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 زنی؟ معلومه که نه.یه دستی می -

 

 اوکی. -

 

 کنه.هاش رو مشت میدست

 

 چرا گفتی اوکی؟ -

 

ی بینیم رو تعادله روانی نداره، گوشه چشه این دختر؟

 خارونم.می
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 چرا یعنی چی؟ تأییدت کردم. -

 

دونم تو دروغ نه خیر، یه جوری گفتین انگار من می -

 گی.می

 

 دم.یمهام رو به هم فشار لب

 

 مگه دروغ گفتی؟ -

 

 ده.دندوناش رو رو هم فشار می

 

 نه. -
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 خوری؟و میپس حرصِ چی -

 

گیره، باز سرم رو و نگاهش رو ازم میکنه سکوت می

 دم:بندم و ادامه میهام رو میدم و چشمتکیه می

 

ها، یه و روان هم دارهاین بیمارستان بخشِ اعصاب -

 و نشون بده.خودت

 

 ز روی خشمش لبخند به لبم میارههای اسفصدای ن

 

 شما حتماً از مریضاشی که اطالع داری. -
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 تونم درمانت کنم.بخوای می خیر من جزءِ دکتراشم، -

 

 دم بمیرم تا دکتری مثلِ شما کمکم کنه.ترجیح می -

 

خوام جوابش رو بدم که ی لجبازِ زبون دراز، میدختره

شم و له از جام پا میجبا باز شدنِ درِ اتاق عمل با ع

رم، صدای امیر بیش از حد ضعیفه وقتی سمتِ دکتر می

 پرسه:می

 

 دکتر مادرم؟ -
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کنم صداش قلبم این قدر باالست که حس میطپشِ 

ذارم، چه می مرسه، دستم رو رو سینهبه گوشِ همه می

خواد تا موقعیتِ بدیه این دکترم انگار زیر لفظی می

 حرف بزنه.

 

 ولی خداروشکر خوبه.ختی بود سعملِ  -

 

صدای نفسِ راحت کشیدنِ من با خداروشکر گفتنِ 

زنم و ام رو به کمرم میهشه، دستامیر و بقیه یکی می

گیرم و خداروشکر رو زمزمه سرم رو رو به باال می

 کنم.می
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 ۸۸پارت#

 

****** 
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ی اتاقم نشستم و به آسمونِ گرفته و اون پشتِ پنجره

، بوی کنمونِ دلبری که حیاط رو خیس کرده نگاه میربا

نمِ بارون و خاکی که تو فضا پیچیده خودِ زندگیه، 

زنم و موهای بافته شدم رو به بازی لبخندی می

گیرم، فردا یه امتحانِ خیلی مهم با استاد بهادری می

اون روزِ خیلی بد تو داریم و سرم حسابی شلوغه، از 

ی تلخی که تا چند روز هبیمارستان و اون خاطر

گذره و من هنوز پیگیره ه ماهی میم کرده بود یافسرده

مادر امیر هستم و خداروشکر خیلی بهتر از قبله، اون 

بیمارستان رفتن و نگرانی راه رو واسه امیر و مهرانه باز 

ر خوب شون این قدکرد و االن طیِ این مدت رابطه

هاش پر یر چشممپیش رفته که مهرانه با شنیدنِ اسم ا
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ه و منم کلی واسه این شهای کوچیکِ قرمز میاز قلب

کنم و خوش حالم، خب تا دوستِ عزیز کرده ذوق می

این جاش که امیر پسر بدی به نظر نمیاد و برعکس 

پسر محجوبیه امیدوارم از این بعد هم همین قدر خوب 

 .باشه

 گیرم و کتاب رو واسه خوندنِ سطرِ بعدی بازنفسی می

 کنه:کنم که مامان از بیرون صدام میمی

 

 خوره.نسیم مادر بیا تلفنت زنگ می -

 

شم و از اتاق گیرم، از جام پا میکتاب رو توی بغلم می

زنم، مامان رو زمین نشسته و نیما سرش رو بیرون می

رم و می رو پاهاش گذاشته و خیره به تلویزیونِ، جلو
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ن فیلمی که اصالً وی تلویزیون و انگاهم رو به صفحه

دم، قبل از برداشتنِ گوشیم مناسبِ حالِ نیما نیست می

خوره سمت که به محض قطع شدن باز زنگ می

کنم، نیما بدونِ هیچ رم و خاموشش میتلویزیون می

هاش رو سمتِ من عکس العملی فقط چشم

خونم، ناراحته وب میچرخونه و من این نگاه رو خمی

ی سکوتِ نیما رو مامان لکه چرا خاموشش کردم و

 شکونه.می

 

 کردم مادر چرا خاموش کردی؟داشتم نگاه می -

 

 کنم.کنم و چشم و ابرو میام و به نیما اشاره میاخم می
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دونی نیما باید تو یه فضای شاد باشه؟ داری شما نمی -

 ی؟کنو گریه نگاه میو جیغتشیع جنازه

 

 کنه.هاش رو جمع میلب

 

و زنن طرفمیدونستم چه می ،فیلمش قشنگه -

 شه این؟!کشن میمی

 

زنم تا باز غر بزنم که با دست هام رو به کمرم میدست

 کنه.به تلفنم اشاره می
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کنه هی خیلی خب کم حرف بزن، ببین کیه ول نمی -

 زنه!زنگ می
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 ۸۹پارت#

 

 

رم و تلفنم رو از روی عسلی چشم غره ای بهش می

دارم، چه حرصی سمتِ اتاقم قدم برمی وزنم چنگ می

با  زدن کسی ساکتم کنه، قدر بدم میاد وسطِ حرف

کشم و جوابِ مهرانه رو حرص نوارِ سبز رنگ رو می

 دم:می

 

 و بس که زنگ زدی!چیه؟ کُشتی خودت -

 

 بیچاره شدم نسیم. -
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 ترسونه.ش من رو هم میصدای ترسیده

  

 چی شده؟ -

 

د و برق هام از صدای رعشونه نافته و مبه گریه می

 پره.می

 

 چی کار کنم؟کُشه امیرو و فهمید میمهرشاد همه چی -

 

دم و رو صندلیِ میز آبِ دهنم رو پر صدا قورت می

 شینم.آرایشم می
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 گی.درست حرف بزن ببینم چی می -

 

زدم اومد تو اتاقم انگار این داشتم باهاش حرف می -

شعور، وای نسیم انگار شَک یست یه در نزد بجا طویله

و گرفت و گوشیکرده بود که مستقیم اومد سمتم

 و گوشِ خودش.ر گذاشت

 

 خب!؟ -

 

 گه:حرصی می
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خب که امیرم نه گذاشت نه برداشت گفت مهرانه  -

دونی که چه قدر عاشقتم اونم تو گوشِ مهرشاد، می

 افتم.های قرمزِ مهرشاد میلرزه یادِ چشمهنوز تنم می

 

 رم.می وا

 

 شه؟حاال چی می -

 

سهمِ من که یه سیلی شد اونم از مهرشادی که تا  -

 یه اخم بهم نکرده بود، اصالً مهرشاد هیچ وقت حاال

و مامانم  دونی چه حالی داشت، باباشه نمیعصبی نمی

 و بگیرن با اون عصبانیت نره بیرون.نتونستن جلوش
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 اونا هم فهمیدن؟ -

 

کار کنم که چیزی نگفتن، چی  ننه فکر نکنم به م -

 و امیر بیاره؟نسیم؟ نره بالیی سرِ خودش

 

کشم، لعنت به این رعد و برق که پیشونیم میدستی به 

 پرونه.رو از جا می هی من

 

دونم مهرانه، شما قرار بود از اول مهرشادو در نمی -

 ی پنهونی از کجا اومد؟جریان بذارین این رابطه

 

 ی کار کنم؟غلط کردم، االن چ اغلط کردم به خد -
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 دونم به خدا.من نمی -

 

 و خدا.نسیم بهش زنگ بزن تو ر -

 

 شه.هام درشت میچشم

 

 به کی؟ -

 

ی ما اون به مهرشاد، بگو نره سراغِ امیر، بگو رابطه -

 کنم.جوری نیست، یه کاری بکن من دارم سکته می
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 ۹۰پارت#
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 ه تو چه؟بگه آخه من چی بگم؟ نمی -

 

دونم نسبت به تو احترامِ خاصی گه، من مینه نمی -

 قائله، نسیم جانِ من.

 

 شه.تونم مهرانه، روم نمیمن نمی -

 

کنه اگه یه اتفاقی ره دعوا میگفتم جانِ من، االن می -

بالیی سرِ اون یکی بیاره افته چی؟ اگه یکیشون بی

 چی؟
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 کنم.ینم چی کار میبر کن ببصباشه  -

 

 بهم خبر بده، خداحافظ. -

 

کنه و منم با قلبی که ذاره من حرفی بزنم قطع مینمی

ی مهرشاد رو از تو تپه شمارهدقیقاً تو دهنم می

نه کنم، ای خدا بگم چی کارت کمخاطبینم پیدا می

کنی، شمارش رو مهرانه من رو به چه کارهایی وادار می

ذارم، وای خدا این کنارِ گوشم می وکنم لمس می

شمارم تا قطع و میها راسترس از چیه؟ دونه دونه بوق

گیرم، این بار نا کشم و باز میشه، نفسِ عمیقی میمی
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امید منتظرِ بوقِ اشغالم که صدای بلندش تو گوشم 

 پیچه:می

 

 بله؟ -

 

زنه دم، هنوز حرفی نزدم داد میآبِ دهنم رو قورت می

 کنه.م میالبد از پشتِ گوشی خفه محرف بزن

 

 سالم، مزاحم شدم؟ -

 

کنه که صدای اون هم انگار صدای مظلومم آرومش می

 پایین میاد.
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 سالم. -

 

کنم، حاال چی بگم؟ ای خدا، گلوم رو کمی مکث می

 کنم:صاف می

 

 یه کمی حرف بزنیم؟ وقت دارین -

 

 مهرانه بهت زنگ زده آره؟ -

 

 دم.فشار می هام رو روی همچشم
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یه کمی صحبت کنیم بعد هر کاری که دوست  -

 داشتین بکنین.

 

 توپه:حرصی می

 

 رم بُکشمش.نترسین نمی -

 

االن من این وسط چه گناهی کردم که دادش رو سرِ  -

 زنین؟من می

 

 شه:یم تر میکنه و صداش مالکمی مکث می
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این جوری مظلوم حرف زدنت شاید دل ببره ولی از  -

 کنه.نیتم کم نمیاعصب
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 ۹۱پارت#

 

 

لوم حرف زدنت شاید دل ببره ولی از این جوری مظ -

 کنه.عصبانیتم کم نمی

 

 خندم.می

 

م درست از آب در نیومد، االن بگین خب پس نقشه -

 چه طوری حرف بزنم تا عصبانیتتون کم بشه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنه و من صدای نفسِ عمیقش رو خوب سکوت می

کوبم تو سرِ خودم، االن این چه می مشنوم و محکمی

تو سرت نسیم داری به پسرِ نخ  مدل حرف زدنه؟ خاک

 دی؟ بذار بره بُکشه امیر و به تو چه آخه؟می

 

 نسیم؟ -

 

 زنم:خجالت زده از این لحنِ صدا زدنش پچ می

 

 بله؟ -
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تونم بگذرم صدات آرامش داره، آرومم ولی نمی -

رانه نورِ چشمِ منه، هازش، من بهش اعتماد داشتم، م

 نظرت؟ و نشکونم بهو گردنششه نَرَممی

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

موضوع شکستنِ اعتماد نیست مهرشاد خان امیر  -

پسرِ با شخصیتیه، از اول قرار بود با شما صحبت کنه 

ولی فکر کردن اول با هم کنار بیان بهتره بعد با 

 ها در میون بذارن.خانواده

 

دهنش؟ نگم غلط کردی  نرم بزنم تو گیتو می -

 اومدی سراغِ ناموسم؟
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دم ولی قبل از به قولِ خودتون به شما حق می من -

شکوندنِ گردنش بذارین حرف بزنه این جوری بعداً 

 شین.پشیمون نمی

 

 جوام.کشه و من با استرس ناخونم رو میپوفی می

 

ت تو صدات که این قدر چی داری تو دختر تو چهره -

 کنه؟!رومم میآ

 

بگم  شه، ای خدا چیم چنگ میدستم روی سینه

 بهش؟ وای خدا کاش من آب بشم برم تو زمین.
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 خوای جواب بدی؟نمی -

 

 کنم.حرف رو عوض می

 

 االن کجایین؟ -

 

 خنده.می

 

 جلوی آپارتمانِ امیر. -

 

 دعوا نکنین مادرش مریضه. -
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 کنم، تشریف آورد باید قطع کنم.نمی -

 

شه که دونم چی میکنم و نمیه صداش میزد لهو

خورم، چرا خدا من رو وندش رو میپسوند و پیش

 کشه آخه؟نمی

 

 مهرشاد؟ -

 

 جانِ دلم؟ -
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ی عمو پرهام جلوی میرم، چهرهمیرم، آره واقعاً میمی

گیره، آخه واسه چی زنگ زدم؟ با هام جون میچشم

 گم:صدای لرزون می

 

 ؟کنین دیگهدعوا نمی -

 

 کنم عزیزم.نمی -

 

 پس خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -
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 ۹۲پارت#
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هام شه و من سرم رو توی دستتماس قطع می

گیرم، من حسِ خوبی به این مکالمه و چیزی که می

شه یه مرد این قدر مهربون ی میشنیدم ندارم، یعن

ها واسه صحبت با یه غریبه باشه که از این کلمه

نوز آرامشم رو به دست نیاوردم که هاستفاده کنه؟ 

 دارم.زنه، حرصی تلفن رو بر میمهرانه زنگ می

 

 زنی؟کوفت، مرض، درد، چته هی زنگ می -

 

 نسیم دلت میاد؟ -
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م به داداشت معلومه میاد، مجبورم کردی زنگ بزن -

کنم ازش، حاال در موردِ اونم فکر کرد دارم دلبری می

 کنه؟من چه فکری می

 

 گه:میگرفته  یبا صدا

 

 نگران نباش مهرشاد از این اخالقا نداره. -

 

و و پرت نگو، خودش گفت هی عزیزم جانمچرت -

 فالن.
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و باال نیار، مهرشاد با همه نسیم اون روی سگِ من -

زنه، از بس اون عموت نذاشته ف میهمین جوری حر

 و بشنوی فکر کردی چه خبره.صدای هیچ مذکری

 

 جوام.یلپم رو از تو م

 

 واقعاً؟ -

 

 نه، همین که زنگ زدی عاشقت شد، احمق. -

 

 کنم.اخم می
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زنم تو دهنتا با من درست حرف بزن، من مهرانه می -

 کِی گفتم عاشقم شد؟

 

 خب حاال چی شد؟ چی گفتی؟ -

 

شور برده ی مردههیچی، گفت خاک تو سرِ مهرانه -

دش وتر از خی احمقی من با این پسرهبدونِ اجازه

کشم، من گفتم دستت درد و می حرف زده، جفتشون

 نکنه.

 

 کشه:حرصی جیغ می
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 ذارمت.نسیم ببینمت زنده نمی -

 

 برو گمشو بابا. -

 

کنم، کشه و من تماس و قطع میجیغِ دیگه ای می

شه هامون با دعوا تموم مییشه همینه، تهِ مکالمههم

دیم اصالً یمیریم، فردا که هم رو دولی باز واسه هم می

 مون با قهر تموم شده.یادمون نیست که امشب مکالمه
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 ۹۳پارت#

 

**** 

 

ی باریکِ روبه روم رو زیرِ این نم نم بارون طولِ کوچه

رم، از اون ی آقا بزرگ میزنم و سمتِ خونهقدم می
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ی شبِ پر استرس دو هفته ای گذشته و انگار قضیه

ها هم در و خانواده امیر و مهرانه خیلی جدی شده

گرفتن و انگار امیر زیادی عجله داشت که  جریان قرار

قرارِ خواستگاری رو هم گذاشت، خب انگار به زودی 

شم مهرانه قرارِ ازدواج کنه و یه جورایی من تنها تر می

چون اون باید بیش ترِ وقتش رو با همسرش بگذرونه. 

قدر تو  نندازم، ایی آقا بزرگ مینگاهی به درِ خونه

ی رسیدم، دستم رو رو زنگ فکر بودم که نفهمیدم کِ

شم تا صدای دم و منتظر میذارم و فشارش میمی

همیشه جدیِ آقا بزرگ به گوشم برسه، انتظارم که 

شه کالهِ بارونیم رو کمی رو سرم جابه جا طوالنی می

هام رو زنم و چشمکنم و واسه چندمین بار زنگ میمی

 نم، اه پس کجاست این آقا بزرگ؟وچرختو کاسه می
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خواد یه لگدِ محکم به این در بکوبم چه قدر دلم می

ولی حیف که بارها تو گوشم خوندن که این کارها تو 

شأن یه دخترِ خانوم و خانواده دار نیست وگرنه خوب 

دونستم چه طوری باید حرصم رو سرش خالی کنم. می

شه ری باز میای کنخوام باز زنگ بزنم که درِ خونهمی

عروفمون بیرون میاد، کیه که ندونه و بنفشه خانومِ م

این زن خیلی وقته دلش رو به عمو پرهامِ تارک دنیا 

باخته، عمو پرهامی که نیم نگاهی هم به این زنِ 

کنه و با ندازه، چتر رو رو سرش باز میمهربون نمی

 گه:لبخندِ عمیقی می

 

 سالم نسیم جان، خوبی؟ -
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 کنم.ز میسمتش درا دستم رو

 

 ون، شما خوبین؟سالم ممن -

 

 ده.ده و سرش رو تکون میدستم رو فشار می

 

 خوبم، نیستن عزیزم بیا تو خیس شدی. -

 

و فرستاده از نه عجله دارم، راستش عمو پرهام من -

 آقا بزرگ چیزی بگیرم انگار نیست.
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بله همین نیم ساعت پیش رفتن، حاال اگه کمکی  -

 چیزی...

 

 پرم تو حرفش.می

 

زنم به جون دستت درد نکنه، زنگ مینه بنفشه  -

 آقاجون.

 

ده، گه و فقط با لبخند سرش رو تکون میچیزی نمی

ی آقا بزرگ رو گیرم و شمارهچند قدم ازش فاصله می

و هیچ گیرم، آقا بزرگ خیلی بد اخالق خیلی ولی منمی

ود جواب زذاره مثلِ االن که وقت پشتِ خط منتظر نمی

 ده:می
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 نسیم بابا. -

 

 سالم آقا بزرگ. -
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 ۹۴پارت#

 

 

 سالم آقا بزرگ. -

 

 سالم. -

 

کشم تا آبِ بارونی که جمع دستی به ابروی خیسم می

 روش رو بگیرم. شده
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و فرستاده دنبالِ مُهرِ شما آقا بزرگ عمو پرهام من -

 االن دمِ درم نیستین انگار.

 

 ره:باال میکشه و صداش کمی یپوفِ کالفه ای م

 

باز این پرهام تو رو فرستاد دنبالِ کار؟ مگه اون  -

 ی به درد نخور شاگردش نیست؟پسره

 

تم یا نه منم گفتم زنگ زد بهم ببینه از دانشگاه برگش -

ری اون جا خوام بیام پیشِ شما، گفت حاال که میمی

 ی مهمی دارم.مُهر رو هم بگیر بیار جلسه
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خواد ال اهلل، چی بگم بهتون! من کارگاهم، نمیاله ا ال -

 دم.برم بهش میتا این جا بیای خودم می

 

 رم خونه.باشه پس من می -

 

 برو بابا جان. -

 

کنم و سمتِ بنفشه که همون جا تماس رو قطع می

 چرخم.ایستاده می

 

 رم.من دیگه می -
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 اومدی باال دخترم.می -

 

 نکنه، خداحافظ. دنه دیگه دستِ شما در -

 

شنوم و کوچه پس صدای خداحافظ گفتنش رو می

کنم، هوا هم ها رو واسه رسیدن به خونه طی میکوچه

رما گز هام از سدیگه حسابی سرد شده و نوکِ انگشت

کنه، من عاشقِ این سرما هستم اگه برفم بیاد گز می

شه ولی خب هنوز تا زمستون فرصت که دیگه عالی می

 داریم.

شم خیلی زود ماشینِ ی خودمون که میکوچهدِ روا

دم که کمی عقب تر از درمون مهرشاد رو تشخیص می

پارک کرده، این جا چی کار داره؟ امروزم مثلِ همیشه 
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هامون با مهرانه بحثمون شد و با قهر ازم آخرِ صحبت

جدا شد، نکنه اتفاقی واسش افتاده باشه؟ کمی که جلو 

ایسته و شه و کنارش میه میدرم از ماشین پیاتر می

زنه، باید اعتراف کنم مهرشاد لبخندِ کوچکی بهم می

که همیشه لبخند بزنه واقعاً یه مردِ ایده آلِ، اصالً مردی 

زمینه مخصوصاً اگه مثلِ این مرد جذاب  بهترین مردِ رو

هم باشه. به محضِ رسیدن به حرف میام و بدونِ نفس 

 کنم:یف میدها رو پشتِ هم رکشیدن کلمه

 

کنین؟ چیزی شده؟ سالم خوبین؟ این جا چی کار می -

 مهرانه خوبه؟
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تونه کنه و با خنده ای که نمیهاش رو درشت میچشم

 گه:کنترلش کنه می

 

 م، نسیم نفس بگیر چه خبره؟!سال -

 

کشم و خجالت زده دستی به شالِ آبیِ رو سرم می

 گم:می

 

 ببخشید، آخه شما این جا... -
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 ۹۵پارت#
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کشم و خجالت زده دستی به شالِ آبیِ روی سرم می

 گم:می

 

 ببخشید، آخه شما این جا... -

 

 جلو میاد. یه قدم

 

 من مهر..... -

 

 مونه.با فریادِ اهورا حرفش نیمه تموم می

 

 ناموس؟خوای این جا بیچی می -
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حتی فرصتِ این که سرمون رو بچرخونیم و بهش نگاه 

ی قدرتش مهرشاد کنیم، با همهم پیدا نمیرو ه مکنی

ده و اونم چون انتظارش رو نداشت محکم رو هول می

کوبم و م میخوره، با هر دو دست به گونهبه ماشین می

 گم:با صدای کنترل شده می

 

 کنی آبرومون رفت!اهورا بمیری ایشاال چی کار می -

 

 یره.گی مهرشاد رو میده و یقهاهمیتی بهم نمی

 

 ام کثافت، کی هستی تو؟ با تو -
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مهرشاد با عصبانیت ساعدِ هر دو دستِ اهورا رو 

 غره:گیره و از الی فکِ قفل شده میمی

 

 و بکش تا خوردش نکردم.دستت -

 

 شه تو صورتش.اهورا بُراق می

 

 خورد کن ببینم عوضی. -

 

 دم.رم و با دست محکم از کتفش هولش میجلو می
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و برو گمشو، اصالً به تو چه؟ تو کارناست شاحمق آ -

 زندگی نداری همیشه جلوی درِ مایی؟

 

کنه و مهرشاد به عقب هولش با خشم بهم نگاه می

خواد باز حمله کنه که جلوی مهرشاد ده، میمی

 گم:ایستم و روبه اهورا میمی

 

 زنم عمو پرهام.برو گمشو به خدا زنگ می -

 

 یه قدم جلو میاد.
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بیاد ببینه این  ایی نترسون، اصالً زنگ بزنبا د ومن -

ده قلوه لندهور کیه درِ خونه با نور چشمیش داره دل می

 گیره.می

 

 گم:حرصی می

 

 شی یا زنگ بزنم؟به تو هیچ ربطی نداره، گم می -

 

با حرص سمتم میاد که دستِ مهرشاد از کنارم رد 

 شینه.ش میشه و روی سینهمی

 

 ه.ات بچجوایستا سرِ  -
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ایه که عمو پرهام باید االن این دقیقاً همون صحنه

ببینه منی رو که دقیقاً تو بغلِ مهرشادم، یه قدم خودم 

شن و من با کشم که سریع دست به یقه میرو کنار می

 ده:گیرم، بوقِ اول جواب میرو می عجله عمو پرهام

 

 ...نسیم تو جلسه -

 

 پرم تو حرفش:می

 

شعور اومده دمِ در داره آبرو ی بیااهور نعمو ای -

دارین؟ چی کنه، چرا دست از سرم بر نمیریزی می

 و بردین ولم کنین دیگه.خواین از جونِ من؟ آبروممی
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 ۹۶پارت#
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 گه:صدای خش خش میاد و با صدای پایینی می

 

 و به اون توله سگ.بده گوشی -

 

پای اهورا که داره  رم، لگدی به ساقِحرصی جلو می

گه، چپ زنم، آخی میخونه میکُری می واسه مهرشاد

 گیرم.کنه که گوشی رو سمتش مینگاهم می

 

 عمو پرهامِ. -
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کشه و شروع به کنه و گوشی رو از دستم میم میاخ

 کنه:صحبت می

 

 جانم دایی؟ -

 

شه با باز شدنِ درِ خونه و ی اولش مصادف میجمله

زنم که هام روبه کمرم میانه، دستربیرون اومدنِ مه

سه تا در گردشه  متعجب در حالی که نگاهش بینِ ما

 کنارمون میاد.

 

 چه خبره این جا؟ جنگِ؟ -
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 کنه:رشاد با دست به اهورا اشاره میمه

 

 از این آقا بپرس. -

 

شه، ای خدا تا کِی قراره این جوری صورتم جمع می

دست از چک  اکنن؟ چرآبروم بره؟ چرا تمومش نمی

 دارن؟ بریدم دیگه به خدا بریدم.کردنِ من بر نمی

 

 زنم:کشم و پچ میدستی به صورتم می

 

 چرا نگفتی میای؟ -
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 چرخونه.رو تو کاسه میهاش چشم

 

 چون باهات قهر بودم. -

 

کنه و خوام بهش بتوپم که اهورا تماس رو قطع میمی

یه چشم  اده و ببا اخم سمتم میاد، گوشی رو دستم می

 توپم:کنه که میغره قصدِ رفتن می

 

و که گم کردی دیگه این طرفا پیدات گورت -

 ها.شهنمی
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کشه و اهش رو میزنه و رپوزخندی به صورتم می

 چرخم.ره. شرمنده سمتِ مهرشاد میمی

 

 ببخشید تو رو خدا. -

 

اشکالی نداره، مهرانه اگه کارت تموم شد بریم دیرم  -

 دارم. رشده شرکت کا

 

گیرم، حتماً ناراحت شده که این لبِ پایینم رو گاز می

کنه، ایشاال بمیری اهورا، بمیری تا جوری برخورد می

 من راحت بشم.
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 باشه بریم. -

 

 گیره.مهرانه کنارم میاد و دستم رو می

 

ره، اون ست زود یادش میناراحت نباش دو دقیقه -

 وا.حو آوردم واست دادم به خاله هاتجزوه

 

 کنم.های آویزون نگاهش میبا لب

 

 آبروم رفت که. -

 

 خنده.می
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خیال بابا واسه تو که عادیه، اولین بارشونه مگه بی -

 ن.عادت ک

 

شوخیه ولی از هر جدی ای جدی تره، قلبم فشرده 

ست مگه اولین بارشونه؟ همه جا شه، حق با مهرانهمی

اهی گبه اسمِ غیرت همین جوری آبروم رو بردن، 

کنم کاش به یکی از خواستگارهام اوقات فکر می

جوابِ مثبت بدم برم چون واقعاً دیگه توانش رو ندارم. 

شن و شم و کِی سوار میفهمم کِی بوسیده مینمی

ای که به رن، به خودم که میام رفتن و من با سینهمی

 شم.شدت سنگینِ واردِ خونه می
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 ۹۷تپار#
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**** 

 

وهایی که تو شکمم جمع کردم نشستم ق با زاناکنجِ ات

سوزه، هام از بس گریه کردم حسابی میو چشم

صدای حرف زدنِ مامان با عمو رو خیلی راحت می 

 دونم که دقیقاً پشتِ در ایستادن.شنوم و می

 

دونم واال آقا پرهام از بیرون که اومده رفته تو نمی -

 کنه.نمی شگم بازهر چی هم میاتاق درم قفل کرده 

 

باشه زن داداش تو برو پیشِ نیما من باهاش حرف  -

 زنم.می
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 چی بگم واال! -

 

 خوره و بعدش صدای عمو:تقه ای به در می

 

 نسیم عمو باز کن درو. -

 

رم و نگاهم رو سمتِ ی غلیظی به در میچشم غره

 کنن بعدچرخونم، همیشه همینه، همه کار میپنجره می

اراحتم کنن کاش قبل از این که ن میان معذرت خواهی،

 به خودشون بیان.

 

 کنی؟نسیم باز نمی -
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زنم؛ به خودم، به زندگیم، به این طالعِ پوزخند می

مزخرفم، چرا من باید تنها دخترِ یه خاندانِ بزرگ باشم 

که همه این جوری چهار چشمی مواظبم باشن؟ اون 

این  چیِد گذرونده، همهخانواده ای که تعصب رو از ح

 .خانواده افراطیِ

 

 پرهام بمیره برات یا زوده؟ -

 

ها رو واسه بنفشه شینه رو لبم، اگه این دلبریلبخند می

 کرد االن دو سه تا بچه هم داشتن.می

 

 کنی یا نه؟باز می -
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رم و با شم، سمتِ در میکشم و از جام پا میپوفی می

 های سبزش توم، چشمکناخمِ عمیقی در رو باز می

 ده.هاش رو رو هم فشار میبشینه و لهام میچشم

 

 بیام تو؟ -

 

 گم:حرصی می

 

 از دستتون خسته شدم. -

 

 کشه.دستی تو موهای خوش حالش می
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کنی، برو کنار بیام تو ببینم چی شده اون که غلط می -

 مون هاپو شده.یکی یدونه

 

کوبم و زمین میرم و با پاهایی که به شدت رکنار می

شینم و رم و روش میمی تک صندلیِ تو اتاقم سمتِ

ی شه و گوشهشم، عمو واردِ اتاق میدست به سینه می

 شینه.پنجره می

 

 خب چه خبر شده؟ -
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رم تعقیبم ی عزیزت بپرس، هر جا میاز خواهر زاده -

ده، عمو من کنه، همیشه دمِ درِ این خونه کشیک میمی

 .دیگه خسته شدم

 

 ستم.یمن در جریان ن -

 

 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم

 

عمو من بیست سالمه بچه نیستم تا حاال هم دست  -

کنم، دست از سرم از پا خطا نکردم از این به بعدم نمی

 و تو فشار نذارین.بردارین این قدر من
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 کنه.اخم می

 

 جمع نبند. -

 

 پرم.از جا می

 

 شمایی، دِورم دقیقاً خودِ خوبندم، منظدقیقاً جمع می -

ه اون احمق اجازه دادی همه جا دنبالم شمایی که ب

 و جلوی همه نبرین.باشه، این قدر آبروی من

 

 پره.عمو هم از جا می
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 کنی.داری زیاده روی می -

 

کنین، یه کاری نکنین کنم شما زیاده روی مینمی -

 ببُرم از همه چی گند بزنم به آبروتون.

 

 زنه:ورتم فریاد میصدم سمتم میاد و تو با دو ق

 

 چه غلطی کردی؟ -
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 ۹۸پارت#

 

 

 چه غلطی کردی؟ -
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 م:دترسم ولی ادامه میمی

 

و زدم، بذارین زندگی کنم، تا غلطم کرده باشم حرفم -

 جای شما رو من بدم؟کِی باید تاوانِ این تعصبِ بی

 

صدامون واسه این مکالمه خیلی بلنده، داریم داد 

کنیم یه حرف زدنِ معمولیه ولی من کر میفزنیم و می

نگاهِ آخرِ مهرشاد رو هیچ وقت  خیلی عصبیم، من اون

گفت متأسفم ، نگاهی که داشت بهم میرهیادم نمی

 واست واسه داشتنِ همچین خانواده ای.
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و اون ولت کنم که با هر آشغالی تو این کافی شاپ -

ی، نکافی شاپ قرار بذاری؟ من حواسم بهت هست ای

 شه؟نباشه چی می

 

 زنم:حرصی جیغ می

 

 ترسم.من اگه بخوام کاری بکنم از هیچ کس نمی -

 

شه، صدای دادش این قدر بلند میهاش گشاد چشم

دونیم جایی هست که به بیرون هم برسه، ما خوب می

که نیما هست نباید دعوا بشه و االن گند زدیم که 

 کشه:مامان جیغ می
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 م.وای خدا بچه -

 

شه و سمتِ بیرون های هر دومون درشت میچشم

دوییم، مامان نیما رو بغل کرده و تنِ لرزونِ اون می

ده، جیغِ خفه ای ناتوان رو تو بازوهاش فشار میی بچه

شینه، با کشم و عمو یا حسین گویان کنارِ نیما میمی

باره سمتِ آشپزخونه هایی که مثلِ ابرِ بهار میچشم

اش رو با یه لیوان آب میارم و هدوام و دارومی

ی نیما شینم، با کمکِ عمو فکِ قفل شدهکنارشون می

خورونیم، ش رو به زور بهش میکنیم و قرصرو باز می

هام رو کنم و پشتِ هم اشکِ چشمخیره نگاهش می

شه و کنم تا کم کم لرزش تنِ نیما کم میپاک می
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 شه، بمیرم الهی براش من کههاش بسته میچشم

 دونم باید تو آرامش باشه چرا صدام رو باال بردم؟می

 گه:عمو شرمنده رو به مامان می

 

 ببریمش دکتر؟زنداداش الزمه  -

 

کشه و با صدایی که از بغض مامان بینیش رو باال می

 گه:لرزه میمی

 

 نه الزم نیست.  -

 

 شه.عمو بی اهمیت به من از جاش پا می
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رسونم زنگ بزن می رم، اگه مشکلی بودمن می -

 داحافظ.و، خخودم

 

ره و من دستِ نیما رو کنم، از کنارمون مینگاهش نمی

 بوسم.روش رو می دم وفشار می
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 ۹۹پارت#

 

********** 

 

 خب این یعنی چی؟ -

 

کنه و خیره تو امیر خودکارش رو روی میز پرت می

 گه:هام با لحنِ خیلی محطاتی میچشم
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و زده که به ما ی هم صنفاشمهوری رأیِ هپیعنی شا -

 خوان برن سراغِ هورتاش.جنس ندن، انگار می

 

ذارم، پلکِ چپم از خشم نبض هام رو روی هم میچشم

های لرزونم چرا هورتاش؟! دست زنه، این همه آدممی

کنم به می کنم و شروعرو با خشم روی میز قالب می

ه دارم تالش کنفسِ عمیق کشیدن ولی درست زمانی 

هرشاد کبریت کنم آرامشم رو به دست بیارم ممی

 ی خشمِ باروت شدم.کشه زیرِ فیتیلهمی

 

هورتاشم شرکتِ به نامیه، بایدم مارو بفروشن  -

 بهش.
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پرم که صدای امیر بلند جوری با خشم از جام می

 شه:می

 

 یشش زدی.یا خدا مهرشاد آت -

 

روی میزه رو  یکنم با دست هر چاولین کاری که می

 کشم:ریاد میکنم و فپخشِ زمین می

 

 و پیشِ من نیارین.ناموساسمِ اون بی -
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امیر هنوز به فریادها و حرکاتِ هیستریکِ من عادت 

خیال پاهاش رو پره ولی مهرشاد بینکرده که از جا می

ی پشتِ کتاب خونهندازه و با انگشت به روی هم می

 کنه.سرم اشاره می

 

 زمین خیلی وقتِ سرِ جاشه.م بریز راونا -

 

خواد من رو دیوونه کنه، کفِ هر دو دستم این پسر می

ذارم تا کمی خودم رو کنترل کنم، هام میرو روی چشم

 رسه:صدای پایین اما شاکیه امیر به گوشم می

 

ش کنی کنی مهرشاد؟ جای این که آرومچی کار می -

 کنی؟تحریکش می
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 کنم.میگیرم و به امیر اشاره لبِ پایینم رو گاز می

 

ی کشاورزایی که ازشون جنس زنگ بزن به همه -

ذارم هورتاش گرفتیم همه رو دو برابر بخر، من نمیمی

 به ریشم بخنده.

 

 پره.مهرشاد از جا می

 

 زده به سرت؟ -

 

 کوبم.میکنم و با کفِ دست روی پیشونیم نگاهش می
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بکنین، من اون  وآره زده به سرم، کاری که گفتم -

 ه هر قیمتی.خوام بمحصوال رو می

 

 امیر جلو میاد.

 

سپاس اجازه بده یه کمی فکر کنم اگه راهی نبود  -

 دم خودم آتیش بزنم به دارو ندارت.چشم قول می

 

فقط یه راهی پیدا کن، اگه پای هورتاش به زندگیِ  -

 و شما دوتا.دونماز بشه من میو شرکتم بمن
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کوبه و با خشم دلی میی صنبه پایه مهرشاد لگدی

هاش رو ره، نگاهِ خشنم روی امیرِ که دستبیرون می

 باال میاره.

 

 باشه باشه منم رفتم. -

 

شم، تو این گیر و دارِ اومدنِ عمو روی صندلی آوار می

و کم داشتم، آخ شاپوری کاری باهات بکنم  همین

 و پیشِ همه ادت بره کشاورزی یعنی چی، که منی

 کنی لعنتیه گربه صفت.خراب می
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 ۱۰۰پارت#
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ز فشارِ عصبی ای که امروز کشیدم به با سر دردِ ناشی ا

دونم االن این کیه زورِ آرامبخش به خواب رفتم و نمی

ده، مگه این که یه ریز داره زنگِ واحد رو فشار می

ساختمون نگهبانی نداره؟ یه چشمم رو که به شدت 

کنم، هنوز کنم و به ساعت نگاه میرو باز می هسوزمی

اقعاً ساعت پنجِ صبحِ و بینم یا وخوابم و دارم خواب می

م رو از روی ی منه؟ تنِ خستهیکی پشتِ درِ خونه

ایم رو ی سرمهکنم و پیراهن مردونهتخت بلند می

کشم و سمتِ در م میواسه رفعِ تکلیف رو تنِ برهنه

باز کردنِ در و دیدنِ شخصِ  افتم، به محضِراه می

هام تو درشت ترین حالتِ ممکن قرار پشتِ در چشم

 گیره.یم
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 ... جهان؟عمو -

 

 زنه.لبخند می

 

 سالم پسر، از سورپرایزم خوشت اومد؟ -

 

 هام از دو طرف کش میاد.لب

 

 معلومه، بیا تو. -

 

کشمش، این جلو میاد، سخت تو آغوشم می یه قدم

گن ده، راسته که میوی پدرم رو میبمرد واسه من 
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و ازش بوسم ش رو مینهعمو نیمی از پدرِ. روی شو

 شم.جدا می

 

 خوش اومدی بیا تو. -

 

 خوش باشی پسر جان، دلم برات تنگ شده بود. -

 

 منم همین طور. -

 

شه و من دو تا چمدونش رو از روی زمین عمو وارد می

 گم:می بشینه و من متعجدارم، رو مبل میبرمی
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 این جا رو چه طوری پیدا کردین!؟ -

 

 از هورتاش لوکیشن گرفتم. -

 

 خودم نیست این اسم خود به خود اخمم رو تو دستِ

 کنه.هم می

 

 و با هم حل نکردین؟!ای بابا شما هنوز مشکلتون -

 

 دم.دستی تو هوا تکون می
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خوای بدم بخوری؟ گشنه بیخیال عمو، چیزی می -

 نیستی؟

 

خوام تا چند ساعت راحت توش ه تخت میفقط ی نه -

 بخوابم.

 

 خندم.می

 

 و بهت نشون بدم.اتاقتچشم، بیا تا  -

 

ذاره و از جاش پا هاش رو روی زانوهاش میدست

 شه.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 بریم پسر. -
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 ۱۰۱پارت#

 

**** 

 

کنم، حینِ فشار دادنِ دستم رو تو جیبِ شلوارم فرو می

کنم و با جره به بیرون نگاه مینگوشی روی گوشم از پ

 دم:صدای پایینی جوابِ مهرشاد رو می

 

 فعالً که حرف نزدیم، از وقتی اومده خوابه. -

 

 خب فکر کردی که چی بهش بگی؟ -
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دم از این همه دروغ، هر چه و، خسته شراستش -

 باداباد.

 

و سر چی بگم مقصر منم نباید از اول این مزخرفات -

 کردم.هم می

 

 دارم.چرخم و لیوان آب پرتقال رو برمیمیز می تِمس

 

ی چیزی که گذشته رو نخور، برو خیال غصهبی -

حواست به کارها باشه عمو جهان بیدار که شد میام 

 شرکت.
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 ی.باشه، یا عل -

 

ذارم، کنم و گوشی رو روی میز میتماس رو قطع می

کشم که عمو هم از اتاق لیوانِ آب پرتقال رو سر می

یرون میاد، نگاهی به اون شلوارکِ راه راهِ تنش ب

هاش رو از دو طرف زنم، دستندازم و لبخند میمی

کشه، نگاهم ی بلند باالیی میده و خمیازهیکش م

 ده.می کنه و سرش رو تکونمی

 

 دستشویی کجاست پسر؟ -

 

 کنم.با دست به سمتِ چپ اشاره می
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 انتهای راهرو سمتِ راست درِ دوم. -

 

داره و من کتِ طوسیم رو از به همون سمت قدم برمی

دارم و روی پیراهنِ سفیدم رو پشتیه صندلی برمی

گیرم و با پوشم، از روی کانتر سوئیچم رو دستم میمی

شم تا بیاد بیرون، خیلی زود منتظر می برداشتنِ موبایل

 با صورتِ خیس بیرون میاد.

 

 آخیش، حالم جا اومد. -

 

 ؟یخوب خوابید -
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 عالی. -

 

شینه و با سر به شه و پشتِ میز میواردِ آشپزخونه می

 کنه.من اشاره می

 

 حاضر شدی؟! -

 

 دم.هر دو دستم رو به صندلیِ جلوم تکیه می

 

ظر شدم بیدار بشی تا بهت بگم باید برم شرکت، منت -

 با من میای یا ببرمت پیشِ شکرانه؟
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 زنه.لبخند می

 

 ون موش کوچولو.اآخ دلم لک زده واسه  -

 

 خب پس ببرمت اونجا؟ -
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 ۱۰۲پارت#

 

 

 خب پس ببرمت اونجا؟ -

 

 کنه.چپ نگاهم می
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ذارم، و نمیای که مادرت هست من پامتو خونه -

 گی.و باز داری میدونیو خوب میخودت این

 

کشم و روش کشم و صندلی رو عقب میپوفی می

 شینم.می

 

 رو؟این قهرِ سی ساله  کنینچرا تموم نمی -

 

 شه.کمی سمتم خم می

 

و واسه کاری که با برادرم کرد بمیرمم مادرت -

 بخشم.نمی
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 زنین؟کار کرده که هیچ کدوم حرف نمیمادرم چی -

 

گیره و حینِ گذاشتن تو دهنش ای میخیال لقمهبی

 گه:می

 

و اومدم که بگم، نگران نباش به زودی همه چی -

 فهمی.می

 

 دم.ید تکون میی تأیه نشونهرو ب سرم
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کار باشه، من باید برم شرکت االن، شما چی -

 کنی؟می

 

کنم یه کاری هم با هیچی برو من خونه استراحت می -

 هورتاش دارم.

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

 قرار نیست که بیاد اینجا درسته؟ -

 

 کنه.اخم می
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 ری؟امن بگم بیاد اینجا تو مشکلی د -

 

کشم، همین روزِ اول بحث و به موهام میکالفه دستی 

 شم.خوام، از جام پا میجدل نمی

 

نه ندارم فقط به شرطی که من نبینمش، من رفتم  -

 فعالً.

 

شب زود بیا کلی حرف داریم که با هم بزنیم، و یه  -

 چیزی هست که باید بهم توضیح بدی.
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شه، یقدمی رو که سمتِ بیرون برداشتم قفل م

 پرسم:ا صدای پایینی میایستم و بمی

 

 چی؟ -

 

 کشه.لیوانِ شیرِ کنارِ دستش رو سر می

 

ت هیچ نشونی ازش در موردِ ازدواجی که تو خونه -

 نیست.

 

 دم.بندم و روی هم فشارشون میهام رو میچشم
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ها با هم کنار اون قضیه بهم خورد، یعنی خونواده -

 نیومدن.

 

 نیم.زاستم، شب حرف میواالن توضیح نخ -

 

 حافظ.باشه خدا -
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 ۱۰۳پارت#

 

**** 

 

زنم که صدای حرصیش تو گوشم ریموت رو می

 پیچه:می
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 تو؟ خب بره پیشِ هورتاش. یچرا اومده خونه -

 

 غرم:کالفه می

 

 مامان! -

 

خواد این مرتیکه از جونِ ما؟ مامان چی؟ چی می -

 کنه؟لمون نمیوباباتم که مُرده نیست چرا 

 

زنم و جوابِ سالمِ آقا حیدر دستِ آزادم رو به کمر می

 دم.سرایدارِ ساختمون رو با سر می
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 ن.هاش زندهمادرِ من برادرش مُرده برادرزاده -

 

نمیاد چرا  ولم کن سپاس من از جهان گیر خوشم -

خوای بفهمی؟ همون ساال که رفتی اون خراب نمی

کرد تا درس بخونی من یمشده ای که اون زندگی 

 مخالف بودم ولی حریفِ پدرت نشدم.

 

 م؟کار کنم؟ بیرونش کنم از خونهگی چیاالن می -

 

 ده:بی منطق جواب می

 

 و ببُر از زندگیت.ه پاشآره، آر -
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رو واسه رسیدنش فشار  رم، دکمهسمتِ آسانسور می

 دم.می

 

با او مثلِ ببی منطق نباش مامان، من عمو جهان -

 مونه.یی من مدوست دارم تا هر وقت که بخواد خونه

 

 کشه.جیغِ خفه ای می

 

های تو ایشاال از دستِ این غُد بازی سپاس بمیرم -

 راحت بشم.
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 خدا نکنه. -

 

ی ده رو ی طبقهشم و دکمهرسه، وارد میآسانسور می

کنم این صدای ضبط شده دم، دارم فکر میفشار می

خترای تو دماغیه یا من خیلی حساس دهم یکی از این 

 شدم؟

 

 گم؟دی چی میگوش می -

 

 گی؟جان چی می -

 

 گم پای مزخرفاتش نشین.می -
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 چشم، امرِ دیگه؟ -

 

 و لوس نکن.دتبرو خو -
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 ۱۰۴پارت#

 

 

 و لوس نکن.برو خودت -

 

شه با ایستادنِ زنم، خداحافظم مصادف میلبخند می

حدِ من توشه، از اتاقک ی که وااطبقه  آسانسور تو

رم و کلید رو واسه باز کردنِ در واردِ قفل بیرون می

کنم و اول زنگِ واحد رو فشار کنم، کمی مکث میمی

ی ابله اینجا نباشه، کلید رو دم، امیدوارم اون پسرهمی
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چرخونم و به محضِ وارد شدن حجمِ توی قفل می

شه و به میم ریه ه واردِزیادی از دودی که فضا رو گرفت

زنم و سمتِ افتم، با دست دود رو پس میسرفه می

تونه کنم، چه طوری یه آدم میرم و بازش میپنجره می

این قدر سیگار بکشه؟ کتم رو با حرص از تنم بیرون 

 بینه.کشم که از اتاق بیرون میاد و من رو میمی

 

 عه اومدی پسر؟! -

 

 کنم.به در اشاره می

 

 .نگ زدمز -
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سیگار برگِ تو دستش رو توی بشقابِ کوچیکِ میوه 

کنه، درسته سیگاری نیستم خوریِ روی میز خاموش می

 نداخت زیر سیگاری تو کابینت بود.ولی اگه یه نگاه می

 

 زدم نشنیدم.با تلفن حرف می -

 

 گم:شینه، من خیره به حرکاتش میروی مبل می

 

 دی خونهیکار کشمهم نیست، چه طوری این قدر سی -

 پُرِ دوده؟

 

 خنده.می
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و هیوا هم اینجا بودن همین االن تنها نبودم، هورتاش -

 رفتن، ندیدیشون؟

 

ندازم، بر عکسِ هورتاش دلم واسه رو باال می ابروهام

 هیوا واقعاً تنگ شده.

 

 نه، مستقیم از پارکینگ اومدم باال، هیوا چه طور بود؟ -

 

 خوای بشینی؟عالی، نمی -

 

 عوض کنم میام.و سمالب -
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رم تا ده و من سمتِ اتاق خوابم میسرش رو تکون می

کت و شلوارم رو با لباس راحتی تعویض کنم، کراوات 

کنم، کنم و روی تخت پرت میرو از دورِ گردنم باز می

کنم و های پیراهنِ سفیدم رو باز میدونه دونه دکمه

عوض   مشکیهام رو با یه تیشرتِ آبی و اسلشِلباس

کشم و از اتاق خارج کنم، دستی به موهام میمی

شم، هنوز روی همون مبل نشسته و به سیگار می

رم که با اون ده، سمتِ آشپزخونه میکشیدن ادامه می

زنه، مجبوره این قدر بکشه که ش پچ میصدای گرفته

 نفسش باال نیاد؟

 

 سپاس؟ -
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 بله؟ -

 

 بیا بشین. -

 

 .بخوریمیه چیزی بیارم  -

 

 خواد، بیا بشین.نمی -

 

روییش رو رم و مبلِ روبهکنم، سمتش میاطاعت می

کنم، سوزی که از پنجره واردِ واسه نشستن انتخاب می
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شه رو دوست ندارم ولی این دود بیشتر اذیت خونه می

 دم این سرما رو به جون بخرم.کنه پس ترجیح میمی

 

 خب؟ -

 

 زنم.لبخند می

 

 چی خب؟ -

 

دونی که پدرت چه وصیتی میکجاست؟  همسرت -

 کرده؟
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 ۱۰۵پارت#
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دونی که پدرت چه وصیتی همسرت کجاست؟ می -

 کرده؟

 

کنم و دستی نجِ هر دو دستم رو روی زانوهام جک میآر

 کشم.به صورتم می

 

 صبح گفتم بهم خورد، مامان از دختره خوشش نیومد. -

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

 

 ج کردی؟فتی ازدواگتو که  -
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و دروغی که گفتم، لعنت به  کشم، لعنت به منپوفی می

 مهرشاد و حرفی که گذاشت تو دهنم.

 

خواستمش، یعنی تا پای ازدواجم رفتیم، میخب من  -

 دونستم اما نشد.و تموم شده میمن همه چی

 

جوام، ی لبم رو میزنه و من عصبی گوشهپوزخند می

 اصالً به مذاقم خوش نمیاد. اینکه دستم رو بخونه

 

 خب پس االن چه کنیم؟ -
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هر کاری که الزمه، من واسه این اموال کیسه  -

و الیقش ندونسته حتماً یه چیزی منندوختم اگه پدرم 

 دونسته.می

 

 خنده.کنه و میکمی نگاهم می

 

 اگه بگم پدرت همچین وصیتی نکرده چی؟ -

 

 کنم.گیج نگاهش می

 

 چی؟ -
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زنه و نگاهِ ش میرِ تازه آتیش کردهی به سیگاقپُکِ عمی

 شینه.من رو اون نورِ قرمزش می

 

رده باشه، پدرت همچین وصیتی نکرده، نه که نک -

و واست تأکیدی نداشته ولی از من خواسته یه چیزایی

 روشن کنم.

 

شه که تمامِ این مدت بازی خوردم، من باورم نمی

رو به گند  داشتم زندگیِ خودم و یه آدمِ دیگه

ی کور هام گرهکشیدم، دستِ خودم نیست که اخممی

 توپم:خوره و میمی

 

 گی عمو جهان!فهمم چی مینمی -
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 گیره.تش رو باال میدس

 

صبر کن واسه عصبی شدن زمان داری، االن  -

 خوام واست داستان تعریف کنم.می

 

شم دم و دست به سینه خیره میبه پشتیه مبل تکیه می

 بهش.

 

 داستان؟! -
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آره، یه داستان واسه خیلی وقت پیش در موردِ چهار  -

 نفر که نقشِ اصلیش مادرِ توئه، سلطان خانوم.

 

 کنه. اسمِ مادرم این جور با کنایه عصبیم میبردنِ

 

 اگه قراره به مادرم... -

 

 کنه.دستش رو باال میاره و ساکتم می

 

 و گوش کن.فقط ساکت باش -
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 ۱۰۶تپار#
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و پدرت جالل یه و گوش کن، منفقط ساکت باش -

سال تفاوتِ سنی داشتیم، به قولِ معروف شیره به 

شیره بودیم مثل دو تا دوقلو خیلی بهم وابسته بودیم، 

دونی، اینکه از وقتی پشتِ لبش و که میتا اینجاش

ی، دختر دونو عاشقِ مادرت شدو هم میسبز شد

و یکی درمیون دلِ  فامیل بودرِعمویی که زیبا ترین دخت

لرزید اما پدرت دیدش براش میمردی که می هر

و جوری عاشقِ سلطان بود که چشمش هیچ کس

ها سنی نداشت دید، سلطان اون موقعو نمیهیچی

چهارده سالش بود، سه سالِ تموم هر جا رفت ما 

ما باهاش جنگیدیم، بودیم، هر مردی از کنارش گذشت 

رگِ خاطرِ داداشم بود داداشی که از  هی اینا بهمه

خواستمش، بماند که چه قدر از جابر گردنم بیشتر می
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و حقِ پدری کتک خوردیم، خب داداشِ بزرگ تر بود

 داشت.

 

 زنم.لبخند می

 

 منم کم کتک نخوردم از دستش. -

 

 تکونه.سیگارش رو تو بشقاب می

 

 فهموند.و لگد میو با چَکشعادتش بود حرف -

 

 گفتی.خب داشتی می -
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و جالل داشت تو تبِ آره، بیست سالمون شده بود -

سوخت، مادرتم با ادا اصوالش خواستنِ مادرت می

میل نیست تا اینکه یه بهش فهمونده بود که بهش بی

مون اضافه شد، یه خانواده با ی جدید به کوچههمسایه

 ، آدمای خوبی بودن سرشون تو کارِو یه دختردو تا پسر

و این تو مسجدو چهار ساعته خودشون بود، بیست

و اون روضه بودن، خب معلومه با ما جور نبودن، روضه

و بساطِ عرق خوری به راه ی ما همیشه بزن بکوبخونه

های مختلف روزه و به بهانهبود ولی اونا نصفِ سال

ذاشت نمی بودن اما شریف خان پدرِ خانواده حتی

افته که نکنه از ی ما بیخونه ی پسراش سمتِ درِسایه

 اهِ راست کج بشن.ر
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فهمم قصدِ عمو خارونم، واقعاً نمیی ابروم رو میگوشه

خواد از این گذشته از گفتنِ این حرفا چیه، چی می

 بیرون بکشه؟

 

گرفتم، واسم جالب بودن و خیلی میمن آمارشون -

داشتن هم اعتقادی هم ظاهری، چون خیلی با ما فرق 

ه اروپایی شون از دم چشم رنگی بودن انگار کهمه

کرد اما جالل فقط پِیِ و کنجکاو میو این منهستن

ره، خواد، سلطان کجا میسلطان بود، سلطان چی می

 و کم کم یه چیزایی عوض شد.چند ماه دیگه گذشت

 

 شم.کنه و من کنجکاو کمی به جلو خم میمکث می
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 چی عوض شد!؟ -
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 ۱۰۷پارت#

 

 

 چی عوض شد!؟ -

 

کنه، یه نگاهِ تو خالی، چی عوض شده که بعدِ نگاهم می

هاش اینجوری یاد آوریش مردمک این همه سال با

 لرزه؟!می

 

اومدم تهِ یه یه روز که از سرِ کارم سمتِ خونه می -

و دیدم که با مون سلطانی بن بست نزدیکِ خونهکوچه

 .دکرپسرِ بزرگِ شریف خان صحبت می
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خوره، اگه بگم از همین االن یه چیزی تو دلم تکون می

 گه دروغ نگفتم.خواد بخوام بشنوم چی میدیگه نمی

 

و گرفت، دختری هامدیوونه شدم، خون جلوی چشم -

مُرد داشت تهِ یه کوچه با یه مردِ که برادرم واسش می

زد، بهشون حمله کردم، انگار هیچی غریبه حرف می

دونم فقط و نمیزدم، کیشنیدم فقط مییو نمدیدمنمی

و داد زیاد بود که مردم زدم، این قدر صدای جیغ

 و جدامون کردن.تن بیرونریخ

 

 گیرم.لبم رو گاز می
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 خب بعدش چی شد؟ -

 

ازم شکایت کردن هم شریف خان هم عموم یعنی  -

و زندان بودم چون رضایت پدر بزرگت، یکی دو ماهی

و اومدم خونه اولین چیزی که ندادن، آزاد که شدم

و و رو رفته، پوستو رنگدیدم پدرت بود با پوستِ زرد

، و دعوا کردمشده بود، باهاش حرف زدماستخون 

و که گرفتم مچِ هر دو دستش پر از زخمِ هاشدست

 تیغ بود که واسه خالصیِ خودش روش کشیده بود.

 

کنم نفسم سنگین شه، حس میهام مشت میدست

اون عوضی کی بود که پدرم رو اینقدر عذاب  شده،

بود که پدرم مرد ترین مردِ دنیا بود، اینقدر خوب داده؟ 
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طور جرأت کردن خوردن، چههمه روش قسم می

 اینجوری اذیتش کنن؟

 

 "زنهپوزخند می "مادرت هم عاشقِ اون مرد شده بود -

و پدرت گم فکر نکنی چه خبره، از منمرد که می

بیست سالشم نشده بود ولی قاپِ  کوچیکتر بود

و دزدیده بود، مادرتم پشتِ پا زد به هر چی با مادرت

 اخته بود.پدرت س

 

کنم سرم داره نبض زنم، حس میچنگی تو موهام می

 ی خوبی نیست.گیره و این اصالً نشونهمی
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 هر چی با مادرِ احمقت حرف زدیم تو گوشش نرفت -

زبونش بود، از طرفی  فقط اسمِ اون مرد رو که نرفت

خواستن، ما فرقمون زمین و نمیی اونم سلطانهخانواد

و آخرش گند زد و نفهمیدی مادرت اینمون بود ولتا آس

 به زندگیه هممون.

 

 گم:شینه و بریده میم میدستم روی سینه

 

 کار کرد؟چی... چی -

 

 هامه.با نفرت خیره تو چشم
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 با پسره فرار کرد. -

 

 زنم:چ میپبهت زده 

 

 چی؟ -
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 ۱۰۸پارت#

 

 

 چی؟ -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم
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آره ولی فقط یه هفته، بعدِ اون با آبروی رفته برگشت  -

و رویی داغون، جنابِ عشقش بهش خونه اونم با رنگ

 تجاوز کرده بود.

 

، شوکِ این حرف اینقدر زیاد هست که از پرماز جا می

م فِ هر دو دستم رو روی شقیقهکگیرم، تو آتیش می

ده اما رِ من؟! عمو ادامه میذارم، تجاوز اونم به مادمی

 خوام بشنوم.من نمی

 

و بعد مثلِ یه و از سلطان کردشیه هفته استفاده -

 آشغال از خونه پرتش کرد بیرون.

 

 کنم:زمزمه می
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 سه.ب -

 

 و مُرد.پدرم جا در جا سکته کرد -

 

 بسه عمو. -

 

و و مادرِ بی آبروتادرِ احمقم رو یه پا ایستادن بروا -

 و بخره.عقد کرد تا آبروش

 

 زنم:فریاد می
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 بسه، بسه لعنتی بسه. -

 

ی پدرت، اون و آیندهناموس گند زد تو زندگیاون بی -

 به مادرت تجاوز کرد.

 

دارم شم و گلدونِ کریستالی رو بر میسمتِ میز خم می

کوبمش و عمو فریاد دیوار می ی توانم بهو با همه

 زنه:می

 

و فکرش مادرت یه عمر سرش رو بالشتِ جالل بود -

 پیشِ پرهام.
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شه، خیره به دیوارم و گوشم فقط هام درشت میچشم

 شنوه، این اسم.....یه بوقِ ممتد رو می

 

و جمع کردن از اون محل ردنکثافتا ما رو بدبخت ک -

زدم همونکارو با می موندن آتیششونرفتن که اگه می

و نموندن نکردم ولی حیف که شبونه رفتدخترشون می

 تا داغِ یدونه دخترشون رو دلشون بمونه.

 

 چرخم.سمتِ عمو می

 

 گی؟چرا داری اینارو به من می -
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 کوبه.م میجلو میاد و با دو دست تختِ سینه

 

ی چون توی بی غیرت رفتی خواستگاریِ برادرزاده -

 موسی که به مادرت تجاوز کرده.اهمون بی ن

 

ایسته، همه چی مثلِ پازل میاد ایسته، زمان میدنیا می

های های مامان، حرفجلوی چشمم؛ نگاهِ اولشون، تیکه

اون پیرِ مرد و عرقِ رو پیشونیه اون بی ناموس، عمو باز 

 ده.هولم می

 

ه شکرانه بهم نگفته بود قرار بود دامادِ متجاوزِ اگ -

 ی.شمادرت ب
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 ۱۰۹پارت#
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دامادِ متجاوزِ اگه شکرانه بهم نگفته بود قرار بود  -

 مادرت بشی.

 

های ی رگکنم همهشینه، حس میدستم روی سرم می

 هام در حال انفجاره متصل به چشم

 

 بسه تمومش کن. -

 

و و تموم کنم تازه شروع شده احمق، دنیا چرخیدهچی -

رو جلوی روی من گذاشته،  هچرخونده باز این خانواد

و دنِ مادرمو خونِ دل خورمن تا انتقامِ مرگِ پدرم

 ازشون نگیرم ول کن نیستم.
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 نالممی

  

 وای وای. -

 

و بردی نشوندی جلوی اون مردک تا آره وای، مادرت -

 افته.یاد خاطراتِ خوبش بی

 

 کشم:فریاد می

 

 دونستم.دونستم من نمینمی -
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 زنه.پوزخند می

 

دونست، اون چرا چیزی ت که میاون مادرِ عفریته -

 نگفت؟

 

شه، سمت مل ندارم، مغزم داره منفجر میدیگه تح

زنم، اگه بمونم و به رم و سوئیچ رو چنگ میکانتر می

شم، سمت در هاش گوش بدم قطعاً دیوونه میحرف

 زنه:رم که فریاد میمی

 

 کجا؟ صبر کن حرفام هنوز تموم نشده. -
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شه زنم، باورم نمیدم و از خونه بیرون میمیتی نیاهم

ها رو واسه رسیدن به پارکینگ از پله ولی من ده طبقه

دوام، من االن تو یه دنیای دیگه هستم، من مادرم می

ی کی؟ چقدر به ریشم خندیده، وای وای رو بردم خونه

با دیدنِ مادرم چی تو ذهنش زنده شده؟ خدایا من رو 

ه نکشی این رگی که رو گردنم گبکش، بکش که ا

شم و گاز شین میکنه. سوار ماو خفه میقلمبه شده من

دم تا این صدای دم، مقصدی ندارم فقط گاز میمی

های کشدار رو بشنوم و یادم بره چیا شنیدم، وای بوق

من چی شنیدم امشب؟ من چطوری زیرِ بار این بی 

وار آغیرتی بمونم که نمیرم؟ من چطور از زیر این 

کشم با خودم رو بیرون بکشم؟ من اون مرد رو می

کنم، چیکار کرده با ش میخودم خفههای همین دست
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ها دیدم م، باعث مرگ پدربزرگم شده، من سالخانواده

که پدرِ مادرم باهاش سرسنگین بود هیچوقت 

رفتیم به یه بهانه بیرون مون نیومد و ما هم که میخونه

های اشکیه مادرم و هیچوقت مدیدم چشزد، من میمی

زنم مامِ توانم میفکر نکردم اونا چشونه. باالی پل با ت

خورم هایی که میروی ترمز، صدای بوق و فحش

حقمه، منه بی غیرت چطوری افتادم تو این بازی؟ تو 

این دنیا کلی دختر هست چرا این دختر؟ تحملم تموم 

 زنم:شه و فریاد میمی

 

 چراااا؟ -

 

 زنم:کوبم و فریاد مین میروی فرمو پشتِ هم
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 چرا؟ -

 

گیرم سوزم، من دارم اَلو میش میمن دارم تو این آتی

وای وای درد داره خیلی درد داره، چطور جلوی اونا 

نشستم و تازه جوابِ رد هم شنیدم؟ اون دختره حتماً 

دونه، حتماً واسش تعریف کردن که منه خاک بر سر می

و دستی بردم نشوندم جلوی دکی هستم که مادرم و 

، ماشین از دمشرف، پام رو روی گاز فشار میاون بی

شه، من اگه امشب دیوونه نشم خوب جا کنده می

 دونم چیکار کنم.می
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 ۱۱۰پارت#
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ایستم، نگاهی به الخره میرونم و بارونم و میمی

شم و از توی داشبورد ندازم، خم میساختمون می

دارم و پیاده که هنوز پیشمه رو برمی یدسته کلید

درِ اصلیِ  رم وشم، با خشم اون سه تا پله رو باال میمی

های بلند اون کنم و با قدمساختمون رو با کلید باز می

احد همکف راه روی باریک رو واسه رسیدن به تک و

 دارم.برمی

زنم و هر دو دستم رو به کشم، در مینفس عمیقی می

م و منتظرم تا باز بشه، من االن فقط یه ددر تکیه می

حواسم رو از این چیزایی که خوام که بتونه چیز می

شه گیرم که در باز میشنیدم پرت کنه، دم عمیقی می

 ی متعجب کتی از دیدن من بعد از اون بهمو چهره

زدن یه طرفه، اونم بدون خبر دادن تو تیر رسِ نگاهم 
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جز لباس خواب  ر بهتگیره، لعنت به این دخقرار می

 هیچی نداره که بپوشه؟ متعجب به حرف میاد:

 

 سپاس تویی؟ -

 

همین جمله کافیه تا مرزها رو بشکنم، با کف دست 

شم، ره وارد میکوبم و عقب که میش میتخت سینه

خواد واسه بندم، دهنش میی پا مینهدر رو با پاش

 ودم و چنگم رحرف زدن باز بشه اما من مهلت نمی

کنم و با وحشیانه ترین چیزی که الی موهاش فرو می

هاش رو  موهاش لبتا حاال ازم دیده همراه با کشیدنِ

بوسم خشن و وحشیانه تا یادم بره گیرم، میبه کام می

واسه جدا کردنِ  هاشچیزایی که امروز شنیدم، دست
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شینه و صداهای نامفهومی من از خودش رو بازوهام می

زنم و شه، لباسش رو چنگ میمی جش خاراز حنجره

 کشم.از تنش بیرون می

 

 کنی سپاس؟ صبر کن.کار داری میچی -

 

 غرم:می

 

 خفه شو فقط اطاعت کن. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

هام شاهرگش ره و دندونسرم توی گردنش فرو می

نه، من این جیغِ از رو درد رو واسه کرو مهمون می

 خوام.های توی سرم میفراموش کردن فریاد

 

ی پدرت، اون و آیندهاموس گند زد تو زندگینبی ن) او

 به مادرت تجاوز کرد(

 

دم، این بار کتفش رو به هام رو روی هم فشار میچشم

ندازم زیر پاهاش و از جا کشم، دست مینیش می

برمش و روی اتاق خواب می کنم و سمتبلندش می

هامه وقتی ش به چشمکنم، نگاه خیرهتخت پرتش می

کشم و می و واسه دریدنش از تنم بیرونرتیشرتم 

، کشمزنم. من اون بی ناموس رو میروش خیمه می
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ذارم رو هر کنم، دست میمن زندگیش رو سیاه می

چیزی که بهش عالقه منده. وزنم رو روی تن کتی 

 ناله:که میندازم می

 

 سپاس آروم باش، چی شده؟ چرا اینجوری..... -

 

ذارم و خیره به می شدستم رو با خشم روی دهن

 غرم:هاش از الی فکِ قفل شدم میچشم

 

چطوری؟ من همیشه همین بودم، کِی توی رابطه  -

 آروم بودم هان؟
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هاش از ترس زنم که چشمهان رو جوری فریاد می

دم و خشن ترین ه ترسش نمیشه، اهمیتی ببسته می

ی زندگیم رو واسه فراموش کردن گندی که به رابطه

 دم.خورده ادامه می مهاباور
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 ۱۱۱پارت#

 

**** 

 

هام رو باز شه چشمبا صدایی که تو ذهنم اکو می

 کنم،می

ندازم و از نبودن عمو و فهمیدن نگاهی به اطراف می

خوام دیدم خواب بوده میاینکه چیزی که داشتم می

نفس راحت بکشم که صدای فین فینِ گریه از کنارم 
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م و نگاهم چرخونهنه، سرم رو میکنظرم رو جلب می

کنه که تو خودش جمع شده و گریه می رو کتی

 کشم.شینه، پوفی میمی

 

 چته؟ -

 

 گه:با صدای گرفته از گریه می

 

 کنه وحشی.ی بدنم درد میگی چته؟ همهتازه می -

 

 کشم.شینم و دستی به موهام میتو جام می
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 یشگفتی آی سپاس وحشی میتو نبودی می -

 میرم برات؟می

 

زنم تا باسم رو چنگ میبی اهمیت به غر زدنش ل

 بپوشمش.

 

اون فرق داشت، دیشب تو مثل یه حیوون شده  -

 بودی.

 

هاش دم و با نفرت خیره تو چشمسرم رو تکون می

 گم:می
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دیشب سپاس مُرد کتی من همون حیوونی هستم که  -

خواد یمدرم، هر کی گی، از این به بعد میتو داری می

 باشه.

 

رم، از جاش پا در می پوشم و سمتتیشرتم رو می

 شه.می

 

 کجا؟ فقط همین؟ -

 

 کنم تو جیبم.دست می

 

 خوای؟پول می -
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 کنه.اخم می

 

 من کِی واسه رابطه پول گرفتم ازت!؟ -

 

 زنم.پوزخند می

 

 همیشه. -

 

 یعنی چی؟ -

 

 کنم.با انگشت به اطراف اشاره می
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 فهمی.ز میو برت بندادور یه نگاهی به -

 

 ده:و با یه نفس عمیق ادامه می خورهحرص می

 

باشه حق با توئه ولی چی شده که بعد این همه مدت  -

 باز اومدی سراغ من؟

 

هام رو محکم رو هم فشار هنوز خشمگینم، چشم

 دم.می

 

 های من چیزی اینجا هست؟از لباس -
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 زمشون دور.ادلم نیومد بند "زنهلبخند می "آره  -

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

 و برو بیار ببینم.بند نیشتب -

 

کنم که همین کنه و من دارم به این فکر میاطاعت می

رم، من بعدِ اون شبِ االن برم سراغ پرهام و حتماً می

خواستگاری کلی تحقیق کردم در موردشون ولی هیچی 

 فهمیدم تا حاال تقاص کارش رونفهمیدم که اگه می

 پس داده بود.
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 ۱۱۲پارت#
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********** 

 

گیرم و رو نگاهم رو از اون تابلو فرش خیره کننده می

 گم:به عمو با لبخند می

 

چه طرحی  وای عمو عاشقش شدم، چقدر خوشگله -

 داره!

 

هاش رو واسه یه لحظه از رو ماشین حساب چشم

گرفتن  هگیره و با اخم کمرنگی که احتماالً واسه قیافمی

 گه:به خاطر آخرین دعوامون رو پیشونیش نشسته می
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دمش هنوز دلگیرم ازت ولی کادوی عروسی می -

 بهت.

 

این عمو هم چقدر کینه ایه، جای این که من شاکی 

 ندازم.دش شاکیه. سرم رو پایین میباشم خو

 

 اوو حاال کو تا اون موقع. -

 

 ه.رداکنه و عینکش رو از رو چشمش برمیاخم می

 

خوای گفتیم چشم کدوم موقع؟ گفتی اهورا رو نمی -

 ولی دیگه قرار نشد کالً بزنی زیرش.
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خب من تازه وارد دانشگاه شدم چند سال درسم  -

 ...طول

 

دستش رو واسه ساکت کردم بلند  پره تو حرفم ومی

 کنه.می

 

این پنبه رو از تو گوشت بیار بیرون، دختر تو خاندان  -

کنه، همین دیروز حاجی سلیمانی واسه یمما زود شوهر 

 کرد.پسرش بنیامین تو رو خواستگاری 

 

قلبم میاد تو دهنم، باز یه خواستگار جدید و ماجرای 

 لم:ناجدید، این رو چطوری ردش کنم؟ می
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 عمو؟! -

 

نمیاد خیلی  نگران نباش ردش کردم، از پسره خوشم -

 ته.بکله شقه ولی هنوزم نظرم به پسر فریدونی مث

 

خورم، ای خواد بشینه روی لبم رو میلبخندی که می

های خوام باز چیزی بگم که صدای قدمخدا می

کنه، محکمی که به سمتمون میاد نظرم رو جلب می

، با دیدن نیکزاد که به سمت ما چرخونمسرم رو می

شم، وضعش پره و از جام پا میمیاد ابروهام باال می

کردنی نیست، موهای به  ست که باوراینقدر آشفته

ی مشکی که شدت بهم ریخته و بولیز مردونه
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هم ش بازه و کراواتی که بهاش تا جناق سینهدکمه

رسه و من ریخته دور گردنش آویزونه، بهمون می

به عمو و اون اخم عمیق روی  دمم رو مینگاه

 صورتش.

 

 برو بیرون. -

 

چرخم و صورتم رو جمع با مکث سمت نیکزاد می

 کنم.یم

 

 بله؟ -
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 چرخه.های قرمزش سمت من میچشم

 

 و نفهمیدی؟گفتم گمشو بیرون، کجاش -
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 ۱۱۳پارت#

 

 

 و نفهمیدی؟گفتم گمشو بیرون، کجاش -

 

کنم چون عمو با ضرب کف هر فرصت جواب پیدا نمی

 کوبه.دو دستش رو روی میز می

 

 درست حرف بزن. -
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کشه و با یپاس نعره ای مسافته، تو یه لحظه اتفاق می

ی وسایلش رو فریاد میزِ به اون سنگینی رو با همه

کنه، دست خودم نیست جیغِ بلندِ از رو زمین پرت می

 ترسم.

 

 ناموس.تو حرف نزن بی -

 

 وای خدا با عمو پرهامه؟!

ره و یه قدم باقی مونده که عمو خشمگین سمتش می

رت عمو وی توانش مشت محکمی تو صنیکزاد با همه

 رم.کشم و سمت عمو میه، جیغ دوباره ای میکوبمی
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 کنی وحشی جای پدرته!کار میچی -

 

هام رو محکم ببندم شه چشمش باعث میفریاد دوباره

 و فشارشون بدم.

 

 و به من نچسبون.ناموسخفه شو این بی -

 

زنه گه و لگد محکمی به گلدون کنار پاش میرو می این

عمو سمتش خیز  شه،ین پخش میمکه خاکش روی ز

داره و این بار مشتش دقیقاً پای چشم نیکزاد برمی

تونم جیغ بزنم، شن و من فقط میشینه، گالویز میمی

 پس این شاگرد عمو کدوم گوریه؟
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 کشمت کثافت.می -

 

انگار راستی راستی نیکزاد اومده تا عموی من رو بکشه 

ندازه و یولی چرا؟ چی شده؟ عمو رو روی زمین م

کنم رم و سعی میچسبه، سمتش میرو می گلوش

 جداشون کنم.

کنم از رو زنم و سعی میپشت لباسش رو چنگ می

 خوره.عمو بلندش کنم ولی یه سانتم تکون نمی

 

 ذارمت.نمی همه چیز زندهکثافتِ بی -

 

 زنم:جیع می
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 ش کردی لعنتی ولش کن.ولش کن خفه -

 

رت نیکزاد ست تو سر و صودکنه و با عمو تقال می

کوبه ولی اون مرد واقعاً داره عمو پرهام رو خفه می

کنه و ی عمو وحشت زدم میکنه، صورت کبود شدهمی

ی برنجیه افتاده روی شه مجسمهفهمم چی مینمی

دارم با جیغ بلندی تو سر نیکزاد زمین رو برمی

کوبم، فریادِ از رو دردش اینقدر بلند هست که من می

شه و تلو تلو خوران ز رو عمو پا میو سکته بده، ار

ذاره، حجم زیاد خون از دستش رو روی جای ضربه می

شه و من ش جاری میدو طرفِ گردنش سمت سینه

های لرزون کنم و دستمجسمه رو روی زمین پرت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ذارم، عمو سرفه کنان از از ترسم رو روی دهنم می

که د به نیکزادی عشه و نگاهی به من و بجاش پا می

ده و سرش رو هاش رو روی هم فشار میمدام چشم

 ره.ندازه، انگار سرش گیج میده میتکون می

 

 هی پسر خوبی؟ -
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 ۱۱۴پارت#

 

 

 هی پسر خوبی؟ -

 

 کنه.خواد جلو بره که نیکزاد دستش رو بلند میمی

 

 وایستا... سرِ... جات. -
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لرزه که از بغض می رم و با صدایییه قدم جلو می

 گم:می

 

 کُشتیش.خواستم... تو داشتی میمن من نمی -

 

 کنه.حالش نگاهم میهای بیبا چشم

 

 دی.و پس میتقاصش -

 

 گیره.ره و انگشتش رو سمت عمو میم عقب مییه قد
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 کنم.شونمت، نابودت میبه خاکِ سیاه می -

 

 غره:عمو می

 

 م؟نبه چه جرمی مسلمون بگو تا بدو -

 

 زنه:با همون صورت جمع شده از درد پوزخند می

 

 ناموس.غیرتی بیبه جرم بی -

 

 غره:عمو اینبار بلندتر می
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سبه جوجه دو روزه، پیش چها به من نمیاین وصله -

 من میای با دلیلِ درست بیا.

 

 زنه:حال لب میانگار نیکزاد حالش خوب نیست که بی

 

ی ز امروز من فرشتهاکنم، و سیاه میروزگارتون -

 کنم.و بیچاره میتک تکتون عذابتونم،

 

ده اما به کنه که تعادلش رو از دست میعقب گرد می

زنه، ترسیده جیغِ خفه فرشِ آویزون از سقف چنگ می

کشم، نکنه بمیره؟ هر جوری شده از مغازه ای می

ره و من نگاهم رو اون ردِ خونی که ازش بیرون می

دارم ه، چند قدم پشت سرش بر میشچکه قفل میمی
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کنه و نگاهم رو تا که خودش رو تو ماشینش پرت می

 گیرم.شه ازش نمیزمانی که از دیدم محو می

 چرخم.عمو میترسیده سمت  

 

 عمو نَمیره؟ -

 

کشه و رو صندلی آوار عمو دستی به موهاش می

 شه.می

 

 واسه چی زدی تو سرش دختر عقل نداری؟ -

 

 کُشتتون.می آخه داشت -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 توپه:خشن می

 

مُردم بهتر بود یا اون جوون، یا قاتل شدن من می -

 تو؟

 

ذارم، من هنوز تو شوکم، دستم رو دو طرف صورتم می

 این چند دقیقه چه خبر شد اینجا! تو

 

 گفت؟وای نگو عمو اصالً چی شد؟ چی می -

 

 ده.عمو سرش رو تکن می
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اصالً  گفت، من مگهدونم مزخرف مینمی -

 شناسمش؟می

 

 پس چرا اومد سراغ شما؟ -

 

 دونم.گم نمیمی -

 

 شینم.پایین پاش می

 

 دونم.شناسیشون من میعمو تو می -
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 کشه.دستی به گلوش میکنه و اخم می

 

 چرند نگو دختر. -

 

 شناسی. و میچرند نیست، تو مادرش -

 

 ده.با دست کمی هولم می

 

 رم.اپاشو جمع کن برو حوصله ند -

 

 شم.با حالت قهر از جام پا می
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 فهمم.باشه نگو ولی من که می -

 

 در مورد امروز به کسی چیزی نگو. -

 

زنم، به بیرون میدم و از گالری سرم رو تکون می

محض خارج شدن نگاهم به خونی که تو مسیرِ رفتنِ 

کار کردم؟ نکنه افته، وای من چینیکزاد چکیده می

؟ چیکار کنم؟ تنها کسی که به الًبمیره؟ کجا رفت اص

رسه مهرشاده پس طاقت نمیارم و بی فکر ذهنم می

گیرم و خیلی زود صدای مهربونش تو ش رو میشماره

 یچه:پگوشم می

 

 آخ آخ چه خوبه دیدن این شماره رو گوشی. -
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 کنم:دم و ترسیده صداش میاهمیت نمی

 

 آقا مهرشاد؟ -

 

 شه:صداش جدی می

 

 جانم؟ -

 

 ه یه زنگ به آقای نیکزاد بزنین؟ شیم -

 

 چیزی شده؟ -
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 و تو خیابون دیدم زخمینه، من االن یکی -

 شده بود تو ماشین بود فکر کنم ایشون بود. 

 

 خوره با این دروغام.حالم از خودم بهم می

 

 یا خدا، مطمئنی سپاس بود؟ -

 

 آره فکر کنم. -

 

 زنم.االن بهش زنگ می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 .نبه من خبر بدی -

 

 باشه، خداحافظ. -
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 ۱۱۵پارت#

 

**** 

 

های پر استرس داره مثل خوره از تو من رو لحظه

ی گوشی خیره شدم که خوره، اینقدر به صفحهمی

و هنوز از  هام تار شده، چند ساعت گذشتهچشم

مهرشاد خبری نیست، دو تا احتمال وجود داره و من از 

اس همیده من سپفیا مهرشاد هر دوش وحشت دارم؛ 

گیرم رو زدم و بهم خبر نداده یا...... زبونم رو گاز می
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کنم و با حتی فکرشم وحشتناکه. مخاطبین رو باز می

دونم کنم، نمیزیر و رو کردنش شمارش رو پیدا می

خواد چرا هنوز دارمش و پاکش نکردم ولی االن دلم می

خیالم بهش زنگ بزنم و فقط صداش رو بشنوم تا 

برم که رو سمت شمارش می بشه، انگشتم راحت

کنه به زنگ خوردن و من با دیدن گوشی شروع می

 دم:اسم مهرشاد سریع جواب می

 

 سالم. -

 

 پیچه:ش تو گوشم میصدای خسته

 

 سالم عزیزم. -
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 چی شد؟ خبر گرفتین؟ -

 

آره عزیزم سپاس بود، انگار با یه عوضی تو خیابون  -

شت زده تو نامردم از پ اون کثافتِو دعواش شده

 سرش ولی االن خوبه.

 

دونم از این که شنیدم خوبه خوشحال باشم یا از نمی

 هایی که بهم نسبت داده عصبی بشم.فحش

 

 االن مشکلی نداره؟ -
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چرا سرش بد جوری شکسته االنم با یه سردردِ  -

 و آرامبخش خوابید.وحشتناک به زورِ مسکن

 

این بال رو  صیر منه، منقیرم، همش تگلبم رو گاز می

 سرش آوردم.

 

 امیدوارم زود خوب بشه. -

 

منم همینطور، ممنون که خبر دادی وگرنه این  -

 ی مغرور تصمیم نداشت بهم بگه.پسره

 

 کاری نکردم. -
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 مواظب خودت باش عزیزم، خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

 گیرم،کنم و زانوم رو تو بغلم میتماس رو قطع می

امروز اون اتفاق افتاد، اصالً چی شه که نمی مهنوز باور

ها رو زد؟ قطعاً یه شد؟ نیکزاد چرا اومد اونجا اون حرف

هایی در مورد گذشته فهمیده، هر چی هم بوده چیز چیز

کشم خوبی نبوده که به این حال کشوندتش. پوفی می

کنم و به سقف خیره و خودم رو رو رخت خوابم پرت می

نفی تو وجودمه ینقدر حسِ مااز اینکه  شم،می

ترسم، من حسِ خوبی به این اتفاقات ندارم، می
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ی بندم تا این روزِ مسخره که به اندازههام رو میچشم

 قاتل شدنم مزخرف بود تموم بشه.
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 ۱۱۶پارت#

 

**** 

 

 نسیم پاشو. -

 

خواد از جون من یه جوری از تو ای خدا مامان چی می

کشه کل محل فهمیدن قصد داره من یپذیرایی فریاد م

ا صبح نخوابیدم، هر رو از خواب بیدار کنه، به خدا من ت
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رت خونیه نیکزاد اومد جلوی هام رو بستم صوبار چشم

 چشمم و با وحشت از جا پریدم االن بذارین بخوابم.

 کنه:این بار با حرص صدام می 

 

 مگه با تو نیستم دختر پاشو ببینم! -

 

ینم، موهام جوری شلخته شتو جام می هبا حالت گری

هاست شونه نشده، مامان دورم ریخته که انگار سال

 زنه:باز جیغ می

 

 ؟نسیییم -
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افتم به دارم و با مشت میحرصی بالشتم رو برمی

 زنم.جونش غر می

 

 نسیم بمیره ایشاال، ولم کنین دیگه. -

 

 اکوبم و از جام پمشت آخر رو به اون بالشت بینوا می

یه ی قدشم، حین بیرون رفتن از اتاق نگاهم به آینهمی

افته، از وضع موهام داغون تر تیشرت قرمز تو اتاقم می

ام کالً بیرونه و مه که از بس گشاده یه طرف شونهتن

ش تا روی زانوم باالست شلوار راحیه نخیم که یه پاچه

دم م تکون میو یکیش پایین، سری واسه وضع آشفته

شم، مامان و نیما تو پذیرایی در حال ق خارج میاو از ات

 شم.خوردن صبحانه هستن، دست به کمر می
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روزم کالس ندارم  چیه هی نسیم نسیم؟ یه -

 ذاری بخوابم.نمی

 

زنه زیر کنه و به محض دیدنم میسرش رو بلند می

خوام یه جیغ فرا کنه، میخنده و من و کفری تر می

ی روی لبِ نیما که اینبار هدبنفش بکشم که با دیدن خن

ره و بُهت زده با دست بهش صدا هم داره نفسم می

 کنم:اشاده می

 

 د!مامان نیما خندی -
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کنه، با شه و به نیما نگاه میی مامان قطع میخنده

ی توانش تو آغوشش ی روی لبش با همهدیدن خنده

شه داریم شینم، باورم نمیکشه و منم کنارشون میمی

بینیم و این خیلی خوبه یعنی یه جدید تو نیما می یچیزا

شه و امیدی به بهبودیش هست، مامان از نیما جدا می

 گیرم.می من دستش رو

 

 تونی بگی به چی خندیدی؟داداشم می -

 

کنه، لبخندم رو ازش دریغ فقط خیره نگاهم می

کنم فین فینش رو کنم و با ابرو به مامان اشاره مینمی

نه نیما فکر کنه ما از خندیدنش ناراحت کقطع کنه ن

گفت وقتی یه حرکت افتم میشدیم، یاد حرف دکتر می
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برخورد کنیم تا زده نشه پس  یکنه باید عادجدید می

کنم واسه مامان چشم ابر منم االن همین کار رو می

 میام تا متوجه بشه.

 

 کنی مامان؟چیه هی صدام می -

 

 کنه:گلوش رو صاف می

 

 و ببر موسسه.نیما ر ،هیچی -

 

 شم.کنم و از جام پا میصورتم رو جمع می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 و بشورم.و صورتمباشه، برم دست -
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 ۱۱۷پارت#

 

** 

 

شه، این روزها اینقدر صدای زنگِ واحد تو مغزم اکو می

عصبی و حساس شدم که حد نداره، دو هفته از 

ر اگذره و من هزی کثیف خانوادم میتهفهمیدن گذش

وری باید انتقامِ دونم چطجور برنامه ریختم و خوب می

ی مادرم رو بگیرم، مادری که یه آبروی از دست رفته

دونم چی به سرش اومده بهش نگفتم کلمه از اینکه می

خوام اون روزها تو ذهنش زنده بشه و من نمک نمی

ته شده. صدای زنگِ بشم روی زخمی که خیلی وقته بس
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رم شه از جا بپرم، سمت در میث میعی واحد بادوباره

کنم اما دیدن شخص پشت در بیشتر بازش میو 

 کنه.عصبیم می

 

 و راه نده تو ساختمون.م هر خریبه نگهبان سپرده -

 

اهمیت کنه و بیدستش رو توی جیب شلوارش فرو می

 گه:به توهینم می

 

 وهات کو پسر؟ظاهر جدید مبارک، م -

 

 زنم.پوزخند می
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کنم عوضی نشست روش، خوردش می یه تِدس -

 غصه نخور.

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

اون عوضی کی بود که از اون موها گذشتی؟! تو  -

 ره؟!گفتی سرت بره موهات نمینبودی می

 

شن شن، گاهی اوقات عوضی هم میآدما عوض می -

دونی، قیم کنم خودت بهتر میی مستخوام اشارهنمی

 از مزاحمتت؟ ضحاال غر
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 گیره.خنده و لب پایینش رو زیر دندونش میمی

 

خواد که هر کسی نداره عوضی شدن هم جربزه می -

 پسر عمو. 

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

ازت خوشم نمیاد پس تا نگفتم مثل سگ بندازنت  -

 و بگو.بیرون کارت

 

 جوئه.ی لبش رو میحرصی گوشه
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 مدون جهان.چاومدم دنبال  -

 

 چرا خودش نیومد؟ -

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

 و هیوا خوشه، بذار راحت باشه. با جابر -

 

 کنم.هام رو توی جیب اسلش طوسیم فرو میدست

 

 ی توئه یا عمو جابر؟خونه -
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و یا دلت برام تنگ شده دی چمدونفعالً جابر، می -

 و دل کنی؟ی دردخوامی

 

 کنم.اخم می

 

 کنه.و خوب میآدمی هستی که ندیدنت حالمتنها  تو -

 

 و خوب کنم.و تا با رفتنم حالتپس بده چمدون -

 

گیرم و سمت اتاقی نگاهم رو با یه چشم غره ازش می

رم، اومد گند زد به زندگیم و که به عمو جهان دادم می

گرفتن انتقام االنم خودش قهر کرده ولی من واسه 
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کار کنم، دونم چیخوب می ننیازی به کسی ندارم، م

م اصالً واسه درست پیش رفتن نقشه شاین عجله

شون رو رم تا ریشه خوب نیست، من ذره ذره پیش می

دارم و ی اتاق برمیبخشکونم. چمدون رو از گوشه

رم، به دیوار تکیه داده و نگاهش به منه، سمت در می

 کنم جلوش که با پا نگهشن رو پرت میتقریباً چمدو

 داره.می

 

 به سالمت. -

 

هاش رو به هم فشار گیره و لبی چمدون رو میدسته

خواد بگه مردده و خوب ده، واسه چیزی که میمی

گه و کنه اما میشم که مکث میدونه دیوونه میمی
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گیره از اسمی که روی زبونش نقش پیشونیم نبض می

 بنده.می

 

 انه......شکر -

 

ده و توی ارم ادامه نمییم رو باال مانگشت اشاره

 غرم:ورتش میص

 

 و نیار.اسم خواهر من -

 

 کشه.کالفه پوفی می
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ره تو با من مشکل داری با هیوا که نداری اون می -

 خواد.دنبالش، جهان شکرانه رو می

 

با هیوا مشکل ندارم ولی چه بد که برادر توئه جناب  -

 یکزاد.هورتاش ن

 

گیره و با و ازم میرشه، نگاهش هاش عمیق میاخم

کنم تا ده، صبر نمیی آسانسور رو فشار میخشم دکمه

شم، لعنت به همه کوبم و وارد خونه میبره در رو می

ی بهرام تون، تلفن رو از تو جیبم بیرون میارم و شماره

 گیرم،رو می

بوق دوم دونه از انتظارِ پشت خط بیذارم که خوب می

 ده:جواب می
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 جانم سپاس؟ -

 

 و که بهت گفتم؟تونستی پیدا کنی چند نفری -

 

 آره حله. -

 

 پس بیا شرکت، یه ساعت دیگه اونجام. -

 

 چشم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم و واسه حاضر شدن سمت اتاقم تماس رو قطع می

 رم.می
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 ۱۱۸پارت#

 

**** 

 

کنم، با نفرت عکس و آدرسش رو روی میز پرت می

 کنه.لند میبندازه و عکس رو نیم نگاهی بهم می

 

 این آتیشت زده؟ -

 

 کنم.صورتم رو جمع می
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 و مفت بگی.و باز کنیتاینجایی تا کار کنی نه دهن -

 

 شینه.اخم عمیقی روی صورتش می

 

 کار باید بکنم؟چی -

 

 شینم.رو به روش می

 

ری سراغش با یه پیشنهاد خوب، تو یه تاجر می -

باشه پس نها با من تو کاریت فرشی، خورده کاری

ری گندش در نمیاد، قراره فرش صادر کنین، تو می
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ی به این یارو، بعد دو بار اول خوب پول میترکیه

خوان، کاری کنی که فرشِ بیشتری میبامبول می

و بده اینجا فرش بخره بفرسته ی داراییشکنی همهمی

 واسه تو.

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

 

 نیستم احمق که نیست رفهمه تاجبا یه تحقیق می -

 

دم وانگشت هام رو ساعدم رو به زانوهام تکیه می

 کنمتوی هم قالب می
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همون فرش فروشیه کوچیک بابای خدا بیامرزت کار  -

کنه چند تا آدم معتمد میخوای که بگه تو این رو حل می

 کاره ای

 

اون اطراف همه بابام رو میشناسن از همین امروز چو  -

م راهش رو ادامه بدم ولی الکی که اخومیندازم می

 نیست چرا باید به من اعتماد کنه

 

 کنماخم می

 

کنه تو باید وادارش کنی اعتماد کنه ومه که نمیمعل -

 خواماینقدر برو بیا زبون بریز تا بشه اونی که من می
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 کشهپوف بلندی می

 

 به فرض که این حله، اونجا چه کنم با فرشا؟ -

 

های ون چکی با من فقط تو ارگفتم خورده کا -

 و ازش بکن.میلیاردی

 

 کشه.دستی به پشت سرش می

 

دونی چه زبونی دارم اون با من خودت که میداداش  -

 شه؟گیرم ازش ولی بعدش چی میو میچک
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 دم.زنم و به پشتیه صندلی تکیه میلبخند می

 

هایی مونه با چکزنه و جناب رحمانی میتو غیبت می -

 و از قبل گرفتم.و من همشها دادهبازاری هکه ب

 

 ره.ی لبش باال میگوشه

 

 خب؟ -

 

 افته دنبالم.ذارم اجرا مثل سگ میو میهاشچک -

 

 شینه.سپاس به خاک سیاه می -
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هاش با نفرت شم خیره تو چشکمی به جلو مایل می

 گم:می

 

 خوام.و میمنم همین -

 

 کنه.کمی نگاهم می

 

کنه، یه گالریه دو دهنه داره میداره جبران  طرف مایه -

 تو بهترین جای تهران.
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اسه فرشای تو گالریش سه تا با مشتری فرستادم و -

دونه که قراره چند تا چکِ بهترین قیمت، بیچاره نمی

 و بگیره با یه سری اسم جعلی.محل دستشبی

 

 وای پسر تو تا کجاها رفتی! -

 

 تکشون. کتا تهش، تا نابود کردنِ ت -

 

 کارت کردن؟مگه چی -

 

 کنه.شه، دیگه داره زیاده روی میتر میاخمم غلیظ
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 به تو مربوط نیست. -

 

 گیرم.و میو پولمکنمو میباشه، من کارم -

 

خوبه، از همین امروز شروع کن، سرو وضعتم درست  -

ها هستن، تو هم کن از این جانماز آب کش الکی

 .نرنگشون شو که شک نکنهم

 

 باشه، دیگه؟ -

 

 کنی.کار میهیچی، برو ببینم چی -
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ک مدارکِ مربوط به ی کوچیشه و پوشهاز جاش پا می

دیگه اینورا  "دمداره که ادامه میاون عوضی رو برمی

پیدات نشه، کاری بود زنگ بزن به همون خط جدیدم 

 به قبلیه زنگ نزن.

 

 ذاره.دستش رو روی چشمش می

 

 دیگه؟ رو چِشَم، امر -

 

 کنم.به در اشاره می

 

 سالمت. به -
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 ۱۱۹پارت#

 

 

گیرم و سمت پنجره قدم نگاهم رو از مسیر رفتنش می

دارم، نگاه کردن به این شهر دود گرفته هم دیگه برمی

م رو نگیرم، برام جذاب نیست نه تا زمانی که انتقام

ین مندازم، این پنجکشم و نگاهی به تلفنم میپوفی می

دم، زنه و من جواب نمیباره که امروز شکرانه زنگ می

ی دنیا دلگیرم. نوار گناهی کرده که من از همه اون چه

 شم حرف بزنه.کشم و منتظر میسبز رنگ رو می

 

 الو داداش؟ -
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 سالم. -

 

دی داداش؟ و نمیمسالم قربونت برم، چرا جواب -

 دونی چند بار زنگ زدم؟می

 

هام رو فشار می چشاشاره گوشه با انگشت شست و

 دم.می

 

 سرم شلوغه. -

 

 ده:دلگیر جواب می
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 ست به ما سر نزدی؟اینقدر شلوغ که سه هفته -

 

فهمی شکرانه گیر نده سرم شلوغه درگیرم می -

 اینارو؟

 

روی قلبم، قلبی شه دقیقاً صدای بغض دارش خنجر می

که سنگش کردم ولی باز واسه این یدونه خواهر 

 لرزه.یم

 

 ببخشید ولی من دلم واست تنگ شده. -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم
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 چند روزی صبر کن میام دنبالت. -

 

 داداش؟ -

 

 جان داداش؟ -

 

 گه:کنه و با احتیاط میکمی مکث می

 

 افته.هایی داره مییه اتفاق -

 

 کنم.میاخم 
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 چه اتفاقی؟ -

 

ی دعوا کچند روزیه مامان همش پشت تلفن با ی -

ترسم ه، من میکنو بعدشم کلی گریه میکنهمی

 شه.داداش، فکر کنم حالش باز داره بد می

 

 دم.نفس سنگینم رو پر صدا بیرون می

 

 نفهمیدی کیه؟ -

 

 گه پرسیدم ازش.نه چیزی نمی -
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ی دهنم تلخ کنم مزهکنم، حس میصورتم رو جمع می

 اعتمادم من به همه.شده چه بی

 

 ی نفهمیدی؟هاشون چیزاز حرف -
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 ۱۲۰پارت#

 

 

که گوش وایستادم مامان داشت  نه فقط یه بار -

گفت من اون گذشته رو فراموش کردم، انگار می

 و باز نکنه.خواست که اون طرف موضوعمی
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دم، تنها حدسی که هام رو روی هم فشار میچشم

زنه یمزنم عمو جهانه و احتماالً داره به مامان نیش می

 کنه، باید این موضوع رو هم درست کنم.و اذیتش می

 

کرانه فعالً به مامان چیزی نگو بذار سبک سنگین ش -

شه یا نه، ولی باید یه مدت بیام اونجا تا کنم ببینم می

 و درست کنم.اوضاع

 ایران خانوم میاد یا ردش کرده؟

 

و بیداد از خونه انداختش ی پیش با کلی دادهفته -

ترسم ن ولی دیروز باز زنگ زد آوردش، من میوبیر

 حالش خوب نیست. اصالًسپاس مامان 
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 کنم، فعالً برم؟نگران نباش درستش می -

 

 گه:کنه و با صدای پایینی میباز مکث می

 

 هیوا زنگ زد، برم باهاش پیش عمو جهان؟ -

 

برو عشق داداش فقط زود برگرد خونه اوکی؟ مامان  -

 .هتنها نمونه بهتر

 

 چشم ولی..... -

 

 زنم.لبخند می
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 باز چیه؟ -

 

گی خودم شی میاالن عصبی میفکر کردم  -

 برمت.می

 

 من کِی با هیوا مشکل داشتم؟ -

 

 کنه.خودش رو لوس می

 

 هیوا که نه هورتاش... -
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 مگه قراره اون بیاد دنبالت؟ -

 

 نه. -

 

 پس چی؟ -

 

باید  یهیچی تسلیم، کلک زدم تو بیای دنبالم ول -

 ا.گفتم که هورتاش میاد نه هیودروغ می

 

 خندم.می

 

 اال که نگفتی.ح -
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 آره. -

 

 برو دیگه، خداحافظ. -

 

 خداحافظ. -

 

کنم و گوشی رو توی جیبم سُر تماس رو قطع می

 ی کاری که دارمست، آشفتهدم، ذهنم آشفتهمی

بینم، این ش رو میی دیگه نتیجهکنم و تا چند هفتهمی

 این با داره جهان نوره،ٰ  ی مامان هم نورعلیهقضی

بره، به همون روزهای رو به گذشته می مامان هاشکار

سختی که با کلی تشنج تونستیم مامان رو روبه راه 
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این ی کنیم، آخ پدرم چقدر عذاب کشید کاش همه

ها و اون از خودگذشتگی ای که در حق مادرم کرده چیز

نه اینکه من از زبون  دکررو خودش برام تعریف می

 کس دیگه بشنوم.
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 ۱۲۱پارت#

 

 

گیرم که با تشکر چای آخر رو جلوی مامان می

شینم، گوشیم رو توی داره، روی مبلِ کناریش میبرمی

 دم.ه رو میگیرم و جواب مهراندستم می

 

 گی دیگه؟() باشه دیگه گفتی بیا گفتم چشم، چی می

 

 رگ.دم به صورت آقا بزو میرکنم و نگاهم سِندش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

و در موردش تحقیق کردم، چیزی پیدا نکردم که من -

 به شک بندازه.

 

ندازه و حین بردن عمو یه حبه قند تو دهنش می

 گه:فنجون چایی سمت دهنش می

 

و جو کردم با حاجی تهرانی یلی پرسآره خودمم خ -

ی خوبی هستن و پسره هم صحبت کردم گفت خانواده

 دیدم مشکلی نداره گفتم خیره ایشاال. سالمه

 

 و جمع کن.بازم حواست -
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لرزه و پیغام مهرانه رو باز گوشی توی دستم می

 کنم.می

 

 کار کنم؟() من استرس دارم نسیم چی

 

 کنم.تایپ میحین گوش کردن به صحبت عمو 

 

 ) استرس واسه چی؟ مگه عاشقش نیستی؟(

 

، چند ساله دارم هخیلی فکر کردم آقا، موقعیت خوبی -

 و بکشه باال.تونه منین فرصت میزنم ولی ادرجا می
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 کشه.آقا بزرگ دستی به ریش سفیدش می

 

تونه تو رو بکشه پایین پس دقت همون قدرم می -

 کن.

 

ی مهرانه از با دیدن شماره خوره و منگوشیم زنگ می

رم، دیگه متوجه جواب شم و سمت حیاط میجام پا می

شم و اهمیتی هم نداره من هیچ ا بزرگ نمیقعمو به آ

م رو وقت از کارشون سر در نیاوردم همین که سهم بابا

ریختن برام کافیه. شونه ماه به ماه به حساب مادرم می

 دم:ندازم و جواب میای باال می

 

 و از صبح.مهرانه، آخ مهرانه کشتی من -
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 گه:با حالت گریه می

 

 نظرت خیلی عجله نکردیم؟ نسیم قلبم تو دهنمه، به -

 

 شینم.لب ایوونِ بزرگ و پر از گل حیاطِ آقا بزرگ می

 

االن من چی بهت بگم مهرانه؟ اصالً االن موقع گفتن  -

 این حرفا نیست، فردا شب بله برونه فدات شم.

 

و دونی چیه امیر اینقدر خوبه منن دیگه، اصالً میهمو -

 خوب باشه؟ شه یه آدم اینقدرترسونه، مگه میمی
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 کنم.های مرتبم نگاه میزنم و به ناخونلبخند می

 

 وقتی اینقدر خوبه مشکلت چیه؟ -
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 ۱۲۲پارت#

 

 

 وقتی اینقدر خوبه مشکلت چیه؟ -

 

 ترسم.دونم فقط مینمی -
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ها عادیه نترس عزیزم، به نظر من این استرس -

از  هی دیگشه، باالخره قراره وارد یه مرحلهدرست می

 زندگی بشی.

 

شنوم و حرف رو عوض می صدای نفس عمیقش رو

 کنه.می

 

 و آماده کردی؟درس بهادری -

 

 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم
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ی اول اومد حرف زد گفتم آره بابا، یه جوری جلسه -

 عجب استاد پایه ایه نگو همش الکی بود.

 

 خنده.می

 

 و گرفتا.ی پیش خوب حالتولی جلسه -

 

 کنم.رتم رو جمع میوص

 

هاش به تو کنی؟! خوبه ترکشقدر کیف میتو چرا این -

 کنه.هم برخورد می
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 ره از خنده.ریسه می

 

وای آره ولی خداییش اگه سنش کمتر بود یه شوهر  -

 ایده آل بود واست.

 

 گم:متعجب می

 

 من!؟ واسه من چرا؟ -

 

شه هات میپس کی؟ ندیدی چطوری محو چشم -

 ره چطوری درس بده؟ییادش م
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 گو بابا.و پرت نچرت -

 

خواد بهت بربخوره گفتم که سنش بهت حاال نمی -

 خوره.نمی

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 چند سالشه مگه؟ -

 

 خنده.می

 

 چیه نکنه تو هم آره؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 توپم:حرصی می

 

 شه بری گم شی مهرانه؟می -

 

 ره.تخب حاال، چهل سالشه بیست سال از ما بزرگ -

 

 ندازم.ابروهام رو باال می

 

 خوره، بعد تا حاال ازدواج نکرده؟اصالً بهش نمی -

 

 دونم واال، االن که مجرده.نمی -
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 دم.نفسم رو بیرون می

 

 خدا حفظش کنه. -

 

 آمین، برم دیگه مزاحمم شدی. -

 

 کشم.جیغ خفه ای می

 

ئه ئه، من مزاحمت شدم؟ تو زنگ زدی یه ریز داری  -

 زنی!ور می
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گه و تماس احافظی میزنه خدهمون جور که قهقهه می

کنه، چشم غره ای به گوشی تو دستم رو قطع می

 رم.شم و سمت داخل میرم و از جام پا میمی
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 ۱۲۳پارت#

 

سرم رو جوری تو برگه فرو کردم که هر کی ندونه فکر 

شکافم، آخه لعنت کنه جای امتحان دارم اتم میمی

مرد خدا یه جو رحم و مروت تو دلت نذاشته این  تبه

هاییه که طرح کردی؟ حتی منی که کتاب رو چه سوال

تونم راحت بهشون جواب بدم بس از حفظم نمیکامالً 

 ست.یدهکه سخت و پیچ

گیرم و حین عصبی خودکارِ تو دستم رو زیر دندونم می 

جوییدنش خیره به اون سوال لعنتی هستم، آخه کجای 
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رسم، سرم رو بلند رو اشتباه رفتم که به جواب نمی رکا

شم، جدی کنم و با استاد بهادری چشم تو چشم میمی

ده ی چیه تکون میکنه و سرش رو به نشونهم مینگاه

 ندازم، ای خدا چقدر تیزه.خیلی زود پایین می سرم رو

م که با افتادن یه سایه رو ذارم رو برگهتمرکزم رو می 

کنم و حانیم آروم سرم رو کمی بلند میتی امبرگه

پشتیه صندلی  استاد بهادری که دستش رو روی

بینم لبخند کوچیکی گذاشته و سمتم خم شده می

 گه:زنه و آروم میمی

 

 است؟مشکل کج -
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دم و آروم تر از خودش آب دهنم رو پر صدا قورت می

 دم:جواب می

 

 مشکلی ندارم استاد. -

 

ری با ست حواسم بهته درگیهمطمعنی؟ چند دقیق -

 خودت.

 

 دمسرم رو تکون می

 

 مشکلی نیست استاد. -
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ندازه ی زیر دستم میکنه، نگاهی به برگهمکث می

 زنههام پچ میمکنه و خیره تو چشسرش رو بلند می

 

دونی من به ریاضی خیلی عالقه دارم پر از می -

 فرموله.

 

ره. گیج از اریاضی؟ االن چه ربطی به فیزیک لعنتی د

ن امتحان نگاهش حرفی که خیلی بی ربطه به ای

کنه، کمرش رو کنم که با ابرو به برگه اشاره میمی

 شه.کنه و ازم دور میصاف می

و سرم رو توی برگه فرو  گیرمنگاهم رو ازش می 

شم تو یه لحظه کنم و باز به اون سوال خیره میمی

 ز فرموله.اپیچه؛ ریاضی پر حرف استاد تو گوشم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

هام دم و چشمنگاهم رو به فرمولی که نوشتم می 

شه، خاک بر سرم من فرمول رو اشتباه گشاد می

کنم گیرم و تند تند شروع میهام رو گاز مینوشتم. لب

ه درست کردن اون سوال لعنتی انگار کنار سخت گیر ب

تونه بکنه، واقعاً ممنونم ازش اگه بودن کمک هم می

کرد حاال حاال ها رو اون کوچیک رو نمی یرهاون اشا

نویسم و با یه نگاه سوال گیر بودم. جواب کامل رو می

شم و سمت میز ده از جام پا میی کامل شکلی به برگه

 ذارم.رگه رو روی میز میرم باستاد می

 

 ممنون استاد. -

 

 زنهکنه و لبخند میداره، نگاهش میبرش می
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 ین بهت.رخیلی باهوشی رحمانی آف -

 

 زنمای میلبخند شرم زده

 

 ممنون استاد با اجازه. -

 

 به سالمت. -
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 ۱۲۴پارت#

 

زنم با عجله سمت در ورودی از کالس که بیرون می

دارم مهرانه زودتر از من برگه رو دانشگاه قدم برمی
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تحویل داد و قراره که با امیر برن دنبال یه سری از 

بینه رفتنی نیست، ا من رو نتدونم کارهاشون و می

بینشمون کنار هم کنم میی اصلی رو که رد میمحوطه

هام رو سریع تر ایستادن و نیش جفتشون بازه، قدم

رسم و واسه سالم کردن پیش دارم و بهشون میبرمی

 شمقدم می

 

 سالم، ببخشید دیر شد -

 

 سالم چی شده بود نسیم طولش دادی خیلی؟ -

 

م و فقط سرم رو تکون گیزی نمیچتو جواب مهرانه 

 زنم:دم و رو به امیر لبخند میمی
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مگه امشب بله برون نیست امیر خان چرا اینجایین  -

 پس؟

 

 ذارهدستش رو روی قلبش می

 

دست من نیست نسیم جان کار این دله یه ساعت  -

 تپهبینمش دیگه نمینمی

 

 کنه.خنده و اسمش رو صدا میمهرانه پر ناز می

 

 ررمیرا -
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طاقته وقتی ب معلومه چرا این بچه اینجوری بیخو

ریزه و امان از این مهرانه اینقدر واسش عشوه می

هاش ستاره بارون کشدار صدا کردنش، امیر چشم

 زنه:شه و لب میمی

 

 جان امیر؟ -

 

 کنمصورتم و از این لوس بازی هاشون جمع می

 

 خوان.یمخوب بابا حاال انگار همین دو نفرن هم و  -
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 خندهامیر می

 

و های مهرانه هار بود مننسیم فکر کنم سگ چشم -

 که گرفت مبتال شدم

 

 گیرهم میاین بار منم از لحنش خنده

 

 زدیباید همون شب تولد مهرشاد واکسن هاری می -

 

 کوبهمی مهرانه با مشت به بازوم

 

 نا رفیق باز شروع کردی؟ -
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 ن چه.مای بابا امیر خان گفت به  -

 

 اون خوشگل گفت تو مسخره کردی؟ -

 

 کنمشم و غرغر میدست به کمر می

 

 اون گفت تو هاری قشنگ بود منم گفتم.. -

 

 پره تو حرفم:امیر می
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سگ اون  نسیم جان من کی گفتم هاره گفتم -

 های خوشگلشچشم

 

 رم بهشون.کنم و چشم غره میهام رو جمع میلب

 

 هخیله خوب من برم دیگ -

 

 گه:هول زده میمهرانه 

 

 هاشب بیای -

 

 چرخونم چشم هام رو توی کاسه می
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 باشه هزار بار گفتی خداحافظ -
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 ۱۲۵پارت#

 

**** 

 

بعد از خستگی اون امتحانی که استاد بهادری با 

های عمرش رو طرح ترین سؤالنامردی تمام سخت

 نی تنها چیزی رو که نداشتم همیکرده بود حوصله

کنم حضورم اینجا خیلی مراسم بله برونیه که حس می

ست، اونم وقتی اینجوری زیر نگاه با لبخند مسخره

دونم این مرد میشم، من بعید مهرشاد دارم ذوب می

ی های جمع فهمیده باشه چون همهچیزی از صحبت

حواسش به منه و منم از خجالت سرم تو یقمه. امیر به 

دن و این واسه بله برون مهمراه مادرش و داییش او
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زیادی خلوته ولی خب بدم نیست اقوام شوهر زیادی 

خوره لبخند نداره مهرانه، از چیزی که تو سرم چرخ می

شینه که به تقاضای دایی امیر رو لبم میکوچیکی 

شن و عروس و داماد واسه حرف زدن به اتاق روونه می

و با ری لبم شم، گوشهتر میمن با رفتن مهرانه معذب

شه و رو به جوام که مهرشاد از جاش پا میاسترس می

 گه:من می

 

ت سر نسیم جان پاشو ما هم بریم تو تراس حوصله -

 رفته انگار.

 

گیره وقتی هام از خجالت رنگ میکنم گونهمی حس

 شینه.اینجوری نگاهِ با لبخند جمع روی من می
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 م سر نرفته.نه حوصله -

 

 میاد: حرف مادر مهرانه به

 

 گه، برو دخترم.مهرشاد راست می -

 

دم و روسری آبرنگیم رو کمی به ناچار سری تکون می

افته و با کنم، مهرشاد جلوتر از من راه میمرتب می

کنه کنه همراهش بشم، سالن رو رد میدست اشاره می

شه و سمت دری که یه و وارد یه اتاق خیلی بزرگ می

ره، کمی باهاش یمی سرتاسری حریر داره پرده

کشه و با دست اشاره ره و در ریلی رو میکلنجار می
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کنه بیرون برم، جواب لبخندش رو با یه لبخند می

شم، آخه تو این سرما رد تراس میدم و واکوچیک می

هاش رو کنه؟! بیرون میاد، دستکی هوس تراس می

کنه و خیره به شهر نفسش رو توی جیبش فرو می

 ده.بیرون می

 

 آخی چه هوایی! -

 

ندازم، فقط یه بافت نازک تنشه که نگاهی بهش می

اونم از چند جا سوراخه و بدنش معلومه، آخه این چه 

مم، چه زیبایی داره وقتی پوست تنت فهمدلیه من نمی

 بینن، پس چرا اصالً لباس پوشیده؟رو همه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 خوب نیست؟ -

 

 گم:از فکر بیرون میام و گیج می

 

 چی؟ -

 

شه و سرش رو خم ه، یه قدم بهم نزدیک میخندمی

ده و با ها تکیه میکنه، دست راستش رو به نردهمی

 گه:صدای پایینی می

 

 گم.هوا رو می -
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 ۱۲۶پارت#
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 گم.هوا رو می -

 

های خب واسه من یه کمی سرده ولی انگار عضله -

 ذاره سرما رو حس کنین؟شما نمی

 

کنه و تیکه ای از چپش رو بلند می تخنده و دسز میبا

 گیره.م ریخته توی دست میموهام رو که روی سینه

 

 تو چقدر دلبری آخه! -
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رم که موهام از دستش کنم و یه قدم عقب میاخم می

کنم رفتارش به یه شه، دیگه واقعاً حس میکشیده می

برادر دوستِ ساده شباهت نداره، گلوم رو صاف 

 کنم:می

 

 رده بهتره بریم تو.م خیلی سربه نظ -

 

 کنه:خوام از تراس بیرون برم که صدام میمی

 

 نسیم؟ -

 

 کنم.ایستم ولی نگاهش نمیمی
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 کنم.از من فرار نکن من هیچ وقت اذیتت نمی -

  

کنم ولی اینجا بودنمون درست نیست، بقیه فرار نمی -

 کنن؟چه فکری می

 

کنه، خم می اسه دیدن صورتمکنارم میاد و سرش رو و

 من چقدر قد کوتاهم آخه.اَه 

 

 کنه؟مگه مهمه کی چه فکری می -

 

 کنم.نگاهش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

معلومه که مهمه، نصف بیشتر زندگی ما آدما رو همین  -

 کشن.هاشون به گند میمردمن که با حرف

 

دی، واسه خودت زیادی داری واکنش نشون می -

 زندگی کن.

 

 نخوایم حرف مردم و چهچه بخوایممنطقی نیست ما  -

 و تغییر بده.تونه زندگیمونمی

 

کنه و به در تراس هر دو دستش رو توی جیبش فرو می

 ده.تکیه می
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ما با اجازه دادن به اینکه تو زندگیمون دخالت کنن  -

 شیم.باعث این تغییر می

 

کنم، این سوز سرما هام رو روی سینه قالب میدست

ک هام چلیک چلیوندکنه که دنی میکم داره کارکم

 صدا بده.

 

ی من همیشه واسه شما شاید نشه ولی تو خانواده -

حرف مردم مهم بوده شاید واسه اینه که پیشرفت 

و عصر ارتباطات این طرز فکر نکردیم، تو این قرن

دونم ولی من اینم چون اینجوری بزرگ اشتباهه می

 خیلی سردمه. شه بریم تو من واقعاًشدم، االنم می
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و نداشتم فقط خواستم از من قصدِ ناراحت کردنت -

 اون جمع خسته کننده خالصت کنم.

 

 زنم.لبخند می

 

 ناراحت نشدم فقط سردمه. -

 

 خنده.می

 

 بریم تو، پیشی ملوسمون یخ کرد. -

 

 گم:شه، پرخنده میهام درشت میچشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 به من گفتین؟ -

 

 کنه.به داخل اشاره می

 

با نمک های پیشی ملوس نو یاد ایات منهچشم -

 ندازه.می

 

 گم:خندم و حین خارج شدن از تراس میمی

 

دادم با سبزیش یاد جنگلی، برگ درختی، ترجیح می -

 افتین نه گربه.چیزی بی
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 گه:خنده، پر صدا و بلند، دنبالم میاد و میمی

 

 مونه.یادم می -

 

با ما امیر و  زمانشیم و همبا هم وارد پذیرایی می

باز بیرون میان و همه با مبارکه به  هرانه هم با نیشم

شه، رن و منم نیشم تا بناگوش باز میاستقبالشون می

کنه خوشحالم از اینکه بهترین دوستم داره ازدواج می

 کشمش.رم و تو آغوشم میکنارش می

 

 الهی قربونت برم خوشبت بشی. -
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 بوسه.م رو میگونه

 

هنوز  ولی من "ن میارهیصداش رو پای"م مرسی نسی -

 ترسم.می

 

 کنم.اخم می

 

 و پرت گفت!باز چرت -

 

کشم تا مادر شوهرش اون خنده و من عقب میمی

 نشون تک نگین رو دستش کنه.
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 ۱۲۷پارت#
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**** 

 

کارهای آزمایش و خرید خیلی زودتر از چیزی که 

کردم تمام شد و من دقیقاً مثل یه جوجه فکرش رو می

همه جا پشت سر مهرانه و امیر کشیده شدم و  کارد

هر چی هم که گفتم به من چه مهرانه پاشو تو یه کفش 

بیای و امیر هم با اون نگاه ملتمسش ازم باید  کرد که

خواست که حرفشون رو زمین نندازم و منم با می

 ی معذب بودنم همه جا همراهی شون کردم.همه

کنم، نه نگاه مییکشم و به تصویر خودم تو آپوفی می

کنم شِ زیاد کنار نمیام، فکر میواقعاً من با آرای

راق کرده، آرایشگر تو نقاشی کردنِ صورتم زیادی اغ

و با عروس اشتباه گرفته که این رُژه آلبالویی انگار من
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رو روی لبام مالیده و با اینکه چند بار گفتم که دوسش 

به  گه که این رنگندارم باز به اصرار خودش می

هام میاد ولی از حق که نگذریم موهام رو به طرز چشم

کنم این لباس قرمز زیبایی جمع کرده و حس می

 م میاد، دوسش دارم.ه چهرهزیادی ب

هایی هستم که دوسش ندارم که هنوز خیره به رنگ لب

کنه کنار هایی که تو آرایشگاه کار مییکی از دختر

 ه:گمهرانه میاد و با لبخند رو بهش می

 

 عزیزم آقا دوماد تشریف آوردن. -

 

کنه، هنوز استرس چرخونه و نگاهم میسرش رو می

هام خونم، چشمهاش میو چشمداره و من این رو از ت
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زنم که جواب ذارم و به روش لبخند میرو روی هم می

ده، مهرانه امشب خیلی زیبا شده اون دختر رو می

 بره.اینقدر که هوش از سر امیر می

 

 باشه عزیزم، ممنون که گفتی. -

 

ندازم و با رم، کاله شنلش رو سرش میجلو می

شاری بهشون گیرم و فهام بازوهاش رو میدست

 دم.می

 

شی مهرانه چون ترین دختر دنیا میتو خوشبخت -

 و داری.لیاقتش
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 گیره.و تو آغوش میبی طاقت من

 

 عاشقتم نسیم، مرسی که هستی. -

 

اه می افتیم، در با هم سمت در ر وشم ازش جدا می

ریم، خانم آرایشگر کنم و بیرون میورودی رو باز می

ده هیچ دامادی وارد سالن نمیزیادی حساسه که اجازه 

بشه، مهرانه پنجمین و آخرین عروسی بود که از اون 

شد، به محض بیرون رفتن امیر رو توی در خارج می

زنیم، خند میببینیم و لی دامادی میلباس برازنده

شه کنه و نیشش باز میجوری با دیدن مهرانه ذوق می

 شنومافتم، صدایی که از کنارم میکه به خنده می

 هام رو کمی بچرخونم.شه چشمباعث می
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 و بدین باال.آقا داماد لطفاً شنل عروس خانم -
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 ۱۲۸پارت#

 

 

 .و بدین باالداماد لطفاً شنل عروس خانم آقا -

 

شونه تاییهای دوخب دیگه وقت رفتنه، اینا دیگه لحظه

دم و به من ربطی نداره پس سری سمتشون تکون می

گیرم و بیرون و دامن بلند لباسم رو توی دستم می

کشم تا زیاد تو چشم رم، کمی روسریم رو جلو میمی

گردم قول داده هام مینباشه و با چشم دنبال عمو پر

چرخونم و می نگاهم رو به اطراف میکبود بیاد دنبالم، 
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بینمش، پشت فرمونِ ماشینش نشسته و ه میباالخر

زنم، سرش رو به فرمون تکیه داده، لبخند کوچیکی می

امکان نداره قول بده و سر قولش نمونه، اگه یه حرفی 

یابون مونه، نگاهی به خرو بزنه تا پای جونش روش می

خیابون که  ندازم، از نیومدن ماشین از عرضمی

به ماشین  کنم،شم سمتش حرکت میمطمئن می

ای شه تقهکشم، باز که نمیرسم و دستگیره رو میمی

کوبم، عمو سرش رو از روی فرمون بلند به شیشه می

زنه، با نیشی که تا بناگوش بازه کنه و ریموت رو میمی

نم با دلبری حواسش رو از کشم و سعی میسوار می

 کنم. تآرایش زیادم پر
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های به به عموی خوشتیپم، کی قربون اون چشم -

 شه؟سبزت می

 

ره و زنه، دستش سمت سوئیچ میلبخند کوچیکی می

کنم، کنم و نگاهش میکنه، سرم و خم میروشنش می

ست، اینقدر که رنگ جیغ رژم هم به چرا اینقدر گرفته

 چشمش نیومد.

 

 عمو چیزی شده؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می
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 زم.عزی هن -

 

 جوام.ی لبم رو از داخل میگوشه

 

 ای.آخه گرفته -

 

 گه:ندازه و حین دور زدن مینگاهی به عقب می از آینه

 

شه ایشاال یه مشکلی تو کارم پیش اومده درست می -

 نگران نباش.

 

 مطمئنی؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ایشاال. -

 

 گیرم.نفسی می

 

 امان اینارو بردی باغ؟باشه، م -

 

 آره عزیزم. -

 

 کنم.من و من میی مک

 

 ... عمو؟گماوم... می -
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 جان عمو؟ -

 

 اصالً به من نگاه کردی خوشگل شدم؟ -

 

 زنه.لبخند کوچیکی می

 

خوشگل بودی ولی اگه منظورت اینه من متوجهه اون  -

و االن تنها آرایش جیغت شدم یا نه باید بگم شدم

 ه خودم باهاتم ولی باز آخرین بارت باشه،شانست این

 مالین به خودتون؟!ها میچیه این رنگ
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 ندازم.خندم و ابرو باال میموزی می

 

 ها!زنههاست که بنفشه جون میاین از همون رنگ -

 

ی غلیظ ندازه و همراه با چشم غرهنیم نگاهی بهم می

 گه:می

 

 کم حرف بزن بچه. -

 

 خندم.بلند می

 

 .چشم -
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 ۱۲۹پارت#
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**** 

 

دم، اینا چقدر دیگه قراره میفه بیرون النفسم رو ک

ارم نشسته برقصن؟ نیم نگاهی به مهرانه که با ذوق کن

 ندازم.و به پیست رقص خیره شده می

 

 قرار نیست این جشن تموم بشه؟ -

 

 ره.چشم غره ای به من می

 

 و پرت بگی، از جشن لذت ببر.به جای اینکه چرت -
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 ندازم.ها میههای آویزون نگاهی به رقصندبا لب

 

 خب خسته شدم به خدا. -

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

 برج زهرمار نشستی اینجا.ی چی شدی؟ مثل خسته -

  

خوای پاشم برم واست بندری کار کنم؟ میچی -

 برقصم؟
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 ده.ی مثبت تکون میرو به نشونه سرش

 

بله باید برقصی حالتِ طبیعیش همینه، شب عروسیه  -

 حالی کنی.و خوشبرقصی بهترین دوستته باید

 

 دم.دستم رو تو هوا تکون می

 

ی کافی ارم، به اندازهی مسخره بازی ندمن حوصله -

 هم واست خوشحالی کردم.

کنم و با خنده ادامه با سر به پیست رقص اشاره می "

 ها، وارده.رقصهداداشتم خوب می "دممی
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 گه:با ذوق می

 

کی دو هفته ای یآره دیدی، الهی من قربونش برم  -

 ود ولی امروز خداروشکر خوبه.بود خیلی تو خودش ب

 

 د؟ اتفاقی افتاده؟چرا تو خودش بو -

 

دونم هر چی پرسیدیم چیزی نگفت ولی امروز نمی -

رقصه حتماً هر چی بوده تموم بینی که داره میخوبه، می

 شده.
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کمی سرش رو جلو میاره و با آرنجش به بازوم ضربه 

 کنه.با ابرو به سپاس اشاره می وزنه ای می

 

و دیدی مثل برج زهرمار شده؟ گم نسیم سپاسمی -

هاش تو چند باری که چشمم بهش خورد همش اخم

 هم بود.

 

جوام، هر چقدر هم که ی لبم رو میکنم و گوشهاخم می

ترسم از اون بخوام خودم رو شجاع نشون بدم باز می

ن زدمش، وای سرش ماتفاقی که تو گالریِ عمو افتاد، 

 زنه.رو شکوندم، هنوز حرف آخرش تو گوشم زنگ می

 

 دی(یو پس م) تاوانش
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 ندازم.شونه ای باال می

 

 البد مشکلی داره. -

 

آره انگار عموش برگشته بیچاره دستش مونده تو  -

 پوست گردو، تو هم که زنش نشدی نجاتش بدی.

 

 شه.هام درشت میچشم

 

 ه.نو پرت نگو مهراچرت -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۱۳۰پارت#
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 گه:حق به جانب می

 

گم؟ اون به تو کمک کرد، خودت وا مگه دروغ می -

نداخت و راه نمیدونی اگه اون خواستگاریبهتر می

های بازاری شده بودی االن زن یکی از این پسر حاجی

 نامردی بهش جواب رد دادی. ولی تو با

 

 گیرم.نیشگون ریزی از بازوش می

 

گفتی زنش نشو اِله بِله؟ عجب تو نبودی میمار، رزه -

 نامردی هستی تو!
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 گه:ماله و با صورت جمع شده میجای نیشگون و می

 

شه مثالً شبِ بشکنه دستت االن دستم کبود می -

 ها.عروسیمه

 

م به شکرانه ه توجهمی خوام چیزی تو جوابش بگم ک

دستم  دشه، کنارم میاکه با خنده سمت ما میاد جلب می

 گیره.رو می

 

 شه با من تا سالن بیای؟نسیم جون می -

 

 شم.از جام پا می
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 چیزی شده عزیزم؟ -

 

ده، نگاهی به اطراف هاش رو روی هم فشار میلب

 گه:می ندازه و آروممی

 

 .خوام سپاس بفهمهبیا بریم نمی -

 

قلبم میاد تو دهنم، اصالً اسم این مرد که میاد رعشه 

دم، دستم رو روم سری به تأیید تکون میآگیرم، می

شم، از جمعیت که می کشه و من باهاش همراهمی

 گم:گذریم میمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شکرانه چی شده؟ -

 

ندازه و دستش ایسته و نگاهی به پشت سرمون میمی

ح بیرون میاره، کنه تو کیف دستیش و یه تسبیرو می

کنم متعجب به اون تسبیحِ آشنای تو دستش نگاه می

 گه:می هک

 

 و بدم بهت.باید این -

 

 گم:گیج می

 

 این دست تو... -
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 پره تو حرفم:می

 

دونیم، نسیم یه خبرایی هست، یه چیزی که ما نمی -

 یه ساعت پیش مامانم واسه چند دقیقه غیب شد.

 

 خب؟ -

 

حال روحیش یه کمی خوب دنبالش رفتم چون  -

وا عنیست، پشت ساختمون در حالی که با عموی تو د

 کرد پیداش کردم.می
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 شه.هام درشت میچشم

 

 عموی من با مادر تو؟ -

 

 گیره.دستم رو می

 

ترسم، داداشم خیلی حساسه خیلی، نسیم من می -

عموی تو چرا باید با مادرم حرف بزنه؟ سپاس خیلی 

 ده یه کاری بکن.ست خودش میخدا کار دغیرتیه به

 

 شم.من متوجه نمی -
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 ۱۳۱تپار#
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شم ولی تنها چیزی که به مغزم منم متوجه نمی -

و االن رسه اینه که عموت از مادر من خوشش اومدهمی

 افتاده دنبالش.

 

هام رو روی دهنم کشم و دستهین خفه ای می

 ذارم.می

 

 گی!؟وای چی می -

 

ذاره و دستم رو کمی فشار تسبیح رو توی دستم می

 ده.می
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ن، سرو کردمونجا که دعوا میهاین روی زمین بود  -

لی زود جدا شدن، من گن وصدا بود نفهمیدم چی می

 ترسم یه کاری بکن.فقط از داداشم می

 

 تونم بکنم؟کار میآخه من چی -

 

با عموت حرف بزن بگو دست از سر مادر من برداره،  -

به خدا تهِ این ماجرا اگه کش پیدا کنه خون به پا 

زنه دنبال توضیح رف نمیحشه، سپاس بی منطقه می

 ه اونجاها برسه.کنه، نذار بو مینیست فقط کارش

 

 دم.سرم رو ترسیده تکون می
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 من واقعاً گیج شدم. -

 

گیج نشو نسیم جان یه کاری بکن با عموت صحبت  -

 کن، اگه چیزیه هر چه زودتر تموم بشه بهتره.

 

 باشه، بذار یه کم فکر کنم شکرانه جان. -

 

گه، از کنارم و چیزی نمیزنه کی مییلبخند کوچ

ی داغون و فکری خراب سمت میز گذره و من با حالمی

کنم، این باغ اینقدر بزرگ و پر از مامان اینا حرکت می

زدیم هیچ درخت هست که از اینجایی که ما حرف می

ها نداشته باشه، دیدی به قسمت اصلیه حضور مهمون

م که با مهرشاد سینه نکها رو رد میی بلند شمشادبوته
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ن بار سالم شم و هول شده واسه دومیبه سینه می

 زنه.کنم، لبخند میمی

 

 علیک سالم. -

 

 کجاست پس؟ -

 

کنم و به نیکزادی که حین گفتن کمی سرم رو خم می

کنم و قلبم میاد این جمله دیگه بهمون رسیده نگاه می

 کنم:ها رو ردیف میتو دهنم و تند تند کلمه

 

 آقای نیکزاد، خوبین؟ المس -
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ن اینکه جوابم رو بده با ندازه و بدونیم نگاهی بهم می

گذره، خب حقم داره زدم سرش رو اخم از کنارم می

کنم ای خدا، شکوندم خیلی عادی احوال پرسی می

 گه:نگاهم به مسیر رفتنشه که مهرشاد مهربون می

 

ناراحت نشو، منظوری نداشت این روزا زیادی  -

 صبیه.ع

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 تون.نه اشکالی نداره، با اجاز -
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کنه و من تو خوام از کنارش رد بشم که صدام میمی

 ایستم.جام می

 

 نسیم؟ -

 

 کنم.نگاه می

 

 بله؟ -

 

 ده.لبش رو روی هم فشار می
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فرصت نشد، یعنی پرهام خان بود نشد که بگم،  -

و بان قلبمرامشب خیلی خوشگل شدی، اینقدری که ض

 بری.باال می
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 ۱۳۲پارت#

 

 

 دم:ندازم و آروم جواب میسرم رو پایین می

 

 ممنون. -

 

 ده.انگار متوجهِ خجالتم شده که دیگه ادامه نمی

 

 برو عزیزم وقت شامه. -
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 باشه. -

 

گیرم، کنم و مسیر رو در پیش میدیگه نگاهش نمی

زنم خیلی معذبم، یا من واقعاً وقتی با مهرشاد حرف می

من به قول مهرانه عقب مونده و ندید بدیدم یا 

 پروا.مهرشاد زیادی بی 

شینم، عمو مدام با رسم و کنار مامان میبه میزمون می 

ش، نکنه سپاس شم بهره و من خیره میتلفنش ور می

هم همین رو فهمیده و اون روز اومد گالری؟ اگه 

هام رو روی بد. لب یاینجوری باشه وای خیلی بده خیل

 چرخه.دم که عمو عصبی سمت ما میهم فشار می
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 جمع کنین بریم من کار دارم. -

 

 گه:مامان متعجب می

 

 االن!؟ دارن شام میارن پرهام خان. -

 

ار شدم، از اون شریکم که زنداداش بدجوری گرفت -

 باهاتون صحبت کردم هیچ خبری نیست.

 

 همون آشنای حاجی تهرانی؟ -

 

 بله همون. -
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 نگران نباش اونا شناسن. -

 

و فعالً که خبری ازش نیست، تو رو خدا زود شامتون -

 و ببینم.بخورین پاشیم بریم باید برم یکی

 

رو به گم و صحبت کردن در مورد این قضایا چیزی نمی

کنم، خیلی زود میز شام چیده یه وقت دیگه موکول می

خوبه که  شیم، خیلیشه و مشغول خوردن میمی

غذاهامون رو روی میزمون چیدن من که حوصله 

ل نداشتم واسه کشیدن غذا از جام پاشم، مشغو

 گه:رسه و با لبخند میخوردنیم که مهرشاد از راه می
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 چیزی احتیاج ندارین؟ -

 

 گه:کنه و عمو با احترام میتشکر میمامان 

 

 ممنون همه چی هست، متشکرم از پذیرایی عالیتون. -

 

ده و من دارم به این فکر سرش رو تکون می شادرمه

کنم با این کت و شلوار سرمه ای چقدر قدش بلندتر می

رسه و چقدرم که جذاب تر شده با اون به نظر می

به ای که از موهایی که پشت سرش جمع کرده، با ضر

گم و به مامان که خوره آخی میزیر میز به پام می

 زنه.، لبخند زوری میمکنچشم و ابرو میاد نگاه می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 دخترم با شما هستن. -

 

 دم به مهرشاد.نگاهم رو می

 

 بله؟ -

 

 خنده.می

 

 عرض کردم شما چیزی احتیاج ندارین؟ -

 

 نه نه ممنون. -
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کنه، سرم رو د میکنه و عقب گرتعظیم کوتاهی می

شم اما سنگینیه ندازم و با غذام مشغول میپایین می

 شه.هام آویزون میکنه، لبم میتنگاه مامان و عمو اذی

 

 کنین؟چرا اینجوری نگاهم می -

 

 زنه:مامان غر می -

 

 یه ساعته خیره شدی به پسره، خوابت برده؟ -

 

 خدا حواسم نبود.به -
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 کنه.عمو گلوش رو صاف می

 

ش اشکالی نداره عمو، مهرشاد پسر خوبیه خانواده -

خیره  هم خیلی محترمن ولی همه اینجوری نیستن،

 نشو تو صورت هیچ مردی.

 

 ببخشید. -

 

خوریم و گن و باالخره اون شام رو میدیگه چیزی نمی

شیم و با خداحافظی از مهرانه خیلی زودتر حاضر می

هاش واسه زود افتیم و به غر زدنسمت خونه راه می

دم، بعد وقت واسه دلجویی هست، رفتنم اهمیت نمی

دونم عمو که نمی االن من آشوبم آشوب واسه کاری
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کرده یا نه، این همه سال مجرد مونده و االن مادر 

 نی نیست.نیکزاد، وای این باور کرد
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 ۱۳۳پارت#

 

****** 

 

 

دم و شینه به صندلی تکیه میبا لبخندی که کُنج لبم می

 نوشم.م رو میجرعه ای از قهوه

 

 شه؟خواستی شد، حاال چی میهمونی که می -

 

 وش باش.انجام دادی بهرام، برو خو ارتکتو  -
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 گه:کنه و با احتیاط میکمی مکث می

 

 آره ولی یه گندی زدم. -

 

گیرم و حین م رو از صندلی میکنم و تکیهاخم می

 گم:گذاشتن فنجون روی میز می

 

 کار کردی؟چی -
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کردم و سخت بود هر کاری میطرف خیلی سفت -

یکی از معتمدهای  مداد مجبور شدم اسرضایت نمی

 حاجی تهرانی رفیق صمیمیه پدرشه.و ببرم، محل

 

 خب؟ -

 

شناسه یعنی اگه بره و میخب اینکه اونم من -

تونه یه آماری ازم در بیاره، اصالً اسم سراغش می

 و بردم بهم اعتماد کرد.اون

 

 دم.هام رو محکم روی هم فشار میچشم
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 تونه ازت در بیاره؟چه آماری می -

 

مو، و رسم خانوادهمو اساینکه بفهمه تاجر نبودم -

 حاجی با پدربزرگم خونه یکی بود.

 

 کشم.دستی به پیشونیم می

 

 ست؟زنده -

 

 کی؟ -

 

 پدربزرگت دیگه احمق. -
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 شه فوت کرده.آها نه، چند سالی می -

 

ی گی، مگه چو ننداختی که حجرهخب پس چی می -

هم که ایران نیستی  وو دست گرفتی، از طرفی تبابات

هاش دست منه خود ه، وقتی بدونه که چکاصالً بفهم

فهمه همه چی زیر سر منه پس برو به به خود می

 زندگیت برس.

 

خواست مجبور خوام، تضمین میبازم معذرت می -

 شدم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ی یه اسم به تو اطمینان چه احمقیه که به واسطه -

 کرد.

 

ردن که هنوز به مَنه داداش احمق نیست، اینا خیلی  -

اد دارن، باهام دست دادو گفت علی این چیزا اعتق

قاضی بین ما، هنوز مردونگی نمُرده، که البته من 

 کشتمش.

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

خوای بیا واسه یه قسم گند خب حاال که چی، می -

 بزن به اون همه برنامه ریزی من.
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ه این بخوام بگم یه کم بیشتر فکر کن، نه ولی می -

های اشن، پدرشم از اون آدمخوره عوضی بخانواده نمی

 و سرشناسه. با خدا

 

 توپم:عصبی می

 

خطتت رو خاموش کن یه خط جدید بگیر، تو کاری  -

 هم که بهت ربط نداره دخالت نکن.

 

کنم، مونم و تماس رو قطع میمنتظر جواب نمی

رو کنم و خیره به روبههام رو روی میز قالب میانگشت

نوبت منه برم  کشم، حاال دیگهنفس عمیق می

ندازم، سراغش، نگاهی به ساعت مچیه تو دستم می
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ده، از قبل همه چی رو با دو بعد از ظهر رو نشون می

مونه نیشی که وکیلم هماهنگ کردم پس فقط می

شم و میز رو دور خوام بهش بزنم، از جام پا میمی

محض بیرون رفتن  شم، بهزنم و از اتاق خارج میمی

کنم و پره، کمی خیره نگاهش میمنشی از جاش می

 گیرم.م رو سمتش میانگشت اشاره

 

یه بار دیگه با دیدن من اینجوری بپری، هرچی  -

 دیدی از چشم خودت دیدی.

به  "دمده که ادامه میترسیده سرش رو تکون می"

 مهندس فتوحی بگو بره سردخونه کارها رو ردیف کنه.
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رن می مهندس صادقی گفتن خودشون ، فقطمچش -

 سردخونه، بگم نرن؟

 

 دم.دستم رو توی هوا تکون می

 

 کنه فقط یکیشون واسه تحویل بره.فرقی نمی -

 

 چشم. -

 

زنم، گیرم و از شرکت بیرون مینگاهم رو ازش می

 واست برنامه دارم جناب پرهام خانِ رحمانی متجاوز...
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 ۱۳۴پارت#
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**** 

 

های کپی رو توی دستم شم، برگهاز ماشین پیاده می

یه  "عقیق "ندازمگیرم، نگاهی به تابلوی گالری میمی

 کنم:ندازم و زمزمه میتای ابروم رو باال می

 

 کنم.و روی سرت خراب میقیقع -

 

بینمش، شم و میهای محکم وارد گالری میبا قدم

هاشه، پشت میزش نشسته و سرش تو دست

زنم و با دو قدم به صندلی چرم ندی بهش میخپوز

 شینم.رسم و روش میمشکی روبه روی میزش می
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 به به جناب رحمانی! -

 

نگاهم های سبزش کنه و با اون چشمسرش رو بلند می

ها میاد، کنه، البد اسم این گالری از همین چشممی

 عقیق سبز.

 

 کنی؟تو اینجا چیکار می -

 

ی سمهچرخونم و روی اون مجینگاهم رو به اطراف م

کشه، با شه و سرم تیر میبرنجیه روی میزش قفل می

بینم که نگاهش سمت اون مجسمه این زد تو سرم، می

 گه:ره و آروم میمی
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 یده بود.ترس -

 

چرخونم، تاوان ترسش شده هام رو سمتش میچشم

 یه سر درد وحشتناک که چند ماهه با منه.

 

 ناب رحمانی؟ شنیدم درجمهم نیست، چه خبر  -

 ی ورشکست شدنی!آستانه

 

 ده.کنه و فکش رو روی هم فشار میاخم می

 

 اطالعات غلط به دستت رسیده. -
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 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

خوای بگی تو به من چند میلیارد جدی؟ یعنی می -

 بدهکار نیستی؟

 

 گه:متعجب می

 

 به تو؟ -

 

زنم، هنوز می پوزخند غلیظی به صورت گیجش

های لوله شده رو سمتش جا خورده، کاغذدونه از کنمی

 کنه.گیرتش و بازشون میکنم که میپرت می
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و تو های توئه پرهام خان، همش دست منهاینا چک -

 االن به من بدهکاری.

 

هایی های کپی شده از دونه دونه چکوا رفته به برگه

 ه.نکها کشیده نگاه میکه واسه خرید فرش

 

 کنه!؟اینا... اینا دست تو چیکار می -

 

 دم.جوابش رو نمی
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ت خبر بدی بده چون من خوای به خانوادهاگه می -

و بتو حکم جلها رو گذاشتم اجرای اون چکهمه

برم وکیلم با مأمور میاد تا  گرفتم، از اینجا که بیرون

 تحویل قانونت بده.

 

 زنه:پره و فریاد میاز جا می

 

 خوای از جون من؟ی میضی چوع -
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 ۱۳۵پارت#

 

 

 کنم.خونسرد نگاهش می
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کنه، جونت واسه همین که نابود بشی کفایت می -

 خودت.

 

ی کتم رو توی زنه و یقهکفری تر میز رو دور می

 گیره.مشتش می

 

 کشمت کثافت.می -

 

 غرم:ذارم و میهام رو روی مچ دستش میدست

 

و شتم هم ی طویلت ضربروندهبه پ یخواتو که نمی -

با  "ی احمقت، و از همه بدتر اون برادر زادهاضافه بشه
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هنوز آلت جرمم که  "کنمابرو به مجسمه اشاره می

 همین جاست، اقدام به قتل جرم کمی نیست.

 

کنه که دستش رو با ضرب فقط با خشم نگاهم می

 ندازم.پایین می

 

 چیکارت کردم من؟ -

 

دونی چیکار هر کس دیگه ای می تر ازهخودت ب -

 کردی.

 

 ناله:می
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 دونم.دونم، به علی نمینمی -

 

 رم.یه قدم سمتش می

 

و های الکیی شما جانماز آبکشچرا علی ریشه -

 راحت بشن؟ زنه تا مردمنمی

 

 ش بگیری.اعتقاد من چیزی نیست که به سخره -

 

 .جدی؟ پس با اعتقاداتت تو زندان خوش باش -
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 کنه:خوام عقب گرد کنم که صدام میمی

 

هام که صبر کن پسر، چند روز بهم مهلت بده، چک -

 کنم.و پاس میهاتپاس بشه چک

 

 خندم.می

 

 ها؟ چقدر تو خوش خیالی.چک کدوم -

 

 ذارم.می دستم رو روی پیشونیم

 

 خان. زندان خوش باشی پرهام -
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ی خرهند مسخزنم و آنی اون لباز گالری بیرون می

خواستم شه، من همین و میی لبم خشک میگوشه

سوزم؟ پس چرا آروم نشدم؟ چرا هنوز از تو می

 ده:گیرم و جواب میی وکیلم رو میشماره

 

 امر بفرمایید جناب نیکزاد؟ -

 

چرخونم، اینم پول خوب هام رو توی کاسه میچشم

 گیره که اینجوری حلقه به گوشه.می

 

ست، هام غروب برو وقتی خونهاغ پرراالن نیا س -

 خوام خانوادش ببینن.می
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 چشم قربان، امر دیگه؟ -

 

 حواست به همه چی باشه، خداحافظ. -

 

کنم و ماشین رو گوشی رو روی داشبورد پرت می

کنم، اینکارم تموم شد دیگه باید واسه روشن می

 شکرانه و مامان کمی وقت بذارم.
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 ۱۳۶پارت#
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https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم و با برداشتن ماشین رو توی پارکینک پارک می

شم، سمت ورودی خونه قدم گوشیم پیاده می

 کنم.باز میدارم و پیغامی که برام اومده رو برمی

 

) کارها انجام شد قربان، پرهام رحمانی تو 

 بازداشتگاست(

 

 دم،زنم و گوشی رو توی جیبم سُر میلبخندی می

و ایران مثل همیشه خیلی  شهدر ورودی خونه باز می

 ایسته.دی جلوی در میج

 

 خوش آمدین آقا. -
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 شم.دم و وارد خونه میسری واسش تکون می

 

 کجان؟ -

 

و شکرانه خانوم هم االن و اتاقشون هستنمادر ت -

 میان.

 

هنوز حرفش به پایان نرسیده که شکرانه دوون دوون 

 زنه:شه و جیغ میها سرازیر میاز پله

 

 ی؟ الهی قربونت برم.ش اومداداد -
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ی آخر خودش رو از همون باال رم که دو پلهجلو می

 گیرمش.کنه توی بغلم، با خنده میپرت می

 

 کنی بچه کمرم خورد شد!می چیکار -

 

پره و متعجب نگاهم بوسه و پایین میم رو میگونه

 کنه.می

 

 و چرا زدی!؟وای داداش موهات -

 

 کشم.یم میتدستی به موهای یه سان
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 خسته شده بودم ازشون، خیلی بده؟ -

 

 خب داداش من همه جوره جذابه. -

 

 کنم.کشم و به باال اشاره میلپش رو می

 

 ان چطوره؟مام -

 

 کنه.صورتش رو جمع می
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تعریفی نداره، خیلی تو خودشه، پرخاشگر شده، هر  -

ترسم داداش کنه، من میروز با ایران جون دعوا می

 حالش بد بشه. زنکنه با

 

کنم و با خودم سمت ش حلقه میدستم رو دور شونه

 کنم.ها هدایتش میپله

 

اومدم تا یه  ذارم به اونجاها بکشه،نگران نباش نمی -

 کنیم.مدت اینجا باشم با هم درستش می

 

شه و جیغ بلند دیگه ای هاش درشت میچشم

 شه و من با چشم بستهکشه، از گردنم آویزون میمی

 توپم:که حاصل جیغ بلندشه می
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 زنی بچه؟چرا اینقد جیغ می -

 

 خنده.می

 

داداشم اومده تا یه مدت پیشم باشه چرا نباید جیغ  -

 شه.؟ وای مامان حتماً کلی خوشحال میبزنم

 

باشه، فعالً برو توی اتاقت تا منم یه سر به مامان  -

 بزنم.

 

 چشم. -
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ره، می دم که سمت اتاقشسری واسش تکون می

دارم و تاق مامان برمیهام رو واسه رسیدن به اقدم

 زنم.ای بهش میایستم و تقهپشت در می

 

 خوام تنها باشم.می -
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 ۱۳۷پارت#

 

 

کنم و خارونم، آروم در رو باز میی ابروم رو میگوشه

شم، پشت به من رو به پنجره ایستاده و به وارد می

شم محض باز شدن در با خ کنه، بهون نگاه میبیر

 چرخه.سمتم می
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 گم...ایران مگه نمی -

 

 رم.کنه و من کنارش میبا دیدنم سکوت می

 

 سالم. -

 

 زنه.لبخند کوچیکی می

 

 سالم، چه عجب یادت افتاد مادری هم داری! -

 

ذارم و پیشونیش رو هام رو دو طرف صورتش میدست

 بوسم.عمیق می
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 بی؟خو -

 

 آره خوبم. -

 

 مطمئنی؟ -

 

 کنه.اخم می

 

 باز شکرانه چغلی کرده؟ -

 

 فقط نگرانته. -
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کدومتون، فوقش مُردنه، به جهنم نباشین، هیچ -

 شم.میرم راحت میمی

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 این چه حرفیه مامان خدا نکنه. -

 

 ایشاال خدا بکنه، خسته شدم دیگه. -

 

ش ربرم، مجبوت تخت میگیرم و سمدستش رو می

 شینم.دمم کنارش میکنم بشینه و خومی
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 چی شده مامان؟ با من حرف بزن. -

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

 

 کنی؟اگه بگم به حرفم گوش می -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 معلومه که آره. -
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هاش گوش از جهانگیر دور باش پسرم، به حرف -

 نکن.

 

 کنم.اخم می

 

 عمو جابره. شانگیر خیلی وقته پیجه -

 

اونجا هم باشه ول کن شما نیست، امروز هیوا اومد  -

خواست شکرانه رو ببره پیش جهان من اینجا می

 نذاشتم.

 

 کشم.پوف کالفه ای می
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 چرا مادر من؟ من خودم اجازه داده بودم بره. -

 

و بر زندگیمون باشه، خوام اون مرد دورمن نمی -

 بدم بیاد. فهمی؟ ازشمی

 

باش، الزم نیست اینقدر عصبی  خب آروم خیلی -

 بشی.

 

تو رو خدا سپاس، تو همه چیز منی مادر، نذار اون  -

 مرد تو رو توی دستش بگیره قربونت برم.
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چشم، االنم پاشو بریم بیرون، دوست ندارم مدام تو  -

 اتاقت تنها باشی.

 

 ده.هام رو فشار میدست

 

 دیگه تنها نیستم.اگه تو بیای پیشم  -

 

 ذارم.هام رو روی هم میمشچ

 

 باشه سلطانم، از همین امشب دیگه ور دلتونم خوبه؟ -

 

 زنه.لبخند گشادی می
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 گی فدات شم!؟راست می -

 

 معلومه عزیزم. -

 

 ره.شه و با ذوق سمت در میاز جاش پا می

 

پس من برم واسه شام غذای مورد عالقه تو درست  -

 کنم.

 

 شم.از جام پا می با خنده
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 نیست شما بری ایران هست. الزم -

 

ره، ده و با عجله از اتاق بیرون مینمی اهمیتی به حرفم

همینم قدم خوبیه اینکه از این الک تنهاییش بیرون 

شم، از رم و واردش میبیاد عالیه. سمت اتاقم می

همون بچگی هم کامالً یادمه این وابستگیه بیش از 

های ساسیتحاسه همه عجیب بود، حدش به من و

القه ای که کامالً متفاوت بودنش مشهود زیادش و ع

هام رو از تنم خارج دم و لباسبود، سری تکون می

کنم، باید دوش بگیرم، بعد از اتفاقات امروز یه می

 تونه سرحالم بیاره.دوش می
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 ۱۳۸پارت#

 

****** 
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کنم، با عصای چوبی منبت کاری به آقابزرگ نگاه می

های کف راهروی کالنتری ضرب ش روی سرامیکشده

ی عصبیه، باالخره اون شریکی که عمو گرفته و حساب

الش بود کار خودش رو کرد و امروز عمو رو در به در دنب

دستبند به دست از خونه آوردن کالنتری و ما االن یه 

ساعته اینجا نشستیم و منتظر جوابیم که ببینیم چه خبر 

 شده.

 

 بفرمایید داخل. آقای رحمانی -

 

پرم و با عجله وارد اتاق هم زمان با آقابزرگ از جا می

عت پیش سرم داد اون جناب سروان عصبی که نیم سا
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شیم، به محض زد و من رو از اتاقش بیرون کرد می

 وارد شدن آقابزرگ به حرف میاد:

 

 و چرا آوردین اینجا؟گین پسرمجناب به من می -

 

 کنه.ندلی اشاره میصجناب سروان با دست به 

 

 بفرمایید بشینین پدر جان. -

 

شینه و سروان با اخم به آقابزرگ عصبی رو صندلی می

 کنه.ن نگاه میم
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 شما هم بشین. -

 

 شینم.کنم و کنار آقابزرگ میاطاعت می

 

و خب، آقای پرهام رحمانی به خاطر چک برگشتی -

 بدهی اینجا هستن، ازشون شکایت شده.

 

 کوبه.زمین میاش رو روی صآقابزرگ ع

 

 کی شکایت کرده؟ -
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ندازه و با های جلوی دستش نگاهی میسروان به برگه

ون اسم اول یه بوق ممتد تو گوشم پخش بردن ا

ی عالئم حیاطی بدنم به کنم همهشه و حس میمی

 شه.یکباره قطع می

 

 شاکی آقای سپاس نیکزاد. -

 

من آب دهن  کنه وآقابزرگ چی ضعیفی رو زمزمه می

دم، سپاس نیکزاد چی میم رو به زور قورت شدهتلخ

مو؟ وای خواد از جون عخواد از زندگی ما؟ چی میمی

ی مادرش رو فهمیده؟ ای خدا االنه که نکنه قضیه

 دیوونه بشم.
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 شه سندی چیزی بذاریم؟می -

  

 فعالً نه، مبلغ بدهی خیلی باالست. -

 

 ره:تر تحلیل میشآقابزرگ لحظه به لحظه صداش بی

 

 یعنی پسرم بمونه بازداشتگاه؟ -

 

ش ترسیده بازوی راست آقابزرگ رو که روی سینه

 گیرم.مینشسته 

 

 شه.باش همه چی درست می آقابزرگ آروم -
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رسه، حین جمع شدن اما انگار حرفم به گوشش نمی

ی شه و من با همهصورتش سمت زمین متمایل می

سروان خیلی زود از پشت  کشم، جنابتوانم جیغ می

میزش بیرون میاد تا کمک کنه و من دستم رو روی 

 نالم:ذارم و میقلب آقابزرگ می

  

 آقابزرگ چی شد؟ -

 

ها ده و جناب سروان از یکی از سربازگریه امونم نمی

خواد که آمبوالنس خبر کنه، سر آقابزرگ رو روی می

لعنتت کنه  اکنم، خدذارم و از ته دلم گریه میزانوم می
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خواستی از جونمون که گند زدی سپاس نیکزاد، چی می

 به زندگیمون؟....
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 ۱۳۹پارت#

 

**** 

 

هایی که هر کدوم قد یه گردو پف کرده پشت با چشم

ی قلبی کرده و ، آقابزرگ سکتهدر سی سی یو نشستم

میرم، اگه چیزیش بشه، وای اصالً من دارم از ترس می

فکر کنم، بمیرم واسه عمو پرهام که  شخوام بهنمی

هیچی خبر نداره، مامان پیش نیماست و من  اون تو از

کنم، نگاهی به ساعت گوشیم اینجا تنها دارم دق می

شد مثل اون ندازم، دوازده نیمه شبه، کاش میمی

که  ها راحت به مهرانه زنگ بزنم ولی حیفموقع
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ی حرف بزنم کشه ولی االن من احتیاج دارم که با ینمی

 دم.پس واسش پیغام می

 

 تونی حرف بزنی زنگ بزنم؟ () می

 

کنه به به محض خوردن تیک آبی، تلفنم شروع می

 دم:لرزیدن و من با لبخند تلخی جواب مهرانه رو می

 

 سالم. -

 

صدام اینقدر گرفته و تو دماغی هست که راحت بفهمه 

 گریه کردم.
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 دی؟رسالم نسیم، بمیرم برات گریه ک -

 

شه و با دست خودم نیست که اشکم باز جاری می

 گم:بغض می

 

 های بدی افتاده.مهرانه اتفاق -

 

 مهرانه بمیره که ازت غافل شده عزیز دلم چی شده؟ -
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گیرم تا از لرزششون جلوگیری کنم و لبم رو گاز می

روی طول و عرض راهخیره به دختری که روبه روم 

 :مگکنه میطوالنی رو طی می

 

و گرفتن، آقاجونم سکته کرده االن عمو پرهام -

 بیمارستانم، چیکار کنم مهرانه؟

 

هام رو از شنوم و چشمصدای حین کشیدنش رو می

جوئه اون دختر که حاال تند تند داره ناخونش رو می

 گیرم.می

 

 و چرا گرفتن؟ چیکار کرده؟عموت -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شریکش سرش کاله گذاشته، عمو کلی چک داده  -

 ه همه رو فرش خریده قرار بود اون عوضی بفروشهترف

ها رو پاس کنه، حاال نه اون هست نه فرشا عمو چک

 هم با کلی بدهی رفت زندان.

 

 آقاجونت؟ -

 

ها دست کیه سکته و اینکه چکآقاجونم بعد این خبر -

 کرد.

 

 مگه دست کیه؟ -
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 رو به زبون میارم:با نفرت اسمش 

 

 سپاس نیکزاد. -

 

 ه.زنیغ میجاینبار 

 

 چی؟ -

 

خواد ولی انگار دونم اون لعنتی چی از جون ما مینمی -

 کمر به نابودی ما بسته.
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صبر کن االن  "فهمم!چرا آخه؟ یعنی چی من نمی -

 ها نسیم؟ "گم ای بابامی

 

 و بده.برو مهرانه جواب امیر -

 

خواد بدونه چی سپاس اومده می نه فدات شم، اسم -

 ستانی من االن میام؟رشده،کدوم بیما

 

ذارن بیای باال، آقابزرگ تو سی سی نه بیای هم نمی -

و ذارن کسی بیاد باال منم از بس کشتم خودمیوئه نمی

 االن اینجام.
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 خب میام تو حیاط. -

 

 کشم.هام میدم و دستی به چشمسرم رو تکون می

 

ات حرف زدم خوبم فقط از مهرشاد همین که باه -

 دونه مشکل نیکزاد با عموم چیه؟بپرس ببین می

 

به خدا گیجم، اصالً سپاس همچین آدمی نیست،  -

کرد بارها شنیدم مهرشاد باهاش دعوا می خودم

کرد های وصول نشده رو بذاره اجرا اون قبول نمیچک

 و انداخته زندان؟!االن چطوری عموت
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 ن برم دیگه.دونم، منمی -

 

 برو عزیزم، صبح میام پیشت. -

 

کنم، کنم و تماس رو قطع میاحافظ رو زمزمه میدخ

دونستم عمو به چه گناهی داره مجازات کاش می

 شه.می
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 ۱۴۰پارت#

 

 

 

گیرم و روی ی اول صبح میدم عمیقی از هوای تازه

شینم، نیمکت نم زده از بارونی که دیشب باریده می
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 کنم،هام رو از سردیه هوا روی سینه قالب میدست

فکر کنم اینجا تنها جاییه که همیشه شلوغه و کلی آدم 

دوان، نگاهم رو از نور میمشکل دار هی این ور و او

ی صورتی که تو دستش پسر جوونی که با یه پوشه

گیرم و تلفنم دوئه میده و سمت اورژانس میفشار می

رو از جیب کاپشن سبز رنگم بیرون میارم، با لبخند 

 دم:رو می کوچیکی جواب مهرانه

 

 جانم مهرانه؟ -

 

 سالم عزیزم کجایی؟ ما بیمارستانیم. -

 

 کنم.شم و سمت ورودی حرکت میمی از جام پا
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 روبه روی اورژانسم، دارم میام سمت در اصلی. -

 

 نه وایستا اومدیم. -

 

 باشه. -

 

ایستم، طولی کنه و من تو جام میتماس رو قطع می

یر با عجله سمتم مبینمش، همراه اکشه که مینمی

ده و من واسه بینه دست تکون میمیان، من رو که می

دوام و خودم چند قدم باقی مونده رو می رسیدن بهش

کنم، دست خودم نیست که رو تو بغلش پرت می
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گیرن، من خیلی هام واسه باریدن از هم پیشی میاشک

 تونم گریه نکنم.غصه دارم اینقدر که نمی

 

 مهرانه. -

 

، بمیرم برات چند روز نبودم چیا سرت عزیزم مجان -

 اومده!

 

 شنوم.ر رو میشم و صدای امیازش جدا می

 

 سالم نسیم جان، خدا بد نده چی شده آخه؟ -
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 دم.سرم رو تکون می

 

 دونم به خدا چی شده، هنوز گیجم.بد نبینی، نمی -

 

 کنه.با دست به نیمکت اشاره می

 

 بشینین لطفاً. -

 

گیریم، یه دستم مکت جا مییم و روی نینکاطاعت می

کاغذی  ست و با دست دیگه دستمالتو دست مهرانه

هام رو خشک کشم و اشکرو از توی جیبم بیرون می

 کنم.می
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 شه بگی چی شده؟خب می -

 

 ندازم.ش مینگاهی به صورت گرفته 

 

دیروز طرفای غروب بود مثل همیشه واسه شام  -

ی آقابزرگ اینا که از نهودرست کردن رفته بودم خ

ن، با و عمو رو دستبند به دست بردکالنتری اومدن

ی بزرگ که واسه فهمیدن ماجرا رفتیم فهمیدیم همهآقا

 و شاکی اونه.ها دست نیکزادهاون چک

 

سپاس با عموی تو چه تجارتی داشت آخه؟ کار  -

 عموت چیه؟
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 ندازم.شونه ای باال می

 

و رشه بیشتر تابلو فرشفدونم، عمو تو کار نمی -

 های خیلی قیمتی.شفر

 

 کنه.اخم می

 

 ش داره؟و تجارت میوهبه سپاسخب این چه ربطی  -

 

ها دست ی چکدونم همهدونم به خدا،  فقط مینمی -

 و شریک عمو غیبش زده.اونه
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 شکونه:مهرانه سکوتش رو می

 

 ی اینا زیر سر سپاسه؟یعنی همه -

 

 ده.تکن می وامیر ناباور سرش ر

 

ها و این برنامهنه، نه مهرانه این امکان نداره، سپاس -

 نزن.حرفشم 

 

 پس چی؟ حتماً یه چیزی این وسط هست. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کشم.هام میدستی به چشم

 

گم ولی چی هست که بخواد این کارو و میمنم همین -

 با ما بکنه؟

 

زنم، سپاس مردترین مردیه که من باهاش حرف می -

و مدیونشم، اون گیم دیدم، من همه چیزمدمن تو زن

که دلیلش قانع ه این کارو، به خدا کننامرد نیست نمی

 ست.کننده

 

 زنه:مهرانه حرصی غر می
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فعالً که مردتون نامرد از آب در اومد، لعنت بهش  -

 خوره.حالم ازش بهم می

 

کنه، ده، خوب کاری میکنه و جوابی نمیامیر اخم می

تونیم با نقدر عصبی هستیم که مییاالن جفتمون ا

ع روانی دفا حرفمون دل بشکنیم پس بهتره از اون

 نکنه.

 

 حاال حال آقابزرگ چطوره؟ -

 

 ذارم.دست آزادم رو روی دستش می
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 .فعالً که همون طوریه -

 

 شه.نگران نباش، انشااهلل که خوب می -

 

 انشااهلل. -

 

 شه.امیر از جاش پاش می

 

 مونی پیش نسیم؟مهرانه تو می -

 

 مونم.آره می -
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 نم.رم شرکت باید با سپاس حرف بزباشه، من می -

 

 گه:مهرانه با صورت جمع شده می

 

کاش جای حرف یه سیلی بزنی تو گوشش، از طرف  -

کنه منم بهش بگو عمو پرهام اونی که اون فکر می

 نیست، بگو رضایت بده.

 

 ده.امیر سرش رو تکون می

 

 افظ.حفعالً خدا -
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کنم و به مسیر رفتنش خیره خداحافظ آرومی زمزمه می

ز زیر زبونش بکشه دردش با شم، کاش بتونه امی

 .عموی من چیه، کاش بتونه راضیش کنه رضایت بده
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 ۱۴۱پارت#

 

**** 

 

 

گذره،چند روزی که شت عمو میچند روزی از بازدا

آقابزرگ  ومزخرفترین روزهای عمرم بوده، عمو زندانه 

رو تخت بیمارستان و هیچ خبری از سپاس نیکزاد 

مون اون وکیله زبون نفهمشه، نیست و طرف حساب

لعنتی به هیچ صراطی مستقیم نیست، انگار تمام 

کنه که عمو از اون تو بیرون نیاد، اینقدر تالشش رو می
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با اهورا دنبالش اینور اونور رفتیم که آخرش تهدید کرد 

کنه، آقابزرگم مثل زمون شکایت میابه جرم مزاحمت 

تا عمو نیاد خوب دونم قبله هیچ تغییری نکرده و من می

بشو نیست که نیس، روزها رو من پیشش هستم و 

ها رو هم اهورا و امروز مجبور شدیم به عمه پروانه شب

شده و اونم االن تو راهه تا از مشهد هم بگیم که چی 

های اون الوخودش رو برسونه و امشب کی جواب س

ده. مهرانه و امیر و مهرشاد تمام این سه روز رو رو می

ن یا سر زدن و یا زنگ زدن، هیچ کدوم هم خبر به م

خواد در مورد نداشتن که نیکزاد چیکار کرده و انگار نمی

شون اجازه نداده، این قضیه حرفی هم بزنه که به

 گه مهرشاد با نیکزاد یه دعوای حسابی کردهمهرانه می

و االن با هم سر سنگینن اما این دردی از من دوا 
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دم باید یه کاری بکنم باید کنم خوکنه، حس مینمی

باهاش حرف بزنم یا برم دیدنش شاید بتونم کاری 

بکنم، استرسم خیلی زیاده ولی چاره چیه، تلفن رو تو 

کنم، باورم ش رو پیدا میگیرم و شمارهم میدست

لمس اون شماره به  شه دستم اینجوری واسهنمی

بندم و چند تا نفس هام رو میرعشه افتاده، چشم

کشم و دل رو به دریا واسه آروم شدنم میعمیق 

ی وحشتی که از شنیدن صدای صاحب زنم و با همهمی

کنم و یاین خطِ زیادی رُند دارم باالخره لمسش م

شم تا جواب بده، باور کردنی نیست ولی هر منتظر می

کنه که هایی که من رو مجاب میبوق نکدوم از ای

ی تیغ رو پردهانتظار بکشم تا جواب بگیرم مثل یه 

ندازه و انگار جناب نیکزاد قصد جواب گوشم خط می
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هام پیچه، لبدادن نداره که بوق اشغال تو گوشم می

دم و یک بار دیگه اون شماره رو می رو روی هم فشار

ه، نکنه جاییه که دگیرم و حاال استرسم دو برابر شمی

تونه حرف بزنه؟ نکنه االن عصبانی بشه و من نمی

خوام رضایت باهاش درست حرف بزنم؟ من می نتونم

بگیرم پس بهتره که آروم باشه پس نوار قرمز رنگ رو 

شم و سمت میکشم و با یه تصمیم آنی از جام پا می

 رم.پرستار می

 

میام، اگه  دو زورمببخشید من یه کار واجب دارم می -

 زنین؟خبری شد بهم زنگ می

 

 زنه.لبخند می
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برو عزیزم، اصالً بودنت اینجا لزومی نداره من  -

 حواسم هست نگران نباش.

 

های بلند از بیمارستان خارج کنم و با قدمتشکری می

کنم و آدرس اکسی دست بلند میشم، واسه اولین تمی

 دم.شرکت نیکزاد رو می
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 ۱۴۲ترپا#

 

**** 
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میق از شه و من با یه نفس عآسانسور متوقف می

ایستم، شم و پشت در شرکتش میاتاقک خارج می

نگاهی به اون تابلوی طالیی رنگ وصل شده سمت 

ندازم، حتی دیدن این اسم هم استرسم رو چپ در می

بندم و با نفس هام رو محکم میکنه، چشمدو برابر می

، اون سری که اومده بودم مشعمیق وارد شرکت می

فقط کتاب و دادم به  اصالً به جزئیات دقت نکردم

مهرشاد و رفتم اونم از ترس عمو و اهورا ولی االن 

چرخونم، برعکس تصورم جای نگاهم رو به اطراف می

خیلی خلوتیه، یه سالن بزرگ که سمت چپش یه 

نورگیره و کلی گل طبیعی که زیرش به زیبایی چیده 

ی زرد کوچولو تو قفس که شدیداً سر پرنده شده و یه

نه و من با دیدن این قناری لبخند روی لبم کو صدا می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شینه، خب این اولین غافلگیری، فکرش رو هم می

کردم که تو شرکت آدم به اون بدعنقی همچین نمی

هام رو سمت میز منشی که صحنه ای رو ببینم، قدم

و دیوار یه تابلوی ردارم، دقیقاً باالی سرش خالیه برمی

های خوش آب و هسه تیکه از یه ظرف مسی پر از میو

رم که با شنیدن صداش از پشت تر میرنگه، کمی جلو

 چرخم.سرم هول زده به عقب می

 

 ها عباس آقا خب من چایی دوست ندارم.گیر دادی -

 

شنوم و االاهلل گفتن مردی رو میصدای خنده و الاله

زنه و من سرم رو تکون می ددختره رو به من لبخن

 دم.می
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 سالم. -

 

ی توی دستش رو گیره و فنجون قهوهجا می پشت میز

 ذاره.روی میز می

 

 سالم عزیزم، بفرمایید در خدمتم. -

 

گیرم و ی آویزون شال عنابیم رو توی دستم میگوشه

 گم:حین چلوندنش می

 

 با آقای نیکزاد کار داشتم. -
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ز این نگاه ندازه و من اصالً ایمنگاهی به سر تا پام 

کنم ده و من حس میتکون می خوشم نمیاد، سرش رو

 صداش زیادی تیزه.

 

 وقت مالقات داشتین؟ -

 

 زنم.لبخند کوچیکی می

 

شه اطالع بدین که من شناسن، میو مینه ولی من -

 اومدم؟
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 زنه:ندازه و کنایه میباز نگاهی بهم می

 

و توی شرکت نوهای شخصیشایشون قرار -

 ذارن.نمی

 

 کنم.اخم می

 

شه لطفاً اطالع صی ندارم باهاشون، میمن کار شخ -

 بدین که من اومدم.

 

 گردونه.هاش رو توی کاسه میچشم
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 چشم، اسمتون؟ -

 

 نسیم رحمانی. -
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 ۱۴۳پارت#

 

 

داره و بعد زدن چند تا دکمه به حرف گوشی رو برمی

 میاد:

 

مکث  "نی تشریف آوردند خانوم رحمااجناب نیکز -

 بله قربان. "ندازهکنه و نگاهی به من میمی
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ذاره و با م بهشه که گوشی رو سر جاش مینگاه خیره

 گه:لبخند نصفه نیمه ای می

 

 ت ندارن شما رو ببینن.گفتن فعالً وق -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 شم.باشه منتظر می -

 

 .وبینن شما رنه، کالً نمی -

 

 کنم.اینبار اخم می
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 چرا؟ -

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

 دونم.و نمیاونش -

 

جوام و صدام کمی باال ی لبم رو میعصبی گوشه

 ره:می

 

 یعنی چی؟ من باید ببینمشون.  -
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 شه.ا میاز جاش پ

 

خوان شما رو ببینن پس خانوم لطفاً داد نزنین، نمی -

 تشریف ببرین.

 

شم، با خودش یه که دارم منفجر مداینقدر بهم برخور

ده ی احمق، جواب تلفنم رو نمیچه فکری کرده پسره

حاال که اومدم اینجا حتی نمیخواد من رو ببینه، نفس 

یر کشم و سمت دری که روش نوشته مدعمیقی می

 گیره.کنم که دختره بازوم رو میعامل حرکت می

 

 کجا؟ بیا برو بیرون ببینم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم و در رو باز میکشم و عقب می مدستم رو با خش

بینمش، پشت میز کنم تو و میخودم رو پرت می

هاش سمت من نشسته و به محض وارد شدنم چشم

ی لرزه، دقیقاً شبیهه یه گربهچرخه و من قلبم میمی

خواد چیزی بگه که با ی دریدنه، منشی میوحشیه آماده

ه رکنه و دختره با یه چشم غدست بهش اشاره می

پرونه، هام رو میره و صدای بستن در شونهبیرون می

یر نگاه خوام از زذارم و میهام رو روی هم میچشم

ش فرار کنم، چرا اینجوری بهم خیره شده؟ من خیره

 رو از دست دادم. ی اعتماد به نفسمهمه

 

 تونی بزنی به چاک.خوای حرف بزنی میاگه نمی -
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ده و با رو به صندلی می شکنم، تکیهسرم رو بلند می

گیره، یه قدم جلو ار تو دستش روی میز ضرب میخودک

 رم.می
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 ۱۴۴پارت#

 

 

 اومدم تا حرف بزنم. -

 

 من عالقه ای به حرف زدن باهات ندارم. -

 

 رم.دم و یه قدم جلوتر میهام رو روی هم فشار میلب
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 آقای نیکزاد مشکل شما با عموی من چیه؟ اصالً -

 نه؟کهاش دست شما چیکار میچک

 

هام با خشم زنه و من دستپوزخند صدا داری می

 شه.مشت می

 

 و ندم.اجازه بده جوابت -

 

 دم.عصبی دستم رو توی هوا تکون می

 

 من نیومدم اینجا تا به مسخره بازی شما نگاه کنم. -
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هام از کوبه و من شونهبا کف دست محکم روی میز می

 پره.ترس می

 

دی هاشون مخاطب قرار میو باهایی که منرو کلمه -

 خیلی دقت کن.

 

 گیرم.لب پایینم رو زیر دندونم می

 

دونی که ما کنی؟ چی میچرا اینکارو با ما می -

 "کنه؟ دونیم؟ چی در مورد عمو پرهام اذیتت مینمی

اگه  "دم تری ادامه میکنم و با صدای پایینمکث می

 در مورد مادرته...
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کوبه و دل من مثل میز میواسه دومین بار محکم روی 

 کنه.قلب یه گنجشک کوچیک تاپ تاپ می

 

 و نیار.اسم مادر من -

 

 دم.م رو بیرون مینفس حبس مونده

 

 پس رضایت بده. -

 

 زنه.پوزخند می

 

 چشم، امر دیگه؟ -
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دارم و عصبی چند قدمه باقی مونده تا میزش رو برمی

 توپم:می

 

 شه؟صیبت میوندن عمو پرهام چی نندان مزبا  -

 

شه و با خشونت و لحن ترسناکی کمی به جلو خم می

 کوبه:ها رو توی صورتم میکلمه

 

سر من داد نزن بچه، همین االن تو همین اتاق کاری  -

کنم که تا یک ماه نتونی رو اون پاهات باهات می

 وایستی.
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کنم کشم، فکر میواسه یه لحظه نفس نمی

نیدم، با قلبی که تو ترین تهدید عمرم رو شسناکرت

 دم:تپه ادامه میدهنم می

 

آقای نیکزاد من واسه دعوا نیومدم لطفاً یه راهی  -

 جلوی پام بذار.

 

شرفی؟ مگه اون بابای های اون بیتو چرا دنبال کار -

 گردن کلفتش مُرده؟

 

 جوام.ی لبم رو میبا حرص گوشه
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 یاد،تونه ببیمارستانه نمی آقابزرگم سکته کرده -

 کنی؟کنم، چرا اینکارو با ما میخواهش می
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 ۱۴۵پارت#

 

 

خنده و من نگاهم قفل اون موهای نیم سانتیش می

هاش و چرا اینجوری کرده؟ با انگشت به من شه، مومی

 کنه.اشاره می

 

وقت تو شدی بزرگتر خانواده اومدی دنبال کار اون -

 عمو جونت؟

 

 ا خودت صبر بده تا آرامشم رو حفظ کنم.ایدخ
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کنه، شما فکر کن اینجوریه چه فرقی به حالتون می -

 و بگیره.مهم اینه یکی دنبال کاراش

 

 زت برمیاد بیست سانتی؟آخه تو چه کاری ا -

 

خوره، چقدر بدم میاد یکی قد حالم از توهینش بهم می

 کوتاهم رو تو صورتم بزنه.

 

 کنم.باشه می ، من هر کاری الزمهشما کاریت نباش -

 

کنه و لب پایینیش رو زیر کمی با تفریح نگاهم می

ی شه و دکمهکشه، با مکث از جاش پا میدندونش می
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کنه ه و با دست به عقب هدایتش میکنکتش رو باز می

کنه، خیلی هاش رو توی جیب شلوارش فرو میو دست

چرخه و م میرآروم سمتم میاد و با همون نگاه خیره دو

ایسته، اینقدر نزدیک که گرمای دقیقاً پشت سرم می

زنه و مو به کنم، زیر گوشم حرف میتنش رو حس می

 شه.یتنم راست م

 

تونی ا من بخوابی چه کاری میتو به غیر اینکه ب -

 بکنی؟

 

نه، این رو دیگه طاقت نمیارم، با خشم به عقب 

تو گوشش  ی توانم سیلیه محکمیچرخم و با همهمی
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هاش تو چرخه و اخمخوابونم، سرش به راست میمی

 گم:شه، با نفرت میهم می

 

تر از آبروم نیست یادت باشه هیچی واسه من مهم -

 حترم.آقای به اصطالح م

 

کنه، تا به خودم بجنبم سیلیه محکمش نگاهم می

 شینه.سوزونه و دستم روی صورتم میصورتم رو می

 

 کنی.وقت از این غلطا نچییادت باشه دیگه ه -

 

 ده:زنه و ادامه میپوزخند می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

و کردی تنها راهت همینه، تازه قولم حاال که این غلط -

 بیرون.و از زندان بکشم دم اون بی شرفنمی

 

کنم، دارم از خشم منفجر هام رو مشت میدست

مو تو شم و کاری از دستم برنمیاد، انگشت اشارهمی

 چرخه.هاش سمتش میشمچگیرم که صورتش می

 

 مونم.بمیرمم پای آبروم می -

 

 ده.سرش رو تکون می
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 برمش.پس منم می -

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

 تو واقعاً مریضی. -

 

شه و از الی فک قفل شده خشم قرمز می صورتش از 

 غره:می

 

شم آره مریضم شما مریضم کردین ولی درمان می -

مشو برو همون گورستونی گوقتی نابود شدین، حاال هم 

 که ازش اومدی، یاال.
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دم تا از ریزش اشکم هام رو بهم فشار میلب

های گیرم و با لبجلوگیری کنم، نگاهم رو ازش می

 ی عوضی.زنم پسرهاقش بیرون میلرزون از ات
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 ۱۴۶پارت#

 

****** 

 

ی عمو با دهنی که از خشکی دقیقاً مثل کاه شده خیره

کشه، چی دستی به ته ریش سفیدش می ههستم ک

 شه از سوزوندن من؟ نصیبش می

 

 خواستم نشد پسر.اونی که می -
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م با این مدل حرف زدنش جوام، کالفهلبم رو از تو می

 کنه.کالفه ترم می

 

 یعنی چی؟ -

 

و اون شهیعنی اینکه دیر یا زود این پول جور می -

کمرش  ماخوشه، من میعوضی از زندان آزاد می

 بشکنه.

 

 کشم.پوفی می
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ی داراییش به باد رفته، انداختمش زندان، همه -

ی بیمارستانه، خانوادش دربه در یه پدرش گوشه

پاشون کالنتریه یه پاشون بیمارستان، دیگه باید چیکار 

 کنم؟

 

شه جلو میاد و سمت منی که روی مبل نشستم خم می

 گه:و شمرده می

 

و به حد یزی که این جماعتچ با ناموسش بازی کن، -

 ترسونه.مرگ می

 

 کنم.اخم می
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 یعنی چی؟ -

 

شه، تأکیدش به این کلمه من رو به دست به کمر می

 کنه.و تکرارش می دونهکشونه، میجنون می

 

و برده تو هم آبروی اون دختره، اون آبروی مادرت -

و درآوردم، همین یه دختر هست تو اون نسل آمارشون

 شون.هدوامون

 

 توپم:با خشم می
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کاری که باید رو کردم عمو، تا زمانی که خودم  -

 ذارم.ناموس دارم دست روی ناموس یکی دیگه نمی

 

 گم اون به مادرت تجاوز...از بس خری، می -

 

 زنم:پرم و فریاد میاز جا می

 

 و تکرار نکن. بسه دیگه، انقدر این موضوع -

 

 زنه:اونم خشمگین فریاد می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنه؟ بی غیرت اون به چیه؟ رگ غیرتت باد می -

ناموسمون تجاوز کرده تو انداختیش زندان تا راحت 

ها به ی اون سالو باز مثل همهو خالصو جور کنهپول

 ریشمون بخنده؟

 

شم، یه چیزی راه گلوم رو کنم دارم خفه میحس می

کنم م خارجش میگرفته، با صدایی که به زور از حنجره

 :مگمی

 

ده ولی و هم میاون پرهام عوضی مقصره تاوانش -

دختره نه، اون کجای این داستانه که برم سراغش؟ 

 من نامرد نیستم عمو.
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ش بیشتر آتیشم ذاره آروم بشم، جمله به جملهنمی

 زنه.می

 

از نظر توئه بی رگ مقصر نیست از نظر من هست،  -

 .و بفرستم دنبال دخترهتونی هورتاشاگه نمی

 

زنم و پرم و با خشم لگدی به میز کناریم میاز جا می

 زنم:فریاد می

 

و سگ نکن، روی اعصاب من راه عمو بسه، بسه من -

 کشم هم هرکی که جلو رومه.و مینرو، هم خودم
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 کشه:تر از من فریاد میخشن

 

ی بُکش، جوری بُکش که یادم بره برادر زاده -

و بدن ناموس با تنیغیرتی مثل تو دارم که یه ببی

 تونم انتقام بگیرم.گه نمیو اون میمادرش عشق کرده

 

های سرم دونه به دونه دارن ی رگکنم همهحس می

ی کنم و با نعرهشن، هر دو مشتم رو بلند میپاره می

کوبم، حتی این درد ی میز عسلی میبلندی روی شیشه

 ناشی از بریده شدن پوست دستم هم فکرم رو واسه

کنه دور م میه لحظه از این خشمی که داره خفهی

 کنه،نمی
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هاش انگار انتظار نداشت تا این حد عصبی بشم، دست

 ی آروم باش باال میاره.رو به نشونه

 

 باشه باشه آروم باش. -
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 ۱۴۷پارت#

 

 

 باشه باشه آروم باش. -

 

تر فریاد زنم و بلندلگد دیگه ای به میز کج شده می

 زنم:می
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تونم آروم باشم، روی مغزم خط نکش من خودم نمی -

 داغونم، ولم کن.

 

 شه، نگو که اینقدرو بیداد چیزی درست نمیبا داد -

ش قراره و آخرین خواستهرگی که وصیت آخر پدرتبی

 روی زمین بمونه.

 

 زنم.با خشم چنگی به موهام می

 

اه مکو اون وصیت نامه؟ بده خودم بخونمش، تا یه  -

تی نه گفتی باید ازدواج کنم، بعد اومدی گفپیش می

خوای از اون نیست یه غلط دیگه بکن، عمو چی می

 جونم؟
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زنه زیر خنده، من دارم سکته ه و میکنکمی نگاهم می 

 زنه.کنم و اون قهقهه میمی

 

 گم دیگه؟خوای بگی من دروغ مییعنی می -

 

دیگه بریدم،  نبندم، مهام رو واسه چند ثانیه میچشم

ه؟ لعنت بهت پرهام دارچرا دست از سرم برنمی

 رحمانی.

 

 دنبال چی هستی؟ -
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ما تجربه  و کهخوام اون عوضی دردیمن فقط می -

ره سراغش، و تجربه کنه، تو نکنی هورتاش میکردیم

 کنم.با ناموس من بازی کرده با ناموسش بازی می

 

جاوز کرده ما تشرف چیه؟ اون پس فرق ما با اون بی -

 هم باید بکنیم؟

 

فرقش گذشته ایه که تو ازش خبر نداری، اون یه  -

وش و رو تو چشماتهفته ایه که مادرت عذاب کشیده

بستی، تا حاال با خودت فکر کردی مادرت چرا مدام 

و اون روانپزشکه، چون روحش پیش این روانپزشک

 آزرده شده، چون اون عوضی این بال رو سرش آورده.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دارم، من م رو کنار بدنم نگه میهای گره کردهمشت

هام امشب اگه دیوونه نشم خیلیه، سرم رو توی دست

شم، صدای سوت کتری تو میگیرم و روی مبل آوار می

شه، االن همین آب جوش رو کم دارم فضا پخش می

ی تجاوز به فقط که بشینم با عمو چای بنوشم و نقشه

میلیه که به دوش ادختری رو بکشم که جرمش ف

 کشه.می

 

یه چیزه دیگه هم هست که تو خبر نداری،  -

زنی خواستم بگم ولی داری از شرف حرف مینمی

 ونی چرا باید بری سراغ ناموسش.گم تا بدمی
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کنم، من کنم و بهش نگاه میسرم رو با مکث بلند می

خواد بگه وحشت دارم، اون خوب از چیزی که می

باهام چیکار کنه که گذاشته تا به  هدونه حرفش قرارمی

عنوان آخرین ضربه بهم بکوبه، سیگارش رو آتیش 

 زنه.زنه و پک محکمی بهش میمی

گیرم که به ش میهای جمع شدهچشم نگاهم رو از

 حرف میاد:

 

یه ماه بعدِ اون ماجرا یعنی دقیقاً یه هفته بعدِ ازدواجِ  -

 و مادرت مشخص شد...پدرت

 

زنه، حس یگارش میباز پُکی به س کنه ومکث می

هاش واسه آتیش زدنه منه، اگه کنم این مکثمی
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گم چون موفق شده قصدش اینه که بهش تبریک می

و خاکستر کرده، از الی فک قفل ط همین امشب منفق

 غرم:شده می

 

 چی مشخص شد؟ -
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 ۱۴۸پارت#

 

 

 چی مشخص شد؟ -

 

 زنه.یپوزخند م

 

 مله بود.زاده حاون حروماکه مادرت از  -
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کنم ولی پرم، واسه گفتن یه کلمه تقال میاز جا می

ست، این شوک واسه من قابل هضم نیست، فایدهبی

 من االن دقیقاً چی شنیدم؟

 

 چ... چی؟ -

 

 ده.سرش رو متأسف تکون می 

 

و که شنید دووم نیاورد، مُردو سهم مادر بزرگت این -

و بچه ای که به پدرش ادرت شد یه کتک مفصل ازم

بینی پسر اون عوضی فقط یه واصل شد، می درک

متجاوز نبود اون یه قاتل بود، دو تا از ما کشت، پدرِ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ی تو شکم و مادرِ مادرت البته اگه اون حروزادهمن

 مادرت رو در نظر نگیریم.

 

گه و من هنوز عالئم حیاتیم برنگشته، اون کثافت می

 فهمم که چرا بعددارم می چه کرده با مادرم؟ االن

دیدنش باز به حالت قبل برگشته، لعنت به من که پاش 

رو به اون خونه باز کردم و باز لعنت به تو مهرشاد که 

این دختر رو به من معرفی کردی. سرم شدیداً تیر 

ذارم و هام میکشه، کف هر دو دستم رو روی شقیقهمی

شه و ک سوت می ًهام شدیداوشدم، گفشارشون می

ام هی تا ناشنوا هستم، اسید معدههاست من انگار سال

دمش، با پاهایی که توان گلوم باال میاد و به زور فرو می

نگهداشتن وزنم رو نداره سمت اتاق خوابم قدم 
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دارم و واسه حفظ تعادلم به هر چیزی که جلوی برمی

برم عمارت تونم زنم، من امشب نمیدستمه چنگ می

ار بوده، دستم دری که از یه تجاوز بارداپیش مادرم، م

هام گیرم تا نیوفتم، چشمرو به چهار چوب در می

شم و خودم رو روی ره، به زور وارد اتاق میسیاهی می

کنم، کم کم بُهت جاش روبه خشم تخت پرت می

ش نکردم، یه چیزی ده، خشمی که تا حاال تجربهمی

میاره، خیلی درد  مه و به قلبم فشارسینهمثل یه وزنه رو 

 کنم:لی، زمزمه میداره خی

 

 کشمت.می -
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تر تکرار شینم و کمی بلندطاقت روی تخت میبی

 کنم:می

 

 کشمت.می -

 

پرم، توی دلم آشوبه، شه، از جا میتحملم تموم می

پیچه، مثل ایستادن تو یه جای توی مغزم مدام صدا می

ه بازی بواضح نیست ولی روانم و هایی که شلوغ، صدا

رم و با فریاد دمرش کارم می گیره، سمت میزمی

 کنم.می

 

کشمت کثافت عوضی، همین بال رو سرت میارم می -

 ناموس.بی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

کشم که کنم و فریاد میشکونم و داغون میاینقدر می

فهمم شم، من االن مینفس بریده روی تخت آوار می

اموسش، چی کشیده مادر چرا عمو دست گذاشته رو ن

فهمیدن بارداره اونم از  ها وقتی همهتو اون سال نم

کسی که همسرش نبوده، مادرم کتک خورده سقط 

کرده درد کشیده واسه چیزی که مقصرش نبوده، من 

امشب باید بمیرم که اگه عمرم به دنیا باشه و صبح 

فردا رو ببینم قدم بعدیم ناموس پرهامه، تا رگ گردن 

 زارش رو.اضی رو ببرم نه اعتبار باون عو
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 ۱۴۹پارت#

 

**** 
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هایی که از دیشب یک لحظه از روی صورتم کنار با اخم

هایی که به لطف انبار واسه چک کردن میوه نرفته تو

عوضی بازی شاپوری دو برابر قیمتشون بهشون پول 

زنم ولی با فکری خراب، یه لحظه دادم قدم می

د مرگ حشه و به های عمو از ذهنم پاک نمیحرف

ایستم و سیب لکدار بد عصبی هستم، کنار جعبه می

م و رو دارفرمی رو که دقیقاً روی جعبه هست رو برمی

 گم:به امیر با خشم می

 

 این آشغاال رو خریدین؟ -

 

 گه:کنه و با احتیاط میکمی تو صورتم نگاه می
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 ها مرغوب...من که بهت گفته بودم جنس -

 

زنم و لگدی به جعبه می ذارم حرفش کامل بشه،نمی

 شه.ها کف سوله پخش میبسی

 

ت گفته ی بهو با کلمههاتوقتی اینقدر عصبانیم حرف -

 دونم کی بهم چی گفته.بودم شروع نکن، من خوب می

 

 گه:ندازه و با صدای پایینی میسرش رو پایین می

 

 باشه ببخشید. -
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شه بجویی خوام یه جمله بگم تا دلکشم و میپوفی می

 کنه:ازش که یکی از کارگرهام صدام می

 

 قربان مهمون دارین. -

 

 گم:و میکنم متعجب به صورت امیر نگاه می

 

 مهمون؟ -

 

کنه و رو به گارگر با صدای بلندی امیر سرش رو کج می

 گه:می
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 مهمون کیه؟ -

 

 یه خانومی به اسم رحمانی. -

 

 تونمرسه، االن من میی جوش میخونم به نقطه

ی کنه دخترهکار میگردنش رو بشکونم، اینجا چی

خوام پاش به این ماجرا باز نشه احمق؟ هر چی من می

خوام با خشم برم و خواد، میخودش انگار اینو نمی

حسابش رو کف دستش بذارم که امیر بازوم رو 

 گیره.می

 

کنم بهش حق بده آروم باش سپاس، خواهش می -

 ی جلوی پاش بذار.هنگران خانوادشه، خب یه را
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حق با امیره، باید یه راهی  "راه؟  "کنمفقط نگاهش می

 بذارم جلوی پاش.

 

 گو بیاد، خودتم بیرون بمون.برو ب -
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 ۱۵۰پارت#

 

 

 برو بگو بیاد، خودتم بیرون بمون. -

 

به راهم واسه  کنه،ده و عقب گرد میسری تکون می

هایی که د با قدمودم که خیلی زها ادامه میچک میوه

 رسه.کم از دوییدن نداره بهم می
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 سالم. -

 

 دم.کنم و جوابش رو هم نمینگاهش نمی

 

شه به حرفم گوش بدین؟ به خدا آقای نیکزاد می -

حال آقابزرگم خیلی بده اگه عموم نیاد همه چی خراب 

و بندازین زندان ن، اصالً منشه لطفاً رضایت بدیمی

 سفته بدم. رحاضرم به همون مقدا

 

دم، دنبالم میاد و زنم و به مسیرم ادامه میپوزخند می

 زنه:یه ریز حرف می
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اونم نشد راضیم براتون کار کنم بدون حقوق تو  -

 کنم.شرکت اصالً همین جا، به خدا مثل یه مرد کار می

 

دارم و سمت و برمیها رشم و یکی از پرتقالخم می

 کشم.برم و بو میبینیم می

 

 و بدین؟شه جواب منمی -

 

 کنم.نگاهش می

 

همین امروز کسی که آدرس اینجا رو بهت داده  -

 کنم.اخراج می
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 کنه.اخم می

 

 و بدین.و عوض نکنین، جواب منحرف -

 

ها رو سمت یکی از کارگر افتم و اون پرتقالراه می

 گیرتش.تو هوا میکنم که پرت می

 

 ه چاک.بشی بچه بزن داری مزاحمم می -
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شه، خیره تو ایسته و سد راهم میبا چند قدم جلوم می

های سبز نفرت انگیزش که کپی اون پرهام اون چشم

 کنم.عوضیه مکث می

 

باید یه راهی باشه، با زندان موندن عموم تو به پولت  -

 رسی.نمی

 

 یاج ندارم.من به اون پول اصالً احت -

 

 ناله:می
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کنم هر کاری اهش میودی؟ خپس چرا رضایت نمی -

کنم، تو بذار عموم بیاد بیرون خودش اون بگی می

فروشیم ده، اصالً هر چی داریم میو بهت پس میپول

 تونیم جورش کنیم.من مطمئنم می
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 ۱۵۱پارت#

 

 کنم.با لذت به جلز و ولز کردنش نگاه می

 

و و در مغازه ای که تخته شدپول جور شد آبروی رفته -

 کنین؟کار مییچ

 

 کنه.شالش رو مرتب می

 

 اونش دیگه به شما مربوط نیست. -
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شم، این دختر زیادی پرروئه ولی من بلدم صبی میع

چطور نوکش رو قیچی کنم، نگاهی به سر تا پاش 

ندازم، آبروشون رو که بردم االن تنها چیزی که می

 دارن ناموسشونه.

 

 ذارم جلو پات.یه راه می -

 

ده ولی ذوق کردن بهش نمیی اجازه ماخم عمیق

 هاش رو.بینم اون نور امید تو چشممی

 

 چی؟ -
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 خارونم.ام رو میندازم و چونهنگاهی به سر تا پاش می

 

 سکس. -

 

حاضرم قسم بخورم واسه چند ثانیه نفس کشیدن 

 گه:ره و بریده مییادش می

 

 چ...ی چی؟ -

 

 ذرم.گشه و از کنارش میتر میهام عمیقاخم

 

 کنم.تکرار نمی -
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شم و سمت دفتر کوچیکم تو اون سوله ازش دور می

رم، معلومه زیادی شوکه شده که به سیریش یم

کنم و به محض وارد بازیش خاتمه داده، در رو باز می

کوبه، شه و در رو محکم میشدنم با خشم داخل می

م رو شینم، یه پام رو زمینه و پای دیگهروی میز می

 کنم.می دبلن

 

کنی همچین حرفی به توی کثافت چطور جرأت می -

 من بزنی؟

 

شن و دارم به تر میر ابروهام هر لحظه عمیقگره کو

کنم مادرم هم حق انتخاب داشت که من این فکر می
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دم؟ اونم وقتی دارم به این دختر این شانس رو می

 اینقدر زبون دراز و بی ادبه.

 

 ان؟هدی کثافت چرا جواب نمی -

 

کنم، هین شم و دو قدم فاصله رو پر میاز جام پا می

ه و من با دست راستم فکش رو کشای میترسیده

 غرم:گیرم و توی صورتش میمی

 

و اون عموی و بفهم، کثافت توحرف دهنت -

 تین.حرومزاده
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دم با هر دو دستش مچ دستی که صورتش رو فشار می

ردن فکش رو دارم کگیره، اونجوری که من قصد له می

برم، تونه یه کلمه هم حرف بزنه، سرم رو جلو مینمی

گم و لرزیدن شه، میدر جلو که لبم مماس لبش میاینق

 کنم.تنش رو واضح حس می
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 ۱۵۲پارت#

 

 

ا جوری از خجالتت در جتونم همین االن همینمی -

بیام که واسه فراموشیه تجاوزی که بهت شده یه راه 

اونم خودکشی، ولی من مثل اون عموی متجاوزت  هباش

و مادرت طر مادرمکنم فقط واسه خانیستم عقدت می

 تونی بپرسی حتیخوام بشکنن، هیچی نمیچون نمی

و چهار ساعت وقت داری و، بیستدلیل این تصمیمم

شم یکی کنم یا میو عقدت میی، یا موافقیقبول کن
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و دارما نگهت میجبرمت یه و یه هفته میمثل عموت

 کنم، انتخاب با تو.بعد با آبروی رفته ولت می

 

ده خیلی ترسیده، هاش نشون میمردمک لرزون چشم

با فشار دست من کج و کوله  هایی کهبه زور از الی لب

 گه:شده می

 

 گی نیست.ه تو میعموی من اینی ک -

 

کنی، فردا همین ساعت مهم نیست تو چه فکری می -

 ابم.ومنتظر ج
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کنم، با دست شه کار رو تموم میحرفم که تموم می

زنم و زبونم رو روی لبش چپم باسنش رو چنگ می

م زنه و با مشت به جون بازوم و سینهکشم، جیغ میمی

رو توی  هامدم، دستافته و من به عقب هولش میمی

کنم و با تفریح به حرکاتی که از خودش جیبم فرو می

کنم، مدام با آستین هر دو دستش رو یمدر میاره نگاه 

ش پاک کنه، کشه تا رد زبون من رو از روهاش میلب

 زنه:ره و جیغ میعقب عقب سمت در می

 

 بمیری ایشاال. -

 

کنم و با انگشت اشاره روی مچ دستم رو بلند می

 کوبم.میساعتم 
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 و چهار ساعتت شروع شد.بیست -

 

 کشه:جیغ دوباره ای می

 

 کنم.و نمیت این کاروقن هیچمعوضی  -

 

کنم، اگه در مورد این کنی ولی من میتو نمی -

کنم تا عمو پیشنهاد به کسی چیزی بگی کاری می

 جونت تا آخر عمرش تو زندان بمونه.
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ه رو پاک شبا خشم اشکی که از چشمش سرازیر می

 کنه.می

 

امیدوارم از این در که رفتم بیرون اینجا رو سرت  -

 بشه. خراب

 

افتی، االنم خسته حرفی نزن که بعد به غلط کردن بی -

 شدم از ریختت گمشو.

 

هاش رو با نفرت ازم کنه، چشمکمی با خشم نگاهم می

رم و زنه، سمت میز میگیره و از اتاقک بیرون میمی

دونم چرا پیشنهاد عقد رو دادم ، نمیشینمپشتش می

از این  هشاید به خاطر اون جواب منفی ای بود ک
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خانواده شنیدم، باید بهشون ثابت بشه من اگه چیزی 

 ل من باشه...رو بخوام باید ما
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 ۱۵۳پارت#

 

****** 

 

خواد خشک ی اشکی که نمیبا حالی خراب و چشمه

کنم بشه تو خیابون درحال قدم زدنم و هر کاری می

ی تونم چیزایی رو که شنیدم هضم کنم، اون کلمهنمی

ی غریبی هست که کنار اسم عمو اینقدر واژه زمتجاو

و آشفته کنه، تجاوز؟ اونم عمو! آخه به کی؟ وای من ر

چرا اینجوری شد؟ از روزی که اسم این مرد روی 

زبونم جاری شد همه چی خراب شد، واسه اولین بار از 

عمو کتک خوردم، آبروم جلوشون رفت، واسه اولین بار 
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ن زندانه و آقابزرگ رو به مامان دروغ گفتم، عمو اال

ان داره که راست بگه یه تخت بیمارستان، یعنی امک

ی رو ببره؟ قطعاً بلوف زده، اصالً این قضیه هفته من

عقد رو هم گفته تا من رو اذیت کنه، چه لزومی به این 

خواد انتقام خواد چیکار؟ یعنی میکار داره؟ من رو می

تانم؟ چنگم سبگیره ولی چرا از من؟ من کجای این دا

گیرم، سرم از می کنم و موهام رورو از زیر شال رد می

خوره در حال انفجاره، این افکاری که توش چرخ می

چی قراره به سرمون بیاد؟ بی هوا واسه رد شدن وارد 

شم که با بوق ممتدی و ماشینی که دقیقاً یه خیابون می

 نی میاکنه به خودم میام، رانندهسانتی پام ترمز می

کردن  کنه به داد و بیدادشه و شروع میسال پیاده می

ی یخ زده فقط نگاهم بهشه و به منی که مثل یه جنازه
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ده، چند نفری از اطراف دورمون جمع هیچ اهمیتی نمی

شن و سعی دارن اون مرد رو آروم کنن و من خیلی می

رم و واسه نشنیدن کشم میبی صدا راهم رو می

 ذارم.شم میوصداش دستم رو روی گ

 

اگه زده بودم ری؟! هوی احمق راه تو کشیدی می -

 کردی.بهت صد نفر صاحاب پیدا می

  

کنم و واسه اولین ماشین دست تکون خیابون رو رد می

دم تا برسم خونه و خودم رو تو اتاقم زندونی کنم می

شم و مسیر رو بفهمم چه بالیی سرم اومده، سوار می

زنه و صدای از دردِ زیاد نبض می گم، سرمبه راننده می

شه بدترش نده که از ضبط پخش میمزخرف اون خوان
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دم تا باد سرد اواخر دی ماه کنه، شیشه رو پایین میمی

شد مغزمم منجمد بشه صورتم رو بسوزونه و کاش می

شرمانه رو، با یادآوری و یادم بره اون پیشنهاد بی

نفرت  شلرزه، حتی فکر کردن بهش تنم میجمله

کنه وقتی تونه به همچین چیزی فکر انگیزه، چطور می

خودش یه خواهر تقریباً هم سن و سال من داره؟ 

 شم.کشم و به بیرون خیره میدستی به صورتم می
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 ۱۵۴پارت#

 

**** 

 

تو اتاقم کنار پنجره نشستم و زانوهام رو توی بغلم 

انه وجمع کردم، صدای بلند بلند حرف زدن عمه پر

دم باهاش دهن کنه ولی ترجیح میاعصابم و خراب می
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ادم به دهن نشم، از وقتی به پسرش جواب رد د

کنه. بدجوری باهام چپ افتاده و دائم متلک بارونم می

دم و گوشی رو واسه دیدن رون مینفسم رو با یه آه بی

کنم و با دیدن اسمش پیغامی که واسم اومده بلند می

لرزه هایی که شدیداً می، با دستمشینسیخ سرجام می

 کنم.پیغام نیکزاد رو باز می

 

 تو با خودت بیار.() فردا شناسنامه

 

 کنم.دم و تایپ میآب دهنم رو پر صدا فرو می

 

 )شناسنامه واسه چی؟(
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ی در حال تایپ مثل سوزن رو اعصاب اون سه نقطه

 ره.م فرو مینداشته

 

 من ایرادی نداره.( رو انتخاب کردی؟ از نظ)راه دوم

 

دم، من اون راه ی تماس رو فشار میوحشت زده دکمه

دومش رو واو به واو حفظم، واسه جواب دادن اینقدر 

گیره ولی جواب کنه که بغض گلوم رو میمعطل می

 ده:می

 

 چیه؟ -
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 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 ها رو انتخاب نکردم.من هیچ کدوم از راه -

 

انتخاب نکنی، گفتم مجبوری از تونی م میتمنم نگف -

و انتخاب کنی، یا با عقد یا بدون عقد این دو راه یکیش

 تو باید مال من بشی.

 

 کشم.دستی به صورتم می
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فهمم چی تو ا من نمیخوای چیکار؟ چرو میتو من -

و اذیت کردم اینارو گفتی تا منسرته؟ تا حاال فکر می

 کنی.

 

و من  زنهتو گوشم زنگ می صدای پوزخند غلیظش

کنم اگه مجبور باشم انتخاب کنم دارم به این فکر می

 شه؟چی می

 

 دونی چیه؟من تو زندگیم یه قانون دارم می -

 

 نه. -
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همون کارو باهاش  هر کسی هر کاری باهام بکنه -

کنم، عموت به ناموس من چشم داشت پس منم می

 ذارم روی ناموسش.دست می

 

ی وضوع همینه اون قضیهگیرم، پس میملبم رو گاز 

 گم:مادرش رو فهمیده، با احتیاط می

 

دی، اون دو تا هر داری زیادی واکنش نشون می -

دوشون مجردن حق دارن واسه زندگیشون خودشون 

شه کنم و سکوتش باعث میمکث می "گیرن تصمیم ب

و دو سه بار واسه چند بار تلفنی حرف زدن "ادامه بدم

 کنی؟ن داری این کارا رو میدو دیهم
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 گه:با لحن عجیبی می

 

 تلفنی حرف زدن؟ کیا؟ -
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 ۱۵۵پارت#

 

 

 تلفنی حرف زدن؟ کیا؟ -

 

 زنم.موهام رو پشت گوشم می

 

 و مادرت دیگه، به خدا.....عمو پرهام -

 

 شم.کشه که الل میجوری چی رو فریاد می
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مادر من  هناموست بچه زری زدی؟ اون عموی بی -

 زنگ زده؟

 

کوبم، انگار م میسیده با دست محکم روی گونهتر

 دونست، خاک بر سرم گند زدم.نمی

 

 با توام حرف بزن. -

 

 من... ببین... به خدا... -

 

 لعنتی مثل آدم حرف بزن ببینم چه خبره دورو برم؟ -
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 دونم به خدا شکرانه گفت.من نمی -

 

 ه.رش اشکم رو در میافریاد دوباره

 

 نست؟دوشکرانه هم می -

 

کنی وای نه، ببین اصالً اونجوری که تو فکر می -

 گم.نیست، یعنی ما حدس زدیم، به خدا راست می

 

های عمیق از روی کنه و صدای نفسسکوت می

ایه که تا حاال شنیدم، ترین ملودیخشمش وحشتناک
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کردم این دهن وامونده رو خدا لعنتم کنه، کاش باز نمی

همه کینه  کنه؟ اینا رو میواسه چی داره این کاره پس

 زنه؟واسه چیه؟ از کدوم ناموس حرف می

 

 ساعت چنده؟ -

 

 کنم.گیج از سؤال یهوییش به ساعت رو دیوار نگاه می

 

 و نیم.یک -
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کنیم، سه ریم محضر عقد میتا سه میام دنبالت می -

رت دتون جلوی ماو یک دقیقه میام از تو خونهبشه سه

 برمت.می

 

کنی؟ من چرا باید تاوان ی؟ چرا اینجوری مییعنی چ -

 اشتباه یکی دیگه رو بدم؟

 

 سه اونجام. -

 

 سپاس؟ -
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کنه، با احتیاط ادامه ده ولی قطع هم نمیجواب نمی

 دم:می

 

زنم ازت شکایت اگه بیای اینجا به پلیس زنگ می -

 کنم.می

 

 خنده.می

 

دو  شو بگم، دقیقاًادامه نتهدید قشنگی بود بذار م -

ساعت بعد از کالنتری بیرون میام اولین کاری که 

و بفرستم سراغ عموت تا کنم اینه که یکیمی

و بجوئه، اوممممم، نه صبر کن بهتره بگم شخرخره

ش یا گالری چطوره؟ اینجوری مواد بذارن تو خونه
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رسیم به تو، شبی و خالص اونوقت میشهاعدام می

بینی و جلو روت میو که باز کنی منشماتچنصف شبی 

دم مهربون نیستم اونوقت دیگه اینقدر که نشون می

 دختر جون.

 

ای حرف  ذارم، از چه مهربونیهام رو روی هم میچشم

زنه من که چیزی ندیدم، ترسیده از چیزایی که می

و زنم، این مرد با این تهدیدهاش منشنیدم پچ می

 ترسونه.می

 

 کنی.کارو نمینتو ای -

 

 ونی امتحان کنی.تمی -
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 یه راه دیگه بگو. -

 

 شه.می وقتت داره تموم -

 

 زنم.کالفه چنگی به موهام می

 

 باشه قبوله ولی امروز نه، بذار با مادرم صحبت کنم. -

 

 الزم نکرده، مگه قراره کسی بدونه؟ -

 

 یعنی چی؟ -
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باید  وو تی من ولی فقط منیعنی تو میای تو خونه -

 قد انجام شده.بدونیم که این ع

 

 توپم:عصبی می

 

 تو واسه آبروی من نقشه کشیدی لعنتی؟ -

 

 و ببرم.خوام آبروتوندقیقاً همینه، می -

 

 دم.ذارم، بهت این اجازه رو نمیمن نمی -
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 خواهیم دید. -

 

کنه و من با مشت به گه و تماس رو قطع میاین رو می

رم لعنت به من، عمراً بذا افتم،جون رون پام می

 همچین بالیی سرم بیاره.
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 ۱۵۶پارت#

 

**** 

 

ای که گفته بود گذشته و من چند روز از اون ساعت سه

تپه، این که تا االن هیچ خبری ازش میقلبم تو دهنم 

کنه هم وحشت زده، یا اینکه نشده هم خوشحالم می

حال منه؛  هخیال شده که اگه اینجوری باشه خوش ببی
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خواد یه ضربه ای به من بزنه که نتونم نه یا اینکه می

 بگم.

رو از فکر  تو حال خودمم که جیغ حرصیه مهرانه من 

 میاره. بیرون

 

 گی؟ به خدا دیوونه شدی تو.فهمی چی میینسیم م -

 

 نالم:دم و میگوشی رو بیشتر روی گوشم فشار می

 

چیکار کنم؟ اصالً  گیای ندارم مهرانه، تو میچاره -

 گذاشته برام؟ای مگه راه دیگه
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فهممش؟! به تو چه آخه یعنی چی؟ من چرا نمی -

ربطی داره عموت بهش بدهکاره؟ تو این وسط 

 ی؟ صبر کن یه زنگ بزنم به مهرشاد.اچیکاره

 

 گم:پرم تو حرفش و تند تند میهول می

 

نه مهرانه، جان من به هیچکس هیچی نگو خواهش  -

 نم.کمی

 

 کشه:جیغ دوباره ای می
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شم، یکی باید یعنی چی؟! من دارم دیوونه می -

 و بگیره یا نه؟جلوش

 

 دم.سرم رو ناراحت تکون می

 

خوام بهونه کنی نمیدترش میشه اینجوری بنمی -

ترسم اگه بالیی سر دستش بدم، من واقعاً ازش می

 عموم بیاره چی؟

 

بترسونه، آخه چرا باید  نه نمیاره حتماً خواسته تو رو -

بکنه؟ تو رو خدا بذار به امیرو مهرشاد بگیم اونا و اینکار

 دوستاشن.
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گفتم نه حرفشم نزن، اصالً من به تو هم نباید می -

 هم گفت هیچکس.ب

 

 ی عوضی دردش چیه آخه؟! پسره -

 

زنه به زندگی من، دونم هر چیه داره گند مینمی -

ده همش مه باز گیر میعمهرانه باید قطع کنم االن 

 پای تلفنی.

 

 کشه.پوفی می
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باشه فقط سر خود کاری نکن، صبر کن ببینم کاری  -

 تونم بکنم.می

 

 باشه، فعالً خداحافظ. -

 

 حافظ عزیزم.خدا -

 

ذارم و خیره به مامانی که سعی گوشی رو سر جاش می

داره با آرامش به نیما غذا بده با استرس ناخون 

جوام، مغزم از این همه افکار می انگشت شستم رو

مزخرف در حال انفجاره، با شنیدن صدای پیغامم 

 شینه.می پرم که نگاه مامان روی منجوری می
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 وا چته مادر؟ -

 

 شونم.هام مید زوری روی لبلبخن

 

 هیچی مامان. -

 

هایی که یه پیغام محرمانه پرم و مثل آدماز جام می

ام سپاس رو باز غرم و پیگرفتن سمت اتاقم می

 کنم.می

 

وقت )منتظر یه خبر باش تا بفهمی سپاس نیکزاد هیچ

 زنه(بلوف نمی
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شه، منظورش چیه؟! تند تند نفسم تو سینه حبس می

 کنم.یتایپ م

 

 ) منظورت چیه؟(

 

شه، باز تایپ انتظارم واسه جواب دادنش طوالنی می

 کنم.می

 

 بری؟(خ)آقای نیکزاد جواب بده، منظورت چیه؟ چه 
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کنه به شه که سرم شروع میم اینقدر زیاد میدلهره

 نبض زدن، هیچ ایده ای ندارم که قراره چی بشنوم.

 

 نسیم بیا بیرون کارت دارم. -

 

چرخونم، االن که اینقدر م رو توی کاسه میهاچشم

استرس دارم همین خورده فرمایشات عمه رو کم 

 داشتم که شکر خدا حاصل شد.

 

 .هاومدم عم -
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رم، کنم و از اتاق بیرون میگوشی رو روی میز پرت می

ش رو باالی کنار مامان نشسته و موهای فر بلوند شده

 سرش جمع کرده.

 

 جانم عمه؟ -

 

 کنه.اشاره میبا دست 

 

 بشین کارت دارم. -

 

 شینم.کنارش می
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 جان؟ -

 

این پسره که پرهام بهش بدهکاره کیه؟ تو  -

 گفت دوست پسرته.می شناسی دیگه، اهورامی

 

شه، هام درشت میکشه و من چشممامان هین می

 لعنت بهت اهورا.

 

 گی پروانه!؟چی می -
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 ۱۵۷پارت#
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ندازه و قری به گردنش عمه یه تای ابروش رو باال می

 ده.می

 

و خوای بگی نیست؟ مگه پرهام مچشونچیه حوا می -

 نگرفت؟ مگه نیومد خواستگاری؟

 

 گه:مان کمی عصبی میام

 

 اینکه اومدن خواستگاری یعنی دوست پسرشه؟ -

 

 کنه.و ثابت میذاشتن اینخیر، اینکه قرار مدار می -
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 مونم.دیگه ساکت نمی

 

گه شما باور نکن، اون آقا و که اهورا میهر مزخرفی -

 و جواب رد گرفت.فقط یه خواستگار بود که اومد

 

پا افتاده روی زندگی شت هل جدی؟ واسه همینه مث -

 مون؟

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

 دونم مشکلش با عمو پرهام چیه.من نمی -
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 گیره.ش رو سمتم میانگشت اشاره

 

دونی یا نه، تو پای اون به من ربطی نداره که تو می -

و توی زندگی ما باز کردی پس هر نمک به حروم

 تونی باید درستش کنی.جوری که می

 

 کنه.ی صداش رو بلند میشاک انمام

 

این ماجرا هیچ ربطی به دختر من نداره، پرهام با  -

 هارو امضا کرده.و چکهاهای خودش اون سفتهدست

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شه و درحالی که روی دو زانو بلند عمه هم شاکی می

 زنه:شه داد میمی

 

مثل روز روشنه این پسره واسه جواب ردی که ازتون  -

 به جون پرهام.ده افتشنیده کینه کرده ا

 

نسیم تا حاال صد تا خواستگار رد کرده همشون باید  -

 کینه کنن؟

 

با همشون که قرار مدار نذاشته، اصالً تو خودت چرا  -

و باهاش تو یه اجازه دادی جواب رد بده وقتی دخترت

 جای خلوت گرفتن؟!
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 پره.مامان از جا می

 

 و نگهدار.پروانه احترام خودت -

 

شه؟! داداشم تو زندانه، بابام چی میرم اندنگه  -

های ی بیمارستان همشم تقصیر سَبُک سریگوشه

 دختر توئه.

 

ست قلبم دیگه جایی واسه شکستن نداره، حق با عمه

 من پای این مرد رو به زندگیمون باز کردم.

خواد چیزی بگه ولی زنگ تلفن اجازه مامان باز می

 ده:واب میو ج رهده، چشم غره ای به عمه می نمی
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 بله... سالم آقای رفیعی... -

  "رمبا شنیدن اسم وکیل عمو با عجله سمت مامان می"

 بله بفرمایید... یا فاطمه زهرا چرا... چی شده؟

باشه،  "حاال دیگه عمه هم ترسیده کنارمون میاد"

 ممنون که خبر دادین.

 

کوبه و عمه تند تند مامان گوشی رو سرجاش می

 گه:می

 

 ده، چی گفت؟ی شچ -
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مثل اینکه پرهام تو زندان با چند نفر درگیر شده  -

 االنم بهداریه زندانه.

 

 کوبه. ش میعمه محکم روی گونه

 

 خاک برسرم چیزیش شده؟ -

 

 نه فقط زخمی شده، شکر خدا جدی نیست. -

 

شم گیرم و با خشم وارد اتاقم مینگاهم رو از مامان می

هایی که لرزششون تدس اب زنم،و به گوشی چنگ می
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گیرم، این بار ی نیکزاد رو میمهار کردنی نیست شماره

 ده.خیلی زود جواب می

 

 چی شد؟ خبر بهت رسید که مزاحم شدی؟ -
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 ۱۵۸پارت#

 

 

 غرم:با نفرت می

 

آشغال عوضی دست از سر زندگیمون بردار، خدا  -

 لعنتت کنه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

گیری دختر می و بدجوریهاتجواب این بی ادبی -

 جون.

 

 ازت متنفرم. -

 

 ای وای حاال من با این عشق آتشین تو دلم چه کنم؟ -

 

 زنم:جیغ می

 

 کاش بمیری. -
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و به حرفم گوش کن، فردا صبح میام و ببنددهنت -

دنبالت، واسه عقد باید اون آزمایش کوفتی انجام بشه، 

هارو ردیف کرده و بعدش محضر، وکیلم کارریممی

مونه، باز تأکید کنم ای نمیدم آشناست پس بهونهقعا

که کسی نباید بدونه یا یه بالی دیگه سر عمو جونت 

 بیارم؟

 

 دم.وی هم می ذارم و فشارشون میهام رو رچشم

 

 شه؟کنیم، بعدش عمو کی آزاد میباشه عقد می -

 

 خنده.می
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 فردای روزی که باهات خوابیدم. -

 

 کنه، کاشرو دو برابر می متأکیدش به این کلمه وحشت

بدونم عمو چیکار کرده که تاوانش اینقدر سخته، اصالً 

سه به دست ست و فقط واها یه بهونهی ایننکنه همه

 ی لعنتیه؟ فکرم رو به زبون میارم:آوردن اون ارثیه

 

ی اینا یه بازیه درسته؟ تو واسه اون ارثیه این همه -

 زنت بشم؟ یو مجبور کنسناریو رو چیدی که من

 

زنه زیر خنده، جوری کنه و یهو میکمی سکوت می

 دم.زنه که گوشی رو از گوشم فاصله میقهقهه می
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و شنیدم، دختر ترین دیالوگ زندگیمخرفوای خدا مز -

قحطه آره؟ این همه پول خرج کنم واسه عقد کردن 

دم اون عوضی تو تو؟ اصالً پشیمون شدم، ترجیح می

 زندان بپوسه.

 

 پرم تو حرفش:جله میع اب

 

کنیم تو هم رضایت نه نه ببخشید، فردا عقد می -

 شه.دی عمو آزاد میمی

 

س سکسی بخر، اینم بگم من خوبه، برو یه سری لبا -

و آماده تو رابطه زیادی خشنم پس طبق اون خودت

 کن.
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 دم.آب دهنم رو ترسیده قورت می

 

 گیریم؟کی طالق می -

 

 نکردی.و دیگه تحریکم شدم هر وقت ازت خسته -

 

 با من مثل یه کاالی جنسی حرف نزن. -

 

 مگه چیز دیگه ای هستی؟ -

 

 دم.فکم رو روی هم فشار می
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 خوره.حالم ازت بهم می -

 

 دم.و فردا شب نشونت میحال بهم خوردن اصلی -

 

کنه و من لبم رو گه و گوشی رو قطع میاین رو می

کشم، تا حاال فکر دونم مینم زیر دواسه نلرزیدن چونه

کردم بزرگترین مشکلم تو دنیا تعصبات بی جای می

ن نوادمه خدا بدجوری بهم فهموند که اونا دوراخا

 خوشم بوده...
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 ۱۵۹پارت#
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ی تالشم واسه سر شه االن اینجام و همهباورم نمی

بوده، تمام مخالفت و فایده نگرفتن این ازدواج بی

و از بدتر شدن  درست زمانی که اهورا زنگ زد ممقاومت

حال آقابزرگ خبر داد در هم شکست و من از ترسِ 

نابود شدن خانوادم باالخره این ازدواج رو قبول کردم 

اونم بدون اینکه به کسی چیزی بگم، من وقتی با یه 

تونم تو ی سیاه شده برم خونه چطوری میشناسنامه

سته آبروشون رو نهاشون نگاه کنم وقتی دوچشم

 بردم؟

روی آزمایشگاه روی صندلی انتظار نشستیم و توی راه

منتظریم تا صدامون کنن که واسه آزمایش بریم، 

ندازم و سرم رو سمتش رو مینگاهی به انتهای راه
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چرخونم، آرنجش رو به زانوهاش تکیه داده و می

 سرش رو سمت زمین خم کرده،

لعنت بهش که  گیرم،هم رو با نفرت ازش مینگا

جوام و ی لبم رو مینجا کشوند، گوشهکارمون رو به ای

 گم:چرخم و حرصی میطاقت نمیارم و سمتش می

 

 شه؟عموم کی آزاد می -

 

تو همون حالتی که نشسته فقط سرش رو سمت من 

ی کنه، سرم رو به نشونهچرخونه و چپ نگاهم میمی

م غره شکنه و با یه چ، کمی مکث میدمچیه تکون می

شه، چرا هام آویزون میلب گیره،نگاهش رو ازم می

شه مثل آدم جوابم رو کنه؟ چی میاینقدر اذیتم می
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دم و نگاهم رو به بده؟ پاهام رو عصبی تکون می

چرخونم، من از دلهره حالت تهوع گرفتم، اطراف می

 گم:میخواد یه کلمه حرف بزنه؟ بی طاقت چرا نمی

 

 نکشید؟ به نظرت خیلی طول -

 

شه، کفری نگاهش جوابش با یه نوچ خالصه می

ی شد یه مشتم تو اون کلهتوپم، کاش میکنم و میمی

 کچلش بکوبم.

 

 تکون دادن اون زبون یه گرمی اینقدر سخته؟ -
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شه تو شینه و با اخم خیره میتو جاش صاف می

هم نکنه صورتم، کاش یکی بهش بگه اینجوری نگا

م رو از دست کنترل مثانه کنم قدرتچون حس می

 دم.می

 

 دردت چیه تو؟ -

 

 زنم:کنم و با صدای آرومی پچ میاخم می

 

 من هیچ دردی ندارم. -
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 ۱۶۰پارت#

 

 

 من هیچ دردی ندارم. -
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 کشه.پوفی می

 

زنم ببین ساکتم به زور به حرفم میاری، حرف می -

 گی، چته تو؟دری وری می

 

م ی خانوادبدون اجازه یخوام بدونم چطورمی-

 خوای عقدم کنی؟می

 

 زنه.پوزخند می
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که زندانه،  و هم داری؟ عمو جونتتو مگه کسی -

پدربزرگت که معلوم نیست تو کدوم دنیاست هنوز 

تصمیم نگرفته بره پیش حوریان بهشتی یا بچسبه به 

ی مادرم الزم این دنیا، باباتم که خدا بیامرزدش، اجازه

 نیست.

 

 گیرم.نم رو گاز میب پاییلکفری 

 

 دن.ست اجازه نمیتا پدربزرگم زنده -

 

و دل وس خانوم با جانو عرنه وقتی عاقد آشناست -

 راضی به این عقده.
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 من راضی نیستم. -

 

 .ندازهشونه ای باال می

 

حرفی نیست منم راضی نیستم، چرا باید اسم کسی  -

خیره  "رم ام که از کل خاندانش بیزبره تو شناسنامه

شه و با سر به خروجی اشاره بهشم که از جاش پا می

یه هفته دیگه برو  مونهریم خپاشو بریم، می "کنهمی

 پیش مامان جونت.

 

ی کتش رو دم و گوشههام رو روی هم فشار میچشم

 کنم بشینه.گیرم و وادارش میبا دست می
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 راضیم به عقد. -

 

 و ببند.پس دهنت -

 

از من کسی صداش بگم که قبل  یمی خوام چیز

 کنه:می

 

 سپاس؟ -

 

ذوق گیرم و به دختری که با م رو از صندلی میتکیه

 کنم.کنه نگاه میصداش می
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 کنی؟وای عزیزم تو اینجا چیکار می -

 

شه، معلومه از این هام تو صورت سپاس قفل میچشم

دیدار غیر منتظره هیچ خوشش نیومده، گلوش رو صاف 

هاش شه،حین فرو کردن دستاز جاش پا می کنه ومی

 گه:تو جیبش می

 

 سالم. -

 

د میام نکنه این پسره دختر جوری ذوق کرده من به وج

 بازیگری چیزیه.
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 دونی چند وقته ندیدمت!شه، میسالم باورم نمی -

گه، دختر باز زنه اما چیزی نمیسپاس لبخند زوری می"

 "دهادامه می

هی به ی سپاس نگاز روی شونها "اینجا چیکار می کنی

شم، بینم از جام پا میندازه، نگاهش رو که میمن می

 گه:که می

 

 این خانم کیه؟ -

 

 دستم رو به سمتش دراز می کنم.

 

 سالم، من نسیم هستم. -
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ذاره و زیر لب جواب دستش رو با اکراه تو دستم می

 ده:می

 

 سالم. -

 

 :هگده به سپاس و میباز نگاهش رو می

 

 معرفی نکردی! -

 

از این مدل نگاه کردنش و حرف زدنش مشخصه از 

ه ای باهاش داره، اقوامش نیست و حتماً نسبت دیگ
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افته، من ی معرفی به گردن خودم میخب پس وظیفه

تونم اذیتش کنم با پروندن همچین فقط اینجوری می

میرن براش یا شاید بتونم تکونی بهش کیسایی که می

ی همسر رو بعد ش کنم وقتی اون کلمهنبدم و پشیمو

 گم:اسمم میارم پس با اعتماد به نفس می

 

و معرفی زم، سپاس خانومهمسرش هستم عزی -

 کنی؟نمی

 

ی دختره بهم این قابلیت رو های گشاد شدهچشم

ده که روش باال بیارم، خاک برسرت که واسه این می

میری، سپاس گلوش رو صاف عوضی اینجوری می
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ه و دستش رو سمت اون دختر که روح از بدنش نکمی

 کنه.خارج شده دراز می

 

 آتنا، یکی از دوستان. -

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 ۱۶۱پارت#

 

 

 آتنا، یکی از دوستان. -

 

کنم که دختره بریده به حرف بی حالت نگاهش می

 میاد:

 

 که گفتی قصد ازدواج نداری!تو... تو... همسر؟ تو  -
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 ارم، که چی؟داون موقع نداشتم االن  -

 

 تو به من... -

 

ش رو جلوی صورت دختره سپاس انگشت اشاره

 گیره.می

 

اون جمله رو زبونت جاری نشه، بفهم االن کی کنارم  -

 ایستاده.

 

 ولی... -
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گیره و ده چیزی بگه، بازوم رو میسپاس اجازه نمی

 توپه:بره و با خشم رو به پرستار میسمت پذیرش می

 

 یم!ه ساعت ما منتظریچی شد خانوم  -

 

کنه و حین لبخند زدن به داخل دختره نگاهش می

 کنه.اشاره می

 

خواستم صداتون کنم، بفرمایید داخل همین االن می -

 خیلی عجله دارین انگار.
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دیم و واسه دادن اون آزمایش داخل اتاق جوابی نمی

کنم شیم، سرم رو سمت سپاس کج میری مینمونه گی

 گم:زیادی پایینه می و با صدایی که

 

 آتنا جون جا موندن که. -

 

کنه و من چشمک های ریز شده نگاهم میبا چشم

حاال حرص نخور رفتیم  "دمزنم و ادامه میریزی می

 کنیم.گردیم پیداش میبیرون می

 

چقدر  بره،زنه و سرش رو زیر گوشم میپوزخند می

 هاش موقع پچ زدن.حس عجیبه گرمای نفس
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ها زیاد اومده رفته، تو گه، از این آتناد یکی دیشاین ن -

و بخور که به خاطر این شیرین کاریت ی خودتغصه

بدجوری قراره تاوان پس بدی، گفتم کسی نفهمه ولی 

 انگار تو نفهمیدی.

 

جوام و با یه چشم غره رو اون لبم رو از داخل می

دلی آبی رنگی که قراره ازم خون گرفته بشه صن

کنم که چطور با اون لبخند یه یگه نگاه نمیدشینم و می

گم یه جوابی کنه، یعنی من هرچی می میوری نگاهم 

رو بسوزونه ولی قرار نیست  تو آستینش داره که من

من بمونم تو سری بخورم، هر جوری که از دستم 

 بربیاد از خجالتش در میام.
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 ۱۶۲پارت#
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**** 

 

ندلی جلوی ماشینش صدست به سینه و با اخم روی 

های مدارکمون واسه نتظرم خورده کارینشستم و م

خوره و آماده بشه، تلفنم واسه چندمین بار زنگ میعقد 

دم نه مامان رو، اصالً چی من نه جواب مهرانه رو می

قراره بگم بهشون که چه گندی به زندگیم زدم؟ نگاهم 

ه سبینمش، از در اون ساختمونی که وابه بیرونه و می

شور میاد، مرده گرفتن گواهی فوت پدرم رفته بیرون

رو ببرن حاال خیلی خوشگل بود با ی کچلش اون کله

ش کچلم کرد که قشنگ حالم بد بشه از اون دماغ گنده

کنه و دیدنش، سمت ماشین میاد و درش رو باز می

شه، این رو یادم رفت بگم مردشور اون سوار می
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هارو رو هم ببرن، برگه های دائمیه روی صورتشاخم

یر ی حواسم زکنه و من همهروی صندلی عقب پرت می

کنه و حین حرکت چشمی بهشه، ماشین رو روشن می

 گه:می

 

 ریم محضر.کارا انجام شد، می -

 

 شه؟عموم کی آزاد می -

 

 ندازه.نیم نگاهی بهم می

 

 ت همینه دیگه؟دغدغه -
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 تو نشستم. یواسه همین االن کنار آدم به حیوون -

 

گه که ادامه ده و چیزی نمیفکش رو روی هم فشار می

 :دممی

 

 شه؟بهت گفتم عمو پرهام کی آزاد می -

 

دوست داری هی تکرار کنم نه؟ انگار زیاد بدت  -

نیومده که دائم تأکید کنم عمو جونت چطوری آزاد 

 شه.می
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 چرخم.حرصی سمتش می

 

تا عمو آزاد  دیری رضایت میهمین فردا صبح می -

 بشه.

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

 

 ت امشب بیام تو تختت یا نه.باید ببینم حسش هس -

 

حیا و تونه بیگیرم، چقدر این مرد میلبم رو گاز می

 شرم باشه.بی
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 شرط ما عقد بود. -

 

 نچ نچ نچ اشتباه نکن، شرط سکس بود. -

 

حالم  رندازه، چقدزنه گل میلپم از شرم حرفی که می

ترجیح  رم وخوره، تو صندلی فرو میازش بهم می

نگم تا جوابی نشنوم و اونم انگار  دم دیگه چیزیمی

کنه که تا خود محضر هیچ حرفی سکوت رو انتخاب می

 به زبون نمیاره.
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 ۱۶۳پارت#

 

**** 
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ی سیاه شده ایستادم، جلوی در محضر با شناسنامه

روزی بدون عشق ازدواج  کرد من یهکی فکرش رو می

کنم؟ من قید دانشگاه رفتن رو هم واسه این موضوع 

ه بودم ولی به خاطر عمو پرهامی که همیشه فکر زد

کنه قید خوشبختیم رو زدم و کردم خیلی اذیتم میمی

، یه چیزی شدیداً رو قلبم تن به این ازدواج دادم

کنه و با یادآوری سپاسی که االن شوهرمه سنگینی می 

خواد دلم هری من رو همه جوره به عنوان یه زن می و

اشین ایستادم که در ریزه، پریشون کنار مپایین می

کنه، دستم رو سمت دستگیره سمت خودش رو باز می

 ده.کنم که سرش رو تکون میدراز می

 

 سالمتی؟!کجا به -
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فهمم؟! کنم، من چرا این مرد رو نمیگیج نگاهش می

 ده:بینه ادامه میمی هم رو کنگاه خیره

 

برو سر خیابون هم اتوبوس هست هم تاکسی  -

 تون.تشریف ببر خونه

 

 یعنی چی؟ -

 

ذاره و سوئیچه هر دو دستش رو روی سقف ماشین می

 گیره.تو دستش رو به بازی می
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 گم برو خونه تون.؟ میچی یعنی چی -

 

 پس عمو چی؟ تو گفتی عقد کنیم بعد بعد... -

 

ه رو به زبون بیارم که خودش نم اون جملوتحتی نمی

 ده:ادامه می

 

و داشته گی، گفتم که هر وقت حسشو میآها اون -

 م.کنم زیادی خستهباشم، االن فکر می

 

 توپم:عصبی می
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دونی چی ودتم نمیمسخره بازی در نیار، تو اصالً خ -

خوای، من حتی یه درصد هم به اون چیزی که تو می

زنی انگار کنم، یه جوری حرف میر نمیککنی ففکر می

ر کمر به من از روی هوس اومدم سراغت، تو حتی اختیا

 و نداری.پایینت

 

 گه:کنه و خیلی عادی میکمی خیره نگاهم می

 

با دیدن یه کنی من آدمی هستم که از اینکه فکر می -

شه هیچ خوشم م آویزون میو لوچهدختر آب از لب

 نیومد.

 

 نم مطمئنم.کفکر نمی -
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 گه:کنه و حین سوار شدن میدر ماشین رو باز می

 

شه به عاقبتش کوپن مزخرف گفتنت داره تموم می -

 فکر کن.

 

 شه.بنده و تو یه چشم به هم زدن ازم دور میدر رو می
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 ۱۶۴پارت#

 

**** 

 

م و مدام آه ی تخت کوچیکه توی حیاط نشستهگوشه

نگار عادت کردن که هی بحث اکشم، مامان و عمه می
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عادی ازش بگذرن که االن مشغول کنن و بعدش خیلی 

شستن اون همه سبزی واسه پختن آش هستن، آش 

نذری ای که هم واسه سالمتیه آقابزرگ هم واسه 

آزادی عمو از زندانه. مامان سرش رو سمتم 

 چرخونه.می

 

کنی الاقل پاشو برو اون آبکش بزرگه کمک که نمی -

 سم بیار.ارو و

 

شم تا واسه جا پا می دم و ازنفسم رو مثل آه بیرون می

ی حیاط برم اما آوردن آبکش سمت انباری گوشه

شه مکث کنم، مامان صدای زنگ حیاط باعث می

کنه، نگاهم رو کنه و در رو باز میچادرش رو سرش می
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های یکبار ی غلیظ از اهورا که با ظرفبا یه چشم غره

گیرم و سمت انباری قدم شه میط میامصرف وارد حی

کنم تا اون آبکش لعنتی رم و درش رو باز میدابر می

رو پیدا کنم، ذهنم اینقدر درگیر کاری که بدون اطالع 

کسی انجام دادم هست که رو کارهام تمرکز نداشته 

گردم، دونم دنبال چی میباشم و همین االن دقیق نمی

رگ قدیمی رو زواقعاً من چیکار کردم؟ گلدون ب

و مهمون صورتم دارم که صدای اهورا اخم ربرمی

 کنه.می

 

 خوای نسیم؟کمک نمی -

 

 دم:کنم ولی جواب مینگاهش نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

و نشنوم بهترین و صداتهمین که کاری کنی نبینمت -

 کنی.و میکمک

 

و من چیکارت کردم که همیشه اینجوری جوابم -

 دی؟می

 

 چرخم.با خشم سمتش می

 

دونی؟ خجالت رم کردی؟ یعنی خودت نمییکاچ -

 کشی به عمه گفتی من با اون پسره رابطه دارم؟نمی
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ی خوبیه کنه، به نظرم گزینهپوزخندش عصبی ترم می

 واسه خالی کردن حرصم از سپاس.

 

 رابطه نداری مگه؟ -

 

 شه.م با زنگ حیاط یکی میصدای جیغ خفه

 

و بفهم تنمن با هیچکس رابطه ندارم، حرف ده -

 اهورا.

 

شنویم ساکت دایی که میخواد جواب بده که با صمی

 های من درشت.شه و چشممی
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 نسیم؟ -
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 ۱۶۵پارت#

 

 

 نسیم؟ -

 

ب قرار داده فقط این صدای مردونه که من رو مخاط

های ی عذاب این روزتونه واسه یکی باشه، فرشتهمی

ندازه و یممن سپاس نیکزاد، اهورا نگاهی به من 

زنه و من با پاهایی که شدیداً به رعشه افتاده بیرون می

روبه روی بینمش، دارم و میسمت بیرون قدم برمی

عمه و مامان ایستاده و هر دو دستش توی جیب جین 
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شه و با اخم به زمین خیره شده، اهورا به محض مشکی

 کشه:دیدنش فریاد می

 

 کنی کثافت؟اینجا چه غلطی می -

 

کنه و قدم آخر سپاس جوری با مشت مله میش حتسم

 شه.کوبه که نقش زمین میتو صورتش می

 

شینم تا هر زری زپرتی فکر نکن مثل اون دفعه می -

 خواستین بزنین.
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تپه زنن و من دلم واسه نیمایی میمیمامان و عمه جیغ 

که تو اتاق نشسته، نکنه صداشون رو بشنوه؟ اهورا 

این بار سپاس سمتش حمله  هده کفحش رکیکی می

رم جلو ولی تو یه دونم با چه سرعتی میکنه، نمیمی

ایستم و با روی سپاس میچشم به هم زدن دقیقاً روبه

تا این دعوا  شم بهشترین نگاه ممکن خیره میمظلوم

هم  هام فکش رو رویرو تموم کنه، خیره به چشم

 توپه:ده که مامان میفشار می

 

 .ینور زود باشانسیم بیا  -
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دم، بمیرم واسه مادرم هام رو روی هم فشار میچشم

دونه من چه گندی زدم، سپاس یه قدم جلو که نمی

 شینه.ش میمیاد که سر پایین افتادم رو سینه

 

 دنبال زنم. اومدم -

 

گه؟! مگه رم، چی داره میوحشت زده یه قدم عقب می

 نگفت کسی نفهمه پس االن این یعنی چی؟!

 کنه:جیغ جیغ میه مع

 

 خوای از جونمون؟زنت دیگه کیه؟ دیوونه چی می -
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فهمه چی دم، میی نه تکون میسرم رو به نشونه

 گه:گم ولی خیره به صورتم میمی

 

 یم جای زن پیش شوهرشه.جمع کن بریم نس -

 

هیچ صدایی از کسی بیرون نمیاد، این شوک واسه 

 ریده به حرف میاد:بی من خیلی سنگینه، مامان خانواده

 

 گه؟نسیم... این... چی... چی... می -

 

تونم بگم؟ چی چرخم، من چی میشرمنده به عقب می

 زنه:شه و فریاد میدارم که بگم؟ اهورا از جاش پا می
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 خبره اینجا؟ چه -

 

 کنه.م دراز میسپاس دستش رو از روی شونه

 

 هوش یابو تو با زن من حرف نزن. -

 

هاش رو دور که عمه دست اد حمله کنهوخاهورا می

 کمرش حلقه می کنه.

 

 اهورا جون بابات وایستا سر جات. -
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میونه داد و عربده کشی اون دو تا مردِ افسار گسیخته 

قلبم رو به درد میاره، با  نگاه پر از حرف مامان

 "ببخشید "زنمهایی که پر اشکه لب میچشم

 

 زنه:داد می وده مامان سرش رو با تأسف تکون می

 

 ی من داد نزنین.بسه دیگه تو خونه -
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 ۱۶۶پارت#

 

 

 ی من داد نزنین.بسه دیگه تو خونه -
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شه، با شناختی که من عجیبه که سپاس هم ساکت می

کرد اما انگار احترام به ازش دارم االن باید اعتراض می

رم که بزرگتر رو الاقل حالیشه، یه قدم سمت مامان می

 ه.کنستش رو بلند مید

 

 وایستا سر جات. -

 

 نالم:می

 

 مامان. -

 

 یکی بگه چه خبره اینجا؟ -
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 ده:سپاس محکم جواب می

 

خبری نیست من اومدم دنبال زنم، نسیم زود باش  -

 حاضر شو من بیکار نیستم اینجا االف بشم.

 

 توپه:مامان جلو میاد و تو صورت سپاس می

 

ی آره؟ فکر و ببردادم دخترم هتو گفتی زنم منم اجاز -

 کردی هر کی به هر کیه؟
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کشه و با صدای پایین تری سپاس دستی به سرش می

 ده:ادامه می

 

خانوم رحمانی نسیم زن منه، عقدش کردم،  -

و بیاره یا چرا اون، تونین بگین شناسنامشمی

 ی من تو جیبمه.شناسنامه

 

کنه و دستش رو توی جیب پشت جینش فرو می

گیره، کاش مامان نگاه ان میاسنامه رو سمت مامنش

نکنه، کاش این مرد رو بندازن بیرون، من پشیمونم، 

های لرزونش االن که صورت سرخ مامان و اون چشم

رو دیدم به غلط کردن افتادم، من اشتباه کردم، شاید 

تونست خالص بشه ولی من هیچ عمو یه جوری می
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 کنه و بهو باز میرتونم، مامان شناسنامه جوره نمی

تونه روی محض دیدن اسم کوفتیه من دیگه نمی

خوام سمتش برم که قبل از اون پاهاش وایسته، می

 کنه.عمه بهم حمله می

 

 ی چشم سفید این چه گندیه خدا بکشتت.دختره -

 

گیره و حین جیغ جیغ کردن موهام رو تو چنگش می

د گریه نکنه به کتک زدنم، مامان با صدای بلشروع می

ش نیستم که کاری نگار من دیگه عزیز کردهکنه و امی

 ریزه،کنه و فقط اشک میواسه کتک نخوردنم نمی

کنم ولی خوبه که اهورا به کمکم کاری واسه دفاع نمی

 کنه جدامون کنه.میاد و سعی می
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 ولش کن مامان. -

 

 ولم کن بچه بذار به خدمتش برسم. -

 

اینبار  ده کهاش ادامه میهعمه همچنان داره به ضربه

کشه و من سپاس با خشم سمتمون میاد و بازوم رو می

های عمه رو کنه و ضربهرو به پشت سرش هدایت می

 شینه.ش میسینه

 

و و به گند کشیدی، داداشمخدا لعنتت کنه، زندگیمون -

 انداختی زندان بابام بیمارستانه...
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 ۱۶۷پارت#
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کنه و انگار نفرین میگه و بیراه می وعمه یه ریز بد 

 کشه:قصد ساکت شدن نداره، سپاس فریاد می

 

 بسه دیگه. -

 

داره، شه و دست از زدن سپاس برمیعمه ساکت می

کشم و حین پاک کردن دستی به موهای پریشونم می

شینم و دستم رم و کنارش میاشکم سمت مامان می

اشکش روی  ذارم، نگاه پر ازرو روی زانوهاش می

زنم و بزرگترین شینه و من آروم پچ میصورتم می

 گم تا آروم بشه:دروغ زندگیم رو می
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 ببخشید مامان دوسش دارم. -

 

گیره و چادر رو روی سرش هاش رو گاز میلب

 بوسم.کشه، روی زانوش رو میمی

 

 بمیرم برات مامان. -

 

 شه.بازوم از پشت کشیده می

 

 به اعصابم. پاشو بریم گند زدین -

 

 کشه:اهورا باخشم فریاد می
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 نسیم با تو هیچ جا نمیاد عوضی. -

 

 تو خفه... -

 

کنم، روبه روش پرم و حرفش رو قطع میاز جام می

هاش لب ایستم و خیره به اون آبیه پر خون چشممی

 زنم:می

 

 شم میام.برو تو ماشین آماده می -

 

 جوئه.ی لبش رو میکنه و گوشهاخم می
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و اونجوری که باید گردمفقط ده دقیقه، بعد اون برمی -

 برمت.می

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 فقط ده دقیقه. -

 

چرخه و ه، میدارخیره به من دو قدم سمت عقب برمی

ره، با سری پایین افتاده سمت داخل از در بیرون می

 کنه به نفرین کردن.رم که عمه شروع میمی
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ی؟ تو کی اینقدر خیره سر شد ،خدا لعنتت کنه دختر -

حیایی؟ ی پوریا نیستی؟ چطوری اینقدر بیمگه بچه

 خدا بکشتت بچه.

 

 شنوم.شم و صدای مامان و میوارد اتاق می

 

و ی منو، حق نداری بچهسه پروانه ببند دهنتب -

 نفرین کنی.

 

گن، با شنوم چی میبندم و دیگه نمیدر رو می

م رو ن نداره کولهدی اشکی که قصد خشک شچشمه

 هامهخوام ببرم کتابدارم و تنها چیزهایی که میبرمی

ذارم، کنم و داخل کوله میپس همشون رو جمع می
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زنم و قصد ن مانتورو تن میرم و اولیسمت کمد می

زنم که کنم، کوله رو از روی زمین چنگ میرفتن می

ه بشه، دستی کنه و وارد میمامان در رو با ضرب باز می

کشه و جلو میاد، کوله رو از دستم صورت خیسش می

 کنه.کشه و پرتش میمی

 

 ذارم هیچ جا بری.و من نمیدر بیار لباسات -

 

 گیرم.دستش رو می

 

 شه عقد کردیم.مامان نمی -
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 ۱۶۸پارت#
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 گیره.بازوم رو نیشگون می

 

 هه من کی کی؟ بابات مردغلط کردی بی حیا با اجازه -

 بودم.نمرده 

 

 وای مامان نگو خدا نکنه. -

 

و مرگ بده، چرا یه کلمه به خدا بکنه ،ایشاال خدا من -

 خواد از جون ما؟من نگفتی؟ اصالً این پسره چی می

 

 ندازم.سرم رو پایین می
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ای در حقشون کرده که  دونم عمو چه بدینمی -

 اینجوری دیوونه شده.

 

و تو چرا خودت ی داشت؟طچه رب کرده که کرده به تو -

 انداختی وسط؟

 

 خواست مامان.و میمن -

 

 غلط کرده. -

 

 بوسم.ش رو میرم، گونهزنم و جلو میلبخند می
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ی نگران نباش مامان دوستم داره، دیدی که قبل همه -

 ها اومده بود خواستگاریم.این اتفاق

 

ه بره، تو مگو که دوست داره نمیآدم آبروی کسی -

 ودی اینجوری عقدت کرده؟!نواده باخبی

 

کرد باز جواب رد نه ولی بهش حق بده خب فکر می -

 دیم.می

 

های پشت سرهمی که از بیرون به صدای بوق

کنه که وقتم تموم رسه بهمون گوشزد میگوشمون می

 شده.
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من باید برم مامان زود میام پیشت با هم حرف  -

 زنیم نگران نباش.می

 

 .نگرانتم ختر مننرو د -

 

 بوسم.باز لپش رو می

 

 کنه.نباش، سپاس دوستم داره اذیتم نمی -

 

گم ولی شه اینقدر راحت دارم دروغ میباورم نمی

مجبورم تا دلش آروم بگیره وگرنه اینقدر خودخوری 
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رم و برش کنه تا مریض بشه، سمت کوله میمی

تاقم زنم و از ادارم، گوشیم رو از روی میز چنگ میمی

رم، جلوی رم، مستقیم سمت نیما میرون مییب

کنم بینه، محکم بغلش میتلویزیون نشسته و فیلم می

بوسمش، بغض جوری داره و چند بار پشت هم می

خوام تا راحت خودم رو کنه که فقط یه جا میم میخفه

کارم و از ی آخر رو روی پیشونیش میخالی کنم، بوسه

رم، تند تند دابرمی ون قدمشم و سمت بیرجام پا می

کنم کنم و به عمه و اهورا نگاه نمیهام رو پام میکفش

شنوم، نگاه آخر های زیر لبیش رو خوب میولی غرغر

دم به هایی که به شدت زیر دندونم فشار میرو با لب

بینمش، از زنم و میندازم و از در بیرون میخونه می
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که  نه بیادوسمت خ ماشین پیاده شده و انگار قصد داره

 توپه:با دیدنم می

 

 کجایی پس یه ساعته االف توام! -

 

شم، رم و سوار میگم و سمت ماشین میچیزی نمی

زمان کنه و همگیره و ماشین رو روشن میکنارم جا می

شکنه و با فشردن پدال گاز بغض منم با صدای بلند می

 رهنمیزنم زیر گریه، من اگه بمیرمم یادم زار زار می

طور کمر مادرم رو خم کردم اونم جلوی اقوام امروز چ

 شوهرش.

 

 و.خیلی خب حاال گوشم رفت ببند دهنت -
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 زنم:چرخم و جیغ میسمتش می

 

کثافت آشغال ازت متنفرم، گفتی نگو که خودت  -

خوای و ببری؟ تو مگه نگفتی نمیاینجوری بیای آبروم

 مادرم بشکنه پس چرا خودت شکستیش؟

 

 ه به صندلی ماشین بچسبم.شعث میایادش بفر

 

 ت نکردم.خفه شو تا خفه -
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دم، حجم زیادی از هام رو روی هم فشار میچشم

هام رو بند شه، دستاشک روی صورتم جاری می

 دم.ی سوزناکم ادامه میکنم و به گریهصورتم می
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 ۱۶۹پارت#

 

**** 

 

ونه ای خی سپاس ایستادم، دقیقاً وسط پذیرایی خونه

مش، شاید هیچ که تا قبل از این هیچ وقت ندیده بود

ای هم به دیدنش نداشتم ولی االن اینجام تو عالقه

ی منم هست ولی واسه من که االن مثالً خونهخونه ای 

حکم زندان رو داره، یه زندان با زندانبان وحشتناکش، 

تونم اینجا بدون مامان و نیما زندگی وای چطور می

شه؟ من حتی وقت فکر کردن به می کنم، مگه
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نبودنشون رو نداشتم تا خودم رو آماده کنم، نگاهی به 

زرگیه و به طرز زیبایی ی خیلی بندازم، خونهاطراف می

چیده شده، کار هر کسی بوده خیلی خوش سلیقه بوده، 

ی اوپن و کلی کابینت یه پذیرایی بزرگ با آشپزخونه

های روی هر اجتسلطنتیه سفید، چقدر من از این 

ها دقیقاً پشت سرمه و کابینت خوشم میاد، اتاق خواب

شون رو من وقت دید زدنشون رو ندارم اصالً حوصله

هم ندارم مگه من با میل خودم اومدم اینجا که حاال 

واسه زیباییش کیف کنم، ولی چیزی که نظرم رو جلب 

ی سمت راست ی بزرگ گوشهکنه دو تا پنجرهمی

یقاً عین همین رو تو دفتر کارش دیدم، قپذیرایی، د

اونجا هم پرده نبود اینجا هم نیست انگار این مرد 

نداره، یعنی از عالقه ای به پرده نصب کردن 
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های اطراف به اینجا دید نداره؟ پوفی آپارتمان

کشم، به من چه ربطی داره هر جور راحته همون کار می

شید کرو بکنه، این پارک کردن ماشین چقدر طول 

طور سرگردون الاقل بیاد بگه تکلیف من چیه، همون

شه، وسط پذیرایی ایستادم که سپاس وارد خونه می

رایی میاد و حین آوار شدن روی مستقیم سمت پذی

ای که اون وسط چیده شده سرویس مبل سرمه

هاش رو از کنه و دستسوئیچش رو روی میز پرت می

تی مبل تکیه شکنه و همراه سرش به پدو طرف باز می

 ناله:کشه و میده، پوف بلندی میمی

 

 پوف چه روز گندی بود. -
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هام رو م، دستیعنی پرروتر از این مرد تو زندگیم ندید

 توپم:زنم و حرصی میبه کمرم می

 

بایدم روز گندی باشه، یه تنه گند زدی به زندگی  -

 همه.

 

ی دست کنه و با انگشت اشارهسرش رو بلند می

 کنه.به خودش اشاره می راستش

 

 من گند زدم؟ -

 

 کنم.صورتم رو جمع می
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 معلومه که تو گند زدی، تو یه آدم حال به هم زنی. -

 

پرم، شه که ترسیده تو جام میبا ضرب از جاش پا می

اصالً انتظارش رو نداشتم، یه قدم جلو میاد سرش رو 

هام با لحنی کنه و خیره تو چشمتوی صورتم خم می

 گه:بره میپش قلبم رو باال میطکه 

 

و لگد بچه، زیپ کاری نکن بگیرمت زیر مشت -

سپاس آرومه  بینیو بکش، اینی که االن داری میدهنت

 بترس از روزی که بزنم به سیم آخر.

ش رو باال میاره و دقیقاً جلوی بینیم انگشت اشاره "

م رو از نوک انگشتش های چپ شدهگیره، چشممی
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دم که ادامه های وحشیش میبه چشم وگیرم می

 "دهمی

گم دست از کنایه زدن واسه آخرین بار دارم بهت می 

و اذیت کنه که کاری کنی که منبردار، دیگه حق نداری 

دی، اگه اینجوری بشه تاوان خیلی سختی پس می

زیادی باهات خوب برخورد کردم که هار شدی، حرف 

 شی.یمآخر؛ از این به بعد جلوی من خفه 

 

شه بی اهمیت به من سمت اتاق حرفش که تموم می

دم و سمتش ره، آب دهنم رو ترسیده قورت میمی

 گم:ی بلند میچرخم و با صدامی

 

 تو حق نداری با من اینجوری حرف بزنی. -
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چرخه، پوزخندی به ایسته و سمتم میتو درگاه در می

 یزنه و خیلی عادم میی صد درصد رنگ پریدهچهره

 گه:می

 

دم که چقدر حق دارم، االنم ساکت بهت نشون می -

 کنم.باش وگرنه به روش خودم ساکتت می

 

هام رو دو کوبه، دسترو محکم میگه و در این رو می

کنم و با جیغ خفه ای سمت اتاق طرف بدنم مشت می

کوبم و منم در رو مثل خودش محکم می رمکناریش می

کوبمشون پایی که محکم می تا تالفی کارش باشه، با

های شینم، با لبو روش می رمسمت تخت یه نفره می
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یه اتاق چرخونم، جمع شده نگاهم رو دور اتاق می

ی کوچیک با ساده با یه تخت و یه کمد و یه کتابخونه

کنم و خودم رو هام رو با زبونم تر میچند تا کتاب، لب

گردم که  هکنم، اینقدر گریاز پشت روی تخت پرت می

ذارم هام رو روی هم میهام سنگین شده، چشمچشم

تا فقط کمی از سوزششون کم بشه و فکرم به همه جا 

ره، واقعاً چی قراره بشه؟ نکنه بزنه زیرش خوچرخ می

عمو رو آزاد نکنه؟ وای اگه عمو بفهمه، آقاجون بفهمه، 

کنم که قراره چی بشه، خوام بهش فکر حتی نمی

فهمم کی کنم که نمیهام فکر میختیباینقدر به بد

 بره.خوابم می
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 ۱۷۰پارت#

 

**** 
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شم، با حس تکون خوردن شدید تنم کمی هوشیار می

رو بیشتر روی هم فشار  هامای خدا چه خبره؟ چشم

هام رو روی هم ، بابا من همش یه دقیقه چشمدممی

 ده؟ه اینجوری تکونم میگذاشتم کی دار

 

 ردی دختر، خواب به خواب بری پاشو.ا تو مُ دبه خ -

 

 دم.این دیگه کیه؟ دستم رو توی هوا تکون می

 

 ولم کن خوابم میاد. -
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پیچه و من مُصرم صدای خشنش تو گوشم می

 هام رو بسته نگهدارم.چشم

 

 گم.زهرمار، این خوابه مرگه؟ پاشو بهت می -

 

و از رکنم تا این مزاحم الفه بلند میباز دستم رو ک

 شه.بلند میخودم دورش کنم که صدای آخش 

 

 آخ کور شدم. -

 

چرخم تا بدنم رو به یه خواب راحت مهمون به پهلو می

شم، کنم که تو یه لحظه از جا کنده و تو هوا معلق می
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کشم، به هر چی که جلوی دستمه جیغ خفه ای می

ف پرت شدن رو از زنم که این حس مزخرچنگ می

شنوم صدای حرصی ای که اینبار می خودم دور کنم و

 دم واسه سپاسِ.تشخیص می

 

 خدا لعنتت کنه، االن گندش در میاد. -

 

 کنم به لگد پروندن و جیغ جیغ کردن:شروع می

 

 کنی بذارم پایین، با تو ام!چیکار می -
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زنه و جیغ بلند من با ی محکمی به باسنم میضربه 

هام تا آخر باز شه و چشمی یه زن همراه میخفه جیغ

 شه.می

 

ت چیکار خدا مرگم بده، پسرم این دختر رو شونه -

 کنه؟می

 

شم و با شنیدن صدای اون زن کامالً هوشیار می

، خاک بر سرم این دیگه کیه؟ گیرمهام رو گاز میلب

جفتمون تو همون حالت خشک شدیم و من نگاهم به 

م حالت توئه و اون زن دقیقاً پشتمه، صوردیوار روبه ر

ا شنیدن صدای یه مرد از گیره که اینبار بگریه می

 شم.خجالت آب می
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ها داریش بذارش پایین پسر، واسه خودته حاال حاال -

 عجله نکن.

 

انگار سپاس بیشتر از من هول شده که دقیقاً جای 

 خنده، وای خدا چیکار دارهده و میضربه رو ماساژ می

ایه تنش رو از پشت کنه جلوی اینا، تیشرت سورمهمی

ذاره و از رو زمین می خیلی آروم من زنم کهچنگ می

 گه:گیره و با خنده میپهلو تو بغلش می

 

 وروجک شوخیش گرفته بود. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

سرِ پایین افتادم رو باال میارم و رو به اون زن و مرد 

 کنم.سالم می

 

 سالم. -

 

 عروس خانوم. سالم به روی ماهت -

 

گفتن ندارم،  هستم که حرفی واسه اینقدر خجالت زده

از طرفی اون مرد با اون لبخند عجیب رو لبش بهم این 

ده که آب بشم برم تو زمین، جفتشون قابلیت رو می

 سمت ما میان.
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 سالم عروس خانوم. -

 

زنم و دستش رو که سمتم دراز شده لبخند کوچیکی می

های گرمش تضاد زیادی با تگیرم، دستو دستم می

 خ شده از استرسم داره.یپوست 

 

 سالم. -

 

های وحشتناکش اون زن نگاهی به سپاس و اون اخم

 گه:ندازه، چشم و ابرویی واسش میاد و با لبخند میمی

 

 کنی؟جناب اخمو ما رو معرفی نمی -
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خارونه و حین صاف کردن سپاس پشت سرش رو می

 کنه.یگلوش به اون زن اشاره م

 

 دایی "کنهمرد اشاره می نبه او "زنداییم هستن  -

 سلمان. 

 

ی شیرینی تو دستش اون مرد هم سمتم میاد و جعبه

 ذاره.رو روی میز عسلی مشکی رنگ جلومون می

 

 سالم دخترم. -
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 ۱۷۱پارت#
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 سالم دخترم. -

 

دونم االن زنه و میصورتم از هجوم خون نبض می

 زنم.حسابی سرخ شده، خجالت زده لبخند کوچیکی می

 

 سالم، من نسیم هستم. -

 

 زندایی به حرف میاد:

 

و فرشته ای ماشااهلل اسمتم مثل خودت خوشگله، ت -

 چیزی هستی اینقدر نازی؟
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 ندازم.سرم رو پایین می

 

 نظر لطفتونه. -

 

 لطف نیست نسیم جان حقیقته. -

 

 کنه.ها اشاره میسپاس به مبل

 

 بشینین. -

 

خیلی عجله داره که دست  رشینه و انگادایی زودتر می

 گه:سینه میبه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 خواستی بهماگه من دم محضر ندیده بودمت تو نمی -

 بگی عقد کردی؟

 

کنه و من سنگینی ایسته، مکثی میسپاس تو جاش می

 کنم.نگاه زندایش رو روی خودم حس می

 

نه دایی راستش یهویی شد، گفته بودم که مامان  -

 مخالفه دیگه منم...

 

 ده:یی ادامه میکنه و داسکوت می
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 و اینکه به کسی بگی رفتی عقد کردی. بدون اجازه -

 

 دم.ضیح میواستون تو -

 

زنن، میرم اینا دارن حرف میمن دارم از خجالت می

گیرم رو بهشون لبخند ساعد دست سپاس رو می

 زنم.می

 

پرم توی حرفتون ولی یه لحظه اجازه ببخشید می -

 دین؟می
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ه و من سپاس رو سمت اتاق دتکون می دایی سری

بندم و با شیم و در رو هم میکشم، وارد میخواب می

 گم:ی خیلی پایین اما عصبی میصدا

 

 چرا بیدارم نکردی؟ -

 

شه و عصبی تر از من غر مثل خودم دست به کمر می

 زنه:می

 

 واال تو خواب نبودی مُرده بودی، یه ربعه باال سرتم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خارونم، ی ابروم رو میپایین و گوشه ماز موضعم میا

 حق داره.

 

 خب من یه کم خوابم سنگینه. -

 

 زنه.پوزخند می

 

 میرم تو خواب.نگو یه کم، بگو می -

 

دارم و ی اتاق برمییه قدم سمت میز توالت گوشه

 دم.دستم رو توی هوا تکون می
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 خب حاال هی مُردی مُردی راه انداختی! -

 

ه پیشونیم ش رو بنگشت اشارهاحرصی جلو میاد و 

 کوبه.می

 

باز که عین آدم حرف نزدی، گند زدی طلبکارم  -

 !هستی؟

 

 دم.جای انگشتش رو ماساژ می

 

 خب من چیکار کنم، خوابم بُرد خب. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کنه.شه و چپ نگاهم میدست به کمر می

 

تونستم ردت کنم شدی میاگه مثل آدم بیدار می -

 کردم.رو حلش میاو یه جوری این ماجربری

 

خوابیدم ردشون ذاشتی همونجا میخب می -

 کردی.می

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

کشه، مارو دیدن که زنداییم فضوله همه جا سرک می -

 خواستم فعالً کسی بفهمه.اینجان، اه لعنتی نمی
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 کشم.لب پایینم رو زیر دندونم می

 

 حاال چیکار کنیم؟ -
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 ۱۷۲پارت#

 

 

 ار کنیم!؟ چیکالحا -

 

 کنم، فقط کافیه تو دهنت بسته باشه.درستش می -

 

با ابروهای تو هم و فکی که با حرص روی هم فشارش 

 کنم.دم، نگاهش میمی
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دم بسته باشه، شاید بهتره که بدونن تو قول نمی -

 چقدر پستی.

 

 شه.مز میآنی صورتش قر

یین اگیره و با صدای پی قویش میم رو با پنجهچونه

 گه:اما خشنی می

 

و ی اضافه از دهنت بیرون بیاد، تا کاریکافیه یه کلمه -

 که نباید باهات بکنم.
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شه الل باشم تا هر کاری که ترسیدم ولی دلیل نمی

خواد بکنه، گندی که نباید به آبروی من زده، همین می

 مون.ی خونهامروز تو

 

ن ما یب و کردی و اون عقد مسخرهکاری که نباید -

، دیگه چیکار مخونده شد. آبروم رو بردی پیش خانواده

 تونی بکنی؟می

 

ده و با صورتی که هاش رو روی هم فشار میدندون

خواد چیزی بگه که صدای شدیداً قرمز شده، می

 ده.زنداییش دقیقاً از پشت در اتاق اجازه نمی

 

 سپاس جان زندایی!؟ -
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صحبت کنیم ما  مانگار مزاحمت شدیم؟ بیا یه دو کلو 

 ریم.االن می

 

کنه و سرش رو سمتم سپاس با خشم به در نگاه می

 چرخونه.می

 

 کنم نسیم.دهنت باز بشه، نابودت می -

 

 شه.گیره و از اتاق خارج مینگاه وحشیش رو ازم می

وارد سرویس کوبم، پاهام رو عصبی به زمین می 

 م روشم تا یه کمی سر و وضع شلختهبهداشتی می

 رم.کنم و با یه نفس عمیق بیرون میمرتب می
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ی شم و لبخندی به چهرهوارد پذیرایی می

 زنم.هامون میمهمون

خوام سمت آشپزخونه برم که داییش صدام می 

 کنه:می

 

 بیا بشین عروس خانوم. -

 

 کنم.با دست به آشپزخونه اشاره می

 

 رم چای دم کنم.می -

 

 .الزم نیست عزیزم، بیا بشین -
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ندازم، به های تو همش مینگاهی به سپاس و اون اخم

 زمین خیره شده و صورتش رو به دستش تکیه داده.

گیرم. دایی رم و رو مبل یه نفره جا میآروم جلو می

 گه:گیره و رو به سپاس مینگاهش رو از من می

 

 خب؟ -

 

 کنه.وش رو صاف میسپاس گل

 

 خوای بدونی؟دایی چی می -

 ضیح بدم.و برات تونوبگو من هم 
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چطوری عقد کردی، وقتی مادرت از این قضیه خبر  -

 نداره؟

 

 چون مخالف بود. -

 

 زنه.دایی لبخند عصبی می

 

دونم اگه مادرت مخالف باشه تا اونجایی که من می -

چی پشت این  دی.تو اون کارو به هیچ وجه انجام نمی

 دونم؟داستان هست که من نمی
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 شه.یو جاش جابه جا متسپاس کمی عصبی 

 

 دنبال چی هستی دایی؟ -

 من عاشق شدم ازدواج کردم. 

 

خورم که حد نداره اینقدر از این حرفش حرص می

 دروغگوی لعنتی.

شه و چیزی رو دست خودم نیست که دهنم باز می 

 زنم:گم که گند میمی

 

 گه، عاشقم نیست.میدروغ  -
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 ۱۷۳پارت#
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شینه وم میی سپاس که ردهشهای درشت چشم

نه و دایی کره. زندایی با اخم نگاهم مینفسم می

 زنه.مبهوت لب می

 

 یعنی چی؟ -

 

رسه، ولی دونم این فکر احمقانه از کجا به ذهنم مینمی

کنم شاید بتونم خودم رو، عمو رو نجات بدم. از فکر می

 ی داییش مشخصه که آدم خوبیه.چهره

 

 .عموم به سپاس.. -
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 کنه:پره تو حرفم و با اخطار صدام میسپاس می

 

 نسیم!؟ -

 

 ندازم.ترسیدم رو بهش می نگاه

کشه که بدنم هاش جوری برام خط و نشون میچشم

 افته.به رعشه می

ی مبل ش روی دستههای مشت شدهنگاهم رو از دست

دم. قلبم داره هام رو روی هم فشار میگیرم و لبمی

 میاد تو دهنم.

 

 بگو دخترم. -
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 عموم... -

 

 تو. ودونمنسیم یه کلمه حرف بزنی، من می -

 

 توپه:داییش می

 

 گه؟ چیه این تهدیدا؟صبر کن ببینم چی می -

 

گم، بدون کشم و چیزی که نباید رو مینفس عمیقی می

 فکر کردن به عاقبتش.
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لعنت به من که فکر کردم این دایی سوپر منه و همین  

 بره.اینجا می االن من رو از

 

وم و به زور عقد کرده تا رضایت بده عمسپاس... من -

 از زندان آزاد بشه.

 و دوست نداره.من 

 

 خدا مرگم بده. -

 

 ره.العمل زنداییه و خونه تو سکوت فرو میاین عکس

های خشمگین سپاسه که بند دلم رو فقط صدای نفس

 کنه.پاره می
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 گه:دی مینپره و با صدای بلداییش از جا می

 

گه این دختر سپاس؟ به خدا اگه راست باشه چی می -

 و تو.دونممیمن 

 

 زنه.پره و مثل دایی داد میسپاس هم از جاش می

ی کنم. چهرهخودم رو ترسیده روی مبل جمع می

خشمگین این دو تا واسه من ترسناکترین چیزیه که 

 تونم ببینم:می

 

 دخالت نکنین. مشاین زندگیه منه، پس ممنون می -
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شت کوبه و دایی با انگش میزن دایی با دست رو گونه

 کنه.اشاره به من اشاره می

 

 و به زور عقد کردی؟تو این دختر -

 

 شه.زنه و دست به کمر میسپاس پوزخند می

 

شه به زور و میدایی جان ساده نباش، کدوم دختری -

 عقد کرد؟ 

رضایت به این  نکنه چون مادر منسیم داره اذیت می

 عقد نداشته.
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شه. می خوام چیزی بگم که خیلی زود متوجهمی

گیره و فکش رو روی ش رو سمتم میانگشت اشاره

 ده.هم فشار می

های قرمزش به جونم انداخته باعث وحشتی که چشم 

 شه دهنم رو ببندم.می

 گه:چرخه و آروم تر میباز سمت داییش می

 

کنین نیست. پس فکر می موضوع اونجوری که شما -

 شم که دخالت نکنین.نون میمم

 کنم.ونم چیکار دارم میدمن خوب می 

 

 سپاس تو عوض شدی پسر. -
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این چه طرز برخورد با ماست! چی شده؟ باز اون جهان 

 اومد تا گند بزنه به زندگی همه؟

 

 هیچ ربطی به جهان نداره. -
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 ۱۷۴پارت#

 

 

 داره.نهیچ ربطی به جهان  -

 

 جهان دیگه کیه!؟

خواد شه و با صورتی که میزن داییش از جا پا می 

 کنه.نشون بده خیلی بهش برخورده قصد رفتن می

 قلبم میاد تو دهنم، پس من چی؟   
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درست نشد؟! وای قرار نبود اینجوری بشه. چرا هیچی 

من قراره االن با این مردی که به حد مرگ عصبیه و 

یش قصد پاره شدن داره تنها نهای پبشوتمام رگ

 بشم؟! 

 

خب سلمان جان ما بهتره بریم، سپاس صالح  -

 دونه.و بهتر میخودش

 

خواد دستش رو بگیرم و التماس کنم یا چقد دلم می

تا کی؟ اون نره یا من رو با خودش ببره ولی فرار 

ی فرار م نوشته شده اجازهاسمی که تو شناسنامه

 ده.نمی
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سرش رو به تاسف  ندازه وسپاس می داییش نگاهی به

 ده.تکون می

 

 انتظار این رفتار رو ازت نداشتم پسر. -

من اومدم بهت تبریک بگم، ولی االن شک دارم به  

 کاری که کردی.

 

 کشه.سپاس کالفه دستی به صورتش می

 

خوام از شما، ولی من خوب دایی جان من معذرت می -

 کنم.دونم دارم چیکار میمی
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 خص شد ربطی به من نداره.ه، مششبا -

 

کنه و سپاس تا دم در داییش هم قصد رفتن می

 کنه.شون میهمراهی

وقتی اینجوری بدون خداحافظی خونه رو ترک کردن  

 یعنی دلگیرن و من این گند رو زدم.

کنم و لرزه عقب گردم مییی که از ترس میهابا دست

سم از درد فکنه و نپام محکم به پایه عسلی برخورد می

 ره ولی جرات صبر کردن ندارم.می

 خوام فرار کنم.من االن فقط می

ی پذیرایی و تاریکیه بیرون نگاهم رو از پنجره 

 گیرم.می
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دارم و چه بد که اتاق سمت اولین اتاق قدم بر می

 پاسه.خواب س

خوام عقب گرد کنم و برم تو فرستم و میلعنتی می

شه و سپاس ر باز میداتاقی که اول رفتم توش اما 

 شه.خشمگین وارد اتاق می

های سرخشه، جوری نفس نفس نگاهم به چشم 

شه. به ش به شدت باال پایین میزنه که سینهمی

 زنه.م پوزخند میصورت وحشت زده

 

حاال که خوب زبون درازی چی شد ترسیدی؟ تا  -

 کردی!می
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ر ایه قدم جلو میاد و لگد محکمی به صندلی کوچیک کن

 زنه.میز توالت می

کشم و قلبم دقیقاً مثل یه وحشت زده جیغ می 

هاش شکسته گنجشک خیس شده زیر بارونیه که بال

 زنه.و تند تند می

ولی یه فرقی داره من فقط بالم نشکسته، قلبمم  

رو با کارهایی که کرده م رو این مرد روبهشکسته، قلب

 شکسته.

م نگاه کرد و گفت رهای مادهمین امروز وقتی تو چشم 

ون قطره اشکی که روی صورت مامان نسیم زن منه و ا

حوام نقش بست، همون دقیقاً اون سنگی بود که پرت 

ی نازک قلبم. با فریادش تو جام شد سمت شیشه

 پرم.می
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 چرا الل شدی پس؟ -

 

گیرم تا مانع از پیشرویش کف دستم رو سمتش می

 بشم.

 

 و بگم.تشسخواستم رامن... من فقط می -

 

 زنه.ندازه و کنایه میابروهاش رو باال می

 

 ای خدا...چقدر تو راست گویی. -
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دم. من ی گلوم رو پر صدا فرو میآب دهن تلخ شده

 کنم.واقعا دارم سنگ کوب می

 

 اینجوری نکن سپاس. -

زنی؟ آروم ما که دشمن نیستیم، چرا اینقدر داد می 

 باش تا حرف بزنیم.

 

 کوبه.می تش رو به همسبا خشونت د

 

و شوهریم، باشه ایرادی گی ما زنآخ...راست می -

خوام، زودباش برس نداره همین االن ازت تمکین می

 به وظایف شوهرداریت.
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 ره.نفسم می

مردی که هیچ عالقه تونم با وای خدا نه، چطوری می 

 شه؟!ای بهش ندارم... نه مگه می

 .هش جیغم رو درمیارفریاد دوباره

 

 زود باش دیگه منتظر چی هستی؟ -
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 ۱۷۵پارت#

 

 

 ، منتظر چی هستی؟زود باش دیگه -

 

 ترسیده و بریده دستم رو باال میارم.
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 تو رو خدا.... -

 با من اینکارو نکن، من که گناهی ندارم. 

 گم نه، صبر کن یه مدت بگذره.اصالً من که نمی 

 

به کمرش  وکنه و دستش رهاش رو ریز میچشم

 زنه.می

 

 و نکنم؟، چه کاریگیفهمم چی مینمی -

خوام تو مگه زن من نیستی؟ پس چیزی که ازت می 

 وظیفته همین.
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کنی، اگه نه خودم و میی آدم کاری که گفتممثل بچه 

 دم.اونجوری که دوست دارم انجامش می

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می

 ار.رمن واقعاً دنبال یه راهیم واسه ف 

 زنم:با صدای پایینی پچ می 

 

 ترسم... من میمن. -

 

هام رو ، بلند، اینقدر بلند که با وحشت دستخندهمی

 ذارم.روی گوشم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

های ترسناکیه که آدم این خنده دقیقاً شبیهه اون فیلم 

 شه با دیدنشون.قبض روح می

 

ی شما و نخندون دختر، تو خانوادهوای خدا من -

 رثیه نگو که اولین بارته.اناموسی بی

 چقدر مضحکه واقعاً.ترسم هه می 

 

 شه.هام گشاد میچشم

زنه. آبرویی میشه داره به من انگ بیباورم نمی 

شدم؛ من با این کار شم، ولی کاش نمیعصبی می

 بهش سند دریدن غرورم رو دادم.
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ش رم و با مشت به سینهبا دو قدم سمتش می 

 کوبم.می

 

 که مثل تو کثافت نیستن. شغال، همهآعوضیه  -

 

 کنه.هام رو مهار میدست

چسبونه و تو صورتم فریاد رو به خودش می من 

 زنه:می

 

 شرفه متجاوزته.کثافت شماهایین، اون عموی بی -

 

 کشم.ی توانم جیغ میبا همه
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و هر چیزی که الیق و تکرار نکناینقدر این حرف -

 ت نده.بی من نسخودته به خانواده

 آبرو؟ما شدیم بی ذاره،مادرت با عموی من قرار می

 

شوک حرفم اینقدر براش زیاده که صورتش از خشم 

 شه.کبود می

خواد از حدقه هاش اینقدر درشت شده که میچشم 

 بیرون بزنه.

 شم؟خاک بر سرم من چرا الل نمی 

آخه این چی بود گفتم؟ من به مادرش تهمت زدم خدا  

 .هرو بکش من
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 :کشهده و فریاد میتکون سختی بهم می 

 

و ببینی الل کنم که هر وقت مننسیم کاری باهات می -

 بشی.

 زنی؟کثافت به مادر من تهمت می 

 

حتی فرصت وحشت کردن از حرفش هم پیدا  

 کنم.نمی

ی ره و با همهی دست راستش تو موهام فرو میپنجه 

م رو هم به دکشدش. جیغ از روی دردم دل خوتوان می

ه؟ مگه چقدر قدرت دارم درد میاره، من مگه چند سالم

که با مردی به هیکل سپاس درگیر بشم؟ با همون 
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کشونه و با صورت رو موهام من رو سمت تخت می

 کنه.تخت پرتم می

شینه و جوری صورتم رو روی خودش روی پاهام می 

تونم ده که هیچ تکونی نمیخوشخواب فشار می

 بخورم.

ا ذارم تام رو به زور روی مچ دستش میهتسد 

شه کم ی موهایی که داره کنده میفشارش روی ریشه

 بشه.

سرش رو پایین میاره و کنار گوشم با لحن ترسناکی 

 زنه:پچ می

 

 وقت تسویه حسابه تک دختر رحمانی. -
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 ۱۷۶پارت#
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هام کنه و من چشمی گوشم رو تر میهاش اللهبا لب

 دم.وی هم فشار میررو 

 

 سپاس نکن تو رو خدا، آی موهام کنده شد. -

 

 ده.اهمیتی نمی

شه محکم بمونم و اشک نریزم وقتی اینجوری مگه می 

 ذاره؟ یوحشیانه داره بدنم رو به تاراج م

آخ عمو، آخ عمو چیکار کردی که تاوان کارت رو من 

 باید اینجوری پس بدم؟
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ردن خشم این مرد افسار کی خالی چرا من باید وسیله 

 ه باشم؟ گسیخت

کنه و تیشرت قرمز رنگم رو به زور از تنم خارج می

 ندازه.همراه کمر شلوارم ناخونش بدنم رو خط می

کنم بدنم رو عی میشه و من ساز روم بلند می 

 بپوشونم.

 کشه.ی تخت میگیره و به لبهبا مکث پاهام رو می 

چند بارم کافیه و  ش واسه وحشتِدیدن بدن برهنه

به جیغ زدن و لگد پروندن ولی اون از  کنمشروع می

 کنه.تره که مهارم میمن قوی

 کنم:التماس می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

سپاس توروخدا، من چیکار کردم؟ گناهم چیه؟  -

 خدا اینجوری نه، من که نگفتم نه.روتو

 

کوبه. چقدر گیره و به تخت میمچ هر دو دستم رو می

ش رو ترسناک پیشونیش چهره یهای بیرون زدهرگ

 .کرده

های چفت شده روی صورتم از الی دندونروبه 

 غره:می

 

بهت گفتم رو دُم من پا نذار، گفتم ساکت باش  -

خواستم کاری نمی نسیم، پشیمون شده بودم، دیگه

 و االن زیر منی.باهات بکنم، ولی خودت کردی
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مادرم  و بیاره،و که اسم ناموسمذارم کسیزنده نمی 

 که باشه دیگه بدتر.

 

دم تا اشکم رو پس هام رو روی هم فشار میچشم

 بزنم و واضح تر ببینمش.

 

اشتباه کردم از دهنم در رفت، به خدا منظوری  -

 گفتی بی آبرو. نداشتم، تو به من

 

 تو مگه آبرو هم داری؟ -
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ره و من از برخورد ته ریشش سرش تو گردنم فرو می

 شم.جمع می به صورتم تو خودم

 

 ببخشید.... -

 و.بندم دهنمشم میخدا دیگه ساکت میبه 

 

 ره:صداش تحلیل می

 

شه فایده نداره، التماس نکن من دیگه دیگه نمی -

 کشه.ی بدنم تو رو فریاد میهخوامت، االن دیگه هممی

 

 کنم.سپاس خواهش می -
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هاش رج به رج تنم رو ده و دستاهمیتی به حرفم نمی

 کنه.می سلم

 کنه.های عمیق و کشدارش ترسم رو دو برابر مینفس 

 

 اوف... نسیم عطر تنت خوبه. -

 

ی گوشم دم که اللهی توانم تکون میخودم رو با همه

 غره:شه و همونجور مییهاش ممهمون دندون

 

 بسه دیگه... اینقدر تکون نخور لعنتی. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

حشتناک وست و اون درد فایدهتالشم واسه رهایی بی

 کنه.رو بهم هدیه می

ای نداره. زنم و دیگه تقال کردن هیچ فایدهجیغ می

ریزم و واسه این مرد روبه ریزم و اشک میاشک می

 روم هیچ ارزشی نداره.

شدم!؟ مگه نباید بوسیده د نوازش میمگه من نبای

 شدم ؟ پس چرا اینجوری!؟ می

 

و توی رم دونم چقدر گذشته که نفس بریده چونهنمی

زنم رو کج گیره و سر منی که شدید هق میدستش می

ذاره و من حتی اون کنه. لبش رو روی گوشم میمی

 زنه.های داغش حالم رو بهم مینفس
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، من امشب بهت تجاوز کردم و یادت باشه نسیماین -

و این یه رابطه نبود، تو تاوان اشتباه عموی متجاوزت

 پس دادی.

 

 .کشهتنش رو عقب می

کنم و هق خودم رو مثل یه جنین روی تخت جمع می 

 زنم بدون اشک.می

من دیگه اشکی ندارم، چیزی واسه از دست دادن  

 ندارم.

 هر چی که داشتم رو ازم گرفت، هر چی که از 

شه بالیدم، صداش باعث میداشتنشون به خودم می

 زیر چشمی بهش نگاه کنم.
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 تو... تو... -

 

س بزنم تونم حدندیده هم می نگاهش به جاییه که 

 چیه.

 کشه.دستش رو چند بار به صورتش و روی سرش می 

 

 کردم تو دختر......من فکر نمی -

 

 نالم:می
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مه مثل خودت کثافت... خیلی کثافتی، فکر کردی ه -

 هستن؟ هرزه

 

کنه و پوزخند کنه و شلوارش رو پاش میاخم می

 زنه.می

 

تر برخورد ستم شاید آرومندومن....فقط.... اگه می -

 گفتی.کردم همین، الل که نبودی میمی

 

 نالم:تو همون حال می

 

 ازت متنفرم. -
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کنه، پشیمون نیستم فقط... اگه و کم نمیتنفر دردت -

 تی دختری... من...گفمی

 

 ده.ادامه نمی

حتی این پشیمونی و گرفتگیه صورتش هم آرومم 

 کنه،.نمی

 

 وق بزنم.خواد عنم و دلم میکبا نفرت نگاهش می

 زنه.کشه و تیشرتش رو از زمین چنگ میپوفی می

 

 ترین آدم زندگیمی. خوره، تو منفورحالم ازت بهم می -
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 .زنهکنه و نیشخند مینگاهم می

 

این حرفت یادت باشه، چند روز دیگه نیای بگی  -

 عاشقت شدم.

 

ریختن  کره و من اشگه و از اتاق بیرون میاین رو می 

 گیرم.رو از سر می
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 ۱۷۷پارت#

 

**** 

 

کنم بدترین حال رو دارم تو زندگیم تجربه حس می

 کنم.می
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ی یه آنفوالنزای خیلی شدیده که انگار بدنم تو محاصره

هام از تو تیر هام و استخوناینجوری تمام ماهیچه

 کشه.می

 

 ها فردای ازدواجشون همینیعنی تمام تازه عروس

 یا فقط منم که اینجوریم؟ حال رو دارن!؟

کشم. دردی م رو از رو تخت پایین میبه زور تن خسته

 که تو تنم پیچیده غیر قابل تحمله.

ذارم و آخ دردناکی از گلوم دستم رو روی شکمم می 

 شه.خارج می

رم تا کنم و سمت حموم میبه زور کمرم رو صاف می 

 بره. از تنم بیرون یدوش بگیرم؛ بلکه این درد کوفتگ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 بندم.شم و در رو میوارد حموم می 

کنه تصویر صورت اولین چیزی که نظرم رو جلب می 

 رومه.ی روبهداغون خودم تو آینه

هام صورتم حسابی رنگ پریده و زرده و زیر چشم 

هام جوری تو خون شناوره که سیاه شده، سبزیه چشم

 هیچی از زیباییش نمونده.

 

رم زنم و سمت دوش میمیدی خودم پوزخن به تصویر 

 کنم.و بازش می

افته، اصالً واسه من خودم خواستم که اون اتفاق بی

 همین اینجام تا زودتر عمو رو نجات بدم.
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کردم اونم شاید اگه من اونجوری تحریکش نمی 

 داد.اینقدر خشونت به خرج نمی

ای من عصبیش کردم که به اینجا برسم که بهونه 

عمو نباشه ولی از حق نگذریم زندان موندن  هواس

 ترسیده بودم اونم خیلی زیاد.

 

دارم ولی واقعاً پاهام بدنم رو کمی زیر آب گرم نگه می 

جون به توانش رو نداره که وزنم رو تحمل کنه. بی

دم، کمرم مدام تیر های سرد حموم تکیه میسرامیک

د کمی خم اکنه. از درد زیکشه و دلم شدیداً درد میمی

تونه بهم کمک کنه م، اشتباه کردم حموم نمیشمی

 باید مسکن بخورم و بخوابم.
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بندم و با قامتی که خم شده از حموم بیرون آب رو می 

 رم.می

ی تنپوش سرمه خوره ولی مجبورم حولهحالم بهم می 

ای که تو رخت کن آویزونه رو تن بزنم چون اینجا 

 ای ندارم.حوله

 

ده انگار تمیزه، بیرون نمیکر بوی نم شخب خدارو 

هام رو که دیشب هر کدوم به ی اون لباسرم و همهمی

 پوشمشدارم و مییه طرف پرت شده رو برمی

 

اه لعنت به این وضعیت این چه ضعفیه که تو پاهامه و  

 لرزه؟مدام می
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شاید واقعاً دیشب زیر اون کولر روشن تا صبح سرما  

ازحال فردای ی نبود که من زخوردم وگرنه این چی

 رابطه شنیدم.

 

رم و دستگیره رو پایین با کمری خمیده سمت در می 

شه دم و به محض بیرون رفتن در ورودی هم باز میمی

ندازه شه. نگاهی به من میو اون عوضی وارد خونه می

 کنه.و سوئیچ و گوشیش رو روی کانتر پرت می

قدم سمت آشپزخونه  کنم وهام رو با زبونم تر میلب 

دارم که صداش اعصاب ضعیفم رو تحریک بر می

 کنه.می

 

 چه مرگته؟ -
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 ۱۷۸پارت#
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 چه مرگته؟ -

 

کنم و عصبی از این مدل حرف با نفرت نگاهش می

 توپم:زدنش اونم بعد اتفاق دیشب می

 

دیشب یه حیوون وحشی بهم تجاوز کرده، اینه  -

 مرگم.

 

 .شهپزخونه میشبی تفاوت وارد آ
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ره، حین باز کردن درش و برداشتن سمت یخچال می

 گه:بطری آب می

 

 اون حیوون وحشی دیشب آروم بود، بپا رم نکنه. -

 

رم، تا دم و سمت کابینت میوی هم فشار میفکم رو ر

یه مسکنی چیزی پیدا کنم؛ بلکه این درد لعنتی کم 

 بشه.

چیزی پیدا  کنم وها رو باز میپشت هم در کابینت

 کنم.نمی

 

 خوای!؟ چی می -
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 اعصابم داغون شد، اینقدر سروصدا نکن.

 

 دونم این چه حالیه که دارم.نمی

ه فقط بهم محبت کنه و خوام کمن االن یکی رو می 

 نوازشم کنه. 

شدم مثل مامان، مثل بابا تا وقتی بود مریض که می

 شدم.کردم و نوازش میفقط ناز می

 

تونم لرزششون که نمی هاییو با لب مچرخسمتش می 

 گم:رو مهار کنم می

 

 خوام، خیلی درد دارم.مُسکن می -
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 شه.بینم رنگ نگاهش رو که عوض میمی

هاش و صورتش کنه، توی چشمره نگاهم میکمی خی 

 زنه ولی مگه فرقی هم داره؟پشیمونی موج می

 

 سمتم میاد.

به وخیره سچرم که بهم میترسیده یه قدم عقب می 

 ه.کنبه صورتم، دستش رو بلند می

 بندم.هام رو میوحشت زده چشم

شنوم و آروم چشمم صدای باز شدن در کابینت رو می 

 .کنمرو باز می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کشه و درش رو باز ی کوچیک رو بیرون مییه جعبه 

 کنه.می

 

 ره عقب تر وایسته!؟چرا نمی 

 یکنه، آخه زیادبوی عطرش اعصابم و داغون می 

 خوش بوئه اه.

 گیره.کشه و سمتم میباالخره یه قرص بیرون می 

 

 بگیر... مُسکن. -

 

 گیرم.دم و قرص رو میتر سرم رو تکون میمظلوم
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کنه که با انگشت به ظرفشویی یره نگاهم میهنوز خ

 کنم.اشاره می

 

 برم آب بخورم؟ -

 

 کشه.گیره و عقب میلب پایینش رو گاز می

به همراه قرص  دارم ون آب برمیابا عجله یه لیو 

 خورم.می

 گه:شم که با من و من میاز درد کمی خم می 

 

 ... یه دوش آب گرم بتونه...... شایداومم -
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 پرم تو حرفش.می

 

 دوش گرفتم. -

 

 شم.کنم که با صداش متوقف میقصد رفتن می

 

 رضایت دادم. -

 

 دم.با ابروهای باال پریده نگاهم رو بهش می

 

 ... جدی؟ج -
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 ده.سرش رو تکون می

 

 آره... -

 ولی خُب تو خوشحال نباش. 

 "به خاطر اینکه بیاد بیرون ببینه چی به سر تو اومده 

نظرت چیه، اون رو  "زنهش میبه چونه دستش رو

 و بفرستم؟و واسش کادو کنمتختیه دیشبی

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا فرو می

ا داره کنم. چرعمو رو درک نمی زواقعاً این همه نفرت ا 

 کنه؟!این کارها رو باهاش می
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ی تونه بکنه، سرم رو به نشونهترسیده از کاری که می 

 دم.نه تکون می

 

 کنم.ن، خواهش مینک -
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 ۱۷۹پارت#

 

 

 شه.صورتش یه حالت عجیبی می

شه؛ باز جلو میاد و اینبار دستش دور کمرم حلقه می 

 ندازه.و سرش رو پایین میکوبه مش میکرو به ش نم

ی من رو تکرار زنه و جملهبا صدای پایینی پچ می 

 کنه:می
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 کنم!؟ نکن خواهش می -

 ست.اوممم.....چقدر تحریک کننده

 

کشم که دستش کنم و سرم رو کمی عقب میاخم می

روی صورتش شینه و سرم رو روبهم میروی چونه

 کنه.فیکس می

گردونه و روی رتم میوی اجزای صورنگاهش رو  

 کنه.هام مکث میلب

 کشه.کنه، شستش رو روی لبم میدستش رو بلند می 

 

 تا حاال.... کسی تو رو بوسیده؟ -
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 کنم، این چه سؤالیه؟! صورتم رو جمع می

 باید دیشب فهمیده باشه که اولینم با خودشه.

 

 ست.سؤالت مسخره -

گندی که زدی هنوز آثار  یو بگی وقتتونی اینچطور می

 زنه چه آدم عوضی ای هستی؟روی تختت جار می

 

تر میاد. حاال ده و کمی جلوهاش رو بهم فشار میلب

 دیگه بینیش چسبیده به بینیمه

بینم که ای که بهش زدم نشده. میانگار متوجه کنایه 

کنه و خیره ی لبش جا خوش میلبخند کوچیکی گوشه

 زنه:چ میبه لبم پ
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 پس یعنی نبوسیده. -

 چه بد، چون هیچ وقت قرار نیست بوسیده بشی.

 

جونم های بیدم و با دستفکم رو روی هم فشار می

 خوره.کنم هولش بدم؛ ولی تکون نمیسعی می

 

ولم کن، همچین آرزوی بوسیده شدنم ندارم؛  -

 مخصوصاً اگه اون مرد تو باشی.

 

 و به صورتمکنه و صورتش رسرش رو خم می

 چسبونه.می
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کاش با این لحن تو گوشم پچ نزنه من اینجوری ازش  

 ترسم.می

 

پرونی زنده شی خوشم میاد، جفتک میوحشی می -

 خوامت دختر.شم، همین االن میمی

 

 قلبم میاد تو دهنم.

افته. دستش کنم بدنم شدیداً به رعشه میحس می

وع خوره و من شرنوازش وار روی بدنم چرخ می

 واسه خالصی. ه تقال کردنبکنم می

 

 ولم کن کثافت، دست نزن بهم. -
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 زنه:گیره و پچ میبدن لرزونم رو تو حصار تنش می

 

 ی وحشی.هیش آروم باش گربه -

 

 .گیرهزیر گلوم رو گاز ریزی می

 

افتم که با های پهنش میبا مشت به جون شونه

تم به کنه و هر دو دستم رو پشهاش مهارم میدست

 کنه.ل میفهم ق
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گیره و حس خیسی زبونش روی شاهرگم توانم رو می

خوره من وحشت زده از چیزی که تو سرم چرخ می

 شم.حال میبی

ی دیگه بهم تحمیل کنه من حتماً اگه بخواد یه رابطه 

 میرم.می

 

 کشه.ی تیشرتم رو پایین مییقه 

به  م سرم رونرمی و رطوبت لبش روی استخون ترقوه 

هام دیگه هیچی ا سیاهی رفتن چشمندازه و بیمدوران 

 فهمم.نمی
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م از حال رفته نگاه هاگیج به اون دختر که روی دست

 کنم، چی شد!؟می

خواستم هم بکنم این من که هنوز کاری نکردم! نمی 

 فقط یه بازی بود. 

 دم.سرم رو کالفه تکون می 

رو زیر گردنش و دست  همراه پوف بلندی یه دستم 

ذارم و از روی زمین بلندش رو زیر زانوهاش می مدیگه

 کنم. می

 

 کنم.و در رو با پا باز می افتمسمت اتاق خوابم راه می

 ذارم.دختره رو روی تخت می 
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کنم و دست به کمر بهش کمر خم شدم رو صاف می 

 شم.خیره می

 

 این دختر واسه بودن با من زیادی ضعیفه. 

 ت به من که فکر نکردم امکان داره باکره باشه.عنل 

کرد و به این قضیه فکر شاید اگه خشم کورم نمی 

رو با دختری به ضعیفیه تار وحشیانهکردم اون رفمی

 کردم.نسیم نمی

 

کشم، چقدر من امروز کالفه دستی به پشت سرم می

 هستم.
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گیرم، از اون موهای طالیی رنگی نگاهم رو ازش می 

 روی صورتش ریخته. که

رم، االن دیگه فکر کردن به این چیزا سمت حموم می 

 ست.فایدهبی

 

کنم و روی رو باز میم های پیراهن مردونهدکمه 

 شم.کنم و وارد حموم میصندلی میز کارم پرتش می

 

امیدوارم کارهای اداریه اون عوضی زود انجام بشه و  

ش توی دست سهر چه زودتر بره خونه تا بفهمه نامو

 منه.
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کنم، با ریختن آب گرم روی بدنم دوش رو باز می 

ده؛ من این حال خوب رو حس خوبی بهم دست می

 خوام.این چند وقت شدیداً می بعد

 

 دیگه کاری نیست که نکرده باشم. 

هایی که داشتم فکر کنم، معموالً به رابطهمکث می

 زم با نسیم چیزی نیست که اکنم ولی رابطهنمی

 خاطرم بره.

شه یه دختر بکر رو کنارت داشته باشی و لذت مگه می 

 نبری؟ 

 

 چه حس خوبیه اینکه اولینِ کسی باشی.
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ش جلوی زدههاش و صورت وحشتنوز التماسه

 هامه.چشم

من آدم این عوضی بازی نبودم ولی خودش باعثش 

 م.شد با تحریک کردن اعصاب نداشته

 

 کالفگیم اضافه شده. کشم، سر درد هم بهپوفی می 

شم. تو گیرم و از حموم خارج میسریع دوش می 

ی تن پوشم دراز رخت کن دستم رو سمت حوله

 نم.کمی

 هام بهش متوجهبه محض بر خورد سر انگشت 

 شینه.شم و صورتم به اخم میخیسیش می
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 ی من خودش رو خشک کرده.ی احمق با حولهدختره 

واسه کنترل کردن خشمم  ندازم،دستم رو پایین می 

 کشم.تا نفس عمیق میچند 

متنفرم از اینکه کسی به لوازمم دست بزنه، اینقدر که 

 های اون طرف رو بشکونم.تخونتونم اسمی

 

 کنم.با همون بدن برهنه و خیس در رو باز می 

 

به محض بیرون رفتن جیغ اون دختر احمق هم به هوا 

ی تمیز تا حوله مرخیال سمت کمد میره و من بیمی

 بردارم.
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دارم، حین پیچیدن ی سفید رو برمیی دوم حولهقفسه 

و روی هاش رکنم، دستدور کمرم نگاهش می

 زنه:هاش گذاشته و غر میچشم

 

لطفاً یه کم رعایت کن، االن دیگه تنها نیستی تو این  -

 خونه.

 

هام رو روی ایستم و دستروش میبهرم و روجلو می

 کنم.می بسینه قال

 

 هات چرا رو صورتته مگه چیزی ندیده مونده؟دست -
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حیا هستی، بر عکسِ تو واسه اینکه نبینم چقدر بی -

 ی کسی.من دریده نیستم که زل بزنم به بدن برهنه

 

دارم که جیغ خفه کنم و یه قدم سمتش برمیاخم می

 ده.کشه و به تاج تخت تکیه میای می

نگاهش به منه که فهمید  ی پررو زیر چشمیدختره 

 صدم چیه.ق

 

 باز بزرگتر از دهنت حرف زدی؟! -
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 ۱۸۱پارت#

 

 

 تر از دهنت حرف زدی؟ باز بزرگ -
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 کنه.ی تسلیم بلند میدستش رو به نشونه

 

 باشه ببخشید. -

 

شم و دست راستم رو با حفظ اخمم دست به سینه می

 دم.م تکیه میچونه به

 

بیداری پس؟ فیلم بود رده بودی! چرا کتو مگه غش ن -

 آره؟
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کنه و هاش رو سریع روی شکمش مشت میدست

 گه:مظلوم می

 

 به خدا غش کرده بودم. -

 

دم تا جلوی لبخند احتمالی هام رو روی هم فشار میلب

 از خنگ بازیه این دختر رو بگیرم.

 

های درشت سبزش بهم نگاه اینجوری که با اون چشم 

 ازه.ندی چکمه پوش میقاً من رو یاد گربهیکنه، دقمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خوشم نمیاد از این بچه بازیا، آخرین بارت بود غش  -

 کردی.

 

 ده.خوره و فکش رو روی هم فشار میحرص می

 

 مگه غش کردنم دست خودمه؟ -

 

 دم.دستم رو توی هوا تکون می

 

 دست خودته.و ضعیف نبودنت که نترسیدن -

 

 :زنهکنه و غر میاخم می
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و پای تو بیوفته فرداش غش زیر دست هرکولم -

 کنه من که جای خود دارم.می

 

تونم جلوی اون لبخندی رو بگیرم که دیگه واقعاً نمی 

هام بهم فشار میاره؛ پس داره واسه نشستن روی لب

رم و هام میگیرم و سمت کمد لباسنگاهم رو ازش می

 گم:تن زدن تیشرت و اسلشم محکم میحین 

 

 برو خرید کن هر چی که الزم داری. -

 

من همه چی دارم الزم ندارم خرید کنم، فقط باید  -

 برم خونه بردارم.
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 غرم:چرخم و میبا اخم سمتش می

 

 و کی بهت اجازه داده همچین کاری کنی؟ -

 

پره و سمتم میاد و با احتیاط ترسیده از جاش می

 گه:می

 

 سپاس!؟ -

ی رفتن پیش گفتی اجازهنو نذاشتیم، تو این قرار 

 و ندارم.رمماد

 میرم.من اگه نیما رو نبینم می 
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 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 واقعاً اینقدرش ازم برنمیاد. 

 

 کنم.در موردش فکر می -

ی پدریم، یه ریم خونهو بکن، از فردا میکاری که گفتم

 مدت اونجاییم.

 

 ونجا... چرا؟ا -

 

 دم:محکم جواب می
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 گم.من میون چ -

 

 همچین قراری نداشتیم. -

 

 چرخم.سمتش می

 

ی دیشب هیچ قراری نذاشتم، جز برنامهمن با تو به -

 پس هی نگو قرار نداشتیم مفهومه؟

 

 کنه.جوئه و سکوت میلبش رو می

کنه که یه زنه تحریکم میهمین خوبه، وقتی حرف می 

 بیارم؛ پس بهتره دهنش بسته باشه.  بالیی سرش
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 زنم.گیرم و از اتاق بیرون میحالتم رو ازش میاه بیگن

رم تا سفارش غذا بدم، شدیداً سمت تلفن می 

گرسنمه و وقتی گرسنه باشم مغزم درست کار 

 کنه.نمی

 

دم و سمت سفارش دو تا پیتزا و مخلفاتش رو می 

 رم.تلویزیون می

 دم.مبل لم می کنم و رویروشنش می 
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 ۱۸۲پارت#

 

**** 

 

 ندازم.نگاهی به صورت منتظرش می
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صله دونم اون قیمت با چیزی که عرفه خیلی فامی -

 داره.

 

 ده.مهرشاد سرش رو تکون می

 

 چیکار کنم پس؟ ردش کنم دیگه؟ -

 

دم و با خودکارم روی میز ضرب به پشتیه مبل تکیه می

 گیرم.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

این شاپوری بدجوری داره سوسه میاد، باید یه  -

 ی واسش بکنیم.رفک

 

 شه.از جاش پا می

 

گم تو عصبانیت تصمیم نگیر واسه وقتی بهت می -

شی اصالً هاست، تو وقتی عصبی میور موقعاینج

 کنی.فهمی داری چیکار مینمی

 

خوام چیزی بگم که با صدای گیرم و میلبم رو گاز می

 کنم.داد و فریادی که از بیرون میاد اخم می
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شم ه نیم خیز میرده، به محض اینکمصدای فریاد یه  

 شه.در باز می

 

ت من شه و سمپرهام با صورت قرمز داخل می

ده، مشتش دوئه، حتی فرصت فکر کردن بهم نمیمی

 زنه:کوبه و فریاد میی توانش رو فکم میرو با همه

 

 کشمت.کثافت عوضی می -

 

ذارم و با خشم بهش نگاه دستم رو روی فکم می

 کنم.می

 قعیت خوبیه تا یه کم آروم بشم.مو بخ 
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کنم، مشت بعدی از سمت گم، نه فکر مینه چیزی می 

 شه.ن زده میم

کشه و با کمر به دیوار پشت سرش فریادی می 

 غرم:کنه و من میبرخورد می

 

 ی کی پا شدی اومدی اینجا؟با اجازه -

 

 داره.ش رو از دیوار برمیتکیه

 

 و حیوون.ببند دهنت -

 

 دوئه.از بهت بیرون میاد و سمتمون می شادرمه
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. حاال افتیممثل دو تا حیوون وحشی به جون هم می 

دیگه امیر هم وارد اتاق شده و با مهرشاد قصد دارن 

 جدامون کنن.

 

ی زورم لگد محکمی شم اما با همهبه عقب کشیده می 

 کوبم.روی رانش می

م رو کم نفریاد از روی دردش فقط یه کم از آتیش درو

 کنه.می

 کشه:مهرشاد عربده می 

 

 ؟کنی سپاس بزرگتر حالیت نیست توچه غلطی می -
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 غرم:می

 

 نه... نه حالیم نیست. -

 

هاش هیچ تأثیری کنه و بد و بیراهباز سمتم حمله می

 روی من نداره.

دونم از چی سوخته که االن اینجوری یقه من خوب می 

نگیشه که تو ردره؛ دردش اون ناموس چشم می

 ی من و توی تخت منه.خونه
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رو و اون  کنه و امیر پرهامو مهار میمهرشاد به زور من

 کشه:عوضی فریاد می

 

 کنم.ت میهام خفهکشمت بی پدر، با همین دستمی -

 

خوام سمتش برم که کنم و میصورتم رو جمع می

 توپم:ذاره و من میمهرشاد نمی

 

و خوای منتویه زپرتی می ،ناموسخفه شو بابا بی -

 بکشی؟

 

 کثافت دست رو ناموسم گذاشتی خونت حالله. -
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ت بود، االن دیگه زن منه پس واسه زن من ناموس -

 رگ گردن باد نکن.

 

 کشه:پرهام فریادی می

 

 عوضی نسیم کجاست؟ -
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 ۱۸۳پارت#

 

 

 عوضی نسیم کجاست؟ -

 

 ی من.تو خونه -
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از  مهرشاد چیزی نیست که یهای درشت شدهچشم

هاش از دور هام دور بمونه، به وضوح دستجلوی چشم

های پرهام گم شه و صداش تو فریادبدنم شل می

 شه.می

 

 نسیم!؟ -

 

 بی همه چیز نسیم من کجاست؟  -

 کنم ازت.به خدا شکایت می

 

 خندم.می
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م پیش باشه برو شکایت کن، بگو برادر زاده -

 شوهرشه.

 اسه پا تختی دعوتت کنم.یادم رفت و آخ راستی 

 

های مورد کنم پنجرهشه که حس میجوری عربده می

 لرزه.م میعالقه

 

کشمت، تو حق نداری به ناموس من کثافت می -

 کشمت.دست بزنی می
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آویزونه  های مهرشاد کنار بدنشحاال دیگه عمالً دست

به زمین، مهارم نکرده ولی ش خیره و صورت مات شده

خوام که حمله کنم؛ همین جلز و ولز کردنش م نمینم

 ه.دبهم زندگی می

 

باید اعتراف کنم حق با عمو بود، تنها راه عذاب دادن  

 این مرد همین دختره.

  

های شرکت چرخم، تک و توک بچهسمت در باز می

 گم:ی با اخم میجلوی درن، رو به منش

 

 زنگ بزن صدو ده خودتونم برین بیرون. -
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شن و من با گن و زود متفرق میمی چشمی همه

 شینم.آرامش روی صندلی می

 

 ولم کن. -

 

 کنم.به امیر اشاره می

 

ولش کن بذار بیاد دو تا دیگه مشت بزنه، صدو ده  -

 ندازنش زندون.برن میهم توراهه واسم بهتره، می
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ده و حرفم سر عقلش میاره که امیر رو هول میانگار 

 گیره.می انگشتش رو سمت من

 

ی تو و ببر پیش نسیم، اون دختر تو خونهمن -

 مونه.نمی

 

 زنم.م میدستم رو به چونه

خواستم که اون دختر رو اگه تا االنم یه درصد می

کنم. انگار پیش بفرستم خونه االن دیگه اینکار رو نمی

 ده.یشتر عذابشون میمن موندن ب
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ستم پیش رنسیم زنمه من دوسش دارم، چرا باید بف -

 تو؟

 

 ست.دِ عوضی دوسش نداری، اون فقط یه دختر بچه -

 و اذیت نکن.خاطر مشکلت با من اونبه 

 

 افته.امیر بی حرف سمت در اتاق راه می

این پسر همیشه با شعور بود، کاش مهرشاد رو هم با 

 سمه اینجا ایستاده که چی بشه؟خودش ببره مثل مج

 

 کنم.به در اشاره می 
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یا بگم بندازنت بیرون؟ شایدم ترجیح بیرون  یرمی -

 دی پلیس سر برسه.می
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 ۱۸۴پارت#

 

 

کنه از راه کشه و سعی میدستش رو روی صورتش می

 دیگه ای وارد بشه ولی مگه اهمیتی هم داره؟

 

دم پسر. اصالً و میدو برابر پولی که بهت بدهکارم -

 ش.ت خونهسو بفرباز بندازم زندون ولی اون دختر

 

ه ی لبم به مهرشاد ککنم و حین جوییدن گوشهاخم می

 کنم.هنوز تو همون حالته نگاه می
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خواستم هیچکس بفهمه چطور نسیم رو عقد من نمی 

هام. از الی فک کردم ولی این عوضی گند زد به برنامه

 غرم:قفل شده می

 

 مونه، بزن به چاک.نسیم پیش من می -

 

 ده:تر ادامه میآروم ویه قدم جلو میاد 

 

 ؟من چیکارت کردم که تاوانش شده این -

 

های گره کردم رو شه، مشتصورتم از خشم قرمز می

 دارم.کنار بدنم نگه می
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گه چیکارت شم، داره میمن دارم از خشم منفجر می

 کردم، لعنتی.

 

 و دیگه اینورا پیدات نشه.برو بیرون -

و ده، اینسیم پس مینزنی و که تو میتاوان هر گندی 

 یادت باشه.

 

باز سمتم خیز برداره که خواد انگار آتیشش زدم، می

 کنه.صدای منشی متوقفش می

 

 و ده اومدن.جناب نیکزاد از صد -
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 زنم.های پرهام پوزخند میخیره تو چشم

های مشت شده و ده و با دستسرش رو تکون می

 :زنهعصبی حین بیرون رفتن از اتاق داد می

 

 گیرم عوضی.و ازت مینسیم -

 

م و سمت مهرشاد دهام رو روی هم فشار میلب 

 ذارم.رم، دستم رو روی کتفش میمی

 

 چته؟ -

 

 کنم.نگاهش رو باال میاره و من اخم می
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 لرزونه؟چی تو نگاهشه که تنم رو می

 

 و عقد کردی؟نسیم -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 آره چطور؟ -

 

 ده:میه و با مکث جواب نکخیره نگاهم می

 

 هیچی.... -

 مبارک باشه. 
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ره و ادامه کشه، سمت در میو عقب میش رشونه

 ده:می

 

 کشه.رم خونه، امروز دیگه اعصابم نمیمن می -

 

ندازم و نگاهم رو از مسیر رفتنش ابرویی باال می

 گیرم، این دیگه چه مرگش شد؟!می
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 ۱۸۵پارت#

 

**** 

 

 گم:کنم و حین باز کردن در میمی و خاموشرماشین 
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 پیاده شو. -

 

 صبر کن... -

 

 چرخم.کشم و سمتش میپوفی می

 

 چیه باز؟ -

 

 کنه.حین جویدن ناخونش به خونه نگاه می

 

 من... -

 شه.روم نمی 
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 کنم.م رو جمع میصورت

 

 و صد بار گفتی.این -

 شم.پیاده شو دارم عصبی می 

 

شنوم شم و میر کردنش پیاده میغبی اهمیت به غر 

 ی زیر لبیش رو.جمله

 

 .و ببرهمردشور اون اعصابت -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب
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 کنم تا پیاده بشه.کوبم و صبر نمیبا یه مکث در رو می 

رم و صدای دوییدنش روی سنگ می سمت ورودی 

 خواد جا بمونه.ده نمیها نشون میفرش

 

ران باز و رودی در توسط ایوبه محض رسیدن  

 شه.نگاهش روی نسیم قفل می

 کنم.کنم و با ابرو به داخل اشاره میگلوم رو صاف می 

 

 مامان بیداره؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می
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 بله... توی پذیرایی هستن. -

 

 گم:شم و حین رفتن سمت پذیرایی میمی وارد

 

 و از صندوق بیاره.بگو مصطفی چمدون -

 

 ا.قچشم آ -

 

 کنم.رو رو واسه رسیدن به پذیرایی طی میراه

 

کنم تا ذارم و صبر میدستم رو روی دستگیره می 

 شم.نسیم بهم برسه، به محض رسیدن وارد می
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هاش مشینه و اخهمون اول نگاه مامان روی ما می 

 ده جا نخورده.نشون می

قطعاً دایی همه چیز رو براش گفته که االن منتظر یه  

 ی کوچیکه تا منفجر بشه.جرقه

 ایستم.رو به روش با حفظ اخمم می 

هام رو توی جیبم سر زنم و دستکتم رو کنار می 

 دم.می

 

 سالم. -

 

ش به نسیمه و اون دختر از ده و نگاه خیرهجوابی نمی

 ش.ش رو خم کرده که رسیده به سینهبس سر
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 شه به حرف میاد.سکوتم که طوالنی می 

 

 کنه!؟نجا چیکار مییاین دختر ا -
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 ۱۸۶رتپا#

 

 

 کنه؟این دختر اینجا چیکار می -

 

 خارونم.ی بینیم رو میگوشه

 

 هر جا من باشم زنم هم باید باشه. -

 

 زنه.پره و جیغ میاز جا می
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 ور شده.انگار جرقه رو زدم که خشمش شعله 

 

 زنت...؟ -

 

گیره، یداره و پشتم پناه منسیم یه قدم سمتم برمی

تونه نه مادر من میکی احمق چطور فکر میدختره

 بهش آسیب بزنه، وقتی مهربونترین زن روی زمینه؟

 

 سپاس چیکار کردی؟ -

 و بکشی آره؟خوای منمی 

 

 گیرم.رم و بازوهاش رو توی دستم میجلو می
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 سلطانم.... -

و بدون دلیل انجام خوشگل من، تا حاال شده من کاری 

 بدم؟

 

 اله:نمی

 

 ترسم.از همون دلیلت می -

هان چی به خوردت داده که االن این دختر ج 

 و شده زنت اونم به زور؟اینجاست

 

 زنم.لبخند می
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و زده دونم چرا بهت این حرفبه دایی هم گفتم، نمی -

 و دوست دارم.ولی من نسیم

 

 شناسمت، تا دیر نشده بفرست بره.نداری من می -

 

 م.دسرم رو تکون می

 

ایی بره شما هم خوامش، قرار نیست جدارم، می -

 و قبول کن.این

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میلب
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این دختر  "صداش رو پایین میاره "کاش دروغ نگی  -

 ش نکن.گناه داره نگاش کن مثل برگ گله پژمرده

 

 کنم.اخم می

برگ گل؟ اگه اون تجاوز رو در نظر نگیریم باز اذیتش  

 نه؟ کردم یا

 

 کنم.نمی -

 

ره و رو به گیره و سمت نسیم مینگاهش رو ازم می

 ایسته.روش می
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 ترت بهت یاد نداده سالم کنی؟بزرگ -

 

دم بهشون. نسیم شینم و نگاهم رو میروی مبل می

 کنه.سرش رو بلند می

 این دختر زبونش خیلی درازه. 

 

 چرا... -

س وفقط در مورد اینکه با خانواده ای که عر 

و یادم کنم اجباریشون شدم چطوری باید برخورد

 دیدن.و تو طالعم نمیندادن، آخه این
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 ته، هیچوقت ازش خوشم نیومد.زبونت شبیهه عمه -

 

 ها متقابله.قطعاً حس -

 

 توپم:می

 

 درست صحبت کن. -

 

 کنه.نگاهم می

 

 آخ... -

 ببخشید شوهر زوری قصد بی احترامی نداشتم.
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 رو بستی؟ و ازشمشیر -
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 ۱۸۷پارت#

 

 

 و از رو بستی؟شمشیر -

 

 ذاره تا جوابش رو بدم.سؤال مامان نمی

 گه:ده به مامان و با لحن آرومی مینگاهش رو می

 

 وا نیستم که شمشیر بکشم.من اهل دع -

رویاهام خراب شده، فقط بذارین چند تاش باهام  

 بمونه همین.
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ی غلیظی بهم م چشم غرهخکنه و با امامان نگاهم می

 کشم.ره که پوف کالفه ای میمی

 

گیره، تا زمانی که اینجایی و ازت نمیهیچکس رویات -

و خودمو اطراف تمثل شکرانه هستی، البته اگه خانواده

 زندگیمون نبینم.

 

 گه.اینبار چیزی نمی

 ده:داره که نسیم ادامه میها قدم برمیمامان سمت پله

 

 نوم؟اسلطان خ -
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من مقصر هیچی نیستم، اگه حرفی زدم که ناراحت  

 خوام.شدین، معذرت می

 

 مهم نیست. -

 

ده به من و من با ره نگاهش رو میمامان که می

 :گمهای ریز شده میچشم

 

 خوای آدم بشی نه؟تو نمی -

 

 گه.جوئه و چیزی نمیی لبش رو میگوشه
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ن به ودم به ایران و مصطفی که چمدنگاهم رو می 

 شن، ایران جلو میاد.دست وارد می

 

 و آماده کنم؟اتاق خودتون -

 

 آره... -

 هارو تو کمد جدا بچین قاطی نشن.فقط لباس 

 

 چشم. -

 

 پرسه:رو به من می رن نسیمها که میسمت پله
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 اتاق من کدومه؟ -

 

 کنم.خیره نگاهش می

این دختر با خودش چه فکری کرده؟ تمام سعیم واسه  

هام کش دیدن بهش بی فایده ست، باالخره لبننخ

 شه.ف دندونام پیدا میمیاد و ردی

 

 اتاقت؟ -

 

 ده:حق به جانب جواب می
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ج زوریه دونن این ازدوابله اتاقم، االن که همه می -

 لزومی نداره تو یه اتاق بخوابیم.

 

شم. سمتش کنم و از جام پا میصورتم رو جمع می

 ایستم.ازش می یی کمرم و تو فاصلهمی

 

 و نشنیدی به مادرم چی گفتم؟کری -

 

 باور نکرد. -

 

 ی توئه که باور کنه.اونش دیگه وظیفه -
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 پره.زنه و من پلک چپم عصبی مینیشخند می

 

 اً اینکارو بکنم.عمر -

 

 غرم:صدام رو پایین میارم و از الی فک قفل شده می

 

 پس امشب باید تو تخت بهت حالی کنم. -

 

 گه:پره و بریده میح رنگ صورتش میوضو به

 

 تو... تو گفتی فقط یه شب. -
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 گم:زنم و متفکر میم میدستم رو به چونه

 

 من گفتم یه شب!؟ -

 و باید در اختیارم باشی.ن منیکِی که یادم نمیاد؟ تو ز 

 

چرخه و باز ش میهای مشت شدهنگاهم سمت دست

 گرده.هاش برمیسمت چشم

 

 رم...فازت متن -

 تو منفورترین آدم زندگیمی. 

 

 کنی که حست واسم مهمه؟چرا فکر می -
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 ره.ها میده و سمت پلههاش رو روی هم فشار میلب

ده نیازی به یقطعاً ایران اتاقش رو بهش نشون م

 پیگیری نیست...
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 ۱۸۸پارت#

 

******** 

 

 بازم این حس بدِ تکون خوردن.

کنن؟ به خدا ب بیدار میری از خواوآخه چرا من و اینج 

 من گناه دارم.

ش هوشیارم کنم که صدای ترسیدهتوجهی بهش نمی

 کنه.می
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 وای خدا... -

 شی!؟نسیم چرا بیدار نمی

 

 کنم.چرخونم و یه چشمم رو باز میسرم رو سمتش می

به شکرانه که با صورت رنگ پریده کنارم نشسته نگاه  

 کشه.فی میبازم، پو مکنم و به محض دیدن چشمی

 

 اوف.... -

شی؟ سه ساعته دارم صدات مردم دختر چرا بیدار نمی 

 کنم.می
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 شینم.کشم و روی تخت میدستی به چشمم می

 

 ببخشید، یه کمی خوابم سنگینه. -

 

 خنده.می

 

 یه کمی؟ -

 

 خارونم.کنم و سرم رو میهام رو جمع میلب

 

 از یه کمی بیشتر. -
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 .زنهبشکنی می

 

 رسته.این د -

خواستم بهت خب زنداداش خوشگلم، دیشب می 

و دیگه خبری ازت تبریک بگم ولی اومدی تو این اتاق

 نشد، طاقتم تموم شد اومدم سراغت.

 

 ببخشید یه کمی خسته بودم. -

 

 اشکالی نداره، حاال پاشو بریم صبحانه بخوریم. -

 

 پرسم:ره که میدم و سمت در میسری تکون می
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 یینه؟... پاپاسس -

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

 چی شد، دلت تنگ شده؟ -

 

خوام سر به گم میزنم و توی دلم میلبخند زوری می

دم که تنش نباشه ولی سری به تأیید حرفش تکون می

 ده:ادامه می

 

 صبح زود رفت. -
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 باشه. -

 

 من رفتم زود بیا. -

 

شم. سمت به محض رفتنش از روی تخت بلند می

رم و یه دست لباس مناسب بیرون یکوچیکم م نچمدو

 کشم،.می

 شم.خیلی زود واسه رفتن سر میز صبحانه آماده می
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ایستم و پشت دیوار منتهی به آشپزخونه با استرس می

کنم پشت هم نفس عمیق بکشم تا آروم سعی می

 بشم.

 ترسم.من واقعاً از روبه رو شدن با سلطان خانوم می 

رسه، باعث گوشم می شت سرم بهپصدای پایی که از 

شه با عجله از پشت دیوار بیرون بیام و وارد می

 ی شیک و مجللشون بشم.آشپزخونه

 

پشت میز به همراه شکرانه نشستن و به محض دیدنم  

 کنم.سالم می

 

 سالم صبح بخیر. -
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 ۱۸۹پارت#
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 سالم صبح بخیر. -

 

 .کنه بشینمشکرانه با لبخند اشاره می

 

 بشین زن داداش. -

 

نیم نگاهی به سلطان خانوم و اون مدل شیک صبحانه 

 ندازم.خوردنش می

 .گیرمرم و پشت میز جا میسمت صندلی خالی می 
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 بخور زنداداش. -

 

 دم.با لبخند سری تکون می

 

 باشه، ممنون. -

 

گیرم که ی کوچیکی با خامه واسه خودم میلقمه

 سلطان خانوم به حرف میاد.

 

 مادرت در جریان قضیه هست؟ -

 

 پرسم:کنم و با احتیاط مینگاهش می
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 کدوم قضیه؟ -

 

 کنه.با اخم نگاهم می

 

 ازدواجت با سپاس. -

 

 دونه.میبله  -

 

 خوبه، پدرت چی؟ -

 

 ندازم.سرم رو پایین می
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 چند سال پیش تو یه تصادف از دستش دادیم. -

 

دای غمگینی صافته و با ی تو دستش روی میز میلقمه

 گه:می

 

 پوریا مُرده؟ -

 

تعجبم از به زبون آوردن اسم پدری که خودم نگفتمش 

شنایی زدم که این آخیلی زیاد نیست، تقریباً حدس می

 ست فقط چی؟ کاش بدونم.از گذشته
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 بله. -

 

 خیلی ناراحت شدم، متأسفم. -

 

 ممنون. -

 

 شه.از پشت میز بلند می

 

م هر تونه تو رو ببینه، تو هیمادرت هر وقت بخواد م -

وقت خواستی به دیدنش برو، این یه ازدواج معمولیه، 

و دیگه ی اجبار رو کالً فراموش کنپس این قضیه

 "گیرهش رو سمتم میانگشت اشاره "رش نکن تکرا
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کنم فقط مادرت، نبینم دو روز دیگه اون ولی تأکید می

باز  مو پسرخاندان پدریت هم پاشون به زندگیه من

 بشه که هیچ خوشم نمیاد.

 

 گم:هاش محکم میخیره تو چشم

 

 ی من چیه؟ شما مشکلت با خانواده -

و دارم کیکاش بگین تا منم بدونم چوب اشتباه 

 خورم.می

 

پره، به موهای خوش حالتش کنم رنگش میحس می

 کشه.دست می
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هیچی نیست، گذشته رو هم نزن دختر از من به تو  -

نوش  "دهافته و ادامه میت در راه میمس "نصیحت 

 جان.

 

گیرم و به شکرانه ای که نگاهم رو از مسیر رفتنش می

 گم:خوره میخیال صبحانه میبی

 

 دونی؟و چیزی میت -

 

 ده.ی نه تکون میسرش روبه نشونه
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نه، واسه من مهم مادرمه که امروز بعد چند وقت  -

 باهام صبحانه خورد.

 

 گم:متعجب می

 

 یعنی چی؟ -

 

 و بخور.تمهم نیست، صبحانه -

 

 کنم.هام رو جمع میلب

 

 تونم برم تو باغ؟باشه، بعدش می -
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 و هم هست.ی تچرا که نه، اینجا خونه -
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 ۱۹۰پارت#

 

**** 

 

زیر درخت کاج بزرگ توی حیاط نشستم و زانوی غم 

 بغل گرفتم.

این چند  وهایی که تتفاقهنوز باور کردنی نیست، ا 

 اسم افتاده.هفته و

 از کجا به کجا رسیدم، خودمم هنوز گیجم. 

چه زود از دختر خونه بودن، تبدیل شدم به زنی که  

 همسرش عالقه ای بهش نداره.
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 ذارم.هام رو روی صورتم میدست 

های این خونه باید چطور دونم با آدممن هنوز نمی 

 برخورد کنم؟

شد اش میجا یه اجبارم، کنی اهالیه ایمهمن واسه ه 

ای که واسه سپاس من رو برگردونه به همون خونه

کنم اونجا خیلی راحت اولین بار رفتیم توش، حس می

 ترم.

 

خوام از جا پاشم که صدای تلفنم کشم و میپوفی می 

 کنه.توجهم رو جلب می
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ندازم و با دیدن ی گوشی مینگاهی به صفحه 

 ندازم.اال میبرشاد ابروم رو ی مهشماره

 کشم.نوار سبز رنگ رو می 

 

 سالم. -

 

 رسه.صداش با مکث به گوشم می

 

 سالم. -

 

 گه؟ دم، چرا چیزی نمیهام رو روی هم فشار میلب

 پس واسه چی زنگ زده!؟ 
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ی شه، خودم شروع کنندهانتظارم که طوالنی می

 بینم.شم که دلیلی واسش نمیمکالمه ای می

 

 شاد خان؟رکاری داشتی مه -

 

 ش.شنوم و صدای گرفتهنفس عمیقش رو می

 

 ازدواج کردی؟ -

 

 قلبم به درد میاد.

من واقعاً ازدواج کردم و باید به این سؤال جواب مثبت  

 بدم.
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 کنم محکم باشم.سعی می

 

 بله. -

 

ی زنه که با همهانگار این جواب مثبت آتیشش می

 زنه.توانش فریاد می

 داره.میکنم گلوش خش بریر بلند که حس ماینقد 

 

 مُردم برات؟لعنتی... کور بودی ندیدی می -

 رفتی زن اون عوضی شدی؟

 

 گه؟!شه، چی داره میهام درشت میچشم
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 گین؟چی... چی می -

 

 لعنت بهت نسیم... -

 شم، چه کردی با من؟دارم دیوونه می  

 گیرم.از لحظه ای که شنیدم دارم آتیش می 

 وغه که گند زدی.رزنگ زدم بگی د 

 و ندیدی؟چی کم داشتم که من 

 

 دونم چی بگم.اینقدر شوکه هستم که نمی

 

 گین.فهمم چی میمن... من نمی -
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 فهمی؟چرا نمی -

 چی داره که نفهمی؟  

 گم عاشقتم احمق.دارم می

 

 کنم.اخم می

 

 با من درست صحبت کن. -

 الًهمم عاشقمی، اصعلم غیب که نداشتم از نگاهت بف 

ها چه فایده ای داره وقتی من زن ن حرفاالن دیگه ای

 بهترین دوستتم؟
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 گوه بزنن به اون بهترین دوستم که تو رو ازم گرفته. -

 

 بینم.ی این مکالمه نمیمن واقعاً لزومی به ادامه -

  

شه و با صدای نفس عمیقش توی گوشی پخش می

 ده:خشم ادامه می

 

 باشه نسیم..اینو یادت  -

 گذرم.ها نمیاین سادگی به نم 

 زنم.آتیشم زده، آتیشش می 

شدی، نه اون عوضی که با هزار نفر تو باید مال من می 

 خوابیده.
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 گیرم.هام رو گاز میلب

کنه، با شنیدن این حرف از زبونش حالم رو خراب می 

هزار نفر خوابیده؟ مَردی که واسه من اولین نفره، وای 

 ن عقد کی شدم؟ خدا م

 ده:ادامه می

 

 دم.و بهت قول میگیرم نسیم اینپَسِت می -

 

 کنه.ده و قطع میی جواب دادن نمیاجازه
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خیره به تلفن و شوک حرفی که شنیدم هستم که  

 کنه:شکرانه از توی بالکن صدام می

 

 نسیم؟ -

 بیا کارت دارم. 

 

 دم.دستی واسش تکون می

 

 االن میام. -
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 ۱۹۱پارت#

 

** 
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روی تخت شکرانه نشستم و دارم به مدل مانتوهایی 

 کنم.ده نگاه میکه با ذوق تو لپ تاپ بهم نشون می

ی من ها قطعاً چیزی نیست که به سلیقهنتوخب ما

 بخوره.

ی یه خیره به اون مانتوی آبی آسمونی که دقیقاً اندازه 

کنم که با آرنج به پهلوم ست، نگاه میبلوز مردونه

 .هکوبمی

 

 و واست سفارش بدم؟این -

هاش اینجوری داداش عاشق این رنگه، مثل چشم 

 شین.سِت هم می
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 م.چرخونهاسه میهام رو توی کچشم

 

 این مگه مانتوئه!؟ -

 

 وا... پس چیه؟ -

 

 بُلوز. -

دارو ندار مانکنه جلوی  "دم خنده و من ادامه میمی "

 و؟دیده، پس چرا پوشیده این

 

ین خوشگلی، اصالً واست کادو سیم... به انگیر نده  -

 گیرمش.می
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 ها، نگیرش خیلی کوتاهه.خوامنمی -

 

 مطمئنم خیلی بهت میاد. خرمش،به خدا می -

 

 کنم.چپ نگاهش می

خوره و قبل از خوام چیزی بگم که تقه ای به در میمی 

 شه.ی ورودمون، سپاس وارد اتاق میاجازه

باز از روی تخت پایین  ششکرانه خیلی زود، با نی 

 ره.می

هاش رو دور کمرش حلقه دوئه و دستسمتش می 

 کنه.می
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 ی.سالم داداش، خوش اومد -

 

 ندازم.سرم رو پایین می

ی مانیتور خیره حین زدن موهام پشت گوشم به صفحه

 شنوم.شم و صداش رو میمی

 

 سالم عزیزم. -

 

با  خواد بهشون دهن کجی کنم، لعنتی فقطدلم می

 برن.شکرانه خوبه. مردشور اون اخالق گندت و ب
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همچنان به سکوتم و خیره شدن به اون مانتوهای  

دم که سکوتشون زیادی طوالنی مه میعجق وجق ادا

 کنه.شه و سنگینی نگاهشون اذیتم میمی

 کنم.کشم و سرم رو بلند میپوفی می 

نگاه جفتشون به منه، شکرانه با تعجب و سپاس با 

 اخم.

خواد ولی ی منن، دلم نمیدونم چرا اینجوری خیرهمی 

 به زبون میارم:

 

 سالم، خسته نباشی. -
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های بلند سمتم میاد و حین کشیدن لپ شکرانه با قدم

 گه:تاپ از دستم می

 

 این دیگه چه مدلشه؟... پاشو ببینم! -
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 ۱۹۲پارت#

 

 

 ن دیگه چه مدلشه!؟ای -

 پاشو ببینم!

 

 کشونه.کنه و سمت سپاس میدم میز جا بلنابه زور 

رو توی  ده و مندقیقاً یه قدمیش از پشت هولم می 

کنه،  واسه جلوگیری از نیوفتادنم به بغلش پرت می
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هاش رو از زنم و سپاس حتی دستش چنگ میسینه

 کشه.توی جیبش بیرون نمی

 

به عشقت خوش آمد بگی، نه اون اینجوری باید  -

 گفتی. مدلی که تو

 

 گم.کشم و چیزی نمیخودم رو عقب می

شد، فریاد بزنم من، عاشق این مرد نیستم کاش می 

 شه. ولی حیف که نمی

کنه و مثل همیشه عصا سپاس گلوش رو صاف می

 قورت داده به حرف میاد.
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 حاضر بشین شب مهمونیه. -

 

هاش رو به هم با ذوق دست کنم و شکرانهنگاهش می

 کوبه.می

 

 ه کی؟!مونیهم -

 کجا؟ آخ جون. 

 

 مهمونیه جهان، توی ویالی جابر. -

 

 مناسبتش چیه؟ -
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مناسبت نداره، تا االن جای تعجب داره عمو جهان  -

 بزن بکوب راه ننداخته.

 

خنده و من همچنان تو سکوت نگاهم شکرانه می

 بینشون در گردشه.

 

شیم؛ تو برو یه کمی .. حاضر میباشه داداش. -

 ن، چیزی خوردی؟کاستراحت 

 

 ره.سمت در می
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ی در به تو آستانه "آره خوردم، خستگیم هم با نسیم  -

نسیم  "کنهچرخه و با سر به بیرون اشاره میعقب می

 بیا پیش من.

 

دست خودم نیست که از تنها بودن با این مرد وحشت 

 دارم.

و توی دلم انداخته. منتظر لعنت بهش که این ترس ر 

ره. شکرانه بلند از اتاق بیرون می شه وجواب نمی

 ده.ه و سمت در هولم میخندمی

 

 و در کن.بدو ببینم... خستگیه داداشم -
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 کنم.چپ نگاهش می

 

 به من چه؟ ولم کن. -

 

 گه:کنه و حین بستن در میباالخره از اتاق بیرونم می

 

 فرستما!و میایران -

 

در رو  یی بلندکنم و اون با قهقههش دهن کجی میبه

 بنده.می

و،  به کُشم خودمرو بگه می حاال فکر کرده اگه این 

 فرسته، انگار واسه من مهمه.جهنم که ایران  رو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

زن دیشبی،  اصالً این ایران کی هست؟ حتماً همون

 حاال هر کی.

رکمون زنم و به در اتاق مشتهام رو به کمرم میدست 

 کنم.نگاه می

ه ای ای کشیده باز ولی چار معلوم نیست چه نقشه 

 نیست باید برم.

رم و بعد از یه نفس های آهسته سمت در میبا قدم

شم. روی تخت با کنم و وارد میعمیق، در رو باز می

 ی برهنه دمر دراز کشیده.نیم تنه

 

زنم و با احتیاط سمتش قدم موهام رو پشت گوشم می 

 دارم.یبرم
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 گه:های بسته میرم با همون چشمکنار تخت که می 

 

آخرین بارت بود، جلوی شکرانه اونجوری برخورد  -

 کنی.می

 

 شینه.اخم کوچیکی روی صورتم می

 

انتظار که نداری وقتی ازت متنفرم با روی باز بپرم  -

 بغلت بگم سالم عزیزم؟

 

صدای پوزخندش و تکرار زیرلبی چیزی که گفتم 

 .کنهابم و داغون میعص
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 متنفر... -

 

 و میامجل مدیه ق

 

 چیه!؟ -

 نکنه فکر کردی خیلی ازت خوشم میاد؟ 

 

 گه:بی اهمیت به حرفی که زدم می

 

 های بین کتفم گرفته، ماساژ بده تا باز بشن.ماهیچه -
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 گم:زده میهول

 

 من؟! -
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 ۱۹۳پارت#

 

 

 من؟ -

 

 بله تو. -

 

 رم.یه قدم جلو اومده رو عقب می

 

 به من چه. -
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کنه و خیلی جدی کمی بلند میبا خشم  سرش رو

 گه:می

 

و گفتم و کاری کههمین االن، میای روی تخت -

 کنی.می

و جور دیگه در شم، خستگیه تنموگرنه من مجبور می 

 کنم.

 

 خوره.حالم از این مدل حرف زدنش بهم می

 رم.با حرص سمتش می
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ی زورم ذارم و با همههر دو دستم رو روی کتفش می 

 گم:وبمش روی تخت و حرصی میکمی

 

ازت متنفرم که واسه رسیدن به خواستت، فقط از  -

 کنی.و رابطه استفاده میخوابتخت 

 

 گه:خفه با صورتی که توی بالشت فرو رفته می

 

گم، اینجوری این، مشکل توئه که من هر چی می -

دونی دست خودت نیست، زیادی کنی. میبرداشت می

 لذت بردی.
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ی بین دو تا کتفش رو فشار هیچههمون ما با حرص

 گه:دم که آخ خفه ای میمی

 

 خوره.م میحالم ازت به -

 

 دونی؟بگم مهم نیست یا می -

 

دم که مچ های سفت لعنتیش رو فشار میاون ماهیچه

 گیره و اون عین خیالش نیست.دست خودم درد می

 کنم ماساژ نیست، له کردنه.این کاری که من دارم می 

 

 و باید بدونی.یه چیزایی -
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 چی؟ -

 

شی که هیچ ازت امشب، با چند نفری آشنا می -

 و بگیری.خوام جلوی زبونتخوششون نمیاد، ازت می

 

 زنم.پوزخند صدا داری می

 

 شینم هر کی هر چیزی بگه.من ساکت نمی -

 

اوکی هر جور راحتی، به عاقبتش هم فکر کن به  -

 تنهایی. وقتی که باز تو این اتاق
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کوبم و جیغ جیغ مشت محکمی روی کتفش می

 کنم:می

 

 یدم کردی.ببین باز اینجوری تهد -

 

 مونه.این بار ساکت نمی

گیره پره و تو یه لحظه مچ هر دو دستم رو میاز جا می 

 کنه.و روی تخت پرتم می

 زنه.روم خیمه می 
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اینجوری که دو تا پاهاش رو دو طرفم گذاشته و  

صورتم خم شده، با اون اخم واقعاً  سرش توی

 ترسناک به نظر میاد.

 

 س پرهام.زیادی دور برداشتی نامو -

 

های بلندم رو چرخونم و نفسسرم رو سمت چپ می

هام رو تونم کنترل کنم، واسه خالصی مچ دستنمی

 گم:دم و آروم میتکونشون می

 

 ولم کن... -
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 زنه:تر میاد و پچ میسرش نزدیک

 

گی ولم کن یه استفاده نکن، اصالً مین کلمه یاز ا -

 کنی نه؟و میکار رگه ولت نکنم، عمداً اینحسی می

 و...مونه بیا مندقیقاً مثلِ این می 

 

های درشت شده نگاهش کنه و من با چشممکث می

 کنم.می

واقعاً، این مرد مرزهای حیا رو جا به جا کرده، هر چی  

 اینکه بهش فکر کنه. نگه بدواز دهنش در بیاد می

هام هاش رو به چشمتر میاره و چشمسرش رو پایین

 دوزه.می
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 گه.و میهاتم که همونچشم -

 

بریده از حالی که نفس های داغش بهم منتقل کرده 

 .زنمپچ می

 

 گه؟چ... چی می -

 

 و...بیا من -

 

 توپم:پرم تو حرفش و با عصبانیت میمی
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 م برم.خواده، پاشو از روم میرهام خیلی غلط کچشم -

 

تر میاد و زبونش توی دیدم قرار سرش که پایین

هایی که به شدت روی هم فشارشون یره با چشمگمی

 کنم:دم، جیغ جیغ میمی

 

 و تو.دونمو بزنی به صورتم من میبه خدا زبونت -

 

 اما فایده نداره.

اون کار چندش رو انجام میده و زبونش رو از روی  

روز توی انبار  کشه، مثل همونهام مینم تا لبوچ

تر از داد و بد تش، وقتی اون پیشنهاد لعنتی روشرک
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تونم هام رو محکم گرفته و من نمیهمه اینه که دست

 اون خنکای چندش رو از روی صورتم پاک کنم.

رسه تا اینجوری ی تالشم کتفمم به صورتم نمیبا همه 

 پاکش کنم.

 زنه:و پچ می چسبونهگوشم می هاش رو بهلب 

 

 کنم.من، هر کاری که دلم بخواد می -

 

ره و گردنم رو مهر تر میشم پایینهاش از گولب

 کنه.می

 

 خوای بکنی؟چیکار... می -
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ت واسه بهتر شدن اوضاعت تموم مهلت چند روزه -

 شد.

 

 یعنی چی؟ -

 

 یعنی وقتشه که یه کمی به شوهرت برسی. -

 

 کنم.دن پیدا نمیاوقت جواب د

پیچه، جیغم رو در میاره و من دردی که روی بازوم می

 از خودم جداش کنم.کنم سعی می
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هاش شروع هاش رو با دندونلعنت بهش چرا رابطه 

 کنه؟!می

 زنم.جیغ می

 

 گیری؟تو مگه سگی، چرا گاز می -

 

شینه و کف دستش واسه ساکت کردنم روی دهنم می

ای که خیلی پایینتر از مزمهزهاش روی کتفم و لب

 چیزی که شنیده بشه.
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 ۱۹۴پارت#

 

**** 
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زنم و با نفرت به در حموم با بغض تیشرتم رو تن می

 کنم.نگاه می

 لعنت به این مرد و این رفتار خشنش. 

هر بار نزدیک شدنش انگار این چه مدلشه که بعد از 

 یه تریلی هجده چرخ از روم رد شده.

 

شینم که صدای در با سر پایین افتاده میتخت  یلبه

 حموم، نشون از بیرون اومدنش داره.

 گه:خیال میره و بیسمت کمد می

 

 رم پایین یه چیزی بخورم.من، می -
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خوام و آماده باش، نمیتا یه ساعت دیگه دوش بگیر 

 برسم.دیر 

 

اهمیت شم. بیدم و از جام پا میجوابی بهش نمی

ی راه کشیده رم که بازوم میونهم میوبهش سمت حم

 شه.می

 

و و ننداز پایین برو، اول جواب منعین حیوون سرت -

 بده.

 

 زنم.هاش زل میبا نفرت تو چشم
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 سؤالی نشنیدم که جواب بدم. -

 

 و نشنیدم.چشمت -

 

 .م که چشم قربان به نافت ببندمت نیستمن، خدمه -

 

 ده.تکونی به بازوم می

 

، همین نیم ساعت پیش داشتی لی زیادهیروت خ -

 کردی.التماسم می

 

 دم.سرم رو تکون می
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دی نه من و به زور انجام میفکر نکن تو این کار -

خودم خواستم که االن اینجام، به خاطر عمو پرهام 

 رسی.گرد پاشم نمی عزیزم، کسی که از مردونگی به

 

 شه.انگار آتیشش زدم، صورتش از خشم کبود می

 

 که اینطور آره؟ -

 و بگو که تا حاال باهات راه اومدم.من 

 

 زنم.پوزخند می
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 هه، تو با من راه اومدی؟! -

کدوم راه؟ تو هر کاری که خواستی با من کردی که 

ی فهمم که حتی اون اهوراالبته بدم نشد، تازه دارم می

 عقب مونده هم از تو مرد تره.

 

دهنم باال  ودستش که واسه کوبیدن پشت دستش ت

 بندم.هام رو میم و چشمکشمیاد جیغ خفه ای می

 فقط همین یه کارش مونده که من رو بزنه.

کنم. اولین هام رو آروم باز میشه چشمخبری که نمی 

ش جلوی بینم، دست مشت شدهچیزی که می

 ده.کنه و سمت حموم هولم مییصورتمه، مکث م
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 برو گمشو از جلوی چشمم. -

 

 چیه؟ -

خیلی زور داره که یکی تو صورتت بگه چقدر حیوونی؟  

از من به تو نصیحت، من که پیشت موندگار نیستم، 

رم، ولی و منم میشهباالخره این اسارت تموم می

سعی کن با زن بعدی زندگیت درست رفتار کنی، این 

شه حالش ازت بهم ها فقط باعث میوحشی بازی

 بخوره.

 

ده با خشم فشارش می عجیبه که فقط با فکی که

 زنه.ی منه و حرف نمیخیره
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گیره و صورتم خوام عقب گرد کنم که بازوم رو میمی 

شه، من رو سمت از فشاری که بهش میاره تو هم می

هاش رو توی صورتم کشه و چشمخودش می

 زنه:گردونه و پچ میمی

 

ی خشن دوست ی اینارو گفتی که بگی رابطههمه -

 نداری؟

فهمیدی، تو واسه چیز دیگه اینجایی،  اشتباه نسیم؟

 قرار نیست هیچوقت نوازش بشی.

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه
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خوره، نوازشت واسه من مثل تیغ حالم ازت بهم می -

 هامه، پس خوشحال نباش که محتاجتم.کشیدن رو رگ

 

 ذارم.و به دلت میی خالصی از دستمآرزو -

 

گیرم، وارد ش میزکشم و نگاهم رو ادستم رو می

 زنم.و لبخند میشم حموم می

کنه منم خوب بلدم با اگه اون فیزیکی اذیتم می 

 هام عذابش بدم.حرف
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حاضر و آماده روی صندلی میز آرایشم نشستم و به 

 کنم.تصویر خودم تو آینه نگاه می

 ری مسی اینقدهمین آرایش ساده با یه رژ و سایه

ش ده که احتیاجی به آرایم رو خوب نشون میچهره

 ست.زیاد نی

موهام رو صاف دورم ریختم و لباس بلند عنابیم بدن  

 خوش فرمم رو به زیبایی قاب گرفته.

 

سپاس، از یه ساعت پیش که اومد تو اتاق و کت و  

ش برداشت و رفت شلوارش رو به همراه وسایل دیگه

 ت رفتنه.قشکر خدا ندیدمش، ولی دیگه و
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شالم رو رم، مانتو و شم و سمت کمدم میاز جام پا می 

شه و حاضر و آماده با کشم که در باز میبیرون می

 شه.اخمی که از اون دعوا نشئت گرفته وارد اتاق می

ایستم که یه قدم جلو میاد، کنار همون کمد می 

دوزم، خیره به هاش میهام رو با مکث تو چشمچشم

تونم قسم بخورم که حتی پلک هم و می صورتم شده

 زنه.نمی

شینه رو گاه خیره رو که معموالً روم میمن، این ن 

 دوست ندارم.

میاد نه،  گم از زیبایی بدمده، نمیحس خوبی بهم نمی 

و طالب زیبایی ولی همیشه از خدا من یه زنم

ی خیلی معمولی داشتم هخواستم که کاش یه چهرمی
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یک زندگیم واسه هر  مردای درجه طتا اینقدر توس

 شدم.کاری منع نمی

 

بزرگ رو زمانی که بابا بود، یه تنه جور عمو و آقاتا 

کشید. از بعد فوتش هم که من و مامان شدیم یه می

دلیل واسه رگ گردن باد کردن عمو پرهام و آقابزرگ و 

بعداً که اهورا هم به جمع مردان خوش غیرت اضافه 

 شده بود.

 

همه زندگیه االنمه و قطعاً این زیبایی مرد روبه از  ربدت

 کنه تا اذیتم کنه. یم رو بیشتر ترغیب میروی

 کنه.گیره و گلوش رو صاف مینگاهش رو ازم می
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 شکرانه... توی ماشینه، زود باش بریم. -

 

 دم.دم و جوابش رو نمیسری تکون می

 

، فقط مزنمن به غیر از لزوم دیگه با این مرد حرف نمی

 وقتی که بخوام اذیتش کنم طرف حسابمه. 

 

 ندازم.رم و نگاه آخر رو به خودم میمیسمت آینه 

پوشم و موهام رو زیرش مرتب مانتو رو با طمانینه می 

 کنم.می

بینم چه جلز و ولزی واسه این ی چشم میاز گوشه 

 کنه.خیالیم میبی
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ه با کزنم خوره میلبخندی به این همه حرصی که می 

 کنه.دست به در ورودی اصلی اشاره می

 

 یای!؟خوای بنمی -

 

 رم.ی غلیظی بهش میگم ولی چشم غرهچیزی نمی

های محکم سمت کشم و با قدمدامن لباسم رو باال می 

 .رمبیرون می

هارو تند تند کنم که دنبالم میاد یا نه، پلهنگاهش نمی

دونم که یرم، خوب مکنم و سمت در پشتی میطی می

شت ها که از شرکت میاد ماشین رو اون پبعد از ظهر

ی پارکینگ رو نداره، کنه و حوصلهتو خیابون پارک می
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کنه و حرصی رسم قبل از من در رو باز میبه در که می

 گه:می

 

 ری؟!و انداختی پایین داری میکجا سرت -

خوای بری تو و وضع میصبر کن منم بیام، با این سر

 و.ن؟ بکش جلو روسریتوخیاب
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 ۱۹۶پارت#

 

 

ندازم و نگاهش می کنم، پوزخندی یه ابروم رو باال می

 گم:زنم و میمی
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واقعاً مسخره است، واسه دختری که به خاطر انتقام  -

 تی شدی؟کنارته غیر

 

شه، خوره و صورتش سرخ میی کور میابروهاش گره

ت ماشین مزنه، حین کشیدن سبازوم رو چنگ می

 گه:می

 

اشتباه برداشت نکن بچه، من واسه تو غیرتی  -

 نشدم.

هایی که این اطراف هستن بگن خوام آدمفقط نمی 

دونن تو واسه من هیچ غیرته، اونا که نمیچقدر بی

 اهمیتی نداری.
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شه، با ده تو هم میصورتم از فشاری که به بازوم می

م، اما زیر شکضرب بازوم رو از توی دستش بیرون می

 گم:لب می

 

 برو به جهنم. -

 

گه، در جلوی ماشین رو باز شنوه اما چیزی نمیمی

شم و صدای شکرانه رو کنه و من با حرص سوار میمی

 شنوم.می

 

 باز عصبیش کردی؟ -
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 گیرم.رخم و انگشتم رو سمتش میچسمتش می

 

 ام.تو دیگه حرف نزن، خیلی عصبی -

 

رو هاش م باال میاره و لبیی تسلدستش روبه نشونه

 ده.واسه نخندیدن روی هم فشار می

 

زنه و پشت فرمون جا سپاس ماشین رو دور می

های زیادی تو همش استارت گیره، با همون اخممی

 شه.میزنه و ماشین از جا کنده می

 زنه:کنه و کنایه میآینه رو واسه دیدن عقب تنظیم می
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 ؟چه خبره اینقدر آرایش کردی -

 

خیال ندازم و بیهای الک خوردم مینگاهی به ناخن

 گم:می

 

 به شما ربطی نداره. -

 

 گه:ندازه و خشن مینیم نگاهی بهم می

 

و باال نیار، هر چی باهات با نسیم؟ اون روی سگ من -

کنی، بترس از رام صحبت می کنم بدترش میاحت
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ی اینا رو تالفی و بخوام همهروزی که عصبانی بشم

 م.نک

 

 ندازم.خیال شونه ای باال میبی

 

 کنم.حاال اون موقع هم یه فکری به حالش می -

 

های عمیقش نشون از خشم زیادش داره، خوبه نفس

رو داغون  خیالیم اعصابشنقطه ضعف خوبیه، بی

کنه، بهترین راه مبارزه با این مرد همین بی محلی و می

کنه ش مینهوکنم دیخیالیه، اینکه آدم حسابش نمیبی

 و این لذت بخشه.
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بینم دم و میواسه دیدن خودم آفتابگیر رو پایین می 

که شکرانه یه هدست بزرگ رو گوشش گذاشته و 

سرش رو به پشتیه صندلی تکیه داده، حقم داره با این 

های عهد دقیانوس برادرش بایدم اینکار رو هنگآ

 بکنه.
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 ۱۹۷پارت#

 

**** 

 

 شیم.وشگل میالی زیادی خیوارد اون و

ا اینقدر بزرگ و پر از درخت هست که من رو یاد اینج 

 ندازه.جنگل می

 وای... خدا، واقعاً اینجا واسه یه نفره!؟ 

 کنن؟چند نفر اینجا زندگی می 
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 کنه؟ یعنی اصالً کسی زندگی می 

گیرم و های سربه فلک کشیده مینگاهم رو از اون چنار

ویال و اون نمای یه دست سفیدش  به اون ساختمون

 ندازم.می

نور پردازیش اینقدر زیباست که بدجوری دلبری  

 کنه.می

 شیم.ی اصلی میوارد محوطه 

جمعیت اونقدر زیاد نیست ولی باز شلوغه. داخل  

ساختمون هم همه چی سفیده و این همه جارو 

 تر کرده.دیدنی

 

 ها اونجان.داداش، عمو -
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به دو تا مرد گیرم و ه رو مینشکرا مسیر دست

 رسم.یانسال میم

ده و به اون سمت قدم سپاس سرش رو تکون می

 داره.برمی

 رسیم.شیم و به اون دو تا مرد میما هم همراهش می 

هاش رو سمتشون دراز ایسته و دستسپاس می 

 کنه.می

 

 سالم عمو. -
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دن، شکرانه از گردن جفتشون با سپاس که دست می

 شه.یب آویزون میتبه تر

 

 و مهربونم.موهای خوشتیپسالم به ع -

 

رن و انگار نوبت منه که ش میجفتشون قربون صدقه

 کنن.نگاهم می

 

 سالم. -

 

کنم سنش بیشتره، با لبخند جواب مردی که حس می

 ده:می
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 سالم خانوم. -

 

 ذاره.سپاس دستش رو پشتم می

 

 عمو جابر، نسیم همسرم. -

 

 ندازه. میابروش رو باال همون مرد یه

 

 بی خبر پسر؟ چه -
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ده سپاس جواب بده، خیلی جدی اون یکی اجازه نمی

 گه:رو به من می

 

 و داری.های عموتهمون چشم -

 

 کنم.نگاهش می

 

 عموش کیه جهان؟ -

 

کنه و من هر چی انرژی جهان با پوزخند بهم نگاه می

 کنم.منفیه ازش دریافت می

 گه:یروبه اون مرد م 
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 پرهام رحمانی. -

 

ی وحشتناک اون مرد چیزی نیست که تو چشم هااخم

 نباشه، چرا با شنیدن اسم عمو اینجوری شد؟

 

کنه ی من چیکار میی پرهام، توی خونهبرادر زاده -

 سپاس؟

 

 کنه.سپاس صورتش رو جمع می

 

 گفتم که، همسرمه. -
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 ذاره.جهان دستش رو روی کتفش می

 

 سیم.ها بره مهمونبجابر بریم  -

 

ی آخر به کشه و اون نگاه اخموش تا لحظهجابر رو می

 منه.

چی ترسناکه، چه  وای خدا یعنی چی!؟ چقدر همه 

 شونه اینا؟!

 

با نسیم برین بشینین، من با چند نفر صحبت کنم  -

 بیام.
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 ده.شکرانه سرش رو تکون می

 

 چشم داداش. -
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کنم. اولین باره ستم و به اطراف نگاه مییز نشمپشت 

 که تو همچین مهمونی ای شرکت کردم.

، سر خدمت برام آوردهای که پیشلیوان آب میوه 

ی لبم کنم. گوشهنگاه می کشم و به جمعیت حاضرمی

 سر رفته. مجوام، چقدر حوصلهرو می
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 کشم.پوفی می 

ه اینجا تنها رپیشِ شکرانه، چه دلیلی دا بهتره برم 

 نشستم؟

من و نشوند اینجا و خودش رفت، اون برج زهرمارم  

ست و االنم با که بعد از دعوای بعداز ظهر تو قیافه

 هاش گرم صحبته.عموش و دوست

 

 شم.ز جام پا میا 

ذارم و سمت در ورودی جام آب میوه رو روی میز می 

 کنم.حرکت می

تونم پیداش یمره تو باغ، پس اونجا شکرانه گفت می

 کنم.
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هنوز چند قدم مونده که به در برسم، اما با وارد شدن 

کنم. قصدم این بود مردی از درگاه در تو جام مکث می

اً اینقدر مجذوب کننده که اون اول رد بشه، ولی واقع

 هست که هر بیننده ای رو محو خودش کنه.

 واینجاست که باید مثل مامان بگم، ماشااهلل هزار اهلل  

 اکبر.

رسه. فکر ش زیادی جذاب به نظر میقد بلند و چهره 

کنم جذاب ترین و شیک ترین لباس این مهمونی رو 

 .ی اولهبه تن کرده، البته از حق نگذریم سپاس پله

زنه و سمتم میاد. به م بهشه که لبخند مینگاه خیره 

شناسه یه قدم به هوای اینکه، البد کسی پشتمه که می
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رم تا از کنارم بگذره، ولی با ایستادنش ادچپ برمی

 قلبم میاد تو دهنم.

خاک برسرم، یعنی حواسش بود من نگاهش  

 کردم؟می

 آی ایشاال کور بشی نسیم. 

 

 .سالم -

 

هام با شنیدن صداش توی فکرم که شونهاینقدر 

 ده:پره و نگران ادامه میمی

 

 کردم بترسین.ببخشید، فکر نمی -
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 زنم.ای می هلبخند خجالت زد

 

 ایرادی نداره. من، حواسم جای دیگه بود. -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 خب؟ -

 

 کنم.گیج نگاهش می

 

 خب... چی؟ -
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 جواب سالم واجبه درسته؟ -

 

 گیرم.گاز می لبم رو

 

 ببخشید... سالم. -

 

 کنه.خنده و دستش رو سمتم دراز میمی

 

 و دارم؟ یکهورتاش نیکزاد هستم، افتخار آشنایی با  -
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قبل از اینکه بتونم عکس العملی نشون بدم، پهلوم 

شه و دستش تو دست اون مرد اسیر چنگ سپاس می

 شینه.می

 هم خشونت صداش با اون لبخند روی لبش اصالً 

 خونی نداره.

 

 با همسرم آشنا شدی، پسر عموی عزیزم؟ -
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 ۱۹۹پارت#

 

 

رو خودش  شه و آنیهای اون مرد درشت میچشم

 کنه.جمع و جور می
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 از آشنایی با شما خیلی خوشبختم خانوم. -

 

وای خدا... چه با شخصیت، پس چرا سپاس به پسر 

 عموش نرفته؟

های سپاس بیشتر خوام لبخند بزنم که انگشتمی 

 ره.توی گوشتم فرو می

 

 طور.ممنون، منم همین -

 

کنه و از الی سپاس دستش رو با ضرب ول می

 غره:چفت شده میهای ندندو
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 و گفتی بزن به چاک.و پرتتخیلی خب، حاال چرت -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

ست، مگه چی گفته که اینجوری واقعاً این مرد دیوونه 

 ده؟!جوابش رو می

 شه.اخم اون مرد هم عمیق می

 

 الاقل، جلوی همسرت رعایت کن. -

 

 شچرخه و سرده و سمتم میسپاس جوابش رو نمی

 ده.کون میرو ت
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 رفتی؟کجا می -

 

 کنم.به بیرون اشاره می

 

 پیش شکرانه. -

 

 ده:اینبار هورتاش جواب می

 

 پیش هیواست، کنار استخر. -

 

 کنه.سپاس با سر به در اشاره می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 برو، ولی زود بیا پیشم. -

 

 باشه. -

 

دم و نگاهم رو ازشون سری واسه هورتاش تکون می

 گیرم.می

 کنم.می ا تندپسمت باغ  

 همه چیز این خانواده عجیبه. 

شه اینجوری مثل دشمن بهم دو تا پسر عمو مگه می

 نگاه کنن؟! 
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کنم و شکرانه ی ساختمون و استخر رو طی میفاصله

بینم. روی سکوهای سنگی به همراه مرد جوونی رو می

 نشستن.

شه و زنه و از جاش پا میبه محض دیدنم لبخند می

 شم.ادن پیش قدم میالم دسمن واسه 

 

 سالم. -

 

ذاره و اون مرد هم از شکرانه دستش رو روی بازوم می

 شه.جاش پا می

 

 نسیم زنداداشم. -
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شه و دستش رو نیش اون پسر تا بناگوش باز می

 کنه.سمتم دراز می

 

سالم من هیوام پسر عموی سپاس، چقدر خوشحالم  -

 بینمت.می

 

 زنم.د میلبخن وندازم نگاهی به دستش می

 

 سالم، خوشبختم. -
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 ۲۰۰پارت#
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بره و حین خنده و دستش رو پشت سرش میمی

 گه:خاروندن پشت سرش می

 

 بخشید.ب -

 

و ایرادی نداره، این اولین برخورد بود ما که هم -

 شناسیم.نمی

 

 کشه.شکرانه بازوم رو می

 

 بیا بشین... -
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چطور  "دهکه ادامه می شینمها میروی یکی از سکو"

 مونی؟بیرون؟ فکر کردم پیش داداش میاومدی 

 

 ندازم.شونه ای باال می

 

 بیرون.م سر رفته بود، دیگه اومدم حوصله -

 

 خوب کردی بابا، هر چی پیر پاتال اون توئه. -

 

شینه، از شباهت لبخندی از لحن شوخ هیوا رو لبم می

ده نسبتی زیادش با مردی که داخل دیدم نشون می

 دارن.
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 شما، برادر آقای هورتاش هستین؟ -

 

 و دیدی؟هورتاش -

 

 بله، داشتم میومدم بیرون دیدمشون. -

 

 یدش؟برادرمه، سپاسم د -

 

ندازم متعجب از لحن مضطربش نگاهی به شکرانه می

 گم:و می
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زدیم که سپاس رسید، با هم بله، داشتیم حرف می -

 بودن وقتی من اومدم بیرون.

 

هام درشت شه چشمجا پریدن یهوییش باعث می  زا

 گه:بشه، تند می

 

 بهتره من برم پیششون، با اجازه. -

 

شه، ازمون دور میکنه تا جواب بدیم و صبر نمی

 کنم.متعجب به شکرانه نگاه می

 

 وا! چرا اینجوری کرد؟! -
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 گه:کنه و ناراحت میصورتش رو جمع می

 

ش یه کمی با هم او داداش هورتداداش سپاس -

 مشکل دارن.

 

 چرا؟ -

 

 ندازه.ای باال میشونه

 

دونم، قبالً عین داداش بودن، دونم، فقط مینمی -

رفت، اما از دو سال پیش یه میجونشون واسه هم 
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و به خون هم تشنه شدن. دفعه همه چیز خراب شد

 البته بیشتر از طرف سپاس.

 

شون نخب، هیچوقت کنجکاو نشدی بفهمی چی بی -

 اتفاق افتاده؟

 

 ندازه.ابروهاش رو باال می

 

خیال شه کنجکاوی کرد؟ بیدر مورد سپاس مگه می -

 نکن. نسیم، از من به تو نصیحت تو هم
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بیا بریم  "کنهشه و به داخل اشاره میاز جاش پا می

داخل هیوا رفت اگه سپاس بفهمه اینجا تنهاییم دیوونه 

 شه.می

 

 .مندازابروم رو باال می

 

 وا... چرا؟! -

 

گه بدون مرد نباید و داره، میهای خودشخب، اخالق -

 ها بود.تو این جور مهمونی

و توییم که فقط من خب ببین، تقریباً همه مستن، 

 هوشیاریم.
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زنه زیر خنده و من با لبخند کوچیکی از جام پا می

 شم.می

 

 بریم داخل نمکدون. -

 

شیدن سمت ورودی کگیره و حین بازوم رو محکم می

 گه:می

 

دونم اونی که آخ... دیدی من چقدر با نمکم، فقط نمی -

 بینه.باید چرا نمی
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 گم:هش میکنم و خیره بتو جام استپ می

 

 بینه؟کی باید ببینه که نمی -

 

 کشه.دستپاچه دستی به موهای خوشحالتش می

 

 گی؟هیچکی بابا چی می -

 

 کنه.دیگه صبر نمی

کنم و های بلند دنبالش میدمشه و من با قازم دور می 

 گم:می
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 گی؟و میصبر کن ببینم، فرار نکن، بگو ببینم کی -

 

 شهبا خنده وارد سالن میده و اهمیتی به حرفم نمی

 رم.با حفظ لبخند، دنبالش می

 کشم.اگه من نسیمم که از زیر زبونش بیرون می 
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 ۲۰۱پارت#

 

**** 

 

 دم.که کنارمون رسیده میصورت هیوایی  نگاهم رو به

 

 داداش عمو جهان کارت داره. -
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شه، هیچ حس خوبی به این جهان صورتم تو هم می

ندارم با اینکه فقط همون برخورد اول رو باهاش داشتم 

ه از های گاه و بیگاهش کو دیگه هیچ ولی باز اون نگاه

شه فهمید که هیچ ازم خوشش صد فرسخی هم می

 کنه.اذیتم می نمیاد

 شه.سپاس از جاش بلند می

 

 رم پیشش.االن می -

 

 گه:کنه که هیوا با احتیاط میعزم رفتن می

 

 با شکرانه برقصم؟ -
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 ندازه.سپاس نیم نگاهی به شکرانه می

 

 اگه خودش بخواد چرا که نه. -

 

کنم و تو دلم اداشو درمیارم، هام رو یه وری میلب

رو در میاره بعد من دارم از  واسه من ادای روشنفکرا

ی حرص زنه پسرههارو میخونه میام بیرون اون حرف

کنه و خیلی زود از درار. شکرانه موافقتش رو اعالم می

رن، یعنی یه جو شعور ندارن هیچکدومشون، کنارم می

های نفهم. مم احمقاصالً انگار نه انگار منم اینجا آد

دارم و م برمیتکفری یه شیرینی از تو ظرف کنار دس

مش که جوازنم و حرصی تر میگاز بزرگی بهش می
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شه و پسر عموی جذاب صندلیه کنارم عقب کشیده می

شینه و من بالفاصله نگاهم با حفظ لبخندش کنارم می

دم به سپاس که کمی جلو تر پشت به من رو می

 زنه.موش حرف میایستاده و با ع

 

 شیرینی خیلی دوست داری؟ -

 

ی شیرینی تو دهنم رو فرو یکهکنم و تینگاهش م

 دم.می

 

 زیاد نه فقط وقتی... -
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 پره تو حرفم.می

 

 شی؟عصبی می -

 

 زنم.لبخند می

 

 دقیقاً، خیلی تابلو بود نه؟ -

 

 ندازه.شونه ای باال می

 

تونم م میشخیلی نه ولی چون خودم وقتی عصبی می -

 و یه جا بخورم آره.یه کیلو شیرینی
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 م.دخنمی

 

 واقعا؟ -
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 ۲۰۲پارت#

 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

پیش تو محل کارم اتفاقی افتاد که به حد چند روز  -

مرگ عصبی شدم، یه ساعت بعدش تو شیرینی 

ای دو کیلویی تو دستم و یه کیک خامهفروشی بودم

 بود.
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 کنم.هام رو درشت میچشم

 

 وای خدا نگین که خوردینش؟! -

 

 شه.کریشش می هدستی به ت

 

 شو.همه -

 

 چی؟ -

 

 خنده.می
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من واقعاً اینکارو کردم، خب بین خودمون باشه ولی  -

 تا صبح درمونگاه بودم ولی اعصابم آروم شد.

 

کرد تونم نزنم زیر خنده، کی فکرش رو میواقعاً نمی

زیر جلد مرد به این با شخصیتی همچین آدم شکمویی 

 باشه.

 

 خوش هیکلین. رولی خوبه که اینقد -

 

شم کنم، من کالً زیاد عصبی نمیواسش تالش می -

 سختی نیست. پس کار
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 دم.سرم رو تکون می

 

شم خب این از شانس شماست، من خیلی عصبی می -

 جوری که همیشه تو کیفم پر شکالته.

 

 خنده.می

 

ها ده، دقیقاً شبیهه مدلولی هیکلت اینو نشون نمی -

 هستی.

 

 زنم.وشم میگموهام رو پشت 
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 نه دیگه تا اون حد. -

 

فکر کردی؟ اگه باور کن، تا حاال به مدل شدن  -

 بخوای من آشنا دارم.

 

 دم.ی منفی تکون میسرم رو به نشونه

 

دم دانشجو هستم درسمم خیلی سنگینه ترجیح می -

 و واسه اون بذارم.تمرکزم

 

 خونی؟جدی؟ چی می -
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 هورتاش؟ -

 

بر بود که فکر کنم اسمش جا سجفتمون به عموی سپا

 کنیم.نگاه می

 

 جانم جابر خان؟ -

 

 کنه.اشاره می با دست

 

 بیا کارت دارم. -

 

 چشم. -
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 کنه.نگاهم می

 

 از هم صحبتی باهات لذت بردم دختر چشم رنگی. -

 

 زنم.لبخند کوچیکی می

 

 منم همینطور. -

 

شه و ازم دور ده و از جاش پا میسری تکون می

 شه.می
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 ۲۰۳پارت#
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به محض رفتن هورتاش شکرانه کنارم میاد و دستم رو 

 کشه.می

 

 پاشو بریم برقصیم خسته نشدی اینقدر نشستی؟ -

 

شه همینم مونده توی این جمع هام رو درشت میچشم

 برم برقصم.

 

نه شکرانه جون قربونت برم اصالً حرفشم نزن  -

 .و داغون کردهگذشته از اون کفش پام

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شه.هاش آویزون میلب

 

 اذیت نکن دیگه... -

 

 زنم.لبخندی بهش می

 

 کنم واقعاً دوست ندارم برقصم.عزیزم خواهش می -

 

 ده.با لبخند سری تکون می

 

باشه هرچی تو دوست داری، مهم اینه تو راحت  -

 اشی.ب
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ی سپاس بهم از بین این جمعی که به عنوان خانواده

یه نفر خوشم اومده، این  معرفی شده فقط از همین

 دختر واقعاً مهربونه خیلی بیشتر از چیزی که نشون

 ده مهربونه.می

 

 پس من برم پیش هیوا بیچاره اون وسط تنها موند. -

 

 دم.سری به تأیید تکون می

 

 برو عزیزم. -
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گرده، هیجانی داره و باز برمیبه عقب برمییه قدم 

 گه:می

 

 شم زن داداش.یو نگم خفه موای اگه این -

 

 دم.سرم رو کنجکاو تکون می

 

 چی؟ -

 

یه جوری نگاه کن متوجه نشه، اون دختره سمت  -

 راستیه لباسش طالییه.
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 کنم.زیر چشمی نگاهش می

 

 خب؟ -

 

 ده.نخ میاز همون اولِ مهمونی داره به داداش  -

 

 کنم که صداش رو پایین میاره.خیره نگاهش می

 

که اینجان عاشق داداش  نصف بیشتر دخترهایی -

 بودن.
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االنم دارن خفه  "دهندازم که ادامه میابرو باال می "

شن که چجوری زن به این خوشگلی گرفته، می

 مونی در جریانی که؟زنداداش مثل ماه می

 

م و بوسی واسش ذارانگشتم رو روی لبم می

 فرستم.می

 

 تر نیستم عزیز دلم. از تو که خوشگل -

 

گذره ی بلند از کنارمون میهاو با قدم هزنچشمکی می

، اصالً مهم نیست که اون دختر بندمو من نیشم رو می

ده اصالً هر کاری یا هر کس دیگه ای به سپاس نخ می

 یخوان بکنن ولی االن مهم اینه اون دخترهکه می
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ام که اینجا نشستم و دونه که من کیشخصیت میبی

دونم این یزارم من میباز اینکه کسی احمق فرضم کنه 

دونه و اینطور وقیحانه ازدواج اجباریه اون لعنتی که نمی

واسه یه مرد متاهل عشوه میاد،  دست به سینه با اخم 

شم که ندازم و به میز خیره مینگاهم رو پایین می

جام تو دستش کنارم میاد و پشت میز  سپاس با یه

ده یشینه، ناخودآگاه نگاهم سمت اون دختر کشمی

بینم با چه عشوه ای خیره به سپاس شه و میمی

، انگار اصالً براش دهموهاش رو دور انگشتش تاب می

تر کنم، اخمم عمیقمهم نیست که دارم نگاهش می

چرخم، نگاهش به هرجاییه شه، سمت سپاس میمی

 گم:یر از اون دختر ولی کفری میغ
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شده  هت هم کالاقل به خاطر اون اسم تو شناسنامه -

 یه کم رعایت کن.

 

 ده.چرخه و سرش رو تکون میهاش سمتم میچشم

 

 چی؟ -
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 ۲۰۴پارت#

 

 

 رم.بهش چشم غره می

 

و من به عنوان همسرت خوشم نمیاد وقتی پیش منی -

 دن.و اون بهت نخ میکنارتم این
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 کنه.هاش رو روی میز قالب میدست

 

 چه ربطی داره؟ ندن، این به مگی نخ میخودت می -

 

دن به خودشون جرأت میکنی که البد یه کاری می -

 اینقدر واضح عشوه بریزن.

 

 تو هم بریز. -

 

زنم دونم منظورش چیه ولی میگیرم، میلبم رو گاز می

 به جاده خاکی تا حرصش بدم.
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 فکر خوبیه.... -

ببینم یه مرد خوش  "چرخونمنگاهم رو تو جمع می"

 ؟کنمتیپ پیدا می

 

 ده.شینه و فشارش میدستش با ضرب روی رانم می

 

و ببرم بفهم چی از دهنت نسیم نذار همینجا نفست -

 و نکن بچه.بیرون میاد گور خودت

 

 زنم.دستش رو پس می
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گم رگ گردنت قلمبه گی خوبه من میچطور تو می -

 شه؟می

 

خواستم با کسی بپرم اینقدر احمق جون من اگه می -

و بکنم پس نیازی به ارم که رو راست کارمدجنمش رو 

 و گرفتن نیست.دادن نخ

 

 گم:های ریز شده خیره تو صورتش میبا چشم

 

و پس اینم بدون هر کاری که تو بکنی منم عینش -

 دم.انجام می
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ده که صداش به گوش جوری فکش رو بهم فشار می

 رسه.منم می

 

 خیلی دور برداشتی رحمانی عاقبت نداره. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

زدی به زندگیم منم قراره بذارم نکنه فکر کردی گند  -

 و بکنی؟ نه خیر جناب نیکزاد.تو با آرامش زندگیت

 

 سرش رو کمی جلو میاره.
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 و تماشا کن.چینم بچه بشینو مینوکت -

 

گیرم و دست به سینه به صندلی لبم رو حرصی گاز می

 ده:دم که ادامه میتکیه می

 

 م.پاشو بریم خسته -
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 ۲۰۵پارت#

 

**** 

 

شم، دم و از جام پا مینفسم رو پر صدا بیرون می

گه خودشم قهر ی احمق خودش مزخرف میپسره

دم تو اتاق کناری و اونم کنه منم به اعتراض اوممی
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انگار نه انگار سرش رو انداخت پایین و رفت تو اتاق 

 باید از دست این الًکشم فعدرم کوبید، پوفی می

آرایش و لباس خالص بشم وقت فکر کردن به اخالق 

تم رو سمت گند پسر لوس این خانواده رو ندارم، دس

م کنم، لباس رو از تنبرم و بازش میزیپ بغل لباس می

مونه کنم، حاال میکشم و گوشه ای پرت میبیرون می

مشکل اصلی یعنی دوش گرفتن و اینجا من فقط حموم 

شناسم، اصالً مگه جای دیگه هم سپاس رو می قاتا

تونم برم؟ مثالً برم در اتاق سلطان بگم ببخشید می

مومتون استفاده کنم؟ خودم از چیزی که تو شه از حمی

گیره، اصالً به جهنم که قهره می مچرخه خندهذهنم می

منکه نباید با این آرایش بخوابم پس تیشرت و شلوارم 

و لوازمم هم توی اون اتاقه، اصالً  پوشم و حولهرو می
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دوست ندارم باهاش حرف بزنم ولی قطعاً تا دوش 

نم عادت بدیه که خیلی وقته بره اینگیرم خوابم نمی

نم بخوابم و واسه توباهامه تا هر شب دوش نگیرم نمی

همین تو زمستون همیشه مریضم و به قول مهرانه آب 

شت در اتاقش پرم، دماغم آویزون. از اتاق بیرون می

 زنم.کنم و تقه ای به در میایستم، کمی مکث میمی

 

 چیه؟ -

 

چرخونم و با صدای پایینی که رو تو کاسه می هامچشم

امه و اد "چیه "به گوشش نرسه اداش رو درمیام

 دم.می
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 بیام تو؟ -

 

 بیا. -

 

، رو تخت دراز کشیده، شمکنم و وارد میدر رو باز می

ست، ش برهنهنشه و نیم تنهتیه شلوارک مشکی 

شت به کنه، با انگکنه و نگاهم میسرش رو بلند می

 کنم.اشاره می حموم

 

 خوام دوش بگیرم.می -

 

 کنه.با سر اشاره می
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 برو. -

 

رم و از توی گیرم، سمت کمدم میمی نگاهم رو ازش

کشم، ی قرمز رنگم رو بیرون میکشوی دوم حوله

رم و وارد حموم می تبدون نگاه کردن بهش سم

 رم...شم و زیر دوش میشم، خیلی زود لخت میمی

رو روی تنم  کشه و حولهحمومم ده دقیقه هم طول نمی

 رم، هنوز رو همون تخت درازپیچم و بیرون میمی

خواد کنه، چی میکشیده و اصالً به این سمت نگاه نمی

از این سقف که این همه مدت خیره بهشه؟ نگاهم رو 

کنم که قدم گیرم و قصد رفتن میسقف سفید می زا

های صیقلی کف اتاق لیز پام روی سرامیک دوم
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خورم  و نفسم یغ بلندی با کمر زمین میخوره و با جمی

 ره.از درد می

 

 و پا چلفتی؟د دستچی ش -
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 ۲۰۶پارت#

 

 

 و پا چلفتی؟چی شد دست -

 

تخت نیم خیز  یکنم روسرم رو کمی از زمین بلند می

و موهای خیسم کل  کنه، تن خیسو نگاهم میشده 

های اطرافم رو خیس کرده، کمرم از برخورد با سرامیک

زمین حسابی درد گرفته با صورت جمع شده از درد 

خوام جمع و جور شم تا از جام شینم و میتوی جام می
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کنم و جلوی خورم پاهام رو دراز میپاشم که باز لیز می

خواد های های بزنم لم میگیرم درو محکم می حوله

ذارم تا با هام رو روی زمین میزیر گریه، دست

کمکشون بتونم پاشم که صدای تکون خوردن تخت و 

 رسه.هایی که سمت من میاد به گوشم میقدم

 

 تونه.....ی احمق راه هم نمیدختره -

 

ش تموم نشده که یه قدمیم روی هنوز جمله

ن وزن زیادش روی من خوره و با اوز مییها لسرامیک

شه و این بار صدای آخ بلند جفتمون با هم آوار می

کنم این کمر واسه شه، من که دیگه فکر نمیقاطی می
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من کمر بشه، این بار عالوه بر کمرم پشت سرم هم به 

 کنهزمین برخورد می

 

 آخ سرم -

 

 دم و با یهبا دست راستم سر دردناکم رو ماساژ می

کنم با صورت جمع شده چشم باز نگاهش می

کنه و کمی فاصله هاش رو روی زمین جک میدست

گیره وضعیت بدیه من به پشت پخش زمینم و می

ی وزنش سپاس روم خیمه زده با این تفاوت که همه

شم حرصی هر روی تن منه و من رسما دارم خفه می

هاش دو دستم رو واسه اینکه هولش بدم روی شونه

شه و نگاه جفتمون روی باز می ذارم که در بی هوامی
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سلطان خانوم که اول ترسیده و بعد متعجب نگاهمون 

 شه.کنه قفل میمی

 

 کنین شما؟ صدای چی بود؟چیکار می -

 

احتماالً صدای مهیبی که از زمین خوردن این غول 

گه، لب پایین سپاس زیر بیابونی ایجاد شد رو می

کمر ادامه ل شدم که دست به الدندونشه و من به کل 

و ازتون گرفتن جلوی در حموم افتادین تخت "ده می

 به جون هم؟
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گیرم، االن مشخص شد هام رو از خجالت گاز میلب

پروایی این مرد به کی رفته، سپاس خیلی عادی رو بی

 گه:بهش می

 

 گفتیم اینجارم امتحان کنیم. -

 

کوبم، ش میفکشم و با کف دست محکم به کتهینی می

 ین بشر بی ادبه!چقدر ا

 

 گی؟بی ادب چی می -

 

 ده.سلطان خانوم دستش رو توی هوا تکون می
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تقصیر خودمه که اینقدر بی ادب شده که تو روی  -

 ده.مادرش اینجوری جواب می

 

 ده:بندم که سپاس ادامه میهام رو شرمگین میچشم

 

دامه اری یا من با حضور گرمت سلطانم بیرون می -

 بدم؟

 

حرف از ره و بیخانوم چشم غره ای بهش میسلطان 

 کوبم.شه و من به بازوش مشت میاتاق خارج می
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 برو کنار بی ادب بی حیا. -
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 ۲۰۷پارت#

 

 

 برو کنار بی ادب بی حیا. -

 

 تونم.نمی -

 

 یعنی چی؟ -

 

 یعنی کمرم گرفته، لعنت بهت که فقط دردسری. -

 

 دم.می سرم رو تکون
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 االن چیکار کنیم؟ برو کنار من پاشم. -

 

و نزن حق نداری یه سانت تکون اصالً حرفش -

 رمت.ذابخوری، اون درد لعنتی بپیچه تو بدنم زنده نمی

 

 گم:گیج می

 

 شم؟گی؟ تا کی اینجوری بمونم دارم له میچی می -

 

ده، کامالً مشخصه که هاش رو روی هم فشار میلب

 درد داره.
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رگ کمرم گرفته گاهی اوقات تو باشگاه هم اینجوری  -

شم، به خاطر یه حرکت اشتباه تو زدن وزنه آسیب می

عادی  دیدم فقط چند دقیقه تکون نخور تا به حالت

 برگرده.

 

 بردار. و از رومباشه فقط یه کمی وزنت -

 

تونم تکون بخورم، اگه یه سانت جا به شه، نمینمی -

 کنه.تی ناکارام مینجا بشم اون درد لع

 

 زنم:کفری غر می
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 چرا اومدی کمکم وقتی خودت ناقصی؟ -

 

 من ناقص نیستم مزخرف نگو. -

 

مونم تا رگ کمر کشم، تا کی باید اینجوری بپوفی می

آقا لطف کنه و باز بشه؟ از طرفی با این موهای خیس و 

هام دست زنم پسی کوچیکم واقعاً دارم یخ میحوله

ذارم دقیقاً کنم و روی کمرش میرف بلند میطرو از دو 

خوام این رگ لعنتی زود انتهای کمرش، من فقط می

 پاشه. باز شه تا از روم

 

 دقیقاً کجاست؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 ده.اش رو روی هم فشار میهچشم

 

 یه کمی پایین تر. -

 

 کنم.اطاعت می

 

 اینجا؟ -

 

 آخ آره. -
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جمع  کنم به ماساژ دادن که صورتش بیشترشروع می

من غر  ده وهاش رو روی هم فشار میشه و لبمی

 زنم:می

 

آخه کی بهت گفت بیای کمکم؟ خودم یه کاریش  -

 کردم.می

 

کنم اینقدر هم کمکت نمیآخرین بارم بود، بمیری  -

 تکرارش نکن.

 

 خیلی بی ادبی. -
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 آخ. -

 

 نکنه شکسته؟! -

 

 نشکسته. -

 

 شه؟پس چرا خوب نمی -
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 ۲۰۸ترپا#

 

 

 کنه.نگاهم می

 

 شه.االن خوب می -
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 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

 ایشاال که شکسته یه عمر زمین گیر بشی. -

 

 ره.ی لبش باال میگوشه

 

 ت برسی شک نکن.کمرمم بشکنه تو باید به وظیفه -

 

 کنه.دم که ناله میفشار محکمی به کمرش می
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دونی ، مینی بکنیوتنمی با کمر شکسته هیچ کاری -

ها تا آخر عمر ور دلتم، افتهچیه اگه این اتفاق واست بی

 هایی بدم بهت.آخ چه عذاب

 

 کنه.هاش رو ریز میچشم

 

پوشی جلوم کنی؟ لباس سکسی میمثالً چیکار می -

کنم آب چرخی؟ منم که علیل شدم فقط نگاهت میمی

 افته.دهنم راه می

 

بناگوش باز یشم تا نره که لحنش اینقدر خنده دا

 شه.می
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 شاید کارهای بدتری هم بکنم معلوم نیست. -

 

ره و با خنده پچ خنده و سرش توی گردنم فرو میمی

 زنه:می

 

شه یه بهت نمیاد اینقدر بدجنس باشی، مگه می -

 ی جنسی بدی؟و شکنجهمرد

 

رسی اینجوری کالً اینقدر بی ادبی یا به من می -

 شی؟می
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جور خاصی نیستم البته شاید ازت با تو  من همینم -

 بدم بیاد، فرقت با بقیه اینه.

 

 گم این عوضیه.جوام، من میی لبم رو میگوشه

 

 ها متقابله.حس -

 

شه و من متعجب ده و با مکث از روم پا میجوابی نمی

 کنم.بهش نگاه می

 

 مگه نگرفته بود کمرت دروغ گفتی؟ -
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 نه.شیش میوره و ربی خیال سمت تخت می

 

گفتم مدتش کوتاهه، همه که مثل تو دروغ گو  -

 نیستن.

 

 زنم:های مشت شده غر میشینم و با دستتو جام می

 

 من کی دروغ گفتم؟ -

 

 گی غش کردم.مثالً غش نکردی می -

 

 من واقعاً غش کرده بودم. -
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 باشه. -

 

 گه:افتم که محکم میحرصی سمت در راه می

 

و بغلم بودی االن کجا حاال ت اجات، تبشین سر  -

 بری؟تشریف می

 

کنم و ذارم و عقب گرد میهام رو روی هم میچشم

رم، حق با سپاسه اگه سلطان هام میسمت کمد لباس

 شه.خانوم ببینه اونجا خوابیدم خیلی واسم بد می
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 ۲۰۹پارت#

 

*** 
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 یکنم و اولین چیزهای خواب آلودم رو باز میالی پلک 

 بینم صورت نسیمه.که می

آروم خوابیده، یه تیکه از موهای طالیی رنگش روی  

صورتش ریخته و من میل عجیبی دارم که با 

 هام به پشت گوشش هدایتشون کنم.سرانگشت

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب 

 گیرم و از روی تخت پایین میام.نگاهم رو ازش می 

خوام مدام می هچه کششی دارم من به این دختر ک 

 بچسبم بهش؟ 
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هیچوقت، این حس رو نسبت به هیچکس نداشتم 

ه، ولی، تن این دختر بدجوری معادالتم رو به هم زد

 ی زبون درازِ، اعصاب خورد کنه چشم زمردی.دختره

شینه، زمرد، لبخند کوچیکی از تشبیهم روی لبم می 

 بهش میاد.

س یدم و سمت سروم میو قوسی به بدن خسته کش

شم وارد می افتم تا آبی به دست و صورتم بزنم،راه می

کنم و حین پاشیدن به صورتم، از توی و آب رو باز می

 کنم.خودم نگاه می آینه به

 

ی خالی تو قلبم بعد این همه دوندگی هنوز یه حفره

 وجود داره، با چی پرش کنم؟ 

 چیکار باید بکنم که نکردم؟
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ه هیچ تحقیقی در کمن حتی واسه این انتقامی  

 م به یه دختر تجاوز کردم.موردش نکرد

لعنت به من، چطور تونستم همچین کاری بکنم؟ اونم  

روحشم از چیزی که یه زمانی اتفاق  با دختری که

 افتاده خبر نداره.

 کنم، اگه داشته باشه چی؟اخم می 

 دم.سرم رو تکون می 

 بنه نه، امکان نداره، تو همین مدت کوتاه هم خو

دونست تو دلش نگه شناختمش، اگه چیزی می

 اشت.دنمی
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کالفه از این خود درگیری که هر روز و هر شب  

 رم.پاشم و بیرون میبه آینه میدچارشم، مشتی آب 

جین یخی و تیشرت سفیدم رو واسه تن زدن از کمد 

کنم که کشم و روی صندلی میز کارم پرت میبیرون می

کنه و با صدای بدی روی میز م گیر میبه چراغ مطالعه

 کنه.پرتش می

بندم. اه لعنتی این دختره خوابه. نگاهم هام رو میچشم

ی تغییری تو حالت خوابش دم و وقترو بهش می

 افته که چقدر خوابش سنگینه.بینم، یادم مینمی

 کنمرکابی و شلوارکم رو از تنم خارج می

چ و یپوشم و با برداشتن سوئخیلی زود لباس می

م سمت در ورودی رم و مستقیموبایلم از اتاق بیرون می

 دارم.قدم برمی
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دایی که شینه با شنیدن صدستم که روی دستگیره می 

 چرخم.من رو مخاطب قرار داده، متعجب به عقب می

 

 هی کچل، کجا به این زودی؟ -

 

شه و با دو قدم بلند هام باز میبا دیدن گندم اخم

رگاه آشپزخونه ایستاده و دست درم. توی سمتش می

 کنه.به سینه نگاهم می

 

 کی اومدی سریندی پیتی؟ -
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 خنده.می

 

 ه، چطوری؟شسالم... دو ساعتی می -

 

 زنم.لبخند کوچیکی می

 

 اگه زنده بودن به معنیه خوب بودنه، خوبم. -

 

 شه.صورتش تو هم می

 

 چی شده؟ -
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 دم.سرم رو تکون می

 

 .بینمترم شرکت بعد میب... من باید هیچی -

 

 کنه.کنم که صدام میعقب گرد می

 

 سپاس؟ -

 

ر کنم، این دختر مثل خواهایستم ولی نگاهش نمیمی

 برام با ارزشه.
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و زدی، که بدون عشق خوب نیستی که موهات -

ازدواج کردی، که چند وقته خنده به لبات نیومده، 

 نیستم ولی حواسم بهت بوده داداشی.

 

ر چقدر هم که با این دختر کشم، همی نفس عمیق

خوام چیزی در مورد اینکه من چه راحت باشم، نمی

 گناه بدونه.کردم با یه دختر بی

بیشتر از اینکه نسیم اذیت بشه من دارم زجر  

 ی اون دختر رو ازش گرفتم.کشم، چون آیندهمی

 

کنه تکون سری سمتش که هنوز خیره نگاهم می 

 دم.می
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رم. باید برم سمت ماشین میزنم و ون میراز خونه بی 

 ی زندگیم بعد اومدن عمو بهم ریخته.شرکت همه
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 ۲۱۰پارت#

 

*** 

 

 افتم.عصبی سمت اتاق امیر راه می

مهرشاد که معلوم نیست این روزها چه مرگشه که یه  

 روز درمیون به زور میاد شرکت.

 

رم. نگاه ش میرهای بلند کناکنم و با قدمز میدر رو با 

کوبم و با ونده رو روی میز میمتعجبش به منه، پر

 گم:صدای کنترل شده می
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خوام، چی شده که تموم باغ فقط ازت یه جواب می -

کردن، االن یکی یکی دارن دارهایی که با ما کار می

 کنن؟قراردادها رو فسخ می

 

 ده:فه جواب میده و کالسرش رو تکون می

 

ی نیست ولی همه دارن دونم، هیچ مشکلببه خدا اگه  -

 کَنَن از ما.می

 

 چرخم.کشم و دور خودم میعصبی دستی به سرم می
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شیم، پس چه غلطی لعنتیا داریم ورشکست می -

 کنین؟دارین می

مهرشاد که معلوم نیست کدوم گوریه، تو هم که  

 دونی.هیچوقت هیچی نمی

 

 شه.بلند میاز جاش 

 

 کل از کجاست.شدنبالشم ببینم م -

 

زنه، هر کیه شناسه، و میی منامیر؟ یکی داره ریشه -

 های من؟شه به این سرعت بره دنبال مشتریمگه می

 کنم.مگه اینکه بدونه با کی دارم کار می 
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 جوئه.لبش رو می

 

تونی رسه، دیگه با کی میفقط شاپوری به ذهنم می -

 ته باشی؟مشکل داش

 ه؟نکنه کار هورتاش "دهمی کنم که ادامهسکوت می"

 

 کنم.دستم رو بلند می

 

 فکرشم نکن. -

 

 از کجا معلوم؟ -
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 مگه ازت متنفر نیست؟ مگه سرجنگ ندارین؟ 

 

 کنم.اخم می

 

 من دارم نه اون. -

 

 ده.گیج سرش رو تکون می

 

 یعنی چی!؟ -

 

ن یعنی دور اونو خط بکش، بهش فکر نکن او -

 کنه.نمی
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 ده.تکیه می دست به سینه به میز

 

برو سراغشون سپاس، تو همه کاره ای حرف بزنی  -

 سنده براشون.

 

کشم، چاره ای روی صورتم دست می چند بار پشت هم

 نیست باید خودم برم، شاید بشه کاری کرد.

 

ریم باشه، با مهرانه هماهنگ کن آخر هفته با هم می -

 نسیمم میارم.
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 توپم:که می گهدزده و چیزی نمیش رو ازم مینگاه

 

خوای شونه خالی کنی؟ تو نباشی من نصف چیه، می -

 شناسم.و نمیبیشترشون

 

 نه اون نیست. -

 

 پس چی؟ -

 

 کنه.هاش رو با زبون تر میلب
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ی ازدواج مهرانه یه کمی... چطوری بگم... سر قضیه -

 و نسیم بهم ریخته. تو

 

 وها ری این مسخره بازین حوصلهرم، مسمت در می

 ندارم.

 

بهش بگو اومد که اومد، نیومد خودت تنها مجبوری  -

 بیای.

 

 کوبمش.شم و محکم میاز در خارج می

شم، چند دور طول و با اعصابی خراب وارد اتاقم می 

رم و با کنم و سمت میز میعرض اتاق رو طی می
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سکن قوی خوام تا عباس آقا یه مبرداشتن تلفن می

 برام بیاره.
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 ۲۱۱پارت#

 

 

دم و باز طعم قرص رو با حجم زیادی از آب فرو می

فرم از این تلخیه حال زنه، متنتلخش حالم رو بهم می

 بهم زن.

کوبم که در بی هوا باز لیوان رو عصبی روی میز می 

 شه.شه و محکم به دیوار کوبیده میمی

 

متعجب به عمو جهان و اون صورت سرخ از خشمش  

 شم.ز جام پا میاکنم و نگاه می
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 سالم عمو. -

 

های پر از خشمش بلندتر ده و فقط نفسجوابی نمی

 تونم بشمرشون.خیلی راحت می شه و منمی

 زنم.شم و میز رو دور میاز جام پا می

معلوم نیست باز چی شده که اینجوری به قصد جنگ  

 وارد این اتاق شده! 

 رسم.با چند قدم بهش می

 

 چیزی..... -
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خوابونه صدام رو کمی که توی گوشم میه محیسیل

کنه. نفس کنه و سرم رو به راست مایل میقطع می

دم که با میقم رو واسه آروم شدن از سینه بیرون میع

 کشه:صدای بلندی فریاد می

 

 خوری؟هیچ معلومه چه گوهی داری می -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

روم باشم، هیچ کس آمن باید خودم رو کنترل کنم تا  

اینجوری توهین کنه و عمو االن زیاده  حق نداره به من

 روی کرده.
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رم، دم و سمت در میرو روی هم فشار می هاملب 

 گردم.بندمش و باز کنارش برمیمی

 

 چی شده؟ -

 

 کوبه.م میبا کف دست تخت سینه

 

پرسی چی شده؟ این چه غلطیه کردی تازه می -

 احمق؟

 

 .به نبض زدن کنهروع میشپیشونیم  
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هام من خودم از این مدل خشمم وحشت دارم، چشم

دم تا کمی آروم بشم و با صدای رو روی هم فشار می

 گم:کنترل شده ولی لرزون از خشم می

 

 درست بگین چی شده تا جواب بدم. -

 

خنده، عصبی و اعصاب خورد کن، دور خودش می

 ینه.شره و روش میچرخه و سمت مبل میمی

 

 ای خدا... -

 گه چی شده! تازه می 
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ه رو ی هرزی کی رفتی اون دخترهتوئه بی عقل با اجازه

 عقد کردی؟

 

کنه نسبت دادن این صفت به نسیم اینقدر کفریم می

 زنم:کوبم و فریاد میکه با لگد به میز می

 

 کردم؟پس چه غلطی می -

 تو مگه خودت نگفتی برم سراغ ناموسش؟ منم رفتم 

 دیگه.

 

 بی عقل من گفتم عقدش کن؟  -
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و بکن مثل سگ و حالتمن، گفتم یه هفته ببر عشق

و در خونش، نه این که بشه عروست ناز بندازش

 نوازشش کنی.

 

 خندم، حقا که این خنده از گریه بدتره.اینبار من می

 

و و ببرم این بال رو سرش بیارمچی؟ من یه دختر -

 شناسی.مینو ولش کنم؟ تو انگار من

 

 زنه.پوزخند می
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و دارم هر شب با یه دختر بودی االن شدی آمارت -

 قدیسه؟

 

 کشم.ه پوفی میکالف

 

 من، با هیچ دختری بدون رضایت نبودم. -

و اینقدر دقیق بهت داده؟ کی در ضمن کی آمار من 

 گفته من هر شب با یکی بودم وقتی اینجوری نبوده؟

 

ه گند زدی، نباید عقدش نایناش مهم نیست، مهم ای -

کنی دی پرتش میکردی، همین فردا طالقش میمی

 بیرون از اون خونه.
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 شینم.روی مبل روبه روییش می

 

همین تصمیمم داشتم، البته تا قبل از این که پرهام  -

 بیاد اینجا.

 

 شه و کمی جلو میاد.روی صندلی جابه جا می

 

 پرهام اینجا بود؟ -

 

 .دمسرم رو تکون می
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ی من ی بودن اون دختر تو خونههیچی به اندازه -

 کنم.یدونم دارم چیکار مده، من میعذابش نمی

 

 شه.ده و از جاش پا میسرش رو تکون می

 

 شه اشتباهت بخشیده بشه.این دلیل نمی -

 

 گم:ره و من جدی میسمت در می

 

ذارم به حساب طلبی که بهم عمو سیلی زدی، می -

ت بودم، ولی ر چند سالی که توی خونهطداری، به خا

 گه بهت بدهی ندارم.االن بی حسابیم، پس دی
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 کنه.رخه و اخم میچسمتم می

 

 کنی؟داری تهدید می -

 

 ره.ی لبم باال میگوشه

 

تهدید نیست، فقط خوشم نمیاد دست کسی بشینه  -

 روی صورتم، به هر دلیل.
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شه، هم رج میاندازه و از اتاق خنگاهی به سرتا پام می

رو به پشتیه مبل تکیه  زمان با صدای کوبیدن در سرم

 .کشمدم و پوف بلندی میمی
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 ۲۱۲پارت#

 

**** 

 

با سر درد شدیدی که بعد از خوردن چند تا مسکن 

فته قوی هم دست از سرم برنداشته، روبه شهر غبار گر

ای که تو تاریکیِ شبم آسمونِ پر از دودش مشخصه 

زنن نگاه م و به نورهای رنگی که چشمک میدایستا

 کنم.می

 

بعد از بحث با عمو و رفتنش از شرکت، زدم بیرون و  

یه راست تا اینجا روندم، تا همین االن که هوا کامالً 
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شو روی این شهر انداخته تاریک شده و شب سایه

 ایستادم.

 

کنم که صدای خِش هام رو توی جیبم فرو میدست 

چرخونه و قامت رم رو به اون سمت میسها خِش برگ

 بینم.بلندش رو می

ایسته و خیره به شهری که وسعتش زیر کنارم می

 پامونه به حرف میاد:

 

 فکر نمی کردم باز بیای پاتوقمون! -

 

 زنم.گیرم و پوزخند مینگاهم رو ازش می
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هنوزم میای اینجا، قطعاً االن اینجا  دونستممی -

 نبودم.

 

رسه و من ه گوشم میفَکش واضح ب صدای فشردن

دونم که چه تالشی واسه کنترل خودش االن می

 کنه.می

 

 و؟خوای تموم کنی این مسخره بازینمی -

 

ندازم و بدون جواب نگاهی به گوشیِ توی دستم می

که فریاد  کنم، نزدیک ماشینمدادن بهش عقب گرد می

 کشه:می
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ببخشید، چرا  مدِ المصب، یه غلطی کردم صد بار گفت -

 کنی؟تمومش نمی

 

 گیرم.چرخم، انگشتم رو سمتش میسمتش می

 

 بعضی غلط کردما جوابگو نیست. -

 

 خیلی نامردی سپاس، من فقط یه اشتباه کردم. -

 

و تو قانونِ من اولین اشتباه آخریشه، تو این -

 دامه دادی.و ادونستیمی
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 هست؟ هاتوی اون قانونِ کوفتیت، فقط خط زدن آدم -

کاش بخشش هم بهش اضافه کنی بی وجدان، واسه  

 دادم.و واست میمنی که جونم

 

زنم زیر خنده، اینقدر بلند که کنم و میکمی مکث می

کنم پیچه، من حس میصدام تو این تاریکیِ شب می

دردناک تره خیلی  ی سوزناک هماین خنده از یه گریه

لِ همون اهای من از درده، مثی خندهدردناک، همه

خنده تا دردش رو کسی ندونه من گن میآدمیه که می

 همون آدمم.
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و که و ازم گرفتی هورتاش، تو تنها کسیتو جونم -

شه خیانت به و ازم گرفتی، این میبهش اعتماد کردم

و نداشت، قابل بخشش کسی که جز تو هیچکس

 دونی.یست، خودتم خوب مین

 

 چند قدم جلو میاد.

 

ی زود فهمیدم اشتباست، به ی گذشت، خیللآره... و -

خدا همون یه بار بود، دیگه نرفتم سمتش، من با تو 

خواستم، تو که بریدی ازم منم بریدم از و میهمه چیز

 همه چی.

 

 کنم.در ماشین رو باز می
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 بندش زد. شهو بد شکستی، جوری که نمیتو من -

 

 بندم.شم و در رو هم میسوار می

وان جنگیدن با هیچکس م اینقدر که تمن خیلی خسته

 رو ندارم.

 

دم و مسیر خونه رو در پام رو روی پدال گاز فشار می 

ی آرامشم رو ازش گیرم، جایی که قبالً همهپیش می

گرفتم، االن کجای اون خونه برم که مادرم رو نبینم می

 اد چه زجری کشیده؟ و یادم نی
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ی کیه و چه به هدنیاد برادر زا نسیم رو نبینم و یادم

 کردم؟ باهاش  روزمون آورده و من چه

 کجا برم که حالم از خودم بهم نخوره؟ 

حتی این به قول هورتاش پاتوق هم از دستم در 

 اومده...
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 ۲۱۳پارت#

 

**** 

 

کنم. از ای، در رو باز میخسته تر از هر زمان دیگه

 هی گندم بهای مستانههمین جا هم، صدای خنده

 رسه.گوشم می

 خوبه که اومده، الاقل اون تو این خونه بخنده. 
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کنم و با پوشیدن هام رو جلوی در جفت میفشک 

هایی که توی جیبم فرو کردم، صندل مشکیم و دست

 شم.دارم و وارد میسمت پذیرایی قدم برمی

 

بینمشون، مامان جلوی تلویزیون نشسته و گندم و می 

 همن. نشکرانه روی مبل آویزو

 چرخونم.نگاهم رو تو جمع می 

 پس نسیم کجاست؟ 

 

ندازم، یازده و نیمه، زود نیست ساعت مینگاهی به  

 واسه خوابیدن!؟ 
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شه و شون بهم جلب میرم توجهسمتشون که می

شکرانه مثل همیشه با جیغ بلندی سمتم میاد. کاش 

شکرانه هم منشیم بود تا با خیال راحت اخراجش کنم، 

 زنه؟!نقدر جیغ مییچرا ا

 

 سالم داداش. -

 

گیرم که تو جاش میش دستم رو با اخم جلوی سینه

 ایسته.می

 

این آخرین هشداره، جیغ نکش شکرانه اعصاب  -

 ندارم.
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 گه:کنه و گندم حق به جانب میهاش رو جمع میلب

 

 و تخم کن.اوی.... کچل، برس بعد اخم -

 

م، کاش اینا نکی شکرانه نگاهش میاز روی شونه

 و اینقدر به من نپیچن. بفهمن من چقدر داغونم

 

دونی گم، ولی خوب میوز اومدی چیزی بهت نمیامر -

 وقتی عصبی هستم، بهتره سکوت کنین.

 

 گه:ی لرزون میشکرانه با چونه
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 تو هم که همش عصبی هستی داداش. -

 

هام رو دو طرف رم و دستکشم، سمتش میپوفی می

هام رو محکم روی پیشونیش رم و لباذصورتش می

 زنم:کنم و آروم پچ میمهر می

 

خواستم ناراحتت کنم ولی حالم خوش ببخشید نمی -

 نیست درکم کن باشه؟

 

ی مثبت زنه و سرش رو به نشونهلبخند کوچیکی می

شم و به گندمی که چپ ده، ازش جدا میتکون می

 نزنم. سمت ماماکنه چشمکِ ریزی مینگاهم می
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ی تلویزیونه، کنارش رم، فارغ از دنیا نگاهش خیرهمی

 شینم.می

 

 سالم مامان. -

 

 زنه.لبخند کوچیکی می

 

 سالم پسرم، خوش اومدی. -

 

 دم:جواب لبخندش رو می

 

 خوبی دورت بگردم؟ -
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 کنه.با دست به گندم اشاره می

 

 شه بد باشم؟!گندم اومده مگه می -

 

 خوام بیام شرکت.سپاس می -

 

 دم.گیرم و به صورت گندم مینگاهم رو از مامان می

 

 مدرکت خشک بشه. بذار جوهر -

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می
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 م...هاست نه پسر خالهاون واسه غریبه -
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 ۲۱۴پارت#

 

 

 دم.مبل تیکه میبه پشتیه 

 

صبر کن یه مدت اوضاع شرکت بهم ریخته، اصالً تو  -

 رکت من؟شچیکار داری تو 

 

هاش روی بازوش ده و با انگشتقری به گردنش می

 گیره.ضرب می
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خوام اونجا کار کنم، اصالً عاشق میوه هر چی، من می -

 جاتم.

 

شم و سرم رو به پشتیه مبل تکیه دست به سینه می

 م پس نسیم کجاست؟چقدر کالفهدم، می

 گم:گیرم و جدی مینفسی می

 

خونه یه جا واست خالی  دگم تو سرباشه فردا می -

 ن، اونجا فقط میوه هست لذت ببر.کن

 

 کنه.هاش رو ریز میچشم
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گم نه ترسونی آره؟ اگه فکر کردی میو میداری من -

سخت در اشتباهی، باشه رأس هشت صبح من تو 

 ستم.سردخونه ه

 

باشه فهمیدم چقدر شجاعی، بیا شرکت ببینم چه  -

 تونم بهت بدم.کاری می

 

 زنه.مک ریزی میه و چشدخنمی

 

آفرین چشم آبی من، فقط چه چیزی اون بد عنقم  -

 اونجاست؟
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 شم.شم و کمی سمتش خم میتو جام جابه جا می

 

 به تو چه؟ -

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می

 

شه، فقط گفتم اگه من غیرتی میخب حاال واسه  -

 دونی که چقدر بدم میاد ازش.هست من نیام می

 

 دم:و میجوابش ر بیخیال

 

 ها متقابله.حس -
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 گیره.ی هر دو دستش رو توی صورتم میحرصی پنجه

 

ها و با همین ناخونهای خوشرنگتسپاس اون چشم -

 کنما!کورشون می

 

مانند شکرانه  خوام چیزی بهش بگم که صدای جیغمی

 ده.اجازه نمی

 

 وای گندم جواب داد! -
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وق کرده!؟ گندم با ذکنم، واسه چی اینقدر اخم می

ره و من خیره به شکرانه و اون حجم میعجله سمتش 

 گم:از ذوق می

 

 چی شده؟ -

 

 ده:شکرانه با من من جواب می

 

 ... هیچی، گندم بریم باال خوابم میاد.هی -

 

ی باال رفته خیره بهشونم که چطور با با یه تای ابرو

شن، یرن و از دیدم پنهون مها باال میعجله از پله
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شم به مامان، انگار اصالً تو کشم و خیره میپوفی می

ز که اینقدر تو فکره؟ من این دنیا نیست، چش شده با

از این سکوت ترسناکش وحشت دارم، بعد این 

هام رو چشم دونه.سکوت قراره به کجا برسه خدا می

دم و نگاهم رو از مامانی که محکم روی هم فشار می

دونم هیچی ازش خوب می خیره به تلویزیونه و

 شم.گیرم و از جام پا میفهمه مینمی

 

 رم بخوابم.من می -

 

حدسم درسته اصالً تو این دنیا نیست، دستی به 

ایستم، دستم رو توی کشم و روبه روش میصورتم می

کنم و سرم رو روی گردنم خم فرو می جیب شلوارم
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هاش رو سمت شه که چشمکنم، انگار متوجه میمی

 شه.هام میکشه و مردمک لرزونش قفل چشماال میب

 

 و از عالم کنده شدی؟چی شده باز که تو فکری -

 

 زنه.لبخند زوری می

 

 دیدم.هیچی چیزی نیست داشتم تلویزیون می -

 

اون مستند مسخره ای که در نیم نگاهی به تلویزیون و 

ندازم و مورد مواد مخدر و مضراتش در حال پخشه می

 زنم.می پوزخند
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 خیلی جذابه؟ -

 

 توپه:کنه و عصبی میاخم می

 

 سپاس رو اعصاب من راه نرو برو باال پیش زنت. -
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 ۲۱۵پارت#

 

 

 سپاس رو اعصاب من راه نرو برو باال پیش زنت. -

 

دم و حین رفتن سمت سرم رو به تأسف تکون می

 گم:ها محکم میپله
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جور شی نشدی یه  ودم جمعچند روز بهت وقت می -

 یرم.گتصمیم دیگه می

 

خوام دای جیغ مانندش قلبم رو به درد میاره، من نمیص

کنه، من فکر اذیتش کنم ولی خودش داره مجبورم می

کنم مادرم باز به اون دکتر روانشناس احتیاج پیدا می

 کرده.

 

خوای از جونِ و تهدید نکن، اصالً چی میسپاس من -

و دق بدی؟ مگه تو ردی اینجا منومن؟ این دختره رو آ

 نه زندگی نداری؟خودت خو
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دم و آخرین پله رو واسه اهمیتی به حرفش نمی

رم، دستم رو روی دستگیره رسیدن به اتاقم باال می

کنم، صدای آبی که از ذارم و با یه مکث بازش میمی

ده نسیم تو حمومه، رسه نشون میحموم به گوش می

بندم و ین سرما! در رو میاره تو چقدر حموم می

کشم و شلوارک طوسیم رو تنم بیرون می تیشرتم رو از

کنم و گوشیم زنم، خودم رو روی تخت پرت میتن می

بینم پیغام کنم و اولین چیزی که میرو چک می

 کنه.هورتاشه، حتی دیدن شمارش هم عصبیم می

 

 ) فردا جهان میاد شرکت(
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بگه آماده باش خبر نداره  دخوازنم، مثالً میپوزخند می

ور طوفانی تو شرکت داشته ولی این وزم یه حضامر

خبر دادن قطعاً یه مسئله ای پشتش هست که 

 هورتاش اطالع داده.

ی چت مهرشاد رو دم و صفحهجوابی به پیغامش نمی

شه و نسیم با اون کنم که در حموم باز میباز می

ه و باسنش نی بین سیی یه وجبی که فقط فاصلهحوله

بهش که از هیچی  رو پوشونده بیرون میاد، لعنت

ترسه یا شاید من واسش ترسناک نیستم که نمی

شه تا ره و خم میاینجوری بیخیال سمت میز توالت می

های من خوش لباسش رو از تو کشو برداره و چشم

کنم تمرکز کنه، سعی میفرمیه پاهاش رو شکار می

شه، من م ولی مگه مینکنم و واسه مهرشاد تایپ ک
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ه ساختن یه جمله گم کردم، لعنت هارو واسحتی کلمه

هام رو واسه چند ثانیه روی هم فشار بهت نسیم، چشم

 کنم.دم و تایپ میمی

 

 ) فردا یه کمی زود بیا شرکت جهان میاد اونجا(

 

رغم تالشم واسه دید نزدن بدن کنم و علیسِندش می

زنه ارنجیش رو تن میناون دختری که با لوندی تاپ 

شه کنم چی میبه این فکر میشم بهش و خیره می

موقع پوشیدن اون شلوارک مشکی حوله از رو تنش 

کشم کشم و دستی به صورتم میسُر بخوره؟ پوفی می

کشم، گوشی رو روی پا تختی و روی تخت دراز می

هام کنم و روی چشمکنم و ساعدم رو خم میپرت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خوام به هر دلیلی به این دختر یمذارم، من نمی

خوام فکر کنه که من اونقدر بی اراده بزنم، نمی ناخونک

هستم، گرچه سخته خیلی هم زیاد الاقل این دختر 

ت رو حفظ کنی چیزی نیست که بشه در مقابلش اراده

 سوزه.ی بدنم از حرارت داره میوقتی همین االن همه
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 ۲۱۶پارت#

 

**** 

 

ی بدنم رو رصد کرد هاش همهچشم ین که باابعد از 

باالخره تصمیم گرفت بخوابه و من با پیچیدن موهام 

رم، کنم و سمت تخت میتو حوله برق رو خاموش می

دی گرمه اینقدر که بهم حس کنم این اتاق زیاحس می

ده، کاش پاشه این شوفاژ لعنتی رو یه خفگی دست می

سفت شده که  کمی کمش کنه از بس قدیمیه زیادی

ی تالشم نتونستم اون پیچ رو کمی خودم با همه
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کنم کشم و سعی میبچرخونم. خیره به سقف پوفی می

دستم کمی خودم رو باد بزنم که صدای زمزمه با 

 رسه:گوشم میمانندش به 

 

 گرمته؟ -

خواد باهام دم، هر جوری که میجوابی بهش نمی "

المم نباشه، ادامه یکنه انتظار داره من عین خبرخورد می

 "دهمی

 دی؟ قهری مثالً؟چرا جواب نمی -

 

 بازم جوابم بهش سکوتمه.
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 االن مثالً داری چُسی میای؟ شلش کن بابا. -

 

 زنم:حرصی غر می

 

 بی.خیلی بی اد -

 

ش قالب چرخه و دستش رو روی سینهبه پهلو می

کنه و من همچنان اصرار دارم که خیره به سقف یه می

 رو اون تو کشف کنم. چیزهایی

 

 دونی هیکلت خیلی خوبه؟می -
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زنم، من راه عصبی کردنش رو بلدم شاید پوزخند می

به ضرر خودم باشه ولی همون چند ثانیه ارزشش رو 

 داره.

 

 ، قبالً بهم گفتن.اوهوم -

 

 رنگ پوستت هم خوبه. -

 

 اونم بهم گفتن.  -

 

 شه.صداش کمی عصبی می
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ش ت گفته پاهاتم خیلی خوهاون عوضی اینو هم ب -

 فرمه؟

 

کنم، صورتش شدیداً اخم داره مثل اینبار نگاهش می

 همیشه.

 

 دونی عوضی بود؟!تو از کجا می -

 

 توپه:می کنه وعصبی آرنجش رو تکیه گاه بدنش می

 

 دی نه؟ها جواب میکنی مثل هرزهخیلی حال می -
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 زنم.پوزخند می

 

 کن. تو هر جوری که دوست داری فکر -

 

شم از شینه پشیمون میدستش که روی گلوم می

 بازم.چیزهایی که گفتم ولی خودم رو نمی

 

 ت کنم.کنم دوست دارم خفهاالن که فکر می -

 

 گم:رم و به زور میذادستم رو روی مچ دستش می

 

 یه بارم از زورت استفاده نکن. -
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 کِشه.جلو میاد و نیمی از تنش رو روی من می

 

ده، مثل اینکه شیر فهم جواب می فقط زور وروی ت -

 نشدی که زبون درازی پیش من ممنوعه.

 

تونم که گم، نمیکنم و چیزی نمیخیره نگاهش می

ی گردنم های قویش روچیزی بگم فشار اون پنجه

 خیلی زیاده.

 

 چیه الل شدی؟ -
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 شم.دارم خفه می -

 

 ره.شه و سرش تو گردنم فرو میفشار دستش کم می

 زنه:کنم تا کنارش بزنم که پچ میمی القت

 

 هیشش گربه کوچولوی خوش بو. -

 

 دم.هولش می

 

 ولم کن. -

 

 نالم:کشه و من میزبونش رو روی شاهرگم می
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 برو کنار. -
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 ۲۱۷پارت#

 

 

 برو کنار. -

 

 زنه:تو گردنم پچ می

 

تو مشکلت چیه؟ تو همین مدت کوتاهی که با منی از  -

 لذت ببر. زندگی

 

 و مثل اینکه باورت شده شوهرمی!ت -
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 نیستم؟ -

 

کاش سرش رو از تو گردن و کتفم بیرون بیاره، داغیه 

 کنه.نفسش داره اذیتم می

 

این یه ازدواج اجباری بود فقط اسمت تو  -

 ی منه.شناسنامه

 

 خب این یعنی چی؟ -

 

 یعنی تو فقط یه اسمی. -
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و منبدنت زیر تن  ضتو اینجوری فکر کن ولی انقبا -

گه، این که من فقط یه اسم هام یه چیز دیگه میدست

 نیستم.

 

 کنم هولش بدم.باز سعی می

 

 گم برو اونور.بهت می -

 

هاش مهر گونه ام کنه و لبسرش رو کمی بلند می

 شه.می
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 التماس کن. -

 

ی کنه؟ بوسهکنم، لعنتی چرا اینکار رو با من میاخم می

 .شینهبینیم می بعدی روی نوک

 

 ولم کن برو اونور. -

 

 گفتم التماس کن... -

 

 تو دیوونه ای... -

 

 و شناختی.خوبه زود من -
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خوره با دستش که از کمر شلوارم به داخل سُر می

 گیرم.عجله مچش رو می

 

کنم ولم کن بهم دست نزن التماس خواهش می -

 کنم.می

 

ده و از روم شه، نفسش رو پر صدا بیرون میمتوقف می

ره، مستقیم سمت شوفاژ شه و از تخت پایین میا میپ

بنده، باز سمت ره و اون پیچ لعنتی رو تا آخر میمی

کشه و خیلی جدی تخت میاد و پشت به من دراز می

 گه:می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

زدی نیازی نبود هم منو اگه از اول مثل آدم حرف می -

 و.اذیت کنی هم خودت

 

ه پهلو م و پشت بهش برگیی لبم رو گاز میگوشه

چرخم، شاید واقعاً حق با اون بود باید همون اول تو می

گفتم آره و خالص نه این بازی رو راه جوابه گرمته می

هام رو بندازم و آخرش خودم بازنده باشم. چشم

دم و بسته نگهشون محکم رو هم فشارشون می

کنم و خیلی زود دارم، االن فقط به خوابیدن فکر میمی

 بره.وابم میخ

 هامبا حس سرمای شدید و گزگز کردن پوستم چشم

کنم، صورت سپاس دقیقاً روبه روی رو آروم باز می

هاش رو ی کمی رو بالشته و دستصورتم با فاصله
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روی سینه قالب کرده و مشخصه که اونم خیلی 

ذارم و کنم و روی بینیم میسردشه، دستم رو بلند می

کنم، خب لعنتی یخ رو لمس می انگار دارم یه تیکه

مجبوری از حرص تا آخر ببندی اون شوفاژ رو که االن 

یخ بزنیم؟ با احتیاط پای راستش رو که روپام افتاده 

شم و پتوی شینم، خم میزنم و توی تخت میکنار می

تونم دارم، خداییش نمیی پایین تخت رو برمیتا شده

بح بیدار صاز خواب این ساعت بگذرم کی ساعت پنج 

ه که من بشم پس یه کمی به این بداخالق که شمی

شم و پتو رو روی حتی تو خوابم پر اخمه نزدیک می

هاش خوابم، نفسکشم و پشت بهش میجفتمون می

سوزونه، اه کاش اونم پشت به من پشت گردنم رو می
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کنم ذهنم رو منحرف کنم و خیلی بخوابه، سعی می

 بره.میکنم خوابم می زودتر از چیزی که فکرش رو
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 ۲۱۸پارت#

 

**** 

 

دونم دقیقاً چقدر گذشته، ولی با حس فشرده شدن نمی

 کنم.می م رو بازهای خواب آلودهبدنم، چشم

های زیادی داغ پشت گردنم رو هنوز اون نفس 

سوزونه، با این تفاوت که یه دست از زیر گردنم رد می

و با پاش هم پاهام  ش دوره شکممشده و دست دیگه

 رو قفل کرده.
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تونم هیچ جوره تکون بخورم، این چرا من رو عمالً نمی 

 اینجوری بغل کرده؟! 

ت که با صدای پایینی سفایدهتالشم واسه رهایی بی

 زنم:پچ می

 

 سپاس؟ -

 

 هوم؟ -

 

 ولم کن. -

 

 نوچ. -
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 خوام پاشم.گم ولم کن، میوا... می -

 

 سردمه... تو داغی. -

 

 زنم.شخند میین

 

شی، بدون فکر کاری نکنی، تا تو باشی عصبی که می -

 کُشتیمون از سرما.

 

 تو که سردت نشد، من بغلت کردم گرم شدی. -
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 چرخونم.م رو توی کاسه میهاچشم

 

های بزرگ و جای این خوبیممنون از لطفت، ولی بیا -

 یه کار کوچیک بکن.

 

 چیکار؟ -

 

 یم.گولم کن برم دنبال زند -

 

 کنه.کنه و با ضرب ولم میکمی سکوت می

شینم که از روی تخت پایین با عجله توی جام می

 ره.ره و بدون نگاه کردن بهم سمت سرویس میمی
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شم افتم و منتظر میبا انگشتم به جون پوست لبم می

 بیرون بیاد.

ایستم و تمام حرکاتش شه، توی جام میدر که باز می 

 .کنمرو دنبال می

خواستم کردم، من میلعنت به من کاش عصبیش نمی 

واسه دیدن مادرم ازش اجازه بگیرم ولی االن وقتی 

ی دم شه و هر چاینجوری با اخم داره حاضر می

 تونم بگم؟ کوبه مگه میدستشه رو می

 

کشم و یه قدم م میدستی به موهای ریخته روی شونه

ش رو روی ترم، روبه روی آینه ایستاده و ساعجلو می

 کنم.هام رو توی هم قالب میبنده، دستمچش می
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 سپاس؟ -

 

 توپه:کنه و میاز توی آینه نگاهم می

 

 و نشنوم.هیسسسس، نسیم صدات -

 

 ولی من... -

 

 چرخه.سمتم می
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تو چی ها؟ چی؟ نشستی فکر کردی، یه جمله دیگه  -

 پیدا کردی تا به من زخم بزنی؟

و قرار نیست بری، نه تا تو توی سرت فرو کن، این 

 قتی من بخوام، پس دیگه تکرارش نکن.و

 

 زنه.عصبی موبایلش رو چنگ می

ستم که ی دری هشه و من مات، خیرهاز اتاق خارج می

 ی توانش به هم کوبیده.با همه

این مرد واقعاً اعصاب درست و حسابی نداره، بیشتر از  

 هسوزه، این چاین که عصبی بشم دلم براش می

جنگه؟ شونه ای باال زندگی ایه که همش با همه می

 ندازم.می
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حاال که این اجازه نداد حرف بزنم به سلطان خانوم  

 رم.گم و میمی
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 ۲۱۹پارت#

 

*** 

 

لرزه هایی که به شدت میپشت در خونه، با دست

تونم اون زنگ رو فشار بدم یا دونم، میایستادم و نمی

 نه.

پس دادن واسه کاری که  امان و جوابمسترس دیدن ا

کردم یه طرف، وحشت دیدن عمو و خشمی که واسه 

 ش پنهون کرده یه طرف.دیدن من تو سینه
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تپه که هیچ صدایی وقفه میدیگه قلبم اینقدر بلند و بی 

 شنوم.به جز اون رو نمی

کنم و بندم و بسم اهلل رو زمزمه میهام رو میچشم

 دم.ار میزنگ رو فش

 

شه، خیلی زود صدای مهربون انتظارم طوالنی نمی 

رسه و بغض گلوم رو مامان از آیفون به گوشم می

 گیره.می

 بمیرم براش، چه کردم من با دل مهربونش؟ 

 

 کیه؟ -
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دم تا جلوی لرزششون رو هام رو روی هم فشار میلب

 بگیرم.

 

 منم مامان. -

 

 رسه.صدایی ازش به گوشم نمی

و باز کردن در نشون  ر دادن دکمهاثش واسه فشمک 

کردم ازم ده خیلی بیشتر از اونی که فکرش رو میمی

ی شه و من با همهدلگیره، ولی باالخره اون در باز می

شرمندگی که بدنم رو خیس عرق کرده وارد حیاط 

 .شمخونه مون می
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 ندازم.نگاهی به اطراف می 

 چند وقته از این خونه رفتم؟ 

ه من قد یه سال دلتنگی فته ولی واسهکر کنم یه ف

 داره.

دم و سمت ورودی نفس عمیقم رو با یه آه بیرون می

 کنم.خونه پا تند می

های مشکیم رو از مامان در رو باز گذاشته، پس کتونی 

کنم، به محض پام در میارم و کنار هم جفتشون می

ه و بینمش، رو به روی تلوزیون نشستورود به خونه می

رم و حین در حال پخشه، جلو می اخباریه که هخیره ب

 زنم:مچاله کردن کیفم آروم پچ می
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 سالم مامان. -

 

کنم، اصرار داره ده، زیر چشمی نگاهش میجوابی نمی

کنم هام رو تر میبه اخبار دیدن و بی محلی به من، لب

 دم:و ادامه می

 

 نیما... کجاست دلم واسش تنگ شده؟ -

 

کنه ده، مکثی مین میبا خشم به م ر نگاهش رواین با

رسه و جیغ جیغ پره، با دو قدم بلند بهم میو از جا می

 کنه:می
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و بیاری، واسه چی اومدی اینجا تا حق نداری اسمش -

 نگاه کنی آبرویی که ازم ریختی چی به سرم آورده آره؟

 

هاش رو جوشه و با عجله دستی اشکم میچشمه

 گیرم.می

 

خواستم مان به خدا نمییرم برات مامنه... نه ب -

 اینجوری بشه اشتباه کردم.

 

 ره.کشه و یه قدم عقب میهاش رو میدست
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خواستی؟ اشتباه کردی؟ خیلی دیره دختر واسه نمی -

دونی چی به سرم پشیمونی خیلی دیره، تو اصالً می

ت شنیدم؟ هایی از عمهدونی چه زخم زبونآوردی؟ می

ود که باید پنهونی طایی کرده بخمن مگه چه دختره 

و آب کرد؟ تو کل محل پیچیده دختره حوا بندعقد می

و صدا عقد مردی شده که تا حاال هیچ داده که بی سر

 نشونی ازش نبود.
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 ۲۲۰پارت#

 

 

 کشم.دستی به صورت خیسم می

 

حرف مردم واسم مهم نیست ولی مامان به جون نیما  -

 و باور کنی.رفته بود، کافیه تو اینگتا قبل عقد دستمم ن
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هام رو با درد کوبه و من چشمش میمحکم روی گونه

 بندم، بمیرم براش.می

 

کافی نیست، باور کردن من چه اهمیتی داره وقتی  -

تونه عموت از این بی غیرتی که سرش اومده نمی

و تو این کوچه بذاره؟ کافی نیست وقتی اقوامی پاش

یچ خبری نبود ازشون االن دارن هر هکه سال تا سال 

 زنن راسته نسیم با یه مرد فرار کرده؟روز زنگ می

 

 نالم:می

 

 گن.مزخرف می -
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کوبه، ش میاینبار با هر دو دست محکم روی گونه

کاش اینجوری حرص نخوره به خدا من دارم دق 

 کنم.می

 

شه بست، تو با این گندی که و نمیدر دهن مردم -

 و ببرن.اجازه دادی آبروت زدی بهشون

 

 رم.شرمنده جلو می

 

و شه، اصالً کی این موضوعدونستم اینجوری مینمی -

 پخش کرده؟
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 کنه.چپ نگاهم می

 

 عمه جونت واسه یه دنیا کافیه. -

 

 خدا لعنتش کنه. -

 

 کوبه.ش میبا مشت تخت سینه

 

 و لعنت کنه با این دختری که تربیت کردم.خدا من -

 

ده، بگم که صدای زنگ اجازه نمی م چیزیاخومی

 گم:ترسیده می
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 کیه مامان؟ -

 

 رنگ مامان هم انگار پریده.

 

هامه اومده واسه آقا بزرگ سوپ ببره، فکر کنم پر -

 گفته بود میاد.

 

 گم:متعجب می

 

 آقابزرگ مرخص شده؟ -
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 ندازه.سرش رو باال می

 

 خوره.نه تو بخشه ولی غذای بیمارستان نمی -

 

ی خوام نفس راحت بکشم که با بلند شدن دوبارهمی

صدای زنگ قلبم میاد تو دهنم، فقط همین رو کم 

 ی که آبروش رو بردم.داشتم عمو پرهام

 

 کشه!و میوای مامان من -
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تونی که کل عمرت ازش فرار آخرش که چی؟ نمی -

ی شوهرته باالخره پیداتون کنی، در به در دنبال خونه

 کنه.می

 

ذارم، حق با مامانه ده دستم رو روی قلبم میسیرت

آخرش که چی؟ اصالً بذار بدونه اون باعث این بدبختیه 

شه مامان در رو باز ه، سکوتم باعث میکه سرم اومد

کنه، هیچوقت این حجم از استرس رو تحمل نکردم تا 

شه و عمو با سر پایین افتاده وارد اون در باز می

 شه.می

 

 اداش...دیا اهلل زن  -
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به محض بلند کردن سرش و دیدن منی که وسط 

 شینه.پذیرایی خشکم زده اخم عمیقی رو صورتش می

 

 سالم عمو. -
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 ۲۲۱پارت#

 

 

 سالم عمو. -

 

رسه و سیلیه ده و با دو قدم بهم میجواب نمی

کشم و عمو سوزونه، هینی میمحکمش صورتم رو می

 زنه:فریاد می

 

 آبرو تا حاال کدوم گوری بودی؟قِ بی می احدختره -
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کنم ها رو نداره سعی میبا زبونی که قدرت تلفظ جمله

 بگم ولی خیلی موفق نیستم.

 

 ع... م... به خدا تقصیر...-

 

م تموم نشده که با خشم من رو تو آغوشش هنوز جمله

هام در حال له کشه، اینقدر محکم که استخونمی

تونه چیزی از بهتم م نمیهامان ی مشدنه، صدای گریه

هام هام دو طرف بدنم آویزونه و چشمکم کنه، دست

ی گشاد شده، اصالً انتظار این برخورد رو نداشتم، همه

ی تصوراتم یه کتک مفصل بود و اینکه عمو حتی اجازه

توضیح بهم نده و از خونه بیرونم کنه و دیگه هیچوقت 
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ه و زمزمم!!؟ عنتونم ببینمشون ولی االن این حرکت

 کنه:می

 

 و پس دادی عمر عمو؟بمیرم برات، تاوان گناه من -

 

کنم هام رو دورش حلقه میشم، دستاز بهت خارج می

 زنم زیر گریه.و با صدای بلند می

 

 عمو؟ -

 

جانِ عمو دردت به سرم؟ عمو چرا صبر نکردی بیام  -

 بیرون؟
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کشم و با چشم به مامان اشاره سرم رو عقب می

خوام اون چیزی بفهمه اگه بدونه می، من نمکنمی

کنه، نیم نگاهی به مامان که چطور ازدواج کردم دق می

هاش رو خشک با گوشه ی روسریش داره چشم

 گه:ندازه و میکنه میمی

 

 و با نسیم ببرم واسه آقا.داداش بده اون سوپزن -

 

 مامان یه قدم جلو میاد.

 

 .هاومد بری؟ تازهنسیم رو هم می -
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 ده.عمو جدی سرش رو تکون می

 

 آره حرف دارم باهاش. -

 

 ندازه.مامان نگاهی بهم می

 

م پشیمونه خامی اذیتش نکنی پرهام خان، بچه -

 کرده.

 

 کشه.عمو دستی به صورتش می

 

 داداش. ی زندگیه منه برو زننسیم همه -
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 گیرم.هاش رو میرم و دستسمت مامان می

 

خونه دیر نکنم بهتره ولی  رممی مم بعدربا عمو می -

 باز میام پیشت.

 

 کنه.دلگیر نگاهم می

 

 ذاره بیای اینجا؟شوهرت نمی -

 

خوام مادر نه، نه به خدا سپاس مرد خوبیه ولی نمی -

 و لوس کردم. شوهرم فکر کنه همین اول کاری خودم
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 کنی؟مگه با اون زندگی می -

 

نیست  ش خوبفقط یه مدت، انگار حال روحی -

 خوایم پیشش باشیم.یم

 

 باشه. -

 

 ره.کنه و سمت آشپزخونه میعقب گرد می
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 ۲۲۲پارت#

 

 

 *** 
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ش روی ستش روی فرمونه و دست دیگهعمو یه د

 پاش.

 

 خب؟ -

 

 دم:با سری که پایین افتاده جواب می

 

 چی خب؟ -
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این پسره یهو از کجا پیداش شد، از کجا  -

اومد خواستگاری تو، چی شد  دشناسیش، چی شمی

 االن زنشی؟

 

 چند بار که گفتم به خدا دوست مهرشاد بود. -

  

 زنه.پوزخند می

 

به نفهمی نسیم، یه نگاه به خودت بنداز  و نزنخودت -

به من بنداز ببین از وقتی پای این پسر وا شد به 

 زندگیمون چطور گند خورد به همه چی.
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ین موضوع کامالً به اکشم باید بگم، نفس عمیق می

 شه و باید بدونه اطرافش چه خبره.ط میعمو مربو

 

 خب راستش یه چیزی هست. -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 چی؟ -

 

 گم:ندازم و خجالت زده میهاش مینگاهی به چشم

 

 کنه.و تکرار میسپاس همش یه چیز -
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 توپه:کنم و عمو عصبی میمکث می

 

 حرف بزن نسیم. -

 

ون آوردن این کلمه خجالت زده هستم از به زب من واقعاً

 کنم.ولی باید بگم، سرم رو تا روی سینه خم می

 

 که شما... شما متجاوزی. کنههمش داره تکرار می -
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کنم،  با شنوم سرم رو بلند میصدایی که ازش نمی

بینه خیلی آروم بهت خیره به منه، نگاهم رو که می

 کنه:زمزمه می

 

 ؟ممن یه چی ا -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

عمو به خدا من باور نکردم، اصالً همش باهاش  -

زنه، همش تهمت و میجنگیدم ولی حرف خودش

 دونم کی.زنه که شما به یکی تجاوز کردی ولی نمیمی
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کنه، چرا عصبی رو بد می این سکوت طوالنی حالم

زنه که دروغه؟ من کم کم دارم شه؟ چرا فریاد نمینمی

 دم:رسم، با احتیاط ادامه میتمی

 

 گی؟عمو چرا چیزی نمی -

 

ده با همون صورتی که یه بهت بزرگ رو نشون می

 کنه:زمزمه می

 

 و تو آورده واسه اینه؟ی این بالهایی که سرمنهمه -
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ذارم و م میخوره، دستم رو روی سینهقلبم تکون می

 گم:بریده می

 

 عمو دروغه مگه نه؟ -

 

 گه:حرفم می بی توجه به

 

 و تأیید کرده؟سلطانم این -

 

 دم.سرم رو تکون می
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گه شما گه از گذشته هیچی نپرسم، مینه ولی می -

 و سپاس باشین.ندارین اطراف خودشحق 

 

 پس تأیید کرده؟ -

 

 دونم عمو تو به من بگو دروغه مگه نه؟نمی -

 

 کنه.مالمت گر نگاهم می

 

 ری بهم درسته؟اپرسیدن این سوال یعنی شک د -

 

 دم.ی نه تکون میتند تند سرم رو به نشونه
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 نه نه به خدا فقط فکر کردم باید عصبی بشین. -

 

 وادش دیگه کیا رو دیدی؟از خان -

 

 هاش.و پسر عموهاشفقط چند نفر، عمو -

 

 زنه.پوزخند می

 

 پس جهانگیر ایرانه! -
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 هشناخت، بشناسینش؟ آخه اونم شمارو میشما می -

 های شما رو دارم.محض دیدنم گفت چشم

 

 شناسمش.می -

 

ی شما؟ چی شده که عمو چه خبر بوده تو گذشته -

 دم؟وان پس میاالن من دارم تا

 

 شه.کمی روی صندلی جابه جا می

 

و پس عمو به من گوش کن تو نباید تاوان چیزی -

بدی که هیچ تقصیری تو اتفاق افتادنش نداشتی، االن 
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کنم خیلی ت یه وکیل خوب پیدا میخونه ترسونممی

 گیرم فقط نذار بفهمه.و ازش میزود طالقت

 

 دم.سرم رو تکون می

 

ترسم نکن، صبر کن یه مدت بگذره، مینه عمو من  -

 ندازه زندان.ها دستشه باز شما رو میو سفتههنوز چک

 

به جهنم به درک خدا لعنتم کنه، من گند زدم به  -

 کنم.رستش میدزندگیت خودمم 
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شه خون جلوی ترسم، وقتی عصبی میمن ازش می -

 گیره اگه بالیی سرت بیاره چی؟و میهاشچشم

 

بُرم نگاه چپ و میتونه بکنه، نفسشنمی هیچ غلطی -

 بندازه بهت.

 

 ترسم نه خودم.من واسه شما می -

 

بهش فکر نکن به مادرتم چیزی نگو خودم درستش  -

 کنم.می

 

 دم.ی مثبت تکون میه نشونهبسرم رو 
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 باشه. -
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 ۲۲۳پارت#

 

 

**** 

 

 

زنه رو ترمز و با پشت در عمارتِ سلطان خانوم می

 گه:نگاهی به ساختمون می

 

یادت نره چی گفتم، اصالً به روی خودت نمیاری که  -

 چه برنامه ای ریختیم.
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ترسم ولی دم، من خیلی میمظلومانه سری تکون می

 کنم.کوت میسباز 

 

 چشم، خداحافظ. -

 

 کنه:خوام پیاده بشم که صدام میمی

 

 نسیم جان؟ -

 

 کنم.بهش نگاه می

 

 جانم عمو؟ -
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م رو دستش رو جلو میاره و با پشت انگشتِ اشاره گونه

 زنه:کنه، ناراحت پچ مینوازش می

 

 بشکنه دستم که نشست روی صورتت. -

 

 .گیرمزنم و دستش رو میبخند میل

 

 خدا نکنه، حقم بود. -
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و، این شد دوبار که حقت نبود نسیم ببخش من -

دست روت بلند کردم که هر بارش تو مقصر نبودی، 

 خدا لعنتم کنه.

 

 بوسم.پشت دستش رو می

 

 گیرم؟! خداحافظ.من مگه از شما چیزی به دل می -

 

تک بوقی ازم دور شم و عمو با از ماشین پیاده می

 دراز کردن دستم سمت زنگْ در باز شه، به محضمی

شم، انگار یکی شه و من متعجب وارد خونه میمی

 منتظر اومدنم بوده.
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شه و دری که تو کوچه پشتیه دقیقاً توی عمارت باز می 

من بعد از رد کردن یه راهروی خیلی کوچیک وارد 

قهوه به شم و با دیدن سپاسی که ماگ پذیرایی می

داً تو همه به روبه روش یهایی که شددست با اخم

ریزه، یعنی سپاس در رو ه دلم هری پایین میخیره شد

باز کرده و دیده با عمو اومدم؟ ترسیده به سلطان 

کنم، نگاه اونم حرف داره شاید اونم مثل خانوم نگاه می

رسه من ترسیده، با صدایی که به گوش خودمم نمی

 کنم.سالم می

 

 سالم. -
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فرار رو  ده و منه من جواب مییسلطان خانوم به آروم

کنم که ها پا تند میدم، سمت پلهبر قرار ترجیح می

 ده.صدای خشن سپاس اجازه نمی

 

 کجا بودی؟ -

 

کنم به جز چرخم، به هر جایی نگاه میسمتش می

هایی که تو هم قالبشون کردم صورتش و با دست

 گم:می

 

 نم.ی ماماخونه -
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 ی کی؟با اجازه -

 

دم، این وحشت چیه تو صدا قورت میرو پر  مآب دهن

 وجودم که باعث لرزش پاهام شده؟

 

 من به سلطان خانو....... -

 

پره و ماگ تو دستش رو با ضرب روی از جا می

 زنه:کوبه و فریاد میها میسرامیک

 

 تو غلط کردی به سلطان گفتی.  -
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 شه.ن خانوم گم میم تو صدای سلطاهین خفه

 

 ه.من گفتم بر ؟چته سپاس -

 

 چرخه.سمت مادرش می

 

اشتباه کردی، تا وقتی من هستم زنم حق نداره از  -

 .و بگیرهی کاریکسی غیر من اجازه

 

 یعنی چی مگه این دختر زندانیه؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

هام رو روی زنه و من دستبا صدای بلندتری فریاد می

 ذارم.گوشم می

 

ره ادرش میمی ی خونهه، تا وقتی به بهونهآره زندانی -

ده که نقدر به خودش جرأت میو ایدیدن اون کثافت

 ی من.باهاش بیاد تا دم درِ خونه

 

 داره.سلطان خانوم یه قدم سمتم برمی

 

 کثافت کیه؟ -

 

 گم:ترسیده می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

و به خدا رفتم دیدن مامانم عمو اومد اونجا من -

 .رسوند، با عمو پرهامم بودم

 

پاس با دو قدم سمتم سکنه و سلطان خانوم سکوت می

 زنه:وی صورتم فریاد میمیاد و ت

 

و توی این خونه نیار، غلط کرد تو هم غلط اسمش -

 کردی نشستی تو ماشینش.

 

شه قطعاً از هام جاری میی اشکی که از چشمقطره

شه واقعاً ترسناکه، ترس این مَرده، وقتی عصبی می

 .هکشلو میاد و بازوی سپاس رو میسلطان خانوم ج
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بیا اینور اینقدر داد نکش سرش، چیزی نشده دیگه  -

 کنه.تکرارش نمی

 

 زنم، من دیگه تحملم تموم شده.کنم و جیغ میاخم می

 

چرا نباید تکرار کنم؟ من عاشق عمومم، اینکه شما  -

شه من نخوام باهاش باهاش مشکل دارین دلیل نمی

 حرف بزنم.

 

سکته  زو تا مر سپاس و هجومش سمتم منفریاد 

کشه که حس یاد میبره، جوری تو صورتم فرمی

 شه.ی گوشم پاره میکنم پردهمی
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 و.کنی ببند دهنتلعنتی غلطِ اضافه می -
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 ۲۲۴پارت#

 

 

 و.کنی، ببند دهنتلعنتی، غلطِ اضافه می -

 

شم تو گیرم و وحشت زده خیره میهام رو گاز میلب

ی خشمش، توی وهای عمیق از رهاش، نفسچشم

های بُره، چشمشه و نفسم رو میصورتم پخش می

شه، دستش میصورتم ثابت  سرخ از عصبانیتش روی

رم کشم و یه قدم عقب میکه باال میاد جیغ خفه ای می

گیره و از الی فک م رو توی دست میکه با خشم چونه

 غره:قفل شده می
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 کی بهت سیلی زده؟ -

 

م دم که دستش از روی چونهتند تند سرم رو تکون می

 شه.کنده می

 

 هیچکس. -

 

کنه و کج میگیره و سرم رو م رو میباز با خشم چونه

 کنه:خیره به صورتم تکرار می

 

 گفتم... کی بهت سیلی زده؟ -
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 مهم نیست، حقم بوده. -

 

 سرش رو جلو میاره.

زنه و من بدنم به رعشه خشن توی گوشم پچ می 

 افته.می

 

م رو بدنت رد بذارم، نه هیچ کس تونن میمفقط،  -

 دیگه.

 تک.اونم... رد کبودی بعد معاشقه نه ضرب دستِ ک 
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های کیه؟ اگه مادرته که حاال بگو این رد دست

های اون بخشم، واسه آخرین بار ولی اگه رد دستمی

 خورم بشکونمش.شرفه، قسم میبی

 

 زنم:ترسیده لب می

 

 مامانم. -

 

 پیچه.ی گوشم میوصدای پوزخندش ت

 

 و شکسته فرض کن.دست عمو جونت -
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اره. ترسیده دده و سمت در قدم برمیبه عقب هولم می

به صورت سلطان خانوم که رنگ به رو نداره نگاه 

 کنم.می

 شم.دوام و با چند قدم سد راهش میدنبال سپاس می 

 

ری چه ربطی به عمو داره؟ گفتم مامانم زده، کجا می -

 االن؟

 

 ده.هاش رو توی جیبش سُر میدست

 

من احمق نیستم نسیم، این جای دست یه مرده نه  -

 نم یه مادر.یه زن، او
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 رم.حرصی جلو می

گیرم و با جلوی تیشرت سبز رنگش رو توی مشتم می

 گم:صدای پایینی می

 

و روحم تجاوز کردی! اون مهم نبود، االن تو به جسم -

 یه سیلی اینقدر مهمه؟

 

شینه و من رو به خودش کمرم می پشت شدست

 کوبه.می

چسبونه و زیر گوشم خشن صورتش رو به صورتم می

 زنه:پچ می
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بهت که گفتم... فقط من حق دارم بهت دست بزنم،  -

روی تنت رد بذارم، حتی اگه تجاوز باشه. تو سهم 

 منی، تنت ماله منه، نه هیچ کس دیگه.

سرم رو روی  کنه،ته ریشش صورتم رو اذیت می "

م فاصله بگیره و محکم تر ادامه کنم تا ازگردنم خم می

ی من هیچ جا بدون اجازه از این به بعد...  "دهمی

 ری، آخرین بارت بود.نمی

 

 کنم.سکوت می

های پر از خونش رو توی گیره، چشمازم فاصله می

زنه، گردونه و خیلی زود از عمارت بیرون میصورتم می

 موقع شب؟ نره ایکجا می
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 ۲۲۵پارت#
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**** 

 

دونم تو دونم چه ساعتی برگشت خونه، فقط مینمی

خواب و بیداری صدای باز شدن در و وارد شدنش به 

 گوشم خورد و دیگه هیچی نفهمیدم.

و من  دهتا همین االن که ساعت نُه صبح رو نشون می 

توی تخت بالشت به دست نشستم و خیره به مردی 

که توی تمام این مدتی که پیشش بودم، هر  هستم،

یدار شده، چه روز کاری چه تعطیل و روز... هفت صبح ب

های اینکه االن اینقدر عمیق خوابه که متوجه تکون

 تخت هم نشده، خیلی عجیبه.
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به شم زنم و خیره میم مییه دستم رو به چونه 

 صورتش.

انی مخوره که یه زی آروم، اصالً بهش نمیاین چهره

اً شبیه بتونه عصبی هم بشه، اونم مثل سپاس که دقیق

شکونه و بد و بیراه زنه و مییه سونامیه بزرگه وقتی می

 گه.می

 

صدای کوتاهِ پیغام گوشیش، اخمی روی صورتش 

 شونه.می

ش با تکون کوچیکی ساعد دستش رو روی پیشونی 

ی تیشرت ذاره و من از زیر آستینِ باال رفتهمی
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ی تنش، نگاهم میخ کبودیِ بزرگ روی بازوش اسورمه

 شه.می

ذارم و سرم رو واسه واضح دیدن بالشت رو کنار می 

 برم، چه بالیی سرش اومده؟ جلو می

 ره.ی آخری که گفت و رفت نفسم میبا یادآوری جمله

 .قسم خورد، دست عمو رو بشکونه 

 نکنه با عمو دعواش شده؟  

 

 شم.با عجله خم می

زنم و واسه ی پا تختی کنارم چنگ میرو از رو گوشیم 

 کنم.عمو تایپ می
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 ) سالم عمو خوبی؟ دیشب سپاس اومد سراغت؟(

 

 افتم.با انگشت به جون پوست لبم می

 شم جواب بده و خیلی زود جوابش میاد.منتظر می 

 

 نه ندیدمش چیزی شده؟( ) سالم نسیم جان خوبم،

 

 (و بپرسم) نه فقط خواستم حالتون

 

گردونم و باز کنم و گوشی رو سر جاش برمیسِند می

شم به اون کبودی، پس چه بالیی سرش خیره می

 اومده؟! 
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کنه، گوشیش اون صدای پشت هم پیغامش کفریم می

سمتِ خودش روی پا تختیه کناریشه، رو زانوهام بلند 

شم، روی سپاس سمت گوشیش خم میشم و از می

 رسه.ولی دستم نمی

 

ندازم، رو به باال خوابیده، پوفی بهش می نگاهی

کنم و کشم و خیلی آروم یه پام رو از روش رد میمی

 ذارم.زانوم رو دقیقاً کنار رون پاش روی تخت می

 شم.خم می

ی بدیه، یه پام اینورشه یه پام اونور، وای چه صحنه 

 شه.بشه خیلی بد می اگه بیدار
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نبار انگشتم رو یدم و اهام رو روی هم فشار میلب 

کنم، لعنتی رمز کشم و اخم میی گوشی میروی صفحه

داره، ولی اسم فرستنده کامالً مشخصه و حالم رو بد 

 ، این دیگه کیه؟"کتی "کنه می

کاش جرأتش رو داشتم گوشی رو بردارم و با اثر  

ی اگه بفهمه؟ اونکه مثل من انگشتش بازش کنم، ول

نم بیدار نشده جای الخوابش سنگین نیست، تا همین ا

 تعجبه.

 

هنوز واسه کنار رفتن از روی تنش، هیچ تصمیمی  

شه و برخورد پاش به من باعث نگرفتم که به پهلو می

ی تالشم روی شه تعادلم رو از دست بدم و با همهمی

 بدنش فرود میام.
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کنه و با با یه چشم باز نگاهم میگه و آخ آرومی می 

 گه:صدای گرفته از خواب می

 

 چیه؟ -
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 ۲۲۶پارت#

 

 

 چیه؟ -

 

کنم، ولی وزنم گاه میکیههام رو دو طرفش تدست

 .دمکامالً روشه، تند تند سرم رو تکون می

 

 هیچی. -
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ندازه کنه، نگاهی به وضعیتم میسرش رو کمی بلند می

 کنه.و با ابرو به من اشاره می

 

 کنی؟!پس روی من چیکار می -

 و فراموش کردی!؟جات س شده یا توکزمونه برع 

 

ی گرفته از خوابش تا حاال دقت نکرده بودم که صدا

 زیادی جذابه.

گم توی این موقعیت؟ زده به وای... من چی دارم می 

 سرم.

 ندازم.شم و یه تای ابروم رو باال میبه جا می کمی جا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 جام... کجاس مگه؟ -

 

ذاره. هاش رو واسه چند ثانیه روی هم میچشم

حرکت، دستش رو از  ره و توی یهی لبش باال میگوشه

کوبه، حاال کنه و من رو روی تخت میرد می زیر دستم

 جامون عوض شده و این سپاسه که روم خیمه زده.

 

 "زنهچشمک ریزی می "جات اینجاست، نه اون باال  -

 خوای؟چیزی می

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه
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 .هاین مرد کالً فکرش خراب 

 

 تونم ازت بخوام؟!مثالً... اول صبح چی می -

 

کشه و سرش ف باالی دندونش میزبونش رو روی ردی

 کنه.رو خم می

 

مگه خواستن ساعت داره؟ بدنه، هورمون که باال  -

 پایین بشه باید به دادش رسید.

 

گیرم، بهتره این حرف عوض بشه چون لبم رو گاز می

 زی هستم.ای این بدونم بازندهمن خوب می
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 نرفتی شرکت؟ -

 

 ندازه.ابروش رو باال می

 

 نه. -

 

کنم، چرا ندازه، اخم مینگینیش رو روی من میکمی س

 گم:دم و میکشه؟ با دست هولش میکنار نمی

 

 دستت چرا کبوده؟ با کی دعوا کردی؟ -
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 ندازه.نیم نگاهی به بازوش می

 

 دعوا نکردم. -

 

 پس... این کبودی؟! -

 

کنه، البد فکر کرده بش عصبیم میی لوشهگلبخند 

 کنم.اشاره می نگرانم، با ابرو به گوشیش

 

 و.کتی جان کُشتن خودشون -

 

 کنه، یه اخم عمیق.اخم می
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 کتی؟! -

 

تونین چک بله، از صبح هفده بار پیغام دادن، می -

 کنین.

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

 رفتی سراغ گوشیم؟ -

 

 چرخونم.میتوی کاسه  وهام رچشم
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 خیر! -

 

 زنه.رو کنار می با انگشت موهای ریخته روی پیشونیم

 

 پس، از کجا فهمیدی کی چند بار پیغام داده؟ -

 

 دزدم.هام رو ازش میچشم

 

و اومد، خواستم صداشخواب بودی... هی پیغام می -

 قطع کنم همین.

 

 ره.ی لبش باال میگوشه
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 .آها... از اون لحاظ -

 

کنم هولش کنم و سعی میهام رو درشت میچشم

 بدم.

 

 نکنا، برو اونور.و مسخره من -

 

 چسبونه.سرش رو پایین میاره و بینیش رو به بینیم می

 

 کنی؟نرَم اونور چیکار می -
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 ۲۲۷پارت#
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 کنم اونور.به زور پرتت می -

 

 گه:خنده و میاینبار می

 

 .....بب ننه بابا!؟ تالشتو بک -

 

ش رو تموم ده جملهصدای زنگ گوشیش اجازه نمی

کنم راه نفسم باز شه و من حس میکنه، از روم پا می

 گه:کشه و میشده، سمت گوشی بدنش رو می

 

 ریم شمال.و جمع کن میساکت -
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پره، سپاس جواب تلفنش رو م از تعجب باال میابروها

 کنم.ه فکر میرده و من دارم به این سفر غیر منتظمی

 

و به تو چیه؟... به تو چه؟... کی این خبرای دسته اول -

 رسونه؟می

 

شینم و عصبی از اینکه کی پشت خطه تو جام می

دم ولی واضح نیست که صدای یه مرد رو تشخیص می

 گه.چی می

 

و در آوردم... فقط اطراف من نباشی خودم پدرش -

 همه چی حله اوکی؟...
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 پرسم: ک میکنه و من مشکویگوشی رو قطع م

 

 کی بود؟ -

 

و نگاهم ی گوشی بلند هاش رو از روی صفحهچشم

 کنه.می

 

 نترس کتی نبود. -

 

 نمک.کنم، بیهام رو کج و کوله میلب
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 ی بود؟خودم فهمیدم صدای یه مرد بود، ک -

 

 کنه.هاش رو توی هم میکمی اخم

 

 به تو چه؟ -

 

ز روی تخت پایین ارم و حرصی بهش چشم غره می

 گه:با صدای بلند میپرم که می

 

 یه ساعت دیگه حرکته، زود باش فقط. -

 

 چرخم.خشن سمتش می
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 من، با تو جایی نمیام. -

انگار یادت رفته من چقدر ازت بیزارم، حاال باهات بیام 

 مسافرت؟

 

 زنه.ندازه و پوزخند مینگاهی به سر تا پام می

 

 دختر جون؟ -

ای که با اون عموی دیوثت ین با من میافقط واسه  

و خوام دورنقشه ای نکشی، وگرنه بیشتر از همه من می

 بر من نپلکی.
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 دم.هام رو روی هم فشار میکفری دندون

 

 در مورد عموم درست صحبت کن. -

 

ده و حین رفتن سمت هوا تکون می دستش رو توی

 گه:سرویس می

 

 .و با هم..و اون عموت ای من تو -

 

 زنم:جیغ می

 

 ادب. شعوری، بیخیلی بی -
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کوبه، جیغ آخر رو شه و در رو هم میوارد سرویس می"

 "کوبمرو روی تخت می زنم و مشتممی

 خیلی گاوی. -

 

ریز های شه و سرش با چشمدر سرویس که باز می

 ره.شده از الی در بیرون میاد نفسم می

 

 ام؟خیلی چی -

 

 گم:دلم کاشته می بریده از ترسی که توی

 

 خ... خیل... خیلی گلی. -
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کنه و من آب دهنم رو پر صدا خیره با اخم نگاهم می

 کنم.ی مسخره ای میدم، خندهفرو می

 

 ساک تو رو هم جمع کنم؟ -

 

بنده و من تو و در رو میره ی غلیظی بهم میچشم غره

زنم و با صدای ضعیفی که فقط خودم گلو جیغ می

 کنم.هام رو ردیف میدر فحش تشنوم سممی

 

گفتم گاوی، اصالً خرم هستی، االغم هستی، گودزیال،  -

 شعور.هیوال، کروکودیل، اسب آبیه بور بی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کوبم و از اتاق خارج مشت دیگه ای روی تخت می

 شم.می

 

 

 

 ول رمان جذابمونپارت ا

 

https://t.me/c/۱۴۲۴۱۲۱۱۳۲/۱۶۲۸ 
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 ۲۲۸پارت#

 

**** 

 

ذتی ینه با اخم توی ماشین نشستم و هیچ لبه س دست

برم، از این مسیری که قطعاً به زیباییه بهشته نمی
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شه از خود ندازم، باورم نمینگاهم رو به ضبط می

های قدیمیه اعصاب تهران تا اینجا داره این آهنگ

ده، یه سری خواننده که قطعاً خوردکن رو گوش می

شه یه مرد تو سن و یمساله که مُردن، مگه  ۲۰باالی 

وسیقیش این مدلی باشه؟! ی مسال سپاس سلیقه

ی غلیظی به ضبط و در اصل اون زنی که داره چشم غره

رم و به سپاس نگاه زنه میبه قول خودش چَه چَه می

کنم، آرنجش رو به شیشه تکیه داده و انگشت می

کشه و با دست دیگه ش رو روی لبش میاشاره

 گم:حرصی می کنه،رانندگی می

 

 هندزفری داری؟ -
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 ندازه.ی بهم مینیم نگاه

 

 خوای چیکار؟می -

 

 کنم.گوشیم رو بلند می

 

و پلی کنم بذارم خوام وصل کنم به این موزیکشمی -

توی گوشم با بلندترین صدای ممکن همونی که هشدار 

کنه تا این و اذیت میمی ده صدای بلند گوشتون

 نشنوم. وهای دهه چهل تو رآهنگ
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ی شه مورد عالقهمییعنی این آهنگی که داره پخش  -

 بانو نیست؟

 

 کنم.صورتم رو کج و کوله می

 

خداییش االن من باید دوسشون داشته باشم؟  -

 هاش قبل به دنیا اومدن من مُردن.ی خوانندههمه

 

 خونن؟چون مُردن یعنی خوب نمی -

 

 گیرم.ینگاهم رو از ماشینی که ازش سبقت گرفته م
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دم آهنگ بروز گوش خونن ولی ترجیح مینه بد نمی -

 بدم.

 

و به نظر من رو دست مهم اینه موسیقی قشنگ باشه -

 ها هنوز نیومده.این آهنگ

 

 کوبم.هام رو بهم میچند بار دست

 

نظرتون محترمه ولی اجازه بدین من دوسشون  -

کنه و من سرم رو تکون چپ نگاهم می "نداشته باشم

 "دمیم
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م یه کم چیه؟ آهنگ گوش کردنم زوریه؟ به نظر

های جدید گوش کن، جوون و آهنگتو عوض کنسلیقه

 پسند.

 

 رم.زنه و من بهش چشم غره میپوزخند می

 

ی من بده؟ البته قطعاً بده، از االن یعنی سلیقه -

 اونجایی که تو االن کنارم نشستی حتماً بده.

 

 جوام.ی لبم رو میحرصی گوشه
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به خاطر محض اطالعت تو منو انتخاب نکردی فقط  -

و اساس دونم از پایهیه انتقام مسخره که اونم قطعاً می

 اشتباهه االن من کنارتم.

 

 شه.صداش به شدت جدی می

 

چطور اینقدر مطمئنی که اشتباهه وقتی هیچی  -

 دونی؟!نمی

 

 دم.سرم رو تکون می
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دونی می دونم ولی تو کهدرست من هیچی نمی -

و جو کردی که رسی؟ پمطمئنی؟ اصالً از کسی پرسید

 ببینی درسته؟

 

 ده.هاش رو با خشم روی هم فشار میلب

 

شنوی که هارو از کسایی میگاهی اوقات بعضی حرف -

و جو چشم بسته بهشون اعتماد داری، نیازی به پرس

 نیست چون اون افراد خود تو هستن.

 

 .دمنفس عمیقم رو بیرون می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

محاکمه اعدام و بدون حق با توئه ولی حتی یه قاتل -

کنن، گیریم کسی که در مورد عمو پرهام حرفی نمی

پرسیدی یا زده درست گفته، بهتر نبود از عمو هم می

 همون فردی که بهش تجاوز شده؟

 

کوبه و عصبی با خشم دستش رو روی فرمون می

 توپه:می

 

 م.وخوام بشنبسه دیگه تمومش کن نمی -
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 ۲۲۹پارت#

 

 

 شم.توی صندلی جمع می
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و هاتمشکل تو دقیقاً همینه، خشم جلوی چشم -

بینی واسه همین و نمیگیره هیچی به جز عصبانیتمی

 یری.....گدرست تصمیم نمی

 

خوام همچنان به سخرانیه بلند باالم ادامه بدم که با می

یم سکنه، شه و داشبورد رو باز میخشم خم می

کنه کشه و توی بغلم پرت مییوایکس رو بیرون میآی

 گه:و با صدای کنترل شده می

 

 و ببند.خوای گوش کن فقط دهنتبگیر هر آهنگی می -

 

شیشه به بیرون خیره رم و از چشم غره ای بهش می

گه هم شه باهاش زد، نمیشم، بیشعور حرفم نمیمی
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رسیم. با یکدوم شهرِ شمال قراره بریم بفهمم کی م

گیرم که صدای هام روی بازوم ضرب میانگشت

 کنه.م رو جلب میگوشیش توجه

 

سالم... نه پشیمون چرا فقط صبح خواب موندم، آره  -

وبه، یه رب دیگه ویالم نزدیکیم... شما رسیدین؟... خ

 فعالً.

 

 چرخونم.شه و من سرم رو سمتش میتماس قطع می

 

 کی بود؟ -
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 کنه.چپ نگاهم می

 

شه لطف شه؟ میتو از قهر کردن چیزی سرت می -

 و نشنوم؟کنی یه ساعت قهر کنی صدات

 

 کنم.اخم می

 

 و بده.جواب سؤالم -

 

 از فضولی بدم میاد. -
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ریم جایی که ا االن داریم میاین فضولی نیست، م -

و اون فردِ پشت خط هم هست من باید بدونم قراره کی

 ببینم.

 

زنه یا لبخند؟ می ره، االن پوزخندیمی لبش باال گوشه

 به خدا که این مرد خود درگیری داره.

 

 و خانومش.غریبه نیستن، امیر -

 

شه و بالفاصه نیشم تا بناگوش باز هام درشت میچشم

 ه.شمی
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 گی؟تو رو خدا راست می -

 

ده و ی مثبت تکون میخیره به جلو سرش رو به نشونه

شه، وای خدا حاال که می تی پر از درخوارد یه جاده

فهمیدم مهرانه هم هست حسِ خوبی دارم، مسیر 

کنیم و به یه ویالی خیلی شیک رد می درختی رو

تونم تشخیص بدم رسیم و من از همینجا هم میمی

ن ویالی مهرشاده که مهرانه همیشه بعد از ای

داد. حسِ بدی از ها نشونم میسفرشون تو عکس

شینه، من به کل اون رو م میلیادآوری مهرشاد توی د

شیم و خیلی فراموش کرده بودم. وارد حیاط ویال می

یر و مهرانه بیرون میان، شه و امزود درِ ورودی باز می

شم و جیغ اده میبه محض توقف ماشین با عجله پی
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کنم و هام رو باز میکشم، دستبلندی از ذوق می

، امیر مدواسمت مهرانه که دست کمی از من نداره می

ست کنه و چون جلوی مهرانهبا تعجب به من نگاه می

 گه:بینه و با خنده میهای بازش رو نمیدست

 

 نسیم داری میای بغل من یا چی؟ چه کنم االن؟ -

 

ه تا بهشون برسم که صدای سپاس به چند قدم موند

 خوره.گوشم می

 

امیر بکش کنار، از جونت سیر شدی که به زن من  -

 دست بزنی؟
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شه و من خودم رو توی بغل مهرانه ش تموم میجمله

 کنم.پرت می

 

 وای وای مهرانه چقدر دلم برات تنگ شده بود. -

 

 منم نسیم مُردم برات، خدا لعنتت کنه چی شد یهو؟ -

 

هام واسه باریدن از هم زنه و من اشکتو گوشم پچ می

 گیرن.پیشی می

 

 کنم.و تعریف میگم بهت، همه چیمی -
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خوام قربونت برم فقط به خاطر تو اومدم وگرنه نمی -

 ریخت اون مرتیکه رو ببینم.

 

های کنم، چشمشم و به صورتش نگاه میازش جدا می

 اونم مثل من خیسه.

 

 دونستم میای، چه خوب که اینجام.یتا همینجا نم -

 

 خیله خوب حاال انگار یه قرنه ندیدن همو. -

 

کنیم که گاه مینجفتمون با اخم به امیر چپ 

 ی تسلیم باال میاره.به نشونههاش رو دست
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 و.باشه بابا نزنین من -

 

خندیم و سپاس ساک به دست سمتمون میاد و به می

 گه:میمحض رسیدن بهمون رو به مهرانه 

 

 سالم عرض شد آبجی خانوم. -
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 ۲۳۰پارت#

 

 

شه و چشم غره ای بهش مهرانه دست به سینه می

 ه.رمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 سالم. -

 

گیرم، من واقعاً از عکس العمل این هام رو گاز میبل

ی مرد وحشت دارم ولی تصوراتم با دیدن لبخند گوشه

 شه.لبش عوض می

 

 خوای راهم بدی؟اجازه هست بریم تو یا نمی -

 

 ره.کوبه سمت در میمهرانه با پاهایی که به شدت می

 

 .قدم مهمون روی چشممونه، بفرمایید تو -
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سپاسی که هنور لبخند به لب ایستاده نگاهم رو از 

دارم، وارد ویال گیرم و پشت سر مهرانه قدم برمیمی

 کشه.شیم مهرانه دستم رو میکه می

 

 و نشون بدم.بیا بریم اتاقت -

 

گیرم، با چرخم و ساکم رو ازش میسمت سپاس می

 مگذرونیشم و پذیراییه ال مانند رو میمهرانه همراه می

رسیم، دو تا اتاق خواب کنار هم ها میبو به اتاق خوا

شه و من رو با عجله سمت که وارد سمت چپی می

 شینیم.کشه و روش میتخت می

 

 و کردی؟خب بگو ببینم چی شد که این خریت -
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 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 

 با عمو پرهام تهدیدم کرد مجبور شدم. -

 

هام سوزه لبر دلش برام میدبا فکر به اینکه االن چق

کنه کنم اما مهرانه دستش رو شل میرو آویزون می

 شه.کوبه که صداش تو اتاق اکو میچنان تو سرم می

 

خاک تو سرت نسیم، یعنی هر چی خاک تو این دنیا  -

 هست تو سرت.
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ذارم و با بغض لب دستم رو روی جای ضربه می

 زنم:می

 

 زنی سرم داغون شد؟چرا می -

 

 گیره.زوم مینیشگونی از با

 

زنمت تا بمیری، گند زدی به زندگی خودت اینقدر می -

احمق بیشعور نذاشتی به مهرشاد بگم وقتی فهمید زد 

 به سرش.

 

 کشم.های گشاد شده هینی میبا چشم
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خاک تو سرم به مهرشاد گفتی چطوری ازدواج  -

 کردم؟

 

 ده:یای که سپر کرده جواب محق به جانب با سینه

 

 که گفتم، قسم خورد کمکت کنه. معلومه -

 

 کشم.دستم رو روی صورتم می

 

خواستم بدونه، چرا وای مهرانه چرا گفتی؟ من نمی -

 ی من چیزی بهش گفتی؟بدون اجازه
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 زر نزن بابا یکی باید کمکت کنه یا نه؟ -

 

 کنم.اخم می

 

ها کمکم کنن؟ نکنه و کارم که غریبهمگه من بی کس -

و آورد توی ن داداش تو بود سپاست رفته همین خادیا

 زندگیم؟

 

 کنه.شه و به خودش اشاره میصورتش گرفته می

 

 و مقصر ماجرا؟االن ما غریبه شدیم -
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 گیرم.پشیمون دستش رو می

 

منظورم این نبود ببخشید فقط دوست نداشتم  -

 مهرشاد بفهمه همین.

 

 خیلی خری. -

 

 زنم.لبخند می

 

 .مدونمی -
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 چرخونه.توی کاسه میهاش رو چشم

 

حاال زنش شدی خدایه نکرده یا از این ازدواج  -

 های مزخرف کردین؟صوری

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

ازدواج صوری دیگه چه صیغه ایه!؟ همون شب  -

 اول....

 

کنم و مهرانه پشت دستش خجالت زده مکث می

 کوبه.می
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 و آب دادی؟خاک تو سرم بند -

 

 زنم.می غحرصی جی

 

و کشید یه سنگ و آب ندادم اون خودش بندبند من -

 بزرگ بست بهش انداخت تو آب االنم غرق شده.

 

 ده.هاش رو واسه نخندیدن روی هم فشار میلب

 

 و چل حاال خاله نشم حواست باشه.خل -
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 گیرم.لبم رو گاز می

 

 و گاز بگیر.وای خدا نکنه زبونت -

 

و که بندیواست باشه اون حگیرم ولی تو چشم می -

 انداختین ته آب یه بچه نیوفته تو قالبش.

 

هام کش میاد، چقدر زنه زیر خنده و منم لبخودش می

 هامون تنگ شده بود.دلم واسه این مسخره بازی

 

 گیرین؟حاال کِی طالق می -
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گه تا آخر عمرت باید با واال حرفی از طالق نزده می -

 من بمونی.

 

 خوای؟و مینتو هم ای -

 

 گم:ول میه

 

 خب معلومه که نه. -

 

 کنی؟پس چیکار می -

 

 رم.شم و سمت ساک میاز جام پا می
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ولش کن مهرانه عصبی شدم، بذار لباس عوض کنم  -

بریم بیرون یه هوایی تازه کنم تو هم ویال رو بهم 

 نشون بده.
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 ۲۳۱پارت#

 

**** 

 

زنیم، امیر و سپاس کنار یدوتایی با هم از اتاق بیرون م

های قهوه ای سوخته نشستن ، امیر تند ی مبلهم رو

ده و سپاس با اخم و حین تند یه چیزایی رو توضیح می

ده، گوشیش سرش رو به تایید تکون می کار کردن با

چرخونم چقدر دوست داشتم اینجا نگاهم رو یه دور می

همه  نرو ببینم، این ویال با این طراحیه خاصش و او

چوبی که تو ساختش به کار رفته حیرت آوره، زیاد 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بزرگ نیست ولی واقعاً زیباست. مهرانه دستم رو 

مبل دو نفره  روی ریم، کنار همکشه و سمتشون میمی

 گه:گیریم که امیر با خنده میجا می

 

خوشحالم که زیاد تنهامون نذاشتین، فکر کردم تا  -

 شب از اون اتاق بیرون نمیاین.

 

 ده.زنم و مهرانه سرش رو تکون میلبخند می

 

همین قصدم داشتیم ولی خب از اونجایی که مردا  -

ل ی شکمن دلمون سوخت اومدیم یه فکری به حابرده

 شام بکنیم.
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 کنه.امیر لبش رو با زبون تر می

 

 ذارم؟ شام با من.شما شام درست کنی! مگه من می -

 

انه نمایشی با رفرسته و مهبوسه ای که تو هوا می

سبونه به لپش به نظرم اینقدر چگیره و میمشت می

کنم این دوتا زنم زیر خنده، فکر نمیخنده داره که می

 کوبمهام رو به هم میشن. دستتو زندگی با هم پیر 

 

 چی هست؟ خب شام -

 

 کوفت. -
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با ابروهای باال پریده به امیری که جوابم رو داده نگاه 

 :هگکنم که میمی

 

 کوفته تبریزی منظورمه دوست داری؟ -

 

هایی که تند تند در حال نیم نگاهی به سپاس و انگشت

 کنه؟ندازم، با کی چت میتایپه می

 

 ارم.دوست ند -

 

 ده:قبل از امیر مهرانه جواب می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کنه، کوفته کجا بود االن؟!شوخی می -

 

شه و نگاه سه تا مون به اون سپاس از جاش بلند می

 شه.کشیده می سمت

 

 گیرم.بیرون شامم می رممی من -

 

 ایسته.امیر هم می

 

 کجا؟ صبر کن منم بیام. -
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 ده.ی منفی تکون میسرش رو به نشونه

 

 گردم، تو بمون ویال دخترا تنهان.زود بر می -

 

گه و بدون اینکه به من نگاهی بندازه از ویال اینو می

 کنه:یغ میجزنه و مهرانه حرصی جیغ بیرون می

 

کنه، بیشعور بی شخصیت آدم با زنش هماهنگ می -

 و انداخت پایین رفت.سرش

 

 کنه:گر صداش میامیر توبیخ
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 مهرانه؟ -

 

 گم مگه؟دوغ می چیه چیه؟ -

 

 زنم.لبخند می

 

و اذیت نکن من اینجوری راحتم، بعدم اینقدر خودت -

ره بیرون دیگه الزمه مگه به من جدا هم گفت می

 ضیح بده؟وت

 

 گیره.حرصی نیشگونی از بازوم می
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ها، از بس دل رحمی این بالها سرت درد من اینه -

 میاد.

 

 زنم.باز لبخند می

 

مه بجنگم؟ ول کن مهرانه به خدا چیکار کنم با ه -

 و نداره واسه همه چی گند بزنیم به اعصابمون.ارزشش

 

 ده:اینبار امیر جواب می

 

کنیم یس که رفت ما هم بازی مابا نسیم موافقم، سپ -

 تا بیاد چطوره؟
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 کنم.من خیلی زود موافقتم رو اعالم می

 

 موافقم، پانتومیم چطوره؟ -

 

 ره.می مهرانه چشم غره ای بهم

 

 خوبه. -

 

 کنیم.کنه و بازیمون رو شروع میامیر هم موافقت می
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 ۲۳۲پارت#
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م و انگار یخندو می گیمفارق از زمان و مکان می

یادمون رفته یکی از اعضای این جمع چند ساعته که 

ست و قرار بوده با شام برگرده، نگاهم بیرون از خونه

هایی که روی ندازم و با دیدن عقربهرو به ساعت می

شه، روبه هام توی هم مییازده و نیم شب نشسته اخم

 مهرانه ای که به خاطر تقلب امیر در حال کشیدنه

 گم:یموهاشه م

 

 سپاس دیر نکرده؟ -
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شینه و امیر خیلی آروم نگاه جفتشون روی صورتم می

شونه و نگاهی به ساعت مهرانه رو روی پاش می

 ندازه.مچیش می

 

 اوه کجا موند پس این پسر!؟ -

 

کنه و گوشیش رو از روی با دست موهاش رو مرتب می

 داره.میز عسلی برمی

 

 ؟نکنه اتفاقی افتاده -

 

 کشه.مهرانه میبازوی  هدستی ب
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 چیزی نیست نگران نباشین. -

 

کنم تو سکوت خیره بهشون نشستم و دارم فکر می

واسم اهمیتی داره؟ گیرم که اتفاقی افتاده باشه واقعاً 

شم؟ خب به عنوان یه انسان شاید ولی یه ناراحت می

 همسر...

 کشه.رو از افکارم بیرون می صدای امیر من

 

 موم شده.تبد شارژش ال -

 

 دم.سرم رو تکون می
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 چی؟ -

 

 کنه.به گوشی اشاره می

 

 گم شارژش تموم شده که خاموشه.می -

 

 مگه خاموشه؟ -

 

 خنده.مهرانه می
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کنی؟ چند باز زنگ زدیم خاموش نسیم کجا سیر می -

 بود متوجه نشدی؟

 

 نه حواسم نبود. -

 

، حریر رهشه و سمت پنجره میامیرا ز جاش پا می

 گه:زنه و کالفه مینار مید رنگ رو کیسف

 

 چه بارونی هم هست ای بابا! -

 

 گم:با تن صدای پایینی می
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 خواست بره؟دونی کجا مینمی -
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 ۲۳۳پارت#

 

 

 خواست بره؟دونی کجا مینمی -

 

 نه دیدین که نگفت. -

 

 پره.مهرانه از جاش می

 

 !وای بارون شدیده نکنه تصادف کرده باشه -

 خاک برسرم نَمیره!

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 بره.امیر صداش رو باال می

 

 مزخرف نگو مهرانه. -

 

 چینه و سمت آشپزخونه قدممهرانه لب ورمی

 داره.برمی

 

 رم یه چیزی بیارم بخوریم.می -

 

صدای رعد و برق و غرش بلندش نشون از یه طوفان 

بزرگ داره و کاش تا قبل از اون سپاس بیاد. سرم رو 

دارم و و گوشیم رو از کنارم برمی مندازپایین می
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زنم جواب خوام که وقتی بهش زنگ میامیدوارانه می

کنه این دستگاه م میبده اما همون صدایی که اعال

پیچه و من مغموم گوشی رو خاموشه توی گوشم می

گیرم، یعنی چی شده که تا االن توی مشتم می

 وگذره ی طوالنی توی سکوت میبرنگشته؟ چند دقیقه

 کنه:مهرانه صدامون می

 

 بیاین املت درست کردم یه لقمه بخورین. -

 

شم م پا میکنه و من از جاامیر باالخره از پنجره دل می

ریم و پشت میز ناهار خوری و سمت آشپزخونه می

هاش به شدت توی همه و تندتند شینیم، امیر اخممی

 گه:گیره، مهرانه عصبی میشماره می
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شه امیر شن نمینی اون گوشی روزتو هی زنگ ب -

 بس کن.

 

 امیر همچنان نگاهش به گوشیه.

 

 هم سپاس خاموشه هم شاپوری. -

 

 کنم.می گلوم رو صاف

 

 شاپوری کیه؟ -
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 ندازه.شونه ای باال می

 

قبالً دوست االن دشمن، اونم واسه این روستاست  -

 گفتم شاید اون زنگ زده به سپاس.

 

 بیاره؟ یعنی ممکنه بالیی سرش -

 

 زنه.لبخند می

 

 نه فقط حدس زدم همین. -

 

 کنه.مهرانه به املت اشاره می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 بخورین دیگه! -

 

 شم.گیرم و از جام پا میرف مینگاهم رو از ظ

 

 من میل ندارم. -
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 ۲۳۴پارت#

 

 

به محض خارج شدن از آشپزخونه زنگ در به صدا در 

و بازش  مرهای بلند سمتش میاد و من با قدممی

سپاسِ خیس شده قفل  هایهام تو چشمکنم، چشممی

افتم به خواد االن با جیغ بیشه و چقدر دلم میمی

های به احتمال زیاد غذای توی جونش و اون پاکت
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دستش رو با ضرب تو سرش بکوبم، سرش رو تکون 

 ده.می

 

 ری کنار بیام تو؟نمی -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

 موشه؟اگوشیت چرا خ -

 

 کنه.اخم می

 

 دونستم.خاموشه مگه؟ نمی -
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 خورم.بیشتر حرص می

 

 کجا بودی تا این ساعت؟ -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

 به تو چه؟... -

 

ده کنار و ذاره و هولم میم میکف دستش رو روی سینه

م از آشپزخونه بیرون شه، مهرانه و امیر هوارد ویال می

 توپه:یمیان و امیر م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کجایی تو مُردیم از نگرانی؟ -

 

رفته بودم دیدن حمیدی یه کمی طول کشید، رفتم  -

 غذا بگیرم الستیکم پنچر شد، ببخشید نگرانتون کردم.

 

کنم و حین رفتن سمت اتاق خواب صورتم رو جمع می

 گم:رسه میبا صدایی که به گوششون می

 

 رده بودی.کاش مُ -
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ی کوبم، صداو هم محکم میرشم و در وارد اتاق می

غرش آسمون اینقدر بلند و بی وقفه شده که عصبیم 

کشم و کرده، لعنت به این صداها. شال رو از سرم می

کنم و تاپ بندی رم، زیپش رو باز میسمت ساک می

کشم و قرمزم و شورتک سورمه ایم رو بیرون می

 پوشمش.می

هم. فدادی بی مسئولیتِ نق خب یه خبر میمردک احم

شه، منم قطع می هایشه بد و بیراهدر که باز می

ی کنار شه و من با اخم روی کاناپهسپاس وارد می

شینم و دست به سینه به بیرون خیره پنجره می

های بلندش که سمت من میاد رو شم، صدای قدممی

 گه:شنوم، عصبی میمی
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 د جلوی امیر گفتی؟اون چه مزخرفی بو -

 

 زنم.پوزخند می

 

 و به زور عقد کردی.دونن تو مننترس همه می -

 

 همه غلط کردن با تو. -

 

 توپم:پرم و تو صورتش میعصبی از جا می
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با من درست حرف بزن بی مسئولیت، تو هنوز  -

دونی وقتی یه مشکلی برات پیش میاد باید خبر نمی

 بدی؟

 

 زنه.هاش رو به کمرش میدست

 

 کنم؟کار مییمگه به تو ربطی داره من چ -

 

 وقتی توی جمعی آره. -

 

 به جمعم ربطی نداره. -
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ی هر حرفم جواب داره جیغ خفه کالفه از اینکه واسه

شینم و به بیرون خیره کشم، روی کاناپه میای می

 شم.می

ره و زیپش رو بینم که سمت ساکش میزیر چشمی می

 کنه.باز می

 

 کنی.غذاتو بخور ضعف می برو -

 

 کنم یا نه.ضعف می ربوط نیستمبه تو  -

 

 کنه:خشن صدام می
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 نسیییم؟ -

 

خواد بگم زهرمار ولی واقعاً جرأتش رو خیلی دلم می

کنم، خیلی زود برق اتاق رو ندارم پس سکوت می

کنه، همچنان مصرم که از پنجره به اون خاموش می

باال پایین شدن تخت دریای طوفانی نگاه کنم، صدای 

 شنوم.رو می

 

 بیا بگیر بخواب. -

 

 گم:کنم ولی محکم میبهش نگاه نمی
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 خوابم.من با آدم بی مسئولیت توی یه تخت نمی -

 

 هر جور راحتی. -

 

کنم، چی شد؟ اصرار نکرد برم بخوابم؟ لبم رو جمع می

راستی راستی لجبازی باعث شد روی کاناپه بخوابم 

 مکشم و پاهاو صداها، نفس عمیقی می اونم با این سر

ذارم و کاناپه می یکنم، سرم رو روی دستهرو دراز می

 کنم کمی بخوابم.سعی می
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 ۲۳۵پارت#

 

**** 
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هر چقدر از بارون خوشم میاد، از رعد و برق و صداش 

 متنفرم.

این آسمون هم امشب انگار قراره تا صبح بباره. پشت  

 کوبه و صداش در میاد.هم می

 

نگاه که خیلی آروم خوابیده  اخمو به تخت و سپاسی 

 کنم.می

 اصالً انگار نه انگار که این همه سر و صدا تو اتاق

 شه.پخش می

 

شد خوابم ببره، خوابم انقدر سنگین هست کاش می 

 .که این صداها رو اصالً نشنوم و بیدار نشم
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شینم و نگاهم رو از پنجره به بیرون روی کاناپه می 

 ندازم.می

کمی فضا رو روشن  بار رعد و برق ههر چند وقت ی 

 کنه.می

 

ترسیده دریا توی این سیاهیِ شب، انقدر وحشتناکه که 

 شم.گیرم و توی خودم جمع مینگاهم رو ازش می

 

رفتم پیش اون کاش الاقل مهرانه تنها بود؛ تا می 

 خوابیدم ولی االن با وجود امیر.....می
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م، به پهلو نککشم و باز به سپاس نگاه میپوفی می 

کنم هام رو ریز میشمخوابیده و صورتش سمت منه، چ

گم که با صدای بلند راه میو توی دلم هی بهش بد و بی

زنم و با پیچه، جیغ میغرش آسمونی که تو فضا می

کنم و سپاس رو چند قدم خودم رو روی تخت پرت می

 کنم.محکم بغل می

 

از ترس  هکنه و به منی کشوک شده سرش رو بلند می 

 کنه.لرزم نگاه میمی

 

 چی شده؟ -

 

 کنم.تر خودم و تو بغلش جا میمحکم
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 ترسم.و برق میز صدای رعدمن ا -

 

 کشه.پوف بلندی می

ش کنه و دست دیگهیه دستش رو از زیر گردنم رد می 

 بنده.هاش رو میحرف چشمکنه و بیرو دورم حلقه می

 

 خوابیدی؟ -

 

 نخوابم؟ -

 

 رم.گیاز میگلبم رو 
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 ترسم.من می -

 

 کنه.هاش رو باز میکالفه چشم

 

 یاد؟چه کاری از دست من بر م -

 

دوباره رعد و برق و دوباره پریدن بدنم از ترس و انگار 

ترسم که محکم تر بغلم فهمه که واقعاً چقدر میمی

 کنه.می

 

 هیش... چی اینقدر ترس داره، وقتی تو بغل منی؟  -
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امل تو بغلم گم شدی... کوچولویی که ک ببین، اینقدر

 تونه بهت آسیب بزنه وقتی من اینجام؟مگه چیزی می

 

تحت تأثیر لحنی که تا حاال ازش نشنیدم با صدای 

 زنم:آرومی پچ می

 

دست خودم نیست... همیشه از رعدو برق  -

ترسیدم، بابام... توی شب بارونی تصادف کرد اون می

 شبم همش رعد......

 

شم و سپاس یه پاش رو رعد خفه میی غرش ابا صد

ندازه و کف دستش رو روی صورتم روی پام می

 ره.ذامی
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بهش فکر نکن... انگار که هیچ صدایی نمیاد،  -

و و پرت کنم ولی تو قطعاً اینتونم حواستمی

 خوای.نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 ۲۳۶تپار#

 

 

ندازم، من خوب های شیطونش مینگاهم رو به چشم

منظورش چیه و واقعاً مخالفتی ندارم، من تا  مدونمی

 ها بیزارم.این سر و صدا حد مرگ از

 

 پرت کن هر جوری که بلدی. -

 

 گیره.لبش رو گاز می
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گن زنا مثل شیطونن، االن داری از راه به راست می -

 کنی.درم می

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

تو خدادادی از راه به در شده هستی، نگو که حرف  -

 وت تأثیر گذاشته!رمن 

 

ی اینکه هر جوری بلدم خب وقتی تو به من اجازه -

 کردنه دیگه.دی از راه به در و میو پرت کنمحواست
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  ًدونی دست خودت نیست مثالتو ذهنت بیماره می -

 تونی یه کار دیگه بکنی.می

 

چرخونه و یه جایی نزدیک توی صورتم مینگاهش رو 

 زنه:می ب پچلکنه و زیر لبم مکث می

 

 و که خیلی دوست دارم بکنم.یه کاری -

 

 چی؟ -

 

 گه:دوزه و واضح تر میهام مینگاهش رو به چشم
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ست؟ دونی افکار من بیمارگونهگفتم تو از کجا می -

 خونی؟و مینکنه ذهنم

 

کنم که صالً به این فکر نمیزنم و البخند کوچیکی می

بیرون و آسمونی که  من با همین مکالمه حواسم از اون

 قصد خودکشی داره پرت شده.

 

 اینم یکی از خصوصیات منه. -

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

 چی؟ خوندن ذهن؟ -
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 دم.سرم رو تکون می

 

 بله. -

 

 چه خوب، یادم باشه سر بستن قراردادها ببرمت. -

 

 که چی بشه؟ -

 

 و بخونی دیگه.هامکه ذهن شریک -
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تا یه چند دقیقه قبل  هخندم و فارق از وحشتی کمی

 گم:لم نشسته بود میتوی د

 

 تو چقدر داغی، تب داری؟ نکنه سرما خوردی؟ -

 

 گه:زنه و خیلی جدی میموهام رو پشت گوشم می

 

و های درشت زمردی یه تاپ دوبندهیه دختر با چشم -

و مه هر چند دقیقه یه بارم بدنشیه شورتک توی بغل

ا دلیل واسه داغ شدنم نده، به نظرت ایبهم فشار می

 نیست؟
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هام رو گاز شه و خجالت زده لبهام درشت میچشم

دارم و گیرم، سریع دستم رو از دور کمرش برمیمی

 داره.خوام از بغلش بیرون برم که سفت نگهم میمی

 

 ا حاال کرده بودم.خواستم کاری کنم تنترس اگه می -

 

 زنم:با صدای پایینی پچ می

 

 ترسم.یمن ازت نم -
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 ۲۳۷پارت#

 

 

 ترسم.من ازت نمی -
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 زنه.پوزخند می

 

تونی بخوابی یا قراره تا کامالً مشخصه، االن می -

 صبح حرف بزنیم؟

 

 خوام بخوابم ولی این صداها.......می -

 

 خونم تا بخوابی.هاتو ببند من تو گوشت میچشم -

 

کنم، متعجب با ابرویی که باال انداختم نگاهش می

و خشن  شه این همون مرد همیشه عصبیباورم نمی
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پاس نیکزاد یه روی دیگه از شخصیت باشه، پس س

هام رو دم و چشمهم داره. سرم رو آروم تکون می

کنه به بندم و سپاس دقیقاً بغل گوشم شروع میمی

لرزونه، صحبت کردن اونم با تن صدایی که تنم رو می

ا حاال بهش فکر کرده ترسماً این صدا آخر جذابیته 

 بودم یا نه؟

 

 و تو آینهبینم صورتممی

  پرسم از خودما لبی خسته میب

  خواد؟!این غریبه کیه از من چی می

  ؟…اون به من یا من به اون خیره شدم

 بینم! شه هرچی میباورم نمی
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  …ذارمو یه لحظه رو هم میچشام

 

 زنم:با صدای خیلی پایینی پچ می

 

 کنی؟مدرن گوش نمی اً موسیقیعتو واق -

 

 بخواب نسیم پشیمونم نکن. -

 

 دم:د تند جواب میتن

 

 باشه باشه بخون. -
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 ده:کنم و سپاس ادامه میسکوت می

 

  گم که این صورتکه!به خودم می

  …تونم از صورتم برش دارممی

 و روی صورتمکشم دستممی

 گه!هرچی باید بدونم دستم می

 …دهمی نمنو توی آینه نشو

 …گه این تویی نه هیچ کس دیگهمی

 

خونه این آهنگ رو یا من ه با سوز میواقعاً اینجوری دار

کنم صداش داره اینجوری به نظرم میاد؟ چرا حس می

ی جدیت و خشن بودنش قطعاً درد لرزه؟ با همهمی
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تونه بدون مشکل اینقدر بزرگی داره، هیچ آدمی نمی

دم، ام رو روی هم فشار میهتند و بد اخالق باشه. لب

 سوزه.من واقعاً دلم براش می

 

  هاها رنگ غربت تو تموم لحظهپاهای تموم قصهجای 

مونده روی صورتت تا بدونی حاال امروز چی ازت مونده 

 …به جا

خواستی خورشیدو گه تو همونی که یه روز میآینه می

  با دست بگیری!

  …ولی امروز شهر شب خونت شده

  میریو قلبت میصدا ت یداری ب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ها حرف گذشتهشکنم آینه رو تا دوباره نخواد از می

  …بزنه

اش  شه اما باز تو هر تیکهشکنه هزار تیکه میآینه می

  عکس منه

 گن!کجی بهم می عکسا با دهن

  چشم امیدو ببر از آسمون

دن روزا با هم دیگه فرقی ندارن بوی کهنگی می

 تمومشون

 

شنوم و وی یه تونل میرو انگار از ت های آخرکلمه

 آخرش یه سکوت طوالنی...
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 ۲۳۸پارت#  
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**** 

 

کنم و اولین چیزی که های خواب آلودم رو باز میپلک

ی ا خمیازهکنه جای خالیه سپاسه، بنظرم رو جلب می

شینم و کش و قوسی به بدنم بلندی روی تخت می

دن روی چشمم یشم و حین دست کشدم، خم میمی

شه، هام درشت میندازم و چشمنگاهی به ساعت می

 ای خدا سه ظهره؟!

هام رو با یه جین مشکی پرم، لباسبا عجله از جام می

کنم و از اتاق بیرون و یه بولیز آستین بلند عوض می

 رم.یم
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 مهرانه؟ -

 

 رسه.صداش از آشپزخونه به گوشم می

 

 م.شدن! بیا آشپزخونه راوه باالخره زیبای خفته بیدا -

 

دارم، روی گیرم و سمتش قدم بر میلبم رو گاز می

هایی نوشه، با لبصندلی پشت کانتر نشسته و چای می

 ایستم.که زیر دندونم کشیدم جلوش می

 

 کردی.ه؟ کاش بیدارم میسالم خیلی خوابیدم ن -
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 ده.نوشه و قری به گردنش میجرعه ای از چای می

 

ابیدین ولی آقاتون تأکید بله خیلی خو ،علیک سالم -

 داشتن بیدارتون نکنم.

 

 گم:ندازم و متعجب میابروهام رو باال می

 

 چی؟ -

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم
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یشب رفت گفت بیدارت نکنم دسپاس داشت می -

دونم از اینجا با بچه نتونستی بخوابی، من که می

 ری خونه.می

 

 رم.گیگونی از بازوش میششم و نیحرصی خم می

 

گی سرم میاد، احمق بمیری ایشاال مهرانه اینقدر می -

ترسم واسه اون و برق میدونی من از رعدتو مگه نمی

 خوابم نبرد مریض.

 

 ماله:جای نیشگون رو می
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 کنم.که باور نمی واال من -

 

با انگشت به  "کنی همه مگه مثل تو ان تو غلط می -

کنم، به رد خون مردگی که به وضوح یگردنش اشاره م

ش جای وحشی برو یه لباس یقه دار بپو "مشخصه

 و همه نبینن.بازی تون

 

 کشه.شه و به گردنش دست میهاش درشت میچشم

 

 خاک برسرم جای چیه؟ -

 

 زنم.چشمک ریزی می
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های یار، البته فکر کنم دیشب چون شام جای لب -

 تو رو مکیده. نخورده بود خیلی گشنه بوده خون

 

ی قدیِ بلند کنار در کشه و سمت آینهمهرانه جیغ می

کنه و با دیدن ره و تند تند گردنش رو وارسی میمی

 گه:اون رد عمیق کبودی با حالت گریه می

 

کنه این چیه؟ من اینجوری  آی امیر خدا بگم چیکارت -

 یه ساعت با سپاس صحبت کردم؟!

 

 خندم.می
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 .ددستمال گردن ببن -

 

 کوفت خفه شو. -

 

 دی؟!و به من میو شما زدین فحشوا گند -

 

 کوبه.حرصی سمتم میاد و روی بازوم می

 

 اصالً به تو چه خوب کردم با شوهرم بودم. -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب
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گم اونی که قراره خاله ه چیزی نگفتم فقط میمنک -

 خیال مردا کجان؟بشه منم نه تو، حاال بی

 

گفت دونم از صبح رفتن دنبال کاراشون، امیر مینمی -

 رن سراغ باغ دارا.می

 

 ندازم.ابرویی باال می

 

 آها، چی داری بخوریم مهرانه ضعف کردم؟ -

 

 ره.سمت یخچال می
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گرفته هست منتظر بودم غذای دیشبی که سپاس  -

 بیدار شی داغ کنم بخوریم.

 

ا درست ذی خودتونم واسه امیر غتو تو خونه -

 کنی؟نمی

 

 نه من مگه اصالً غذا درست کردن بلدم؟! -

 

 گم:متأسف می

 

 بیچاره امیر با این زن گرفتنش. -
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 خیلی هم دلش بخواد. -
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 ۲۳۹پارت#

 

 

**** 

 

خیره به کتاب توی دستم هستم که مهرانه حرصی به 

 بازوم می کوبه.

 

م سر لهصکنن این دوتا؟ ای بابا حوچیکار دارن می -

رفتم، از این بیرون می رفت، من خونه بودم بیشتر از

 دیروز توی این ویال زندانی شدیم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

 

 خب سفر کاری اومدن نه تعطیالت. -

 

زنه، آخه توی این بارون شه و غر میدست به سینه می

 ره که مهرانه گیر داده بره؟کی بیرون می

 

 رون.من باید االن برم بی به من ربطی نداره -

 

شه و سمت شه از جاش پا میتموم می ش کهجمله

 زنه.ره و در میاتاقی که سپاس و امیر توشن می
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 امیر یه لحظه بیا. -

 

رم، دم و سمت آشپزخونه میسری به تأسف تکون می

واقعاً سفر مسخره ایه زندونی که شدیم هیچ همیشه 

یخچال رو پر  شد اینهم گشنه هستیم خب چی می

ره ای خدا چقدر مالش میکردن؟ دلم از گشنگی می

هارو واسه پیدا کردن چیزی برای ضعف کردم، کابینت

کنم یه کنم و تنها چیزی که پیدا میخوردن زیر و رو می

هام برقی پاکت پر از آبنبات چوبیه گردِ با نمکه، چشم

کنم، به محض زنه و یکیش رو واسه خوردن باز میمی

ن رفتن رو ی بیروی آمادهدنش سمت دهنم مهرانهرب

ده، بینه و دستی برام تکوم میبینم، نگاهم رو میمی

 گم:ره مبهوت میسمت در که می
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 ری؟یعنی تو ته نامردایی، تنهایی می -

 

 زنه.لبخند می

 

رم، انتظار نداری که اولین دریای نه خیر با آقامون می -

 ب کنم؟او با بردن تو خرمشترکمون

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 اومدم.گفتی هم نمیمی -
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 گفتم.اصالً نمی -

 

کنه، حرصی اداش رو درمیارم که اونم تکرارش می

کنیم همچنان داریم دهنمون رو واسه هم کج و کوله می

که امیر از اتاق بیرون میاد و ما هم مثل دو تا خانوم 

 :گهزنیم، روبه من میمتشخص بهش لبخند می

 

 تونی بیای.یتو نمیای؟ سپاس گفت اگه بخوای م -

 

 رم.چشم غره ای به مهرانه می

 

 مونم خونه.نه شما برین، سپاس نمیاد منم می -
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 ده.سرش رو تکون می

 

 هر جور راحتی، خداحافظ. -
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 ۲۴۰پارت#

 

 

بای کنون از ویال خارج بای دم و مهرانهسری تکون می

 شه.می

گیرم و حرصی تر آبنبات رو در می یم رو ازصنگاه حر

ی ملسش که توی دهنم برم، مزهتوی دهنم فرو می

بندم، آخی چه خوبه هام رو با لذت میشینه چشممی
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ر حال خوردنم که در اتاق باز طعمش، با ملچ ملوچ د

شه و سپاس بیرون میاد، کش و قوسی به بدنش می

نیم نگاهی به  ،شهده و مستقیم وارد آشپزخونه میمی

کنه و ره، بازش میندازه و سمت یخچال میمن می

 بنده.ندازه و درش رو مینگاهی می

 

 هیچی نیست بخوریم؟ -

 

 ندازم.ابروم رو باال می

 

 نوچ. -
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ندازه و  با ابرو اشاره هی به من و بعد به دستم مینگا

 کنه.می

 

 خوری؟تو چی می -

 

 ..آبنات رو از دهنم بیرون میارم.

 

 خوای توی کابینت هست.و، اگه میاین -

 

 خورم.و آشغاال نمیمن از این آت -

 

 ندازم.شونه ای باال می
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 نخور. -

 

شه که خواد از آشپزخونه خارج ببی اهمیت به من می

 گم:می

 

 دیشب واقعاً پنچر کرده بودی؟ -

 

ایسته و دستش رو توی جیب اسلش خاکستری می

 کنه.رنگش فرو می

 

 ر نبودم دروغ بگم.جبوم -
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 ندازم.ابروم رو باال می

 

 نگفتی یعنی؟ -

 

 ده.چرخه و به کابینت تکیه میسمتم می

 

 چرا باید بهت دروغ بگم مگه ترسی دارم ازت؟ -

 

 ندازم.ی باال میشونه ا

 

 نه حق با توئه. -
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زنه، هر چقدر بد باشه باز خوبی ای که پوزخند می

ا صدای آرومی پچ بدیشب بهم کرده یادمه پس 

 زنم:می

 

 بابت دیشب ممنون، واقعاً ترسیده بودم. -

 

 مهم نیست. -

 

زنم و باز آبنبات خوش طعمم رو توی دهنم لبخند می

ره مشغول خوردن االن می کنم، به هوای اینکهفرو می

شه با خجالت شم که نگاه خیره ش بهم باعث میمی

ش رو آروم از ممکاون آب نبات چوبی رو که با ولع می
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گیره، نگاه تو دهنم بیرون بیارم، لب پایینش رو گاز می

م هاش رو به شدت تو هبینه اخمخیرم رو که می

قلبم  کنه، از همون مدال که با نگاه کردن بهشونمی

دم و زبونم میاد تو دهنم، آب دهنم رو پر صدا فرو می

کشم و شکالت رو سمتش رو دور لب شیرینم می

 گیرم.می

 

 اگه هوس کردی بیا واسه تو. -
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 ۲۴۱پارت#

 

 

 اگه هوس کردی بیا واسه تو. -
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 رم.عقب می سمتم میاد و من ترسیده یه قدم

 وای....چش شد!؟ 

فهمم؛ یعنی االن عصبی نگاهش یه جوریه که نمی 

 شده!؟ 

 من که چیزی نگفتم! 

 

 رم.کنه و  باز یه قدم عقب میفاصله رو کمتر می

ده که به کابینت این بازی ادامه میاینقدر به  

 چسبم.می

کنه و زنه، بلندم میبا هر دو دست کمرم رو چنگ می 

 شونه.روی کانتر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

قلبم مثل یه گنجشکِ توی قفس خودش رو به درو   

 کوبه.م میدیوار سینه

گیره و سپاس نگاهش رو روی ضربان قلبم اوج می 

 چرخونه.اعضای صورتم می

 

اف کردم من از این مرد وقتی اینجوری بارها اعتر 

 ترسم.شه میعجیب می

 های پر خونش، ترسیده اون خیره تو چشم

 گیرم.آب نبات دردسر ساز رو سمتش می

 

کنی!؟ دهنی هم بیا بخورش. چرا... اینجوری می -

 خوای اونجا هست.نمی
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 هام خیرهندازه و باز به چشمنیم نگاهی به آب نبات می

 شه.می

هام رو به هر جایی گیرم و چشمپایینم رو گاز میلب 

 چرخونم، جز صورتش.می

هایی که انگار واقعاً تحمل نگاه کردن به اون آبی 

 خواد چیزی بهم بگه رو ندارم.می

 

 رو داشتم که از دستش فرار کنم. کاش الاقل توان این

 کنم و بهی کمرم حس میسُر خوردن عرق رو از تیره 

 زم.لرخودم می

 گیره.سرش رو مقابل صورتم می 
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 زنه:با اون صدای زیادی بمش پچ می 

 

 بخورش. -

 

با قلبی که صدای کوبشش سر به فلک گذاشته، نگاهم 

گیرم و به رو از نبض کوچیک کنار ابروش می

 دم.هاش میچشم

 

 چی؟ -

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میلب
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نه و من گیج کاشاره می با ابرو به آب نباتِ توی دستم 

نبات رو تو از رفتارش و اون لحن حرف زدنش آب

 برم.دهنم می

 کنه.که صدای کشدارش، مو رو به تنم راست می 

 

بره. کدوم اوفففففف... این سگ پدرا بدجوری دل می -

 خری گفت بوسه نداریم؟

 

شینه و کام عمیقی هاش روی لبم میبالفاصله لب

 گیره.می
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ی لبم بیرون زده و سپاس قصد هات از گوشبنچوب آب

 رها کردنم رو نداره.

ی لبم کنه. آب نبات رو از گوشهدستش رو بلند می 

 گیره.کشه و این اتصال رو از سر میبیرون می

 

 گیره.هام تو درشت ترین حالت ممکن قرار میچشم  

گفت هیچ وقت قرار نیست از این همون مرده که می

 !؟مطرفش بوسیده بش

بوسه؟ لب االن اینجوری داره با حرص می پس چرا 

کنه و لب باالم رو عمیق تر به کام پایینم رو ول می

 گیره.می

 کنم.همچنان مثل یه مجسمه نگاهش می
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های بسته و مهارتی که واسه بوسیدنم به به چشم 

 نمایش گذاشته.

 

خوره، یه حسی که یه چیزی توی دلم تکون می 

نم خیلی گرمه اینقدر که کلی حس میودونم چیه؛ نمی

 زنم.ی لباسم چنگ میبه یقه

 

 کنم.م رو آزاد میبا عقب کشیدنش نفس حبس مونده 

کنه و لب پایینش رو انگشت شستش لبم رو لمس می 

 کشه.توی دهنش می

زنه و من حس ی کمی از صورتم پچ میتو فاصله 

 کنم تو کوره در حال سوختنم.می
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 .و شیرینرشتملس بود.  -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 آخه آلبالو بود. -
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 ۲۴۲پارت#

 

 ره.ی لبش باال میگوشه

 خنده...حق هم داره به این گیج بازیم ب

بوسه، از طعم چون من انقدر خنگم که وقتی منو می

 گم.اون آبنبات لعنتی می
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 ندازه.سرش رو پایین می

که تو همین حالت  تقدش اینقدر بلند تر از من هس

 هام رو واسه دیدنش باال بگیرم.هم باید چشم

 

 چند وقته که ندیدم بخنده؟ اصالً تا حاال دیدم بخنده؟!

 تو تولد مهرشاد بود. آره...! شاید آخرین بار

چقدر اون موقع ها خوب بود. این آدمی که االن کنارمه، 

 ست.واقعاً یکی دیگه

 کنه.اخم می کنم که بازهنوز خیره نگاهش می

کشه و سرش رو پایین میاره و زبونش رو روی لبم می

 بوسه؛ اینبار عمیق تر...بالفاصله می
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 کنه.می دستش پشت گردنم و نوازش وار لمس

زنم تا کمی از این با دست آزادم خودم رو باد می

 زنه.گرگرفتگی رو کم کنم. مماس با لبم پچ می

 

 چی شد؟ -

 

 دم.می وآب دهنم رو پر صدا فر

 

 کنی خیلی گرمه؟فکر نمی -
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ی لبم بنده و گوشهلبخند کوچیکی روی لبش نقش می

 کنه. رو غرق بوسه می

 

 سوزونه.تو رو میاین آتیش منه که داره  -

 سوزم. چرا تا حاال نبوسیدمت؟می نسیم!؟ دارم 

 

 تو گفتی... بوسه و نوازش نداریم. -

 

 ختر. دها رو داری تو خوردنی ترین لب -

 و محروم کردم.لعنت به من که خودم
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کنه و قلب من خوام جوابش رو بدم که دهن باز میمی

 افته.به ضربان می

 شنوم.وی گوشم میاینقدر که کوبشش رو ت

 گیره.آب نباتی که هنوز تو دستشه رو سمتم می

 

 رم دوش بگیرم... بیا اتاق خواب.می -

 

شونه و من یم ی کوتاه دیگه ای روی لبمبوسه

 شه.هام بسته میچشم

گیرم زیادی هاش؛ با لبم میحسی که از برخورد لب

 خاصه.
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اطرم تونه تو خی زندگیم همیشه میاین اولین بوسه 

 بمونه.

 شاید اگه یه جور دیگه آشنا.....! 

صدای صاف کردن گلویی که انگار واسه جمع شدن  

 مرسه و من رو از افکارحواس ماست به گوشم می

 کشه.بیرون می

 کنم.خجالت زده به در نگاه می 

ی نزدیکش به من سپاس هم توی همون فاصله 

 چرخونه.سرش رو فقط می

ن اخم بزرگ روی صورتش با دیدن مهرشاد و او 

 شه.هام درشت میچشم

 وای... دید؟! 
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 سالم... انگار مزاحم شدم؟! -

 

داره و حین سپاس دستش رو از دو طرف من برمی

 گه:ره با سر به شالی که دور گردنم افتاده میااش

 

 مزاحم نیستی ولی... قبل وارد شدن یه یا اهلل بگو. -

 

ل رو روی سرم مرتب پرم و شااز روی کانتر پایین می

 کنم.می

 خواد؟!می مهرشاد اینجا چی
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 سالم عرض شد نسیم خانوم. -

 

کنه و من با صدای پایینی سپاس گلوش رو صاف می

 کنم.رسه، سالم میزور به گوش خودم می هکه ب

 

 سالم. -
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 ۲۴۳پارت#

 

 

 .خندهمهرشاد جلو میاد و می

 کیه که ندونه این خنده چقدر مصنوئیه؟ 

 

 زوج دوست داشتنی مون چطورن؟ -
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 بدون من اکیپی اومدین مسافرت؟ نامردیه واقعاً.

 

نبات  ون آبسپاس حین خارج شدن از آشپزخونه، ا

کنه و دستش رو کانتر رها می دسر ساز رو رویرد

 کنه.سمتش دراز می

 

 چه مسافرتی بابا... -

 دارا کالفه شدم.از صبح اینقدر دوییدم دنبال این باغ 

 

 کنه.زنم که نگاهم میاز آشپزخونه بیرون می

 

 شما چطوری عروس خانوم؟ -
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 ستم.ایندازم و کنار سپاس میسرم رو پایین می

 

 .ممنون -

 

 ترسم.من از این نگاه، از این برخورد می

 حس خوبی به این سر زده اومدنش به اینجا ندارم. 

ها اینجوری آروم شده تونه بعد اون حرفمهرشاد نمی 

 لنگه.باشه، یه جای کار می

زد سپاس و اگه این همون مردی باشه که فریاد می 

 زنه.آتیش می

 اره.ذی مهرشاد میسپاس دستش رو روی شونه
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 بریم بشین خسته ای حتماً. -

 

 نه زیاد... -

 و امیر کجان؟مهرانه

 

 کنم.با دست به بیرون اشاره می

 رن دریا.گفت می -

 

 ئه... -

 جدی خب ما هم بریم.
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گیرم و به صورت نگاهم رو از نیش باز مهرشاد می

دم، دوست دارم اشاره کنم قبول نکنه ولی سپاس می

مونیم و این رو هم بره ما تنها می ونیم و مهرشاداگه بم

 خوام.نمی

 و اون حالی که توش بودیم اصالً...بعد اون بوسه  

 

 بریم. -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

شه که سرش رو زیر گوشم انگار سپاس متوجه می

 کشه.می
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 و بمونیم.....؟اگه تو بگی نریم -

 

 انگار از دو دلیم بد برداشت کرده.

 .پرم توی حرفشمی 

 

 نه... نه... بریم، دوست دارم برم دریا. -

 

کنم، با عجله سمت اتاق زنه و من صبر نمیلبخند می

 رم تا لباسم رو عوض کنم.می

خوام از اتاق بیرون پوشم و میتند تند مانتوم رو می 

 شم.شه و با سپاس سینه به سینه میبرم که در باز می
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 با صدای پایینی بنده ورو می زنه درلبخند یه وری می 

 گه:می

 

 تونستیم نریم، اگه تو بخوای...؟می -
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 ۲۴۴پارت#

 

 

 دم.سرم رو تکون می شتاب زده

 

 نه چرا نریم!؟ -

 وز تا االن از ویال بیرون نرفتم.دیر 

 

خوام با عجله از کنارش بگذرم که دستش دور می

 کشونه.شه و من رو سمت خودش میکمرم حلقه می
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 بینم کجا؟کن ب رصب -

 

 کشم.سرم رو کمی عقب می

ی مسخره ذارم و خندههام رو روی ساعدش میدست 

 کنم.ای می

 

 بریم دیگه... -

 

هام واسه نقدر جلو که چشمسرش رو جلو میاره ای

شه ولی همچنان خیره نگاهش دیدنش چپ می

 کنم.می
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 شه؟نریم چی می -

 

 دم.آب دهنم رو قورت می

ونه و توی صورتم چرخصورتم می ینگاهش رو تو 

بندم. وای خدا هوا هام رو میکنه که چشمفوت می

 کنم!؟واقعاً خیلی گرمه یا من اینجوری حس می

 

 نسیم!؟ -

 

 خوام برم دریا گرممه.من می -
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 زمستونه... -

 

 باشه من گرممه. -

 

 کشه.زنه و لب پایینش رو زیر دندونش میلبخند می

شه و خیره خنده نیشم شل مییمای خدا چه خوشگل  

 زنه به حالمون.بهشم که صدای مهرشاد گند می

 

 ای بابا بیاین دیگه، خشک شدم این بیرون. -

 

ره و کمرم رو ول در می سپاس چشم غره ای به

 کنه.می
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شم تا آماده ره و من دیگه منتظر نمیسمت کمد می 

زنم یهای بلند از اتاق بیرون مشدنش رو ببینم. با قدم

 شم.و از کنار مهرشاد که دست به سینه منتظره رد می

 شم.خیلی زود از ویال خارج می 

ن چه افته!؟ لعنت به مواقعاً االن چه اتفاقی داره می 

 دادم بوسیده بشم.حس بدی دارم؛ کاش اجازه نمی

بوسه لعنت بهش، مگه نگفت هیچوقت من رو نمی 

 پس چی شد؟

 

 نسیم صبر کن. -

 

 چرخونم.کاسه می رو توی مهاچشم
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 االن تو این لحظه فقط همین رو کم داشتم.

رسه و باهام هم قدم دم که کنارم میبه راهم ادامه می 

 ه:غرشه. خشن میمی

 

 کردی؟تونم بپرسم چه غلطی داشتی میمی -

 

 رم.چشم غره ای بهش می

 

 خوام باهات حرف بزنم.نمی -

 

کنم ساحل رو رد می همسیر باریک پر از ماسه منتهی ب

 کشه.می که بازوم رو
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 صبر کن ببینم. -

 

 زنم.چرخم و دستش رو پس میبا حرص سمتش می

 

 به من دست نزن.... -
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 ۲۴۵پارت#

 

 

 به من دست نزن. -

 

انگار خیلی عصبیه که سیلیه محکمی توی گوش 

 کشم.کوبه و من هین بلندی میخودش می
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 رف نزن.سیم، با من اینجوری حنشم دارم منفجر می -

 ناموس ببوستت؟چرا اجازه دادی اون بی 

 

 ندازم.نگاهی به پشت سرش می

 تونم بهش بدم.اگه سپاس ببینه چه توضیحی می

 

 و بوسیده، چرا نباید اجازه بدم؟شوهرم من -

 

 زنه.کالفه چرخی دور خودش می

 

 وای....! -
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دتم باور وگه شوهر، احمق انگار خگه شوهر، میمی

 ؟کردی شوهرته

 

 کنم، ما عاشق همیم.معلومه که باور می -

 

و پرت نگو، اون فقط داره انتقام تجاوزی که چرت -

 گیره.عموت کرده رو می

 

 ندازم باال.ابروم رو می

 

 دونی!؟تو از کجا می -
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 خوره.جا می

 

 من... مهرانه گفته. -

 

 کنم.مشکوک نگاهش می

خوام می تونه دهن لق باشه.مینتا این حدم مهرانه  

جواب دندون شکنی بهش بدم که پشت سرش 

هاش توی جیبشه و سمت ما بینم، دستسپاس رو می

 میاد.

 گم:کنه بلند میمهرشاد دهن که باز می 

 

 اومدی عشقم؟ -
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زنه و مهرشاد خشمگین نفسش رو سپاس لبخند می

 ده.بیرون می

سپاس رو سفت  یدارم و بازوچند قدم به عقب برمی 

 .چسبممی

 

 معجزه کرده؟ -

 

 گم:گذریم و آروم میاز کنار مهرشاد می

 

 چی!؟ -
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 ی آب نباتی.بوسه -

 

 کنم.لبم رو کجو کوله می

 

 جو گیر نشو... -

 فقط نخواستم جلوی مهرشاد هم ضایع بشی. 

 

 شم، تو نگران خودت باش.من ضایع نمی -

 

 رم.بهش چشم غره می

ند تر سمت امیر های بلکنم و با قدمیدستش رو ول م 

 رم.و مهرانه ای که کنار آتیش ایستادن می
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 ۲۴۶پارت#

 

*** 

 

ا نشستیم و هچند ساعت میشه توی ساحل روی ماسه

کنم. نفسم رو بیرون من با حسرت به دریا نگاه می

 گم:دم و میمی

 

 ها؟شد بریم توی آب، نه بچهکاش می -

 

 کنهض میاامیر اعتر
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 زنیم، بریم توی آب؟داریم یخ می -

 

دم که این بار مهرشاد نفس پر حسرتم رو بیرون می

 گه:می

 

ویال یه  توی دریا شاید نتونی بری ولی زیر زمین -

 استخر هست که سیستم گرمایشی داره.

 

 کنم.زنه و بهش نگاه میهام برق میچشم

 

 واقعاً!؟ -
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م، تازه یادم میاد طرف نبیلبخند روی لبش رو که می

 م کیه.صحبت

اینقدر که به آب و به شنا کردن عالقه دارم، به کل  

یادم رفت نباید این مرد رو طرف صحبت قرار بدم. 

 گه:ذوق می مهرانه با

 

 گه.....وای راست می -

 چرا از دیروز یادم نبود؟ پاشو بریم اونجا نسیم. 

 

ی به حرف دقبل از اینکه دهنم رو باز کنم، سپاس ج

 میاد.
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 الزم نکرده. -

 

 زنه.مهرانه حرصی غر می

 

 چرا...؟  -

 ریم.و نسیم با هم میمن

 

سپاس خیره به صورت مهرانه، جوری با تحکم جواب 

 ده که همه حساب کار دستشون میاد.یم

 

 گفتم نه... -
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و خوای بری برو ولی نسیم حق نداره پاششما می 

 توی اون استخر بذاره.

 

واسه لجبازی من کافیه که حق ندارم آره؟ جمله  همین

 بشین و تماشا کن.

ها از شه و حین تکون دادن ماسهامیر از جاش پا می 

 گه:روی لباسش می

 

 ریم تو.پاشین ب -

هوا هم تاریک شد یه چیزی بخوریم فردا صبحم باید 

 برگریدم، کلی کار داریم.
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 شیم.از جامون پا می

ه ه و چند قدم جلو تر راشکمهرانه بازوم رو می

 گه:افتیم، با صدای پایین اما عصبی میمی

 

 گه بزنم داغونش کنما.شیطونه می -

 حق نداره.نسیم  "اداش رو درمیاره"دهچه دستورم می 

 

 زنم.لبخند می

 

 حرص نخور... -

و سر جاش بیارم تا من خوب بلدم چطوری حالش 

 و حقوق تعیین نکنه.واسه من حق
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 خندهیمنخودی 

 

 اوه... اوه نقشه داری؟ -

 

 ندازم.رو باال میابروهام

 

 آره.... -

 نافرمانی.
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 ۲۴۷پارت#
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خیلی زودتر از بقیه به اتاق خواب اومدم و رسماً خودم 

 رو به خواب زدم.

 من امشب از تنهایی با سپاس حس خوبی نداشتم.

 .دقیقاً سه ساعت بعد من وارد اتاق شد 

از تعویض لباس توی تخت خزید و بعد از چند بار  عدب 

 صدا زدنم و نا امید از اینکه بیدار شدنی نیستم خوابید.

 

ندازم، دو صبحه و من آروم سمت نگاهی به ساعت می

 چرخم.سپاس می

 های ریتمیکش نشون از یه خواب عمیق داره.نفس

 شم.از جام پا می 
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دارم و یبرم وم روسایلی که آماده زیر تخت گذاشت 

 زنم.پاورچین پاورچین از اتاق بیرون می

 

قبل از خواب اطالعات کامل استخر رو از مهرانه گرفتم  

 دونم باید چیکار کنم.و خوب می

 

های خاموش نشون ویال توی سکوت فرو رفته و چراغ 

 ده که همه خوابن.می

های منتهی به زیر زمین ادامه مسیرم رو سمت پله 

 دم.می

 شم.رسم و واردش میزود به درش میلی یخ 
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زنه. یه هام برقی میبا دیدن فضای رو به روم چشم 

استخر آبی رنگ خوشگل توی یه اتاقک چوبی، چند تا 

تخت چوبیه کوچیک و کلی دیوار کوب خوشگل، واقعاً 

 حیف بود من اینجا نیام.

 

 دلهره دارم، ولی ارزشش رو داره. 

 ین شده.رنالدز آکنم خونم پر احس می

رم و حوله و وسایلم رو ها میسمت یکی از تخت 

 ذارم.روش می

کشم، سمت استخر آروم لباسم رو از تنم بیرون می 

شد یه کنم؛ کاش میرم و با حسرت نگاهش میمی

 ی حسابی بزنم.شیرجه
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و صدا ایجاد بشه و کسی رو به  ترسم سرولی خوب می

شینم و می ستخرالب اینجا بکشونه پس خیلی آروم 

 خورم.داخلش سر می

 

کردم ولی آب خیلی سرد تر از چیزیه که فکرش رو می 

 ارزشش رو داره.

 من واقعاً عاشق آبم یه لذت وصف نشدنی. 

 

کنم و از هیجان زیاد سر تا سر استخر رو شنا می 

 نیشم تا آخرین حد بازه.

کشم، اینم یکی از عالیقمه، سرم رو داخل آب می 

 فسم زیر آب.تن نشهدانگ
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کشم و سمت لب استخر سرم رو از آب بیرون می 

 رم.می

 

کنم دیگه کافیه هر لحظه امکان داره یکی فکر می 

خوام، مهم نافرمانی بود، برسه و من اصالً این رو نمی

 که کردم و تمام.

رم و به کشم و سمت حوله میخودم رو بیرون می 

 ره.محض برداشتنش، نفسم می

 

ی دیگه تو حوله ویو رو ازم بگیره تا دو دقیقهاون  اگه -

 دم.همین استخر جرت می
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 ۲۴۸پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کشم.ترسیده هینی می

ی کوتاه صورتیم رو جلوی چرخم و حولهبه عقب می 

 گیرم.م میسینه

دقیقاً اون سمت استخر ایستاده و نگاهش با اخم به  

 منه.

، با حفظ پرستیژ همیشه هبینهای لرزونم رو که میلب 

 داره.سمتم قدم بر میجذابش 

کردم با فهمیدنش اینقدر بترسم، واقعاً فکرشم نمی 

ده که مز از خشم واقعاً اجازه نمیولی این صورت قر

 آرامشم رو حفظ کنم.
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و باز این دونی نافرمانی چه عواقبی دارهخوبه می -

تخر؟ مگه سی کی اومدی تو این اکنی. با اجازهکارو می

 نگفتم حق نداری اینکارو بکنی؟

 

 رم.یه قدم عقب می

هیچ راهی واسه فرار نیست، حتی اون در لعنتی هم رو  

ه و بخوام ردشم باید از این مرد زیادی خشن به روم

 بگذرم.

 

 خواستم امتحانش کنم.من... من فقط... می -

 

 ندازه و سمتم میاد.ابروش رو باال می
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 امتحان کنی!؟ -

 

 رسه.بهم می

گیره و با یه حرکت کناری پرت حوله و تو چنگش می 

 کنه.می

 کشم.ترسیده جیغ خفه ای می 

 قرمز رو به روشم. حاال فقط با یه ست 

شه و تن خیسم رو به یه دستش دور کمرم حلقه می 

ی ش رو باال میاره، اللهچسبونه، دست دیگهخودش می

 کشه.می وگیره و یهگوشم رو الی انگشتش می

 چسبونه.گم که لبش رو به گوشم میآخ ریزی می 
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اگه غیر من... یکی دیگه اینجا بود چه غلطی  -

 خواستی بکنی؟می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میلب

 حق با سپاسه چرا من به این موضوع فکر نکردم.

 لجبازی کردن باهاش من رو کورم کرده. 

توی پذیرایی  هاومد؟ مخصوصاً اینکاگه مهرشاد می 

 د وای...روی کاناپه خوابیده بو

 ذارم.ش میدستم رو روی سینه 

 

 ببخشید... -
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 بهش فکر نکرده بودم. 

 

 زنه.کنه و همونجا پچ میرو ول میگوشم 

 

 و دیگه آره؟دونی اینریختم نسیم، میو میخونت -

 

گیرم، من اشتباه کردم و این و خوب لبم رو گاز می

 دونم.می

 

 خوام...میذرت عم -

 

 کشه.سرش رو عقب می
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کشه و نیشخند با انگشت اشاره روی کتفم خط می 

 زنه.می

 

 ..بگو غلط کردم تا ببخشم. -

 

 دم.لبم رو روی هم فشار می

عوضی از هر راهی واسه تحقیر کردن من استفاده  

 کنه.می

 چسبونه.با خشم گوشش رو به لبم می 

 

 نشنیدم؟ -
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 ۲۴۹تپار#
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 کنم از خودم دورش کنم.عصبی سعی می

 

 گم، برو اونور...نمی -

 

کنه و هاش رو دور بدنم چفت میمحکم تر دست

 ده.سرش رو تکون می

 

 گی خوبه....که نمی -

تا حاال تو آب خوشگذروندی؟ مثالً سرت زیر آب  

وقتی واسه  و تنت تو دست من؟ آخ چه لذتی دارهباشه
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و کنی من غرق لذت رج به رجتینفس کشیدن تقال م

 زنم.مهر می

 

 شه.هام با وحشت درشت میچشم

سپاس تیشرتش رو با یه حرکت از تنش خارج  

 کنه.می

 ده.خوام فرار کنم که اجازه نمیوحشت زده می 

 

 صبر کن ببینم، کجا!؟ -

 

 لرزه.هام از بغض میلب
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من مگه چیکارت کردم!؟ چرا  توروخدا اذیتم نکن، -

 دی؟نقدر عذابم مییا

 

 عذاب!؟ -

 خوام بهت لذت بدم.نه... می 

 

 ده.سرش رو تکون می

اون لبخندی رو که از صد تا فحش بدتره رو لبش  

 کنه.ی شلوارش اشاره میشونه و با چشم به دکمهمی

 

 بازش کن. -
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 نالم:گیرم و میلبم رو گاز می

 

 سپاس!؟ -

 

 .زنهزنه و من گوشم زنگ میمیفریاد 

 

 و باز کن.گم اون المصببهت می -

 

 اذیتم نکن... -

 کنم.خواهش می 

 

 ده.غره و بازوهام رو فشار میاز الی فک قفل شده می
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 و بکن نسیم.گمکاری که می -

 

های لرزونم دم و دستهام رو روی هم فشار میچشم

لعنتی...  ذارم؛ی فلزی جین طوسیش میرو روی دکمه

 !؟هچرا با جین خوابید

 هیچیش مثل آدم نیست این بشر. 

 کنم:حین باز کردن ناله می

 

 نکن سپاس. -

 

تو... تو زندگی منی واسه همین، پس واسه هر باری  -

 شم زر زر نکن.که بهت نزدیک می
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کنی، شب میام و سگ میخوای که منتو خودتم می 

کر کردی همه زنی به خواب، فو میتوی اتاق خودت

پا  فهن، یه ساعت بعد از جاتنمی ومثل خودت احمقن

ای که دو تا مرد شی میای توی استخر، توی خونهمی

 نامحرم هست.

ری توی آب، اونم با ست قرمز. نسیم شی میلخت می 

 همین که زنده ای خداروشکر کن.

 

باشه... باشه... حق با توئه، اشتباه کردم، گفتی نسیم  -

 ه شنا کنه، منم عصبی شدم.حق ندار

 

 اصالً فکر کردی چرا گفتم نه؟ -
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 ۲۵۰پارت#
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الی فک قفل  دم که ازی نه تکون میسرم رو به نشونه

 غره:شده می

 

اینقدر احمقی که یه درصد نخواستی به این فکر کنی  -

شی، اون دو تا سگ که وقتی تو وارد این استخر می

و تو رپدری که اون بیرونن، اگه یه بار، فقط یه بار، تو 

این وضعیت، اینجا تصور کنن چقدر بده، حاال دیدنت 

 به کنار.

 

 اینش فکر نکرده بودم.دونم اشتباه کردم، به می -
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و شوهرای نرمال باشیم نه بیا بریم باال مثل زن 

 اینجوری.

 

 و شوهر نرمال!؟ زن -

 مگه ما نرمالیم آخه زردک؟

 

 میون اون حس وحشتی که از شروع رابطه ای که در

رو ی زردک روانم زنه دارم این کلمهموردش حرف می

 گم:گیره و حرصی میبه بازی می

 

 یا تو!؟ من زردکم -
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یه نگاه به ریختت تو آینه کردی؟ با اون دماغ کوفته  

 ایت.

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

 چی!؟ -

 

 کنم.و تکرارش نمیحرفم -

 

واد جلوی خکنه و انگار میلبش رو با زبون تر می

ی دقیقاً عین جمله ش رو بگیره، من ناخواستهخنده

 خودش رو تکرار کردم.
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قدر جرأت پیدا کردی با من اینجوری حرف از کی این -

 بزنی؟

 

شم تو چشمش، من مگه گم و خیره میچیزی نمی

جرأتش رو دارم؟ به خدا این غیر ارادی بود. جوابی که 

 ه.نکگیره به استخر اشاره میازم نمی

 

 برو تو آب. -

 

 خواد کاری که گفت رو انجام بده،وای...! واقعاً می

 شه؟مگه می 
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 ذیت نکن.سپاس ا -

 

 بنده.هاش رو میچشم

 

 برو توی آب... -

 

 اگه یکی ببینه؟ -

 

 االن فهمیدی که امکان داره یکی ببینه؟ -

 بینه.وقتی اومدم داخل درو قفل کردم هیچکس نمی 
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ری قبل وارد دم و مثل سون میرنفس عمیقم رو بی

 شم.استخر می

 کنم. گامیرم، به سپاس نگاه میتر میکمی که عقب 

 داره.به عقب برمی

زنه و کلی آب توی صورتم توی آب شیرجه می

 پاشه.می

کنم. کنارم کنه و من زیر آب دنبالش مییه دور شنا می 

 کنه.گیره و بلندم میمیاد، از زیر پاهام رو می

هاش چنگ کشم و به شونهفه ای از ترس میغ خیج 

 زنم.می

نگاهش سرش رو از آب بیرون میاره و من از باال  

 کنم.می
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 افتم؟کنی میچیکار می -

 

 دوست نداری شیرجه بزنی؟ -

 

 گم:متعجب می

 

 چی؟ -

 

 هام شیرجه بزن.برو روی شونه -

 

 ندازم باال.ابروهام رو می
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 کنم مگه نگفتی.... او آوردی توی آب شنمن -

 

 زنه.کنم و سپاس پوزخند میمکث می

 

 چیه!؟ -

ی استخرو داشتی؟ از نظر ی خشن، توانتظار یه رابطه 

 من اوکیه.

 

کنه و من توی آب فرود میام، ترسیده پاهام رو ول می

شه و سپاس سرش رو هام دور گردنش حلقه میدست

 ده.تکون می
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 خب، سرت زیر آب باشه دیگه؟ -

 

 شه.هام از دو طرف آویزون میلب

 

 ببخشید دیگه... -

 

روش تأثیر  م انگارهای آویزون از تظاهر به گریهلب

 ذاره.می

چرخونه و زیر لب زمزمه سرش رو سمت چپ می

 کنه:می
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 لعنت بهت دختر.... -
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 ۲۵۱پارت#

 

 

 برم.رو کمی جلو میسرم 

 

 چیزی گفتی؟ -

 

کنم، سرش رو ا نمیدفرصت عقب کشیدن پی

 کنه.هام رو شکار میچرخونه و لبمی
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ی گیره و به بوسهبا هر دو دستش صورتم رو قاب می 

 ده.خشنش ادامه می

کنم، ولی اینقدر نفس بریده واسه فرار تالش می

 ست.محکم سرم رو گرفته که بی فایده

ی لبم شه و از گوشههام کنده میاز لب هاشلب 

کنه. ه، کتفم رو غرق بوسه میرسمت گردنم می

 بونه.چسهاش رو زیر گوشم میلب

 

 بریم از آب بیرون. -

 

 سپاس!؟ -
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 هیششش... -

 

م با قلبی که وحشت زده خودش رو به در و دیوار سینه

 ریم.کوبه از استخر بیرون میمی

کنه که دستش رو یسمت تخت چوبی هدایتم م 

 کشم.می

 

 سپاس صبر کن. -

 

 شه.یمرم حلقه مکدستش دور 

 

 هوم؟ -
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کنی. تو رو و اذیت میترسم، تو منمن... من ازت می -

 خدا بذار برم.

 

 ده.سرش رو تکون می

کوبه و روی تخت پرتم م میبا دست تخت سینه

 کنه.می

کشم که ترسیده روی آرنجم کمی خودم رو باال می

 زنه.متم میاد و خیلی نرم روم خیمه میس

 

ن حس گرما رو  بهم صورتم، باز او ینگاهش به اجزا

 کنه.منتقل می
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دم که خیره بهشون لبخند هام رو روی هم فشار میلب

 زنه. کوچیکی می

زنه که از هر وقت دیگه هاش اینقدر برق میآبیه چشم

 ای خوشرنگ تر به نظر میاد.

ی آبی از روی صورتش قطرهسرش که پایین میاد، 

بی اراده زبونم رو روش  چکه و مندقیقاً روی لبم می

پیشروی حریصش  کشم و انگار با این کار واسهمی

 کنم.می

 

ها و از این لبتونم تا صبح ببوسمتلعنتی من می -

مست بشم بدون نیاز به الکل، پس بیشتر از این دلبری 

 نکن.
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 افته.ضربان قلبم روی دور تند می

 شناسمش اینقدر آروم......این سپاس و من نمی 

 

 سپاس بریم توی اتاقمون؟ -

 

 نوچ... -

 کنیم.اینجا آتیشم زدی، همینجا هم تمومش می

 

 و نداشتم.من... این قصد -

 

 دونم قصدت چی بود. می -
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برمت جایی که االن سکوت کن، دل بده به من، من می

 تا حاال نرفتی....

 

ده و رد به جا پایین می میرم رو از سرشونهبند لباس ز

 بوسه.رو می شمونده از

 

و متنفرم از اینکه رو بدنت رد بمونه. فقط من این حق -

 دارم مفهومه؟

 

 زنی؟با لباس زیرم حرف می -

 

 ره.ی لبش باال میگوشه
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 بانمک... -

 

های ریزش کنه و بوسهسرش رو توی گردنم فرو می

 ده.مه میرو روی گردنم ادا

 

ش رو چنگ دست خودم نیست که بازوی برهنه

 زنم.می

 

 و بسپار به من همین.و خودتهیش آروم باش -
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 ۲۵۲رتپا#
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*********** 

 

ی گوشیم اینقدر رو اعصابمه که صدای پشت هم ویبره

هام رو باز می کنم و اولین چیزی که با خشم چشم

 ی غرق خواب نسیمه.بینم، چهرهمی

 

 ممثل همیشه دست به سینه به پهلوی چپم دراز کشید 

 و نیم رخ نسیم تو دیدمه.

با هر  با یادآوری دیشب و استخر و نسیمی که چطور

حرکتش من رو مثل یه نوجوونه تازه به بلوغ رسیده به 

 شینه.ی لبم میندازه، لبخندی گوشههیجان می
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اما اگه این گوشیه لعنتی اجازه بده تا از این حال خوب  

 لذت ببرم.

م و به گوشی نشیبا اعصابی خراب روی تخت می 

کنه ن اسم کتی پیشونیم شروع میزنم، با دیدچنگ می

 زنه!؟خواد هی زنگ میبض زدن، لعنتی چی میبه ن

 

 شم.گوشی به دست از جام پا می 

با دست آزادم تیشرتم و که روی زمین افتاده  

 پوشم.دارم میبرمی

 

زنم، هوا کامالً روشن شده ولی از اتاق بیرون می 

 ده هنوز کسی بیدار نشده.شون مینسکوت خونه 
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 گذرم.از کنار مهرشاد غرق خواب می 

کنم اگه فقط یه با دیدنش دقیقاً مثل دیشب داغ می

هاش روی رسید و چشمدرصد راهش به استخر می

نشست، ظرافت تن نسیم با اون لباس زیر قرمز می

 کشیدم.قطعاً این ویال رو به آتیش می

 

رج کنم و به محض خاباز می در ورودی رو با احتیاط

 کشم.شدن ازش با تمام خشم نوار سبز رنگ رو می

 

گم شرت کم چه نفهمی هستی تو دختر، وقتی می -

 ت هم نیوفته رو گوشیم.یعنی شماره
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دونه و خوره، میحالم از این صدای بغض دار بهم می

 کنه.هی تکرارش می

 

 میرم از دوریت.سپاس نکن، من دارم می -

 

کنم، تا های چوبیه کوتاه کنار ویال رو رد میچینردو

 ارد ویال نشه.صدام به هیچ وجه و

 

 و نکنم!؟چی -

فهمی من ازدواج کردم؟ که اگه نکرده تو اصالً می 

 بودم هم االن کنارم یکی به غیر تو بود.
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هام رو محکم روی زنه و من چشمواضح هق هق می

ن مخصوصاً اگه ددم، متنفرم از تحقیر کرهم فشار می

 یه زن باشه ولی کتی به این احتیاج داره تا دل بکنه.

 

 من عاشقتم... -

کنی؟ غیر اینه که هر چی چرا با من اینکارو می 

و به خاطر تو عمل خواستی نه نگفتم؟ من حتی بینیم

 کردم.
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 ۲۵۳پارت#

 

 

 زنم.ندازم و پوزخند مییه تای ابروم رو باال می
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 ر...فداکا اباب -

 و چون مفت بود عمل کردی.تو دماغت 

 کالً دستت تو جیب من بود دختر جون. 

نگو به خاطر تو، بگو به خاطر پولی که از جیب من  

 رفت.می

 

 و ول نکن.باشه هر چی تو بگی، فقط من -

 

گیرم و خیره به هوای گرفته و سمت آسمون میسرم ر

 کشم.می یای که هر لحظه امکان داره بباره پوف
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من واقعاً خسته شدم از این فشار کاری از این همه  

گره خوردن کارهام، االنم این دختری که زبونم رو 

 فهمه.نمی

 

 گم یا نه؟فهمی من چی میتو می -

واضحه یا باز خوامش کتی من زن دارم، خیلی هم می 

 و کردی توی گوشت که نشنوی؟هاتانگشت

 

 ره.صداش کمی باال می
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خوایش، دونم نمیگی لعنتی، من مییوغ مرد -

ی آشغال چطوری اومده تو دونم اون دخترهمی

 زندگیت.

 

دونم از چیزیه که به نسیم نسبت داده یا از ناتوانیم نمی

 زنم.میتونم بهش بفهمونم فریاد واسه اینکه نمی

 

دونی، آخرین بارت باشه در غلط اضافه کردی که می -

نی اونم با کلماتی که الیق زمورد زن من حرف می

 خودته.

و به ناموس مادر به خطایی آمار زندگی منکدوم بی 

 توی کثافت داده؟
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 گم عاشقتم.اینقدر سر من داد نزن، دارم می -

 

و عشقگوه خوردی، از روز اول گفتم گوه خوری  -

ی یخی هستم، عاشق عاشقی نداریم، گفتی من ملکه

 شم.کنم ولی عاشق نمیمی

 زنی المصب؟ن دم از کدوم عشق میالا 

 

کشم، اینقدر کشه و من دستی به سرم میفریاد می

 سوزه.خشمگینم که بدنم از حرارت می

من حتی این سرمای اول صبح زمستون اونم کنار دریا  

 .کنمرو اصالً حس نمی
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شد ولی دونم نباید میآره گوه خوردم، خودمم می -

وبی داشتیم خرابش خشده. سپاس ما با هم روزای 

 نکن.

 

خیلی خری کتی خیلی، یه کم عزت نفس داشته  -

خوامت تموم گم نمیباش، یه کم غرور داشته باش، می

 و بفهم.شد این

 

 فهمم....نمی -

همم که قلبم فو میخوام بفهمم. من فقط یه چیزنمی 

 تپه.فقط واسه تو می
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ن یزنم حرف زدن با اکالفه چرخی به دور خودم می

 دختر مثل کوبیدن میخ به سنگه.

 

 و من نباید بدم.دیگه تاوان نفهمیدنت -

افته من اینبار ت نیوفته روی گوشیم که اگه بیشماره

 کنم.جور دیگه ای برخورد می

سقف باالی سرتم  یادت نره هنوز ماشین من زیر پاته، 

 مال منه، پس نذار آوارت کنم.

 

خوام. تو نمی بکن مهم نیست. من اینارو بدون -

 خودت کنارم باش. و ازم بگیر ولیهمش
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دونم به این آدم کنم دیگه نمیصورتم رو جمع می

 زبون نفهم چی بگم.

 

 بمیر بابا. -
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 ۲۵۴پارت#

 

 

های کنم و با خشم لگدی به ماسهتماس رو قطع می

 زنم.زیرپام می

لعنت به من و زندگیم که هیچ چیز قشنگی توش  

 .تنیس
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 شم.دست به کمر به دریا خیره می

 

ونم چقدر گذشته ولی با صدایی که از پشت دنمی 

 چرخونم.رسه سرم رو میسرم به گوشم می

 

 باز که آتیش گرفتی؟ -

 

 رم.چشم غره ای به مهرشاد می

 

 ذاری؟و کف دست کتی میتو آمار من -
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ی کاپشن ندازه و صورتش رو توی یقهشونه ای باال می

 کنه.ش فرو مییباد

 

و آه کشید مجبور ک ریختو اشاینقدر بهم زنگ زد -

 شدم.

 

دارم، باد سرد ساحل موهاش رو یه قدم سمتش برمی

 به بازی گرفته.

ی خشمم رو روی فکش خالی کنم خواد همهدلم می 

 کنم.ولی خودم رو کنترل می

رفیق یکی دو روز نیست که از وقتی درسم تموم شد و  

 هرشاد همیشه کنارم بوده.مبرگشتم، 
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 گم:شده ای میبا صدای کنترل  

 

 کنی مهرشاد!؟چرا اینکارو می -

 دونی ازدواج کردم.تو که دیگه خوب می 

شناسی، کِی چند تا زن هم زمان کنارم و که میمن 

 بودن که االن باشه؟

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می

 

 خیال پسر، نسیم که زنت نیست.بی -

 و بهم گفته.ه چینه همامهر 
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 کنم.یکمی خیره نگاهش م

دونم دارم چیکار االن اینقدر عصبی هستم که نمی 

 کنم.می

زنم، من دیگه کنترل زنم زیر خنده، بلند قهقهه میمی 

 اوضاع از دستم در رفته.

 

 خندی داداش!؟چرا می -

 

ی باقی مونده کشم و با ته خندهدستی به لبم می

 گم:می
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یه به عرضت رسوندن، نسیم دقیقاً همون زن تباهشا -

 که باید باشه.

همونی که حاال حاال باید کنارم باشه، شاید به زودی  

و از سرم مم شد. پس شر این کتی لعنتیمادر بچه

 بکن.

 

ی لبش صورت قرمز شده از خشمش با لبخند گوشه

 همخونی نداره.

 

 چه خوب، خوشحالم برات. -
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بدون اطالع  شو مهم نیست، فقطنخوشحالم نشدی  -

 و به کسی نده.زندگیم من دیگه آمار

 

گذرم ده و من از کنارش میفکش رو روی هم فشار می

های بلند وارد اتاقی بشم که اون دختر با تا با قدم

کنم با های زمردیش خوابیده و من حس میچشم

 تونم کمی آرامش بگیرم.دیدنش هم می
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 ۲۵۵پارت#

 

**** 
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بعد از اون سفر اعصاب خوردکن و خستگی که به تنم 

مونده فقط همین رو کم داشتم، دیر رسیدن به کارم و 

 خوام.من اصالً این رو نمی

 

من نیست که االن  کالً کار کردن با زنا در توان 

 خورم.اینجوری از دیر کردن گندم حرص می

 

ها پوشم و حین پایین رفتن از پلههام رو میکفش 

 گم:عصبی می

 

 گندم اومدی یا نه؟ -
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رسه و با اخم صدای بدو بدو کردنش به گوشم می

 رم.سمت ماشین می

به محض سوار شدن خودش رو توی ماشین پرت  

 کنم.می کنه و من چپ نگاهشمی

 

موهاش به طرز شلخته ای از زیر شالش بیرون زده و  

هاش شدیداً پوف داره، لب پایینش رو زیر چشم

 گه:کشه و با احتیاط میندونش مید

 

 بریم؟ -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم
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 خوای کار کنی!؟اینجوری می -

 

 ندازه.نگاهی به ساعت می

 

 و نیمه.ای بابا تازه هفت -

 

 زنم.کنم و ریموت در رو میروشن می ماشین رو

 

شه، به فکر هشت صبح ساعت کاری شروع می -

ت دیگه نیستی؟ تو نیم الو به فرض مثال مشکترافیک

 رسیم؟ساعت می
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 خب حاال.... -

 اینقدرم آن تایم بودن خوب نیست. 

 

 کنم.ماشین رو سمت بیرون هدایت می

 

اون کار ی رئیس شرکت آنتایم نباشه باید فاتحه -

 خونده بشه.

 

 کنه.صورتش رو جمع می

 

 ی اون گند دماغه.این دقیقاً جمله -
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دم و جوابش رو شار میفپام رو بیشتر روی گاز 

 دم.مین

 ده.کنه و ادامه میکمی نگاهم می 

 

گفت با هم به مشکل خوردین، یعنی شکرانه می -

 کنین!؟دیگه باهم کار نمی

 

 شه.هام عمیق تر میاخم

 

چیه به خاطر هورتاش عجله داشتی بیای شرکت  -

 االن پشیمونی؟
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 وای..... -

فقط سؤال بود برام،  .بال به دور، اصالً اینجوری نیست 

 جونی بودین. آخه خیلی جون

 

شه، واسه ما ها خراب میشن، رابطهها عوض میآدم -

 هم تموم شد.

 دیگه در موردش حرف نزن. 

 

گم. ولی از کتی پروتزی میگم باشه از هورتاش نمی -

 اونو چطوری ردش کردی؟
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 کنم.با خشم نگاهش می

بشنوم، کاش  وخوام این اسم رمن حتی دیگه نمی 

 همن.اطرافیانمم این رو بف

 

کنه موهاش رو مرتب کنه و حین دست سعی می 

 خنده.کشیدن بهشون می

کنم و ماشین واسه سبقت گرفتن آینه بغل رو چک می 

 کشم.ت میرو سمت راس

 

 زنی!خیلی حرف می -
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پرسم. کتی و جواب بده دیگه نمینه خداییش همین -

خوای بگیریش چی شد و میتهمه جارو پر کرده بود 

 پس؟

 

 کتی غلط کرده بود با اونی که به تو گفته اینو. -

 

 خودش گفته بود. -

 

پس تو غلط کردی که همون موقع بهم نگفتی تا  -

 نم.بزنم تو دهنش اللش ک

 

 گیرین؟کی عروسی می -
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 چرخم.متعجب سمتش می

 

 چی بگیریم...؟ -

عروسی  زگم کتی رفت به جهنم، تو امن بهت می 

 گی؟می

 

 چرخونه.هاش رو تو کاسه میچشم

 

 شه.نسیم خوشگلترین عروس دنیا می -
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های شم و با یادآوریه چشمتازه متوجه منظورش می

 زنم.نسیم آروم لب می

 

ومی داره خوشگلترین عروس دنیا بشه وقتی چه لز -

 همین االن خوشگلترین دختر دنیا.....

 

 کنم.مکث می

 گم؟یه من میچاین مزخرفات  

 کوبه.ضربه ای به بازوم می

 توپم این دختر گیجم کرده.کنم و عصبی میاخم می 

 

 چی شد!؟ -
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 تموم نکردی جمله تو؟ 

 

 و خوردی.و مغزمگندم ببند دهنت -

 

یله خوب بابا بی اعصاب، قبالً یه کمی بهتر بودیا، خ -

 االن دیگه داغونی.

 

ش رو نکنم که با دست زیپ دهچپ نگاهش می

 شه.کشه و شکر خدا ساکت میمی
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**** 

 

در ورودی شرکت رو باز می کنم و منتظر می شم وارد 

 بشه.

گذره. پشت ده و با لبخند از کنارم میسری تکون می 

دارم و مستقیم سمت میز منشی سرش قدم برمی

 شه.ریم که با لبخند ازجاش پا میمی

 

 زاد، صبح بخیر.کسالم جناب نی -

 

 دم.سری واسش تکون می
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 سالم چه خبر؟ -

 

 و گذاشتم روی میز کارتون.قربان همه رو نوشتم -

 یکی دو تا جلسه داشتین که کنسل شد. 

آقای حمیدی هم چند بار تماس گرفتن انگار کار  

 واجب داشتن.

 

کنم، حمیدی چیکار داشته اول صبح!؟ ساعت اخم می

 روع شده.شکاری تازه یه ربعه 

 

 کارش چیه؟ نگفت -
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 گه:کشه و حین مرتب کردنش میدستی به شالش می

 

 نه... -

 گیرن.فقط گفتن باز تماس می 

 

 باشه دیگه؟ -

 

 ندازه.نگاهی به دفتر جلوی دستش می

 

 فعالً همین قربان. -
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رو روی بازوی  دم و دستمسرم رو به تأیید تکون می

 ذارم.گندم می

 

هماهنگ کردم، قبلش اش پیش امیر، باه و ببرگندم -

 و هم نشونش بده.اتاقش

 

 چشم قربان. -

 

 گم:روبه گندم می

 

با کارت آشنا شدی برو خونه، الزم نیست امروز  -

 بمونی.
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 زنه.لبخند می

 

 کنم.باشه ولی پارتی بازی نداریم، مثل همه کار می -

 

دم و سمت اتاقم قدم جواب لبخندش رو می

 دارم.برمی
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 ۲۵۷پارت#

 

**** 

 

 

 حمیدی مگه ما با هم حرف نزدیم!؟ -
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 کنین؟این االن یعنی چی؟ چرا با اعتبار من بازی می

 

 ر نیستم.جناب نیکزاد من مقص -

دونستم چه خبره تو اون روزی که صحبت کردم، نمی 

 شرکت شما.

 

چشمم رو فشار  یبا انگشت شست و اشاره گوشه

 دم.می

 

 منم بدونم؟ ه تو بگورچه خب -

 

 به من ربطی نداره جناب. -
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 من دوست ندارم با شما کار کنم. 

لطفاً دنبال کسی نیا، اینجا کسی حاضر نیست  

 شرکت شما بده. و بهمحصوالتش

 

 دم.نفس خشمگینم رو از سینه بیرون می

 

 چی شد که به این نتیجه رسیدین؟ -

 چی از من دیدین!؟ 

ماه  رداشت محصولتون من چندبغیر اینه که قبل از  

 و کامل دادم؟قبلش پولتون

 

 همه چی پول نیست.. -
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 دادی.کاش یه کم مردونگی به خرج می 

 

 زنم.یاد میپرم و فرمی عصبی از جام

 

 چه نامردی کردم لعنتی بگو تا منم بدونم؟ -

 

و بفهمی چیکار کردی بهتره تو دو رو وریات بگردی -

 و بیاره.تمخواد اسکه هیچکس نمی

 

 غرم.از الی فک قفل شده می

 

 کی...؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

و مفقط یه اسم بده به من... کی داره ریشه

 سوزونه؟می

 

 بدون خیلی نزدیکه.و باهاش در ننداز آقا، فقط من -

 

 کنه و من از خشم در حال انفجارم.تماس رو قطع می

 چه خبره دور و بر من؟

 زنه؟م و میکی داره ریشه

 زنم.ز اتاق بیرون میکشم و ام میتدستی به صور

 

خوان ذارن. نمیشه، نمیخوام آروم باشم ولی نمیمی 

 که من کاری به کارشون نداشته باشم.
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 رم.می سمت میز منشی 

 صدام واسه حرف زدن باهاش زیادی بلنده. 

 

 بگو همه جمع شن. -

 

داره، دونه ده و تلفن رو برمیترسیده سری تکون می

کنه و من دست به کمر منتظرم تا ون میشدونه صدا

 بیان.

شن و مهرشاد و امیر تو رأسشون توی سالن جمع می

 ایستادن.
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 توی این شرکت چه خبره؟  -

 

 میاد.امیر جلو 

 

 چی شده؟ -
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 ۲۵۸پارت#

 

 

گیرم و تو صورت تک تکشون نگاهم رو ازش می

یانت ختونه به من چرخونم؛ تا ببینم کدومشون میمی

 کرده باشه.
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ها، و مثل کبک کردین تو برف لعنتیهمتون سرتون -

 شیم.داریم ورشکست می

 کنین؟چه غلطی دارین می 

 

 عماد جلو میاد.

 

کنیم ولی با این و میی تالشمونقربان ما همه -

 دن.ای که در مورد شرکت پیچیده همه کنار کشیشایعه

 

 رم.با خشم سمتش می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کدوم شایعه!؟ -

 

 ندازه.نگاهی به بقیه می

 

 دونین؟چیز... من فکر کردم می -

 

 و باید بدونم... دِ جون بکن؟چی -

 

 اینکه..... -

 کنین.ی حمل میوه بار قاچاق جابه جا میشما به بهونه 

 

 شه.هام درشت میچشم
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 چی؟ -

 

 مهرشاد سمتم میاد.

 

افتاده، فکر کردم  شه سر زبون همهای میچند هفته  -

 نیدی؟ش

 

 .رمبا خشم سمتش می

 زنم.گیرم و فریاد میش رو مییقه

 

 از کجا بدونم لعنتی؟ -
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 مگه تو مشاور من نیستی؟ 

 و گوش من نیستی توی این شرکت؟مگه تو چشم 

 

ش های مشت شدم روی یقهدستش رو روی دست

 ذاره.می

 

 آروم باش.... -

 شه.و بیداد چیزی درست نمیدادبا  

 

 .کشمقب میعدستم رو 
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خواد درست بشه، اعتبارم، زندگیم، دیگه چی می -

 آبروم رفته.

 و به هم بافته؟ قاچاق اونم من.کی این مزخرفات 

 

شه و یه اسم میاد توی ی قاچاق توی سرم اکو میکلمه

 ذهنم، هورتاش.

 

 دم.سرم رو تکون می 

 کشمش.می 

کنه مثل میت به جمعی که داره نگاهم میبی اه 

وز دستم زنم و من اگه امرها از شرکت بیرون میونهودی

 ذارمش.به هورتاش برسه زنده نمی
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حمیدی گفت آشناست، گفت خیلی نزدیکه،کی نزدیک  

 تر از پسر عمو؟

 

 شم.از آسانسور خارج می 

شم، پام رو روی پدال گاز فشار سوار ماشین می 

 زنم.از پارکینگ بیرون میدم و می

 

های دیگه های رانندهباالست که فحش اینقدر سرعتم 

خرم؛ تا فقط به اون هورتاش عوضی رو به جون می

 برسم و زنده نذارمش.
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شرکتش فقط دو تا خیابون باالتره و خیلی زود  

 رسم.می

 

کنم و وارد ماشین رو توی بدترین جای ممکن ول می 

 شم.ساختمون می

ی شانس منه یا هورتاش که شرکتش تو طبقه این 

گد باز دونم ولی به محض رسیدن در رو با لوله نمیا

زنه که گوشم زنگ کنم. منشیش چنان جیغی میمی

 کنه.زنه و عصبی ترم میمی

رم که منشی با عجله از پشت با خشم سمت اتاق می 

 میز بیرون میاد.
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 کجا!؟ -

 آقا کی هستی شما؟ 

 صبر کن... 
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 ۲۵۹پارت#

 

 

سر و صداها  و انگار هورتاش از کنمدر رو باز می

 ی ماجرا شده که تا وسط اتاق پیش اومده.متوجه

رم و مشتم رو روی فکش های بلند سمتش میقدمبا 

 خوابونم.می

 کشه.منشی جیغ دوباره ای می
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 آقای خلیلی زنگ بزن نگهبانی. -

 

 کشه.هورتاش فریاد می

 

 الزم نکرده، برو یه لیوان آب بیار. -

 

خواد نشون کنه؛ اینکه میفریم میبیشتر ک هاین جمل

 نه.کبده تو همه حال نگران منه دیوونم می

 

برم و مشت بعدی رو کنار باز سمتش هجوم می 

خوابونم و انگشترم با اون نگین سنگی ابروش می
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می گه و دستش  "آخی"ده بزرگ ابروش رو شکاف می

 ده.رو روی جای ضربه فشار می

 

 .کشمت هورتاشمی -

 کشم.من امروز تورو می 

 

ی خوام باز بهش حمله کنم که صدای تحلیل رفتهمی

 .کنهمتوقفم میهیوا 

 

 کنی؟داداش چیکار می -
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چرخم ولی صدای بسته شدن در و به عقب نمی

 ده سمتم میاد.هاش نشون میقدم

هام رو کنه و من دستهورتاش کمرش رو صاف می 

 کنم.مشت می

 دم.کون میتسر دردناکم رو  

 

 فقط چون هیوا اینجا بود االن زنده ای. -

 

 گیره.هیوا بازوم رو می

 

رو به هورتاش  "کنی چی شده بشین داری سکته می -

 داداش تو خوبی؟ "گهمی
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 ده.هورتاش سرش رو تکون می

کشه و از روی میز چند برگ دستمال کاغذی بیرون می 

 .ذارهی ابروش میگوشه

 

 و نا کرده مجازات شدم؟م گناه کردهوباز به کد -

 

 زنم.پوزخند می

 

 و گناه نکرده!؟تو -

 چه گندی زدی به شرکت من؟ لعنتی

 خوای انتقام بگیری آره؟خوای برسی، میبه چی می 
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 ده.سرش رو تکون می

 

 گی؟فهمم چی مینمی -

 

 و فسخ کردن.هام قراردادمی مشتریهمه -

کی بهشون گفته من یامروز کاشف به عمل اومده  

 کنم.بدل می قاچاق ردو

بزنی به دارو چون گفتم گند نزن به زندگیت باید گوه  

 ندارم؟

 

 به من ربطی نداره، چرا باید اینکارو بکنم؟ -
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 چرا نکنی؟ کینه. -

 

 و هم شنیدم.من از تو کینه ای ندارم، این شایعات -

 هم کردی، گفتی ببهت زنگم زدم که بگم ولی تو خفه 

 تو چه. یادته یا نه؟

 

 هورتاش؟ -

 و خط بکش.و زندگیمدور من 

های شرکتم قاچاق ی من، با کامیونهیه بار بدون اجاز 

 جابه جا کردی پرتت کردم از زندگیم بیرون.

 نذار اینبار از کل خاندانت ببُرم.
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 ده.هیوا آروم بازوم رو فشار می

 

 نگو سپاس، به خدا کار هورتاش نیست.  -

 جریانم. در ممن

دونه مشکل اصالً دنبالشیم، این طرف هر کیه خوب می 

 ، دست گذاشته روی همون.و هورتاش چیهتو

 

ندازم با انگشت اشاره به نگاهی به صورتش می

 کنم.جفتشون اشاره می
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ولم کنین، همتون فکر کنین سپاس مُرده که کاش  -

 و راحت بشه.بمیره

 

 زنم.ت بیرون میککنم و از شردستم رو مشت می

ی خوره و من با دیدن شمارهی آخر تلفنم زنگ میپله 

 دم.میمنشی جواب 

 

 بله؟ -

 

شه تشریف قربان؟ براتون احضاریه اومده، می -

 بیارین.
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 ۲۶۰تپار#
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** 

 

 دوزم.نگاهم رو به صورت گندم می

دختر با نمکیه، بیشتر دوست داشتنی، با اون اخالق  

 شینه.لی به دل مییخوبش خ

 

 گم:دم و با احتیاط میهام رو روی هم فشار میلب 

 

 یه چیزی بپرسم ازت؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ده و روی چمن دراز کش و قوسی به بدنش می

 کشه.می

زنه و باعث اش رو میهنور مستقیم آفتاب چشم 

 شه تا ببندتشون.می

 

 بپرس عروس خانم. -

 

وشم نمیاد ولی خکنم هیچ از این لفظ لبم رو یه وری می

 گم:چیزی نمی

 

 تا حاال عاشق شدی؟ -
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کنه و بهم نگاه هاش رو باز میخنده و یکی از چشممی

 کنه.می

 

خوای کشف کنی عاشقی چه شکلیه؟ بفهمی چیه می -

 س هستی یا نه؟عاشق سپا

 

 رم.بهش چشم غره می

 

 چه ربطی داره!؟ -

 اصالً اینجوری نیست. 

 پرسم.یم مینفقط واسه اینکه صحبت ک 
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درضمن آسمون به زمین بیاد، من عاشق اون پسر  

 شم.ی احمقت نمیخاله

 

 گه:شینه و با خنده میتو جاش می

 

 وا چرا....!؟ -

خوای سپاس که خیلی ماهه. چی کم داره که ن 

 عاشقش بشی؟ ثروت، زیبایی، شخصیت خوب.

 

 کوبم.م میانگشتم رو روی شقیقه

 

 از اینجا آزاده... -
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 وای نگو نسیم... -

 دلت میاد!... سپاس بهترین مرد دنیاست. 

 

 کنم.اخم می

 

 و جواب بدی؟شه همونازت یه سؤال پرسیدم، می -

 

 ده.نفس عمیقش رو بیرون می

 

عاشق یه آدم از خود راضیه به درد آره عاشق شدم...  -

 دید.و نمینخور که جز خودش هیچکس
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 ندازم.یه ابروم رو باال می

 

 جدی کی بود؟ -

 

 کنه.هاش رو یه وری میلب

 

 شناسیش؟هورتاش می -

 

 شههام درشت میچشم

 

 واقعاً!؟ -
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 حاال چرا اینقدر تعجب کردی؟ -

 

 ندازم.ای باال میشونه

 

 همین جوری؟ -

گی از خود راضی؟ ولی مرد خوبی به به هورتاش می 

 نظر میاد.

 

لعنتی از  هآره اینجوری به نظر میاد ولی در واقع ی -

 خود راضیه.
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 زنم.لبخند می

 

 دونست یعنی رابطه داشتین؟اونم می -

 

 دونست...نه نمی -

 

 یعنی عشق یه طرفه؟ -

 

 ....نه -

کرد رفتار میدونم، گاهی اوقات یه جوری یعنی نمی 

کردم یه حسی داره ولی فرداش مثل سگ هار فکر می

 گرفت.پاچه می
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شگاه انتقالی گرفتم رفتم نآخرشم من لج کردم از دا 

 شیراز.

 

 خندم.می

 

 پس لجبازی کردی؟ -

 

دونی یه مدت ندیدمش آره... ولی خوب بود برام، می -

 جیگرم حال اومد.

 

 دم.تابی به گردنم می
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 حسی بهش نداری؟ یعنی دیگه -
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 ۲۶۱پارت#

 

 

 کنه.چپ نگاهم می

 

 معلومه که نه... -

 

 گم:ال میخیدم و بیه رویی میبنگاهم رو به درخت رو

 

 پس... -

 لرزه؟یعنی االن ببینیش قلبت نمی
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 گیری؟همچین یه کوچولو تپش قلب نمی 

 

 گه:حرصی می

 

نسیم جان پاشو برو توی خونه واسه شوهرت شام  -

 درست کن، شاید دل بردی، بیخیال من شو.

 

 گیرم تا نخندم.لبم رو گاز می

 

 پس هنوز عاشقشی؟ -

 

 ...رخی -
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هش بدم که صدای شکرانه اجازه خوام جوابی بمی

 ده.نمی

 

 رم بیرون.خوشگال من دارم می -

 

شه و حاضر و آماده با یه لبخند بزرگ از کنارمون رد می

 گندم به حرف میاد.

 

 کجا؟ -

 

 بره.جمله ای که از دهنش بیرون میاد نفسم رو می
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 گفتم که با مهرشاد قرار دارم. -

 

 کنم.می شخیره نگاه

گفته، فهمیده که نباید جلوی من چیزی می انگار تازه 

گیره اون چند قدم باقی مونده رو لبش رو گاز می

هام زنه و حین گرفتن دستدوئه، جلوی من زانو میمی

 گه:می

 

 وای... -

 گی؟زنداداش جونم تو که به داداش چیزی نمی
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 کنم.هام رو به زور از هم باز میلب

 

 مهرشاد؟ ری دیدنیچرا م -

 

 گه:ندازه و با شرم میش رو پایین میسر

 

 عاشقشم... -

 

 شه.این کلمه چند بار توی سرم اکو می

 شنوم؟چی دارم می

 وای... وای...

 کنه؟مهرشاد داره چیکار می 
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 ده.شکرانه تکونم می 

 

 گی دیگه؟نسیم با توام به داداش نمی -

 

 دم.یآب دهن تلخ شدم رو به سختی فرو م

 

 گه سپاس بفهمه؟شکرانه نکن ا -

 

 اگه تو نگی از کجا بفهمه؟ -

 

 دم.دستش رو فشار می
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 ، نکن.مونهماه پشت ابر نمی -

 

 اینبار گندم به حرف میاد.

 

 کنن.خب بفهمه... عاشقن دیگه ازدواج می -

 

 توپم.کنم و میاخم می

 

 مزخرف نگو گندم... -

 ره.شکرانه هنوز مدرسه می

 

 سال آخرم...سال ما -
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 کشم.فه به صورتم دست میکال

وای من یه طوفان وحشتناک رو دقیقاً وسط زندگیمون  

 کنم.حس می

 شه.بوسه و با عجله ازم دور میشکرانه لپم رو می 

 شم.دست به دامن گندم می 

 

گندم تو یه چیزی بهش بگو... این کار اشتباهه.  -

 گتره؟ردونی مهرشاد چند سال ازش بزمی

 

نارو بارها بهش گفتم، ولی تو گوشش ی ایمن همه -

 ره.نمی
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از وقتی مهرشادم بهش ابراز عشق کرده کالً عقل از  

 سرش پریده.

 

 گم:متعجب می

 

 مهرشاد... بهش... ابراز عشق کرده؟ -
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 ۲۶۲پارت#

 

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 آره... -
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 همون روزی که شما شمال بودین. 

 

 گیره، عوضی کثافت.ی وجودم رو میههم مخش

 رم.شم و با عجله سمت اتاقم میاز جام پا می 

 

هایی که لرزششون مهار شدنی نیست، با دست 

 گیرم.ش رو میدارم و شمارهگوشیم رو برمی

 ده.زود تر از چیزی که انتظارش رو دارم جواب می 

 

 آخ، آخ، آخ، ببین کی زنگ زده، چطوری پرنسس؟ -
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م تا گلوم باال میاد، هم از استرس هم از محتویات معده

 لحن حال بهم زنش.

 

 دست از سر شکرانه بردار. -

 

 خنده.می

 

 کرده؟ جون... خانوم خوشگل ما حسودی -

 

 مزخرف نگو، کاری به کار شکرانه نداشته باش. -

 

 شه.صداش خشن می
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و ربه این باید قبل از اینکه اجازه بدی اون عوضی تو  -

 کردی.ببوسه فکر می

 

 ره.صدام کمی باال می

 

 و بوسیده، این به تو هیچ ربطی نداره.شوهرم من -

 

 جدی!؟ -

 .منم عاشق شدم، اینم به تو ربطی نداره 

 

 مهرشاد تو... -
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 پره تو حرفم.می

 

 آخ، آخ... جانم. -

و اینقدر قشنگ به هایی که اسممبمیرم من واسه لب 

 زبون میاره؟

 

 کنم.مع میرو ج مصورت

 

 گی.فهمی چی میتو حالت خوب نیست، اصالً نمی -

 دست از سر شکرانه بردار، اون یه دختر بچه ست. 
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 همینش خوبه. -

دست نخورده که قراره خیلی دست  ییه دختر بچه 

 مالی بشه.

هر  "دهره و مهرشاد وقیحانه ادامه مینفسم می "

، هر لمسی، هر هکنو که اون عوضی با تو صبح میشبی

 شونم.و روی تن خواهرش میای من همونبوسه

 اینقدر عاشقم هست که نه نگه. 

 

 لرزه.م از بغض میچونه

 

 ه.کنم نکن گناه دارخواهش می -
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به خدا اگه ادامه بدی حتی اگه گند بخوره به زندگیم 

 گم.و به سپاس میاین

 

 هوم... -

اون کله  فکر بدی نیست با این شناختی که من از 

سراغم، قبل از خراب دارم به محض فهمیدن میاد 

و گم که ما عاشق هم بودیم، منو بکشه میاینکه من

 تو منظورمه گرفتی دیگه؟

 شه؟اونوقت چی می 

 کنه،میاد سراغت، نگم چیکارت می

 ره سراغ عمو جانت.بعد می 
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 ش کنم.کشم تا خفهجیغ می

 

کردم اینقدر مینخفه شو کثافت... یه درصدم فکر  -

 عوضی باشی.

 

طالق بگیر بیا پیش من تا همین االن تموم کنم این  -

 و با شکرانه.ی مزخرفرابطه

 

 رو.......اگه بمیرمم سمت تو نمیام عوضی ب -

 

بره و الل صدای فریاد سپاس من رو تا لب مرگ می

 شم.می
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 نسیممم..... -
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 ۲۶۳پارت#

 

 

 نم.کله گوشی رو پرتش میجتماس رو قطع و با ع 

شه و سپاس با ر با صدای بدی به دیوار کوبیده مید

 ایسته.های به خون نشسته تو درگاه در میچشم

های از روی خشمش تنم رو به رعشه صدای نفس 

تونه شنیده باشه که من با تلفن حرف ندازه، نمیمی

 زنم.می

 

 چ... چی شده؟ -
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 یه قدم جلو میاد.

شینه و فریاد االً گوشیم میزمین و احتم نگاهش روی 

 زنه.می

 

 زدی؟با اون کثافت حرف می -

 

دم، از کجا فهمید!؟ آب دهنم رو پر صدا قورت می

 چطور دید؟ 

 مگه من قبلش گوشی رو پرت نکردم؟

 کشه.وای... من رو می 

 

 م... من... -
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جلو میاد و نگاه من قفل پیشونی و گردن خیس عرقش 

 شه.می

شونیش قابل های پیی رگث شده همهباع ،خشم

 شمارش باشه.

 رم.کشه و من ترسیده یه قدم عقب میباز فریاد می 

 

 ی کی همچین غلطی کردی؟با اجازه -

 "کشهبندم و بلندتر فریاد میهام رو ترسیده میچشم"

 چرا خفه خون گرفتی!؟ حرف بزن؟

 

 رم.کشم و یه قدم عقب میجیغ خفه ای می
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 روخدا. باش، تو آروم -

 

 چسبم.به تخت می

ره و با خشم سپاس با چند قدم سمت میز توالت می

 کنه.واژگونش می

 شه.صدای شکستن آینه و جیغ من یکی می 

 چی اینجوری آتیشش زده؟ 

 

ی کی درخواست طالق چطوری آروم باشم؟ با اجازه -

 دادی؟
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 ره، چی!؟نفسم می

قط وحشت زده فره و من اینبار سمت میز کارش می

 کنم.ال میحرکاتش رو دنب

ی توانش روی زمین داره و با همهلپ تاپ رو برمی 

 کوبه.می

تونم بکشم. شوکه اینقدر ترسیدم که دیگه جیغم نمی

شم. سلطان خانوم، از چیزی که شنیدم به در خیره می

 شن.گندم و ایران با عجله وارد اتاق می

 

 سپاس!؟ -

 چته، چی شده؟ 
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 کنهبهشون نگاه میا خشم بسپاس 

 

 برین بیرون زود. -

 

 اینبار گندم جلو میاد.

 

 چی شده!؟ -

 شه.زنیم، هر چیه درست میآروم باش حرف می 

 

ی ادکلنی که از واژگونی میز سپاس لگدی به شیشه

ره، بازوی زنه و سمتشون میتوالت زیر پاش افتاده می
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ن وگیره و سمت بیرگندم و سلطان خانوم رو می

 کشه.می

 کنه.غ جیغ میسلطان خانوم جی 

 

 کنی سپاس؟چیکار می -

 و اذیت کنی.حق نداری این دختر 

 

کنه و در رو هم قفل شون میتوجه بیرونسپاس بی

 کنه.می

 کشه.کوبه و فریاد میسلطان خانوم به در می
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کنم اذیتش کنی، این و حاللت نمیسپاس شیرم -

 دختر اینجا امانته.

 

رتش وحشتناک تر چرخه و اینبار صوم میسمت سسپا

 شده.

 رم.جلو میاد و من ترسیده عقب می 

 

 بگو....؟ -
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 ۲۶۴پارت#
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کنم تا رو بلند میرم و دستم قدم به قدم عقب می

 آرومش کنم.

ها رو کامل ادا کنم، ولی انگار قدرتش کاش بتونم جمله 

 رو ندارم.

 

 ... ا... به خدببین... من -

 اصالً خبر ندارم... بعد اصالً...

تو... مگه نگفتی این ازدواج... باید یه روزی تموم  

 بشه؟ خب االن بشه....

 

 داره.رمیانگار آتیشش زدم که یه قدم به چپ ب
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داره و دقیقاً وسط با خشم گلدون کنار پنجره رو برمی 

 کوبه.ال سی دی بزرگ روی دیوار می

 هام رو بگیرم.کشتونم جلوی ادیگه نمی

 

های گندم و سلطان زنم زیر گریه و صدای جیغمی

 شه.خانوم قطع نمی

خوان اون در لعنتی رو باز کنه و سپاس ازش می

شکنه و من وحشت زده و میزنه همچنان داره می

 کنم.نگاهش می

 

 وای... عمو پرهام چه کردی؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ی چگفتی تا آماده باشم، تا بدونم االن کاش به من می 

باید بگم تا کمی از خشمش کم بشه و اینجوری مثل 

 فان همه جا رو نابود نکنه.طو

 

کنم و همچنان حرکات هیستریک سپاس رو دنبال می 

ی خردلی ، پایین بلوز مردونهرسمبه آرنج زخمیش می

 رنگش هم خونی شده.

 

کنه تا به زمین بکوبه با دو بهش آباژور رو که بلند می 

 گیرم.دستش رو می رسم و هر دومی

 

 زنه:فریاد می 
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 ولم کن... -

 

 کنم.التماس می

بینه دارم ایسته، لعنت بهش چرا نمیقلبم داره می 

 میرم.می

 

 نه نه... -

صبر کن حرف بزنیم، ببین آسیب دیدی،  تو رو خدا 

 دستت خون میاد.
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شباهت های صورتم که بیانگار دلش کمی واسه اشک

سوزه که از الی فک قفل شده یبه ابر بهار نیست م

 غره.می

 

 برو کنار نسیم... -

 های تو رو خورد نکنم.شکنم تا استخوناینارو می 

 

 دونم قصد شکستن چی رو داره،نمی 

دستم رو محکم دور  دارهمحض اینکه قدم برمی اما به

ش فشار کنم، سرم رو روی سینهشکمش حلقه می

 زنم.دم و تند تند حرف میمی
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و بشکن، ولی آروم باش. های منبشکن، استخون -

شنوی کنه، کر شدی نمیلعنتی مادرت داره سکته می

 و؟صداش

 

چرخه و انگار به خودش میاد سرش سمت در می

 گه:شنوه و میهای سلطان خانوم رو میاسالتم

 

 مامان، برو تو اتاقت کاریش ندارم. -

 

 ببنده. وهاش رشه چشمش باعث میصدای پر از گریه

 

 مامان جان آروم باش. -
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کنی، بمیرم برات، بیا حرف بزنیم... چی داری سکته می

 شده آخه؟

 

 ده.نفس عمیقش رو بیرون می

 

 آرومم، برو. -

 

شناسن که دیگه چیزی لی خوب سپاس رو میانگار خی

 شه.گن و صداشون کامل قطع مینمی

 

 کشه.کنه و با خشم خودش رو عقب مینگاهم می
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همین االن زنگ بزن به اون عموی بیشرفت، بگو  -

 ریزم.و میو پس بگیره وگرنه خونششکایت

 

 گم:کشم و تند تند میدستی به صورتم می 

 

 زنم.باشه باشه، زنگ می -

 

پرونه و هین هام رو میکنم که فریادش شونهمکث می

 کشم.بلندی می

 

 دِ زود باش دیگه. -
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 ۲۶۵پارت#
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 چرخونم.م رو به اطراف میهانگ

 کجا انداختم گوشیم رو؟ 

 رم.کنم و سمتش میکنار تخت روی زمین پیداش می 

 

چکه و قصد هایی که پشت هم روی صورتم میاشک 

 کنم.بند اومدن نداره رو پاک می

گیرم و قبل از گرفتن هام میگوشی رو توی دست 

فرو  ممی عمو، پیغام مهرشاد، مثل خار توی چششماره

 ره.می
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 شم(خیال این بازی می) هر وقت جدا شدی، بی

 

کنم که گوشی چند بار از جوری ترسیده پاکش می

 خوره.دستم لیز می

 

های توی وحشت زده، نیم نگاهی به سپاس و اون اخم 

ندازم، دست به کمر ایستاده و آرنجش همش می

 خونریزی داره، ولی عین خیالشم نیست.

 

ی عمو رو دم و شمارهفشار می مهام رو بهلب

 گیرم.می

 صدام از بس اشک ریختم تو دماغی شده.
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 ده و صداش شاد به نظر میاد.خیلی زود جواب می 

 

 سالم عمر پرهام... -

 گیرم.و میو کردم، بزودی طالقتکارات

 

 دم. ی دردناکم بیرون مینفس رو از سینه

 

 خوام...نمی -

 

 گه:حتی میارکنه و با صدای نامکث می

 

 گریه کردی؟! عمو جان چیزی شده؟ -
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دم تا جلوی لرزششون رو هام رو روی هم فشار میلب

 بگیرم، چه کردی عمو؟

 

 خوام جدا بشم.و پس بگیر عمو، من نمیشکایتت -

 

 ...گیچی داری می -

 

فهمم عمو چی شه و نمیگوشی از دستم کشیده می

 گه:می

 

 ببین آشغال... -
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و یگه همچین غلطی بکنی، آرزوی دیدن نسیمد یه بار 

 ذارم.به دل همتون می

ش معلوم نشده، نذار پا بذارم ها هنوز قضیهاون چک 

 و قرارم بندازمت تو هُلفدونی.......رو قول

 

گه ولی سپاس بدون گفتن دونم عمو چی مینمی

 کنه.ای تماس رو قطع میی دیگهکلمه

ش و انگشت اشاره هکنگوشی رو روی تخت پرت می 

 گیره.رو سمتم می

 

گم، تکرار بشه، ام میشرف گفتم به توبه اون بی -

 بری نسیم.تو به گور میآرزوی دیدن خانواده
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 نالم:با هق هقی که تبدیل به سکسکه شده می

 

 دونستم.من نمی -

 

 ده.می سرش رو عصبی تکون

 

 مدونبا احمق طرف نیستی دختر جون، من خوب می -

 باهم این نقشه رو کشیدین.

 و کرده.اون مرتیکه با وکالت از تو این غلط 
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تاپ ی لپندازم که لگدی به جنازهسرم رو پایین می

 شه.های بلند از اتاق خارج میزنه و با قدممی

 

 ذارم.دستم رو روی قلبم می 

شم و به خرابه ای با یه نفس عمیق روی تخت آوار می 

کنم. رسماً همه چیز نگاه می هتکه پشت سرش گذاش

 رو نابود کرده.

 

 خشم این مرد غیر قابل کنترله.

پرسه، تحقیق حق با شکرانه بود، سپاس دلیل نمی 

 کنه.شکنه و نابود میزنه و میکنه. مینمی

 تو قانون این مرد همه مقصرن.
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ذارم و به اشک ریختن ادامه دستم رو روی صورتم می

 دم.می
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 ۲۶۶پارت#

 

 

**** 

 

 گذره.دقیقاً دو هفته از طوفانی که سپاس به پا کرد می

ی اعصاب خورد کنی که با یه قهر تمام و دو هفته 

 ال گذشت.کم
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حتی یه کلمه شده به اجبار باهام حرف نزده و طی یه  

 .خوابهحرکت غیر قابل باور تو یه اتاق با من نمی

 

م یا ناراحت. هر شدونم از این بابت خوشحال بانمی 

ار عمو پرهام اینقدر بهش فشار چی که هست؛ این ک

ده و منم آورده که اینجوری عکس العمل نشون می

 ر حتی اگه اون آدم سپاس باشه.متنفرم از قه

 

م رو به دستم تکیه توی آشپز خونه، در حالی که چونه 

م و دادم، با انگشت دست آزادم، روی میز ضرب گرفته

کنم، چطوری بهش بگم که باید فکر می ندارم به ای

 ها رو برم.هر جوری شده کالس

 این همه غیبت دیگه جای توجیه نداره. 
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شه و مستقیم ن خانوم وارد میتوی فکرم که سلطا 

 داره.سمت یخچال قدم برمی

شینم و حرکاتش رو دنبال روی صندلی صاف می 

 کنم.می

ه و حین ربطریه شیر رو از توی یخچال بیرون میا 

 گه:ریختن توی لیوان می

 

 سپاس هنوز باهات قهره؟ -

 

 ندازم.سرم رو پایین می
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گوشم  توی صورتم رو پشت شرمنده موهای ریخته 

 زنم.می

 

من... واقعاً در جریان اون دادخواست نبودم، یعنی...  -

 عمو یه چیزایی گفته بود ولی...

 

 جلو میاد.

ه و من مات نگاهش بکوبطری رو تقریباً روی میز می 

 کنم.می

 

به پرهام بگو، اگه راه کارهاش درست بود، االن  -

 وضعش این نبود.
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رو روی هم فشار  هامهای عصبیش، لبخیره به چشم

 دم.می

 .ی لعنتی بدونمخواد در مورد این گذشتهچقدر دلم می

 

بینه، لیوان توی دستش رو سمت من سکوتم رو که می 

 ده.سُر می

 

 ه سپاس.و بدنای -
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ایسته. دم که دست به سینه میسرم رو تکون می

نگاهم رو از صدای تیک جوش اومدن آب چای ساز 

 دم چای بخورم. گیرم، مثالً اوممی

 گم:تری میبا صدای پایین

  

 کنه.اصالً، نگام نمی -

 

 ده.زنه و سرش رو به طرفین تکون میلبخند می

 

 تو بده، به حرف میاد. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

جوام و لیوان رو سمت خودم رو می ی لبمگوشه

 کشم.می

 

 سلطان خانوم؟! -

 عصبانی نشه؟

 

 نه، فقط بهش اجبار کن بخوره. -

 

 شم.دم و از جام پا مین میسرم رو تکو 

 

 افتم.نامطمئن، سمت اتاق راه می 
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ایستم و لیوان شیر رو توی دستم فشار پشت در می 

 دم.می

 

 شم.یمبا یه دم عمیق وارد اتاق 

شه بندم اما صداش باعث نمیدر رو پشت سرم می 

های جلوی دستش بلند سپاس سرش رو از روی برگه

 کنه.

 

 چرخونم.سه میهام رو توی کاچشم 

 کنن!؟ ها هم قهر میهاست، مگه مردمثل بچه 

 

 ذارم.رم و لیوان رو روی میز میجلو می
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و نیم  دههای ماشین حساب رو فشار میتند تند دکمه 

 ندازه.نگاهی به لیوان می

 

 گم:آروم می  

 

 سلطان خانوم داد، گفت حتماً بخوری. -

 

 کنه.داشت میبا خودکار توی دستش چند تا عدد یاد

 

 بریزش دور. -

 

 متعجب می گم:
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 وا بخورش دیگه... -

 

 کنه.سرش رو بلند و نگاهم می

نور زرد رنگ چراغ مطالعه، نصف صورتش رو روشن 

 هاش عجیب برق می زنه.چشم وکرده 

 

 خوره.حالم، از این مایع سفید رنگ بهم می -

 

 زنم.لبخند می

 

 اً بخوریش؟پس... چرا مادرت اصرار داره حتم -
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شه و حین یادداشت کردن مشغول حساب کتابش می

 می گه:

 

 محبت مادرانه. -

 

 ندازم.ابروم رو باال می

 

 آها... -
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 ۲۶۷پارت#
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 ن فهمیدم، چرا سلطان خانوم اینقدر اصرار داشت.الا

تونه یعنی تنفر سپاس از شیر اینقدر زیاده که نمی 

 سکوت کنه؟

واقعاً خنده داره ولی انگار تأثیر داشت که اون سکوت 

 بلند مدت رو از یاد برد و جوابم رو داد.

 

 دم.سینه به میز کارش تکیه می دست به

گار همه ی حواسش به نمرددم واسه گفتن، اونم ا 

کنه و تند تند مشغول یادداشت که داره میکاریه 

 کردنه.
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کنم. باید یه جوری سر صحبت ابروهام رو توی هم می 

 رو باز کنم.

 

 حساب کتاب شرکته؟ -

 

 اوهوم. -

 

 ده، یعنی امیدی هست.خب همین که جواب می

 

 چرا آوردی خونه؟ -

 مگه حساب دار نداری؟ 
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 م.کنودمم چک میخدارم، ولی  -

 

 وا... -

 مگه قابل اطمینان نیست؟! 

 

 کشه.دست از نوشتن می

 

هارو ی حسابتوی حساب کتاب یه عدد اشتباه، همه -

 کنه.خراب می

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می
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 هوم... پس گیجه؟ -

 

 نوچ... -

 کنی.ی گیجم میتو دار

 

 وا مگه چیکار کردم؟ -

 

 .هردستش رو باال میا

 

 زنی.ور... ور... ور... بغل گوشم داری حرف می -

 

 کنم.چپ نگاهش می
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 خب کارت دارم که اینجام. -

 

 بگو؟ -

 

 دم.هام رو به هم فشار میلب

 

 شه از فردا برم دانشگاه؟می -

دم، اگه هام بیشتر از سه جلسه غیبت کرنصف کالس 

 کنن.باز نرم حذفم می

 

 ده.خیلی عادی سرش رو تکون می
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 برو. -

 

هام اطمینان شه االن من به گوشهام درشت میچشم

 ندارم.

 

 برم؟ -

 

 گه:کنه و کالفه میخودکار رو روی میز پرت می

 

 تو، واقعاً فکر کردی من اینجا زندانیت کردم؟ -
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ی بکن کافیه خوای برو، هر کاری دوست دارهر جا می 

 .هش اهمیتی نداراز پرهام دور باشی. دیگه بقیه

 

 کنم.اخم می

خواد ثابت کنه واسش هیچ اهمیتی چرا مدام می 

 ندارم.

خوره. ازش لعنت بهش، حالم ازاین رفتارش به هم می 

 رم.گیرم و سمت تخت میرو می

 

من همچین فکری نکردم، فقط تعجب کردم زود  -

 موافقت کردی.
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 خب... یلیخ -

 االنم ساکت باش کار دارم.

 

 کشم.می م و پتو رو روی سرمشکروی تخت دراز می

کنه؟ اصالً عوضی چرا اینقدر با اعصاب من بازی می

باهام قهر باشه خیلی بهتره تا اینجوری باهام حرف 

 بزنه.
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دم و خیره به سریالی که عصبی پاهام رو تکون می

 خورم.کنه حرص میشکرانه نگاه می

 

ش خواد بعد از دوانگار می سپاس از شرکت برگشته و 

 ی کاری.گرفتن بره به جلسه

 

کنم، تا یه چیزی به و توی سرم ردیف میهارجمله 

شکرانه بگم و بتونم راضیش کنم از مهرشاد دور بشه 

 ولی هیچی به هیچی.

  

 شکرانه؟ -
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 جونم؟ -

 

 عه... -

 

با وارد شدن ایران جون و پشت سرش عمو پرهام 

 ره.نفسم می

 مُردم، چون هیچ عالئم حیاطی ندارم.اً االن عمن واق 

 کنه!؟اون اینجا چیکار می 

 

 خانوم عموتون تشریف آوردن. -
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های گشاد شده به شکرانه ای که وضعیتش از با چشم

 کوبم.م میکنم و به گونهمن بدتره نگاه می

 

 سپاس... -

 

 پریم.جفتمون از جا می

و روی ردوایم و من ترسیده دستم سمت عمو می 

 ذارم.ش میسینه

 

 وای... -

 کنی!؟عمو تو اینجا چیکار می

 فهمه اینجایی.تو رو خدا برو، االن سپاس می 
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 گیره.کنه و مچ دستم رو میاخم می

 

اومدم اینجا تا با سلطان حرف بزنم، پسرش زبون  -

 نفهمه، اون که نیست.

 ذارم تو اینجا بمونی.من نمی

 

 که اینجام. خوامعمو من خودم می -

 جان من برو. 

 

 مخالفت کنه. ذاره تا عمو بازصدای سلطان خانوم نمی
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 ی من؟کی بهت اجازه داده بیای خونه -

 

هاش گیره. چشمهاش رو گاز میعمو خیره بهش لب

 زنه.کنه به لرزیدن و من قلبم تو دهنم میشروع می

 

 اینقدر سرد بودن بهت نمیاد سلطان بانو. -

 

 شه.ته میخانوم گرفنصورت سلطا

قلبم میاد  کنه و منشکرانه با ابرو به باال اشاره می 

 توی دهنم.

وای خدا من یادم رفت سپاس اون باالست و هر آن  

 امکان داره که بیاد پایین.
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 رم.یه قدم جلو می 

 زنم.گیرم و توی گوشش پچ میدست شکرانه رو می 

 

 و سرگرم کنم.رم باال سپاسمن... می -

 تورو خدا یه کاری کن عموم بره. 

 

 آخه من چیکار کنم؟ -

 

 نم، هر کاری.دونمی -

 

 کنم.دستش رو ول می
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دوام و دقیقاً لحظه ای در رو باز سمت اتاق سپاس می 

 رم داخل که قصد بیرون اومدن داره.کنم و میمی

 

دم و نیشم رو تا بنا گوش بندم. بهش تکیه میدرو می 

 کنم.باز می

 

 ری؟می اییج -
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 ۲۶۹پارت#

 

 

نگاه متعجبش به صورت من و سؤال مسخره ایه که 

 پرسیدم.
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ره و میاد که االن آخه من کی ازش پرسیدم کجا می

 پرسم؟می

 جلو میاد.اونم بعد اون قهر طوالنی مدت، یه قدم  

 

 برو کنار کار دارم. -

 

 قلبم میاد تو دهنم، حاال چیکار کنم؟

چرخونم، ای خدا چه تاق میه دور توی اینگاهم رو  

 بهونه ای بیارم؟

 

 کنی؟گم برو کنار به چی نگاه میمی -
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 کنم.گلوم رو صاف می

 

 من چیز دارم... -

 

بگم بهش؟ اخم  رسه چیخدایا هیچی به ذهنم نمی

 نهکمی

 

 یعنی چی؟ -

 

رم و دستش رو زنه جلو میبا فکری که به سرم می

 گم:نش سمت تخت میدگیرم و حین کشیمی
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 تونی بشکونیش؟چیز... یعنی کمرم قولنج کرده می -

 

 کشه.دستش رو می

 

 من االف نیستم بشینم قولنج تو رو بشکونم. -

 برو پیش ایران.

 

 ره.یکشم واقعاً داره مهول جیغ خفه ای می

 

 نه... -

 

 گه:ایسته و عصبی میتو جاش می
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 چته تو!؟ زده به سرت!؟ -

 

 شه خودت این کارو بکنی؟ب چی میخنه،  -

 

 زنه.هاش رو به کمرش میدست

 

 دردت چیه؟ -

 

 کنم.هام رو تو هم قالب میانگشت

 

 گفتم... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 گه:حین رفتن سمت در می

 

 ران.کاری از دستم بر نمیاد، برو سراغ ای -

 

 کنم.دست خودم نیست که حرصی جیغ جیغ می

 

 خیلی بدجنسی، یه چیز ازت خواستم. -

 

شینه و اهمیت به من دستش روی دستگیره میبی

 شه.پایین کشیدنش با قطع شدن نفس من یکی می

 کنه.اگه عمو رو پایین ببینه خون به پا می 
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کنم تا هر گم، فقط دهنم رو باز میفهمم چی مینمی 

جوری شده توی این اتاق نگهش دارم، اونم بعد دو 

 راه باشه. هفته کناره گیریش، شاید این بهترین

 

 خوامت.سپاس؟! همین االن می -

 

شه با مکث سمتم دستش روی دستگیره خشک می

 کنه.هاش رو ریز میچرخه و چشممی

 

 گفتی!؟ چی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

هام در حال آتیش گرفتنه، به خدا من کنم گونهحس می

 خودمم نفهمیدم چی گفتم.

 

شه و هاش غلیظ میشه، اخمسکوتم که طوالنی می 

 گیره.ش رو سمت من میهرانگشت اشا

 

 ندازی بچه.آخرین بارت باشه با من بازی راه می -
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 ۲۷۰پارت#

 

 

 کنم.احساس خطر می
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تونم اگه االن عقب گرد کنه، دیگه هیچ جوره نمی 

دم و م ادامه مینذارم بره، پس به بازی احمقانه

 کنم.تیشرتم رو با یه حرکت از تنم خارجش می

 گم:می نش روی زمیندحین پرت کر

 

 خوام.برسون به چیزی که می وبازی نیست، من -

 

ی تخت افتاده نگاهش رو از تیشرتم که گوشه

 گیره.می

 زنه.کنه و پوزخند میلبش رو با زبون تر می 
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تو یه چیزیت هست، چی اون پایینه که واسه نرفتنم  -

 ذاری؟و بدنت مایه میداری از تن

 

شه یه آدم یآخر عمرمه، مگه م یهابه خدا که نفس

 یز باشه؟!اینقدر ت

 

انگار رنگم زیادی پریده که با اخم نگاهی به در  

 ندازه.می

خواد بره ببینه چه دونم قصدش چیه، میخوب می 

 ذارم.خبره ولی من تا اینجاش اومدم پس بمیرمم نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شه با دویدن یه قدم به عقب برداشتنش مساوی می 

چشم به هم زدن از گردنش آویزون  همن سمتش، تو ی

هام کنم و لبو پاهام رو دور کمرش حلقه میشم می

 دم.رو روی لبش فشار می

 

هاش توی هوا مونده و من انگار شوک شده که دست 

 ذارم.حین بوسیدن، پاهام رو روی زمین می

شه و من این اتصال رو قطع قد بلندش خم می 

 کنم.نمی

 کنم.مینیستم ولی تالشم رو  یواسه بوسیدن حرفه ا 

شه و لب باالش رو شکار ه از هم باز میهام کلب 

 زنه.کنه، حریص کمرم رو چنگ میمی
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ش باال میاد و از زیر موهام روی گردنم دست دیگه 

 ده.شینه و با ولع به بوسیدنم ادامه میمی

 

شه معطلش کنم، تند تند واسه اینکه تا جایی که می

شم، کراواتش رو باز بوسیده می همون جوری که

هاش روی زمین پرت کتش رو از روی شونه کنم ومی

 کنم.می

کنم میی اول پیراهن سفیدش رو که باز دکمه 

 چسبونه.پیشونیش رو به پیشونیم می

 

 و بیام.لعنت بهت، کار واجب دارم، صبر کن برم -
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 بوسم.نوک بینیش رو می

 

 خوامت.تونم االن مینمی -

 

مو رفته ی حواسم اون پایینه، کاش عگم و همهمی

 باشه.

 

 و اغوا نکن کارم واجبه.و میام، منرمنسیم می -

 

کنم تا دیگه حرف از بیرون رفتن هام ساکتش میبا لب

 نزنه.

 شم.وای... اگه بفهمه این بازی واسه چیه بیچاره می
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شه و من رو از جا هاش دور کمرم حلقه میدست 

 ره.سمت تخت می وکنه می

 

نم حس خوبی داره منکر هاش روی پوست تنوازش

شم، انگار تو آفتاب سر شم که چقدر داغ میاین نمی

ظهر اواسط مرداد ماهم ولی من واقعاً این رابطه رو 

خوام بعد این ماجرا قطعاً کلی این رو تو سرم نمی

 کوبه.می

 

 دزنه. لبخنکشم و روم خیمه میروی تخت دراز می 

 کنج لبش واسه چیه؟

 کنه.م میرهبه خدا که داره مسخ
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ی افته، همهکنم و باز به جونشون میهام رو تر میلب 

 این مرد پر شده از خشونت.

کشه و بینیش مماس با بینیمه نفسش کمی عقب می 

 زنه.کنه و پچ میفوت می رو توی صورتم

 

 و از دست بدم تقصیره توئه گربهاین قرار داد -

 کوچولوی سکسی.

 

 زنم.چشمک ریزی می

 

 و داره مگه نه؟رزششا -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 خنده.می

 

 معلومه که داره. -

 

کنه و گردنم رو غرق پیراهنش رو از تنش خارج می

 کنه.بوسه می

کنم و خودم رو به دستش هام رو دورش حلقه میدست

 سپارم.می
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 ۲۷۱پارت#

 

*** 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنه تخت پرت می نفس بریده خودش رو از پشت روی

خوره لعنت که یه ریز زنگ می و به اون تلفنی

 فرسته.می

 

 زنی لعنتی.گندت بزنن، چقدر زنگ می -

 

کشم و تنم رو باهاش رو تختی رو روی خودم می

 ونم.پوشمی

ی لبش از نگاهش رو با یه لبخند کوچیک گوشه 

 شینه.گیره و روی تخت میصورتم می

تلفنی که انگار قصد  حین صاف کردن گلوش جواب

 ده.ید شدن نداره رو میناام
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 بله؟ -

 

شنوم و لبم رو گاز صدای امیر اینقدر بلنده که می

 گیرم.می

 

ن کجایی سپاس بیچاره شدم تا االن پیچوندمشو -

 چرا نمیای؟

 

کشه و نیم نگاهی بهم سپاس دستی به سرش می

 ندازه.می
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 دارم میام نیم ساعت دیگه اونجام. -

 

کنه که من فک هاش رو ادا میوری حرصی جملهر جیام

 تونم تصور کنم.ش رو میقفل شده

 

 گی نیم ساعت دیگه؟تازه می -

 یه ساعت پیش گفتی راه افتادی! 

 

 چرخونه.سرش رو می

م نوازش وار حرکت ش رو روی گونهانگشت اشاره 

 کنم.ده و من سرم رو بیشتر توی بالشت فرو میمی
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هم از کار هست توی های مهم تری یه اولویت -

 زندگی امیر خان.

 

 

شیم، اولویتت محض اطالعت داریم ورشکست می -

 و داره؟ارزشش

 

 فدای سرش. -

 

 سپاس هوشیاری؟ -

 بدو بیا تو رو خدا. 
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 گه:کنه و رو به من خیلی جدی میتلفن رو قطع می

 

 خوای؟برم یا هنوز چیزی می -

 

 گیرم.ندونم میدناخون انگشت شستم رو زیر 

 

 برو. -

 

بندم، هام رو محکم میشه و من چشماز جاش پا می

 لعنتی بی حیا.
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چرخم و گوشیم رو با یاد آوریه عمو با عجله تو جام می 

ه و رو زمین کنار پا تختی افتاده که توی جیب شلوارم

 دارم.برمی

 کنم.واسه شکرانه تایپ می

 

 ) رفت...؟ (

 ده.خیلی زود جواب می

 

 ) آره (

 

 رم.کشم و روی تخت وا مینفس راحتی می

 ای خدا چه یه ساعت مزخرفی داشتم. 
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 شینم.شنوم تو جام میصدای بسته شدن در رو که می

 خداحافظی کنه.وا... رفت؟ بی ادب نکرد یه  
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 ۲۷۲پارت#

 

 

هام رو پرم و لباسبا عجله از تخت پایین می

 پوشم.می

 م چه خبره.رم پایین ببینبباید خیلی زود  

 

کنم تا از مرتب بودن سر و تو آینه به خودم نگاه می 

شه از اتاق وضعم مطمئن بشم، خیالم که راحت می

 رم.بیرون می
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هارو واسه رسیدن به پذیرایی دو تا یکی پایین پله

ی ایران جون به گوشم رم که صدای ترسیدهمی

 رسه.می

 

 .زمین، آروم تر خوریای خدا... خانوم می -

 

ی پذیرایی ایستاده و کنار میز ناهار خوری بزرگ گوشه 

 یه دستمال و شیشه پاک کن هم دستشه.

 ایستم.با عجله کنارش می 

 

 ایران جون؟ -

 سلطان خانوم کجاست؟ 
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 ده.سرش رو تکون می

 

حالش زیاد مساعد نبود، رفت توی اتاقش استراحت  -

 کنه.

 

 کشم.می ملب پایینم رو زیر دندون

 

 وای... حتماً از دیدن عمو بهم ریخته؟ای 

 کنه!وای خدا... چرا عمو اینجوری می 

کاش با من هماهنگ کنه، اینجوری بدتر همه چی  

 شه.خراب می
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 زنم.لبخند زوری بهش می 

 

 ممنون ایران جون. -

 

کنم و مستقیم سمت اتاقش قدم بهش پشت می

 دارم.برمی

 .باید باهاش حرف بزنم 

زنم، خیلی زود ای بهش مییستم و تقهاپشت در می 

 رسه.ش به گوشم میصدای گرفته

 

 بیا تو... -
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 شم.کنم و وارد میدر رو باز می آروم

 روی تخت، سمت راست اتاق دراز کشیده.

سرش رو با یه روسری آبی رنگ بسته و با کف هر دو  

 ده.ش رو ماساژ میدستش شقیقه

 

 گم:یصدای آرومی م ارم و بجلوتر می

 

 تونیم حرف بزنیم؟می -
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شه. چرخه و بهم خیره میسرش سمت من می

کنه، نگاهش کلی حرف داره و من رو خجالت زده می

 خبر بودم.کاش باور کنه من بی

 

 خوای بزنی؟چه حرفی می -

ت نباید پاشون به زندگی من مگه من نگفتم خانواده 

 باز بشه؟

 

 گم:و ناراحت میکنم قالب می مهام رو توی هانگشت

 

 من خبر نداشتم که عمو میاد اینجا. -
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 شینه.با حرص توی جاش می

 

 شد!؟دید چه قیامتی میدونی اگه سپاس میهیچ می -

اون سری رو یادت رفت که رسونده بودت خونه  

 و چه کرد؟سپاس دید

 

 به خدا من خبر نداشتم... -

 

 نه... کاری ندارم تو خبر داشتی یا -

ت صحبت کن... بهش بگو ما هیچ کدوم مایل با عمو 

ی لعنتی همونجایی نیستیم ببینیمش، بگو اون گذشته

 که ولش کردی مونده، بگو سلطان مُرد.
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دار خیلی ناراحت قلبم به درد میاد این صدای بغض

 ست، کاش بدونم چی شده؟کننده

 

 گم بهش فقط.....باشه می -

بتی با هم و عمو چه نسامتورو خدا بهم بگین ش 

 شناسین؟و میداشتین از کجا هم

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می

 

 خوام استراحت کنم برو بیرون.می -
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 گم:گیرم و حین خارج شدن از اتاق میلبم رو گاز می

 

 کنه...و درست نمیسکوتتون هیچی -

 

زنم و سمت اتاقم راه ده، از  در بیرون میجوابی نمی

 افتم.می

 

 هم ناراحت. حاال هم عصبیم

 گیرم.ی عمو رو میبندم و با حرص شمارهدر رو می

 

 کنه.یه بالیی سرش اومده که اینقدر بی فکر عمل می 

 اون از اون دادخواست طالق، اینم از این کارش. 
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 دادم.کاش اون وکالت نامه رو بهش نمی

شم که صداش دیگه دارم از جواب دادنش نا امید می 

 پیچه.شم میوتوی گ

 

 جانم عمو؟ -
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 ۲۷۳پارت#

 

 

کنم، خیلی عصبانی عصبی دست آزادم رو مشت می

تونم با عمو بد حرف بزنم اون هستم ولی باز نمی

ده وگرنه من داره انجام میکارهارو واسه  ی اینهمه

 کیه که ندونه عمو چقدر مغروره.
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 هیچ معلوم هست چی تو سرته عمو!؟ -

 پاشدی اومدی اینجا؟بی خبر  یواسه چ 

 

 شه.صداش کمی بلند می

 

ست هیچ خبری ازت نیست چه وقتی دو هفته -

 انتظاری داری؟

 خبری دختر.کردم از بیداشتم سکته می 

 

 کشم.م و دستی به پیشونیم میبندهام رو میچشم

 

 دیدت؟عمو اگه سپاس می -
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 توپه.ده و خشن میسریع واکنش نشون می

 

 تونه بکنه.میغلطی ن هیچ -

 

 کشم.پوفی می

 گیر دو تا مرد لجباز یه دنده افتادم. 

 

 عمو...؟  -

 کنم... یه کمی صبر کن.خواهش می
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رسه انگار گوشی رو صدای خش خش به گوشم می

 جا کرده.گوشش جابه روی

 

 و رد کردی؟بهم بگو چی شد که دادخواست طالق -

 

 شینم.ی تخت میودم و رنفسم رو از سینه بیرون می

 

 ، بیا حرف بزنیم.فردا بعد از کالس میام خونه -

 

 باشه... نسیم؟ -
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کشم تا ی سفید روی تخت میدستی به مالفه

 های ریزِ زیر دستم رو باز کنم.چروک

 

 انم...؟ج -

 

 سلطان... چیزی نگفت؟ -

 حالش خوبه؟ 

 اونجا که بودم حس کردم خوب نیست. 

 

 .مجوای لبم رو میگوشه

 

 خوب نیست... -
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به هم ریخته، گفت بهتون بگم دیگه نیاین اینجا، گفت 

و فکر کنین گذشته همونجایی که ول کردین مونده

 سلطان مُرده.

 

 گیرم.گاز میشنوم و لبم رو بیشتر ش رو میزمزمه

 

 خدا نکنه... -

 

نگاهم رو به گلدون کاکتوس کوچیکی که دیروز 

 گم:یدم و مشکرانه برام آورده می
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عمو این گذشته هر چیه، شما با پنهان کردنش،  -

پیچه به کنین، بدتر همه چی میو درست نمیچیزی

 هم.

 

و ول نکرده نسیم. نحسه، اون گذشته، هیچوقت من -

 دنبالش نباش.

 

 دم.می سرم رو تکون

 

 بینمت عمو...فردا می -

 

 شاءاهلل دخترم، خداحافظ.ان -
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 ۲۷۴پارت#
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ر بعد از اون همه غیبت، باالخره امروز سر کالسم حاض

 شدم.

هام رو جبران کنم، باید امیدوارم بتونم عقب افتادگی 

 ی تالشم رو بکنم.همه

ها خودم رو توی من واسه رسیدن به این دانشگاه، ماه 

 اتاقم حبس کردم.

 

دم و به کوله پشتیه مشکیم رو توی بغلم فشار می 

و تا لیوان یکبار مصرف نسکافه دمهرانه ای که با 

 کنم.سمتم میاد نگاه می
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شینه و حین لبخند رسه، کنارم روی نیمکت میبهم می 

 گیره.زدن لیوان رو سمتم می

 

بیا بخور... گفتم حسابی شیرینش کنن، بعد اون همه  -

 و غیبت کردن زیادی فسفر سوزوندی سر کالس.وقت

 

 خندم.گیرم و میلیوان و ازش می

 

 دیوونه... -

 

اعصابت بی بگو ببینم... چی باج دادی اون شوهر -

 هات؟راضی شد بیای سر کالس
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 ندازم.شونه ای باال می

 

 کنی؟اگه بگم هیچ کاری نکردم، باور می -

 

 خیر. -

 

 رم.چشم غره ای بهش می

 

 به جهنم، باور نکن. -

 من فقط بهش گفتم برم سر کالسم، گفت برو همین. 
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 ده.نوشه و سرش رو تکون میش میکافهسکمی از ن

 

شکر، همین که االن اینجایی کلیه ولی خب خدارو -

 و گرفت.استاد بهادری خیلی سراغت

 

 کشم.پوفی می

 

 گه حذف کنم.با اون اخالقش حتماً می -

 

 نه اتفاقاً... -
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یه بار که ازم پرسید، گفتم مشکل خانوادگی داری، 

رسش راحت باشه، اگه داونم گفت بهت بگم خیالت از 

 شه.ت لحاظ نمیهاو برسونی غیبتبتونی بخونی

 

 کنم.هام رو یه وری میلب

 

 گی؟جدی می -

 

 آره، چقدرم که ذوق کردی. -

 

 ندازم.شونه ای باال می
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 ولم کن بابا، چه ذوقی؟ -

وقتی زندگیم اینقدر به هم پیچیده، هر روز یه تشنج  

 جدید.

 

 ده.اره و کمی فشارش میذدستش رو روی بازوم می

 

 باز چه خبر شده؟ -

 

 گم:دم و کالفه میآه مانندم رو بیرون مینفس 

 

 دیروز، عمو پرهام بدون هماهنگی پا شد اومد اونجا. -
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 ذاره.کشه و دستش رو روی دهنش میمهرانه هینی می

 

 ای وای... -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

که سپاس  و چه کارها کردمدونی چی کشیدمنمی -

 نبینتش.

 

 حاال دید یا نه؟ -

 

 ندازم.باال میابروهام رو 
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 نه ندید، ولی سلطان خانوم کلی شاکی شد. -

 

 عموت چرا اومده بود؟ -
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 ۲۷۵پارت#

 

 

 و بگیره.کنه تا طالق منمیو تمام تالشش -

 

 پیچه.هر دو دستش رو دور لیوان می

 

 خوبه... -

 و آتیشی کنین.اسپولی این وسط نباید س 
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 آروم که باشه شانستون بیشتره.

 

ره، خیلی گم ولی توی گوشش نمیو میمنم همین -

 لجبازه.

 

 کشه.پوفی می

 

 به نظرم با این شرایط جدید کمی صبر کن نسیم. -

 

دم و کمی از مایع داغ توی لیوانم رو م رو تکون میسر

 نوشم.می
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 چه شرایطی؟ -

 

 ده.متأسف سرش رو تکون می

 

 شه.گفت شرکت داره ورشکست میامیر می -

 

 کشم.هام رو توی هم میمتعجب اخم

 

 جدی!؟  -

 دونم.من چیزی نمی

 

 دونی؟ سپاس چیزی نگفته؟چطور نمی -
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چرخونم و نفس آه مانندم هام رو توی کاسه میچشم

 دم.رو بیرون می

 

هایی که با خواست ما به جز دعواو گاهی اوقات رابطه -

 اسه، هیچ چیز مشترکی نداریم.پس

 

 ده.شه و بازوم رو فشار میصورتش گرفته می

 

 تموم نشد این انتقام؟ -
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و دید بشه، وقتی احضاریه دادگاه دونم تمومبعید می -

 د شکست.هر چی تو خونه بو

 دیدی چقدر وحشتناک شده بود.وای مهرانه باید می 

 

 آخرش که چی؟ -

 

از شر این زندگی خالص  ندونم، به نظرت منمی -

 شم؟می

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میلب

 

 نسیم یه چیزی بپرسم؟ -
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 بپرس. -

 

تو این مدتی که ازدواج کردی، حسی بهش پیدا  -

 نکردی؟

 

تو این مدت به جز اون دو شب  رم، منتو فکر فرو می

 توی ویال چیز خوبی باز ازش دیدم؟ 

 

ای ش توی رابطهیچرا یه بار دیگه هم هست، مهربون

 .ودمکه من خواستارش ب
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درسته با ترس من از دیده شدن عمو شروع شد، ولی  

 لذت بخش بود.

این سپاس با مردی که واسه اولین بار لمسم کرد  

واقعاً حسی بهش ندارم، هر خیلی فرق کرده، ولی من 

 چی بوده یه حس و کشش غریزی بوده.

 

 مهرانه؟ -

 

 جان؟ -

 

 ندارم. تو دوسمن سپاس -
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 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

طبیعیه، بهت تحمیل شده، ولی از ته دلت هم هیچی  -

 کنی؟حس نمی

 

 ذارم.لیوان رو کنارم روی نیمکت می

 

که کنار مردی بیا در موردش حرف نزنیم، همین  -

ده، ی کافی دقم میهستم که دوسش ندارم به اندازه

 تو دیگه از این سؤاال نپرس.
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پرسم ولی بهتر نیست حرف بزنی تا خالی ه نمیشبا -

 بشی؟

 

 شم.از جام پا می

 

 رم خونه، عمو منتظره.بعد کالس می -

فکر کنم باید ریز به ریز براش تعریف کنم، اینقدر 

 الی بشم.زنم تا خحرف می

 

 خنده.ذاره و میش میکیفش رو روی شونه

 

 شه.باشه بریم االن کالس شروع می -
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 ۲۷۶پارت#

 

*** 

 

های کوچیک حیاط نشستیم و من عمو روی پلهکنار  

ره، ولی انگار عمو اینقدر حرف زدم که سرم گیج می

 پرسه.های تو هم باز میقانع نشده که با اخم

 

 چرا نظرت عوض شد عمو!؟ -

 

 دم.های منتظرش، نفسم رو بیرون میخیره به چشم
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 ده بود.شدیدیش عمو، عین اژدها باید می -

 بود زد شکوند.هر چی تو خونه  

 

ش ده و دست مشت شدهسرش رو به تأسف تکون می

 کوبه.رو روی ران پاش می

 

 بهت گفتم نترس. -

 

گیرم و لبخند ش رو توی دستم میدست مشت شده

 زنم.اطمینان بخشی به صورتش می

 

 باشه، حق با توئه ولی صبر کن. -
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پیدا کنیم. من باید اون  االن زوده، باید یه راه دیگه 

 هارو پیدا کنم بعد.وسفتهچک

 

 توپه.کشه و میدستش رو با ضرب از دستم بیرون می

 

 خوای بدزدیش!؟یعنی می -

 من اینو بهت یاد دادم یا مادرت؟ 

 

ندازم و حین بازی کردن با شرمنده سرم رو پایین می

 دم.انگشت دستم جوابش رو می
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بده  م. فقط تا زمانی که طالقهنه عمو، این چه حرفی -

هارو جور ، بعد شما تا اون موقع پولدارمنگهش می

 کنی دیگه مگه نه؟می

 

 ده.سرش رو با اطمینان تکون می

 

. دمو میفروشم عمو، پولشو ندارم میهر چی دارم -

 ذارم حقش بمونه گردنم.نمی

 

 زنم.لبخند می

 

 کنم.و خالص میخوبه، پس صبر کن من خودم -
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این داستان از کجا اومد؟ کی عمو فقط بهم نگفتی 

 و به سپاس گفته؟همچین حرف زشتی

 

 کشه.کالفه دستی به صورتش می

 

کنم، همه چی زیر سر جهان باشه، کی من فکر می -

 دونه که بخواد بگه؟ها چیزی میدیگه از اون زمان

 

گلبرگ صورتی رنگ گلدون شمعدونی کنار دستم رو  

 نم.کلمس می

 

 انگار نیست. آدم مرموزیه، ولی -
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 شون هم نمیاد.همون یه بار توی جشن دیدمش، خونه

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 ی خوبی نداره.با سلطان میونه -

 

 چرخم.کامل سمت عمو می

ی عینکش خیره به انعکاس تصویر خودم تو شیشه 

 گم:می

 

 عمو؟ -

 افتاده؟ هکنی چه اتفاقی تو گذشتچرا واسم تعریف نمی
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 ده.پر صدا از سینه بیرون مینفس عمیقش رو 

 

من، قسم خوردم که اون گذشته رو با خودم به گور  -

 ببرم.

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 خدا نکنه عمو زنده باشی ایشاال. -

 

 زنه.لبخند می
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و نیما از من هیچوقت بچه نداشتم نسیم، ولی تو -

 اوالد خودمم واسم عزیز تر بودین.

 

 گم:خند میگیرم و با لبدستش رو می

 

 و مقصر ندونالهی من قربونت برم، خودت -

  

 چطوری؟ -

 وقتی من گند زدم به زندگیت... 
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 ۲۷۷پارت#
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دم. خیره به م رو به زانوهام تکیه میکشم و چونهمی آه

حوض آبی رنگ کوچیک وسط خونه به این حرف عمو 

 ند زده به زندگیم یا خودم؟گکنم، واقعاً اون فکر می

 

های منفی که از تحمیل شدن ی این حسبر خالف همه

این زندگی دارم، واقعاً هیچکس توی اون خونه من رو 

 کنه.ناراحت نمی

 

کردم، سلطان خانوم رخالف انتظارم که فکر میب

کنه ولی اونم وقت باهام خوب برخورد نمیاحتماالً، هیچ

 کنه.می دقیقاً مثل مامان رفتار

 

 دم.بندم و محکم روی هم فشار میهام رو میچشم 
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باید، یه راهی باشه واسه فهمیدن گذشته ای که 

 زندگی چند نفر رو بهم ریخته.

لطان خانوم و عمو پرهام و جهانگیر چیزی که فقط س

 دونن.خان می

مونه، اونم زنن، پس فقط یه راه میاینا که حرفی نمی 

 جهانه.

ه صورت عمو پرهامی که کنم خیره بمی سرم رو بلند 

 گم:شدیداً توی فکره می

 

 به نظرت برم سراغ جهان تا باهاش حرف بزنم؟ -

 

 کنه.چپ نگاهم می
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ی احمق خونده، گوش اون پسره هایی که توکه حرف -

 یه بارم واسه تو باز گو کنه؟

 

 ندازم.سرم رو پایین می

م ولی فکر نبهتره با عمو در مورد این قضیه بحث نک

 ف بزنم.کنم، بهتره تا با جهان حرمی

ی سکوت گرفتن، شاید اون توی این جمعی که روزه 

 بهم یه سر نخ بده.
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نی چای بیرون میاد، از شه و مامان با سیدر که باز می 

رم، حین گرفتن سینی شم و سمتش میجام پا می

 گم:می

 

 الهی قربونت بشم مامان، دستت دردنکنه. -

 

 کشه.سریش میبه رو دستی

 

 خدا نکنه... -

 

 ذارم.سینی رو جلوی عمو می
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 دستت دردنکنه زن داداش. -

 

شینه، با ی دیوار میمامان روی صندلی فرفرژه گوشه

 تونه که روی زمین بشینه.پا درد نمیاون 

 

 پرهام خان؟ -

 آقا بزرگ چطورن از دیروز زنگ نزدم؟ 

 

رسه، فقط می خوبه، خداروشکر پروانه بهش خوب -

 گیره.و میشی بهونهتنها دردش نسیمه، خیل

 

 گیرم.لبم رو گاز می
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 بهش گفتین؟ -

 

 خوای دور از جونش سکته کنه؟نه عمو، می -

 

 زنه.یه میمامان کنا

 

 چطور تا حاال پروانه خانوم نگفته جای تعجب داره. -

 

فهمن که بهشون سفارش کردم، عقل دارن می -

 .هیجان براش سمه
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نسیم جان؟ یه روز وقت بذار،   "دهروبه من ادامه می"

 یه سر بیا ببینش.

 

ی آقا بزرگ و تونم بگم خونهحیف جلوی مامان نمی

 زنم.چیکی میعمو پرهام قدغنه لبخند کو

 

 چشم میام. -

 

 خوبه. -

 

 دم به مامان.نگاهم رو می
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مامان برم چند دقیقه پیش نیما بعدم برم خونه  -

 باشه؟

 

 مادر...رو ب -
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 ۲۷۸پارت#

 

*** 

 

 زنم.خیره به شکرانه، گازی به سیب توی دستم می

 تند تند با گوشیش در حال تایپ کردنه. 

دونه کشم، این دختر نمیپشت هم نفس عمیق می 

 خودش رو وسط چه بازی کثیفی انداخته.
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کنم، به من چه، بذار گاهی اوقات با خودم فکر می 

من اومده، سر این دختر هم بیاد تا  ربالیی که س

 سپاس حسابی نابود بشه.

 سوزه.ولی باز دلم می 

 

اما، به جز حرف زدن، هیچ کاری هم از دستم بر نمیاد  

و شکرانه هم انگار گوشی واسه شنیدن نداره که فقط 

 زنه.زنه و حرف از دلش میلبخند می

 

 :مگکشم. کالفه از اون لبخند روی لبش میپوفی می 

 

 و کارت دارم.شکرانه؟ بذار کنار اون گوشی -
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 گیره.کنه و لبخندش عمق مینگاهم می

 

شه یه آدم اینقدر دوست وای نسیم؟! مگه می -

فرسته، دلم هایی میداشتنی باشه! فقط ببین چه پیغام

 ره براش.ضعف می

 

 کنم.دستم رو بلند می

 

من واسه  هایخوام ببینم. چرا حرفالزم نکرده، نمی -

 تو هیچ اهمیتی نداره؟

 گم مهرشاد مناسب تو نیست.می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 شه.کنه و کمی سمتم خم میاخم می

 

 یه دلیل بگو تا قبول کنم. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 چیز... همین سنتون. -

 

خنده و موبایل توی دستش رو روی عسلی کنار می

 ذاره.دستش می
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داشم ادو نخندون، اختالف سنی توو نسیم من -

 همینقدره.

 

 دم.زنم و تابی به گردنم میپوزخند می

 

و داداش جونت، دونی منگی، انگار نمییه جوری می -

 چطوری ازدواج کردیم؟

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

 شه خواهش کنم، توی زندگی من دخالت نکنی؟می -
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تو رو خدا ناراحت نشو، من با مهرشاد خوشحالم. از 

دارم، اون موقع یه دختر بچه  وقتی دیدمش دوسش

 هات برام زهرش نکن.و با حرفبودم. این خوشی

 

دم. من بندم و محکم فشارشون میهام رو میچشم

 تونم به آدمی که اینقدر عاشقه بگم؟چی می

 

شینم شم و کنارش روی مبل دو نفره میاز جام پا می 

 گیرم.و دستش رو می

 

 قولی بهم بده؟ گم فقط یهباشه دیگه چیزی نمی -
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 زنه.لبخند می

 

 چی؟ - 

 

زیاد بهش نزدیک نشو، یعنی اجازه نده، از یه حدی  -

 فراتر بره.

 

 گیره.هاش رو گاز میلب

 

 و ببوسه؟یعنی نذارم من -

باشه بابا، عصبی نشو،  "دهکنم که ادامه میاخم می "

 قول دادم دیگه.
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 دم.نفسم رو بیرون می

 

بپرسم، فقط باید قول بدی  تخوام یه چیزی ازمی -

 مونه؟بین خودمون می

 

 دم بگو؟قول می -

 

 گم:کنم و میکمی مکث می

 

 تونی کمکم کنی؟و ببینم، میخوام عمو جهانتمی -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 .ندازهابروهاش رو باال می

 

 خوای ببینیش؟!واسه چی می -

 

زنه، شاید بتونم از هیچکس از گذشته حرفی نمی -

 عموت حرف بکشم.

 

 ده.رو تند تند تکون می شرس

 

و نکن، اگه سپاس بفهمه نه نه... اصالً فکرش -

 کشتمون.می
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 گیرم.دستش رو می

 

 خواد بفهمه؟ اگه ما نگیم.از کجا می -

 

 عمو بگه چی؟ -

 

گم و بده، اصالً نمیخوام نگه، تو فقط آدرسازش می -

 از تو گرفتم.

 

دیوونه  ترسم، داداشموای... نسیم نکن، من می -

 شه.می
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 کنم.هاش نگاه میبا اطمینان تو چشم

 

خوام همه چی شکرانه بهم اعتماد کن، من فقط می -

 درست بشه.

 

 گه:ده و ترسیده میهاش رو روی هم فشار میلب

 

 ی عمو جابره.خونه -

 

 زنم.لبخند می

  

 و بهم بده.آدرس دقیقش -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 باشه، فقط مواظب باش، تو رو خدا. -

 

 راحت. تلخیا -
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 ۲۷۹پارت#

 

 

ندازم و آخرین نگاه رو به پالکی که شکرانه نوشته می

 دم.م رو بیرون مینفس حبس مونده

 

ودشه، جهانگیر نیکزاد اینجاست و امیدوارم حرف خ 

 بزنه تا من بفهمم اطرافم چه خبره.
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تا خود اینجا هزار بار مرور کردم که ازش چی بپرسم و 

العملی نشون بدم، احتمالی چه عکس بدر برابر جوا

تونم مئن نیستم که میکنم، اینقدر مطولی هنوز فکر می

 آروم باشم و گند نزدم، یا نه.

 

فرستم و زنگ رو فشار ند تا صلوات پشت هم میچ

کشه و صدای پسر دم. انتظارم زیاد طول نمیمی

 .پیچهعموی سپاس توی گوشم می

 

 دخترچشم رنگی!؟ -

 کنی؟چیکار می اتو اینج 
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کنم که االن تصویرم رم و به این فکر نمیکمی جلو می

 توی دوربین این آیفون تصویری چطوری تو دیدشه.

 

 شه باز کنین؟م، میسال -

 

 حتماً، بیا تو. -

 

 شم.شه و من مردد وارد میدر با صدای تیکی باز می

کنم و به های سرمازده رو رد میاون حیاط و درخت

رسم هورتاش با لباس راحتی و یه ه میکاواسطش 

هاش انداخته از در روی شونه پالتوی طوسی رنگی که

 بیرون میاد.
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 گه:و با لبخند میداره سمتم قدم برمی 

 

به به عروس خانوم، چه افتخاری نصیبمون شده.  -

 سپاس باهاته؟

 

گز رسه و من با صورتی که از سوز سرما گزبهم می

 دم.جواب می کنه، لبخندش رومی

 

 سالم، نه تنها اومدم. -

 

 ندازه.ابروش رو باال می
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 دونه؟سپاس می -

 

 گم:دم و میجوابش رو نمی

 

 هستن؟ آقا جهان -

 

 کنه.کنه و جدی تر تکرار میکمی اخم می

 

 دونه اینجایی؟گفتم، سپاس می -

 

 چقدر روی این قضیه اصرار داره؟
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 ندازم.سرم رو پایین می 

 

 دونه.یمنه، ن -

 

 وای... -

 

کنه و با عجله هر دو چنگش رو توی موهاش فرو می

 گه:می

 

 برو... زود باش. -

 

 گم!؟متعجب می
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 چرا؟ -

 

 داره میاد اینجا اگه ببینتت... -

 

ش تموم نشده که زنگ در به صدا در میاد و هنوز جمله

 شه،هام درشت میمن چشم

 توپه.هورتاش عصبی می 

 

 لعنتی... -

 یم شو نسیم، زود، زود...قا وبر
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اینقدر وحشت زده هستم که تا رسیدن به دیواری که 

 ورم.خخوام پشتش قایم بشم چند بار سکندری میمی

هام رو با ایستم و دستاما باالخره، پشت اون دیوار می

نم به این تودم. حتی نمیوحشت رو دهنم فشار می

شه، االن می فکر کنم که اگه من رو اینجا ببینه چی

 بد  ًکنم که حق با سپاسه، من، واقعادارم به این فکر می

 شانسم.

 که اگه نبودم اون االن اینجا نبود. 

 

. که اگه من رو اینجا ببینه، بهتره بمیرم و به وای.. 

 خونه نرسم.
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برم و کمی سرم رو از پشت دیوار بیرون می 

هاش رو توی جیبش فرو کرده. با بینمش، دستمی

هارو با کنه و کلمهخم به صورت هورتاش نگاه میا

 کنه.نفرت ادا می

 

 بگو جهان بیاد. -

 

 شه.هورتاش دست به سینه می

 

یروز عمو جهان بود! چی شد نزول درجه پیدا تا د -

 کرد؟
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 گیره.ش رو سمتش میسپاس انگشت اشاره

 

 به تو، هیچ ربطی نداره، برو صداش کن. -

 

 نجا نیست.یزنگم زدی گفتم، ا -

 

 ده.خنده و سرش رو تکون میسپاس می

 

 برو بگو بیاد. -

 

 گم اینجا نیست، یعنی نیست.وقتی می -

 رم لبریز نشده.االنم برو تا صب 
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رسونه و تو سپاس با یه گام خودش رو به هورتاش می

 غره.صورتش می

 

 صبرت لبریز بشه ببینم. -

 

 قلبم میاد توی دهنم.

یافتن به جون تم که این دو نفر بشفقط همین و کم دا 

 هم.

 

جوام و با صدایی که زیر با استرس ناخونم رو می 

 رم.پیچه تا مرز سکته میگوشم می
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 کنی زن داداش!؟اینجا چیکار می -

 

ی خندون هیوا چرخم و به چهرهبا وحشت به عقب می

 گم:شم و بریده میخیره می

 

 من... من... -

 

 ده.چشمک ریزی تحویلم می

 

جون تو، داداش سپاس بفهمه اینجایی، این ویال رو  -

 کنه.هاش تبدیل به آرامگاهمون میی خوشگلیبا همه
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خوام چیزی تو جوابش بگم، که گیرم میلبم رو گاز می

 ده.صدای داد هورتاش اجازه نمی

 

 گم نیست، بزن به چاک.صبر کن ببینم، بهت می -

 

م، با دیدن سپاس که یکنجفتمون به اون سمت نگاه می

کشم و به ما فاصله داره، هین خفه ای می چند قدم با

 چسبم.دیوار می

 

رو  ره و دستشرون میهیوا با یه قدم از پشت دیوار بی 

ی سپاسی که نیم قدم تا دیدن من فاصله روی سینه

 ذاره.داره می
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 به سالم برادر گلم... -
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 ۲۸۰پارت#

 

 

م با چه اخمی تونم حدس بزنمی بینمش، ولینمی

ده و هورتاش به دیواری که من جواب هیوا رو می

 ده.پشتشم تکیه می

با اون هیکل درشتش، کامالً جلوی دیده شدن من رو  

 گیره.می

 

 چطوری هیوا؟ -
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 خوبم چه عجب اومدی اینجا؟ -

 

 با عمو جهان کار دارم. -

 

 غره.هورتاش می

 

 نو.یگم نیست، بفهم ابهت می -

 

 تو خفه شو... -

 

کشه و هیوا با آرامش هورتاش پوف کالفه ای می

 گه:می
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 به جون هیوا نیست، با بابا رفتن دماوند، فردا میان. -

 

صدایی از سپاس بیرون نمیاد و انگار به هیوا خیلی 

 گه:اعتماد داره که بعد یه مکث کوتاه می

 

 .مش من، باید باهاش حرف بزناومد، بگو بیاد پی -

 

 چشم داداش. -

 

 شنوم ازشون.دیگه صدایی نمی
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فقط صدای قدم برداشتن شون رو سنگ فرش، که 

رسه و نشون از دور شدنشون داره به گوشم می

بالفاصله هورتاش ژستش رو عوض می کنه. سمتم 

 ده.چرخه و با لبخند به دیوار تکیه میمی

 

نزدیک بود این صورت  خطر از بیخ گوشت رد شد، -

 .و واسه همیشه از دست بدیتلخوشگ

 

 کنم.اخم می

 

 واقعاً آقای جهانگیر نیستن؟ -
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 زنه.پوزخند می

 

 و.برو بگرد ساختمون -

 

 دم.سری تکون می

 

 کنم.من، مثل سپاس نیستم، به حرفتون اعتماد می -

 

 کنه.اخم می

 

 و روزکنی، اگه سپاس گفت شب روشناشتباه می -

 م.شتاریک تو چشم بسته بگو چ
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 .شممتعجب می

 

چطوری اینجور ازش دفاع می کنه، وقتی رو به رو که 

 خوان هم رو بدرن؟!شن میمی

 

 شه ادامه بده.سکوتم باعث می 

 

 من، باهاش مشکلی ندارم. اون از من خوشش نمیاد. -

 

 دم.سرم رو تکون می
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 یعنی چی؟ -

 

 کنه.ب میایسته و لباسش رو مرتصاف می

 

و گند زدن به طرف من یه اشتباه از بهتره بگیم -

 ها بینمون بود.اعتمادی که سال

 

و از بین ها اعتمادیه اشتباه چطور حاصل سال -

 بره!؟می

 

 ندازه.شونه ای باال می
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های منحصر به فرد سپاسه. اولین خب اینم از اخالق -

باش دختر،  اشتباه آخرین اشتباهه اطرافیانشه. مواظب

دن تونست به قیمت خراب شا میجاومدنت به این

 زندگیت تموم بشه.

 

 دم.آب دهنم رو قورت می

 

 و بفهمم.من، باید یه چیزهایی -

 

شه، بدتر تو گذشته کنکاش نکن، هیچی درست نمی -

 شه.می
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 این اوضاع باید درست بشه یا نه؟ -

 

 آره، ولی بذار خود سپاس حلش کنه. -

 

 زنم.میپوزخند 

 

چی درست ضی سپاس باشه، هیاتا زمانی که ق -

 شه جناب نیکزاد.نمی

 

 ده.سری به تأسف تکون می
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کنم. شه تغییر داد، پس سکوت میو نمیفکر اشتباه -

 صبر کن هیوا برسوندت، بهتره بری دیگه.

 

 تونم برم.خودم می -

 

 گه:حین رفتن سمت عمارت می

 

و ول کنم به امون مبی غیرت نیستم ناموس رفیق -

 خدا.

 

تونم چپ نگاهش کنم تا از دیدم محو بشه، فقط می

 ی غیرت آلرژی پیدا کردم.من دیگه واقعاً به این کلمه
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من، اگه نخوام کسی واسم غیرتی بشه باید کیو  

 ببینم؟ ای بابا.
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 ۲۸۱پارت#

 

**** 

 

خسته از یه روز کاری اعصاب خورد کن دیگه، وارد 

توی دستم رو،  گی مشکی رنشم و پوشهاتاقم می

 ذارم.داخل کشوی میز کارم می

این روزا، کارم شده توضیح دادن اینکه من قاچاقچی 

ستم و اثبات اینکه شرافتم از همه چی واسم مهم نی

 تره.
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بره و اعتبارم رو با خاک ولی اونی که داره آبروم رو می 

کنه، از من خیلی قوی تره که نصف بیشتر یکسان می

 نوز نتونستم چیزی رو جبران کنم.هداراییم رفته و 

کنم و روی تخت پرتش کتم رو از تنم خارج می

 کنم. می

اون تیشرت صورتی رنگ با اون استیکر نگاهم روی 

 افته.بزرگ توت فرنگی قرمزی که روشه می

 بندم.هام رو میزنم و چشملبخند می 

هام، اون لحظه ای رو مجسم به محض بستن چشم 

نازی اون تیشرت رو از تنش بیرون  هکنم که با چمی

خواست خودش روی های داغی که به کشید و لب

 .هام نشستلب
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ش، کمی معذبه و ازم درخواست دلبرانه ، بعد اونهنوز 

 کنه.دوری می

دونه، اون روز چه آتیشی تو دلم به پا کرده اون که نمی

 که هنوز نتونستم خاموشش کنم.

 این دختر زیادی شیرینه. 

 شم تا اون تیشرت رو تو مشتم بگیرممیم خ 

 کنه.م رو جلب میکه صدای نسیم توجه

 

 گندم...؟ -

 جون کی اون بیرونه؟ایران 
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کنه این صداش از توی حموم میاد و قطعاً فکر نمی

 ساعت از روز خونه باشم.

 کنه.دم که باز صدا میجوابی بهش نمی 

 

 ایران جون تویی؟ -

 ر کرده.ن، این آب سرد باز گیمبابا یکی بیاد کمک  

 

ندازم. همیشه با شیرآالت نگاه چپی به در حموم می

 .این خونه درگیره

درسته قدیمیه ولی واقعاً اینقدر هم فرسوده نیست که 

 نشه بازش کرد.

 رم.جلو می
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کنه. زنم که خیلی زود بازش میتقه ای به در می 

کنه یمبینمش، پشت در پنهان شده و اصالً نگاه ننمی

 در رو واسه کی باز کرده.

 

 و باز کن.تو رو خدا... عصبی شدم، این آب -

 

 بندم.در رو با خشم می شم ووارد حموم می

ی کوچیک قرمز کشه و حولهای میبا دیدنم جیغ خفه 

 ده.ش فشار میرنگ رو روی سینه

 غرم.از الی فک قفل شده می 
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ه نگاه کنی کو بدون اینتو حموم، وقتی لختی، در -

 کنی تا بیاد تو احمق؟کدوم خری پشت دره، باز می

 

 پیچه.حموم میزنم و صدام تو احمق آخر رو داد می

 

 آخه... آخه کسی تو خونه جز اونا نیست. -

 

 کنه.بیشتر داغ می سرم 

 

و ناموسی اومد تو خونه، تو نباید حواستگیریم یه بی -

 جمع کنی؟
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 ندازه.سرش رو پایین می

 

 حق با توئه، ببخشید. -

 

شم بهش، شم و با اخم خیره میدست به کمر می

 پرسم.میکنم و کمی آروم تر مکث می

 

 مشکلت چیه خونه رو گذاشتی روی سرت؟ -

 

کنه و به حرف های آویزون به شیر آب اشاره میبا لب

 میاد.
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 تونم آب سردو باز کنم.آب خیلی داغه، نمی -

 

بوسیدنیه،  نم، این دختر واقعاً ککمی خیره نگاهش می

 اونم خیلی زیاد، اه لعنتی چمه من؟

 

بخار آب همه جا رو رم، سمت اتاقک اصلی حموم می

 گرفته.

 

 و ببند لباسم خیس نشه.بیا برو آب -

 

 ده.سرش رو تکون می
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گذره تا آب رو ببنده و همین کار رو هم از کنارم می 

روی اندام ظریفش  زتونم اکنه اما من نگاهم رو نمیمی

بگیرم. دقیقاً شبیهه این مردای هیزی شدم که دنبال 

 هستن. موقعیت واسه دید زدن

ی تن پوش سایز یادم باشه همین امروز، یه حوله 

بزرگ براش بگیرم. این دختر پدر منو در آورد با این 

 های نصفه و نیمه.حوله

 دم.سرم رو کالفه تکون می

به دری که حموم رو از  رم. با تکیهسمت دوش می 

کن جدا کرده، دستم رو روی شیر آب سرد  رخت

مصب رو اینقدر دم، کی این الذارم و فشار میمی

 سفت کرده؟
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با یادآوریه این که به جز منو نسیم کسی از این حموم  

شه. آخرین بار خودم کنه، صورتم جمع میاستفاده نمی

وانم این تی دوش گرفتم و کار خود احمقمه که با همه

 شیر و فشار دادم.

 

شه و من صدای ظریفش از کنار گوشم بلند می

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 شه؟باز نمی -
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 ۲۸۲پارت#
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 دم.جوابی نمی

 .زنهحتی صداش تمرکزم رو به هم می

شه که بازش کنم، اینجوری که کج ایستادم، قطعاً نمی 

ایستم، با صاف می وذارم پس پام رو داخل حموم می

چرخونم و به محض باز شدن و ی توانم شیر رو میهمه

کنم چرا دوش رو سرم به این فکر میریختن آب روی 

 نچرخوندم که آب رو تنم نریزه؟

ره؟ لعنتی. ذااصالً مگه این دختر واسم حواس می

 دم.کفری فکم رو روی هم فشار می

 وهاش درشت شده با اخم سمت نسیمی که چشم 

ده یش فشار مهنوز اون حوله رو محکم به سینه

گیره و جلو میاد، چرخم، لب پایینش رو گاز میمی
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کنه و حاال صورتش چند دستش رو از کنار پهلوم رد می

غلی. خیلی زود م فاصله داره، کوچولوی بسانت با سینه

 گه:شه و با احتیاط میآب گرم می

 

 خوری.می اگرم شدی بعد برو بیرون، سرده سرم -

 

 کنم.هام رو جمع میچشم

 

 کی گفته قراره برم بیرون؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 رم بیرون.خوای دوش بگیری، من میخب... اگه می -

 

م گیرم و سمت خودچرخه که بازوش رو میبه عقب می

چسبه و حاال اونم م میکشمش. با کمرش به سینهمی

گیرم و زوش رو میابا همون حوله زیره دوشه، هر دو ب

 زنم.زیر گوشش پچ می

 

بیا مثل یه زوج خوب، حموم دونفره رو هم امتحان  -

 کنیم.

 

هارو ترسیده ادا صداش زیادی پایینه وقتی جمله

 کنه. گربه کوچولوی خیس شده.می
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 ا یه زوج خوب نیستیم... اینو یادت باشه.ولی، م -

 

وی رم رو کنم و چونههام رو دورش حلقه میدست

 ذارم.کتفش می

 

شه، لذت یه حموم دو نفره رو درسته... ولی دلیل نمی -

 از خودم دریغ کنم.

 

 ده.تکونی به خودش می

 

خوام. همه چیز که نباید باب میل تو ولی، من نمی -

 باشه.
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 بوسم.گیرمش و زیر گوشش رو مییمحکم تر م

 

 و شد.تو هم خواستی -

و وازش کردمنخواستی، همونی شدم که تو می

 بوسیدم.

و بهش خواماالنم تو قرار نیست بخوای، من اینو می

 رسم.می

 

 چرخونمش.سمت خودم می
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با هر دو دستم موهای خیس چسبیده به صورتش رو  

ا فیکس هام رو همونجزنم و دستپشت سرش می

 کنم.می

خواستم این دختر رو تو انتظار چقدر احمق بودم که می

قرار چشیدن این تی خودم اینقدر بیقیه بوسه بذارم و

 ها هستم.لب
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 ۲۸۳پارت#

 

 

 برم.تر میسرم رو پایین

های آب روی لبش، توانم رو کنم، این قطرهحس می 

 ازم گرفته

 گیرم.لبش رو خیلی آروم به کام می 
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ها، تا همینقدر واسه خشن شدن و کبود کردن این لب 

ه من امروز این خشونت کهیجان هم کافیه ولی عجیبه 

کنم دارم خوام مالیم باشم، حس مییخوام، مرو نمی

گیرم، آره درسته، این آرامشه که داره از این آرامش می

هایی که هیچ تالشی واسه نشون دادن واکنش از لب

 شه.ده، به بدنم منتقل میخودش نشون نمی

 

من هیچوقت، هیچ کس رو وقتی همراهیم نکرده  

ت، ها کار من نیسولی دل کندن از این لب نبوسیدم،

 حتی اگه به مجسمه بودنش ادامه بده.

 

شه دارم و اونم همراهم کشیده مییه قدم به جلو برمی 

 تا از دوش بیرون بریم.
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کنم و فقط کمی هام رو سمت کمرش هدایت میدست 

کشم تا نفس بگیره، این طوالنی ترین عقب می

 ی عمرم بود.بوسه

ی تنم کشم و همهوی لبش میستم رو رشانگشت  

هام کنه به نبض زدن، یه حس خوبی تو رگروع میش

در جریانه و من این حس رو از دختری که دشمنمه 

 گرفتم.

 

 زنه.ست وقتی پچ میصداش خیلی گرفته

 

 شه... برم؟می -
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 کنم.طاقت زمزمه میبی

 

 کجا؟ -

 

 بیرون. -

 

 کنم.عصبی پرخاش می

 

 خوای فرار کنی؟ت با منی میقچرا هر و -

 شوهرت نیستم؟مگه من  

 

 نه... -
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ش فیکس گیرم، لبم رو روی گونهلب پایینم رو گاز می

 کنم.ی تالشم رو واسه آروم موندن میکنم. من همهمی

 

بره وقتی هنوز لبت از نم این نه... کاری از پیش نمی -

 ی من تره.بوسه

 

 کشه.نفس عمیق می

 

 د.ویه طرفه ب -
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سه ای داره ره، عجب خلسرم توی گردنش فرو می

 این لطافت پوستش.

 

 هوم... ولی لذت بخش بود. -

 

 ده.ذاره و کمی هولم میم میدستش رو روی سینه

 

 سپاس؟ لطفا تمومش کن. -

و شوهر، عموی من یه منو تو دشمن همیم نه زن 

 متجاوزه، یادت که نرفته؟

 

 م...بزنه، به تمام حس خوو گند می
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زد،  به عقب یشم میی اون حرارتی که داشت آتبا همه

دم. لعنت به من که دارم با این دختر عشق هولش می

 کنم.بازی می

 

من قطعاً زده به سرم که االن توی این حالم... اونم با  

 دختری که عهد بسته بودم آرامشش رو ازش بگیرم.

 

 گمشو بیرون، دوش گرفتم بعد بیا. -

 

من زنه و کنه، بیرون میر نمینیه هم صباحتی یه ث

کشم و گوشه خشن لباس خیسم رو از تنم بیرون می

 رم.کنم و زیر دوش میای پرت می
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ذاری مثل آدم باهات برخورد گندت بزنن نسیم، نمی 

 کنم.
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 ۲۸۴پارت#

 

 

*** 

 

عصبی از یخ بودن آب و بدتر از اون ناکام موندن تو 

ی خواستمش، حولهتمام وجود می ای که بارابطه

پوشم رو می تنپوشم رو که توی رخت کن آویزون شده

 زنم. و از حموم بیرون می

 

داده و سرش  نسیم، پشت به من، به میز کارم تکیه

 کتابه.توی 
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شم، رم متوجه هندزفری تو گوشش میجلو تر که می 

 .حواسیش هیچ خوشم نمیادکنم، از این بیاخم می

حموم که بودم صداش کردم و این دختر ر توی اچند ب

به خاطر این موزیکی که با صدای بلند تو گوشش در 

 ش نشده.حال پخشه، متوجه

 زنم.ایستم و کنار گوشش فریاد میپشتش می 

 

 نسیم!؟ -

 

پره، به هاش از ترس میکشه و شونهجیغ خفه ای می

هاش رو چرخه و حرصی در حالی که دستعقب می

 گه:بش گذاشته میلروی ق
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 وای... چته خیس کردم؟ -

 

دونه چطور باید حرف بزنه. لبخند این دختر هنوز نمی

 کنم.زنم و با ابرو بهش اشاره مییه وری می

 

 چیکار کردی؟ -

 

کنه و به محض فهمیدن ی با مکث نگاهم میکم

شه، نگاهش رو ازم هاش درشت میمنظورم چشم

بره که مچش رو  شخواد سمت اتاقگیره و میمی

 چسبم.می
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 کجا؟ نگفتی مگه... -

 

 بندم.هام رو میکشه که چشمچنان جیغی می

 

تربیت ترین و بیسپاس نیکزاد، تو عوضی ترین -

 زندگیم دیدم.آدمی هستی که من توی 

 

چسبم. گوشم و به کنم و بهش میهام رو ریز میچشم

 گم:کنم و یه کلمه میلبش نزدیک می

 

 چی؟ -
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 زده به حرف میاد. شتحو

 

 چیزه... من... من منظوری نداشتم. -

 

 گیرم.عصبی مچ هر دو تا دستش رو می

کوبمش. م میدم و به سینهتکونی بهش می 

کنم با اخم شتش قفل میهام پهاش و با دستدست

 شم توی صورتش.خیره می

مون اینقدر کمه که نفس از روی ترسش رو فاصله 

هام در مردمک لرزونش تو چشم شه،صورتم پخش می

 گذرونم.یگردشه و من اجزای صورتش رو از نظر م
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 یه بار دیگه تکرار کن چی گفتی؟ -

 

 ده.تکونی به خودش می

 

 ولم کن... -

 

 زنم.پچ می

 

 اگه نکنم؟ -

 

 زنه.پوزخند می
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کنی، از هر فرصتی واسه چسبیدن به من استفاده می -

 د که نیستی.ییه کمی خوددار باش، ندید بد

 

 کنم.اخمم رو حفظ می

 

چرا باید هر بار بهت یاد آوری کنم واسه همینه که  -

 اینجایی؟

 

 عصبی شده و این از بلند شدن صداش مشخصه.

 

 و نیستم.من، اسباب بازی ت -
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 دم.سرم رو تکون می

 

معلومه که نیستی چون تو خیلی داغ تر از یه  -

بری که ت میذجونی، تو خودت مثل من لعروسک بی

 شی.واسه داشتن رابطه پیش قدم می

 

 گیره.هاش رو حرصی گاز میلب

 

اگه االن برگردم به عقب، اون پیشنهاد احمقانه رو  -

 جنبه.دادم. بیهیچوقت نمی

 

 جنبه؟یب
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جنبه باهاش موافقم، من وقتی کنار این دخترم بی 

 ترین آدم روی زمینم.

 

د زد به حالم با اون نهمین چند دقیقه پیش تو حموم گ 

ی تنم داره لمسش رو گفت، ولی االن همهمزخرفی که 

 کشه.فریاد می

 

 خوای بگی از اینکه تو بغلمی ناراحتی؟می -
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 ۲۸۵پارت#

 

 

 گه.چیزی نمی

این دختر یاغی از اینکه توی بغلمه هیچ مشکلی نداره،  

 فقط زیادی ترسیده.
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 منی؟ بری وقتی بابگو که لذت می -

 

 ده.نش رو پر صدا فرو میآب ده

 

 خوام برم.ولم کن، می -

 

 زنم:کنم و پچ مینفسم رو تو صورتش فوت می

 

 کنی بری توله سگ.غلط می -
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هاش گیره و من نگاهم قفل لبحرصی لبش رو گاز می

 شه.می

کنن، مگه ها واسه بوسیده شدن تحریکم میاین لب 

 نلرزه؟ ببینی و دلت های خوشرنگ روشه این سرخمی

 

من لذت این دختر رو هم نخوام ولی لذت خودم رو که  

 خوام.می

 

ی شه و همهی اولش توی مغزم اکو میاون جمله 

 هام رو به غلیان در میاره.حس

شه و سرم رو واسه به لب کشیدنشون طاقتم تموم می 

زنه، حتی این برم که دقیقاً مماس با لبم پچ میجلو می
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هاش موقع حرف زدن هم آتیشم متریه لبلییلمس م

 زنه.می

 

 و ببوسی!فکرشم نکن من -

 

 بندم.هام رو میچشم

خواد یه پوزخند پرصدا نثارش کنم، ولی خیلی دلم می 

 خوام.ها هیچی نمیمن االن بجز این لب

 

هامون بیشتر طول ی یه ثانیه، برخورد لببه اندازه 

م تنه که تو پایین کشه، که با درد وحشتناکینمی
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خورم، درد کشم و با زانو زمین میشینه فریادی میمی

 شه.هام جمع میاینقدر زیاده که اشک تو چشم

 

کنم نفس عمیق بکشم. لعنت بهت دختر که سعی می 

 اینجوری با زانو ناکارم کردی.

 

قرار نیست با من مثل یه زن خیابونی رفتار کنی، هر  -

گم شه، وقتی مین نخوام نمیموقت بخوای ببوسی، تا 

 نه، یعنی نه.

 

کنم با سری پایین افتاده و صدایی که از نگاهش نمی

 گم:لرزه میدرد می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ی افتی، دخترهبالیی سرت بیارم که به غلط کردن بی -

 احمق.

 

تونی بکنی، درضمن، فکر کنم یه هیچ کاری نمی -

نی وتنازی نمیماهی از اون نقطه ای که خیلی بهش می

 .، جناب نیکزادکار بکشی

 

 شه.گه و با عجله از اتاق خارج میرو می این

کشم، خودم رو به تخت در حالی که نفس عمیق می  

ی کشم و با همهرسونم، به پشت روش دراز میمی

ی لبم جا دردی که امونم رو بریده، یه لبخند گوشه

 کنه.خوش می
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 شی شده...حی سکسیم، تبدیل به ماده گرگ وگربه 
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 ۲۸۶پارت#

 

 

**** 

 

پشت میز شام نشستم و با اخم مشغول خوردنم. جالبه 

من  که خود بانمکش بیشتر از من اخم کرده. انگار،

 بودم که ناکارش کردم.

 

یه تیکه از گوشت داخل خورشت خوش طعمی که 

 ذارم.پخت مامانه رو توی دهنم میمطمئنم دست
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 ه کس دیگه ای توی خونهدامکان نداره اجازه ب 

 آشپزی کنه.

 ایران، اینجا فقط واسه مامان حکم یه همدم رو داره. 

وارد خونه دقیقاً یادمه که بابا به همین دلیل این زن رو 

کرد، تا مامان از اون الک غمگین همیشگیش بیرون 

 بیاد.

 

کم باهاش اخت شد اولش خیلی مقاومت کرد ولی کم 

لی بحث و جدلی که با هم کو بعد این همه سال با 

 ست و من واقعاًدارن، باز این زن توی این خونه

 مدیونشم.
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دم که مامان با آرامش نفس عمیقم رو بیرون می

 به حرف میاد.ذاتیش 

 

 

 سپاس جان؟ -

 همه چی مرتبه؟ اوضاع شرکت خوبه؟ 

 

 زنم.دم و لبخند میکنم، سرم رو تکون مینگاهش می

 

 مرتبه. -
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زنه، ش رو پشت گوشش میهه بلوند شداموهای کوت

ی عمرش نگران من بوده، مثل همین االن که حتی همه

 دست به غذاش نزده!

 

ها و اعصاب خوردیفتناپس، این دیر اومدنا! زود ر -

 واسه چیه؟

 

نگاهم رو از شکرانه ای که حتی پشت میز غذا هم 

 دم.گیرم و جوابش رو میسرش تو گوشیشه می

 

کنم یخته، ولی درستش میارام بهم رکیه کمی  -

نگران نباش. فقط اگه تونستی یه زنگ به عمو جابر 

 بزن.
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 ده.کنه و سرش رو تکون میاخم می

 

 چرا!؟ -

 مشکلی هست؟ 

 

کنه ندازم، با کی چت مینیم نگاهی باز به شکرانه می

 پشت هم!؟

 

 کنم، عمو جهانمشکل که نه... ولی حس می -

 کنه.ار میردلگیره که ازم ف 
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شه پیداش کنم، شما به ده، نه مینه جواب تلفن می 

 عمو جابر بگو، شاید باهاش حرف زد.

 

 شه.اخمش عمیق تر می

 

گم از اینا دوری کن، تو دنبال اینی یمن، بهت م -  

 جهان باهات قهر کرده یا نه!؟

 

 گم:دم و با آرامش میهام رو روی هم فشار میچشم

 

م بگذرم، اینو هزار ی پدریز خانوادهاتونم من، نمی -

 شه کش ندی؟بار بهت گفتم مامان. می
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عصبی از صدای پشت هم پیغام شکرانه کف دستم رو 

 بم.کوروی میز می

کشن و هم نسیم و هم شکرانه هین ترسیده ای می 

 کنن.بهم نگاه می

 گم:از الی فک قفل شده رو به شکرانه می 

 

 کنم توی حیاط؟ ذاری کنار، یا پرتشمی -

 

 ده.تند تند سرش رو تکون می

 

 ببخشید، گذاشتم کنار. -
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گیرم و حین پا شدن رو به ایران که نگاهم رو ازش می

 گم:از ما ایستاده میکمی دور تر 

 

 ایران؟ توت فرنگی داریم؟ -

 

ی سه تاشون خنده داره. توی این نگاه متعجب و خیره

 فرنگی؟فصل توت

 

 .نه آقا نداریم -

 

 کنم.با دست اشاره می
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خونه ای هم بود مهم بگو مصطفی بره بخره. گل -

 نیست.

 

کنم و دستم رو تو جیب شلوار اسلش مشکیم فرو می

 رم.ها میمبلسمت ست 

حین برداشتن کنترل از روی عسلی روی مبل یه نفره  

کنم و پاهام رو روی شینم، تلویزیون رو روشن میمی

 ندازم.هم می

باید به حد مرگ عصبی باشم ولی  من االن عجیبه 

 نیستم، با اینکه هنوز کمی احساس درد دارم.
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 کنم و آخرش ناامیدهدف باال پایین میهارو بیشبکه

خوام خاموشش کنم که با دیدن فیلمی که درحال می

 شم.می پخشه پشیمون

بار دیدم، ولی باز از دیدنش  ۱۰۰رو باالی این فیلم 

 برم.لذت می

دست به سینه مشغول تماشام که مامان کنارم  

زنم. به تلویزیون اشاره شینه، بهش لبخند میمی

 کنه.می

 

 باز این فیلم؟ -

 

 ندازم.خارونم و شونه ای باال میمیی ابروم رو گوشه
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 چیزی پیدا نکردم واسه دیدن. گندم کجاست؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

رار کردن شب صرفته دیدن مادربزرگش، انگار ا -

 بمونه. پیششون

 

 دم.ی تلویزیون جواب میخیره به صفحه

 

 و فراموش کنه.شخوبه، آدم نباید ریشه -
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 خندم.می ره و منبهم چشم غره می

 

 شه.از اینکه اینقدر دوسشون داری، حالم بد می -

 

 زنم به اون راه.گیرم ولی خودم رو میمنظورش رو می

 

 و گندم...کی -
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 ۲۸۷پارت#

 

 

ده و کنه. دستش رو به مبل تکیه میحرفم رو قطع می

 شه.سمتم خم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 دونی.و تو اینو خوب میهاتهمنظورم عمو -

 

برم و با انگشت شست و اشاره لپش دستم رو جلو می

 گم.گیرم و حین بوسیدن انگشتم میرو می

 

 مامان باز بگم... -

 

بلند ه ساکت کردنم سو دستش رو واشه از جاش پا می

 .کنهمی

 

و در مورد خونی که خوام نطق بلند باالتنه نگو، نمی -

 هاته بشنوم، شب بخیر.تو رگ
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گیره و من تا زمانی کنم. ازم رو میبا لبخند نگاهش می

شه، داره و ازم دور میکه سمت اتاقش قدم برمی

 کنم.نگاهش می

 

 دم.سرم رو تکون می

ی فیلم رو ادامهی فکر نکنم و زدم به چیمی ترجیح

 ببینم.

 

دونم دقیقاً چقدر گذشته که نسیم با یه ظرف توت نمی 

شینه و حین گذاشتنش روی میز، می فرنگی کنارم

 گه:می خیره به تلویزیون
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 ی فیلم دیدنت هم مثل موسیقیت داغونه.سلیقه -

 

. شمحین گوش دادن به موسیقی متن فیلم، خم می

دارم، من عاشق این میهارو برفرنگی یکی از توت

 موزیکم.

 

 های تشنه؛) با لب

 به عکسِ یه چشمه نرسید، 

 تا ببینه... 

 …قطره، قطــره

 (آب یقطــره …ی آبقطـره 
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 گم:خیال میبرم و بیتوت فرنگی رو سمت دهنم می

 

به جاش، یه چیز خیلی خوب دارم که شما، با اینکه  -

 ی طالبشی.یستیم ولی خیلنو شوهر ی زناصرار دار

 

ده، اینجوری که حرص هاش رو روی هم فشار میلب

خوره بیشتر از هر زمان دیگه ای لذت داره نگاه می

 کردنش.

 

و تو سرم خوای این موضوعجنبه، تا کی میبی -

 بکوبی؟
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 زنم.گازی به توت فرنگی می

 

ات لذت تا وقتی که تو اعتراف کنی، بودن با من بر -

 بخشه.

 

شه و نگاه من زنه و کمی سمتم خم میپوزخند می

هایی که واسه اولین شه، لبهاش کشیده میسمت لب

بار من بوسیدمشون، واسه اولین بوسه خوب بودم 

 براش؟

 

 توی خواب ببینی. -
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گیرم. یه های خوشرنگ مینگاهم رو از اون صورتی

 س.ی تخندازم. دخترهتای ابروم رو باال می

 

 دید. خواهیم -

 

 ده.دست به سینه نفس عمیقش رو از سینه بیرون می

 

 افته.توی هیچ شرایطی دیگه اون اتفاق نمی -

 

ندازم تا کسی برم نگاهی به اطراف میسرم رو جلو می

 زنم.متوجه ما نباشه، چشمک ریزی می
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و رو پوستت هامخوای حرکت لبیعنی دیگه نمی -

 حس کنی؟

 

ی لباش باال گردونه و گوشههام میو چشمنگاهش رو ت

میره، این دختر زیادی جرآت پیدا کرده، با ابرو به باال 

 کنه.اشاره می

 

انگار دلت واسه دردی که یه ساعت پیش کشیدی  -

 ش کنی.تنگ شده، جلوتر بیا تا باز تجربه

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می
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 نظرت چیه امتحانش کنی؟ -

م خانواده، روی رین و جلوی چشیی شیه رابطهتا اینبار 

 همین مبل تجربه کنیم.

 

شه و رنگش بینم که سیبک گلوش باال پایین میمی

 پره، اینقدر جدی گفتم که جای شک نمونه.می

. عقب کشمهاش زبونم رو روی لبم میخیره به لب

گیرم و کشم و توت فرنگی بعدی رو توی دستم میمی

 کنم.بهش نگاه می

 

 این چیه؟ ای بابا، -
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گیره تیکه ای از موهای رنگ طالش رو توی دستش می

 کنه.و غرغر می

 

 پرتقاله...! -

 خب توت فرنگیه دیگه.

 

کنم، جوری با اون زنم و لبم رو با زبونم تر میلبخند می

 کنه انگار با یه احمق طرفه.هاش بهم نگاه مییزمرد

 

ستیکر ابا ابرو به  "دونم توت فرنگیه ولی ریزه می -

من  "کنم ش اشاره میگی بزرگ روی سینهتوت فرن

 هوس توت فرنگی درشت کردم نه این ریزها...
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 کنه.هاش رو مشت میدست

ده، از جاش پا هاش رو با خشم به هم فشار میلب

ره و من با لذت، ها باال میشه و بدون حرف از پلهمی

 .ذارماون توت فرنگی رو توی دهنم می
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 ۲۸۸پارت#

 

 

خونم، ای که جلوی رومه رو میواسه بار هزارم برگه

 چی شد که به اینجا رسیدم؟

هایی که یه پیش پا افتاده، با آدم هایو این معاملهمن

دادم اسمشون رو کنارم زمانی بهشون اجازه نمی

 بیارن؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

دم و به برگه خیره هر دو دستم رو به پیشونیم تکیه می

 شم.می

ز پنجره روی میزم تابیده و ن آفتاب، اونور کم ج 

 زنه.سفیدی کاغذ پیش روم، چشمم رو می

  

 دارم.ار رو برمیجوام و خودکلبم رو میی گوشه

، تا اعتبارم رو من مجبورم از صفر شروع کنم

 برنگردوندم مجبورم با خورده پاها کار کنم.

 

ها هستم که تقه ای به در در حال امضا کردن برگه

 .شهه و منشی داخل میرخومی
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نگاهی به صورتش و اون شال سرخابی رنگ روی 

ش ندازم و کمی به مغزم فشار میارم اسمسرش می

 چی بود؟

از بس همیشه منشی صداش کردم، اسمش به کل از  

 یادم رفته... آها مرادی!

 

 قربان؟ مهمون دارین. -

 

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

 

 مهمون کیه؟ -
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ی توی دستش، گوشه ه و با خودکارنککمی مکث می

 خارونه.بینیش رو می

 چقدر از این عادتش متنفرم. 

 

 .قربان جناب نیکزاد هستن -

 

 دم.بندم و بهم فشارشون میهام رو میچشم

چی شد که باز، پای هورتاش به شرکت و زندگیم باز  

 شد؟

 کنم.با دست اشاره می 

 

 بگو بیاد تو؟ -
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 چشم. -

 

دارم و ی جلوی روم رو برمیهاو من برگه رهبیرون می

 ذارمشون.حین مرتب کردن، داخل پوشه می

 لی زود به حرف میاد.شنوم و خیهاش رو میصدای قدم

 

 سالم. -

 

دم و کوبم، به صندلی تکیه میخودکار رو روی میز می

 شم بهش.خیره می
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 علیک.. عرضت؟ -

 

 زنه.لبخند می

 و میاد.لبنده و جدر رو پشت سرش می 

حین باز کردن دکمه جلوی کت خوش دوختش و  

 گه:نشستن می

 

یرایی خوای از پسر عموت پذبعد این همه مدت، نمی -

 کنی؟

 

 زنم.کنم و پوزخند مینگاهش می
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 پسر عموی من دو سال پیش مرد، الفاتحه. -

 

ده و پاش رو روی پاش هاش رو به هم فشار میلب

 ندازه.می

 

 پاس خان.کنن سو گور نمیتآدم زنده رو  -

 

حوصله تر از این حرفام کنم. من بیصورتم رو جمع می

 که باهاش بحث کنم.

 

کشمش. حاال و که نخوام میم، هر کیکنمن می -

 و بزن، امیدوارم مهم باشه؟حرفت
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ده. گاهی اوقات فکر سرش رو به تأسف تکون می

 موند.کنم کاش هورتاش واسم میمی

 

کنه، م، هیچکس دهن باز نمیایعه رو گرفتشآمار این  -

 انگار پول خوبی بهشون دادن تا دهنشون بسته باشه.

 

 شم.به جلو خم می

 

 چیزی دستگیرت شده؟ -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه
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تونی تنها بری سراغش، یا من اوهوم... ولی نمی -

 گم.میام، یا بهت نمی

 

 دم.می رهام رو روی هم فشاعصبی چشم

 

 هورتاش با من بازی نکن، فقط یه اسم بهم بده. -

 

تونی تنها بازی نیست، من مثل سایه دنبالتم، نمی -

 بری، به یه اسم رسیدم ولی اصل کاری نیست.

 

 کیه...؟ -
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 شاپوری... -

 

 دم.فکم رو روی هم فشار می

گیرم و حین غیر ارادی خودکار رو توی دستم می

 غرم.یمم فشردنش بین پنجه

 

 از کجا به این اسم رسیدی؟ -

 

 زنه.پوزخند می
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و اینکه من دشمنتم کار نقش بازی کردن براش -

و به همه ثابت کردی که د، ذاتاً تو اینسختی نبو

 دشمن منی.

 

شه و من از فشار دستم روی خودکار زیاده که خورد می

کنه، با م میی خشمی که داره خفهپرم و با همهجا می

 کشم.کوبم و فریاد میر دو دست روی میز میهکف 

 

 لعنتی. -

 

 آروم..... -
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ندم تو ش با باز شدن یهویی در و پرت شدن گجمله

 شه.اتاق قطع می

 

 سپاس چیه؟ -
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 ۲۸۹پارت#

 

 

بینم هورتاشی که بهت زده از ی چشم میاز گوشه

 زنه.و لب میشه جاش پا می

 

 گندم؟ -
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از همین فاصله  چرخه ورتاش میوسر گندم سمت ه

هاش رو ببینم، فقط تونم مردمک لرزون چشمهم می

 دونستم گندم چقدر عاشق این مرد بود. من می

 

 کنهگندم خودش رو جمع و جور می

 

 سالم، جناب نیکزاد. -

 

هاش رو واسه داره و دستهورتاش سمتش قدم برمی

 کنه.وش کشیدنش از هم باز میبه آغ

 

 ه بچه؟! بیا بغلم ببینم گندم برشته.یکزاد چینجناب  -
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 رم.چشم غره ای بهش می

کنه که گندم رو دیوونه دقیقاً از صفتی استفاده می

 کنه.می

 من فکر کنم هورتاش حتی از منم بی احساس تره.  

ره و با اون اخم زیادی پررنگ گندم یه قدم عقب می

 ، دستش رو جلو میاره و مانع بغل کردنشصورتش

 شه.می

 

 وایستا سر جات، خوبه منم بهت بگم دراز بدقواره؟ -
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زنه ایسته و بعد یه مکث میهورتاش یه قدمیش می

هاش خیالیزیر خنده، همیشه همین بود با همین بی

 این دختر رو فراری داد.

 

الهی من قربونت برم بچه، دلم تنگ شده بود واسه  -

 این مدل صدا زدنت.

 

به بیرون کنم و رم بازش مییکالفه سمت پنجره م

شم به مردمی که زیادی تو جنب و جوشن، خیره می

واسه یه لحظه یادم رفته بود چی باعثه عصبانیتم شده 

 شه.و االن اسم شاپوری توی مغزم اکو می

 کشم.دستی به موهام می 
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من دارم به  اون دو تا همچنان در حال کل کل کردنن و 

 پوری رو گیر بیارم؟اکنم، چطوری شاین فکر می

 من باید باهاش حرف بزنم.

چند بار بهش تذکر دادم به پام نپیچه، ولی انگار  

 گوشش بدهکار نبوده.

من باید بفهمم با کی ریخته رو هم تا من رو زمین  

 بزنه.

 

رسه گوشیم رو بیرون میارم و با چیزی که به ذهنم می 

 دم.غام میبهش پی

 

 ه یه کار واجب دارم(نبیا سرد خو ۹) امشب ساعت 
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کشم اگه با فرستم و نفس عمیق میواسه شاپوری می

 زبون خوش گفت که رئیسش کیه چه بهتر،

 کشم از هر راهی.نگفت ازش حرف می 

 

صدای اون دو تا باال تر رفته و این واسه اعصاب 

 ضعیف من اصالً خوب نیست.

 

 ون خداحافظی رفتم، حقت بود.خوب کردم بد -

 

ار بهت زنگ زدم لعنتی، خاموش م... صد بدنگو گن -

 بودی. حتی پا شدم اومدم شیراز. ولی پیدات نکردم.
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 توپمخواد جواب بده که میگندم می

 

 گمشین بیرون، گند زدین به اعصابم. -

 

 کنن.شن و بهم نگاه میجفتشون ساکت می

و با پایی که محکم کنه گندم مثل همیشه قهر می 

شه. اما هورتاش دو اق خارج میتکوبه، از ازمین می

 دارهبرمی قدم سمتم

 

کشی دونی چقدر حساسه، چرا داد میتو که می -

 سرش؟
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 کشم.دستی به صورتم می

 

 اعصابم ت***میه ولم کن. -

 

 ده.نفس عمیقش رو از سینه بیرون می

 

از پسش رم، فقط نرو سراغ شاپوری، تنها من می -

 برنمیای، با هم بریم باشه؟

 

ی مثبت سه ساکت شدنش سرم رو به نشونهوا طفق

 دم تا شرش رو بکنه.تکون می
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 باشه، برو. -

 

 کنهخیره نگاهم می

 

 قول بده.. -

 

 هورتاش، بزن به چاک... -

 

 زنه.لبخند می

 

 چشم. -
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 ره.هورتاش بیرون می

من رو کنم یه چیزی مثل خوره از تو داره حس می

تونم توی شرکت خوره، دیگه بیشتر از این نمیمی

زنم و سمت بیرون چنگ می بمونم خیلی زود سوئیچ رو

 دارم.قدم برمی

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 ۲۹۰پارت#

 

 

**** 

 

های شلوغ رو واسه گذروندن وقت و اینقدر خیابون

 رفتن پیش شاپوری طی کردم که کالفه شدم.
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هایی که این شهر دود گرفته، با اون ترافیک و ماشین 

ن هستن جای مناسبی واسه دمدام در حال بوق ز

گذورندن وقت، اونم واسه آدمی مثل من که زیادی 

 صبیه نیست.ع

 

ش خوام بگم تا ریشههایی که میبه جای مرور حرف

کنم چطوری جونش رو بخوشکونه، دارم به این فکر می

رو بگیرم، که این خیلی وحشتناکه، اینکه من حتی از 

 ترسونه.هم می واین فکر لبخند میاد روی لبم، خودم ر

 

شاپوری بدجوری اذیتم کرده، اون اعتباری رو که من 

 کشیدم رو داغون کرده. ها براش زحمتسال
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های افتاده کنم و با شونهماشین رو توی کوچه پارک می

 شم.وارد خونه می

 

های گندم و شکرانه کل خونه رو صدای شوخی 

 هدونم اخم و تخمش رو واسه من نگبرداشه و من می

داشته، نباید جلوی هورتاش باهاش اون جوری حرف 

 ای نداره.زدم، ولی دیگه پشیمونی هیچ فایدهمی

 

بینم که از درگاه رسم ایران رو میها که میبه پله

 آشپزخونه با سینی کوچیک توی دستش بیرون میاد.

 

 سالم آقا. -
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 سالم، مامان کجاست؟ -

 

 تم توی اتاقشونن.درد داش رکمی س -

 

 .گیرمکشم و نگاهم رو ازش مینفس عمیق می

شد به محض وارد رم، چقدر خوب می میهارو باالپله

شدن به خونه نسیم جلوم ظاهر بشه، ولی این دختر 

عادت کرده با من موش و گربه بازی کنه، وارد اتاقم 

 شم.می
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وشیم رو گشینم و با اعصابی خراب پشت میز کارم می 

توی دستم واسه خوندن پیغامی که برام اومده 

 گیرم.می

 

که هیچی از پیغام وکیلم فکرم اینقدر درگیره  

دم و یه رو کمی با دست ماساژ میهامفهمم، چشمنمی

 خونم.بار دیگه اون پیغام رو می

 

) جناب نیکزاد، زودتر با عموتون صحبت کنین تا 

و رم کارهای انتقال سنداو به نامتون بزنه، من داموال

 دم(انجام می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

صف کشم اصالً به کل یادم رفته بود که نپوفی می

 بیشتر داراییم به نام عمو جهانه،

 کنم.تایپ می

 

 توی اولین فرصت. -

 

دم که نسیم وارد اتاق گوشی رو روی میز سر می

هایی که ندازه و با چشمشه، نیم نگاهی به من میمی

 کنه.م میالدزده زیر لب سمی

دم که سمت کمد به نرمیه خودش جوابش رو می 

 ره.ها میلباس
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کنم. کمد رو بی دلیل باز و بسته بالش میبا نگاهم دن

 کنه،می

این دختر یه مشکلی داره، من توی این مدت خوب  

خواد چیزی بگه که از جوابش فهمیدم که وقتی می

 زنه.مطمئن نیست، اینجوری اینور و اونور می

دم و حین کشیدن پس به پشتیه صندلی تکیه می 

 گم:های فرزی روی میز میخط

 

 بگو... -
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انگار انتظار نداشت من چیزی بگم چون دستپاچه 

کشه، اون و شه و تیشرت من رو از کمد بیرون میمی

 چرا برداشته؟

 

 چی بگم؟ -

 

 کنی.همونی که... به خاطرش دست دست می -

 

 .هکنکمی خیره نگاهم می

با چند قدم سمتم میاد و حین بازی کردن با انگشت  

 گه.دستش می
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 سپاس؟! -

 

 جانم؟ -

 

لعنتی به خودم واسه چیزی که غیر ارادی از دهنم 

فرستم، ولی انگار نسیم متوجه نشده که خارج شده می

 گه:هاشه و با احتیاط میهمچنان خیره به انگشت

 

 ی مادرم؟امشب، برم خونه -

 

 ؟!فقط همین
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گه که روانم رو به کردم االن چیزی میچرا فکر می 

 گیره؟بازی می

 

 برو. -

 

 کنه.مینگاهم 

 

 خوام شب بمونم!می -

 

دم. اینش کمی سخته ولی قبول هام رو فشار میلب

 کنم.می
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 بمون. -

 

 زنه:زنه و آروم تر پچ میلبخند می

 

 ممنون. -

 

 ره.دم که سمت کمد میسرم رو تکون می

 

 االن برم؟ -

 

 رسونمت.حاضر شو می -
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شه و من با برداشتن با عجله مشغول حاضر شدن می

 زنم.وشیم از اتاق بیرون میگ
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 ۲۹۱پارت#

 

 

هایی که تایم چراخ قرمز رو نشون نگاهی به ثانیه

 ندازم.ده میمی

ی کنارم به بیرون نگاه چرخونم و از شیشهرو می سرم 

تونه جلوی ی مردمی که هیچی نمیهمهکنم به هممی

 بیرون موندنشون رو بگیره.

 

م به ماشین کناری خوام نگاهم رو بگیرم که توجهمی 

 شه.جلب می
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 دو تا دختر داخلشن که به من زل زدن. 

 گه که صدایزنه و چیزی مییکیشون چشمکی می 

ی باالی ماشین شه و شیشهموزیکی که پخش می

تونم ده ولی خوب میبهم نمی ی شنیدنش رواجازه

قب گه، پس کمی سرم رو عحدس بزنم چی می

کشم و با دستی که رو فرمون قفل شده به نسیم می

 کنم.اشاره می

شه با سبز کشه که همزمان میواسه دیدن گردن می 

 شدن چراغ.

دم و ماشین از جاش کنده ز فشار میپام رو روی گا  

 شه.می
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ه بهم ه توی ماشین در جریانکحالم از این سکوتی  

 خوره.می

ی سکوت گرفته نیم نگاهی به نسیمی که روزه 

 ندازم.می

دم و لبم زمین آرنج دست چپم رو به شیشه تکیه می 

 هام.شه واسه انگشتبازی می

  

 اون عوضی که اونجا نیست. -

 

لند نیست ولی انگار انتظارش رو نداشته که صدام ب

رم، از ه، بهش چشم غره میرپهاش از ترس میشونه
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سه عصبی ترشنوه و میاینکه هر بار صدام رو می

 شم.می

 گه:حین قورت دادن پر صدای آب دهنش می 

 

 کی؟ -

 

جوام از اینکه خودش رو به خریت لبم رو از تو می

 خوره.زنه حالم بهم میمی

ی علی دونه من منظورم چیه و االن کوچهوب میخ 

 کردن من انتخاب کرده. چپ رو واسه دیوونه

 

 عموی دیوثت. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 دزده.هاش رو میکنه و چشماخم می

های لرزون موهاش رو زیر شال گیپور با دست

 کنه.مشکیش پنهون می

 دم.ندازم و خونسرد ادامه مینیم نگاهی بهش می

 الل شدی؟ -

دوست داری به روش خودم ازت حرف یا دوست  

 بکشم؟

 

 ده.واب میجکنه و تُخس بهم نگاه می

 

 شه؟ مگه به تو ربطی داره؟اونجا باشه چی می -
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چرخم که کشم و سمتش میجوری چی رو فریاد می

 چسبه.شه و وحشت زده به در ماشین میالل می

 کنم.کشم و پارک میماشین رو کنار می 

 کنه.بیشتر از قبل عصبیم میهای ممتد این بوق

اینجوری جوابم  من انگار زیادی باهاش راه اومدم که

 ده.رو می

 شه.های سرم داره پاره میی رگکنم همهحس می 

شاپوری و کارهاش کم بود نسیم بهش اضافه شد، 

خواد دونه من روی اون مرد حساسم و از قصد میمی

 که من آتیش بگیرم. 
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هام برم، چشمگوشم رو جلو میدستم روی فرمونه و 

 لیغ ساعت سوئیسیه.بخیره به رو به رو و اون بیلبورد ت

 

 چی گفتی؟ -

 

 لرزه و این از ترسه.صداش می

 

 با من... اینجوری رفتار نکن. -

 

 کشم تا آروم بشم.چند تا نفس عمیق می

این دختر مقصر هیچی نیست، اینکه االن من دارم  

م رو روش خالی کنم، یا رم پیش شاپوری تا خشممی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

مقصر  اتنفرم از عموی عوضیش توی هیچکدوم از این

 نیست.

 

 پس صدام رو پایین تر میارم.

 

 فقط بهم بگو اونجاست یا نه؟ -

 

 زنه.صدای بغض دارش تارهای عصبیم رو چنگ می

 

ندازه و با صدای پایینی سرش رو پایین می "نیست  -

 مانم.ی ماو برسون خونهمن "دهادامه می
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دم، بندم و روی هم فشارشون میهام رو میچشم

 .لعنت به من

 

رو  کشه، اینقدر شدید که کف دستمم تیر میشقیقه

 دم.ذارم و محکم فشار میروش می

 

من دیگه بریدم از این دردهای عصبی، چرا این  

 ده؟زندگی روی خوبش رو به من نشون نمی

 میارم.گم و ماشین رو به حرکت در چیزی نمی
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 ۲۹۲پارت#
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روی صندلی  هی بزرگ سرد خوندقیقاً وسط سوله

ت م به شاپوری و اون صوررهو نگاه خیچوبی نشستم

 حق به جانبشه.

کنه انگار من مقصرم و اون هارو ادا میجوری جمله 

 گناه.بی

 

و گفتی بیا اومدم، تا کی می خوای بهم زل بزنی -

 سکوت کنی؟

 

 گم:کشم و متفکر میدستی به ته ریشم می 
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ی چشم ی مثل یه گربهنتوکنم تا کی میدارم فکر می -

 و از رو نری؟نگاه کنیکور به من 

 

 .هاش رو به کمرش می زنهند قدم جلو میاد و دستچ 

 

 من گربه صفتم یا تو؟ -

 چند سال با هم کار کردیم؟ 

 فقط یه اشتباه داشتم تو پشت پا زدی به همه چی. 

 

 غرم.شم و از الی فک قفل شده میاز جام پا می
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فقط چون نخواستم ی به اعتبارم، دتو هم گند ز -

 باهات کار کنم؟

 

 ده.سرش رو تکون می خنده ومی

 

یر به یر شدیم نیکزاد جان، اعتبارم در برابر  -

 اعتبارت.

 

 دم.نفس عمیقم رو با خشم بیرون می

خوام کشمش و نمیمن باید آروم باشم، اگه نباشم می 

 شرف آلوده بشه.هام به خون این بیدست
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 زنی شاپوری؟اعتبار حرف میکدوم  از -

و زدیها پرسه میکوچه یادت رفته وقتی عین سگ تو

خرید کی به دادت گندید و هیچکس نمیمحصولت می

 رسید؟

 

 گه:هاش و میکنه به کوبیدن دستشروع می

 

دستت درد نکنه، خیلی مرد بودی نامرد. یعنی چون  -

 یدیش؟ربو دادی باید یه روز هم مییه روزی نونم

 

ت کردم درست،  با یکی دیگه کار تو رو من گنده -

 کردی.می
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 با کی؟ -

کردی، پیش هر و نابود وقتی تو با پس زدنم اعتبارم 

کی رفتم گفت نیکزاد باهات کار نکرده یه چیزی 

 هست، هری.

 

 غرم.رم و از الی فک قفل شده میچند قدم جلو می

 

بزنم، گندی که  شاپوری قبل از اینکه به سیم آخر -

 و جمع کن.زدی

 

 داره.ب برمیخنده و یه قدم به عقباز می
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کارم تموم شده نیکزاد، االن فقط یه کاری مونده تا  -

 دلم خنک بشه.

 

کنم که به عقب با صورت جمع شده نگاهش می 

 چرخهمی

 

 بیاین تو. -

 

نگاهم رو به پشت سرش و اون دو تا مرد درشت هیکل 

 و بزنن؟رده تا منودم اینارو آمی

 دمسرم رو تکون می
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 اینقدر جنم نداری که تنها بیایزدم باید حدس می -

 

خوری، مثل تو، از دنیا همینه نیکزاد، نارو نزنی نارو می -

 خوری ولی هنوز سر پاییهر طرف داری می

 

و پس رسه یه روزی یه جایی تاوانشدستم بهت می -

 دی.می

 

گه آتیش چیزی که می اره و بچند قدم عقب می

 گیرم.می
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، حواست به زنت باشه راستی از من به تو نصیحت -

 ها دنبالشه.چشم بعضی

 

بینم، نه کنه که نه چیزی میخشم جوری بهم غلبه می

 شنوم.می

تونم مشت کنم و فقط میبا فریاد سمتش حمله می 

 اول رو روی فکش پیاده کنم.

ی اون زد و خورد واون دو تا به کمکش میان و من ت 

چشمش کنم کی رم به این فکر میناجوانمردانه دا

 دنباله نسیمه؟

 کنم.من اون گردن رو خورد می 
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گیرم و حین مشت گردن مرد کناریم رو با آنج می

کوبیدن به پهلوش سوزش وحشتناکی روی بازوم حس 

 زنم...کنم و با فریاد روی زمین زانو میمی
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 ۲۹۳پارت#

 

**** 

 

تونم ساعت از نیمه شب گذشته ولی از دلشوره نمی

 بخوابم.

دونم چه حسیه، ولی انگار که تو دلم رخت نمی 

 شورن.می
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کشم، شم و دستی به سر نیما میبه پهلو می 

 شم.از جام پا می بوسم وپیشونیش رو می

تونم بخوابم، از خونه بیرون واقعاً از استرس نمی 

شینم و شم و کنار حوض مییمزنم، وارد حیاط می

 برم.دستم رو تو آبش فرو می

 

م رو به زانوهام ده، چونهخنکیش حس خوبی بهم می

ی کوچیمون رو این دم و بیشتر آب حوضچهتکیه می

 زنم.طرف و اونطرف می

 

گیرم و انعکاس ماه رو تو آب دنبال عمیقی میدم  

 شم.کنم و به آسمون خیره میمی
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، عجیب قشنگه اما با رو روشن کرده امهتاب همه ج 

کنم قراره ی این قشنگی دلم آشوبه، حس میهمه

 افته.اتفاق بدی بی

 

ی گوشیم توی جیب شلوارم، نظرم رو جلب ویبره 

 کنه.می

باال میارم، با نگاه کردن به کشم و تلفن رو بیرون می 

 شه، سپاس!؟هام درشت میصفحه چشم

 

کنه به لرزیدن، االن می هام شروعکنم دستحس می 

 اسه چی زنگ زده؟!و
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ی مادرت، نکنه پشیمونه؟ با خودش گفت برو خونه 

استرس فراوون که رو صدام هم قطعاً تأثیر گذاشته 

 دم.جواب می

 

 بله!؟ -

 

 ولی هنوز محکم و ترسناکه.صداش زیادی ضعیفه 

 

 پشت درم، باز کن. -

 

ب جدم و متعگوشی رو بیشتر به گوشم فشار می

 گم:می
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 پشت کدوم در؟ -

 

 رسه.ش واضح به گوشم میصدای پوف کالفه

 

 نسیم تو االن کجایی؟ -

 

 ی مامانم.خونه -

 

 ناله.می

 

 پشت درم باز کن. -
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ی بعد به شه و من متعجب اول به گوشتماس قطع می

 کنم.در ورودی نگاه می

 اینجاست یعنی!؟ 

 

رم ت در میمشم و پاورچین پاورچین، ساز جام پا می

 کنم.و خیلی آروم بازش می

 

با دیدن سپاس و اون حجم خونی که لباسش رو سرخ  

 میرم.کرده، از ترس می

م دست خودم نیست که با هر دو دست محکم رو گونه

 کشم.زنم و جیغ خفه ای میمی
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 وای... چی شده؟ -

 

ی خونیش رو باال میاره و رو بینیش انگشت اشاره

 ذاره.می

 

 شن.الن همه بیدار می... اسهی -

 

 گیرم.گیره که زیر بازوش رو میش رو از در میتکیه

 

 چی شده؟! -

 چه بالیی سرت اومده؟ 
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 و نیما خوابن؟گم، مادرتبریم تو بهت می -

 

 کنم.با سر تأیید می

 

 آره... خوابن، بیا تو. -

 

 شه.کنم و وارد میکمکش می

روش بیشینه  برمش تای حیاط میسمت تخت گوشه 

 نه.کو همین کار رو هم می

 

 صورتش شدیداً عرق کرده. 
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 زنه.زیر چشم چپش کمی متورم شده و به کبودی می

ی لبش کامالً شکافته و خونریزی داره و از همه گوشه

 ی آبیه تنشه که کالً خونه.ن مردونهبدتر آستین پیراه

 گم:شینم. حین نگاه کردن به دستش میکنارش می 

 

 یی سر خودت آوردی!؟بال هچ -
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 ۲۹۴پارت#

 

 

 کنم.بینم، نگاهش میسکوتش رو که می
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هاش رو ریز کرده. سرم رو خیره به صورتمه و چشم 

دم که با صدای لرزون از دردی به معنیه چیه تکون می

 گه:کشه میکه می

 

کنی، اونم وقتی با این سر و وضع تو حیاط چیکار می -

 اف همشون آپارتمانن؟رهای اطخونه

 

خواد بتوپم ولی مگه رم، دلم میبهش می چشم غره ای

جرأتش رو دارم، کافیه عصبی بشه تا اهل محل و با داد 

 دادش بکشه اینجا.و بی

 

 زخمی شدی، ناراحت حجاب منی؟ -
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ذاره و فکش رو به هم دستش رو رو جای زخم می

 ده.فشار می

 

و بشینی اینجا اون تزخمی هم باشم، دلیلی نداره  -

 تارتون دیدت بزنن.کفهای همسایه

 

 گم:با صدای پایین با احتیاط می

 

 ساعت یک شبه... -

 

 گیره.لبش رو گاز می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

آخ، مهم نیست ساعت چنده با من بحث نکن، بریم  -

 .توی اتاق تو

 

ی داغونش، ندازم به قیافهنگاهی به سر تا پاش می

سوزه پس دیگه دلم واسه یه لحظه به حالش می

 شم.جام پا میگم و از نمیچیزی 

 

 باشه بریم. -

 

کنم، پاهاش که سالمه خودش اینبار بهش کمک نمی

 بیاد...
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کنم به سختی از جاش پا زیر چشمی نگاهش می

ذاره. با شه و دست سالمش رو روی پهلوش میمی

 ده.کشه، گیرش رو میی دردی که داره میهمه

 

خیالم که  کشم،کنم و سرک مییآروم در رو باز م 

هاش رو کنم تا وارد بشه. لبشه، اشاره میت میراح

ده و تالشش واسه درآوردن روی هم فشار می

شه تا بندشون رو باز ست خم میهاش بی نتیجهکتونی

 ده.کنه اما درد اجازه نمی

 

چرخونم و جلوی پاش هام رو توی کاسه میچشم

برم که یه زکردنش جلو میاشینم و دستم رو واسه بمی

 کشهمی قدم عقب
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 کنم.خواد خودم بازش مینمی -

 

هامه و کنم، خیره به چشماز همون پایین نگاهش می

 صورتش از درد خیس عرق شده.

 

 تونی خم بشی.بذار بازش کنم نمی -

 

گه و من اون بند سفت بسته اینبار دیگه چیزی نمی

 کشم.پاش بیرون می کنم و کتونی رو ازشده رو باز می

 کنم.قم اشاره میبا دست به اتا
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 اون اتاق منه برو منم میام -

 

 داره.ده و سمت اتاقم قدم برمیسرش رو تکون می

 

رم تا گیرم و سمت آشپزخونه مینگاهم رو ازش می 

 بتادین و باند رو بردارم. 

 

کنم و به اتاقم خیلی زود وسایل مورد نظرم رو پیدا می

 رم.می

 ش رو خم کرده.روی صندلی میز آرایشم نشسته و سر 

رسم و حین گذاشتن وسایل روی زمین بهش می 

 گم:می
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 خوای بگی چی شده؟نمی -

 

ی لبش قفل هام روی زخم گوشهکنه. چشمنگاهم می

 شه.شه و دلم ریش میمی

 

 قراره بهت جواب پس بدم؟ -

 

 زنم.کشم توی دهنم و کنایه میلبم رو می

 

نم باید توضیح کومدی اینجا پیش من، فکر میتی اقو -

 بدی.
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 کنه.خیره نگاهم می

 

و کوتاه کن نسیم، من االن مثل یه گرگ زبونت -

 زخمیم، نذار بدرمت.

 

نفس حبس مونده از تن صدای خشنش رو بیرون 

زنم،اصالً به دم. تقصیر خودمه که باهاش حرف میمی

 خواد بکنه.من چه هر کاری می

 

بدون حرف برم و ی لباسش میمت دکمهرو س مدست 

هاش رو جوری گاز کنم به باز کردنشون. لبشروع می

زنه. بلوز رو از روی سر گرفته که به سفیدی می
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ندازم و کبودی بزرگ روی هاش پایین میشونه

 کنه.ش نظرم رو جلب میسینه

 کنم.لباس رو با کمک خودش از تنش خارج می 

 .کشمروی کبودی می هام روسر انگشت

 

 یه؟سپاس این چ -

 

 ندازهسرش رو باال می

 

و یه مسکن و ببندچیزی نیست فقط اون زخم لعنتی -

 بهم بده.
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ندازم، نگاهی به اون رد بلند باالی شکافته شده می 

 عمیق نیست ولی خونریزیش زیاده.

 

 بهتر نیست بریم دکتر؟ -
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 ۲۹۵پارت#

 

 

 خیر... -

 

 کنه.اللم می قاطعش جواب

به جهنم، کاش عفونت کنه بمیری تا همه از دستت  

 راحت بشن.
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 کنم.با خشم پنبه رو آغشته به بتادین می 

پیچه و دش میکشم که از درد به خوروی زخمش می 

 کنم.من با لذت وصف نشدنی کارم رو تکرار می

 گیره.های قوی ولی یخش، مچ دستم رو میبا پنجه

 

دونی درد دارم، بیشتر یم، میمردیه نسااین ن -

 دی؟فشارش می

 

 ندازم.شونه ای واسش باال می

 صورتش به شدت توی همه.

 

 همچین چیزی نیست. -
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اینکه اینجوری بهم  کنه،سنگینی نگاهش اذیتم می

هام رو توی ریزه،چشمخیره شده تمرکزم رو بهم می

 دم.کنم و سرم رو تکون میهاش قفل میچشم

 

 یه؟چ -

 

نور آبی رنگ چراغ خواب کوچیکم اتاق رو دقیقاً 

 ره.ی لبش باال میهاش کرده، گوشههمرنگ چشم

 

و خیلی دوست داشتی چاقو جای دستم قلبم -

 شکافت نه؟می
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 کنم.هام رو کج و کوله میاهمیت لبیب

 

 و دوست ندارم.من در مورد تو، هیچی -

 

از موهام رو  ایکنه و تیکهدست سالمش رو بلند می

اش این چند روز خیلی زنه. رفتارهپشت گوشم می

 عجیب شده.

 

خوای بگی به محض دیدنم نگفتی کاش یعنی می -

 مرده بود؟
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کشم تا دهنش حکم میچرخونم و مباند رو یه دور می

کنه و دیگه حرفی رو ببنده، آخ خفه ای زمزمه می

 زنه.نمی

 کنم.با زدن چسب باند رو فیکس می 

 

دارم و روی زانوهام بلند ی کوچیک پنبه برمییکهت هی

 شم تا هم قدش بشم و صورتش رو خوب ببینم. می

هاش روی صورتم در مون زیادی نزدیکه و چشمفاصله

کشم و ه رو آروم روی زخم لبش میگردشه، پنب

 شه.صورتش جمع می

 

 چه پرستار خوبی. -
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 شم.کنم و از جام پا میفقط نگاهش می

 

 و بشورم بیام.د... برم دستموم شمت -

 

رم و گه و من با برداشتن سینی بیرون میچیزی نمی

 شورم.هام رو میدست

ی دونم شام خورده یا نه، ربطی هم بهم نداره ولنمی 

 سوزه.باز دلم به حالش می

رم و یه تیکه نون سنگک بیرون سمت جا نونی می 

مشب رو از امونده از شام  های اضافهکشم، کتلتمی
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کشم و با خیارشور و گوجه توی یخچال بیرون می

 کنم.واسش ساندویچ درست می

 

 دوست داشت بخوره، نداشت به جهنم. 

رم. وارد می دارم و سمت اتاقبطری آب رو هم برمی

بینمش روی زمین نشسته و سرش رو به شم میکه می

 میز تحریرم تکیه داده.

 

شینم. ز شدش میارم و کنار پاهای درجلو می 

کنه، ساندویچ رو جلوش ه باز میهاش رو کچشم

 گیرم.می
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 بیا بخور ضعف نکنی. -

 

 کنه.لبخند یه وری مهمونم می

 

 گی بیا؟دی میهمیشه وقتی به مهمون چیزی می -

 

ی شما االن تو کنه، قابل توجهمهمون با تو فرق می -

 ی دشمنتی ما دشمن همیم، غیر اینه؟خونه

 

ش رو باال میاره و لقمه رو از توی دستم سالم دست

 کشه.بیرون می
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 حق با توئه ما دشمنیم. -

 

زنه و من از جام پا متفکر گاز کوچیکی به ساندویچ می

 شم.می

رم و روش دراز بم پهنه، سمتش میرخت خوا 

 کشم.می

 

م رو تا روی گردنم باال پتو مسافرتی مورد عالقه

 کشم.می

خوره و بقیه رو توی ساندویچ رو می فخیره بهشم، نص 

گردونه، صورت جمع شده از ظرف کنار دستش برمی
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ده، کیه که از درد کشیدن دردش حس خوبی بهم نمی

 به نفر دیگه خوشحال بشه.

 

 بیام پیشت بخوابم؟ -
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 ۲۹۶پارت#

 

 

 بیام پیشت بخوابم؟ -

 

گیرم و به نگاهم رو از ساندویچ نیم خوردش می

 دمیهاش ممشچ

 گم:ندازم و متعجب میرو باال مییه تای ابروم
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 خوابی؟های دیگه یه جای دیگه میمگه شب -

 

و و اتاق خودتنه... ولی فکر کردم شاید، خونه -

 نخوای با من شریک بشی؟

 

 بندم.هام رو میدم وچشمجوابش رو نمی

 

ی کم شه و تو فاصلهخیلی زود چراغ خاموش می 

ذاره کشه، کنجکاوی نمیدراز میوی تشک رکنارم 

 سکوت کنم.
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 بگو چی شده؟ -

 

 گه:کنه و با صدای پایینی میمکث می

 

 و شنیدی؟ضرب المثل نمک خورد، نمکدون شکست -

 

 اوهوم... -

 

و درگیر نکن، های اطراف منه، تو خودتی آدمقضیه -

 ی دنیا بشه.سپاس هست تا جور کش همه
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گیره چه بالیی سرش ش میهتدلم از صدای گرف

 اومده؟

 

 کی بهت نارو زده؟ -

 

هام لبخند شه تو چشمکشه و خیره میبه پهلو دراز می

های کوچولو هاش پر از چینزنه، دور چشمکوچیکی می

 شه.می

 

بهم نارو نزده تویی نسیم،  تنها کسی که تو زندگیم -

 نزن باشه؟
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 دم.هام رو روی هم فشار میلب

وجب به وجب خونه رو واسه پیدا کردن ونه من داگه ب 

گردم واسه اینکه بدزدمشون و ها میاون سفته

فهمه بزرگترین نارو رو از مجبورش کنم طالقم بده، می

 من خورده.

 

 بهتر نیست شکایت کنی؟ -

 

 دهنفسش رو مثل آه بیرون می

 

 کنم.می -
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 سپاس؟ -

 

 جانم...؟ -

 

کشم و به ال میش بانههی برهام رو از روی سینهچشم

های آبی که بدجوری تو این تاریک روشن اتاق چشم

 دم.زنه میبرق می

 

خواد ادامه بدم، این دومین باره که با جانم ازم می

امروزم توی اتاقمون شنیدم ولی خودم رو زدم به اون 

 راه.
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 کنم.لبم رو با زبون تر می 

 

 ی آقا بزرگ...من باید فردا برم خونه -

 

 کنهه اخم میبالفاصل

 

 نه -

 اذیت نکن سپاس... چشم به راهمه. -

 

کشه و آرنج دست سالمش به پشت طاق باز دراز می

 ذاره.رو روی چشمش می
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 گفتم نه نشنوم دیگه چیزی. -

 

 زنم.کنم و غر میحرصی بهش پشت می

 

گم کاش اون چاقو خورده بود توی قلبت، االن می -

 سنگ دل.

 

 هام رو محکم ببندم.شه چشماعث میبصدای گرفتش 

 

نترس باالخره یه روزی این قلبم وایمیسته کاش  -

 افته، دیگه بریدم.زودتر اتفاق بی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کشم تا پشیمون از حرفی که زدم پتو رو روی سرم می

 بخوابم...
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 ۲۹۷پارت#

 

 

*** 

 

 

ی صبحانه نشستم و ناراحت به کنار نیما، سر سفره

هاش کنم. چشما چاقو بریده نگاه میبانگشتی که 

شه و دلم انگشت اشاره خیره به زخم کوچولوی نوک

 ره.هزار باره براش ضعف می
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 شه.داشی، زود خوب میاشکالی نداره دا -

 

شینه و حین غر زدن، مامان با چسب زخم کنارم می

داره و صدای اون کنترل تلویزیون رو از کنار پام برمی

اره موسیقیه سنتی رو به بدترین شکل دای که خواننده

کنه ی زنده اجرا میممکن، اونم اول صبح توی برنامه

 کنه.رو قطع می

 

 ون چاقو بچه؟مگه نگفتم دست نزن به ا -

 

هام مامان رو مالمت گیرم و با چشملبم رو گاز می

دونم ناراحته ولی نباید این کار رو بکنه، کنم، میمی
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ده به ارها رو داره انجام میکهمین که نیما یه سری 

 ست.نظرم خود معجزه

دم و حین مرتب کردن موهای نگاهم رو به نیما می 

 گم:طالیی رنگش با لبخند می

 

ببین نیما، هر جاییمون که درد کنه، اگه یکی که  -

 شه، باشه؟دوسمون داره بوسش کنه، زود خوب می

 

 بندم.زنه و من چسب رو روی زخمش میلبخند می
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کنه، مامان با اخم ظرف پنیر روی سفره رو جا به جا می

ای نخی که تا روی نگاهم رو از اون پیراهن سرمه

 گم:به نیما می تر روگیرم و آرومزانوشه می

 

خوام اون انگشت کوچولوتو بوس خب، االن من می -

 کنم تا خوب بشه، باشه؟

 

گیره و من چند بار پشت هم روی لبخندش عمق می

 بوسم.و میرچسب 

 

 سالم. -
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ای مامان از شنیدن صدای سپاس هین ترسیده

شه و کشه و ظرف شکر از دستش ول میمی

 کنه. بدی ایجاد میبرخوردش با فنجون چای، صدای 

 

ای واسه چنگ زدن روسریش از روی پشتیه فیروزه

 کنه که خنده داره.رنگ پشت سرش، اینقدر عجله می

دستش رو سمت مامان  سپاس چند قدم جلو میاد و

ه، االن دیگه کبودیه کنار چشم و لبش به وضوح گیرمی

 مشخصه.

 

خواستم بترسونمتون، فکر کردم نسیم ببخشید نمی -

 ته من اینجام.گف
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ی اهمیت لقمهدم و بیهام رو روی هم فشار میلب

گیرم. مامان هم انگار تازه کوچیکی واسه نیما می

خیال اون اس چیه که بیپیادش افتاده که نسبتش با س

 ده.شه و خیلی سر سنگین جواب میروسری می

 

سالم، نه نگفته بود اینجایین، چه بالیی سرت اومده،  -

 ده!؟صورتت کبو

 

از بعد اون آبرو ریزی، این اولین باریه که مامان و 

 سپاس روبه رو شدن. 

بعد این همه روز، اونم با این سر و وضع و صورت کبود 

ی، از همه بدتر پیراهنی که رد خون خشک مو دست زخ

 کنه.میرو بد  ی روش حالمشده
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کنه و با سر پایین سپاس کمی این پا و اون پا می 

 گه:یافتاده م

 

 چیزی نیست، دزد زده بهم. -

شم، بفرمایید صبحانه بخورین من مزاحم شما نمی

 رم.می دارم

 

ه، یه بده که چقدر معذحالت صورتش کامالً نشون می

رو روی داره که مامان دستش قدم سمت در برمی

شه، بمیرم برای پا ذاره و از جاش پا میزانوش می

 دکتر. دردش، باید هر چه زودتر ببرمش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کجا؟! -

بیا صبحانه بخور، ما این جوری مهمون نوازی 

 کنیم، پسر جان.نمی

 

ی بعدی خوام لقمهذارم و میلقمه رو توی دهن نیما می

ورم که مامان خیلی نامحسوس لگدی به رونم خرو ب

 کوبه.می

 

 و تعارف کن.نسیم جان؟ شوهرت -

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم
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همه مهربونی هم خوب نیست، چه زود  نهه شوهر. ای 

 رو.خونه دادش توی حیاط همینیادش رفت داد و بی

کنم، ولی مجبورم چیزی بگم تا مامان نگاهش نمی 

 ه.نشک نک

 

 بیا بشین شوهر، صبحانه بخور بعد برو. -

 

ره، لبخندی واسه مامان با چشم غره یه قدم جلو می

زنم، اولین ی پشت سرش میشده اون موهای گوجه

باریه پیش مردی به جز بابا روسری سرش نیست، 

 شه دیگه.خب داماد محرم می
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و بده من بندازم توی ماشین اینجوری که بلوزت -

 بری. یتوننمی

 

کشه و با سری که پایین سپاس دستی به سرش می

کنم ده، عجیبه که حس میانداخته جواب مامان رو می

 خجالت کشیده.

 

 کنم.رم خونه لباس عوض می، میماشین دارم -

 

 ره.کنه و سمت آشپزخونه میمامان دیگه اصرار نمی

شه و با نیم نگاهی به سپاس دست به کمر می 

 گه:ای پایینی میدآشپزخونه با ص
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باز به روت خندیدم دور برداشتی؟! این چه طرز  -

 حرف زدنه؟

 

ی کوچیک پنیری رو که گرفتم تو دهن نیما لقمه

 م.ذارمی

 

 همینی که هست. -

 

 ده.فکش رو روی هم فشار می
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شه اینجا چیزی بهت بگم، کجا بشورم حیف که نمی -

 و؟و صورتمدست

 

کنم و نگاهم رو ازش می هبا انگشت به بیرون اشار

 گیرم.می

ده برم شعور اجازه نمیره. حقشه بیحرصی بیرون می

 دیدن آقا بزرگ.

 

شینه، و کنارم می گردهمامان با سینی چای برمی

 گیره.ندازه و بازوم رو نیشگون مینگاهی به در می
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گی این پسره اینجاست؟ دیشب ذلیل شده، چرا نمی -

 چی شده؟ شاومده تو نگفتی، دست

 

 مالم.جای نیشگون رو می

 

و کندی، آخر شب اومد. چیکار آی... مامان گوشتم -

 کردم؟اومدم بیدارت میکردم میمی

 

 کردی...دار میآره بی -

 

 دیم.با وارد شدن سپاس دیگه ادامه نمی

 شینه، دقیقاً روبه روی من.جلو میاد و کنار نیما می 
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 گه:لبخند می کشه و بادستی به سر نیما می 

 

 چطوری پهلوون؟ -
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 ۲۹۸پارت#

 

 

ندازه و من حرف نگاهش رو نیما نگاهی بهم می

خواد تأیید کنم که غریبه نیست، آخه این خونم، میمی

هام روی هم بچه هیچوقت ندیده این مرد رو، چشم

 ذارم.می

 

 داداشی این آقا سپاسه، دوست ماست. -
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 زنه.لبخند می نیما

شه، کنه و من قند توی دلم آب میرو بلند می تشسد

 خواد باهاش دست بده.ای خدا... می

 گیره.سپاس با خوش رویی دستش رو می

 

 خوشحالم که با مرد خونه آشنا شدم. -

 

ذاره و دامن پیراهن مامان چای رو جلوی سپاس می

کنه، من خوب ایش رو روی پاش مرتب میسرمه

ت سپاس عاً اگه اطالع داشطنم چقدر معذبه، قدومی

اینجاست این پیراهن کوتاه رو واسه پوشیدن انتخاب 

 کرد.نمی
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 شه.بخور پسرم سرد می -

 

 ممنون. -

 

شم و سپاس های آویزون مشغول خوردن میبا لب

کنه، فکرش اینقدر فقط با لیوان چایش بازی می

 وه.شنمشغول هست که سؤال مامان رو اصالً نمی

 

 ؟همادرت خوب -
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همچنان خیره به لیوانه، نگاهم رو از زخم روی لبش 

گذرونم، اصالً گیرم و کبودیه چشمش رو از نظر میمی

 انگار اینجا نیست.

 زنم.برم و چند تا بشکن توی هوا میدستم رو جلو می 

کنه و سؤالی نگاهم به خودش میاد و سرش رو بلند می

 کنم.می

 

 جان؟ -

 

 چرخه.کنم که سمتش مییمبه مامان اشاره  با ابرو

 

 جانم... چیزی گفتین؟ -
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رنگ رو جلوی دستش مامان مربای هویج خوش

 ذاره.می

 

 گفتم مادرت چطوره؟ -

 

کنه، یه اخم عمیق، انگار اسم مادرش که میاد اخم می

 ریزه.همه چی بهم می

 زنه.با صدای پایینی پچ می 

 

 خوبه. -
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و حسابی که قسمت نشد درستسالم برسون، ما  -

و عقد کردین، این م، حاال شما عجله داشتینفامیل بشی

 ها یعنی چی؟!دوری

 چند ماهه عقد هم شدین، اولین باره میای اینجا. 

 

کنه و سرش رو تکون سپاس گلوش رو صاف می

 ده.می

 

 ی زیاد کاری، واسه همونه.بگیم... مَشغله -

 

هم  وادگی تا حاال باچقدر مَشغله که یه شام خان -

 نخوردیم؟
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گیرم مادر خوش خیال من، اون چه لبم رو گاز می

 دونه که این ازدواج یه دشمنیه نه دوستی.می

 

حتماً توی اولین فرصت، شما هر وقت خواستین  -

 شه.تشریف بیارین، مامان هم خوشحال می

 

کنه و حرصی زنم که با اخم نگاهم میپوزخندی می

 گه:می

 

 ارین دیگه؟ی... امشب تشریف مشما -
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کنم من واسه پیدا کردن اون چک و نگاهش می

ها هم شده باید توی اون خونه باشم، پس سرم سفته

 دم.رو تکون می

 

 آره میام. -

 

 بینمت.باشه، پس شب می -

 

 شه.به محض تموم شدن حرفش از جاش پا می

 

 من باید برم خداحافظ. -
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 به سالمت پسرم. -

 

نفسم رو کنه همراهیش کنم، با ابرو اشاره میمامان 

 شم.دم و از جام پا میبیرون می

 گم:هاش میریم حین پوشین کتونیاز در که بیرون می

 

 کنه؟دستت درد نمی -

 

نور کم جون آفتاب اول صبح مستقیم به صورتش 

 هاش رو جمع کرده.تابیده و چشم

 

 مهم نیست. -
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های تو هم ن اخمکنه و با هموکمرش رو صاف می"

 تا غروب بمونی اینجا، میام دنبالت.اگه  "دهمی دامها

 

 ندازم.ابروهام رو باال می

 

نه... فردا کالس دارم، خیلی عقبم، باید برم درس  -

 بخونم.

 

 ده.ندازه و سرش رو تکون مینگاهی به صورتم می

 

 باشه خداحافظ. -
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 خداحافظ. -
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 ۲۹۹پارت#

 

 

**** 

 

به زیر زمین  های منتهیروی پله ،های توی همبا اخم

 جوام.ی ناخونم رو مینشستم و کالفه پوست گوشه

 ه؟تونه گذاشته باشکجا می 

 یعنی امکان داره اصالً توی خونه نباشه!؟ 

من همه جا رو گشتم و حتی چند بار سلطان خانوم 

 مچم رو گرفت و مجبور شدم مزخرف ببافم به هم.
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رسه شرکتشه و حتماً آخرین جایی که به ذهنم می 

 .اونجاست

شم و سمت زیر زمین اما با نا امیدی از جام پا می 

کشونه. واردش اینجا می رم، یه چیزی من رو بهمی

 شم.می

کشم و کلید اینجا زیادی تاریکه، روی دیوار دست می

کنم، نور زرد رنگ کم جونی فضارو برق رو پیدا می

ی وسیله که روی لکنه، یه اتاق کوچیک، با کروشن می

 همشون پر از خاکه.
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دم و هدف هر چیزی که دم دستم میاد تکون می بی 

شه، هام آویزون میکنم، لبیزیر و روش رو نگاه م

 اینجا به جز لوازم داغون قدیمی هیچی نیست.

 

خارج بشم، چشمم به  خوامی آخر، وقتی میاما لحظه 

گه م میهخوره و یه حسی بی کوچیک مییه صندوقچه

 تونم اون تو پیدا کنم.یه چیزی می

 

 کنم.رم و درش رو باز میبا عجله سمتش می 

ی حسابی ند تا کتاب و یه دفترچهیه سری کاغذ و چ 

 قدیمیه رنگ و رو رفته.
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شه، کنم و چیزی دستگیرم نمیهارو بررسی میکاغذ 

زنم و کتابم هشت کتاب سهراب سپهریه، لبخند می

 دارم.یدفتر رو برم

کنه، یه چیزی مثل دفتر خاطراته، با نظرم رو جلب می 

رو کم و تونیکم عجله توی کمر شلوارم پنهانش می

 رم.های بلند سمت اتاقم میکشم روش و با قدممی

 

کنم، اوایلش کمی شینم و بازش میروی تخت می 

 ست.های عاشقانه شعر و متن

 ه.شرم و نظرم جلب میتر میچند ورق جلو 
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ست، یه روز آفتابی خیلی داغ ولی )امروز سه شنبه

قشنگ، چون امروز باز دیدمش، وای وقتی نگاهم به 

هایی لرزه، چشمافته، دلم میهای سبزش میچشماون 

های ندازه، یه جنگل پر از درختو یاد جنگل میکه من

ها پشت در سر به فلک کشیده. دوست دارم ساعت

ی یه کلید انداختن به در و زهابشینم، تا فقط به اند

 رفتن توی خونه ببینمش.

بینمش یه لحظه هم نیست که هر وقت می دست خودم

ره، اصالً هر روزی که ند از روی لبم کنار نمیلبخ

 شه.های رنگی میبینمش اطرافم پر از پروانهمی

امروز، زری گفت واسش عشوه بیام تا بفهمه دوسش  

طوری میان من که بلد چدارم، ولی آخه عشوه رو 
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نگاه نیستم، این خیلی بده، باید یاد بگیرم. آخه حتی یه 

 رش پایینه.ندازه، همش سکوچیک بهم نمی

 و دیده؟کنم اصالً تا حاال مندارم فکر می 

 کنم ببینه(فکر نکنم، ولی یه کاری می 

 

هاش تو این صفحه تموم شده دو ورق رو رد نوشته

 خونم.کنم و باز میمی

 

دونم سوزه، می) امروز جالل اینجا بود. دلم براش می

 شه؟دوسم داره ولی مگه عشقم زوری می

و گرفته که پرهام کنم آه جالل منر میگاهی اوقات فک

 کنه(بهم نگاه نمی
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شه، وای... در مورد عمو پرهامه، هام درشت میچشم

 کنمسرم رو بیشتر توی دفتر فرو می

 

 همه کنمدیدمش، ولی حس میندونم چند روزه )نمی

من فقط با یه جفت چشم  چی رنگ باخته، آخه زندگی

هارو یک هفته شه و من اون چشمسبز رنگی می

 ندیدم.

اما باالخره دل رو زدم به دریا، اینقدر با خودم فکر 

کردم چیکار کنم که یه نگاه به من بندازه، تا اون مغز 

جهانگیر  گم،کوچیکم کمکم کرد. اه چی دارم می

گه مغزم کوچیکه، انگار خودمم باور همیشه بهم می

 کردم.
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تی که بگذریم، جلوی راهش ایستادم اون کالغ لعن 

روی سیم برق نشسته بود، اینقدر قارقار کرد که 

دوست داشتم با سنگ بزنمش. آخه مامان سنوبر 

گه، کالغ بد خبره، استرسم دو برابر شد مدام به می

 و نبینه. تا کسی من مکرداطراف نگاه می

 

از سر کوچه که دیدمش، دست و پام هم مثل دلم 

ن قامت بلند و شروع کرد به لرزیدن، مثل همیشه با او

ریشی که زیادی بهش میاد، با سر پایین افتاده سمتم 

اومد و من حتی به اون نور آفتابی که به موهای خرمایی 

 کنم.خوشرنگش، تابیده حسودی می
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م، خیالم که از نبودن کسی اطراف انداخت هنگاهی ب نیم

راحت شد، راه افتادم سمتش، همین که بهش رسیدم، 

 دم و پخش زمین شدم.مثالً سکندری خور

 خواستم منخب... با تصوراتم جور در نیومد، چون می 

 رو بگیره که نیوفتم ولی نگرفت.

 

اولش شوکه به منی که مچ پام رو چسبیده بودم و آه و  

 کردم نگاه کرد و بعد کنارم نشست.الکی می یناله

 ش ضعف رفت.دلم از شنیدن صدای مردونه 

 

 خوبی آبجی؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۰۰پارت#
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 خوبی آبجی؟ -

 

های کوچولویی که توی قلبم به پرواز در ی پروانههمه

دلم اومده بودن یهو باالشون شکست، وای خدا 

جی، ولی مگه بگه آرو بکنم به من می خواد موهاشمی

ری کنی و نمیهای جنگلیش نگاه شه تو چشممی

 براش؟

 هام رو آویزون کردم لب 

 

 کنه.پام خیلی درد می -
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دونم چی توی صورتم دید که کمی مکث کرد و بعد نمی

 با لبخند چشمش رو انداخت پایین.

 

خوای کمکت کنم .. میاشکالی نداره، خوردی زمین. -

 پاشی؟

 

که بغلم کنه و تا خونه ه االن آرزومه کباید بهش بگم 

 ببرتم؟

 ی پهنش.وای... فکر کن، سرت رو بذاری رو سینه 

 کنه.انگاری خیلی توی فکرم که صدام می 

 

 آبجی...؟ -
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 خوب نیستی؟ 

 

کنه. دست خودم کنم. چرا هی تکرارش میاخم می

 شم.نیست که عصبی می

 

 من مگه آبجیتم؟ هی آبجی آبجی، اه... -

 

زنه و من واسه اون چال کوچیک زیر خند میلب زبا

 رم.چشم چپش ضعف می

کنم، نیشم تا بناگوش کنم دارم پرواز میحاال حس می 

 پره.شه و ابروهای پرهام باال میباز می
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اگه خوبی پاشو برو خونتون، سر ظهره، خوب نیست  -

 اشه.یه دختر توی کوچه ب

 

 کنم.ناز می

 

 کنه.یمچطوری برم؟ پام درد  -

 

 برم بگم خواهرم بیاد کمکت؟ -

 

 کنه.خوره تو برجکم اه چرا خودش کمک نمیمی

 

 کنی؟چرا خودت کمکم نمی -
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 و بگیر پاشم.دستم 

 

 کشه.دستی به پشت سرش می

 

 آخه... نامحرمی آبجی. -

 

ره ادم میشم و یکنم و حرصی از جام پا میباز اخم می

 آوردم.که داشتم ادا درمی

گیرم و حین دارم رو زیر گلوم سفت مینگی گلرچادر 

رم، دقیقاً برعکس غر زدن سمت در خونمون می

 رفتم.مسیری که باید می

 وای... من چقدر گند زدم امروز. 
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گی آبجی؟ مگه آبجی نامحرمه؟ نامحرم...؟ مگه نمی -

 ...ها اهخواد بگیرهو مییه دستم

 

 .وارد که شدم تازه فهمیدم چه گندی زدم

کنه، حتماً باز جالل اومده ای بابا باز مامان صدام می 

ی نچسب خب زنی اینجاست پسرهسر و تهش رو می

 خوامت زور که نیست(نمی

 

ی بعد عمو پرهام رم صفحهگیرم و میلبم رو گاز می

 همون موقع هم گیر این محرمی و نامحرمی بوده، بابا

نم و زدختره اینقدر واست نقشه کشیده، لبخند می

 خونم.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 رو واسه جالل خواستگاری کرد. ) امشب، باز عمو من

خوام رو نمی گم جاللدلم خیلی گرفته، چرا هر چی می 

 ده، هیچکس اهمیت نمی

رو دوست دارم، ولی  تونستم بگم من پرهامکاش می

 ت داره یا نه.رو دوس دونم اونم منآخه من که نمی

عوض شده. دیشب که  یکنم یه کماما جدیداً حس می

درست کرده بود کشتم خودم رو تا من ببرم مامان آش 

گفتم با پروانه خواهر پرهام دوست شدم ولی دروغ 

شون از ما فراریه، مگه ما ی خانوادهگفتم، اونم مثل بقیه

 چمونه؟

کاش پرهام بدونه از وقتی عاشقش شدم یه روزم  

 نمازم غذا نشده.
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لی سلیقه تزئین کردم، کبگذریم ظرف آش و که با  

 م واسشون.برد

چادر و با دندونم گرفتم و در چوبیشون رو با مشت 

 کنه.کوبیدم، دل تو دلم نبود که کی در رو باز می

 آهم وقتی در اومد که داداشش پوریا در رو باز کرد. 

رو تعارف  وا رفتم و چادر رو محکم تر گرفتم و سینی 

 کردم....(

 

دفتر  زه و نگاهم رو از روییردلم هری پایین می 

 گه.گیرم، بابای من رو میمی

 بمیرم براش. 
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 خونمدم و باز مینفسم رو مثل آه بیرون می 

 

 سالم بفرمایید؟ -)
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 ۳۰۱پارت#

 

 

 زنه.لبخند می

 

 دستت درد نکنه، صبر کن االن کاسه رو میارم برات. -

 

اون  ههای آویزون شده بدم و با لبسری تکون می

 نم.کبره نگاه میی آشی که داخل میکاسه
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چقدر توی دلم واسه بازه، چی رنگ می حاال دیگه همه

اون قامت بلندی که قراره اون ظرف رو ازم بگیره 

 .ضعف کردم

 

مغموم و شکست خورده از دیداری که نصیبم نشده، 

شه و این بار با کشم که در باز مینفس عمیق می

ی آش خالی شده تو دستش، جلوم دیدنش که با کاسه

 شه.ایستاده، نیشم تا آخرین حد باز می

 

 ست دختر اینجوری بخنده خانوم.خوب نی -

 

 ندازم.بندم و سرم رو با خجالت پایین مینیشم و می
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ذاره و صداش رو پایین میاره، کاسه رو توی سینی می 

ولی واسه من بلند ترین صدای ممکنه چون تا خونه 

 شه.سرم اکو می وبارها ت

 

داداش گفت تو آش آوردی، گفتم کاسه رو بیارم تا  -

 ببینمت.

 

کنم لبخند گیرم و نگاهش میم رو با ضرب باال میسر

 رو لبش واسم قشنگترین نقاشیه تو دنیاست.

 

من این حرفش رو هر جوری که خودم بخوام معنی 

 کنم.می
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دم می تاومده تا من رو ببینه، آب دهنم رو پر صدا قور 

می که از ده و من همچنان با قدرت تکلکه ادامه می

 .کنمدست دادم نگاهش می

 

 دستت درد نکنه بابت آش. -

 

ی جلوی شم که پام از رو اون تک پلهاینقدر هول می

م با یا علی گفتنش یکی خوره و جیغ خفهدر لیز می

 شه... (می

 

 نسیم؟ -
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 کنم.مش مییبندم و زیر تخت قاترسیده دفتر رو می

کنم، تا با عجله رو تختی بادمجونی رنگ رو مرتب می 

 ختگی روش مشخص نباشه.آثاری از بهم ری

دقیقاً حس یه دزدی رو دارم که موقع ارتکاب جرم  

 دستگیر شده.

وای... اگر بفهمه که من وسایل مادرش رو گشتم زنده  

 ذارتم.نمی

 

موهام  ایستم و دستی بهی میز توالت میجلوی آینه

گلدون  کشم، اینقدر عجله دارم که دستم بهمی

کنه و صورتم از می کاکتوس روی میز توالت برخورد

شه، ولی اهمیتی های ریزش جمع میسوزش تیغ

دوام، اما قبل از اینکه من بازش دم و سمت در مینمی
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شه و محکم به دماغم کوبیده کنم، در با ضرب باز می

 شه.می

 

ی صورتم کشم و دستم رو روجیغ دردناکی می 

 شم، وای چه درد بدیه.ذارم و خم میمی

 

 .شنومصدای متعجبش رو می بینمش ولینمی

 

 کردی تو؟پشت در چیکار می -

 

خواد هرچی فحشه نثارش کنم، لعنتی فقط بلده دلم می

 بهم آسیب بزنه. 
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ی... حاال کار واجبت چیه که پاشدی اومدی دنبالم!؟ وا

 رم.اخیلی درد د

 هام پر از اشک شده.اینقدر زیاد که چشم

 

 پاشو ببینم چی شده؟ -

 

شینه بینه، دستش روی کتفم میم رو که میبی اعتنایی

 کنه.و به زور کمرم رو صاف می

 

 گم.پاشو بهت می -
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هر دو دستم رو بینیمه و نای حرف زدن ندارم.  

کنم اگه دم و حس میرو به هم فشار میهامچشم

 کشه.کنم استخون بینیم تیر می نبازشو

  

 و.وردار دستت -

 

 نالم:می

 

 کنه.درد می -

 

 گه:کنه و با صدای جدی تری میمی مکث میک
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 جهنم... بردار ببینم چی شده. -

 

 کنم.هام رو باز میچشم

صورتش دقیقاً یه وجب با صورتم فاصله داره. کبودی  

نفش شده، بزیر چشمش تغییر رنگ داده و االن کامالً 

 توپم.کنم و عصبی میاخم می

 

 شده؟ خوای ببینی چیاگه به جهنم، پس چرا می -

 

 شه.اخمش عمیق تر می

 

 زبونت دراز شده؟ -
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 دم،کنم و جوابش رو نمیهام رو جمع میلب

 خوام دعوا کنم.االن اصالً نمی 

ی اون دفتر رو خوام بره گمشه تا من ادامهفقط می 

 بخونم.

 

ارش رد بشم که با دست چپش به کمرم م از کناخومی 

یی بهم زنه و با تمام تالشم واسه رهاچنگ می

 چسبه.می

 

 بذار برم... -
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 گه:خیلی خونسرد می

 

و بردار ببینم چه بالیی سر دماغت اومد. من از دستت -

 زن ناقص خوشم نمیاد.

 

 گم:هایی که ریز شده میبا چشم

 

ترم، مخصوصاً با خوشگل وتازه اگه ناقصم بشم از ت -

 هایی که دیروز کشیدن برات.نقاشی این

 هاتم میاد....بنفش به رنگ چشم 
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 ۳۰۲پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ی لبش واسه یه لحظه دونم توهمه یا واقعاً گوشهنمی

نه و اون اخمی که فکر کره، اما زود جمعش میباال می

 شینه.کنه رو صورتش میکنه خیلی جذابش میمی

 کنه.خب از حق که نگذریم جذابش می 

 

 و بردار کم حرف بزن.دستت -

 

ندازم که دست راستش رو بلند تخس ابرو باال می

شه، با همه دردی که کنه و صورتش از درد جمع میمی

 ندازه.ن میتو دست زخمیش داره به زور دستم رو پایی
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تونم مهارشون کنم خیره هایی که نمیبا اخم و اشک 

های گربه ایشم که با دقت خیره به ون چشماتو 

کنم خیلی داغون شده، دستش رو میدماغیه که حس 

کنه و با دو انگشت شست و اشاره دماغم رو بلند می

 کنم.گیره، صورتم و جمع میمی

 

 آییی... -

 

 ندازه.ش رو پایین میکنه و دستکمی مکث می

 

 نکاش اون دستی که پشت کمرم گذاشته و باهاش م 

 ده هم برداره.رو به خودش فشار می
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 و لوس نکن هیچیت نشده.خودت -

 

 دماغم داغون شده، هیچی نشده؟ -

 شد؟حتماً باید خورد می 

 

 گه:سرش رو جلوتر میاره و خیره به بینیم می

 

 ثاری نیست.بینم، هیچ آمن که چیزی نمی -

 

کوبم که صورتش جمع ش میحرصی مشتی به سینه

ذاره، اون رو روی جای ضربه می ششه و دستمی
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گیره توی ذهنم جون میش کبودیه بزرگ روی سینه

 گم:ولی بی اهمیت می

 

 نبایدم ببینی، چون خودت زدی داغونش کردی. -

 

 ده.و بیشتر به خودش فشار میمن

شه، من دارم برقی می حالت صورتش یه جور خاصی

 ودم.بش نبینم که تا حاال متوجههاش میرو توی چشم

 زنه.ره و پچ میی لبش کمی باال میگوشه 

 

 بوسمش که خوب بشه؟می -
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کنه و جلو میاد، با پره. سرش رو خم میابروهام باال می

کنم که رو بینیم هاش نگاه میهام اینقدر به لبچشم

زنه و من واسه یه چیکی روش میی کوشینه و بوسهمی

 بندم. م رو میهای چپ شدهلحظه چشم

 

ی کوفتگی که توی بینیم ره، با همهضربان قلبم باال می

ی بوسه هاش اون نقطهکنم، گرمی و نرمیه لبحس می

 زنه.رو آتیش می

 

 خوب شد؟ -

 

دم. خیره به اون تیکه ته ریش آب دهنم رو قورت می

 زنم.بور زیر لبش پچ می
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 جادو کردی مگه؟ -

 

ه تا رهای سرخی داگزه. چه لبی لبش رو میگوشه

 حاال دقت نکرده بودم.

 

گفتی، هر جات که درد مگه... خودت به نیما نمی -

 شه؟کنه، کسی که دوسش داری ببوسه خوب میمی

 

 کنم.کنم و صورتم رو جمع میهاش نگاه میبه چشم

 

 دادی؟هام گوش میبه حرف -
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 فتم کسی که دوسش داری.گ 

 

م رو شکمی جلوتر میاد و یه تیکه از موهای کنار گو

 ده.م رو میگیره و حین پیچوندن دور انگشتش جوابمی

 

زنی، انتظار نداشته باش وقتی بلند بلند حرف می -

 و بزنم به نشنیدن، قطعاً کر نیستم.خودم

 

 کشم.موهام رو از دستش بیرون می

 

ونی به خودت بدی تا من بفهمم تونستی یه تکمی -

 اونجایی.
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بینیش رو به بینیم  کنه ولبش رو با زبون تر می

 کشه.می

 

 انگار اثر کرد. -

 

 گم:متعجب می

 

 چی؟ -

 

 کنه.با ابرو به بینیم اشاره می
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بوسم رو دماغت، البد درد نداری که زبونت خوب کار  -

 کنه.می

 

 کنم.جوام و اخم میلبم رو از تو می

 

 شه ولم کنی؟می -

 

 شه.کنه و ازم جدا میکمی مکث می

گرده و با اخم به یلب همیشگیش برماباز به همون ق

 کنه.بیرون اشاره می
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و فرستادم بره، دخترش مریضه برو آشپزخونه ایران -

 یه چیزی واسه شام درست کن.

 

 کنم.متعجب به خودم اشاره می

 

 من!؟ -

 

 ه.زنهاش رو به کمرش میدست

 

 نه پس من... -

 

 شممثل خودش دست به کمر می
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 ن آشپزتم؟مبه من چه... مگه  -

 

م نیشش گم که با هر جملهکنم دارم جوک میحس می

 کنه.شه و به زور جمعش میکج و کوله می

 

باالخره باید ببینم سرم کاله رفته یا نه اصالً آشپزی  -

 بلدی؟

 

ره، وش مینگاهم از تیشرت تنش سمت باند روی باز

چه غوغایی به پا کرد سلطان خانوم بعد از دیدن 

 .وضعیت سپاس
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 بلدم. -

 

 خوبه پس بجنب خیلی گشنمه. -

 

کنه هایی که توی جیبش فرو میگه و با دستاین و می

 شه.از اتاق خارج می

 

نگاهم رو با حسرت از اونجایی که دفتر رو مخفی  

 افتم.گیرم و پشت سرش راه میکردم می

 بازم وقت هست که بخونم. 
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 ۳۰۳پارت#
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*** 

 

 

این دفتر خالصه شده، رم توی خوندن کتمام فکر و ذ

دم تا یه وقتِ خالی ا عجله انجام میی کارهام رو بهمه

و البته بدون مزاحم پیدا کنم تا یه گوشه بشینم و 

 خاطرات سلطان خانوم رو بخونم.

 

کشم و چهار زانو روی تخت نشستم، نفس عمیقی  می

کنم و جلد قهوه ای رنگ تاپ قرمز تنم رو مرتب می

کنم و از جایی که ولش تر رو خیلی زود بازش میفد

 دم. امه میکردم اد
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های خشک توی دفتر رو واسه پیدا یکی از همون گل

 ی مورد نظرم الش گذاشتم.کردن صفحه

 

 چی شد، خوبی؟ -)

 

کنم و چادرم رو سفت تر ای میی مسخرههخند

 گیرم.می

 

 هیچی خوبم. -
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ذارم و تا به فرار می دیگه طاقت موندن رو ندارم و پا

و پشت سرم حس وارد خونه بشم نگاهش رزمانی که 

 کنم.(می

 

کنم و چند هارو لمس میی الی برگهگل خشک شده

 ش رو بخونم.رم تا ادامهبرگ جلو می

 

)یه هفته از اون روز گذشته، پرهام با همون یه جمله 

 دنیا رو بهم داده.

واسه خوشحالیم  کردم هیچیدنیایی که تا حاال فکر می

ارم که با دنیا جفت چشم جنگلی د نداره، اما حاال من یه

 .کنمعوض نمی
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دونم بهم بی میل نیست جون گرفتم ولی همین که می 

 همه چی بدجوری به هم پیچیده.

 

کنه که عقد کنیم ولی مگه عمو خیلی داره اصرار می 

 من چند سالمه؟

 ؟دنساله رو شوهر می ۱۵اصالً مگه دختر  

گیر تر از همه جالله، امروز باز اینجا بود، با جهانبد 

 اومده بودن. 

ره، خیلی اخالق اصالً آبم با جهان توی یه جوب نمی

 خاصی داره.

 کنه.انگار که از دماغ فیل افتاده. همش امر و نهی می 
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ها یه چیزیش هست، کسی که ماهی اما جهان این روز

ن همش دم دره و اومد اینجا االیه بار به زور می

 ی برده باشه.ی پرهام اینا، نکنه بوینگاهش به خونه

 وای اگه فهمیده باشه؟

 

ی روسریه قرمز گلدارم رو روی سرم با استرس، گوشه

کنم، تا هندونه رو واسه بریدن از توی حوض مرتب می

بیرون بیارم، هوا حسابی گرمه ولی آب حوضمون 

 همیشه یخه.

 و سکوی کنار در نشسته ورنیم نگاهی به جالل که 

کنه که همیشه نگاهم می ندازم، اینقدرخیره به منه می

 زنم.شم و گند میدستپاچه می
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شه و خوام هندونه رو بردارم که از جاش پا میمی 

شه و هندونه رو از آب بیرون سمتم میاد، خم می

 کشه.می

قدش خیلی از جهانگیر بلند تره، چشم و ابروی مشکی  

مالً شبیهه عموئه، گفتم چشم مشکی؟ اصالً اشون ک

ز رنگ دیگه ای هم واسه چشم وجود مگه به جز سب

 داره؟

ی لبم نشسته دست خودم نیست لبخندی که گوشه

کنم احساساتمم دست خودم آخه به پرهام که فکر می

 نیست.

 

 سلطان؟ -
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صداش منو به خودم میاره، از اون باغ پر گلی که تا 

 شم توی حیاط و کنار جالل.رت میپاالن توش بودم، 

ندازم. االن با خودش فکر ین میسرم رو با خجالت پای 

 کنم.کنه من به اون با لبخند نگاه میمی

 

دونی چقدر خاطر خواتم جونم واست خودت می -

دونم عمو به ره. بیا به این عقد رضایت بده، من میمی

 کنه.خاطر تو دست دست می

 

خون گز گز که صورتم از هجوم  ماینقدر خجالت کشید

 کنه.می

 گم:شنوم میکه خودمم به زور می با صدای پایینی 
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 تو مثل داداشمی. -

 

ندازه حاضرم قسم بخورم، شنیده سرش رو پایین می

خواد نشون بده که که صورتش اینقدر قرمز شده و نمی

 زنه به اون راه.خودش رو می

 

 چی گفتی؟ -

 

خشن کنم خیلی آخه حس می .کنمترسیده نگاهش می

ترسونه، بیشتر منو میهای تو همش که اینو گفت اخم

دونم چرا آخه ی زندگیم از جالل ترسیدم نمیمن همه

ترسم، آب همیشه باهام مهربون بود ولی باز ازش می
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دم تا جواب بدم، اما جهانگیر دهنم رو قورت می

 کنه. صداش می

 نم.کو من نفس حبس موندم رو آزاد می

 

 

 جالل بدو اومد بدو. -

 

 ره.در میکشه و سمت جالل پوفی می

خوام نگاهم رو از قامت بلندش بگیرم و برم داخل می

 ده.اما فضولی اجازه نمی

رم و سرم رو بیرون پاورچین پاورچین، سمت در می 

 برم.می
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شه اینکه هام درشت میبینم چشمبا چیزی که می

 ه داد به جهانگیر؟ی... اون کاغذ چستپروانه

 

وارد خونه چرخه بدو بدو سر جالل که سمتم می

 شم.می

اینقدر ترسیدم که انگار مچ من رو موقع حرف زدن تو  

 .کوچه با یه مرد گرفتن

 وای... یعنی پروانه با جهانگیر چیکار داشت؟ 

 اگه باباش بفهمه، اگه پرهام بفهمه...( 

 

شم ده خیره میشهای ریز بندم و با چشمدفتر رو می

 به دیوار روبه رو.
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ا خودش با پسر مردم تو کوچه نامه عمه پروانه رو ببین 

 ده.رد و بدل کرده اونوقت به من گیر می

 بر شیطون لعنت.
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 ۳۰۴پارت#

 

 

ای به دیوار و اون تابلوی بزرگ از تک اسب چشم غره 

رم، انگار که مشکی که توی ساحل در حال دوییدنه می

 مه جلو رومه.ع

خوام به خوندن ادامه بدم که صدای صحبت سپاس می

 شنوم.رو از پشت در می

 زنه.انگار با تلفن حرف می 
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کنم و روش با عجله، دفتر رو زیر بالشتم پنهان می 

 کشم.دراز می

 شم.زنم و به در خیره میتند تند موهام رو کنار می

 ندازه.شه و نگاهی بهم میوارد می

ده و با گوشی رو روی گوشش فشار میدستش  هبا ی 

ی پیراهن جین توی تنش رو باز دست دیگه دکمه

 کنه. می

 

 ده...و نمیتونم پیداش کنم جواب تلفنمنمی -

لبش رو  یزنه و گوشهدستش رو به کمرش می"

خواد مشکوک بشی... بهش اعتماد ... نمی"جوئهمی

 .کنم... صبر کندارم... خودم درستش می
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 کنم.خیره نگاهش می

به مدل ایستادنش و ژست جذابی که واسه خودش  

ی های باز و سینهساخته، اون پیراهن تنش با دکمه

پهنی که توی دیدمه، چیزی نیست که بشه ازش چشم 

تونه آرزوی هر زنی رد از روی ظاهر میبرداشت، این م

 باشه.

 صورتش هنوز آثار کبودی داره ولی خیلی بهتر شده.

 

 خوای؟باز چیزی می -
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شه، دست به کمر ایستاده و با م بهش جلب میتوجه

 کنه.ی چپش خم کرده نگاهم میگردنی که روی شونه

جوام و اخم ی لبم رو میکی تلفنش تموش شد؟ گوشه

 کنم.می

 

 چی؟ -

 

 با صورت جمع شده از درد، پیراهن رو از تنش بیرون

 کنه.کشه و روی صندلی پرتش میمی
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زنی گفتم شاید و لبخند مییه جوری خیره شدی -

 خبریه؟

 

 کنم.هام رو تنگ میچشم

 

 چقدر تو خود برتر بینی آخه... -

 

ی اتاق شلوارکش جلو میاد از توی کمد دیواری گوشه

 :گهه و حین تن زدن میداررو برمی

 

 ام؟!چی -
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دم پتو باز نگاهم رو به اون اسب مشکی روی دیوار می

کشم دقیقاً تا گیرم و کمی باال میی مشتم میورو ت

 .کنمو تکرار میم روی چونه

 

 خود برتر بین. -

 

 شینه.روی تخت می

کنم و نور از باال بهش اینجوری که از پایین نگاهش می

هاش تیره تر به نظر میاد و موهای یه تابیده چشم

 سانتیش روشن تر.
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ولی به هر  .و دادفکر کنم نگاهت به من این حس -

 خواستی...... حال با من راحت باش. چیزی

 

 پرم توی حرفش تا دیگه ادامه نده.می

 

کنه. لطفاً ی عمرم کفایت میهمون یه بار واسه همه -

 کشش نده.

 

کشه و دستش رو راز میبه پهلوی چپ روی تخت د

 ذاره.زیر سرش می
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دونستم اینقدر لذت بردی به خودم امیدوار نمی -

 .شدم

گیره کنم که لبش رو گاز میجوری حرصی نگاهش می"

زنم که کل شهر فقط اگه بخنده چنان جیغی می

 "دهبشنون. اما خیلی عادی ادامه می

 

 مشکل نیما چیه؟ -
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 ۳۰۵پارت#

 

 

 مشکل نیما چیه؟ -
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یه تای ابروم رو از این عوض کردن بحث یهوییش، 

 ندازم. باال می

دامه تم اون بحث ااقعاً دوست نداشوخب چه بهتر من 

 پیدا کنه. 

 گم:های منتظرش میخیره تو چشم

 

وقتی بابا تصادف کرد، نیما هم توی ماشین بود. به  -

 و اینجوری شد.سرش ضربه خورد

 

 کنه.اخم می

 

 یعنی مادر زادی نیست؟! -
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 ندازم.کشم و سرم رو باال میآه می

 

 نه. -

 

ده و من باز توجهم به یهاش رو روی هم فشار ملب

شه، اون هاش جلب میه ریش بور زیر لبن تاو

 قسمت کامالً طالییه. چقدر دوست دارم لمسش کنم.

 

 پس درمان داره؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دم و نفس عمیقم رو از هاش مینگاهم رو به چشم

 دم.سینه بیرون می

 

تونه و کار درمانی یه بخشیش میگفتن به مرور زمان -

ه یه آدم عادی بشه مثل یه کبرگرده، ولی این

 ست.جزهمع

 

چرخه و روی کمرش دراز کنه. میکمی مکث می

 کشه.می

 

 ها دور نیستن.ها از آدممعجزه -
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هاش توی نور برق شم. مژهبه نیم رخش خیره می

 زنه. می

های بلندی داره فقط تا حاال دقت نکرده بودم چه مژه

 چون طالییه مشخص نیست.

 نم.زنا امید لب می

 

 لبخند داریم ازش.بعد پنج سال، فقط یه  -

 

 ذاره.هاش میساعدش رو روی چشم

 

 و دارین.پس، پنج سال دیگه همه چیش -
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لرزه، جوری این حرف رو به زبون آورده که قلبم می

کنم از آینده خبر داره و من عجیب دلم حس می

 خواد اینجوری باشه.می

 کنم.لبم رو با زبون تر می 

 

 اس؟پس -

 

 هوم؟ -

 

ی بازوش رو از های بیرون زدهو رگ کنمکمی مکث می

 گذرونم.نظر می
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 شد قول بدی.کاش می -

 

 که چی بشه؟ -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 که من باور کنم پنج سال دیگه نیما یه فرد عادیه. -

 

ذاره. حاال دیگه ش میش رو روی سینهدست دیگه

 ش گرفته.دکامالً ژست خواب به خو
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دم که ازش مطمئن نیستم، ولی هیچوقت قولی نمی -

 دم، هر کاری که الزم باشه بکنم. کافیه؟بهت قول می

 

 زنم.لبخند کوچیکی می

 

 اوهوم... -

 

 بخواب دیگه. -

 

های ریز شده به چراغ روشن شم و با چشمساکت می

 کنم، چرا خاموشش نکرد؟ نگاه می

 تا خاموشش کنم؟ ماالن یعنی من باید پاشم بر
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 رم.رم و از تخت پایین میبه سپاس می ایچشم غره

ی تاریک زنم، نور تابیده از پنجره زیاد اجازهکلید رو می

 ده.شدن اتاق رو نمی

دارم، سپاس هنوز تو همون سمت تخت قدم برمی

بینم تا بفهمم. خوابیده یا هاش رو نمیحالته حتی چشم

 نه.

ر و کشم. فکسپاس دراز می هروی تخت به پهلو رو ب

 ده. ی خوابیدن بهم نمیال اجازهخی

گیرم و با صدای پایینی اسمش رو لب پایینم رو گاز می

 به زبون میارم.
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 سپاس؟ -

 

کنم. چه هام رو کج و کوله میده و من لبجواب نمی

 زود خوابش برد.

های کنم و با نوک انگشت اشاره رگدستم رو بلند می 

 کنم.مس میلبازوش رو 

 

 سپاس؟ -

 

 زنه.ر زیر لب غر میاین با

 

 بر شیطون لعنت. -
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کنم و دست مشت شدم رو زیر هام رو جمع میلب

 دارم.چونم نگه می

 

 وا چیه... فقط صدات کردم؟ -
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 ۳۰۶پارت#

 

 

 داره.دستش رو از روی چشمش برمی

 کنه.کنه و نگاهم میسرش رو بلند می

 

 با عشوه؟ .اینجوری.. -
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شما گفته باشم، خود میدوازده به بعد، من از خود بی 

 ست.بعد نگی سپاس همش دنبال رابطه

 

زنم زیر خنده، آخه خیلی دست خودم نیست که می

 کنه.هاش رو ردیف میجمله بانمک

 

 شی؟تبدیل به گرگینه می -

 

 زنه.لبخند می

 

میزه  ی وحشی که فقط یه دختر ریزهآره... یه گرگینه-

 کنه.های سبز راضیش میبا چشم
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چرخونم، نور تابیده از هام رو توی کاسه میچشم

 پنجره دقیقاً صورتش رو روشن کرده.

 

 

 ذارم.از این به بعد لنز می -

 

ده و لبخندش عمق نگاهش رو توی صورتم چرخ می

 گیره.می

 

 بگو؟ -
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 و؟چی -

 

و رکنه و یه تای ابروش دستش رو زیر سرش جک می

 ندازه.باال می

 

و با آخرین حد و که واسه گفتنش اسممهمون چیزی -

 لوندی گفتی.

 

 ولی من مثل همیشه گفتم. -

 

 دهن دروغ گو رو. -
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مشتم رو سمتش پرت  شه وهام درشت میچشم

 کوبم.کنم و روی تخت میمی

 

 ادبی!خیلی بی -

 

شه و من ردیف سفید خنده. سرش به عقب خم میمی

 گذرونم.اش رو از نظر میهدندون

 

 خوره؟تو چرا بهت برمی -

 من، گفتم دهن دروغ گو، مگه تو دروغی گفتی؟ 
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رم و حین پشت کردن بهش غر بهش چشم غره می

 زنم.می

 

 اصالً بگو من چرا باید با تو حرف بزنم. -

 

م، از پشت تو آغوشم به محض تموم شدن جمله

کنه، صورتش یگیره و دستش رو روی شکمم قفل ممی

چسبونه و ته ریشش بدجوری رو روی صورتم می

 ده.قلقلکم می

 

 مگه دست خودته حرف نزنی؟ -
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 پس دست کیه؟! -

 

 من. -

 

 کوبم.با دست روی ساعدش می

 

 خودبرتربین. -

 

خنده. چه خوش خنده شده امشب مردی که بلند تر می

 شه خوردش.با یه من عسلم نمی

 

 حاال بگو؟ -
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 گم:میم و آروم نکمکث می

 

گم ولی... تو هم قول بده، مثل دو تا آدم با باشه می -

 جنبه بشینیم حرف بزنیم.

 

کنم و خنده و من لرزش بدنش رو حس میبی صدا می

 گم:می متعجب

 

 خندی!؟چرا می -

 

 در مورد جنبه گفتی واسه همون. -
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 شه.نیشم باز می

 

 پس، قبول داری جنبه نداری؟ -

 

هات اینجوری وقتی سرانگشت . مخصوصاً.اوهوم. -

 کنه.داره لمسم می

 

هایی که بی منظور داشت های جمع شده، انگشتبا لب

کنم و حرصی کرد رو مشت میساعدش رو لمس می

 گم:یم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 واقعاً که بی جنبه ای! -

 

 گه:ده و با صدای آروم تری مینفسش رو بیرون می

 

 خوابم میاد. و واقعاً خیلیخوای بگی حرفتنمی -

 

و عمو ی مادرتتا حاال کنجکاو شدی در مورد گذشته -

 بپرسی؟

 

گیرم، صدای کنه و من لبم رو محکم گاز میسکوت می

 گیره.چه و دلم میپیزیادی آرومش زیر گوشم می
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اون گذشته هر چی که هست، گند زده به زندگی من.  -

خوام بدونم، تو هم سعی نکن بفهمی، بذار تو نمی

ونستنمون خوشحال باشیم، شاید دونستن اون دن

 و هم ازمون بگیره.ماجرا همین خوشی کوچیک

 

 چه خوشی؟ -

 

ده و پشت گردنم رو من رو بیشتر به خودش فشار می

 سه.بومی

 

شه و همین گرمایی که از تنت داره بهم منتقل می -

زنه، همین عطر تنی که به نظرم مثلش آتیشم می

 شه زندگی کرد؟همینا نمی انیومده، به نظرت ب
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گم ولی انگار بد جوری گند کنم و میکمی مکث می

 زنم.می

 

 و مادرت عاشق هم بوده باشن چی؟اگه عمو پرهام -

 

زنه که به زور خودم رو نگه میجوری با خشم پسم 

 دارم تا از تخت پایین نیوفتم.می

کنم بهم چرخونم و نگاهش میمتعجب سرم رو می 

 خوابه.ه و بی حرف مینکپشت می
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کشم. کالً تعادل کنم و منم پشت بهش دراز میاخم می

روانی نداره دیوونه... فکر کرده با چهار تا حرف قشنگ 

 اذیتم کنه... شم تا بعد بتونهخام می
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 ۳۰۷پارت#

 

 

**** 

 

هام رو ، توی این سوزی که چشمزیر درخت سرمازده

ای  به اون دفترچهره یبه اشک نشونده نشستم و خ

هستم که واسه خوندنش هر چقدر بیشتر تالش 

 رسم.کنم، کمتر به نتیجه میمی
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مثل همین االن، که توی این سرمای استخون سوز  

ی برف، های گلی شدهاوایل اسفند ماه، وقتی هنوز تیکه

کنه، به امید خوندن چند خط توی باغچه خودنمایی می

ای که من رو به از گذشتهمی کاز این دفتر و فهمیدن 

 .کنماین خونه کشونده تالش می

 

 کنم.دفتر رو باز می

های کوچولوی قرمز رنگ که با این صفحه، پره از قلب

 خودکار کشیده شده.

 

 ) امروز خورشید از یه جایی غیر از مشرق طلوع کرد.
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اگه دروغ نگم از قلب من، خودش طالیی بود آسمونش 

 هاش.شمچسبز. وای از سبز 

ی آقام، رفتم حجرهبعد یه هفته دیدمش. داشتم می

سلمان دفتر حساب آقا رو جا گذاشته بود، مجبور شدم 

 من ببرم.

سرم و که باال گرفتم دیدمش، با اون قامت بلندش، 

 زیر درخت بید مجنون خیلی بزرگ کوچه ایستاده بود.

 زنه؟وای... خدا، یعنی قلبم می

رد شدن از کنارش،  حین نه، چطوری بزنه! وقتی 

رم زنه، ضعف میکنه و لبخند میسرش رو بلند می

 شه بفهمه، منکه سبک سر نیستم.براش ولی دلیل نمی
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کنه و من اینبار دیگه شم، صدام مییه قدم که دور می

کشه و اسمم با بهترین قطعاً مردم که گوشم سوت می

 شه.طنین ممکن اکو می

 

 سلطان بانو؟ -

 

افته، چرخم که به خنده میسمتش می جلهعجوری با 

 وای فکر کنم فهمید چقدر منتظر یه حرکت ازش بودم.

 

 با من بودی!؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می
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ندازه و حین گذشتن از کنارم بهم نگاهی به اطراف می

 ده.نفس می

 

ی مسجد امروز، قبل از غروب آفتاب، پشت کوچه -

 منتظرتم.

 

تونم ببندمش مسیر نمی که یخفه خون گرفته با دهن

 کنم، به من گفت؟! منتظر منه؟! (رفتنش رو دنبال می

 

شه سرم رو از صدای تیک باز شدن در حیاط باعث می

 توی دفتر بیرون بکشم.
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شه و ماشین در مشکی طالیی سلطنتی حیاط باز می 

 شه.شاسی بلند سفید رنگی وارد حیاط می

 

کنم و از این می هاننبا عجله دفتر رو داخل پالتوم پ 

دم. این اولین فاصله هورتاش و هیوا رو تشخیص می

باریه که هورتاش به اینجا میاد ولی هیوا تقریباً یه روز 

زنه و من برق نگاهش رو به شکرانه در میون سر می

 دیدم و دلم براش کبابه.

 

 رسن.کنارم می

ا بشم. این دو مرد هر دو باوقار و متینن، از جام پا می 

های خوش دوخت و چهره.های ون کت و شلوارا

 مردونه. پیش دستی می کنم واسه سالم دادن.
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 سالم، خوش اومدین. -

 

 سالم زنداداش. -

 

دم، زنم و نگاهم روبه هورتاش میلبخندی به هیوا می

دونم اگر این ازدواج اونم لبخند روی لبشه و می

ی نی خوبی واسه شیریمعمولی بود، این مرد پایه

 وردن بود.خ

 

 سالم چشم رنگی... -

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۰۸پارت#
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 زنه:کشه و عصبی غر میهیوا پوف کالفه ای می

 

و، به ، اینجوری صدا نکن نسیمداداش؟ این صد بار -

 کنه.خدا سپاس بشنوه سالخیت می

 

 زنه.هورتاش چشمک ریزی به صورتم می

 

 تو ناراضی هستی؟ -

 

 .ندازمابروم رو باال می
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 نه. -

 

 کنه.خیال سمت ورودی حرکت میبی

 

 پس، گور بابای ناراضی. -

 

به هیوایی که چپ چپ مسیر رفتن هورتاش رو دنبال 

 کنم.خندم و با دست اشاره مییمی کنه م

 

 بفرمایید داخل. -

 

 ندازه.نگاهی به صورتم می
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 شم.از دست این دو تا من آخرش دیوونه می -

 

دم، یعنی، پر حسرتم رو بیرون می افته و من آهراه می

عمو پرهام با سلطان خانوم چیکار داشت؟ لعنت به 

 این شانس االن چه وقت مهمون بود آخه.

 

م پشت سر هیوا راه بیوفتم که صدای تلفنم خوامی

ش نگاه گیرمش و به صفحهده، باال میاجازه نمی

 کنم.می

 این دیگه کیه؟!
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ب ندادم، شاید کار اتا حاال چند بار زنگ زده و جو 

 واجب داره؟

 

کشم و صدای یه زن توی گوشم نوار سبز رنگ رو می

 پیچه.می

 

 بله؟ -

 

 باید ببینمت. -

 

 شما؟ -
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 کتی. -

 

ندازه باد هم شنیدن اسمش لرز بدی به تنم می

 سوزونه.وزه و سوزش صورتم رو میامون میبی

 کنه.چرخه و اشاره میهیوا به عقب می

 

 نمیای؟ -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 ، تو برو.میام -
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 گم:ره و به کتی ساکت شده میهیوا می

 

 چرا به من زنگ زدی؟ -

 

 باید ببینمت. -

 

 چرا فکر کردی به این دیدار عالقه دارم؟ -

 

 ده.کنه و ادامه میکمی مکث می

 

دونی من کیم، پس بیا از مدل حرف زدنت معلومه می -

 گم.جایی که می
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 کنم.اخم می

 

 من، عالقه ای به مالقات با تو ندارم. -

 

 کنه؟حتی اگه بدونی سپاس داره بهت خیانت می -

 

ی کنم کلمهبدی پیدا میواسه یه لحظه حس خیلی 

 شه.خیانت توی سرم اکو می

 

 کجا بیام؟ -
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 دم، نیم ساعت دیگه اونجا باش.لوکیشن می -

 

تن سر این قرار فدو دِلم ولی یه چیزی من رو واسه ر

واسه دیدنش تا ببینم از من سر  کنه، شایدتحریک می

تره، یا واسه گرفتن یه آتو تا راحت تر بتونم طالق 

 بگیرم.

 

 میام. -

 

 کنم.گم و تماس رو قطع میاینو می
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 ۳۰۹پارت#
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 شم.وارد خونه می

 .کنمهای رو فرشیم رو پام میدمپایی 

 

نشستن و ه روی سلطان خانوم بهورتاش و هیوا رو 

 شکرانه روی مبل تک نفره با سری که توی گوشیشه.

 

های بلند دم و با قدمسرم رو به تأسف تکون می

 رسم.بهشون می

شن و من حین نشستن کنار جفتشون نیم خیز می 

 کنم.سلطان خانوم با دست اشاره می

 

 بفرمایید لطفاً. -
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شسته، خیلی عوض نحسم به زنی که کنارم االن دیگه 

ین زن با اون عشقی که به عموی من داشته، شده، ا

ست و ی یه مرد دیگهچی شده که االن توی خونه

 ی عمرش از ازدواج فراری بوده؟عموی من همه

 

 گندم نیست؟ -

 

کنه و من یه تای م رو جلب میصدای هورتاش توجه

 ندازم.ابروم رو باال می

ورتاش کامالً توی هی گندم در مورد المههنوز مک

 ه.ذهنم
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ذاره و ش رو روی میز میسلطان خانوم، فنجون قهوه

 ده.حین صاف کردن گلوش جواب می

 

 توی اتاقشه، امروز زود اومد، مشکلی هست؟ -

 

 ندازه.ی باال میهورتاش نیم نگاهی به طبقه

  

من که توی شرکت نیستم زن عمو، ولی تحمل کردن  -

 دیگه.ه، البد دختره بُریده رسرت از عذاب الهی بدتپ

 

 کنه.زنم و سلطان خانوم اخم میمن لبخند می
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 هورتاش؟ -

دونی در مورد سپاس اینجوری حرف نزن، خودت می 

 خط قرمزمه.

 

 گه:خنده و شکرانه حرصی میهورتاش می

 

 فقط گل پسرت خط قرمزه دیگه، ما هیچی؟ -

 

 ده.واب میقبل سلطان خانوم هیوا ج

 

 ر خانوم.سری، شِکَ جشما تا -
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 ره.شکرانه چشم غره ای به هیوا می

 

 باز گفتی شِکَر؟ -

 

ها پایین میاد، نگاه همه مون صدای بلند گندم که از پله

 کشونه.رو به اون سمت می

 

اینا خانوادگی عادت دارن صفات اعصاب خورد کن  -

 به اطرافیان نسبت بدن، تو حرص نخور.

 

 ورتاش خیلی جدی پاش روهشه و ا از جاش پا میهیو

 ندازه.روی پاش می
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گندم با اون موهای مشکی جمع کرده باالی سرش و  

اون تیشرت صورتی و جین آبی مثل یه اثر هنری 

 کنه.کنارمون میاد و دستش رو سمت هیوا دراز می

 

 چطوری هیوا؟ -

 

 خوبم عزیزم تو چطوری؟ -

 

 .دهگندم قری به گردنش می

 

 ینم خوبم.بهارو ناگه بعضی -
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 ده.مونه و با اخم جواب میاینبار هورتاش ساکت نمی

 

ها، بعد دو سال واسه دیدن شما اومده همون بعضی -

 توی این خونه.

 

کنه و حین پا شدن از سلطان خانوم گلوش رو صاف می

 گه:جاش می

 

گندم جان بشین، با اجازه من برم ببینم واسه شام  -

 .و کسر داریم یا نهکمچیزی 

 

 شم بدجوری مهرش به دلم نشسته.از جام پا می
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 بیام کمک؟ -

 

زنه، این زن با نشستن کلی کنه و لبخند مینگاهم می

چین و چروک ریز روی صورتش هنوزم زیادی زیباست 

 خیلی زیاد.

 

 ها بشینین.نه خوشگلم، شما جوون -

 

شه. گندم زنم و ازم دور میلبخندی به مهربونیش می

 شینم.کنارش می گیره و منمانوم رو میخجای سلطان 
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 قبالً اینقدر با مالحضه نبودی؟ -

شد پیدات کرد، چی شد االن خودت میای ها نمیهفته

 و ببینی؟من

 

ی ابروش رو رسه، گوشههورتاش کالفه به نظر می

 ده.خارونه و خیلی جدی جواب میمی

 

قصر بقیه هستن، در کنن مها فکر میی آدمهمه -

 کنن.باه میتی که نود درصدشون اشترصو

 

 شه.کنه و سمتش بُراق میگندم اخم می
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کنم، تو دیگه این مدلی حرف هورتاش خواهش می -

 دونی منظور من چیه.نزن. خودت خوب می

 

گیرم و پیغام روی نگاهم رو از جر و بحث شون می

 کنم.گوشیم رو باز می

 

 پ بهارک(کافی شا ۳) ساعت 

 

دم و به ساعتش نگاه میدستم فشار  یگوشی رو تو

 کنم، ساعت یک ربع به دوئه.می

 واسه حاضر شدن یه ساعت وقت دارم. 
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خواد این بحث ندازم هیوا انگار مینگاهم رو به باال می

 گه:رو جمعش کنه که با صدای بلندی می

 

 خوایم بریم باغ اومدیم دعوتتون کنیم.آخر هفته می -

 

 .کشهی میاشکرانه جیغ ذوق زده 

 

 دونین چند وقته نرفتیم.آخ جون... می -

 

 زنه.گندم باز کنایه می
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یعنی االن... جناب نیکزاد بزرگ تشریف آوردن  -

 اینجا، تا ما رو هم دعوت کنن.

 بینه.ا که آدم نمیعجبا چه چیز 

 

تونم حس زنه، ولی من میهورتاش این بار لبخند می

شه و یه شکالت از یچقدر عصبیه، چون خم مکنم که 

کشه و حین باز کردن شکالت خوری بیرون می توی

 گه.جلد دورش و انداختن توی دهنش می

 

 از اولم گفتم... اومدم تو رو ببینم. -

 کجاش قابل درک نیست بگو بازش کنم؟ 
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 دم.سرم رو تکون می

تن موندن من اینجا فایده نداره، بهتره برم و واسه رف

پاس دونم، چه نسبتی با سیمپیش دختری که خوب 

 داره حاضر بشم.

 چرخه.ها سمتم میشم و نگاهاز جام پا می

 

 با اجازه من باید برم بیرون بهتره برم حاضر بشم. -

 

 گه:هیوا با عجله می

 

 منتظر شما هم هستیما. -
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 زنم.لبخند می

 

 دونم سپاس قبول کنه.بعید می -

 

 اون با من. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باشه فعالً. -
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 ۳۱۰پارت#

 

*** 
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پشت در کافی شاپی که لوکیشنش رو فرستاده 

 ایستادم.

دونم چرا این همه به خودم رسیدم، فقط  نمیواقعاً

خواستم اون دختر هر چی که هست از من دونم نمیمی

 سر تر باشه.

 

شم و با اعتماد به نفس کامل، وارد کافی شاپ می

 دم.راف چرخ میطنگاهم رو به ا
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هایی که تا روی طراحی به روز کافی شاپ و اون چراغ 

گ هستن که هر بیننده هر میز پایین اومده، اینقدر قشن

 ای رو به وجد میاره.

 

بوی خوب قهوه و نسکافه فضا رو پر کرده. اون  

 موسیقی مالیم بی کالم زیادی گوش نوازه.

 

گی که  به ردنج ترین قست کافی شاپ، کنار تابلوی بز

، اون ظاهر و مانتوی بینمدیوار نصبه، دختری رو می

 ته کم بیاره.خواسده اونم نمیقرمز رنگ بهم نشون می

 رسم.رم، نگاه مستقیمش به منه، بهش میجلو می 
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 کتی؟ -

 

خواد قد ندازه و انگار مینگاهی به سر تا پام می

 شه وهام بکوبه که از جاش پا میبلندش رو تو چشم

 کنه.دستش رو سمتم دراز می

 لعنت بهش، اولین مزیتش نسبت به من رو تو روم زد. 

 

شینیم و و همزمان با هم میدم دستش رو فشار می 

شه که از همین االن اون شروع کننده این بحثی می

 تونه اعصاب خورد کن باشه.دونم، چقدر میمی
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 کرد. دیدمتسپاس، همیشه از قد بلندم تعریف می -

 جا خوردم. خیلی کوتاهی نه؟

 

ذارم و کمی گلدون کاکتوس کیفم رو روی میز می

 کنم.میکوچیک روی میز رو جابه جا 

 

 های بهتری داشتم.قطعاً مزیت -

 

ده و مِنو رو سمتم هل فکش رو روی هم فشار می

 ده.می

 

 خوری؟چی می -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 دم.بدون نگاه کردن به مِنو سمتش سُرش می

 

 دنی.عفقط یه آب م -

 

کنه و از همینجا به گارسون سفارش دستش رو بلند می

 چرخه.ده و سمتم مییه آب معدنی می

 

 دونی من کی هستم دیگه؟.. میخوب. -

 

 ذارم.هام رو روی میز میدست
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اصالً برام مهم نیست که تو کی هستی فقط کارت با  -

 من چیه؟

 

 گه:شه و با نفرت میصورتش جمع می

 

 وز باهاش رابطه دارم.تر سپاسم، هنخمن دوست د -

 

حسی که دارم اینقدر تلخ هست که کامم رو هم تلخ 

 کنه.می

آب معدنی رو میاره و من با عجله بازش گارسون  

 کنم تا با نوشیدنش حال بدم رو خوب کنم.می
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های تو با اخم زنه و منانگار متوجه شده که لبخند می 

فقط قصد  هم خیره به اون مدل حرف زدنش که

 تحقیرم رو داره هستم.

 

دونم چی شد که سپاس اومد طرف تو، واقعاً... نمی -

هم خیلی خوب بودیم، سپاس خیلی  دونم ما بافقط می

 خوبه.

چشمک  "و با هم گذروندیمهای خیلی خوبیما شب 

 "خواد روش باال بیارمزنه و من دلم میریزی بهم می

 یه مگه نه؟لدرسته تو رابطه خیلی خشنه ولی عا

 

دم تا پا نشم با بطریه آب هام رو روی هم فشار میلب

 .معدنی که توی دستمه، بکوبم توی سرش
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لعنتی خشن بودنش توی رابطه رو فقط وقتی که 

تونه فهمیده باشه، پس یه درصد هم باهاش بوده می

 گه:تونم احتمال بدم که دروغ مینمی

 

 ؟هها چه لزومی داراالن گفتن این حرف -

 

لزومش اینه که تو باید بدونی من با سپاس چه مدل  -

 رابطه ای داشتم.

 

ارم و کمی سمتش خم ذهر دو آرنجم رو روی میز می

 گم:ش میهای آرایش شدهشم و خیره به چشممی
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 رسه؟خب االن فهمیدم چی به تو می -

 

 زنه.پوزخند می

 

 و از زندگی سپاس بکش بیرون اون مال منه.پات -

 

 ندم.خیم

 

ی من یه چیز دیگه ولی... اسمش توی شناسنامه -

 گه.می

 

 .اینبار با حرفش قلبم به درد میاد
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مقاومت نکن دختر جون، سپاس بهم گفته تو موقتی،  -

و تو فقط واسه گفته عموت چه گندی زده به زندگیشون

 شی.انتقام تو خونه

و راالنم به خاطر عذاب وجدانه که نگهت داشته، پس ب 

 از زندگیش بیرون تا من خودم پرتت نکردم.

 

تونم بهش بدم، ندازم چه جوابی میسرم رو پایین می

تونه دونه که فقط سپاس میچیزهایی رو میوقتی 

بهش گفته باشه، یعنی همزمانی که با من بوده با این 

 دختر هم بوده؟

 

 شه.ده و من نفسم توی سینه حبس میادامه می 
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ه ما هنوز با هم رابطه نکن، معلومه ک رزیاد بهش فک -

داریم، هر وقت از تو عصبیه من توی تخت آرومش 

 کنم.می

 

 گم:کنم و با نفرت میرو جمع میصورتم  

 

 و آروم کرده؟ت شوهر منکنی تن هرزهافتخار می -

 

 کوبه.با دست روی میز می

 

 با من درست صحبت کن هرزه تویی. -
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م و با کنسپر می شم سینها میپزنم و ازجام پوزخند می

 گم:افتخار می

 

و واسه خراب خوشحالم که تنها مرد زندگیم شوهرمه -

 دن زندگی یه نفر دیگه زیر خواب شوهرش نشدم.کر

 

صدای جیغ کفریش آخرین چیزیه که قبل از خارج 

 شنوم.شدن از در اون کافی شاپ لعنتی می

 

مون ابه محض خارج شدن بغض غرور شکسته شدم  

 گیرن.پیشی می هام واسه ریختن از همده و اشکنمی
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 ری.لعنت بهت سپاس که نتونستی واسه چند ماه هرز ن

کم کم بغض جاش رو به یه خشم افسار گسیخته 

 شم.کنم دارم منفجر میده، حس میمی

 شه.اینقدر که ضربان قلبم نامنظم می

من اینقدرها هم تو سری خور نیستم که بشینم و  

 کنه.شا کنم که این مرد اینجوری با غرورم بازی میاتم

 

رم و واسه اولین ماشین با عجله سمت خیابون می 

شم آدرس شرکت رو دم و سوار میست تکون مید

 کشم.دم و تا برسم فقط خط و نشون میمی
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رم جوری شم و سمت آسانسور میوارد ساختمون می

کوبم که مرد کناری چپ ه میمبا مشت روی اون دک

 توپم.کنه و من حرصی مینگاهم می

 

و ره شوهرشچیه... تا حاال یه زن عصبی که داره می -

 بکشه ندیدی؟

 

گذره، ده و از کنارم میسرش رو به تاسف تکون می

 زنم.شم و دکمه رو میداخل اتاقک می

 

خوام بهش بگم توی سرم چرخ مدام چیزهایی که می 

دونم واسه خالی شدن از کجا شروع ، نمیهخورمی
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شم کنم، عصبی تر از این همه کلنجار وارد شرکت می

 شه.و منشی به محض دیدنم از جاش پا می

 

 باز چی شده خانوم در شکست؟ -

 

رم و بی اهمیت سمت دراتاق چشم غره ای بهش می

رم و به محض باز کردنش دختره با خشم سپاس می

های بلندش محکم که ناخوننقدر یکشه، ابازوم رو می

 کنه.ره و صورتم رو جمع میتو گوشتم فرو می

 

 آی...-
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 و مرادی.بکش دستت -

 

شه. سپاس با فریادی که کشیده از جاش پا می

 ره.سمتمون میاد و منشی از ترس یه قدم عقب می

 

 قربان بدون اجازه. -

 

زنی، گمشو کنی بهش دست میخفه شو، غلط می -

 .ببینم برو

 

کوبه و ام که در رو میهمچنان با اخم به سپاس خیره

 گیره.بازوم رو می
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 ببینم چی شد دستت؟ -

 

 دم.خشمگین هولش می

 

 به من دست نزن کثافت. -

 

 غره.کنه و خشن میاخم می

 

 و بیار پایین.صدات -

 

 کشم.بلند تر جیغ می
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 زنی تو دهنم؟شه، مینیارم چی می -

 

 ده.بنده و رو هم فشار میمیمحکم  هاش روچشم

 

 نسیم؟ صدا تو بیار پایین تا خفت نکردم. -

 

 کوبم.ش میرم و باز تخت سینهیه قدم دیگه جلو می

 

تو، یه عوضی حال بهم زنی، کاش بمیری سپاس،  -

 بمیری که گند زدی به زندگیم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

اینبار عصبی سمتم میاد و با یه حرکت گلوم رو چنگ 

 زنه.می

 

ی گم خفه شو، اینجا محل کارمه، االن همهت میهب -

 ها پشت درن تا ببینن چه خبره.اون عوضی

 

زنم. فشارش زیاد نیست ولی حس به دستش چنگ می

 ده.خفگی دارم، ادامه می

 

 مثل آدم بگو چته؟ -

 

 گم:با صدای پایین تری می
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زنن، نه یه حیوون هرزه و با آدم حرف میمثل آدم -

 مثل تو.

 

شه و از الی فک قفل شده صورتش کبود می رنگی نآ

 غره.می

 

 چه چرتی گفتی؟ -

 

ریم توافقی جدا گفتم، همین فردا می شنیدی چی -

هات برس، گرچه من شیم، تو هم برو به هرزه بازیمی

و بدنت با مزاحمتی برات ندارم چون همین االنم تن

 ها گره خورده.هرزه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ده؟چی ش ،کنینسیم داری دیوونم می -

 این مزخرفات چیه؟

 

 رم.زنم و یه قدم عقب میدستش رو پس می 

 

 "خورهخوره، حالم از خودم بهم میحالم ازت بهم می -

ها حالم از این لب "کشممحکم با آستیم روی لبم می

هایی که یه هرزه رو خوره که اجازه دادم با لببهم می

 بوسیده بوسیده بشن،

های کثیف تو که ه دستوره کخحالم از تنم بهم می 

 کرده لمسش کرده.کس دیگه رو لمس می
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 کشه.عصبی دستی به سرش می

 

 جون بکن بگو چته؟ -

 گی؟این مزخرفات چیه می 

 من با کی بودم که خودم خبر ندارم؟ 
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 زنم.پوزخند می
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کنی؟ مرد تو، مگه از من ترس داری که انکارش می -

 ای کاری که کردی وایستا.پباش، 

 

 خنده.عصبی می

 ده.شه و سرش رو تکون میدست به کمر می

 

 فهممت!؟گی دختر من نمیچی می -

و مثل آدم بگو چه خبره؟ کی بذار کنار ومزخرف گفتن

 نیشت زده اومدی سراغ من؟

 

کنم کمی آروم کشم و سعی میکالفه نفس عمیقی می

 گم:بشم و می
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ودم خواستم که بشم مقصر خودمم، خ ؟دونی چیهمی -

 ی دست یکی مثل تو. بازیچه

تونم ولی هنوزم دیر نیست. من، همین االنش هم می

 شروع کنم.و یه زندگی نرمال

 

خشن سمتم میاد. در حال انفجاره ولی هنوز سعی داره 

 صداش پایین باشه.

 

 منظورت چیه هان؟ واسه چی دیر نشده؟ -
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وز زیادی روشنش، آبیه بل یهاشم تو چشمخیره می

 هاش رو تیره تر کرده.مردونش چشم

 گم:محکم می 

 

واسه... داشتن یکی که واقعاً دوستم داشته باشه. یه  -

 شوهر نرمال، یکی که هرز نباشه.

 

 شه.هاش درشت میچشم

کنه به نبض زدن، این ضربان به پلک چپش شروع می 

صورتش  کم رنگکنه، کمی لبش هم سرایت میگوشه

ده و به لبم زنه، سرش رو تکون میبه کبودی می

 ذاره.کنه و دستش رو پشت گوشش مینزدیک می
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 بار دیگه بگو؟من دقیق نشنیدم چی گفتی، یه  -

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا فرو می

ی تالشم واسه محکم بودن، باید اعتراف کنم، با همه 

. شاالن به شدت وحشت کردم، از تغییر حالت صورت

 چرا اینقدر ترسناک شد؟

 ده.ده و ادامه میهاش رو روی هم فشار میلب

 

 واسه داشتن چی دیر نیست؟ -

 

 رم.یه قدم عقب می
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 نترسون سپاس.و من -

 

زنه. این لبخند از صد تا فریاد از روی خشم لبخند می

 ترسناک تره.

 

خوام بدونم، نه، چرا بترسی. کاری ندارم، فقط می -

ش و در مورد شوهر آیندههام نگاه کردشمچزنم، توی 

 حرف زد یا نه؟

 

اینقدر عقب عقب رفتم که دیگه جایی واسه عقب 

به دیوار کنار در تکیه هام رو کشیدن نمونده، دست
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دم و خیره به صورتشم، یه قدم باهام فاصله داره. می

 گم:بریده می

 

 خوای... اینکارها... یعنی چی!؟و نمیتو که... من -

 

 بنده.هاش رو میچشم

های بزرگ پشت سرش و اون نگاهم رو از پنجره

هام گیرم. انگشتجون تابیده داخل اتاق میآفتاب بی

 دارم.کنم و روی سینه نگهش میقالب میرو توی هم 

توی یه آن، یه قدم رو جلو میاد و کف هر دو دستش  

 کوبه.رو با ضرب دو طرف سرم به دیوار می

 کشم.ه جیغ میه و من ترسیدنزفریاد می 
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چه بخوام، چه نخوام، تو تا آخر اون عمر کوفتیت  -

، پس این آخرین بارت بود این ماله منی نسیم

 و به زبون آوردی.اتمزخرف

 

های خشمگینش دم. نفسآب دهنم رو پر صدا فرو می

تارهای طالیی موهام رو که روی صورتم ریخته رو به 

 بازی گرفته.

 

ندارم با کسی که عالقه ای بهم  ن... دوستممن...  -

 نداره زندگی کنم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنه و سرش زانوش فضای خالیه بین دو پام رو پر می

 جلو میاد.

کشم که پشت سرم به دیوار عقب می ترسیده 

 کنم.خوره و آخ آرومی زمزمه میمی

زنه و زیر هاش توی اجزای صورتم چرخی میچشم 

 نه.زگوشم با لحن ترسناکی پچ می

 

مهم نیست تو چی دوست داری، مهم اینه من چی  -

 خوام.خوام، منم تو رو واسه توی تختم میمی
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 دم.هام رو با حرص روی هم فشار میلب

 کنه.چقدر ازش متنفرم که به من با این دید نگاه می 

 

ا کن. اصالً و واسه تخت خوابت پیدیکی بهتر از من -

 عجب دافی هم هست. ا کنی... داری دیگه،دچرا پی

 

 کنه.گم، زمزمه میشه چی میانگار متوجه نمی

 

 خوام.خوام، تو رو میبهتر از تو نمی -

 

کنم ذارم و سعی میش میهام رو روی سینهدست

 کمی به عقب هولش بدم اما فایده ای نداره.
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قتی هیچ حسی و داشته باشی وچه لذتی داره من -

 گیرم؟یازت نم

 

کشه و نفس داغش رو هاش رو روی گوشم میلب

 کنه.روش فوت می

 

 گیرم، همین مهمه.من ازت حس می -

 

 ازت بدم میاد... -

 

 شینه.شه و روی کمرم میدستش از دیوار کنده می
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چه اهمیتی داره وقتی بدنت به همین لمس کوچیک  -

 هم واکنش نشون داده.

 

 زنم.پس میدستش رو 

 

 شده نه چیز دیگه. ط چندشمقمن ف -

 

 کنه.هاش اینبار مسیر گردنم رو طی میلب

 

 جدی؟  -
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گذره و یه میلیمتری لبم مکث م میهاش از چونهنوازش

کنه. صدام زیادی پایینه اما نه واسه اونکه اینقدر می

 بهم نزدیکه.

 

 و نبوس.من -

 

 کشه.لب پایینش رو زیر دندونش می

 

تماس یده شدن دارن بهم السها واسه بواین لب -

 کنن، چطور نبوسمشون؟می
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دم. چهار هام رو نمیهاش روی لبی نشستن لباجازه

 نالم:کنه و میهامون رو پر میی لبتا انگشتم فاصله

 

و که دوست نداری نبوس، این ظلمه، هیچوقت، زنی -

 گناهه.

 

همین تماس شینه و من از هاش روی انگشتم میلب

 ره.یمهم نفسم 

گیره و پایین کنه، دستم رو میدستش رو بلند می 

 زنه:چسبونه و پچ میکشه، پیشونی به پیشونیم میمی
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بخشم، انگار نشنیدم. تو هم، به من، به اینبارو می -

 هام، به وجودم عادت کن.لمس

 حتی اگه هیچوقت، دوسِت نداشته باشم.

ه عنوان بری، اگه نخوام حتی ذارم بمن، اگه بخوام می

 ید کنارم باشی، مفهومه؟خدمتکارم با

 

 گم.بندم و هیچی نمیهام رو میچشم

لعنت بهش، توانم رو ازم گرفته. چطور اینکار رو  

 کنه!؟می

چطور من رو از اون عصبانیت رسوند به این حالی که  

 خواد باهاش یکی بشم؟دلم می
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خوام یا دردم چیز من راستی راستی این مرد رو می 

 ست!؟گهید

 

گیره و من با ی لبم رو نشونه میهاش گوشهلب 

 زنم.هام بازوهاش رو چنگ میدست

 

کنم تب داره، که اگه نداره این حرارت حس می

 هاش از چیه؟ی لبسوزاننده

 

 کنه.کشه و با سر به در اشاره میکمی عقب می
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کی چشم  زنیم، تا ببینمبرو خونه، اومدم حرف می -

بدون هماهنگی نیا عصبی کرده، دیگه هم  وزمردی من

 شرکت.

 

تونم بازش کنم و کنم فکم قفل شده که نمیحس می

 یه کلمه بگم.

شم. با دم و از اتاقش خارج میفقط سرم رو تکون می 

رم و نا امیدانه چه خشمی اومدم و با چه حالی دارم می

 بوسیده بشم. دادمکنم، کاش اجازه میبه این فکر می
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 ۳۱۴پارت#

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بندم و سری واسه منشی که کنار در رو پشت سرم می

 دم.کنه تکون میمیزش، با اخم نگاهم می

 

به محض رسیدن به در ورودی شرکت، زن جوونی با  

ی محکمی به منی که جلوی شه و تنهعجله داخل می

 زنه.راهشم می

کنم گیرم و نگاهش میبا درد، کتفم رو توی دست می 

ش باعث سمت منشی میره و صدای تو ام با گریه هک

 ادم بره که چه ضربه ای بهم زده.میشه، ی

 

 نیکزاد و ببینم.خوام آقای می -
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 کنم.منشی با بد خلقی جوابش رو میده و من اخم می

 

 باز که پا شدی اومدی اینجا؟ -

 گفتم وقت نداره کسی رو ببینه.

 

 کنه.زن التماس می

 

 ت بذار ببینمش.زتو رو جون عزی -

 

 ده.دختره هولش می
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گم. چه گیری کردیم از دست برو بیرون بهت می -

شین میاین هر روز یکیتون پا می ها...شما گدا گشنه

 اینجا.

 

دونم واسه این صداش باال عصبی جلو میرم و خوب می

گیرم و روبه نمیره که سپاس نشنوه، بازوی زن رو می

 توپم.دختره می

 

 کشی؟مینخجالت  -

 این چه طرز حرف زدن با مردمه؟ 

 

 دستش رو توی هوا تکون میده.
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 ون یه مشت بدبختین.تو هم بزن به چاک بابا، همه ت -

بابا بفهمین... دوران خوشی تون تموم شد، دیگه  

 خواد بهتون کمک کنه، مگه کمک کردنم زوریه؟نمی

 

اینقدر بهم برخورده که با خشم سمتش میرم و دستم 

 کوبم.ش میتخت سینه رو

من امروز به حد مرگ عصبیم و این احمق داره بهش 

 زنه.دامن می

 

 بیشعور.و بفهم حرف دهنت -
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انگار این کارم خیلی براش گرون تمون شده که جیغی 

کشه و با خشم سمتم میاد، پنجه هاش موهای می

 زنه.آزادم رو از زیر شال چنگ می

با باز شدن در اتاق  شهجیغ از روی دردم همزمان می

 ن ما توی اون وضعیت.سپاس و دید

 

زنه که بند تو یه لحظه جوری صورتش به کبودی می 

شه و صداش منشی رو تا مرز سکته لم پاره مید

 بره.می

 

 خوری؟مرادی چه گوهی داری می -
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رسه و قبل اینکه منشی دستش رو با دو قدم بهمون می

 کشه.ش میدگیره و سمت خوبکشه، مچش رو می

 

 آقای نیکزاد؟ اول اون شروع کرد. -

 

ی دختره و تارهای طالیی ی سپاس رو پنجهنگاه خیره

 م الی انگشتاش، قفل شده.موها

 کنم.حین ماساژ دادن سرم آروم صداش می 

 

 سپاس؟ ولش کن. -
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ی ترسم از این که اون دست رو بشکونه و واقعاً همه

ی اینجوری از خشم تهم می تونه این کار رو بکنه، وق

 لرزه.می

 گه:نفس هیچکس در نمیاد، وقتی با صدای لرزون می 

 

کنی وی زن بلند میاینقدر گنده شدی دست ر -

 مرادی؟

زنه و شونه هام از ترس ی بعدیش رو فریاد میجمله"

  "پرهمی

 این موهای زن منه روی دستت عوضی؟
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 ۳۱۵پارت#
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ه با رو فشار میده که دختر چدونم چطوری اون منمی

کنه که زنه و التماس میجیغ و گریه روی زمین زانو می

 سپاس دستش رو ول کنه.

 گیرم.به خودم میام و بازوش رو می 

 

 سپاس؟! ولش کن، دستش و شکوندی. -

 

 کنه.ده و فشار دستش رو بیشتر میاهمیتی نمی

 زندازم، فقط دو نفر سرشون رو ای به اطراف مینگاه

 اتاقشون بیرون آرودن، چرا نمیان کمک؟
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 کنم.باز تالش می 

 

 ولش کن سپاس، با توام. -

 

 شنوه یعنی؟خدایا چرا اینجوری شده گوشش نمی

ذارم و سرش رو هر دو دستم رو دو طرف صورتش می 

 چرخونم.به زور سمت خودم می

 

 به من نگاه کن. -

 

ل کهای قرمز رنگ کنه. رگهام نگاه میتو چشم"

 "زنمهاش رو محاصره کرده و پچ میچشم
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 جان نسیم ولش کن. 

 

هاش رو محکم روی هم فشار میده و دست دختره پلک

 کنه.رو با ضرب به عقب پرت می

 

 گمشو وسایلت و جمع کن بزن به چاک. -

 

 شه.دختره بی حرف از جاش پا می

ذاره. سپاس یه زنه و پا به فرار میکیفش رو چنگ می 

 غره.میاد و خشن توی صورتم می قدم جلو

 

 ها یعنی چی؟ مگه نگفتم برو خونه؟این مسخره بازی -
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 گه:قبل من اون زن جلو میاد و می

 

تقصیر من شد آقای نیکزاد، چند روزه میام اینجا ولی  -

 اجازه نمیدن شمارو ببینم.

 

جب سرش رو تکون چرخه و متعسپاس سمتش می

 ده.می

 

 کنین؟!یمشما، اینجا چیکار  -

 امیرعلی خوبه؟ 
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 کنم امیرعلی دیگه کیه؟متعجب نگاهشون می

شه که جلوی پای فهمم چی میزن جلو میاد. نمی

 چسبه.زنه و ساق پاش رو میسپاس زانو می

 

کنم، امید ما رو نا امید نکن. امیر آقا التماست می -

 کنم.به خدا کنیزیت و میچشمش به شماست، 

 

خودش جدا کنه زن رو از ی میعشه و سسپاس خم می

شه چه خبره کنه و من چشمهام هی داره گشاد تر می

 اینجا!؟

 

 خانوم الماسی؟ لطفا پاشین این چه کاریه. -
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خواد که چرخونه و با نگاهش میسرش رو سمتم می

 کاری بکنم.

ه همچنان تکونی به بدنم میدم و سمت اون زن ک 

 کنه و اشک می ریزه میرم.التماس می

کنم، صورت سپاس به زور از پاهای سپاس جداش می

 کنه.ست و به در اشاره میشدیدا گرفته

 

 ببرش توی اتاق من. -

 

کشونم همچنان کنم و زن رو سمت اتاق میاطاعت می

 می.خواد با سپاس حرف بزنه.
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 آقای نیکزاد توروخدا... -

 

 ن میاد بیا بشین.عزیزم اال -

 

 کنار پنجره بشینه.  کنم تا روی تک مبلکمک می

با عجله جعبه دستمال کاغذی رو از روی میز سپاس 

کشه گیرم، چند برگ بیرون میبرمیدارم و سمتش می

کنه ولی مگه این اشکا بهش و صورتش رو خشک می

 اجازه میده.
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رسه و شه و بهم میسپاس با یه لیوان آب داخل می

 گیره.متم میس

 

 بده بهش... -

 

رم و لیوان رو ازش گیی توهمش میهرنگاهم رو از چه

 شینم.گیرم کنار زن میمی

 

 یه کمی آب بخور. -

 

گیره و جرعه ای ازش با دست های لرزون ازم می

 خوره.می
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 حاال به من بگو چی شده خانوم الماسی؟ -

 

لیوان رو توی دستش فشار میده و جواب سپاس رو 

 میده.

 

ی شه. هزینهبامیر.. حالش خوب نیست، باید بستری  -

 بیمارستان خیلی باالست.

 

 سپاس با اخم جلو میاد.

 

 یعنی چی؟! -
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 کنم؟مگه من حساب امیر رو هر ماه شارژ نمی 
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 ۳۱۶پارت#

 

 

ده و حین پاک کردن زن سرش رو تکون می

 گه:هاش میاشک

 

 سه ماهه پولی به حسابش نیومده. -

 

 چی؟ -
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وادار به سکوت  وصدای بلند و متعجب سپاس زن ر

 کشه.دستی به صورتش می کنه و سپاسمی

 

 بش نیومده ؟یعنی چی پولی به حسا -

 

زن نگاهی به من میندازه و با صدای لرزونش جواب 

 ده.می

 

گفتم ی پیش همش میبه خدا نیومده. تا همین هفته -

حتماً مشکلی هست. گفتم شما امیر و فراموش 

ت نیاوردم، اومدم قکنی، ولی وقتی مریض شد طانمی

اینجا... منشیتون گفت اوضاع شرکت خوب نیست و 

 ت بهمون کمک کنین.دیگه قرار نیس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

میدونم بی شرمم، روم سیاه. ولی من به جز شما کسی  

رو ندارم، اینبارم به امیر کمک کنین، بعد دیگه خودتون 

 دونین.صالح می

 

کنم ضربان قلبم هر لحظه داره باالتر میره، حس می

 فهمم این زن کیه؟ا من نمیرچ

 امیر دیگه کیه؟ چه نسبتی با سپاس دارن؟ 

هام رو گاز گذره و لبلحظه فکری از سرم می واسه یه 

 گیرم یعنی امکان داره این بچه از سپاس....می

 

 سرم رو تکون میدم.
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که این بچه امکان داره  خوام بهش فکر کنماصالً نمی

 اشه.بحاصل یکی از رابطه های سپاس 

 

من همچین حرفی به کسی نزدم. قطع شدن اون  -

وم الماسی. امیر پسر منه، ماهانه از طرف من نبوده خان

 خیالش بشم.شه من بیمگه می

 

شه االن گفت امیر گه و من نفسم قطع میسپاس می

 پسرمه؟ وای....

 

 پس چرا به من اینجوری گفتن؟! -
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 جلو میاد. سپاس یه قدم

 

پاشو بریم امیر و  در میارم، شمام وپدر همشون -

 ببریم بیمارستان عجله کن.

 

شه و من انگار روی اون اش پا میزن با عجله از ج

 صندلی خشکم زده سپاس بچه داره؟

 

جفتشون سمت در میرن، تو آستانه در سپاس سمتم 

 کنه.چرخه و با سر به بیرون اشاره میمی

 

 تو نمیای؟ -
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 . منتظر جوابه. یعنیکشمیمنگاه خیره موندم رو باال 

 من االن باید باهاشون همراه بشم؟

 

شم و عین یه ربات دنبالشون پا میبی حرف از جام 

 شم.کشیده می
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 ۳۱۷پارت#

 

 

*** 

 

اقعاً های اون زن که االن وتمام مسیر رو با فین فین

 حس خوبی بهش ندارم گذروندیم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بچه داره و االن  چطوری تونسته این کار رو بکنه، یه

 کنه.مرد التماس میواسه خرجش به این 

 اون موقعی که خودش رو تقدیم...

 کنه. پوف... حتی فکرشم حالم رو بد می

یعنی سپاس با این زنی که چند سال از خودش 

 بزرگتره هم....

شم. مالک این مرد واسه وونه میوای خدا دارم دی

 داشتن این همه رابطه چیه؟

 ، ولی بچه...کاصالً به در

 

 آقا؟ -

 دیگه توی کوچه نرو، تنگه بیرون اومدنش سخته.
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 ده. سپاس سرش رو تکون می

کنار تیر برقی که این ساعت از روز دلیل روشن بودنش 

 شیم.کنه و پیاده میکنم، پارک میرو درک نمی

 

گذره خیلی تنگه و یه جوب باریک از وسطش می کوچه 

 ده.یمکه شدیداً بوی بد فاضالب 

 

زنم و خیره افته و من ماشین رو دور میزن جلو راه می 

شن و شم که روبه کوچه باز میهایی میبه پنجره

ها هیچ ده، سالدرهای رنگ و رو رفته ای که نشون می

 کس دستی بهشون نکشیده.
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شه کنم که دستم گرم میرو دنبال می میسر رفتن زن 

الی  ههای بزرگ سپاس کو من متوجه پنجه

 شم.هام قفل شده میانگشت

 زنه.کنم که پچ مینگاهش می 

 

بخشم و نمیاگه این بچه چیزیش بشه من خودم -

 نسیم.

 

 کشم.کنم و دستم رو عقب میاخم می

 

 کردی.و باید قبالً میفکر این -
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شینه و من با یه چشم غره روم مینگاه متعجبش  

باز گذاشته  گیرم و وارد دری که اون زنازش رو می

 شم.می

یه حیاط دو متری با کلی آشغال و یه دوچرخه داغون  

 بینم.اولین چیزاییه که می

یه طناب که از این سر تا اون سر زده شده و روش  

 لباس پهنه.

خل کنه داشه و زن اشاره میسپاس هم وارد می 

 اتاقش بشیم.

 

 بفرمایید لطفاً. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

زودتر از اون  وکشم هام رو از پام بیرون میکفش

 شم.ر به تنش باشه وارد میخوام سمردی که نمی

 

یه اتاق شاید سی متری با یه آشپزخونه خیلی کوچیک  

ی سمت چپش و پسر بچه ای که کنار دیوار زیر گوشه

 . لرزهپتو خزیده و من با دیدنش قلبم می

 این بچه سرطان داره؟

 

 راش. بنه مویی، نه مژه ای، نه ابرویی، بمیرم الهی 

هام رو شه، لبکنه و صورتش باز میکمی نگاهم می

فهمم گه میواسش کش میارم که با جمله ای که می

 ذوقش واسه من نیست.
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 بابا سپاس؟ -

 

رسه و من با اخم صداش از پشت سرم به گوشم می

رم تا بتونه بره پیش پسرش، خیلی یه قدم کنار می

 کثافت کاری؟ کی شروع کرده بهدوست دارم بدونم از 

 این پسر تقریباً ده سالشه. 

 

 جانم بابا؟ -

 نبینم بتمن تو رخت خوابه.
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 جانم بابا؟ -

 نبینم بتمن تو رخت خوابه. 

 

 افته.سمت امیر علی راه می

 گه:شینه و میکنارش می 

 

تونم بهت دونی نمیام، میاز بیرون اومدم آلوده -

 یزم؟زدست بزنم خوبی ع

 

 گه:ده و با لبخند میامیر سرش رو تکون می

 

 قته نیومدی؟دلم برات تنگ شده بود، خیلی و -
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کنم، زن با لبخند اشکش رو با خیره نگاهشون می

 گه:کنه و سپاس با شوخی میی روسری پاک میگوشه

 

منم دلم برات تنگ شده بود. حاال پاشو مثل یه  -

 ار داریم.کقهرمان، حاضر شو بریم که کلی 

 

 شه.صورت امیر علی گرفته می

 

 و نبر بیمارستان.من -

 

 گه:ندازه و روبه امیر میدرش میسپاس نگاهی به ما
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ریم چکاپ همین، زودم میایم، شامم مهمون من، می -

 هر چی دوست داشتی باشه؟

 

هاش رو بهم ده و دستامیر سرش رو تکون می

 ش.کوبه، بمیرم واسه ذوق بچگانهمی

 

 اگه قول بدی باشه. -

 

 دم.قول مردونه می -

 

 گه:میکنه و رو به زن سپاس سرش رو بلند می
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 شیم.و نسیم تو حیاط منتظر میحاضرش کنین من -

 

 گیرم.نگاهم رو ازشون می

شم و سپاس بیرون میاد و وارد حیاط کوچیکشون می 

های چرم قهوه ایش که با کمربند حین پوشیدن کفش

 گه:مش ست کرده میرو ساعت چ

 

 اینقدر ساکتی انگار که نیستی. -

 

سته و سرش رو تکون ایکنم که کنارم مینگاهش می

 ده.می
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 کنی انگار مچ گرفتی.چیه؟ یه جوری نگاه می -

 

زنم، هنوز موضوع اون دختره کتی حل نشده پوزخند می

 که گند جدیدش هم رو شده.

 

یی که با چشم ادم باهات حرف نزنم، چیزهترجیح می -

ی کافی جذاب وم به اندازهشنو با گوش میبینممی

 یگه کاری نکنه.هام دهست، بذار لب

 

کنه. هاش رو توی جیب شلوار مشکیش فرو میدست

کنه و ش رو باهام کم مییه قدم جلو میاد و فاصله

 کنه.سرش رو تو صورتم خم می
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م دو خسته نکن، هر کاری که الزمه من خوهاتلب -

 کنم.باهاشون می

 

 کنم.جوام و عصبی نگاهش میی لبم رو میگوشه

 

خاصی توی این کار داری از تعداد آره خب مهارت  -

 هاییه که در خدمتت بوده.لب

 

هام زنه و نگاه آبیش رو توی چشملبخند می

 زنه.چرخونه و پچ میمی
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های تو سر در گالری عموت زده عقیق، از رو چشم -

 برداشته؟

 

 زنم.کنم و کنایه میهام رو تنگ میچشم

 

 خوای بری آتیشش بزنی؟چیه... می -

 

 شه.دش عمیق تر میلبخن

 

های دم عوض کنه... چون اگه چشمنه... پیشنهاد می -

 تو باشه، باید بذاره زمرد.
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های امیر علی کنم چرا به چشمکمی خیره نگاهش می

 نگاه نکردم آبی بود یا نه؟

 

 یم.رما حاض -

 

چرخیم، حاال امیر یه ماسک روی سمتشون می

و بغلش  رهصورتشه و سپاس با یه قدم سمتش می

 کنه.می

 

خب اجازه بدین، من شمارو حمل کنم تا خسته  -

 نشین.
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خواد به این مهربونیش لبخند بزنم ولی خیلی دلم می

 کنه.اون نسبتی که بینشونه حالم رو بد می

 

ره و ما هم دنبالش راه سپاس از خونه بیرون می 

 افتیم.یم
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 ۳۱۹پارت#

 

 

**** 

 

 

روی بیمارستان، بخشی که روی صندلی انتظار توی راه

مخصوص بیماران سرطانیه نشستم و با دیدن هر بچه 

شه، نفس آه مانندم رو از سینه ای که از کنارم رد می

 دم.بیرون می
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تو  دونی چقدر مریضمانی که ندیدی نمیتا ز 

 اطرافمون وجود داره.

سپاس و مادر امیر دنبال کاراشن و من نشستم تا  

 بیان.

گذره نگاهم رو از پرستار لبخند به لبی که از کنارم می 

 دم.گیرم و به رو به رو میمی

 

 سپاس از اتاق دکتر بیرون میاد. 

رو به دیوار شینه و سرش با صورت گرفته کنارم می 

دم تا یه کلمه به زور تکون می وهام رده. لبتکیه می

 .بگم
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 چی شد؟ -

 

باره. بنده، خستگی از صورتش میهاش رو میچشم

 لعنت بهش ولی به خدا قسم که بغض داره.

 

 و باید بمونه.تبش باالست، امشب -

 

خواد موهاش دم. دلم میهام رو روی هم فشار میلب

 .شچنگم بگیرم و بکنمشون. موجود چند بلند بود تا تو

 

 چیزی نیست نگران نباش. -
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کنه. گوشیش بدون اینکه جواب بده سرش رو بلند می

کشه و شماره رو از توی جیب شلوارش بیرون می

 کنه.گیره، با اخم گوشی رو روی گوشش فیکس میمی

 

و الو... سالم، خوبم... گوش کن ببینم االن وقت حال -

و قطع یلی امیر عت... کی بهت گفته ماهانهاحوال نیس

 کنی.....؟

مزخرف نگو مهرشاد، به جهنم که داریم ورشکست 

 شیم، باید امید یه بچه رو ببریم؟.....می

اون یکی چی...؟ همه رو واریز کن مهرشاد، حتی اگه  

و بیوفتم زندان این پول باید واریز بشه...  ماشینم

 ، فهمیدی یا نه؟فروشمفروشم، خونه رو میمی
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خداحافظی  ه و تماس رو بدوندسرش رو تکون می

 کنه.قطع می

زنم دیگه ندازم و تعنه مینیم نگاهی بهش می 

 تونم ساکت بمونم تا همینجاش هم خانومی کردم.نمی

 

 به اینم قول ازدواج داده بودی یا یه شبه بود؟ -

 

هاش رو ریز چرخه و چشمسرش با تأخیر سمتم می

 نه.کمی

 

 چی؟ -
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 کنم.اشاره می ربا انگشت به اتاق امی

 

 گم حاصل یه شبه یا طوالنی مدت؟می -

 

خواد چیزی بگه اما کنه. چند بار میکمی نگاهم می

شه، دقیقاً مثل ماهی بیرون افتاده از آب، پشیمون می

شه و سمت بیرون قدم آخرش از جاش پا می

 داره.برمی

که مادر امیر کنارم  نگاهم هنوز به مسیر رفتنشه 

 شینه.می
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 نرفتین؟ما ش -

 

 خوام بهش لبخند بزنم؟کنم چرا نمینگاهش می

 

 کارتون تموم شد؟ -

 

 و، کارهارو انجام داد.آره خدا خیرش بده آقای نیکزاد -

 شما برین من باید پیش امیر بمونم. 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 ایشاال زود خوب بشه. -
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 گی فضولم؟گم نمیممنون، یه چیزی ب -

 

گاه کنم و کلی بد و هاش ند توی چشماخوچقدر دلم می

 بیراه بگم با این سنش چطوری با سپاس.....

 

 نه بگو؟ -

 

و بدون، خیلی مرده. توی این دوره قدر شوهرت -

ها کنه، دست خیلیزمونه که برادر به برادرش رحم نمی

 رو گرفته.
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 زنم.پوزخند می

 

 شه.وظیفه -

 

 ده.رو تکون می سرش

 

 نه... نیست. -

غیرت، که ی یه آدم بیای داره در قبال بچهوظیفهه چ 

 و رفته پی الواتی.و ول کردهو زندگیشزن

 

 کنم.هام رو ریز میچشم
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 کی ول کرده؟! -

 

شه ازش خبری نیست. بابای امیر... دو سالی می -

 و یکی از خیرین معرفی کرد.آقای نیکزاد

 ساله. وو قبول کرده دهای امیرکنه هزینهدستش درد ن

 

 کنم.با انگشت به اتاق امیر اشاره می

 

 گه بابا؟!به سپاس می -

 

 زنه.لبخند می
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گه دوست دارم کلی دعواش کردم که نگه... ولی می -

و آقای نیکزادم قبول کردن. ایشااهلل هر بابا صداش کنم

 خواد بهش بده.چی از خدا می

 

 گیرم.یلبم رو گاز م

. خدایا من وت نابجا کردماوای... وای... من چقدر قض

رو ببخش... ولی اینکه از ته دلم خوشحال شدم جای 

 انکار نداره.

 واقعاً حس بدی رو تجربه کردم اونم خیلی بد. 

  

 من دیگه برم. -
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 برو عزیزم خوشبخت باشین. -

 

شم ولی دلم شم و چند قدم ازش دور میاز جام پا می

دستش رو  شم وگردم، خم میت نمیاره، بر میطاق

 گم:گیرم و پشیمون میمی

 

 و ببخش خانوم، من قضاوتت کردم حالل کن.من -

 

 زنه.لبخند می

 

 خدا ببخشه. -
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 کنم.زنم و سمت خروجی پا تند میلبخند می

حاال چطوری از دل سپاس در بیارم. چه حرف زشتی 

رم. یهم بهش زدم لعنت به من. از بیمارستان بیرون م

رم. با یه نفس عمیق بینم و سمتش میماشین رو می

به محض بستن در شم. کنم و سوار میدر رو باز می

ده و ماشین از جا کنده پاش رو روی پدال گاز فشار می

ده. بندم و سپاس بیشتر گاز میشه. کمربند رو میمی

 دم.آب دهنم رو فرو می

 

 سپاس؟ -
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 کنم.یمده و من باز صداش جواب نمی

 

 سپاااس؟ -

 

شه و من این بار پر ناز تر دستش رو فرمون محکم می

 کنم.صداش می

 

 سپاسیییی؟ -

 

ندازه و من پشت هم هی واسش نیم نگاهی بهم می

زنم و حین چرخیدن سرش سمت مخالف من پلک می

 شنوم.ش رو میزمزمه
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 مردشور اون چشاتو ببرن. -

 

 خندم.می

 

 شنیدما. -

 

م رو روی بازوش ت اشارهده که انگشجوابی نمی

 کشم.می

 

 سپااااااس؟ -
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 زهرمار. -

 

 ه چیزی گفتم حاال.قهر نکن دیگه ی -

 

 گه:چرخه و با حرص میسمتم می

ای توی اون بیمارستان کوفتی به من  نسیم تو متوجه -

 چی گفتی؟

 

 توپم:گیرم و میی حق به جانب به خودم میقیافه

فتی سیر تا ود، کتی جونتون چی ربحاال این اشتباه  -

 و گذاشتی کف دستش!؟پیاز زندگی مون
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زنه رو ترمز و ماشین با صدای می  وسط اتوبان ًدقیقا

های های ماشینایسته، صدای جیغ الستیکبدی می

 شه.پشت سرمون با جیغ من یکی می

 

 چی گفتی؟ -

 

 کشم.ترسیده جیغ می

تنمون بدی شخوای به ککنی میچرا اینجوری می -

 لعنتی؟

 

 کوبه.عصبی روی فرمون می
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تموم آره آره لعنت به من، لعنت به زندگیم چرا  -

 شه تا خالص بشم؟نمی

 

 زنن؟شنوی دارن بوق میو، نمیبکش کنار ماشین -

 

شه کف هر دو دستم رو روی فریادش باعث می

 هام بذارم.گوش

 

شنوم بگو اون کتی هرزه چی بهت من کَرم نمی -

 ته؟فگ
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ی کنار قبل از دهن باز کردن کسی محکم به شیشه

 کشه:کوبه و فریاد میسپاس می

 

ده باید دهن مارو آسفالت کنی؟ تره بهت پا نمیدخ -

 این همه ریخته تو خیابون برو سراغ یکی دیگه.

 

شه، سپاس با فریاد از م حبس مینفس تو سینه

 شه و جیغ من واسه نرفتنش هیچماشین پیاده می

 تأثیری نداره.

 

 چی گفتی عوضی؟ -
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 ۳۲۱پارت#
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 چی گفتی عوضی؟ -

 

دم و هام رو بیشتر روی گوشم فشار میدست

بندم، سرم رو سمت زانوم خم هام رو محکم میچشم

ه پاشده کنم تا نه ببینم، نه بشنوم این بلوایی که بمی

رسه فحش و بد و ها خیلی ضعیف به گوشم میرو. صدا

 راها.یب

شه و صدای گذره که در باز میدونم چقدر مینمی

 پیچه.غریبه ای تو ماشین می

 

 بشین برو آقا صلوات بفرست یه شکری خورد. -
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 کشه.سپاس حین نشستن فریاد می

 

ی و بیاره مرتیکهذارم کسی اسم ناموسمزنده نمی -

 پوفیوز.

 

و بند و لعنت کن راهحق داری االن دیگه شیطون -

 ردی برو جان عزیزت.وآ

 

 ندازه.ده و ماشین رو راه میسپاس دیگه جواب نمی

دم، خسته شدم من از این رو به هم فشار میهاملب 

 همه تشنج خسته شدم...

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

گی ببینم شینی میخونه که رسیدیم... مثل آدم می -

 چه خبره.

 

 کنم.ه میزمزن

 

 باشه. -

 

 پرم.کشه و من تو جام میفریاد می

 

 دم؟شنین -

 

 کشم.جیغ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

باشه، باشه، لعنتی... اینقدر سرم داد نکش، داد  -

 م کردی.نکش دیوونه

 

 صداش پایین میاد.

 

 آروم باش. -

 

افتم و با گریه و جیغ جواب با مشت به جون بازوش می

 دم.می
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م کردی، همش داد دیوونه خوام آروم باشم...نمی -

ی، خسته شدم نزو میکشی، مردمزنی، هوار میمی

 فهمی؟می

 خواد، گندت بزنن.خسته شدم. دلم آرامش می

 

کشه و با ی خیابون میبه سختی ماشین رو گوشه

 کنه.هاش مهارم میدست

 

زنم نسیم... باشه باشه، اشتباه کردم. دیگه داد نمی -

 .، آروم باشنسیم جانم
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جونم رو به های بیزنم و مشتهمچنان دارم جیغ می

 کوبم.و کتفش می بازوها

 من بریدم دیگه، بسمه، تحمل ندارم. 

 

 ازت بدم میاد، متنفرم ازت، ولم کن... ولم کن. -

 

گیره و با قدرت با هر دو دست صورتم رو قاب می

داره، لباسش رو از روی شونه می صورتم رو ثابت نگه

 چسبونه.گیرم که پیشونی به پیشونیم میمی تو چنگم

 

خشید، عصبی خانوم آروم، بب ،هیشش... هیشش -

 زدم... ببخشید.بودم، نباید سرت داد می
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 گم:کنم و بریده میهق هق می

 

 زنی، ازت متنف......ازت... بدم میاد، همش... داد می -

 

شم، هام خفه میهاش روی لببا نشستن یهویی لب

ه فقط ساکتم کرده، گرمای زیادی که از لبش بوسنمی

 کنه.آرومم می شه،بهم منتقل می

 کنه و بینیم مماس با بینیشه.لبش رو می 

 

و نگو که نشه جمعش کرد... نشکن نگو... چیزی -

 و که دیگه جایی واسه شکستن نداره زمرد.دلی
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 زنم.با بغض لب می

 

 و ببر خونه...من -

 

 ؟االن، آرومی برمت همینچشم، می -

 

 کشم، واسه نگهدم و عقب میسرم رو تکون می

رم، یکنه و من توی صندلی فرو مداشتنم مقاوت نمی

هام هاش از لبم سرما توی رگانگار با جدا شدن لب

 نفوذ کرده که اینجوری لرز کردم....
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 ۳۲۲پارت#
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********* 

 

 

ندازم و ریموت در ش مینیم نگاهی به صورت گرفته

 زنم.رو می

شینه، می شحین باز شدن در ورودی نگاهم روی دست 

ست کنار ناخون تمام توانش رو واسه کندن پو

 ار گرفته.شستش به ک

جوام... آخ کتی، روزگارت رو سیاه ی لبم رو میگوشه 

کنم، هزار بار گفتم نکن و گوش نکردی، حاال دیگه می

 نوبت منه بشین و تماشا کن.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شه.همزمان با باز شدن در صدای آخش بلند می

ذاره و ش رو روی انگشتش میببا صورت جمع شده ل 

 م.کنمن ماشین رو داخل حیاط هدایت می

شه، هام عمیق تر میبا دیدن ماشین هورتاش اخم 

 خواد؟ اینجا چی می

 

شه و سمت به محض خاموش کردن ماشین پیاده می

افته، عصبی با کف دست روی فرمون ساختمون راه می

 گم.ه میاکوبم و زیر لب به زمین و زمان بد و بیرمی

 شد همین االن برم سراغ کتی کاش...کاش می 
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افتم.  خوبه که شم و سمت ساختمون راه میپیاده می

شم کنار در ایستاده و تنها داخل نرفته، نزدیک که می

زنه و انگار ایران دقیقاً پشت دره که تقه ای به در می

 کنه.بالفاصله بازش می

 

 سالم خوش اومدین. -

 

 شه.وارد میگه و ومی میرنسیم سالم آ

 دم.ون میحین قدم گذاشتن داخل خونه سرم رو تک 

 

 هورتاش اینجاست؟ -
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 بله آقا. -

 

دونم بعیده، ولی باز صدام رو پایین تر میارم. می

 پرسم.می

 

 عمو جهانم هست؟ -

 

 ندازه.ی نه باال میسرش رو به نشونه

 

 و هیوا خان.نه فقط آقا هورتاش -
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اگه من جهان و پیدا کنم واقعاً  دم،رون میینفسم رو ب

موالم مشخص بشه تا با فروش شه تکلیف اعالی می

 هام رو پرداخت کنم.تعدادیشون بدهی

 

افتم و نسیم هم باهام همراه سمت سالن راه می

 شه.شه، مامان با دیدنمون از جاش پا میمی

 

 سالم قربونتون برم خوش اومدین مادر. -

 

خیال در حال پوست بی ه هورتاشیه کهبم نگاه خیره

 کندن سیبه.
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 سالم. -

 

شه و من با چند قدم بهشون از جاش پا می هیوا

 گیرم.ش رو میرسم و دست دراز شدهمی

 

 سالم داداش. -

 

 دم.جوابش رو می

 

 سالم خوش اومدی. -

 

 االن فعلت مفرد بود، یعنی من خوش نیومدم دیگه؟ -
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 یکه سیبی که هورتاش بهشتخنده و شکرانه ریز می

و توی جیبم هام رگیره. دستتعارف کرده رو ازش می

 دم.سر می

 

ی من به روی همه بازه، فقط اجازه بده ازت در خونه -

 خوشم نیاد.

 

زنه زیر خنده و این هورتاش رو خیلی گندم پخی می

 کنه.بیشتر از حرف من عصبی می

 ده.ازه نمیجخوام باز چیزی بگم، که صدای نسیم امی 
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ببخشید من خیلی خسته هستم اگه اجازه بدین  -

 وام بخوابم.خمی

 

 کنم.چرخم و اخم میسمتش می

 

 چه وقت خوابه؟ هنوز شام نخوردی... -

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میکنه و لبخیره نگاهم می

داد کردم ولی کسی که اون تهمت درسته من داد و بی

 .زشت رو شنیده منم نه اون
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گیره و رو به جمع نگاهش رو ازم می"اشتها ندارم  -

 با اجازه. "دهون میسرش رو تک

 

ره باهاشه و نگاهم تا زمانی که از جلوی دیدم کنار می

 صدای گندم من رو به خودم میاره.

 

 چیزی شده سپاس؟! انگار ناراحت بود. -

 

 دم.کنم و سرم رو تکون مینگاهش می

 

 کنم.خودم درستش می -
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 ۳۲۳پارت#
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 کنه.رم که مامان صدام میها میسمت پله

 

 سپاس جان؟ -

 تو شام خوردی؟ 

 

 سیرم. -

 

 رم. هارو دو تا یکی باال میپله
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فرمان شه، مغزم بهم خوام آروم باشم ولی نمیمن می

 ده.آرامش نمی

من االن باید از زمین و زمان شاکی باشم، ولی انگار  

ه به این اتاق پناه آورده تا از من فرار کنه کاین دختری 

 طلبکار تره.

شم و صدای بلند های توی هم وارد اتاق میبا اخم

شه ترسیده نگاهم کنه و اون بسته شدن در، باعث می

دن دستش گرفته رو تیشرت زرد رنگی که واسه پوشی

ای که تنها پوشش یه لباس زیر ی برهنهجلوی نیم تنه

 ره.اصدری رنگه نگهد

 

کنه که از الی فک های گشاد شده نگاهم میبا چشم

 غرم.قفل شده می
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و بیداد کردی... مزخرف گفتی... اومدی شرکت... داد -

و انداختی پایین تهمت زدی، االنم قهر کردی سرت

 اق که چی بشه؟اومدی توی ات

 

زنه، با هر دو دست کنه و تیشرتش رو تن میاخم می

شه و حین رفتن سمت تخت کموهاش رو بیرون می

 گه:می

 

 خیال سپاس، حوصله ندارم.بی -

 

گیرم و سمت رم و بازوش رو میبا دو قدم سمتش می

 کشم.خودم می
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 و بده.وایستا سر جات جواب من -

 

کنه و من محکم قال میواسه بیرون کشیدن دستش ت

 دارم.نگهش می

 

 آی دستم سپاس. -

 

رو به روم نگهش  وگیرم ش رو هم میبازوی دیگه

صدای کنترل شده ای که به گوش کسی  دارم و بامی

 غرم.بیرون از این اتاق نرسه می
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 و کجا دیدی؟اون کتی عوضی -

غیرتم که چی بارت کرده که فکر کردی من اینقدر بی

 کنم به امون خدا.و ولش میندازمیبچه پس م

 

ده که صدای فکش رو جوری روی هم فشار می

 رسه.ش واضح به گوشم میاهدندون

 

هر جایی دیده باشم این تو شخصیت مزخرفت  -

و بهم گفت کنه؟ یه مشت حقیقتفرقی هم ایجاد می

 غیر اینه؟
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دم تا فقط کمی آروم هام رو روی هم فشار میچشم

 اد نزنم و بیشتر نترسونمش.بشم تا فری

 

 کجا دیدیش؟ -

 

که آروم  هشانگار متوجه تالشم واسه آروم موندنم می

 کنه.زمزمه می

 

 کافی شاپ. -

 

 گیرم.لب پایینم رو گاز می
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 چی گفت؟ -

 

 دم.دزده و من تکونی بهش مینگاهش رو ازم می

 

و بگو چه گهی و باز کنتنسیم اون دهن وامونده -

 سگ پدر.خورد اون 
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 ۳۲۴پارت#

 

 کوبه.م میعصبی هر دو مشتش رو روی سینه

 

اب و واسه عذدارین، گفت من با هم رابطه گفت هنوز -

 وجدان نگه داشتی، گفت واسه انتقام عقدم کردی.
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کنم که با عجله روی کنم و بازوهاش رو ول میاخم می

 شینه.تخت می

 دونه؟!کتی اینارو از کجا می 

ی زندگیم کشم یعنی همهناباور چنگی توی موهام می 

 رو مهرشاد گذاشته کف دستش؟

 .چرخممی مسمت نسی

 

 اصل حرفش چی بود؟ -

 

 کنه.اش رو با حرص کج و کوله میهلب
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که از سر راهتون برم کنار تا بهم برسین. نگران  -

نباش آقای نیکزاد، من بزودی گورمو از زندگیت گم 

 تونی بری به همون دختر قد بلند برسی.کنم. میمی

 

 ی اون خشمی که ضربان قلبم رو باال برده،میون همه

داره حسودی  لبخند روی لبم میاد. این دختر بدجوری

 کنه و این خیلی شیرینه.می

 

 کنی؟بهش حسودی می -

 

 کنه.دهن کجی می
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 من به اون حسودی کنم، چی داره که حسودی کنم!؟ -

 به افتخارش واسه زیر خواب شوهر من بودن؟

 

شینم، داستان کتی که گیرم و کنارش میلبم رو گاز می

تنبیه  کنم، ولی االن این دختر بایدبودش میامشخصه ن

 بشه.

 

 کنی.خیلی واضحه حسادت می -

 

 گیره.ش رو سمتم میانگشت اشاره
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کنم فقط دیگه مزخرف نگو سپاس! من حسادت نمی -

هیچ وقت حق نداری بهم دست بزنی، تحت هر 

 شرایطی.

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

کنی من باید تو مشخص می نه بابا از کی تا حاال -

 یکار کنم؟چ

 

از همون شبی که وقتی با من قهر کردی رفتی توی  -

 تخت اون زنیکه دراز.
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توی صورتم چیزی نشون نمیدم اما توی دلم آتیشه 

هایی من چطور گردن اون کتی رو نشکونم با این حرف

 که به این دختر زده؟

انگشتش  کنم تا چیزی بگم کههام رو از هم باز میلب 

 گیره.رو دقیقا جلوی بینیم می

 

 دیگه حق نداری بهم نزدیک بشی. -

 

کنه کف دستم رو تخت نه دیگه داره زیاده روی می

کوبم و به محض پرت شدنش روی تخت، ش میسینه

 زنم.روش خیمه می
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قبل از اینکه از شوک در بیاد هر دو دستش رو با یه  

انتی از لبش پچ سی یه کنم و تو فاصلهدستم مهار می

 زنم.می

 

 بهت نشون بدم شاه این تخت کیه.بذار اول  -

 

 هاش رو آزاد کنه.کنه دستسعی می

 

 ولم کن سپاس برو کنار. -

 

 کنم.بوسم و زمزمه مینوک بینیش رو می
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از همون روزی که قرار شد تو باشی... هیچ زنی کنارم -

 نبوده.

 

 تالشش واسه رهایی بیشتر میشه.

 

 نم، ولم کن.کنمی رباو -

 

هام رو کشم و روی یکی از چشمیهام رو باال ملب

 بوسم.می

 

زنم من با کتی کاری رو که کرده باشم زیرش نمی -

 نبودم زمرد.
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 دونه تو خشنی.باهاش رابطه داشتی... اون می -

 

بوسم که سرش رو روی گردنش کنار گوشش رو می

 کنه.خم می

 

 قبل تو بود. -

 

که  هر حال باهاش بودی در صورتیداره به  یچه فرق -

 اولین مرد زندگی من تو بودی.

 

 کشم.نرمیه گوشش رو به لب می
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 آخخخخ که دنیارو بهم دادی. -

 

 تو با یکی دیگه بودی بهش دست زدی. -

 

زنم خیلی آروم همچنان گوشش مهمون لبامه و پچ می

 تر از قبل.

 

ی لحظه من با تو فهمیدم لمس یعنی چی، همون -

 نم مثل عسل بود.اول، توی سوله... لبت زیر زبو

 

 اون روز ازت متنفر شدم. -
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شنوم چی میگه خودمو زدم به نشنیدن انگار که نمی

برم و بینیم رو توی موهاش فرو سرم رو پایین می

کنم، همزمان با دم عمیقی که از طالییهاش می

 کنم.گیرم زمزمه میمی

 

 .این بو رو دوست دارم -

 

کمر  کنه و من با بوسه دستم سمتسکوت می

رسم و به محض هاش میره به لبشلوارش می

کنم و متعجب نشستن لبهام لرزششون رو حس می

 کنم.نگاهش می
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اشکهاش از دو طرف چشمش جاری شده و من 

 زنم.متعحب لب می

 

 نسیم!؟ -

 

 گه.با صدای لرزون از بغض می

 

خوام این زنی، نمیبخوام بهم دست ولم کن، نمی -

م... منم حق دارم که چیزی رو منم آدمرابطه رو، 

 گی.خوامت، چرا زور مینخوام.. من االن نمی
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دم و با قلبی که داره از توی هام رو بهم فشار میلب

گیرم، چه زنه، سرش رو توی بغلم میم بیرون میسینه

 شب مزخرفی شد امشب.

 

 م.رهیششش... گریه نکن، کاریت ندا -

 

 .کنیو میهمیشه همینه کار خودت -

 

 دم.زنم قول میکنم، بهت دست نمینمی -

 

 گیرم وهام قاب میصورتش رو با دست
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بوسم، کنارش درازش پیشونیش رو چند بار می

 گیرمش. کشم و توی بغلم میمی

کنه و من پتو رو هاش رو توی سینه قالب میدست

 کشم.روی هر دومون می

 

 نکن.دیگه گریه  وبخواب -

 

 کنه.بیم میش عصهق هق ریز گریه

بوسم اینقدر که ریزه و من پیشونیش رو میاشک می 

 .به خواب بره
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 ۳۲۵پارت#

 

**** 
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مخالف سمتی که نسیم خوابیده روی تخت، دقیقاً 

 نشستم و به صورت غرق خوابش خیره شدم. 

 ونور کمرنگ دیوار کوب؛ صورتش رو روشن کرده 

ه اشکی هاش از اون همهاش توی همه و مژههنوز اخم

 که ریخته بهم چسبیده.

 

شه، با اون همه خشمی که داشت من رو به باورم نمی

 کشید؛ االن آرومم. مرز جنون می

های سبز این دختر که تو یه آن دیدم توی چشمچی 

 بشه؟ آروم شدم و خواستم که اونم آروم
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 دم.ینگاهم رو توی صورتش چرخ م

 کنم.های نیمه بازش؛ دستم رو مشت میخیره به لب

خوره، تنم رو میل شدید بوسیدنش توی سرم چرخ می 

 زنم.کشم و بدون هیچ تماسی روش خیمه میجلو می

 

عیده ولی من االن میل شدیدی به بوسیدنش از من ب 

اونم توی خواب دارم؛ حتی اگه اون حس لذت همراهی 

 .کردنش رو نداشته باشم

 

ای از موهای ریخته روی کنم و تیکهدستم رو بلند می 

 زنم.صورتش رو پشت گوشش می

 م باهاش قد یه نفسه. برم حاال فاصلهسرم رو جلو می 
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از هم واسه بوسیدنش  هامبه محض باز کردن لب

دونم از کجا و چطور ولی اون شم، نمیپشیمون می

بد  وشه و حالم ری نسیم توی ذهنم اکو میجمله

 کنه.می

 

 )یه حیوون وحشی بهم تجاوز کرده(

 

 دم.هام رو روی هم فشار میکنم و چشماخم می 

اون حیوون وحشی من بودم؛ که این غلط رو کردم و 

کنم، اینم یه جور ر رو توی خواب میاالن دارم همون کا

 تجاوزه.
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دم و از تخت پایین نفس عمیقم رو با یه آه بیرون می 

 رم.می

شار عصبی و حس مزخرفی که باهامه، از ف هکالف

مستقیم سمت کاپشن چرم آویزون روی پاراوانه کج 

 رم.دیوار می

 

ی سیگار و فندکی که خیلی وقت بود کنار گذاشته جعبه 

االن چند روزیه که بهش پناه آوردم رو  بودم و

دارم و با همون رکابی و شلوار مشکی رنگ سمت برمی

 افتم.تراس راه می
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ذارم؛ سوز سرما بدجوری رو که داخل تراس می امپ 

اهمیت سمت صندلی لرورنه و من بیتنم رو می

 رم.ی تراس میگوشه

م زنم و با اولین کاتوی تاریکی سیگارم رو آتیش می 

 افتم.عمیق به سرفه می

 

توجه به اذیت شدن کشم و بیچند تا نفس عمیق می

 کنم.می مگلوم باز کام عمیق تری رو وارد ریه

 

ترین قسمت بام یه زمانی به همراه هورتاش، تو دنج

هایی که یکی یکی نشستیم و خیره به شهر و چراغمی

کردیم و به هر چی که شدن؛ سیگار دود میخاموش می
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خندیدیم، ولی االن هر پشت سر گذاشته بودیم می

 کنم هیچی واسه خندیدن ندارم.چقدر فکر می

 

چیزی هست ... یه دم اماار میشهام رو روی هم فلب 

که لبخند به لبم میاره، اونم همون دختریه که با حرفی 

که امشب توی بیمارستان زد، قلبم رو بدجوری 

ر باید کنارم باشه شکست ولی اشکالی نداره، این دخت

تا همین لبخند نصفه و نیمه ازم گرفته نشه، خدا این 

 م.رگذرو بهم بدهکاره، من از این طلبم نمی

 

های تنگ شده به باغ گیرم و با چشمای میکام دیگه

ای که پشت یکی از کنم و با دیدن سایهنگاه می

 شم.ها رد شد، از جام پا میدرخت
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 دم.اس تکیه میهام رو به دیوار تردست

شم یه زنه که کنم و مطمئن میدقیق تر به باغ نگاه می 

 پشت درخت بزرگ کاج نشسته.

 کشم.وی هم میتهام رو اخم 

 

کنم و با ی سنگی خاموش میسیگار رو روی نرده

 شم.های بلند از تراس خارج میقدم

 

امیدوارم حدسم درست نباشه و مامان باز شبگردیش 

 باشه، اونم توی این سرما.رو شروع نکرده 
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 رم.هارو دو تا یکی پایین میرم و پلهاز اتاق بیرون می

کنم که چپ ینقدر عجله میاهام واسه پوشیدن دمپایی 

کنم و فقط واسه زودتر راستش رو فراموش می و

رسیدن به اون زنی که اینجوری تو خودش مچاله شده 

 کنم.پام می

 

ار دهنم توی این سرما دوام. بخها میروی سنگ فرش

 م سنگین.شه و سینهتوی هوا پخش می

 

هام رو با درد ایستم و چشمرسم و میبهش می

 .مبندمی
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حدسم درست بود و این مامانه که این ساعت صبح با  

 یه تیشرت و شلوار توی باغ روی زمین سرد نشسته.

 ذارم.ش میشینم و دستم رو روی شونهکنارش می

 

 مامان؟ -
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 ۳۲۶پارت#

 

 

هاش از ترس بپره و با شه شونهصدام باعث می

دای صهام رو باال میارم و با وحشت نگاهم کنه، دست

 زنم.ری لب میپایین ت

 

 منم منم... مامان سپاسم. -
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 کنه.دستش رو بلند می

به ته باغ و اون قسمت تاریکی که چیزی مشخص  

کنه و صورت خیس از اشکش داغونم نیست اشاره می

 کنه.می

 

 و ببره باز.خواد منمی -

 

ره، دقیقاً کنم یه چیزی توی قلبم فرو میحس می

 .مهمون درد رو دار
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ف رو باز از مامان شنیده بودم و بابا من این حر

فهمم گفت به خاطر توهم بیماریشه و االن میمی

 زد.مامان از چی حرف می

 

کنم از جاش گیرم و سعی میهر دو بازوش رو می

بلندش کنم. من مگه طاقت دارم اینجوری ببینمش 

کرد، دقیقاً دو سال،  خیلی وقت بود دیگه شبگردی نمی

بابا مرد دیگه یادم نمیاد مامان  ون زمانی کهماز ه

 اینقدر داغون باشه.

 

کسی اینجا نیست مامان، پاشو دورت بگردم. باشو  -

 خوری. سپاس پیش مرگت بشه، سرده... سرما می
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کشه و ساعدم رو دستی به صورت خیس از اشکش می

 گیره.می

 

 گولم زد... تقصیر من نبود، بهش اعتماد کردم. -

 

دم، چرا من پرهام و ار میهم فش و رویرفکم 

  چرا؟ ًکشم... واقعانمی

افتم. تنش کنم و سمت ورودی راه میاز جا بلندش می

گیرم و با صدای مطمئنی توی رو از پهلو توی بغلم می

 کنم.گوشش زمزمه می
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ده، گیرم ازش... بد جوری تاوان پس میانتقام می -

 عنت بهش.لهر کاری تا حاال کردم کمش بود. 

 

 ده.رش رو تکون میس

فهمم چی انگار توی حال خودش نیست، چون من نمی 

 کنم.گه، یعنی درکش نمیمی

 

 شه... نباید بشه.تونی، دیگه نمینمی -

 

 باشه، آروم باش. -

 تو بهش فکر نکن، همه چی تموم شده. 
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 و که دوست داشتم ازم گرفت... همه رو.هر کسی -

 

و وارد ساختمون  دمتکون می یسرم رو با ناراحت

 شم.می

کنم و روی تخت تن لرزونش رو تا اتاقش همراهی می 

 کنم.درازش می

 

 کشم.هاش باال میپتو رو تا شونه

دارم و با یه رم و قرصش رو برمیسمت پا تختی می 

 دم.لیوان آب دستش می

 

 و بخور بخواب مامان.این -
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 باشه تو برو. -

 

 ؟دبگم ایران بیا -

 

 ندازه.اال میسرش رو ب

 

 خوابم االن، تو برو پیش زنت مادر.نه می -

 

ی همون حروم زاده ای که مادرم رو به زنم؟ برادر زاده

 این روز انداخته؟
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شبی راحت نخوابیده در صورتی  از وقتی یادمه، هیچ 

که هم اون پست فطرت االن راحت خوابیده هم نسیم 

، اونم با آرامش خوابه همینجا باالی سر مادر من با

هایی که من واسه آروم شدنش روی پیشونیش بوسه

 نشوندم،

لعنت به من، لعنت به من که خیلی وقته این انتقام رو  

 از یاد بردم.

 

گیرم و از های مامان مینگاهم رو با شرمندگی از چشم

 زنم.اتاق بیرون می
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 ۳۲۷پارت#
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*** 

 

ست ادم و پیشونیم رو توی ددآرنجم رو به میز تکیه 

 گرفتم.

سوزه و واسه خوابی دیشب شدیداً میهام از بیچشم 

ه نور هایی کخواد سر تا سر این پنجرهاولین بار دلم می

ی رو با سخاوت به داخل هدایت کردن رو با پرده

 ضخیم تیره رنگ بپوشونم.

 

کنم توش دم. حس میهام رو روی هم فشار میچشم

 سوزه.خورده ست؛ که اینقدر می پر از شیشه
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 ندازم.نیم نگاهی به مبل سه نفره می 

شد، فقط چند دقیقه بخوابم؛ تا از شر این کاش می

 . درد راحت بشمسر

 

کشم و روی شم و کتم رو از تنم بیرون میاز جام پا می

 ذارم.صندلی می

افتم و به محض نشستن در باز سمت مبل راه می 

 شه.اخل میدشه و مهرشاد می

 کنم.کشم و نگاهش مینفس عمیق می 

یه بلوز کرمی تنشه و موهاش رو از پشت بسته. روبه 

 شینه.ی مبل میروم روی دسته
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 جناب رئیس! به به -

 

دم و دست به سینه نگاهش به پشتی مبل تکیه می

 کنم.می

 

 کجایی تو؟ یه روز هستی یه ماه نیستی. -

 

هاش رو یه وری و لب هخارونی ابروش رو میگوشه

 ه.کنمی

 

 تو هستی دیگه... -
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گیرم و با زنم و سرم رو روبه باال میپوزخند می

 گم:های بسته میچشم

 

. چه جورم هستم، مثل خری که چهار آره هستم.. -

 و پا توی گل گیر کرده.دست

 

 شاپوری آزاد شده. -

 

 گم:کنم، متعجب میسرم رو بلند می

 

 این زودی؟ هچی؟ آزاد شد ب -
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 پشتش گرمه. -

 

 ... اگه من بفهمم پشتش کیه...آخ -

 

ره، خیره به بیرون شه سمت پنجره میاز جاش پا می

 گه:می

 

شه جنگیدن فایده نداره، فقط باعث می ولش کن... -

 بیشتر لج کنه.

 

هام رو پشت ذارم و دستهر دو پام رو روی میز می

 .کنمگردنم قالب می
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 تونه بکنه.ی نمینه، هیچ غلطکبذار لج  -

 

 ده.چرخه و به پنجره تکیه میسمتم می

 

 خیال شاپوری... تو چه خبر؟بی -

 ره؟زندگی متأهلی خوب پیش می

 

 .دمرم رو به تأسف تکون میس

 

این سوال دیره؛ ولی بازم  یه خورده واسه پرسیدن -

 ممنون که پرسیدی.
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تی ندونستی، بو الیق یه هم صحوقتی تو... رفیقت -

و های با مرامادای رفیق انتظار نداشته باش که من

 برات در بیارم.

 

 خیال مهرشاد.بی -

 

 افته.اه میکنه و سمت در رکمی خیره نگاهم می

 

 خیال.گی بیراست می -

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم
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منظوری نداشتم مهرشاد... ناراحت نشو، صبر کن  -

 کارت دارم.

 

شه و در به حرفی که زدم از اتاق خارج می همیتابی

 بنده.رو می

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 ۳۲۸پارت#

 

 

لعنت به من با این برخوردم که همه رو از خودم 

 روندم.

 اما سر فرصت از دلش در میارم.
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کشم و باالخره روی اون مبل دراز کالفه پوفی می 

 کشم.می

 زارم که در باخوام چشم خستم رو روی هم بذمی 

 شه.می

منتظرم تا خودش حرف بزنه و بفهمم کیه، چون  

 بینمش.نمی

شنوم و خیلی زود های محکمش رو میصدای قدم 

 ایسته.باالی سرم می

کنم لبخند روی چرخونم و نگاهش میهام رو میچشم 

خیال ندازم بیهاشه، نگاهی به سر تا پاش میلب

 گم:می
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 ی.زنن اینجایمی و کهو تهترعادت شده برات... س -

 

 میز رو دور می زنه.

 کنه.ایسته و با سر به بیرون اشاره میکنارم می 

 

 و ببینم.اومدم گندم -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 کنی!؟خب اینجا چیکار می -

 اتاق گندم دوتا در اونور تره. 
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 ده.حرصی فکش رو روی هم فشار می

 

خواد است؛ ولی نمیدونم اتاقش کجخودم خوب می -

 نه.و ببیمن

 

 خب پس شعور داشته باش برو بیرون. -

 

ندازه و بعد یه مکث تقریباً طوالنی سرش رو پایین می

 به حرف میاد.

 

 خوامش...می -
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 کنم.با ابروهای باال رفته نگاهش می

 

 چی!؟ -

 

ش رو کنه و تأکید وار جملهلبش رو با زبون تر می

 کنه.تکرار می

 

 ..خوام.و میمگند -

 

 کنم.با انگشت به پنجره اشاره می
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ی اشتباه اومدی... برو دو تا خیابون پایین تر، مغازه -

 هاش خیلی مرغوبه.محمد حشمتی... گندم

 

کنه کنه، کالفه شده ولی سعی میکمی خیره نگاهم می

 آروم باشه.

 

 خوامش.گم میمسخره بازی در نیار سپاس... می -

 ساکت موندم. به خاطر تو دو سال پیشم 

 

 کنم.کنم و به خودم اشاره میاخم می

 

 به خاطر من؟ -
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کردم دوست داره، دوسش آره به خاطر تو، فکر می -

 داری.

 

 توپم.شینم و میخشمگین تو جام می

 

و به خودت کم عقل... تو اون همه عشق اون دختر -

 ندیدی... چی بین ما دیدی که گند زدی به همه چی؟

 

یه، خیلی زیاد، این از کشه عصبش میتدستی به صور

 مدل لباس پوشیدنش معلومه.
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بینم رنگ کت و شلواری که ست نیست، اولین باره می 

 خوره رو تنش کرده.هایی که به هم نمیلباس

 

همش با هم بودین... همه جا... همش کنارت  -

کرد... تب دیدم چه جوری نگاهت میخندید، میمی

 مرد.میکردی می

بودی... ورد زبونت گندم بود، من حتی  همین متو ه

ی و ببینه؛ چون همهکردم که گندم منفکرشم نمی

و ذکرش تو بودی... به من حق بده فکر کردم فکر

 خوایش.می

و کشیدم کنار... فقط به خاطر تو؛ ولی االن دیگه خودم 

 مانعی نیست.

 ه باشم.و داشتخوام گندمو داری منم میتو نسیم 
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میشه واسه من مثل شکرانه بود، منم مثل دم هنگ -

 داداشش بودم. پس ذهن بیمار تو اینجوری فکر کرده.

 

 ده.دستش رو توی هوا تکون می

 

 ها گذشت، هرچی که بود.اون موقع -

و تصمیم ندارم هیچ جوره از خوامشاالن من می 

 دستش بدم... باهاش صحبت کن داداشِش...

 

 ندازم.ه ای باال میقید شونبی
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به من هیچ ربطی نداره هورتاش... هیچ ربطی.  -

 تونی خودت واسه خودت یه کاری کن.می

رم. خیره به شم و یه قدم جلو میاز جام پا می"

و بدم قرار نیست خواهرم  "دمهاش ادامه میچشم

 دست یه قاچاقچی...

 

 ده.فکش رو روی هم فشار می

 

 توجیه خودم... خسته شدم از دم، چونو نمیجوابت -

 هر جوری که دوست داری فکر کن.

و ی کله شقچوبی منتظرم... این دختره آخر هفته خونه

 بیار باخودت.
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 خونه چوبی چه خبره توی این سرما!؟ -

 

 ی هیواست تولدشه اگه یادت مونده باشه.برنامه -

 

ی ... من همهکشم وایلبم رو زیر دندونم می

 م.رو از یاد برد ی مهم زندگیمهامناسبت

 افته.سمت در راه می

 

 فعالً خداحافظ. -

 

 کنم.م رو روی مبل پرت میدم و اینبار خودجواب نمی
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 ۳۲۹پارت#

 

 

ی کتی رو با اعصابی خراب واسه هزارمین بار شماره

 گیرم.می

دونه که اگه دستم بهش برسه چه بالیی خوب می 

 سرش میارم؛ که پیداش نیست.

ش رو گرفتم و ین مدت بیشتر از صد بار شمارهی اوت 

 یه جمله توی گوشم پیچیده.

 

 باشد(یگو نم)مشترک مورد نظر فعالً پاسخ
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میل عجیبی دارم تا همراه کتی، گردن این زن رو هم  

خورد کنم، ولی متاسفانه دستم به هیچکدومشون 

 رسه.نمی

 

کنم و گوشی رو توی جیبم سر تماس رو قطع می

 دم.می

ش تا یه بار واسه شه باید برم خونهاینجوری نمی 

 همیشه از سرم بازش کنم.

 

ن با مهرشاد به در ورود زنم و همزمااز اتاق بیرون می

ش، رم و حین زدن دکمهرسیم، سمت آسانسور میمی

 دم.سرم رو تکون می
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 ری؟می -

 

تیکه موی ریخته روی پیشونیش رو به عقب هدایت 

 گه:خنده می کنه و بامی

 

 آره، با یار قرار دارم. - 

 

زنم ی اون عصبانیت دیوونه کننده لبخند میمیون همه

 ذارم.ش میشونهو دستم رو روی 

 

 نه بابا جدی؟ -
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 زنه.چشمک ریزی می

 گه:حین وارد شدن به آسانسور می 

 

و هزار دردسر، دختره ول کن نیست. چپ خوشتیپیه -

 و.ذاره ببینه منمی رره، قراره، راست میمی

 

ی شم و حین فشردن دکمهپشت سرش وارد می

 دم.ی آسانسور تکیه میپارکینگ به دیواره

 

 جدیه دیگه؟ -

 با ناموس مردم الس نزنی ولش کنی. 
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کنه و سرش رو هاش رو توی جیبش فرو میدست

 ده.تکون می

 

شه اگه قرار باشه با هر کسی که عاشقم می -

 کنم که االن مرد چند زنه بودم. یو جدمرابطمه

 

 دم.خندم و سرم رو به تأسف تکون میمی

  

س... اگه دل و حسادر هر صورت، اون یه دختره -

کنی دختر خوبیه حواست باشه... و فکر میبسته

کنم و با صورتم رو جمع می "خوایش از االن بگو،نمی
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بعدش یه کتی نسازی ازش که واسه یه  "گم نفرت می

 ن دو هزار با تخت همه شریک بشه.وقر

 

 کشه.زبونش رو روی لبش می

 

 خیال شده؟گفتی کتی... چه خبر ازش، بی -

 

رم تا خیال بشه... االن دارم میدونم بید میبعی -

 تفهیمش کنم. 

بالیی به سرش بیارم که کالهشم افتاد سمت زندگیم 

 نیاد برش داره.
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 شه.صورتش جدی می

 

 ی کتی؟هنری خوداری می -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 آره. -

 

کنم کمی کنه و من حس میگلوش رو صاف می

شایدم من خیلی به همه چی شک مضطرب شده. 

 دارم.
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 بیام باهات؟ -

 

 زنم.ایسته و من ضربه ای به کتفش میاتاقک می

 

 خیلی مردی ولی از پسش برمیام. -

 

افتم ماشین راه می ده و من سمتسرش رو تکون می

 شم.و سوار می

به محض استارت زدن، پام رو روی پدال گاز فشار  

 رونم.ی کتی میدم و سمت خونهمی
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های بدون ترافیک رو واسه رسیدن به اون مسیر

کنم و بعد از چهل و پنج آپارتمان نفرین شده طی می

 رسم.دقیقه می

لید ککنم و ماشین رو جلوی در پارکینگ پارک می 

 دارم.آپارتمان رو از توی داشبورد برمی

 

 شم.با یه نفس عمیق پیاده می

وتاه تا در واحدش کنم و مسیر کدر ورودی رو باز می 

 کنم.های بلند طی میرو با قدم

کنم و به محض وارد شدن محکم در رو باز می 

 کشم.کوبمش و فریاد میمی
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 کتی؟ -

 

کردنش سمت اتاق  اخونه زیادی ساکته و من واسه پید

 دارم.خوابش قدم برمی

ی هشتاد متری تک اگه قرار باشه توی این خونه 

 جا قایم شده.خوابه باشه، قطعاً همون

 

کنم و توی اتاق سرک در سفید رنگ رو با لگد باز می 

 ست.کشم. اتاق به طرز حال بهم زنی بهم ریختهمی

م و رگذاز بین انبوه وسایلی که کف زمین ریخته می 

جلب نظرم به آینه و تیکه کاغذی که بهش چسبیده 

 شه.می
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 خونمش.کنم و میسرم رو خم می 

 

ه تا آروم بشیم همو نبینیم، دنبالم ) سالم عشقم، بهتر

گردم با کلی نگرد هر وقت که آروم بشی بر می

 سورپرایز(

 

زنم و حین مچاله عصبی اون یاداشت رو چنگ می

 کنم.شدن زمزمه می

 

 بهت نرسه عوضی. دستم همگ -
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 ۳۳۰پارت#
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بندم و حین پیچیدن حوله دور کمرم از دوش رو می

 شم.حموم خارج می

دارم و روی سرم ی کوچیک دستیم رو برمیحوله

 رم.کشم و حین خشک کردم صورتم سمت آینه میمی

زم؛ که صدای بلند ندام مینگاهی به صورت خسته

رسه و نگاهم سمت بالکن می ی نسیم به گوشمخنده

 خنده؟ چه خبره؟ چرا اینقدر بلند می شه،کشیده می

 

خوام سمت کمد دم و میسرم رو به تأسف تکون می

ش ی دوبارهبرم، تا لباسم رو تنم کنم؛ اما صدای خنده

ی دور کمرم و تن کنه و با همون حولهم میکالفه

 شم.وارد بالکن می خیسم
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و دور گردنم ی کوچیک رو حوله مرها میسمت نرده

 شه.ش قفل میی مستانهندازم و نگاهم به خندهمی

واقعاً چه معنی داره اینجوری از ته دل کنار یه مردی  

 به جز شوهرش بخنده؟

 

شم به هیوا. جوام و خیره میی لبم رو عصبی میگوشه 

گه تا نیسم ریسه زخرف میلعنت بهش، چرا اینقدر م

 جا حرص بخورم؟ بره و من این

 

 گیرم.کشم و نگاهم رو با اخم ازشون میپوفی می 

 کنن؟اصالً به من چه چه غلطی می 

 شه.دارم؛ ولی نمیقدمی سمت داخل برمی
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تونم دم. من نمیهام رو محکم روی هم فشار میچشم

 خیال باشم.بی

 اه چم شده!؟ 

گردم لب بالکن سوزونه؟ باز برمیمیچی داره من رو  

اً ا صدایی که کنترلش دست خودم نیست تقریببو 

 کشم.فریاد می

 

 ری تو؟هیوا چرا نمی -

 

چرخن و هیوا با ابروهای باال جفتشون سمت من می

 گه:پریده می
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 زنی؟!داداش چرا داد می -

 اینقدرا هم فاصله نداریم، همش یه طبقه ست. 

 

 شه.میاخمم عمیق تر 

 منطقی شدم من امروز...عجب بی 

 

 زنم.من هر جوری که بخوام حرف می -

 

 هاش از دو طرف کش میاد.لب

ندازه و من بیشتر حرص نیم نگاهی به نسیم می 

خورم. این رفتارهای بچگانه چیه دارم از خودم می

 دم؟نشون می
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 باشه هر جوری دوست داری حرف بزن  -

بیا در  "برهسرش رو جلو میکنه به نسیم و رو می"

 ی بگم.زگوشت یه چی

 

شه و دست خودم نیست وقتی نسیم سمتش خم می

 شه و بلند تر.من صدام خشن می

 

رو به هیوا با خشم ادامه "نسیم وایستا سرجات  -

 پچ کنی. الزم نکرده زیر گوش زن من پچ "دممی
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ندازه و هیوا حین خاروندن نسیم سرش رو پایین می

 گه:رش میپشت س

 

من رفتم، فقط فردا زود  .زنی..باشه داداش چرا می -

 ها منتظرم.ینبیا

 

 دم.دستی براش تکون می

 

 باشه به سالمت. -

 

 گم:ره و من رو به نسیم میهیوا سمت در حیاط می
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 خانوم خوش خنده تشریف بیار داخل. -

 

ره و من حین وارد شدن به اتاقم غر بهم چشم غره می

 زنم.می

 

 .نش با مردمه نازو اداش واسه مخنده -

 

افتم کوبم و سمت کمدم راه میدر بالکن رو با خشم می

 تا لباسم رو تن بزنم.

 هم خشک بشه.کنم سرما باعث شد ماهیچهحس می 

 هاست که از باشگاهم دور شدم.ماه

 چه فراز و نشیبی داشت زندگیت سپاس نیکزاد. 
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 ۳۳۱پارت#

 

 

*** 

 

نطق بلند  دم و در جوابگوشی رو به گوشم فشار می

 گم:می باالی علوی رو با صدای پایینی

 

و پر حساب یه کاریش بکن، چند روز مهلت بگیر -

 کنم.می
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فهمم به چیزی که داره کنه و من میکمی مکث می

گه اطمینان نداره، فقط به زبونش میاره تا بگه یه می

 کاری کرده.

 

هاتون پاس صحبت کردم، فقط چون همیشه چک -

 اطمینان بودین یه هفته بهمون وقت دادن. و موردشده

 

ن کشم و سرم رو پاییکالفه دستی به صورتم می

 ندازم.می

 

 تا آخر هفته خوبه. -
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 کنه.گلوش رو صاف می

 

 جناب نیکزاد؟ -

هاتون ی چکیه فکری بکنین، اینجوری پیش بره همه 

 دونین دیگه؟خوره، میبرگشت می

 

ی قرار ر نمیاد... همهبدونم، ولی کاری از دستم می -

 نسل شده عمالً نابود شدم.دادها ک

 

 پیدا کنین.  وپس زودتر جهانگیر خان -
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اون اموال باید به نامتون بشه، ما با یه وام روی یکی از 

و برگردیم به و بکشیم باالتونیم شرکتها میاون سند

 روزهای اول.

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 .مبهش دسترسی ندار -

 

ده... و نشون میبه نظرم این رفتارش فقط یه چیز -

 ام بزنه.هارو به نخواد سنداینکه نمی

 

 توپم:کنم و میاخم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

علوی قبالً گفتی جوابم گرفتی، من به عموم اطمینان  -

 دارم.

 

ها من فقط، خواستم هشدار بدم، لطفاً واسه این چک -

ل من خارج ریه فکری بکنین واقعاً دیگه داره از کنت

 شه.می

 

 دم، پس چرا نمیان؟نگاهم رو به در ورودی می

 قدر کار داره؟مگه یه آماده شدن چ 
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کنم. اگه چیزه دیگه ای نمونده قطع درستش می -

 کنم؟

 

 نه قربان، خداحافظ. -

 

 کنم.کنم و تماس رو قطع میخداحافظ رو زمزمه می

 شینم.روی سکوی سنگی کنار ماشین می 

دم و سرم  رو سمت زانوم تکیه میتم رو به سهر دو د 

 کنم.زمین خم می

تونم جمعش یم که نمیچه گندی زده شده به زندگ

 کنم.
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لعنت بهت جهان، االن چه وقت ایرانگردی بود، دارم  

 گذرونی.شم و تو با اموال من داری خوش مینابود می

 

 ما حاضریم. -

 

 کنم. شه سرم رو بلندصدای بلند شکرانه باعث می

 بینمشون.های ورودی ساختمون میروی پله 

 پایین میان.ها هر سه تاشون آماده شدن و از پله 

شم و به محض دیدن چیزی که تن از جام پا می 

 رسم.ی جوش مینسیمه به نقطه

این مانتوئه تنش؟ چرا اینقدر کوتاهه، اصالً مگه هوا  

 سرد نیست... این چیه پوشیده؟
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شه، این قطعاً میهام عمیق تر خماجلو میان و من 

 ست که تا روی کمربندمانتو نیست، یه بلوز مردونه

مشکی شلوارش رو پوشونده، موهاش آزادانه روی 

هاش ریخته و وای... از اون رژی که روی شونه

 هاش مالیده... جیغ تر از این رژ پیدا نکرده انگار.لب

 

رو  منه واضحه که من باید حرص برگشت خوردن چک

 سر این دختر خالی کنم.

 رسن و من دست به کمر نگاهم به نسیمه.بهم می 

 

 بریم دیگه.داداش  -
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بدون نگاه کردن به شکرانه روبه نسیم دستم رو بلند 

 کنم.کنم و به ساختمون اشاره میمی

 

 مونم.برو باال بکوب از نو بساز منتظر می -
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 ۳۳۲پارت#

 

 

 زنه.میکنه و گندم غر می نسیم متعجب نگاهم

 

 ای بابا باز شروع کرد، بیا بریم سپاس چشه مگه؟ -

 

 کنم و نسیم به حرف میاد.هام رو ریز میچشم
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 مشکل چیه االن بگو بدونم؟ -

 

 ندازم.نگاهی به سر تاپاش می

 

موهاته... مشکل اون رژ  مشکل لباسته... مشکل -

 ته.های صاحب مردهلعنتی رو لب

 

 شه.ست به کمر میکنه و داخم می

 

 بینم.من ایرادی توشون نمی -
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 توپم.رم و عصبی مییه قدم جلو می

 

و با و بکن وگرنه تمام این دو روزبرو کاری که گفتم -

گذرونیم بدون هیچ کدوم هم تو اتاق خوابمون می

 تنته. هایی کهاین

 

ره و زنه زیر خنده و سمت ماشین میگندم پقی می

 گه.شدن می رحین سوا

 

 شه.موضوع خانوادگیه شکرانه بیا به ما مربوط نمی -
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گذره و نسیم شکرانه هم بدون حرف از کنارمون می

 حرصی یه قدم جلو میاد.

 

 پوشم.و میهر چی که دوست داشته باشم -

 

 دازم.نیه تای ابروم رو باال می

 

 جدی؟ -

 

 کنم.هاش صدام رو بلند میخیره تو چشم

 

 گندم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 شنوم.کنم ولی صداش رو مینگاهش نمی

 

 جانم داداش؟ -

 

سوئیچ رو ماشینه، شما برین نسیم دوست داره این  -

 دو روزو با من بگذرونه.

 

 چشم. -

 

گیره و من پوزخند هاش رو گاز مینسیم حرصی لب

 زنم.می
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و کتک بزنی این حین رابطه طرف گن اگهمی -

 اینو؟ یشه شنیدی خشنتون ارضا میروحیه

 

 گه:جوئه و با صدای پایینی میلبش رو از تو می

 

ازت متنفرم... این مانتو رو شکرانه برام خریده  -

 .و پوشیدم فقط به خاطر اون بوداصرار داشت بپوشم

 

باشه به خاطر من برو عوضش کن همین طور رژتو  -

 ونو واسه کی زدی؟ا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 واسه خودم. -

 

ندم پس فکر نکن سپو نمیی رژیپاکش کن بوسه -

 کنم.هام پاکش میباالن واست با ل

 

 کنه.کنه و جیغ جیغ میهاش رو مشت میدست

 

 من همچین فکری نکردم. -

 

ندازه و زنم که ساک توی دستش رو زمین میلبخند می

رو از توش کنه پانچوش با حرص زیپش رو باز می

 زنه.کنه و غر میکشه و روی لباس تنش میبیرون می
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خواستم از ماشین که پیاده شدم تنم کنم متأسفم می -

 برات که هنوز منو نشناختی.

 

دم و حین رفت سمت ماشین و سوار سرم رو تکون می

 گم.شدن می

 

و شناختم اونم به زور های تنتو خممن فقط پیچ -

 دی.ی شناخته شدن نمیزهچون اصوالً تو اجا

 

جا  مشم و به محض استارت زدن کنارسوار می

ندازم و از حیاط یگیره. بدون حرف ماشین رو راه ممی

 شیم.خارج می
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 ۳۳۳پارت#

 

*** 

 

مسیر تقریباً طوالنی مون تا لواسون تو سکوتی که 

 شکست گذشت.فقط صدای موسیقی ضبط ماشین می

 

هایی که توشون گیر اینقدر فکرم درگیر گرفتاری 

اشقش بودم عکردم بود؛ که هیچی از راهی که 

 نفهمیدم.
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زیبا نیست،  کنم، دیگه هیچ چیزی برامالبته حس می

 هارو هم ندارم.من حتی وقت فکر کردن به این چیز

گذروندم و این همون راهیه که یه زمانی با ذوق می 

 االن...

 من واقعاً یه زمانی زندگی عادی داشتم یا نه؟

 دی زندگیم به نکبتی همین چنکنم همهچرا حس می

 ماه بوده.

 

وا دارم و واسه هیگوشی رو از روی داشبورد برمی 

 کنم.تایپ می

 

 رسیم() درو باز کن دو دقیه دیگه می
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 گردونم.کنم و گوشی رو سرجاش برمیارسالش می

 

شیم دو طرف خیابون پر از چوبی می وارد خیابون خونه 

ی چناره که شاخ و های سر به فلک کشیدهدرخت

هم تنیده و تقریباً چیزی از آسمون پیدا  یهاش توبرگ

بهار زیبا تره. نور از الی شاخ و برگ  نیست اینجا قطعاً

ها به کف آسفالت تابیده و من با دیدن در لخت درخت

 شم.باز وارد حیاط می

 

ها های کوچیکی که دو طرف سنگ فرشهیوا کنار کاج 

ون مکاشتیم، با یه تیشرت و شلوارک ایستاده و با دیدن
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کنه. این پسر هیچی از سرما هاش رو باز میدست

 های سال حتی تو برف لخته.تو تمام فصل فهمهنمی

 

 های افتخاری خوش اومدین.به به مهمون -

 

شم و حین مرتب کردن لباسم از ماشین پیاده می

 گم:می

 

 چطوری هیوا؟ -

 

جلو میاد حین به آغوش کشیدنم توی گوشم پچ 

 زنه.می
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 و بهم دادن.ومدی انگار دنیارردی که امخیلی  -

 

 زنم.یضربه ای به کمرش م

 

 فقط به خاطر تو اومدم نه اون داداش عوضیت. -

 

 زنه.شه و لبخند میازم جدا می

سرش خیلی وقته به سنگ خورده تو کوتاه بیا.  -

گیره و رو به دخترها که هام مینگاهش رو از چشم"

 ید داخل سرده هوا.یبفرما "دهپیاده شدن ادامه می
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با برداشتن کنم و شکرانه و گندم صندوق رو باز می

شن. ساک کوچیک ساک دستیشون با هیوا همراه می

صدا یه دارم و پشت نسیمی که بیمشکیم رو برمی

م ی چوبی مورد عالقهقدم جلوتر از من سمت خونه

 افتم.ره به راه میمی

 

که حضورم رو  هاش شدهاینقدر غرق اطراف و زیبایی 

 کنه.حس نمی

های قرمز اهیی سنگی پر از منگاهش روی حوضچه 

شه. کاش هوا اینقدر سرد نبود تا بتونه انواع قفل می

هایی که اینجا کاشتیم رو ببینه. مات به اطراف نگاه گل

 برم.کنه که سرم رو زیر گوشش میمی
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هنوز معتقدم این دو روز توی اتاق خودمون بیشتر  -

 گذشت.می خوش

 

هاش رو چرخونه و لبسرش رو با مکث سمتم می

شه. با کنه و نگاهم سمتشون کشیده میون میآویز

هاش کشیده وجود اون دستمالی که با حرص روی لب

 هاش به جا مونده.رد پر رنگی از اون رژ قرمز روی لب

 

 گذره نه من.به تو اونجوری خوش می -

 

ا فکر اینکه چند دقیقه بندازم و یه ابروم رو باال می

ت به کار دم واسه پاک کردن اون رژ دسدیگه خو

 گم:شم میمی
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 گذره؟گی به تو خوش نمییعنی می -

زنه پس اونی که با صدای خمار توی گوشم پچ می 

 خو.... وای سپاس خیلی "کنم صدام رو کمی نازک می"

 

شه و با با نشستن دستش روی دهنم صدام قطع می

 کنم.گاهش مینتفریح 

 

ارم... اون .. حس دو اذیت نکن. منم آدمم.اینقدر من -

 فقط یه عکس العمل غریزیه.
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کشه بوسم که با اخم دستش رو میکف دستش رو می

افته و من صدام رو باال و سمت ساختمون راه می

 برم این روزها زبونم از کنترلم خارج شده.می

 

 شیما.می تونمخانوم ما قربون اون غریزه -

 

حین قدم برداشتن سمت ورودی سرش رو سمتم 

ندازه و من با لبخند نه و نیم نگاهی بهم میچرخومی

 افتم.دنبالش راه می

 

ی رزی که بابا ی ورودی چشمم به بوتهکنار تک پله

شه و کنارش زانو م سنگین میافته سینهکاشته بود می

عیف و ضی های ریخته شده یه غنچهزنم کنار برگمی
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کنه و من لمسش با چند تا گلبرگ روش خودنمایی می

بنده روی همین کنم، اون روز توی ذهنم نقش میمی

تک پله نشسته بودم و بابا حین کاشتنش با لبخند 

 گفته بود.

 

ی کارم من همهو به عشق مادرت میاین گل -)

 و به عشق مادرت گذروندم(زندگیم

 

هاش واسه مایتحچقدر دلم براش تنگ شده واسه 

دم م رو تکون میهای سنگین شدهحس حضورش... پا

و همراه نسیمی که کنار در منتظرم ایستاده، وارد 

 شیم.می
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هایی که توی جیبش فرو کرده کنار هورتاش با دست 

 زنه.در ایستاده و به محض دیدن نسیم لبخند می

 

 چطوری چشم رنگی؟ -
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 ۳۳۴پارت#

 

 

 زنم.ارش میو با دست کن کنماخم می

کنه تا باهاش دونه حساسم و از قصد این کار رو میمی

 بجنگم.

 

 بکش کنار. -
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هر کس دیگه ای به غیر از هورتاش بود االن گور 

کاری هم که بکنه  خودش رو کنده بود؛ اما این مرد، هر

 .هام بهش اطمینان دارممن مثل چشم

 

مم گذاشتین شخب خوش اومدین واقعاً قدم روی چ -

 با اومدنتون.

 

 زنم. لبخند یه وری به هیوا می

های کنم و سمت مبلی دیوار ول میساک رو گوشه

 افتم.چوبی داخل پذیرایی راه می
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های ها که شبیهه تختواسه سفارش دادن این مبل

هاست سه روز با هم جنگیده بودیم و قهوه خونه

دنبال راحتی  آخرش هیوا برنده شده بود، چون ما اصوالً

 بودیم و هیوا زیبایی.

 

 شینم. دارم و میکوسن زرشکی رو برمی

حین مرتب کردنش روی مبل کناری رو به نسیم 

 گم:می

 

 بیا بشین چرا وایستادی اون وسط؟ -

 

 گه:لبخند میکنه و با نگاهم می
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کردم، اینجا خیلی داشتم به دکوراسیون نگاه می -

 ی کیه؟قشنگه سلیقه

 

میاد و حین اشاره واسه نشستن جوابش  ش جلواهورت

 ده.رو می

 

بفرمایید بشینین خانوما. اینجا با نظر سه تامون  -

 ساخته شده.

 

 ده.هیوا روی مبل تک نفره لم می
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 اعصاب.بی البته با زورگوییه این دوتا -

 

 کنه.صدای پیغام گوشیم نظرم رو جلب می

رو باز  پیغام کشم واز جیب جین آبی رنگم بیرون می 

 کنم.می

 

) جناب نیکزاد فاطمی هستم، امروز واسه چک رفتم 

حسابتون خالی بود. برگشت نزدم؛ ولی زودتر اقدام 

 کنین واسه پرداخت(

 

 .شمکشم و از جام پا میدستی به صورتم می
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گذرم و مستقیم سمت اتاقم راه از کنارشون می

 افتم.می

 

 م.ددقیقاً یک ساله که اینجا نیوم 

 از همون شبی که فهمیدم هورتاش بهم نارو زده. 

 

شم. کنم و وارد میدر چوبی قهوه ای رنگ رو باز می

هنوز بوی چوب و روغن جالیی که با ظرافت روی 

خونه ازش  های به کار رفته توی اینی چوبهمه

 استفاده کردیم تو اتاق مونده.
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همه چیز دست نخورده ست، تخت دونفره ای که  

راست اتاق گذاشته شده و رو تختی مشکی که  سمت

رش کلی حرف شنیدم، چون اعتقاد داشتن به خاط

مشکی انتخاب کردم که اگه کثیف بشه متوجه نشم، در 

دونن من چقدر به تمیزی اهمیت صورتی که همه می

 دم. می

 

ی سمت چپ اتاق و ی قدی با عرض کم گوشهپنجره

ی مامان بود و قهیهای طالیی رنگی که اینبار سلپرده

کردم بعد منم فقط چشم گفتم و هیچوقت فکر نمی

 دیگه پام به این اتاق باز نشه.ها نصب این پرده

 

 رم.دم و جلو میسرم رو تکون می
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یل یه زن سیاه پوست دقیقاً باالی تخت یه تابلو با شما 

 ی مشکی.به دیوار کوبیده شده با پس زمینه

های خوره چشممی تنها چیز واضحی که به چشم 

 گردنبندی که توی گردنشه.سفید زن و 

 

ی این کادوی مهرشاد بود و با غرور گفت که ایده 

 داره.ساخت ویالش رو از اینجا برمی

 

 دم.سری تکون می

کشم و روی تخت پرت میپالتوم رو از تنم بیرون 

 کنم.می
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گیرم و ی امیر رو میدارم و شمارهگوشی رو برمی 

 ده.جواب می خیلی زود

 

 جانم سپاس؟ -
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 ۳۳۵پارت#

 

 

 جانم سپاس؟ -

 

ی خارونم و دستم رو روی شقیقهپیشونیم رو می

 دم.دردناکم فشار می
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امیر یه چک کن ببین حساب شرکت چقدر موجودی  -

 داره؟

 

 گه:کنه و با صدای پایینی میکمی مکث می

 

ل توجهی بهارو بدیم، مبلغ قاحقوق این ماهه بچه -

 مونه.نمی

 

 کشم. ندونم میلبم رو زیر د

برم و اون یقه اسکی رو کمی دستم رو سمت گلوم می

 دم.پایین می
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ریزم، من واقعاً از این حجم فشار روانی دارم فرو می 

طی این چند ماه تو زندگیم چه اتفاقی افتاده که به 

 اینجا رسیدم؟

 

طمی نانجیبه، اخوره، این یارو فچکم داره برگشت می -

 زندان.ندازتم پاس نشه می

 

 اوضاع خیلی خرابه سپاس... باید یه فکری بکنیم. -

 

کشم و روی صندلی م میهای خستهدستی به چشم

 شینم.چوبی کنار پنجره می
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حین کنار دادن پرده خیره به باغ کوچیک پشت خونه 

 گم:ره میکه کم کم داره توی تاریکی فرو می

 

سه دارم، اقدام کن وا ن تو جنوب شهرییه تیکه زم -

 فروشش.

 

 پیچه:ش توی گوشم میکشه و صدای کالفهپوفی می

 

خوای واسه ضرر شه... تا کی میاینجوری که نمی -

 و بفروشی؟شرکت اموالت
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نگاهم رو از نور کم جون آفتابی که دیگه چیزی واسه 

 گیرم. خودنمایی نداره می

هام رو دم و چشممی سرم رو به پشتی صندلی تکیه

 اید از سوزششون کم بشه.تا ش بندممی

 

امیر باید قبول کنیم من زمین خوردم، دیگه قرار  -

 نیست سر پا بشم.

 بستن.  نه تا وقتی که یه سری کمر به نابودیم 

خورم. هرچی رم به بن بست میمن از هر راهی می

رم. خودم اینو زنم بیشتر فرو میدست و پا می

 فهمم.و میمندومی
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 کنه.خرابم رو خراب تر میصدای ناراحتش حال 

 

 داداش من پشتتم، تا تهش. -

و حراج فروشم هر چی که دارمو میماگه شده خونه 

 ذارم تو زمین بخوری.کنم اما نمیمی

 

 خیلی مردی. -

 

و واسه سند زدن بهت خبر کنمو ردیف میزمین -

 دم.می

 

 باشه خداحافظ. -
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ی کناری کنم و گوشی رو روی صندلمیو قطع رتماس 

 کنم. پرت می

 گیرم. هام میسرم رو توی دست

شدم میومدم توی این من با این همه درد نباید پا می

 جمع؛ تا حال خوبشون رو خراب کنم.

 

 دم. سرمم فشار میکف هر دو دستم رو روی شقیقه 

زه وکنه که طاقتم رو طاق کرده، چند راینقدر درد می

 این سر درد باهامه؟

 پوف...
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 شم.ز جام پا میا

شم، پیشونیم نبض لحظه به لحظه دارم عصبی تر می 

لرزه، پلک چپم شدیداً هام عصبی میزنه و دستمی

هام تحمل این حجم از کنم رگپره و حس میمی

 حجوم خون رو نداره.

 

ها رو باال پایین دارم و کالفه تر شمارهگوشی رو برمی 

ر زیادی داغونم که کنم تا جهان رو پیدا کنم و انگایم

چند بار باال تا پایین دفترچه تلفن گوشی رو چک 

 کنم. کنم و اون شماره رو پیدا نمیمی
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دم و کنم. نفس عمیقم رو از سینه بیرون میمکث می

رو  کنم و باالخره اون شمارهیه بار دیگه چک می

 گیرم.می

شه با پاهام روی ث میعهای کشدار باصدای بوق

 .گیرممین ضرب بز

 

شم جواب بده؛ ولی مثل هر سری اینقدر منتظر می 

 شه.خوره تا قطع میزنگ می

شم، چرا این کارو با من ای خدا دارم دیوونه می 

 کنه؟می

 خواد برسه؟ به چی می

 ی این کارها واسه اینه که نسیم و طالق ندادم؟ همه
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 تونم یعنی؟ق بدم... میکنم، نسیم و طالمکث می

 

کوبم و با چنگ زدن به و عصبی روی تخت میگوشی ر 

 شم.های بلند از اتاق خارج میبا قدم پالتوم

 

هاشون صدای کوبیدن در اینقدر بلند هست که خنده 

 شه.قطع می

 افتم.زیر نگاه متعجب همه سمت خروجی راه می 

د وقتی ومن باید برم تا آروم بشم، اومدنم اشتباه ب

 اینقدر داغونم.
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هام صدای نسیم به گوشم یدن کفشحین پوش 

 شه تو باز کردن در مکث کنم.رسه و باعث میمی

 

 سپاس کجا؟ -
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 ۳۳۶پارت#

 

 

دم و بازشون م رو محکم روی هم فشار میهاپلک

 کنم.می

 زنم.بدون جواب دادن به سؤالش بیرون می
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شنوم و رم میسهای کسی رو پشت صدای قدم

 دم.راهم ادامه میاهمیت به بی

شه و نسیم به محض جا گرفتن پشت فرمون در باز می

 گیره.کنارم جا می

 

به  کنم. عجله باعث شده صورت سفیدشنگاهش می 

 پیچه.سرخی بزنه و نفس نفسش توی گوشم می

هاشم حواسم رو پرت لعنت به من... صدای نفس 

 کنه. می

ام. با سر به بیرون هتر از این حرف اما االن داغون

 کنم.اشاره می
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 برو پایین. -

 

کنه و با ابرو به من موهاش رو زیر شال مرتب می

 کنه.اشاره می

 

 ری؟چی شده؟ کجا می -

 

کنم و نگاهم رو به روبه تم رو روی فرمون سفت میدس

 دم.رو می

هورتاش پشت پنجره ایستاده و نگاهش به ماست. 

بوده، از وقتی یادمه نگران منه. شاید  همیشه همین

 رگتره.مون بزچون از همه
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اومدنم اشتباه بود... من اینجوری حال خوب شماهارو  -

 کنم.هم خراب می

 

 ندازه.دوزم شونه ای باال میینگاهم رو به صورتش م

 

در اینکه شکی نیست... تو کالً حال همه رو خراب  -

 کنی.می

تا زوج ولی قرار نیست من با دو  کالً بدی، بد اخالقی...

 ریم.مونی بمون اگه نه با هم میتنها بمونم، اگه می

 

 دم.نفس عمیقم رو بیرون می
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گه؟ چقدر من واقعاً همچین آدمیم، همینی که نسیم می

از شنیدن این حرف از زبونش دلگیر شدم. شاید اگه 

گفت با یه برو بابا ازش هر کسی به غیر نسیم می

 ولی نسیم... گذشتممی

 

 گردم.رم آروم شدم برمیبرو پایین، تا جایی می -

 

 ده.بنده و به صندلی تکیه میکمربندش رو می

 

 گردیم.ریم آروم شدی برمیبا هم می -

 

 گیرم.رو ازش مینگاهم 
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اینقدر کله شق هست که تا صبح باهاش بحث کنم،  

کنم زنه، پس ماشین رو روشن میحرف خودش رو می

 افتم.پارک کوچیک نزدیک ویال راه می تو سم

 

 تا حاال نیومده بودم لواسون جای قشنگیه. -

 

و پام رو بیشتر روی گاز  دمفقط سرم رو تکون می

 دم.فشار می

 

تا آخر هفته به فروش نرسه و اون چک پاس اگه زمین 

شه؟ چطوری باید نشه و بیوفتم زندان تکلیفم چی می

 نم؟کاین همه بدهی رو پرداخت 
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شه و من مسیر پنج دقیقه ای مون توی سکوت طی می

 کنم.ماشین رو کناری پارک می

 

اهمیت به اون همه درخت و گل و گیاهی که اطرافمه بی

ذارم. من واقعاً دارم دیوونه یم سرم رو روی فرمون

 شم.می

 شه راهی واسه پیدا کردن اون عوضی نباشه؟مگه می

وشه نشسته و به ریشم گکنه و یه داره نابودم می 

 ه.خندمی

 

 لعنت به این زندگی.  
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کنم قلبم سنگین شده، باید بشه اصالً باید حس می

وایسته، خیلی سگ جونه که هنوز با این همه درد 

 . تپهمی

 رو بکشونه؟ خواد منبه کجا می

 

 سپاس چی شده؟ -
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 ۳۳۷پارت#

 

 

 چرخونم.سرم رو سمتش می
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های این دختر هیچ من از چشمه منه، بنگاه منتظرش  

گیرم؛ ولی فقط همین یه نفر رو دارم که حسی نمی

 ره.می وقتی کنارشم همه چی یادم

 زنم.کنم و آروم پچ میلبم رو با زبون تر می 

 

 نسیم؟ -

 یه کاری کن همه چی یادم بره. 

 

کنه، هاش رو آویزون میده و لبسرش رو تکون می

 یه.نتمام حرکاتش خورد

 

 چی یادت بره؟ -
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 بره که اسمم چیه.  همه چی... حتی یادم -

 و بلدی... قبالً سعی کردی.تو راهش

بوسمت، از این دنیا کنده با تو که هستم... وقتی می

 و از اینجا.شم... بکن منمی

 

 ندازه.نگاهی به اطراف می

 

 اینجا، تو این همه آدم؟! توی پارک؟! -

 

 .مکشبدنم رو سمتش می
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هام خسته کنم چشمگزم، حس میایینم رو میلب پ 

 ست که خمار شده.

 

 مهم االن منم... نه چیز دیگه. -

 

 چسبه.کشه به در ماشین میکمی خودش رو عقب می

وزه بادی که از پشت سرش به داخل ماشین می

 گیره.موهاش رو به بازی می

 

کنی. من تو خودخواهی... فقط به خودت فکر می -

 افته.ن اتفاق بیخوام اینمی
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 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 این دختر استاد ضد حال زدنه. 

شه واسه یه بارم که شده، بدون حرف من رو چی می

 همراهی کنه؟ 

 

برم و موهای به پرواز در اومدش رو با دستم رو جلو می

 زنم.انگشت پشت گوشش می

 

 یه بارم که شده مخالفت نکن زمرد. -

 

 کنه.زنه و صداش رو بلند مییو پس مردستم 
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 خوام؟چرا باید موافقت کنم، وقتی نمی -

 و کم کن جناب نیکزاد.این حجم از خودخواهیت 

 

توپم. من سَر رفتم دست خودم نیست که با خشم می

از این زندگی و وضعی که توشم، چرا هیچکس 

 ؟خواد من رو بفهمهنمی

 

م تقصیر من بودنم ه اینا تقصیر من نیست، خودخواه -

نیست، این بی انصافیه که تو اینقدر لعنتی خواستنی 

 هستی نسیم.

 بینم.زدن تو رو می بهم من هر لحظه، تو هر چشم 
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و هام، چشمهاتهات، اوف... این لباین چشم 

پیچه، و آخ... نفس نفس زدنت زیر گوشم میبندممی

غزم محقش نیست نسیم... نکن با من، نکن.... من 

کشه، من بخوام جاش مهم نیست، حتی االن که نمی

 کنن.تو ماشینیم، مهم نیست مردم دارن نگاهمون می

ببوسمت، اینقدر که دیگه هیچوقت  خواممن االن می 

 و اراجیف تحویل من بدی.و باز کنینتونی اون دهنت

 

کشه، کنه و کمی عقب میلبش رو با زبون تر می

 ترسیده حقم داره.

 ترسم. این حالی که دارم می از ودممخمن 

این حق من نیست که تو اوج عصبانیت هم بند بند 

 وجودم این دختر رو فریاد بکشه. 
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من کی اینقدر عوضی شدم، اینقدری که این دختر رو 

اینجوری اذیتش کنم و مدام خودم رو بهش تحمیل 

 کنم؟

 ی زوری؟خواد، چقدر رابطهگه منو نمیمی

 بره.سیم با من لذت نمیباری؟ نجچقدر لمس ا 

 

 ... بریم؟ب -

 

 کنم.اخم می

 جواب اون دیالوگ بلند باالم اینه؟ بریم؟  

 کنم.صورتم رو جمع می
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 از درده سرمه یا قلبم؟ 

 

 همین؟ -
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 ۳۳۸پارت#

 

 

 همین؟ -

 

 ده.سرش رو به دو طرف تکون می

 

 و هم دوختی... منهمین. تو خودت هم بریدی -

 بگو؟ تونم بگم، تومجبورم به تحمل کردنت... چی می
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 کشم.کالفه دستی به صورتم می

 لعنت بهش، لعنت به من، لعنت به گذشته ای که این 

های دختر رو کنار من کشیده، لعنت به تک تک لحظه

 زندگیم که نفرین شده.

من براش یه اجبارم، پس تا همیشه اینجوری  

 مونه.می

 

 زنم.و میها رال بر شیشهای بعصبی دکمه 

ها جلوی دید تک و توک مردمی که این دودیه شیشه 

 گیره...وقت شب هم اینجا هستن رو می
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با خشم به پهلوهاش چنگ  شم وسمتش خم می 

 کشمش.زنم و سمت خودم میمی

ی توانم سمت کشه و من با همهجیغ خفه ای می 

 کشمش.خودم می

ی فک قفل شده با شونمش و از الروی پاهام می

کنه های پیشونیم رو پاره میکه داره رگ ی حرصیهمه

 غرم:می

 

 کنی؟و تحمل میکه من -

 

بینه که تو خشمم چی می های پر ازدونم تو چشمنمی

 کنه.یه لحظه رنگ نگاهش تغییر می
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شینه و ضربان قلبم رو باال دستش روی ته ریشم می 

کنه حنی که گیجم میلبره، سرش رو جلو میاره و با می

 زنه:پچ می

 

 سپاس؟ چی اینقدر عصبیت کرده؟ -

 و به من بگو.آروم باش

 

ستی ش روی ساعد دنگاه گیجم بهشه که دست دیگه

شینه و جداش ده میکه هنوز پهلوش رو فشار می

 کنه.می

ذاره، زنه و دستم رو روی قلبش میلبخند کوچیکی می 

 قلبشه دیگه؟ 
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دم قول نمی ری فکر کنم وگرنهوخوام اینجمن می

 ش رو بوسه بارون نکنم.ی سینهقفسه

 

گی، چه خوب، چه بد، این تو هر چیزی که به من می -

 اس،شه سپدفن می

و خالی کنم، پس خودتحتی واسه خودتم بازگوش نمی

 ده.و که عذابت میکن... بریز بیرون چیزی

 

 گه؟چی داره می

یه پسر بچه که مادرش  لچه حال بدی دارم، دقیقاً مث

 کنه تا خطاش رو اعتراف کنه.مک میداره ک
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خوام این هام تو صورتش در گردشه و من نمیچشم 

اولین باره با این لحن باهام سکوت رو بشکونم. 

 شینه.کنه و عجیب به دل میصحبت می

 

دهن خشک شده از خشمی که چیزی به فروکش  

 کنم.شدنش نمونده رو باز می

 

 یم؟سن -

 

هاش از بره چشمزنه. وقتی اینجوری دل میلبخند می

 همیشه خوشرنگ تره.
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 گیرتت که عاشقت شدم؟بگم جانِ نسیم جو نمی -

 

ره. من االن از اون دنیای نکبتم لبم باال میی گوشه

 کنده شدم.

دنیا همینجاست... همین آغوش توی همین لحظه که  

 .مخوام توی این ماشین باهاش یکی بشمی

 

ی فکرم تو گی همهخوامت... نمیبگم همین االن می -

 چرخه؟می رابطه

 

 ده.لبش رو روی هم فشار می
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 چرخه؟مگه نمی -

 

 ی اینقدر خوشگل نباشی.تونستمی -

 

 شه.هاش درشت میچشم

بایدم تعجب کنه این اولین تعریفی که از زبون من  

 نسبت به خودش شنیده.

 

 الیی سرت اومده.بنه واقعاً انگار یه  -

 چه اتفاقی افتاد توی اون اتاق که دیوونه شدی؟ 
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 ۳۳۹پارت#
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 دم.سرم رو با لبخند تکون می

 

اگه یه مرد به زنش که اتفاقاً روی پاهاش نشسته...  -

ی یه وجبی بگه خوشگل و فاصلهاونم توی ماشین

 دیوونه شده؟

 

 پاس نیکزاد چرا.یه مرد نه... اما س -

 

 و دلیلش چیه؟ -

 

 و قلبت فقط خشم داری.چون تو کالً تو سرت -
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 ندازم.رو باال می یه تای ابروم

 

تونم فقط این نیست یه چیز دیگه هم دارم که می -

 بهش ببالم.

 

 کوبه.کشه و با مشت کم جونش به کتفم میهینی می

 

 حیایی سپاس.خیلی بی -

 

یی رنگش رو الکه ای از موهای طخندم و تیتو گلو می

 کنم.ال بنفشش پنهون میزیر ش
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 حیام یا تو؟من بی -

 و سفید شدی؟به چی فکر کردی که سرخ 

 

 زنه.حرصی غر می

 

 و گرفتم.من دقیقاً منظورت -

 

 حیائیه؟ی جذابم بود این بیمنظور من چهره -

 

خواد سرجاش برگرده که کنه و میسکوت می

 گیرم.کم میپهلوهاش رو مح
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 ا؟جک -

 

 خوام برم بشینم سر جام.ولم کن می -

 

دم و سرم رو توی گردنش اهمیتی به تقالهاش نمی

 کنم.فرو می

 نالم:گیرم و میدم عمیقی از عطر شیرینش می

 

 اوف... چه لعنتیه این عطر؟ -

 

 زنم االن فهمیدی؟می همیشه از همین -
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بوسم، چند و می ذارملب نمناکم رو روی شاهرگش می

زش واسه پیشروی حریصم ر پشت هم... آه ریاب

 کنه.می

 دم.هارو تا گودیه گلوش ادامه میبوسه 

 

 نسیم؟ -

 

 هوم؟ -

 

 شم.لعنتی تو ماشینیم آه نکش دیوونه می -
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 زنه.با صدای ضعیفی تو گوشم پچ می

 

بار بنویس  ۱۰۰خونه که رفتیم... از روی این جمله  -

 .تا یادت نره..

 

لبم رو روش چفت بوسم و رو می شاستخون ترقوه

 کنم.می

 

 کدوم جمله؟ -

 

 تو ماشین جای معاشقه نیست. -
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 خندم. این دختر شیرین زبونی هم بلده؟تو گلو می

هاش کشم و حریص به جون لبسرم رو عقب می

 افتم.می

کنم و گردنش رو لمس دستم رو از زیر شالش رد می 

نبوسیدن این  دم به خودم من باکنم. چه زجری دامی

 تونم اون چند هفتهی عمرم رو بدم نمیهمه دختر.

 نبوسیدنش رو جبران کنم.

 

ش رو غرق کنم و چونههاش دل میاز لطافت لب 

 کنم؛ یکی، دو تا، ده تا.بوسه می

کنه، من فقط بوسیدن اوف... لعنتی راضیم نمی 

 کنم.خوام و همین کارم میهاش رو میلب
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توی قلبم  شینه. یه چیزیمی دستش که روی سرم

 خوره.تکون می

شینه و کمی عقب ش روی صورتم میدست دیگه 

شه، های من ناکام دنبالش کشیده میکشه و لبمی

پیچه و من هامون توی ماشین میصدای جدا شدن لب

 زنه.کنه و نسیم لب میتاب تر میرو بی

 

 سپاس بریم ویال منتظرن... -

 

شه یه بار کشم. چی مینم میهپایینم رو توی د لب

 گند نزنه تو حالم؟
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 االن موقع گفتن این حرف بود؟ -

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

 خب بریم دیگه.... -

 

 دم.نفسم رو کالفه بیرون می

 

 برو بشین سر جات. -

 

شه و خودش رو روی با عجله از روی پام نیم خیز می

 ده.صندلی جا می
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ز فشار ام رو روی پدال گاپچرخونم و رو می سوئیچ 

 دم؛ تا زودتر برسونمش ویال،می

 شه پیش منه.انگار خیلی داره اذیت می
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 ۳۴۰پارت#

 

*********** 

 

ها، دور اون میز گرد پایه کوتاه نشستیم. کنار بچه

ی کمی از من، های توی هم، تو فاصلهسپاس با اخم

 پشتم نشسته.
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کنم و حرکت و حس میراینقدر کم که گرمای تنش  

 شه.روی پهلوم باعث قلقلکم می انگشتش

 

 به محض برگشتن از اون پارک کوچیک و کلی متلک 

شنیدن در مورد پیچوندنشون، شام خوردیم و االنم به 

پیشنهاد هیوا واسه بازی که با کلی توضیح من هنوز 

چیزی ازش نفهمیدم، پشت این میز روی زمین 

 نشستیم.

 

 دم.یگه توضیح میدخب یه بار  -

 

ی تو دستش رو سمتش پرت گندم سیب گاز زده

 زنه:کنه و غر میمی
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 گی فهمیدیم دیگه.کشتیمون چند بار می -

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 

 من هنوز نفهمیدم. -

 

شه و هیوا بطری دست سپاس روی پهلوم محکم می

 ذاره.توی دستش رو روی میز می

 

ه چرخونم، بو مین بطرییخب ببین نسیم؟ من ا -

سمت هر کی ایستاد، اون نفر باید یه چیزی که دلش 
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ونه یه خواسته باشه یا تخواد، یا توی دلشه بگه. میمی

 هر چیزی.

 و فهمیدی؟تا اینجاش 

 

ندازم و ی صورتم هستن مینیم نگاهی به بقیه که خیره

 دم.سرم رو تکون می

 

 بله فهمیدم... -

 

مثال، االن دلم ، من گفتم به فرض خب بعد که مثالً -

خواد، هر کی با من موافق بود، بدجوری قرمه سبزی می

 هر کی نبود هیچی. حله؟ ره باال،یه شات می
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و بخواد، آها... یعنی من دلم اون چیزی که تو گفتی -

 خورم دیگه؟باید یه شات الکل بخورم، نخواست نمی

 

 کوبه.دستش رو به هم می

 

 مین آسونی.هآفرین به  -

 

 خب باشه شروع کنیم. -

 

 گه:شکرانه ذوق زده می
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 .داداش هورتاش شروع کنه چون از همه بزرگتره -

 

زنه و با همون ژست همیشه هورتاش لبخندی می

چرخونه که روی شکرانه ثابت جذابش بطری رو می

 داره. شه و با لبخند شاتش رو از روی میز برمیمی

 گه:می حین یه نفس باال دادنش

 

و خوام به یکی بگمیه چیزی توی دلم هست که می -

 خالص شم.

 

رن که باال می بالفاصله هورتاش و هیوا هر دو یه شات

 :گهبا خنده می
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 ئه... شما هم مثل من درگیرین؟ -

 

خیال ذاره و بیهورتاش یه تیکه چیپس تو دهنش می

 گه:می

 

دتون وشم شما به خگم خالص میمن به زودی می -

 فکر کنین.

 

 کنه.با انگشت به بطری اشاره می

 

 شکرانه بچرخون نوبت توئه. -
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 ۳۴۱پارت#

 

 

چرخونه و اینبار ده و بطری رو میسرش رو تکون می

زنه شاتش ایسته که لبخند موزی میسمت گندم می

 داره.رو برمی

 

 و تا حد مرگ کتک بزنم.اد یکیخودلم می -

 

ن با اینکه واسه خوردن اون ره و م میالشاتش رو با

دارم و سمت دهنم میمایع زرد رنگ مرددم؛ ولی برش

برم، به محض باال دادنش، صورتم از طعم بدش تو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شه و خیلی زود دست سپاس با یه تیکه چیپس هم می

 گیره.جلوی دهنم قرار می

کنه و صداش ش بازوم رو نوازش میهاینبار دست دیگ 

 پیچه.می مزیر گوش

 

مجبور نیستی واسه اینکه نشون بدی ازم عصبی  -

 و اذیت کنی.هستی خودت

 

خورم که هیوا کنم و چیپس رو میدهنم رو باز می

 گه:می

 

 خوای بزنی؟و مینسیم تو کی -
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 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

 تنش، بود؟تو قانون بازی نبود گف -

 

 ده.می گه و رو به گندم ادامهنوچی می

 

 خب بچرخون. -

 

چرخونه و اینبار سمت گندم با لبخند بطری رو می

شه و خیره به گندم شاتش رو باال هورتاش ثابت می

 گه:گیره و حین سر کشیدنش میمی
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 خوام اعتراف کنم.عاشق شدم... می -

 

م و هیوا هم کنیمن و شکرانه متعجب به هم نگاه می

سپاس کمی روی میز  وره بالفاصله شاتش رو باال می

 شه.خم می

 

 توله تو عاشق کی شدی؟ -

 

 خارونه.پشت سرش رو می 

 

 تو قانون بازی نبود گفتنش. -
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 کوبه.خندم و شکرانه محکم به بازوش مشت میمی

 

 غلط کردی باید به من بگی عاشق کی شدی. -

 

 ده.بش رو میحین ماساژ دادن دستش جوا 

  

شده چه گیری دادین  قای بابا هورتاشم گفت عاش -

 به من.

 

 کنه.هورتاش گلوش رو صاف می
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 خب نوبت منه بچرخونم، درست بشینین سر جاتون. -

 

دم و به بطری که  چرخونده و هام رو بهم فشار میلب

کنم، شات بعدی رو ایسته نگاه میباز سمت خودش می

 گه:ال دادنش میکنه و حین باپر می

 

 ... ترجیحاً فرانسوی.ممیل عجیبی به بوسه دار -

 

 شه.هام درشت میچشم

بینم دست سپاس رو که سمت ی چشم میاز گوشه 

 گه:کشه، هیوا با خنده میره و یه نفس سر میشات می
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 دین احیاناً؟االن من شات برم باال گیر نمی -

 

به خودش  گیره و حین چسبوندنسپاس پهلوم رو می

 گه:می

 

 بازیت... وننتو غلط کردی با این قا -
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 ۳۴۲پارت#

 

 

 کنه.چپ نگاهش می

 

 خوبی؟ چشه مگه بازی به این -
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نه یه چیزی کم داره... مثل مجازات، واسه کسی که  -

ش کنیم. مثالً بطری کنه، که بعدش جریمهامتناع می

اومد سمتم بزنم زیرش، جریمم بشه نیم ساعت 

 بوسیدن نسیم بدون توقف.

 

ی هورتاش تو قهقهه کشم کهای می ههین خجالت زد

 شه.و هیوا گم می

ستی رو که روی پهلومه خنده و من دسپاس تو گلو می

حیا. تالشی که واسه گیرم... لعنتی بیرو نیشگون می

م کنم خم به ابروش نمیاره و گونهکندن گوشتش می

 بوسه.رو پر صدا می
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 آقا... بچه نشسته توی جمع، رعایت کنین. -

 

ندازه و حین ستش رو دور گردن شکرانه میاش دتهور

 گه:بوسیدن سرش می

 

سر این بچه بگردم، تو که نبودی من الهی من دور  -

 و رفته بودم.االن بوسه فرانسوی

 

کنه با اخم کردن دزده و سعی میگندم نگاهش رو می

ها رو از روش برداره، ولی کامالً مشخصه منظور توجه

زنه ی که ازش حرف میقهورتاش چیه و اون عش

 نسبت به کیه.
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 چرخه.با از جا بلند شدنش نگاهمون سمتش می 

 

ها هم انگار زیادی شات من دیگه خسته شدم... شما -

 رفتین باال که داغ کردین.

 

 زنه.هیوا غر می

 

 کنیم.اه گندم؟ خرابش نکن، داریم بازی می -

 

گیره و حین کشیدنش سپاس دست گندم رو می

 گه:می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 بشین سر جات هنوز نوبت من نشده. -

 

 شینه و هورتاش بطری روگندم دست به سینه می

افته که شاتش رو چرخونه و اینبارم به شکرانه میمی

 کنه.پر می

 

همین االن دلم یه آیسپک شکالتی با کلی خامه  -

 خواد.می

 

به محض تموم شدن حرفش من و گندم همزمان 

کنم سرم فقط س میحکشیم و من شاتمون رو سر می

 کنم، واسه اولین بار بسمه.ره، فکر میکمی گیج می
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 برات.خرم می -

 

 چرخونم.سرم رو می

زنه، ی کمی از صورتم چشمک میسپاس تو فاصله 

 گیرم.نگاهم رو با لبخند ازش می

ایسته چرخونه و روی سپاس میشکرانه بطری رو می 

 گه:که حین صاف کرد گلوش می

 

خواد... وسط تابستون، کنار می تک اتاق هدلم ی -

و ه تخت باشهها... یو صدای موجدریا... آفتاب باشه

با  "وهای زمردیش... بوسه باشهو یار با چشممن

ترجیحاً فرانسوی  "کنهانگشت به هورتاش اشاره می
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و پیش بریم "دهخنده و سپاس ادامه میهورتاش می"

 و من...لذت ببریم

 

کوبم انگار با مشت تو بازوش می دامه بده واذارم نمی

 کنترل زبونم دست خودم نیست من چمه؟

 

 کنی؟کوفت... داری فیلم سکسی تعریف می -

 

ده تا نخنده اما هیوا و هاش رو بهم فشار میلب 

رن و من خجالت زده سرم رو پایین هورتاش ریسه می

 ندازم.می
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رن و ال میاجفتشون بعد از کلی خندیدن شاتشون رو ب

 زنه.گندم حرصی غر می

 

 ون شده.بیا... گفتم که اینا زیادی الکل وارد خونش -

 

ایسته چرخونه و روی من میسپاس بطری رو می

دارم قطعاً سه تا شات گیرم و شاتم رو برمینفسی می

 تونه؟تونه من رو مست کنه مینمی

 

 هو یه جوره دیگخواد یه سال برگردم به عقبدلم می -

 زندگی کنم.
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 ۳۴۳پارت#
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کشم و انگار هیچکس با من هم عقیده شاتم رو سر می

زنه و این بار سپاس از نیست که دست به شاتش نمی

 شه.جاش پا می

 

 رم بیرون یه سیگار بکشم، خوشبسه دیگه، می -

 گذشت.

 

گیرم و شه میدور می نگاهم رو از سپاسی که ازمون

شه نگاهش کنم. انه باعث میرسنگینی نگاه شک

ده و من با اخم سرم رو تأسف تکون میسرش رو به 

 دم.به معنیه چیه تکون می

 شه.ده و از جاش پا میجوابی نمی 
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ی شه، یقهبا حس شدید گرمایی که از تنم خارج می

 گم:گیرم و حین تکون دادنش میلباسم رو می

 

 چقدر گرم شد اینجا! -

 

من نگاهم رو از  ذاره وبازوم می یگندم دستش رو رو

 گیرم.اون شومینه و آتیشش می

 

 کنی خوب نیستی.نسیم؟ برو تو اتاقت اگه حس می -

 

 زنم.لبخند می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 نه خوبم. -

 

 زنه.سرش رو جلو میاره و زیر گوشم پچ می

 

صدا و اولین بارته الکل خوردی برو اتاقت تا سپاس -

 کنم.

 

 کشم.سرم رو عقب می

 

 چرا؟ .وا. -

 گم که خوبم.می 
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شه و نگاهم سمتش کشیده هورتاش از جاش پا می

 شه.می

ندازه نگاهی به ساعت مچیش با اون بند سرمه ای می 

 گه:و حین فرو کردن هر دو دستش توی جیبش می

 

 گندم بیا کارت دارم. -

 

را همه چی برام دونم چزنم نمیرو به گندم چشمک می

 گم:هام کش میاد و میاینقدر خنده داره، لب

 

 برو کارت داره. -
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 گه:گیره و آروم میلبش رو گاز می

 

 برو توی اتاقت قربونت برم باشه؟ -

 

شم و در حالی که به طرز نشستن خنده از جام پا می

 دم.خندم جوابش رو میکنم و میداره هیوا نگاه می

 

 باشه رفتم... -

 

ل چهار زانو وچقدر همه چی خنده داره مگه هیوا از ا

 نَشِسته بود؟

 پس چرا االن به نظرم مضحکه؟ 
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ره، سمت اتاقی که با سری که به شدت گیج می 

رم و واردش هام رو توش عوض کردم میلباس

 شم.می

پیچه بندم و عطر غلیظ سپاس توی بینیم میدر رو می 

 خندم با عطر دوشو می

 ا اینکه نیست اتاق پر شده از عطرش.گرفته، ب

 

ی سرد رم و سرم رو به شیشهت پنجره میمس

گیرم، آخیش چه خنکه چسبونم و حس خوبی میمی

 من چرا اینقدر داغ کردم؟
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کنم و موهام رو با کشِ دور شالم رو از دور سرم باز می

 کنم.مُچم، باالی سرم گوجه می

 

کنه، بافت یقه می طاقت از گرمایی که داره هالکمبی 

کشم و حاال با یه سرم بیرون می سه سانت تنم رو از

ید دکلته که لباس زیر قرمزم رو به خوبی توی تاپ سف

دید گذاشته، پشت پنجره هستم و با دست خودم رو 

 زنم.باد می

خوام یه نفس راحت از نسیم خنکی که به بدنم می 

ره، خوخورده بکشم؛ که با تقه ای که به شیشه می

 کشم.وحشت زده جیغ خفه ای می
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های به خون نشسته، ن سپاس با اون چشمدید با

 گه:ذارم که با صدای خفه میم میدستم رو روی سینه

 

 پشت پنجره جای لخت شدنه؟ -

کندی؟ بنداز زدم همون دو تا تیکه رو هم میدر نمی 

 پرده رو.

 

های آبیه خندم، چشمکنم و میکمی نگاهش می

اش رو هواسم زیادی خنده داره، اونم وقتی لبخشنش 

 ده.اینجوری از حرص روی هم فشار می

ی باباش دقیقاً حس یه دختری رو دارم که بدون اجازه 

 یه کار ممنوعه کرده.
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 گم بنداز پرده رو...خندی؟ بهت میکوفت، به چی می -
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 ۳۴۴پارت#

 

 

م رو به شیشه تکیه گیرم و شونهلبم رو زیر دندونم می

 دم.می

ر اون الکل لعنتیه که ولی قطعاً تاثی دونم چمهنمی 

 کنم دست خودم نیست.کارهایی که می

 

 کنم. خیره نگاهش می

شه. کشه و از پنجره دور میکالفه دستی به سرش می

 کنم، وا کجا رفت؟اخم می
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 خواستم باهاش بازی کنما.می 

 

ی یخ کنم و صورتم رو به شیشههام رو آویزون میلب 

 چسبونم.می

شکنه و ریسه م میخوبه که خندهاینقدر  خنکیش 

 رم.می

ش رو به شیشه چرخونم و سمت دیگهصورتم رو می 

 شه.یچسبونم که در باز ممی

شه و در چرخم. سپاس عصبی وارد اتاق میبه عقب می

 کوبه.رو می
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م بهشه که سمتم میاد و بازوم رو تو چنگ نگاه خیره

ن کشیدن پرده غر یکنه و حگیره، از پنجره دورم میمی

 زنه:می

 

 ی خیره، لخت شده وایستاده جلوی پنجره.دختره -

 

خیلی چسبم، من زنم زیر خنده و بهش میپقی می

 داغم یا تن سپاس از سرما یخ کرده؟

 گم:ش میهای فرزی روی سینهحین کشیدن خط 

 

 خب گرمم بود. -
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 ده.متعجب نگاهش رو روی صورتم چرخ می

 

 مست شدی بچه؟ تبا دو تا شا -

 

کنم و تنم رو بیشتر با تنش مماس هام رو غنچه میلب

 کنم.می

 

 کی گفته من مستم؟ -

 کنه.کنه و زمزمه میرو تر می هام لبشی لبخیره

 

 بینم.کسی نگفته دارم می -
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 زنم.قهقهه می

شه، خیره بهم سرش تو سرم سمت عقب خم می 

 زنه:ره و پچ میگردنم فرو می

 

 ند.ونم بخوجوو -

 

گیرم، من کنم و لبم رو زیر دندونم مینگاهش می

دونم زنه، من نمیی فکرم دور اون بوسه چرخ میهمه

 چیه؟

 

 سپاس؟ -
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شه، سوزونه و قلبم گرم میبوسش سیبک گلوم رو می

 حسی که دارم هم از مستیه؟

 

 جان؟ -

 

 ی فرانسوی چطوریه؟بوسه -

 

با یه تای ابروی  کشه وسرش رو از گردنم بیرون می

 کنه.اهم میباال انداخته نگ

 

 چطور؟ -
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برم و حین لمس دستم رو سمت ته ریشش می

 دم:کردنشون جواب می

 

 خوام یاد بگیرم دیگه...می -

 

گیره و نم لبش دقیقاً وسط دو تا ابروم رو نشونه می

 باقی مونده ازش حس شیرینی داره.

 

 تونم عملی یادت بدم چطوره؟خب می -

 

 دم.م رو تکون میخندم و انگشت اشارهمی
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و ببوسی خوای منای کلک... چقدر زرنگی تو، می -

 آره؟ 

 

 کش میاد. هاش از دو طرفلب

 

و اینکه بخوام ببوسمت جدید نیست، من هر لحظه -

 خوام که ببوسمت.هر ساعت می

 

 کوبم.ش میبا کف دست روی سینه

 

 ای شیطون... -
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م با دن گونهنه و حین نوازش کرکدستش رو بلند می

 گه:لرزونه میلحن خاصی که تنم رو می

 

 یا نه؟ یادت بدم -

 

 نم.زتحت تأثیر لحنش پچ می

 

 و؟چی -

 

 کشه.سرش رو جلو میاره و بینیش رو روی بینیم می

 

 و...بوسه فرانسوی -
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دم و سرم رو به نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

 دم.یی مثبت تکون منشونه

دونم بوسیده من مشتاقم واسه این تجربه و خوب می

 شدن توسط سپاس زیادی خوبه.

 

لبم، تنم رو به زنه و گرمی زبونش روی لبخند می 

گیره و با یه م رو میکشه، با شستش چونهآتیش می

ی نم کنه و به بوسههام رو از هم باز میفشار لب

 ده.دارش ادامه می

 نه.زکشه و پچ میعقب می ی یه نفسبه اندازه 
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 با زبونت بازی کن. -

 

کنم سرم گیره و من حس میکارش رو از سر می

 تونم باز نگه دارم.ام رو نمیهاینقدر سنگینه که چشم

 

زنه شه و سپاس کمرم رو چنگ میزانوهام سست می 

 کنم خیلی بیشتر از قبل گرمم شده. و من حس می

 :نالمهام میحین جدا کردن لب

 

 خیلی گرمه... -

 

 دوزه.های خمارش رو بهم میچشم
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ها تو کم کنم... آتیش گرفتی جونم زمرد... بذار لباس -

 سوزونی.داری منم مینسیم... 

 

های شینه و من نگاهم رو از چشمم میلبش زیر چونه

کنم داره بهم گیرم، حس میسفید زن توی تابلو می

 کشم.کنه و خجالت مینگاه می

 

کشه و حین بوسیدن تاپم رو از سرم بیرون میاس پس 

 کنه.و سمت تخت هدایت میهام منسر شونه

 

ی بیشتره م نوازش و بوسهخوااالن تنها چیزی که می 

 کنه.اختیارم این رو روش جاری میو زبون بی
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 و بیشتر ببوس.سپاس من -

 

 کنه.آخ کشداری زمزمه می

 

سه غرقت کنم نسیم ودم تو بآخ... چشم... قول می -

 جانم.

 

بندم تا هام رو میکنه و من چشمروی تخت درازم می

 به قولی که داده عمل کنه.
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 ۳۴۵پارت#
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** 

 

کنم و صورتم از درد وحشتناک هام رو باز میالی پلک

ذارم شه، دستم رو روی پیشونیم میسرم جمع می

 نالم:می

 

 آی سرم! -

 

 پیچه.ی سپاس تو گوشم میهفترگصدای خواب آلود و 

 

به خاطر مستی دیشبه صبحانه بخور بعدش مُسکن  -

 شه.خوب می
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 ندازم.نیم نگاهی بهش می

به شکم روی تخت خوابیده و سرش تو بالشت  

 مشکیش فرو رفته.

 آخه مشکی هم رنگه واسه رو تختی؟ 

 

 کنه؟تو سرت درد نمی -

 

 کنه.سرش رو تو بالشت فرو می

 

 رفیت نیستم.ظ مکمن  -
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خوام از جام پاشم که رم و میچشم غره ای بهش می

با دیدن بدن لختم شرم زده، رو تختی رو تا گردنم باال 

 گیرم.کشم و لبم رو گاز میمی

 

ها و حرکات از من شه اون حرفوای خدا... باورم نمی

 بوده باشه.

خاک برسرم هر روز بیشتر از روز قبل دارم گند  

 زنم.می

 

کنم با همون رو تختی که نصفش شینم و سعی مییم

زنه و سرش روی تن سپاسه پاشم که بهش چنگ می

 کنه.رو باال میاره با یه چشم بسته نگاهم می
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 کنی؟چیکار می -

 

کنم و با دست آزادم م مشت میرو تختی رو روی سینه

 زنم.موهام رو پشت گوشم می

 

 .مرهامو بردالختم با این برم لباس -

 

 ش بازشه.کنه تا صدای گرفتهگلوش رو صاف می

 

 چرا مگه کسی توی اتاق هست؟ -

 

 تو هستی. -
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کنه و ابروهاش رو باال هر دو چشمش رو باز می

 ندازه.می

 

من؟! نسیم؟ تو واقعاً محشری، هنوز از التماست  -

و واسه بوسیده شدن چند ساعت نگذشته االن خودت

 پوشونی؟می

 

 ودم نبودم.خ لادیشب تو ح -

 

کنه و خودش رو به کمر روی تخت کمی نگاهم می

کنه و حین دست کشیدن به پیشونیش با پرت می

 گه:لبخند می
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اوففف، آره تو حال خودت نبودی... نسیم؟ هیچوقت  -

 تو حال خوت نباش باشه؟

 

دم و حین جوییدن لپم، از هام رو روی هم فشار میلب

 برم.و هم با خودم میر یتشم و رو تخروی تخت پا می

 

کنم زیر لب های پخش پالم رو تنم میتند تند لباس 

 زنم.پشت هم غر می

 

بمیری ایشاال نسیم... خاک بر سرت، آتو دادی  -

دستش. اونبار کم بود، این بارم اضافه شد، یعنی خاک 

 بر سرت.
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 گی پشت هم؟ بلندتر بگو.چی داری می -

 

ی غلیظ از م غرهچش هکشم و با یشال رو سرم می

 رم.اتاق بیرون می
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 ۳۴۶پارت#

 

 

*** 

 

 ممنون بابت صبحانه. -
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عزم بیرون رفتن از ی توی دستش سپاس با ماگ قهوه

 گم:کنه که میآشپزخونه رو می

 

 و هیوا کجان؟شکرانه -

 

 ندازه.نیم نگاهی بهم می

 

 رفتن ناهار بگیرن البته فکر کنم پیچوندن. -

 

 ندازم.م رو باال میوهاراب

 

 چطور؟ -
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 ندازه.شونه ای باال می

 

 اولین بارشون نیست. -

 

 گیره.نگاهش رو ازم می

شه و منم مشغول جمع کردن ارج میاز آشپزخونه خ

 شم.میز صبحانه مون می

 

ذارم کشم و توی آب چکون میآخرین ظرف رو آب می

له جشه با عکه صدای فریاد و شکستن چیزی باعث می

 بیرون برم.
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 بسه دیگه اینقدر تکرار نکن روانیم کردی. -

 

 ندازم. نیم نگاهی به سپاس می

ه و سرش تو روی تک مبل کنار شومینه نشست

گوشیشه، اصالً عین خیالش نیست که گندم و 

 کنن.هورتاش اینجوری با هم دعوا می

 

صدای بلند دعوا شون توی ویال پیچیده و من ترسیده 

دم که اینبار گندم بلند تر رو بهم فشار می هامانگشت

 کشه.جیغ می
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خیلی بیشعوری چطوری تونستی در مورد من  -

 اینجوری فکر کنی؟

 

 شتباه کردم چند بار بگم غلط کردم ول کن دیگه اه.ا -

 

و نابود کردی چطوری و اه تو سه سال زندگیمکوفت -

 خوای اینو درست کنی؟می

 

 اینقدر اینو تکرار نکن. گندم منو دیوونه نکن -

 

گیرم روی مبل کناری سپاس هام رو گاز میلب

 گم:شینم و پر استرس میمی
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 کشتن همو. خوای کاری بکنی؟!نمی -

 

که به من نگاه کنه  ندازه و بدون اینشونه ای باال می

 گه:می

 

 به ما چه بذار بکشن همو. -

 

 شآرومی به رون کنم و مشتهام رو درشت میچشم

 کوبم.می

 

 یعنی چی پاشو یه کاری کن. -
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کنه و نگاه گوشی رو روی عسلی کنار دستش پرت می

اژگونیش نموند من به ماگ قهوه ای که چیزی تا و

 شه.خیره می

 

 خواد یه کاری بکنم.من االن فقط دلم می -

 

هاش که بدجوری گیرم و خیره تو چشمسرم رو باال می

 گم:زنه میبرق می

 

 ری؟اچه ک -
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کنه، یه لک کوچیک از قهوه روی لبش رو با زبون تر می

 کنه.تیشرت سفیدش خودنمایی می

 

ثل دیشب داغ کنی، دو تا شات بدم بری باال تا م -

 گیره.چون اون موقع زبونت از مغزت دستور نمی

 

 گیرم. شروع کرد باز.لبم رو با خجالت گاز می

  

ه چی کجانم چی شد؟ لپات گل گلی شد یادته  -

 گذشت بین ما دیگه؟
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گیرم و ناشیانه بحث رو عوض نگاهم رو ازش می

 کنم.می

 

 کنن؟آخه سر چی دعوا می -

 

سر اینکه کی لباش نرم تره و اون یکی رو به جنون  -

 کشونه.می

 

 گم:کنم و حرصی میچپ نگاهش می

 

 .نیز دیگه هم غیر اینا فکر کترو خدا به یه چ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ش رو جلو میده.سینه

 

 کنم.فکر می -

 

 به چی مثال. -

 

خوام واست بخونم یه موسیقی به روز همون مثال می -

 که خیلی اصرار داشتی گوش کنم، نظرت چیه؟

 

 کنم.دم و نگاهش میتکیه مو به پشتی مبل می
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 نه تو رو خدا. -

 

گیره شه دستم رو میشه و سمتم خم میاز جاش پا می

کنه و م حلقه میبلند کردنم دستش رو دور کمر و حین

با سر انگشت هاش موهای ریخته روی پیشونیم رو 

 کنه.هاش رو با زبون تر میزنه و لبپشت گوشم می

 

 بخونم؟ -

 

 بخون-
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کنه. واقعا کنه و شروع به خوندن میگلوش رو صاف می

واننده حرفه ای صداش قشنگه، شاید به انداره یه خ

 ذت بخشه.لنباشه ولی 

 

 قول بده بدن تو فقط این تن منو بغل بگیرش -

 

گم فقط بگی قول بده باورم داشته باشی هر چی می

 چشم

 

هاش در میاره حرکات دست و ادا اصولی که با چشم

 باعث لبخندم می شه
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 ستگم ولی هنو عمل نشده در حد ایدهیه چیزی می -

 گه تو بغل من فقط بشی مستبه آسمون میرسی ا

 و نه من اصن ندارم جنبه باختن وگن

 کی بلده رو لب تو خنده انداختنو

 خوب یاد من داده موهات ترفند بافتنو

 دلم میخواد وصل کنن بت از بند ناف منو

 نگو نه که اصن نمیشه پیش من نباشی

 میشه کم نباشی میشه مثل قبلنا شی

 و برم بمیرمنگو نه که اصال دلم میخواد بی ت

 بشینمه تا صبح پیشت کمن عاشق اینم 
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 کنه.کمی مکث می

کشه و سرش رو جلو انگشت شستش رو روی لبم می

 خونه.میاره و با صدای پایین تری می

 

 ی خواب تا لب دادی به من پاره شدرشته

 و خوارشوزدی**** آخر این دل من

 

کنم و با مشت ضربه ای به هام رو درشت میچشم

 کوبم.وش میباز

 

 بی ادب! -
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 شه.نده و سرش به عقب خم میخیم

 

 خودت گفتی آهنگ جدید گوش کن. -

 

 گیرم.نیشگون ریزی از بازوش می

 

من گفتم جدید باشه، رفتی گشتی واسه من آهنگ  -

 پیدا کردی که توش فحش هست.

 

 کاره.م میخیال بوسه ای روی گونهبی
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ومده اصالً مودش مثل اتفاقا از این خواننده خوشم ا -

 منه.

 

شم بهش پشت رم و ازش جدا میبهش چشم غره می

گیره و خودش رو بهم کنم که بازوم رو میمی

ندازه وموهام رو م میچسبونه شالم و روی شونهمی

چسبونه هنوز صدای زنه لبش رو به گوشم میکنار می

فریاد های اون دونفر قطع نشده و سپاس با لحن 

 دهمی خاصی ادامه

 

 . دورم رو قفس بکش..نفس بکش در گوشم

 د نگو بقیه کوشن ... نه دروغ نه حرف زشت
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 نه مثل حرف های اونشب... نه ادا نه زهر چشم

 گم بشیم در واقع توو شب...بسازیم فقط بهشت

 

 مسل مسخ شده ها گوشم بهشه.

از این دنیا کنده شدم انگار... چه حس خوبی داره این  

 صاف و جذاب. صدای زیادی 

 

دم که در اتاق باز ه میش تکیه شونهبپشت سرم رو 

 میشه و گندم با خشم بیرون میزنه. 

کنم که حین ایستم و نگاهش میصاف سر جام می

 دست کشیدن به صورتش سمت بیرون قدم برمیداره.
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کرد خدا مردای این خاندان وای چی شد چرا گریه می

که به بقیه هدیه  رو لعنت کنه چی دارن به جز اشک

 بدن؟

 

 خوام سمتش برم که سپاس اجازه نمیده.ه میعجل با

 

 کجا!؟ -
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 کشم.دستم و می
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 خوام برم پیش گندم!می -

 

 کنه.اخم می

 

 کنم؟یه ساعت دارم تو گوشت زِر زِر می -

اصالً فهمیدی من بهت چی گفتم یا حرفام باد هوا بود  

 خوای ول کنی بری پیش گندم؟که االن می

 

 کنم.اخم می

 دونم هیچ وقت این مرد رو درک کنم.من بعید می 

م و عصبی کوبش میبا انگشت اشاره به سینه 

 توپم.می
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خودخواهی رو به آخر رسوندی سپاس دختره داشت  -

 کرد.گریه می

 

 به تو چه؟ به من چه؟ -

تونه پاکشونم اونی که اشکش رو در آورده حتما می

 کنه. 

 تم.خوام من چی گفیمتو ببین من چی 

 

ده گیرم، حتی یه ساعت هم اجازه نمیلبم رو گاز می

پابرجا بمونه.. کی از حسی خوبی که ازش گرفتم 

 شم ... کی؟دستش خالص می
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خوای، تو هر حرف و رفتارت دونم تو چی میمن می -

خونم، بهتره تو هم بفهمی من عروسک جنسی اینو می

 تو نیستم.

 

و سکوت نگاهم با صورت گرفته ت ونگاهش مات میشه 

 کنه.می

شه نیم نگاهی به شومینه و آتیشی که داره خاموش می 

دازم و بدون حرف سمت بیرون راه میافتم که نمی

 گه:گرفته می

 

 شد؟کجای حرفم به تخت خواب ختم می -
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 خوای ببینی نسیم... مشکلت اینه..تو نمی

 

 .کنمهام رو پام میاهمیتی نمیدم و کفش

سمت گندمی که کنار اون حوضچه کوچیک پر از ماهی  

 قرمز نشسته میرم.

 کشه.خیسش دست می هایکنه و به چشمنگاهم می 

 

 بشینم پیشت؟ -

 

 زنه.بغض دار لب می

 

 خیلی عصبیم نسیم. -
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هام رو به خاطر سوز سرمایی که تو زنم دستلبخند می

کنم و کنارش بدنم نشسته روی سینه قالب می

 شینم.یم

 

 اگه دوست داری حرف بزن تا آروم بشی. -

 

غر  نیم نگاهی بهم میندازه و حین باال کشیدن بینیش

 کنه.غر می

 

 االن فقط میخوام هورتاش و بکشم دیگه هیچی.. -
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کنم و حین بازی کردن با سنگریزه چشمهام رو ریز می

 زیر پام میگم.

 

دم دنیا نی مردا رو باید کشت... میگم گاصوال همه -

 شد.بدون مردا چه جذاب می

 

 چشم غره ای بهم میره.

 

 دنیا بدون هورتاش جهنمه. -

 

 گیرم.شگونی از بازوش میحرصی نی
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خوب پس چی میگی مرض داری باهاش دعوا  -

 کنی.می

 

اخه حرصم میده تموم این سه سالی که من از  -

نداشتنش عذاب کشیدم و خون گریه میکردم این 

می بینی  ر میکرده من عاشق سپاسمکاحمق کودن ف

 چقدر خره؟

 

دم سپاس و مگه میشه دوست هام رو بهم فشار میلب

 اشت زورگوئه عوضی.د

 

خوب االن به چه نتیجه ای رسیدین با این همه ادا  -

 اوصول و دادو بیداد.
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کنم صبر کم خون به جیگرش ش میهیچی بیچاره -

 کنممی

 

گی سه سالت خراب یبه نظرم بیخیال شو گندم م -

 یه شو خرا ب نکن.شده خودت بق

 

 ی اتاقیکنه و با دست به پنجرهصورتش رو جمع می

 که ما توش مستقر شدیم اشاره میکنه.

 

تو برو مشکل خودتو حل کن چیکار کردی که سپاس  -

بعد پنج سالی که سیگار و ترک کرده بود باز داره 

 کشه؟سیگار می
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رخونم سپاس پشت چنگاهم رو به اون سمت می

که نیمه بازش کرده در حال دود کردن ای پنجره

 ندازم.سیگاره شونه ای باال می

 

 به من چه اون خودش یه سر داره هزار سودا. -

 

 کنه و از جاش پا میشه.اخم می

 

پس تو هزار و یکمیش نباش اگه واسه درداش  -

 مرحم نیستی درد جدید نباش براش.
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من  حرف زدنش خوشم نمیاد، لکنم هیچ از مداخم می

 کنه.اومدم حالش و خوب کنم اون داره چیکار می

 

ده و از رش رو تکون میجوابی بهش نمیدم که س

 گذره.کنارم می
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 ۳۴۹پارت#

 

 

*** 

 

روی ایوون کوچیک، اما زیادی خوشگل خونه چوبی، 

 ی سفید رنگ نشستم.های فرفرژهلیروی صند
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به والیبال بازی زنم و ه رو گاز میمحرصی شیرینیه پرخا

 کنم.کردن سپاس و گندم نگاه می

 

 گذرونن. دو تایی چه خوشم می

این دختر هم چه زود اون دعوا و یه دریا اشکی که 

 ریخته بود رو فراموش کرد.

 

ا کنم تا منو بگو چرا به خاطر اون باید با سپاس دعو 

 اونم باهام قهر کنه و حرف نزنه.

 

خوام خط و نشون بکشم کنم و میرو زیر می هامچشم 

 شینه.که هورتاش کنارم می
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 کنم. نگاهش می 

هارو توی خیره به اون دوتا یکی از بزرگترین شیرینی

 گه:ذاره و با دهن پر میدهنش می

 

 چطوری بُکشیمشون؟ -

 

 دم.می هام رو روی هم فشاردندون

 

 و در بیاریم.با سوهان ناخون چشماشون -

 

ده و یه شیرینیه دیگه یات دهنش رو قورت میتوحم

 داره.برمی
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 پر درد تر بگو. -

 

 زنم.گازی به شیرینیم می

ی روی لبش چشمم رو سمت سپاس و اون خنده 

 چرخونم.می

کنم توپش بخوره خواد سرویس بزنه و من دعا میمی

 به تور.

 

 شو بجوام، تو چی؟هام خرخرهخوام با دندونمی -

 

 گه:و با حرص می کنهمی ثکمی مک
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 خوام اینقدر ببوسمش که خفه بشه.می -

 

کنم، با دست چرخونم و وا رفته نگاهش میسرم رو می

 کنه و همچنان خیره به گندمه.دور دهنش رو پاک می

 

 ست؟این االن شکنجه -

 

 کنه.ده نگاهم مین میی مثبت تکوسرش رو به نشونه

 

 شه.فه میخبرم، اون آره، من لذت می -
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 دم.زنم و به صندلی تکیه میلبخند می

 

 دلت نمیاد اذیتش کنی آره؟ -

 

 ذاره تو دهنش.شیرینی بعدی رو حرصی می

 

 نه. -

 

ی توی دستم رو توی بشقاب پرت شیرینی نیمه خورده

 شینم.کنم و دست به سینه میمی

 

 حال گندم که اینقدر دوسش داری. خوش به -
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 شینه.یمهاش لبخند روی لب

زنه که کنه و توی موهاش چنگ میدستش رو بلند می 

من خیلی اتفاقی اون تتوی ریز الی انگشتش رو که به 

 بینم و حدسم رو به زبون میارم.التین نوشته شده می

 

 تتوت... اسم گندمه؟ -

 

دستش اشاره کنه که با سر به متعجب نگاهم می

 کنم.می

 ده.نخندازه و مینگاهی به دستش می 
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 گی؟آها... اینو می -

 آره گندمه ولی جریان داره. 

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 چیه جریانش؟ -

 

با سپاس قرار گذاشتیم، هر وقت عاشق شدیم اسم  -

و یه جایی از تنمون تتو کنیم نوجوون بودیم عشقمون

 مون باد داشت.کله

 

 و تو نوجوونی زدی؟این -
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 از همون موقع عاشق شدی؟ 

 

 ندازه...باال می سرش رو

 

 نه چند ساله زدم... قول داده بودم. -

 ره.سرم بره قولم نمی 

 "دهکنه و ادامه میهاش رو ریز میچشم"

 و کجا تتو کرده؟اسمت 
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 ۳۵۰پارت#

 

 

 کشم.نفس عمیق می

 چه خوش باوره، واقعاً فکر کرده سپاس عاشق منه؟ 
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قی نیست که شهر حسی هم باشه زود گذره... قطعاً ع 

 کنه. بخواد اسمم رو روی تنش تتو

 

 ش یا یادش رفته.البد سپاس زده زیر قول -

 

 .ندازهی نه باال میابروهاش رو به نشونه

 

و نزن یا جایی زده ندیدی یا اینقدر درگیره حرفش -

 ک فعالً یادش نیست.

 

 چی بگم. -
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کنه و زنه و به اون دو تا اشاره میچشمک ریزی می 

خرش نفهمیدم شکرانه و هیوا کجا رفتن چند آمن 

 ساعته.

 

 ن کنیم؟شوخوای دیوونهمی -

 

 کنن.دونم بشه کاری کرد. ببین چه کیفی میبعید می -

 

 کنه.با انگشت بهشون اشاره می

 

 این دوتا تا حد مرگ حسودن. -
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 ندازم.شونه ای باال می

 

 کنن.خب باشن به ما که حسادت نمی -

 

 ودنمون چرا.و خوش بخنده نه ولی به -

 

 گه:شینه راست میلبخند شیطونی روی لبم می

 

 خب نقشه چیه؟ -

 

گم تو با صدای پاشو بریم لب تراس من هر چی می -

 بلند بخند.
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 زنم.چشمکی به صورت منتظرش می

 

شدم عموم نذاشت حیف ببین من باید بازیگر می -

 کنم.شدم فقط تماشا کن چه می

 

ایستیم و هورتاش ایوون میشیم و لب می از جامون پا

 شروع می کنه به حرف زدن.

 

 یم کیلیپه تو گوشیم....نس -

 

 کنم.ش تموم نشده شروع میهنوز جمله

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 وای آره خیلی خنده دار بود. -

 

زنه زنم زیر خنده و هورتاش بدتر از من قهقهه میمی

 زنه.کنه و پچ میسرش رو کمی سمتم خم می

 

 ماست. نگاهشون به تنقشه گرف -

 

زنم و ضربه ای به بازوی هورتاش بلند تر قهقهه می

 زنم.می
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وای خدا بگم چیکارت کنه دل درد گرفتم حاال صبر  -

 کن من یه چیزی بهت بگم.

 

 نسیم؟ -

 

شه با حفظ لبخند صدای خشن سپاس باعث می

 نگاهش کنم.

 

 بله؟ -

 

 کوفت! -
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د که بلند تر اش اینقدر به نظرم خنده دار میچهره

کنه. اینبار گندم مراهیم میخندم و هورتاش هم همی

 گه:میحرصی 

 

خوردی االن و میجناب گند اخالق تا االن داشتی من -

 زنی؟قهقهه می

 

ده و هورتاش آرنجش رو به نرده چوبی ایوون تکیه می

 گه:روبه گندم می

 

 خوردم؟جوووون کجا رو می -
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 کشه.م جیغ میدگیرم و گنلبم رو گاز می

 

 بیشعور! -

 

ه و من شکوبه داخل خونه میبا پاهایی که محکم می

گیرم و نگاهم رو از سپاس دست به کمر اخمو می

 شم.سمت هورتاش خم می

 

 باهاش موافقم خیلی بیشعوری. -

 

 صداش رو پایین میاره.
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 ئه همکار تو دیگه چرا؟ اینا تاکتیک انتقامه. -

 

 .مکنلبم رو آویزون می

 

 جلوی یه مرد دیگه؟ -

 

ارد هر مردی به جز سپاس بود آره االن اعتراض و -

 نیست.

 کنم.با انگشت به مسیر رفتن گندم اشاره می

 

 باشه پس برو از دلش در بیار. -
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 گه.ره مییه قدم عقب می

 

 رم عملیش کنم، اینقدر ببوسم تا خفه بشه.االن می -

 

 شه.زنم و از ایوون خارج میلبخند می

 

 بیا پایین. -

 

 کنم حاال نوبت منه.چرخم و نگاهش میمی

 

 خستم. -
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 ت به راه بود االن خسته ای؟تا االن کر کر خنده -

 

 تو آدم خسته کننده ای هستی. -

 

دم و سمت اتاقمون راه دستی واسش تکون می

 افتم.می
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 ۳۵۱پارت#

 

 

**** 
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جا بیاد و خواب از  یپاشم تا حالم کمآبی به صورتم می

 سرم بپره.

 با اینکه تازه بیدار شدم ولی شدیداً خوابم میاد. 

 

خوام از دستشویی بیرون برم حین کشیدن خمیازه می 

 کنه.ب میم رو جلکه صدای سپاس توجه

 

 خوای آدم بشی نه؟تو نمی -

 و بزنن باید دنبال من موس موس کنی؟و تهتسر 

 

 کنم،هام رو ریز میو چشم چسبونمگوشم رو به در می

 زنه؟!با کی داره حرف می
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 خوای بکن، حرف من یه کالمه.هر غلطی می -

  

 شه که دیگه صدایی نمیاد. انگار تماس قطع می

رم که نگاهش سمت من هم بیرون میهای تو با اخم 

های ریز ایستم. با چشمچرخه و من یه قدمیش میمی

 کنم.شده به تلفن اشاره می

 

 کی بود؟ -

 

 ندازه.نگاهی به سر تا پام می
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 صبح شما بخیر. -

 

 کنم.خواد از کنارم بگذره که راهش رو سد میمی

 

 نگفتی کی بود؟ -

 

من از عطر خوشی ذاره و م میدستش رو تخت سینه

 کشم.پیچه نفس عمیق میکه تو بینیم می

 

 برو اونور بچه. -

 

 کنم.می زنم و باز راهش رو سددستش رو پس می
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 گم کی بود، یه جواب دادن اینقدر سخته؟بهت می -

 

کنم کشه و من به این فکر میهاش رو توی هم میاخم

 ست؟چرا خونه

زده ظهره و مگه االن نباید شرکت باشه؟ ساعت یا

اینجا بودنش عجیبه، اونم وقتی با شلوارک و رکابی 

 مشکی جلوم ایستاده و هیچ قصد رفتن نداره.

 

 و اونور نسیم.گم بریمبهت  -
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خواد بگه با کی حرف جوام، چرا نمیی لبم رو میگوشه

 زد؟می

ش خواد چنگم رو تو اون ریش بور بلند شدهدلم می 

ت صورتش کش بیاد، فرو کنم و هی بکشم تا پوس

 زنم.تخس غر می

 

 گفت؟و چی میرم... زود باش بگو کی بودنمی -

 

من باز نفس عمیق  وزنه هاش رو به کمرش میدست

ی امروز چه خوش بو شده، با هر حرکتش کشم، وامی

پیچه که حالم و خوب یه عطر خاصی تو بینیم می

 کنه.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 دونی دیگه؟تلفن یه چیز شخصیه می -

 

 زنم.کنه. حرصی تر از قبل جیغ مییگه داره کفریم مید

 

 زنه.نه تا وقتی یه زن دیگه با شوهرم حرف می -

 

 ه.کنجمع می صورتش رو

ده و نگاه من هاش رو روی گوشش فشار میدست 

 شه.ی بازوش قفل میهای برآمدهروی رگ

 

و، سر حرف میاد من شوهرت کر شدم... ببند دهنت -

 شدم شوهرت؟نیستم االن 
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کنم و خواد از کنارم بگذره که باز راهش رو سد میمی

م، رذای محکمش میاینبار هر دو دستم رو روی سینه

 من باید بفهمم کی پشت خط بود.

 

 ذارم بری.نمی -

 

ی کافی عصبی هستم، نسیم حوصله ندارم، به اندازه -

 تو دیگه بدترش نکن.

 

ری که؟ یا نکنه میسپاس یه کلمه بگو کی بود نمی -

 خوای ازت اعتراف بگیرم؟می
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 ده.هاش رو بهم فشار میلب

خواد نمی ش گرفته ودونم تو اوج عصبانیت خندهمی

 این رو نشون بده.

تهدیدم حتی واسه خودمم خنده داره، من کجا و  

 سپاس با اون هیکل کجا.

 

کنه و چشمک ریزی تحویلم سرش رو سمتم خم می

 ده.می

 

 بگیر ببینم.اعتراف  -

 

 کنم.کمی خیره نگاهش می
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کنه و من کاری که بدجوری واسه با تفریح بهم نگاه می

 کنم.م رو میدانجام دادنش تحریک ش

کنم و هر ده تا انگشتم رو تو ریشش دستم رو بلند می

 کنم.فرو می

اینقدر بلند نیست که راحت بگیرم ولی خب اونقدری 

 شه.هم هست که با کشیدنشون فریاد بک

 

 و صورتم داغون شد.آخ... بکش دستت -

 

 گی یا دونه دونه بکنمشون؟می -
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ه و دستش رو نکبا همون صورت پر از درد نگاهم می

خواد چیکار کنه؛ اما ی ندارم که میامیاره باال، هیچ ایده

فهمم با گرفتن گوشم و فشار دادنش، کامالً می

 قصدش چیه.

محکم روی دستی که کنم و با دستم ریشش رو ول می 

 کوبم.گوشم رو گرفته می

  

 ولم کن، آی گوشم. -

 

پیچونه و من حرصی همچنان داره گوشم رو می

کنم و حاال هام رو توی بازوی لختش فرو مینوناخ

ای آخ گفتن جفتمون قاطی شده، ولی هیچکدوم صد

 خوایم کوتاه بیایم.نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ی خل، ول کن.و دخترهنسیم کندی گوشتم -

 

 کنم، بگو کی بود پشت تلفن؟آییی... ول نمی -

 

 دیونه ای به خدا. -

 

و  هخورای به در میخوام باز جیغ بزنم که تقهمی

 بعدش صدای سلطان خانوم.

 

 چه خبره اون تو؟ نسیم بیا مادرت اومده. -
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 شه.هام درشت میچشم

 گم:گیرم و خیره به سپاس میهام رو گاز میلب 

  

 اینجا؟مامانم اومده  -
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 ۳۵۲پارت#

 

 

 

 ره.ی حرصی بهم میکنه و چشم غرهگوشم رو ول می

 

 و.ول کن بازوم -

 

 کشم.می دستم رو پس
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گاهی به رد ناخونم که روی پوسش به وضوح معلومه ن 

 گه:ندازه و حرصی میمی

 

 مثل خرس پنجول کشیدی، چیه این؟ -

 

 شم.دست به کمر می

 

گفتی کی بود اون عوضی که بهت زنگ مثل آدم می -

 زده بود.

از دست دوست دخترهای تو آسایش نداریم، دیگه  

 داره؟رو از سر راه بخواد منکی می
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 گه:ندازه و با پوزخند میهی به سرتا پام مینگا

 

 هورتاش بود. -

 

 کنم.شوکه نگاهش می

 

 گی.مزخرف می -

 

هام کنه و حرصی خیره به چشمدستش رو بلند می

 گه:می

 

 زنم تو دهنتا.نسیم می -
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 کنم.نه بابا... منم وایمیستم بر بر نگاهت می -

 

 ه:گکالفه می کنه ولبش رو با زبون تر می

 

 حیف مادرت پایینه! -

 

کنم که بدون حرف اضافه ای سمت فقط نگاهش می

کن ره و بعد تعویض لباسش با یه ست گرمکمد می

 شه.ای از اتاق خارج میسرمه
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و دستم رو روی  گیرمنگاهم رو از مسیر رفتنش می 

ذارم و حین ماساژ دادن حرصی گوش دردناکم می

 گم:می

 

 .ستت ایشاالدبشکنه  -

 

دوام. اینکه کشم و سمت بیرون میدستی به موهام می

 مامان االن اینجاست واقعاً برام عجیبه.

 

دوام و باالخره به پذیرایی هارو با عجله پایین میپله 

 رسم.می
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های پذیرایی نشستن و مامان و سلطان خانم روی مبل 

سپاس با اخم رو به روشون روی مبل تک نفره نشسته 

 نه بهشون خیره شده.دست به سی و

 

چرخه، رسم، نگاه همشون سمتم میبهشون که می

 کنه.زنه به میز اشاره میسلطان خانوم لبخند می

 

 بیا عزیزم! -

 

رسم و شه و من با دو قدم بهش میمامان از جا پا می

 کنم.بغلش می محکم
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ها دل تنگ مامان و نیما آخ که من هر روز مثل دیوونه 

 م.شمی

 

 اومدی مامان.خوش  -

 

 دردت به جونم عزیز دوردونه خوبی؟ -

 

 کنم.شم و به مبل اشاره میازش جدا می

 

 بشین فدات شم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شینه که منم کنارش مامان حین تکون دادن سرش می

 گه:گیرم و قبل من سلطان خانوم سریع میجا می

 

 خوش اومدی حوا خانوم. -

  

م راستش ن خبر اومدوممنون خانوم ببخشید من بد -

 دیگه دلم طاقت نداشت از دلتنگی.

 

این چه حرفیه خوش اومدی، هر وقت خواستین  -

 بیاین، باالخره ما فامیلیم.
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شه سرم رو بچرخونم صدای پوزخند سپاس باعث می

ده و و نگاهش کنم، مامان نگاهش رو به سپاس می

 پرسه:خیلی آروم می

 

 چیزی شده پسرم؟ -

 

 ه.کنصاف می وسپاس گلوش ر

 

 نه. -

 

چرخونه و با صدای سرش رو سمت آشپزخونه می 

 گه:بلندی می
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 کنی؟ایران پذیرایی نمی -
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 ۳۵۳پارت#

 

 

 رم، انگار نه انگار همسن مامانشه.بهش چشم غره می

 کنم.گیرم و پشتش رو نوازش میدست مامان رو می 

 

 مامان جان نیما چطوره؟ -

 گذاشتین؟ یخوبه؟ پیش ک
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 ندازه.زنه و نیم نگاهی به سپاس میلبخند می

 

 پیش عمو پرهامه. -

 

نه و من با خشم نگاهش زسپاس باز پوزخند می

 ره.کنم که بهم چشم غره میمی

زنه، مرض داره انگار هی راه به راه استارت می 

 ی دیوونه.پسره

 

آوردیش حوا جان، ما هم کاش با خودت می -

 کرد.نسیمم رفع دلتنگی می .دیدیمش..می
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 زنم.لبخندی به مهربونیه بیش از حد سلطان خانوم می

 

 ت دیگه.انشاءاهلل یه وق -

 

رسه و با لبخند ایران جون با سینی چای کنارمون می

 کنه.تعارف می

االن اصالً میل به نوشیدن چای ندارم، پس ردش  

 مشم که لبخندی بهکنم و به صورت مامان خیره میمی

 زنه.می

 

 زنی دورت بگردم.خیلی دیر به دیر بهمون سر می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ا ایرادی و دانشگاهه از نظر مخودش درگیره درس -

 نداره هر وقت دوست داره بیاد.

 

زنه که سپاس اینقدر جدی و محکم این حرف رو می

مونه ولی حق داره هر وقتی که حرفی واسه گفتن نمی

 فته.گخوام برم پیش مادرم نه نگفتم می

 

خب حق داره... نسیم خیلی واسه رفتن به این  -

 دانشگاه تالش کرد.

 

زه و حین خاروندن نداسپاس پاش رو روی پاش می

 گه:ی بینیش رو به مامان میگوشه
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خیلی زحمت کشیده بود که عموش مجبورش کرد  -

 شوهر کنه؟

 هنوز اون آبروریزیش جلوی کافی شاپ یادم نرفته. 

 

کنم تا مامان رو می گیرم و صداشمی هام رو گازلب

 بیشتر از این شرمنده نکنه.

 

 سپاس؟ -

 

 ده.ون میکنه و سرش رو تکنگاهم می

 

 گم؟چیه دروغ می -
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 ذاره من جواب بدم.مامان نمی

  

 م.نه مادر حق داری، من شرمنده -

 

 شه.سپاس کمی روی صندلی جابه جا می

 

 شما چرا شرمنده باشی؟ -

ید، مهم االنه که نسیم به نداشتم ببخش من منظوری 

 و منم دارمش غیر اینه؟آرزوش رسیده
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هارو واسه دلجویی از فهمم که این حرفخوب می

 مامان زده.

 ذاره.سلطان خانوم دستش رو روی دست مامان می 

 

سپاس حق داره... مهم االنه که نسیم جان عروس  -

 منه.

 

م واسه رمیده و من میمامان سرش رو تکون می

 مظلومیتش، چه کردم من با دلش؟

 

 بفرمایید چاییتون سرد شد. -
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**** 

 

 دیدار کوتاه یک ساعته مون تموم شد.

گیره. واقعاً کنه من دلم میمامان که عزم رفتن می

خته، اصالً خیلی س دوری از مامان و نیمای عزیزم

ارهاش رو کبهش فکر نکردم االن که من نیستم کی 

 ده.واسش انجام می

کنه و خیلی آروم مامان با صورت گرفته نگاهم می

 گه:می
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 مواظب خودت باش مامان جان. -

 

 رم.جلو می

گیرم و با غمگین ترین حالت ممکن هاش رو میدست 

 گم:می

 

لی حاال که کردم ومامان باید زودتر بهش فکر می -

 شه؟من نیستم نیما چی می

 

 زنه.لبخند شیرینی می ده وار میشدستم رو ف
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و کنم فدات شم، تو به شوهرخودم یه کاریش می -

 زندگیت برس.

 

هاش چی؟ تازه داشت رو به راه آخه چطوری؟ کالس -

 شد.می

 

کنه و تازه یادم میاد دو نفر دیگه مامان با ابرو اشاره می

 ی ما هستن.کالمههم شاهد م

 

ایسته، اینقدر می مشه و پشتسپاس از جاش پا می 

 کنم.رمای تنش رو حس مینزدیک که گ
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دم که صداش از کنار گوشم بلند آب گلوم رو فرو می

 شه.می

 

 مشکل چیه مادر؟ -

 تونم بکنم.بگین ببینم چیکار می 

 

ی مادر که مامانِ من رو باهاش مخاطب شنیدن کلمه

 ه، حس خوبی داره.قرار داد

تونست با یه یاین مرد اینقدر خشک هست که م 

یه رو هم بیاره ولی همینکه اینکار رو خانوم سر و ته قض

های مامان رو دیدم ازش نکرد و من اون برق تو چشم

 ممنونم.
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ده، همیشه همینه مامان خیلی آروم جوابش رو می 

 متین و آروم.

 هیچوقت صدای بلندش رو نشنیدم. 

 

 کنم.چیزی نیست خودم حلش می -

 

م به لوی سینهشه و جم حلقه میرهای سپاس دودست

شینه و با لحن ش رو سرم میشه، چونههم قفل می

 گه:شوخی می

 

 مامان جان؟ -
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دقت کردی اینی که تو بغلمه دختر یکی یدونته؟ پس 

و به من االن جزئی از خانواده هستم، هر چی که هست

 من بگین.

 

نفس کشیدن سخت شده، مشکل از منه یا چقدر 

 اش خیلی تنگه؟هی دستحلقه

 

برد راستش تا نسیم بود خودش هر روز نیما رو می -

دونم چطوری کالس توانبخشی، االن که نیست نمی

 شه، منم با این پا درد هر روز سختمه.می

 

 کنه.هاش رو جدا میدم که دستتکونی به خودم می
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 کنم نگران نباشین.یه فکری براش می -

 

ی نیما رو گذاشتم خونه دیگه عزیزی مادر، من برم -

 رگ.آقابز

 

 شم.زنم و باهاش همراه میش میلبخندی به چهره

کنه و باالخره از در های آخر رو میمامان سفارش 

 شه.خارج می

 کشم.بندم و چند تا نفس عمیق میبا غصه در رو می

 وم بشه.کاش این روزهای دوری زود تم

 

 شم.وارد پذیرایی می 
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تلویزیون کرده و روبه روی  سپاس جاش رو عوض

ها نشسته، عجیبه که امروز شرکت نرفته. سمت پله

 .کنمرم و آروم زمزمه میمی

 

 رم درس بخونم خیلی عقبم.من می -

 

صدای سلطان خانوم تنها صدائیه که به جز صدای بلند 

 شنوم.تلویزیون می

 

 کنم.، واسه ناهار صدات میبرو دخترم -

 

 افتم.اتاقم راه می زنم و سمتلبخند می
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 ۳۵۵پارت#

 

 

*** 

 

غرق تو کتاب و اون درسی که بعد کلی غیبت به 

شه و سپاس فهممش هستم که در باز میسختی می

 شه.وارد اتاق می

 

کنم و بهش نگاه سرم رو از روی کتاب بلند می 

 کنم.می
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کل امروز رو خونه بوده و فقط با تلفن حرف زده، حتی 

 و شام درست و حسابی هم نخورده. ناهار

 

 گیرم.ار روی لبم ضرب میبا خودک

گیرم و سرم رو باز توی کتاب فرو نگاهم رو ازش می

که عجیب ی حواسم به اون مرده کنم، اما همهمی

سکوت کرده و بعد اون بحث کوچیک و آواز خوندنش 

 حتی واسه یه بوسه هم پیش قدم نشده.

 

رت ه و بعد از در آوردن تیشرخیلی آروم سمت کمد می 

کنه و ماشین ریش تراش کمد رو باز می آبی رنگش، در

 کشه.رو بیرون می
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توی همون سکوتی که قصد شکستنش رو نداره سمت 

ره و حاال من از الی در نیمه باز مونده کامل حموم می

 بینمش.می

 

کنه و خیره به آینه شروع ریش تراش رو روشن می 

ریشش، سانت به سانت اون  حکنه به اصالمی

کنه و من از همین نگ رو اصالح میهای خوشرطالیی

های دقیق شده رو خط ریشش رو تونم چشمجا هم می

 تصور کنم.

 

هام هایی که موقع بوسیدنم روی لبهمون حالت چشم

پیچه لبم رو تر کنه... با حسی که توی قلبم میزوم می

 اصی داره.خکنم، حتی نگاه کردنش هم یه حس می
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 پوف.... 

 

که ریش تراش رو سمت موهاش م بهشه نگاه خیره 

بره، دست خودم نیست که هول زده تقریباً جیغ می

 کشم:می

 

 نه نزن. -

 

زنه و متعجب با دست تو هوا مونده نیم چرخی می

 گه:متعجب می

 

 چی شد؟ -
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ی تیشرت گیرم و حین مرتب کردن یقهلبم رو گاز می

 گم:یصورتی رنگم م

 

 و نزن بذار بلند شه.موهات -

 

 را؟چ -

 

 گم:کنم و تند میسرم رو توی کتاب فرو می

 

 اونجوری بیشتر بهت میاد. -
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 کنم.کنم و خودم رو با کتابم سرگرم مینگاهش نمی

هام رو توی بنده و من چشمگه اما در رو میچیزی نمی 

 .وچرخونم، البد بست که بزنه موهاشکاسه می

 

 ندازم، به من چه.ی باال میه انشو

 گیره.ده دوش مینشون میصدای آب 

کشم و سخت مشغول خوندن منم روی شکم دراز می 

 شم.می

 کنه.و پیر میها آخرش مناین درس 
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شه و دونم چقدر گذشته که در حموم باز مینمی

ی تنپوش بیرون میاد، با کالهش پوشیده تو حوله

 ره.ها میسمت کمد لباس کنه وموهاش رو خشک می

 

ون حوله رو از تنش بیرون بکشه و خیره بهشم تا ا

 کنه.ببینم با موهاش چیکار کرده و همینکارم می

مونه و ش ثابت میهام رو موهای کوتاه نشدهچشم

 شه.نیشم کم کم باز می

 

 نزدی؟ -
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 ۳۵۶پارت#
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 نزدی؟ -

 

تیشرت و  نکنه و حین تن زدحوله رو آویزون می

 گه:شلوارش خیلی عادی می

 

 مگه نگفتی نزن؟ -

 

 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

 گوش کردی؟ -

 

 گه:سمت تخت میاد و حین دراز کشیدن می
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و بیشتر کنم تو منتو آینه نگاه میکالً روزی دو بار  -

 بینی تا خودم، پس اولویت با توئه.می

 

 ذاره.هاش میمشزنم که آرنجش رو روی چلبخند می

 جوام، خوابید؟لبم رو از تو می 

 بدون اینکه بیاد سمتم؟ یا چیزی بگه؟

 

گذره پس چرا سمتم چند وقته از مسافرتمون می

 نمیاد؟

 پیش کتی؟ره کنم. نکنه میاخم می
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حتماً همینطوره دیگه، خودش گفت وقتی پیش من  

 نیست پیش اونه.

 

 کنم.اخم می 

ن هاش شدم... ایلمس دست خدایا من انگار معتاد

 شه خیلی خطرناک.وابستگی داره خطرناک می

 

 خوابیدی؟ -

 

 نخوابم؟ -

 

 گم:شینم و اخمو میتو جام می
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 نه نخواب. -

 

 کنه.داره و نگاهم میآرنجش رو از روی چشمش برمی

 

 خوای بگی؟چی شده چیزی می -

 

 گزم. چطوری بگم چه مرگمه!؟لبم رو می

 کنه؟فکری می هاالن با خودش چ

  

 از وقتی... از ویال اومدیم یه جوری هستی. -
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 کنه.کشه و بدنش رو روی آرنجش جک میپوفی می

 

 چه جوری هستم؟ -

 

رددم ولی ندازم، واسه گفتن مسرم رو پایین می

 گم:می

 

سمتم نیومدی... قهر که نیستی، پس یه دلیل دیگه  -

 و نبوسیدی؟داره که حتی من

 

 زنه.و لبخند میکنه اهم میگکمی خیره ن
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 خوای ببوسمت؟می -

 

شه و واسه از هم نپاشیدن غرورم هام عمیق تر میاخم

 گم:محکم می

 

پری خوام اگه با اون دختره کتی میخیر... فقط نمی -

هات با من دیگه سمت من بیای، از اونجایی که شب

 گذره پس با اون عوضی هستی.نمی

 

تش از ینکه به خودم بجنبم دساتو یه لحظه و قبل از 

شه و موهای پشت سرم رو تو چنگ کنار گردنم رد می

 گیره.می
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ی کمی از کنم که صورتش رو تو فاصلهآخی زمزمه می

 غره:ی فک قفل شده میداره و از الصورتم نگه می

 

ها یکی ندون، فکر نکن من و با هرزهاینقدر من -

تونم بهش ها میاهممم... من اگه نخوام، ی غریزهبنده

و به و حرکتمفکرم نکنم... اینقدر بیشعوری که هر حرف

 کنم.دی، وقتی من حتی بهش فکرم نمییرابطه ربط م

ه بعد رو م کردی نسیم، بُریدم، پس از این بخسته 

 کنی دقت کن.هایی که استفاده میجمله

 

ندازه و موهام رو با نیم نگاهی به صورت پر دردم می

 کنه.می ضرب ول
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های بلند اتاق رو ترک ره و با قدماز تخت پایین می 

 کنه.می

 

ی غلیظی که دم و با چشم غرهپشت سرم رو ماساژ می

 کنم.رم خودم رو روی تخت پرت میبه در می

 من االن باید عصبی باشم ولی نیستم.

 

هام کم کم کش میاد و حس خوبی که گرفتم تو کل لب

 پیچه.تنم می

با هیچ زن دیگه ای نباشه. اینکه زن  کافیه که واسه من

دیگه ای هم مثل من با همین مهارت بوسیده بشه 

 واسم عذاب آوره.
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های زیادی لطیف رو زیر گوش کس اینکه اون حرف 

 کنه.م میه دیوونهدیگه بزن

 

خوام دیگه با من حتی اگه جدا بشیم ازش می 

و هیچکس مثل من نباشه، خودخواهیه ولی این

 خوام...یم
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 ۳۵۷پارت#

 

 

*** 

 

 کنم.فرمول بعدی رو یادداشت می
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کالفه و عصبیم از این درسی که روز به روز داره برام  

 شه.سخت تر می

 

آخه کی رو دیدی با ذهن مشغول و اعصابی خراب،  

بدتر از همه با شوهر اجباری که تصمیم گرفته به 

 موفق هم بشه.  وقهرش ادامه بده، بشینه درس بخونه 

 اونم درس به این سختی رو؟

 

کنم، خوب چه معنی من این استادهارو هم درک نمی 

 ده این همه تند تند درس دادن؟می

 بذارین نفس بکشیم دیگه.  
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 کنم.لبم رو آویزون می

 ست آخه.اصالً سپاس چرا اینقدر تو قیافه

 

کنم، خودش البته منم تالشی واسه این نزدیکی نمی 

 آشتی کنه.ر کرده، خودشم هق

به جهنم که من مقصرش بودم و اینو قبول هم دارم؛  

 ولی خب زنه و نازش.

 زنم.کالفه چنگی به موهام می 

ولی سخته، من عادت کردم هر شب نوازش بشم و 

 بخواب برم.

هارو با سپاس داشتم باید اعتراف کنم بهترین شب 

 ولی این قهرش.....
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ندم. دلم بتخصصی رو می کاون کتاب قطور فیزی 

واسه سلطان خانوم و عمو پرهام تنگ شده یه کم 

 رسم به درسم.رم سراغ اونا و باز میمی

 

دم و از کشوی آخر پا خودم رو روی تخت کش می 

تختی از الی انبوه کاغذهایی که واسه استتار این دفتر 

ای کشم و صفحهداخلش چپوندم، دفتر رو بیرون می

 کنم.می ری کردم رو بازاکه عالمت گذ

 

خونم، خودم رو من با هر خطی که از این دفتر می 

 کنم و این لذت بخشه.اونجا کنارشون حس می
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داد درست نفس بکشم ) با استرسی که اجازه نمی

 سمت کوچه پشتی مسجد راه افتادم.

های اطرافش همشون ی بنبستی که خونههمون کوچه 

ده و من انگور پوشیده ش از دم دیوارهاشون از درخت

کنم، پرهام از قصد اینجا رو انتخاب کرده، فکر می

تونست جایی رو چون به نظرم رویایی تر از این نمی

 پیدا کنه.

 

گیرم و مدام به اطراف سرک هام رو گاز میلب

کشم؛ تا نکنه چشم شومی مارو با هم ببینه و می

 ی این عشق همین جا خونده بشه.فاتحه
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 گیرم.ه میبرق پنار چراغ یپشت ت 

انگار من خیلی زود اومدم و هنوز نماز پرهام تموم  

 نشده و تو مسجده.

 

دارم و چادر سفید رنگم رو زیر گلوم محکم نگه می

 کنم به جویدن لبم.شروع می

من از همین االن دلم واسه صداش رفته، صدایی که  

 خواد من رو باهاش مخاطب قرار بده.می

 

 های آبی.ر شده از پروانهبم پکنم توی قلوای حس می

 هام از دو طرف کش میاد.لب 
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بینمش، از سر کوچه ایسته و من مییهو زمان می 

داره و االن من فقط صدای قلبم تو سمتم قدم برمی

های پر ابهت پرهامی که پیچه و صدای قدمگوشم می

 نفس زندیگمه.

 

 رسه.بهم می 

سرم رو نکه ضعف نکنم، یزنه و من واسه البخند می 

شم های مشکیش خیره میندازم و به کفشپایین می

 زنه.که از تمیزی برق می

 

 سالم سلطان بانو. -

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری
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خواد من روی پاهام وایستم. دستم نه دیگه انگار نمی

گیرم و از شدت قندی که توی دلم آب رو به دیوار می

 گم:ب میلکنم و زیر شه، ضعف میمی

 

 سالم. -

 

 چطوری ماه بانو؟ -

 

کنم. هنوز کنم و تو صورتش نگاه میسرم رو بلند می

تش هاشه و نور آفتابی که به صوراون لبخند روی لب

 ده.تابیده، موهاش رو روشن تر از حد معمول نشون می
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 کنم.زمزمه می

 

 ماه بانو؟ -

 

ه کتر از من با لحنی کشه و آرومدستی به موهاش می

 کنه.بره زمزمه میها میمن رو تا آسمون

 

و موهات صورتت تو این چادر سفید، مثل قرص ماهه -

 آسمون سیاهش، غیر اینه؟

 

 گم:م و هول میگیرلبم رو گاز می
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 گفتی... کارم داری؟ -

 

 ندازه.سرش رو پایین می

 

خواستم بیای اینجا... تا بهت بگم از روز اولی که  -

 راک ندارم، شدی همه دنیام.وو خدیدمت خواب

 

های این شوک واسه من اینقدر زیاده که با چشم

 کنم.درشت شده نگاهش می

 

 االن چی گفت!؟ 

 !گفت من شدم همه دنیاش؟
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یعی دعاهای شب و روزم جواب داده، پرهام من رو  

 خواد؟می

 

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 تو همیشه اینقدر کم حرفی؟ 

 

 گم:یدم و با تته پته ممی وآب دهنم رو پر صدا فر

 

 ... بگم؟.. چیچی. -

 

 خوای یا نه؟و می... بگو منمثالً -
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 و جور بشم بیامکنی برام تا جمعصبر می 

 خواستگاریت؟

ی ما رسمه اول داداش بزرگتر باید آخه تو خانواده 

 ازدواج کنه.

 

 دونم.من... من... نمی -

 

تونی یه مدت صبر کنی... و بخوای، میاگه تو هم من -

و از خوامت که دنیا به آخر برسه من ماهمدر میاینق

 دم.دست نمی

 خب سلطانم؟ 
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 گیرمش.نگم میشینه و محکم تو چدستم روی قلبم می

من یهو تو یه روز طاقت این حجم از عاشقانه رو  

 ایسته.ندارم، به خدا االن قلبم می

 

ها یکی از در نخوام چیزی بگم که صدای باز شدمی

ندازه و دست خودم نیست که با تنه رو به سکته می من

ذارم زنم، سمت خونه پا به فرار میای که به پرهام می

 کنه.دام نمیو پرهامم دیگه ص

 چقدر ازش ممنونم که بهم وقت داده تا فکر کنم.... 
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ی عمو پرهام اینقدر احساسم رو به های عاشقانهحرف

ی ره اشکی ناخودآگاه از گوشهطبازی گرفته که ق

 م.کنچکه و من با لبخند پاکش میچشمم می

 

پس چی به سر این دو تا عاشق اومده که به اینجا  

 رسیدن!؟

 ون تجاوز...اصالً ا 

 

 شه.درشت می هامچشم

چیزی که به ذهنم هجوم میاره، باعث حالت تهوعم  

 شه.می

 نکنه عمو به سلطان خانوم تجاوز کرده؟ 
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گم... یعنی نکنه سپاس اینجوری ی دارم میی چاو 

 فکر کرده؟

کشم و حجوم یهویی مایع معدم دستی روی گلوم می

 کنه.به گلوم صورتم رو جمع می

 

 زنم.دوام و عوق میت دستشویی میسم 

تپه که شینه و قلبم جوری میهام به اشک میچشم

 خواد وایسته.انگار می

 

که اگه این باشه و عمو به  اوای حتماً همینه... به خد 

سلطان خانوم تجاوز کرده باشه سپاس حق داشته 

 اینقدر خشمگین باشه.
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 ... وای وای 

 

 .پاشمچند مشت آب به صورتم می

کنه. ره که حالم رو بدتر میمعدم جوری ضعف می

تقصیر خودمه از صبح که سپاس رفت نشستم اینجا و 

و بعدش  خونمبدون خوردن صبحانه دارم درس می

 دفتر رو. این

 

کنم و سمت آشپزخونه مثل همیشه دفتر رو پنهون می

 افتم.راه می

 

 ندازم.نگاهی به اطراف می
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 ه.خونه به طرز عجیبی ساکت 

شم. ایران ندازم و وارد آشپزخونه میشونه ای باال می 

جون در حال غذا درست کردنه و با دیدنم لبخند 

 گم:حین نشستم می دم وزنه؛ که جوابش رو میمی

 

 ایران جون صبح بخیر. سالم -
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 ایران جون صبح بخیر. سالم -
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 لبخندش کش میاد.

  

 سالم ظهر بخیر مادر. -

 

 زنم.خندم و موهام رو پشت گوشم میمی 

 

 آره دیگه ظهره چیزی هست بخورم خیلی -

 گشنمه؟ 

 

 .کنمضر میآره مادر االن برات حا -

 

 کنم.کنم و به گاز نگاه میصورتم رو جمع می
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 کنی؟!ایران جون سیرابی درست می -

 ده.چقدر بو می 

 

 ندازه.ابروهاش رو باال می

 

 ست؛ ولی گوشت گوسفنده.نه مادر قیمه -

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

 ده انگار.بو می -
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یم ندازه و حین هم زدن اون منبع عظسرش رو باال می

 ده.می ببو جوا

 

نه عزیزم مصطفی از کشتارگاه گرفته کشتار روزه بو  -

 ده.نمی

 

 ندازم.شونه ای باال می

ذاره و ایران جون یه لیوان آب میوه و کیک رو جلوم می 

 خوره.من فکرم روی اون تجاوز چرخ می

 چطوری از سلطان خانوم بپرسم که اذیت نشه؟ 

ازم که دو یادش بننکنه من با پرسیدنم چیزهایی ر

نش رو بهم بریزه... ای خدا چه شرایط سختیه نه روا
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گه نه سپاس، سلطان خانومم که جرأت عمو چیزی می

 کنم چیزی ازش بپرسم.نمی

جوام من باید اون دفتر رو تموم کنم شاید لبم رو می

 الاقل اونجا چیز به درد بخوری وجود داشته باشه.

 

 ریده؟نسیم جان دخترم چرا رنگت پ -

 

 دم.رو به صورت ایران جون میهم انگ

 کنم:کشم و ناله میدستی به پیشونیم می

 

 ره.دونم چمه ایران جون، همش سرم گیج مینمی -
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 نکنه حامله ای جانم؟ -

 

 شه و نفسم قطع.هام درشت میچشم

 

 چ... چی؟ -

 

 زنه.لبخند می

 

 تاریخ آخرین پریودت یادته؟ -

ینجا بو گی اکه می ای، االنمحساب کن شاید حامله  

 ده شک کردم.می
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دم و واسه اینکه خفه آب دهنم رو پر صدا قورت می

دم. آخرین پریودم نشم، به زور اون آب میوه رو فرو می

 کی بود؟ چرا یادم نمیاد.

 

 خوبی دختر جون؟ -

 

 کنم.گیج به صورت نگرانش نگاه می

 

 ها... چیزه... آره خوبم. -

 

م االن آماده بخور ناهار ر یه چیزیخب خداروشک -

 شه.می
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 تونم چیزی بخورم. من مگه می

ذارم و وحشت زده سمت اتاقم لیوان رو زمین می

 دوام.می

 

ره و از وحشت چیزی که امکان سرم به شدت گیج می 

 شینه.هام به اشک میداره سرم اومده باشه، چشم

 

ن نشده، بچه؟ وای امکا من هنوز بیست سالم هم 

ازدواج اجباری که هیچ آینده ای ونم تو یه انداره، 

 نداره. 

 خواد یا نه.پدری که معلوم نیست مادر این بچه رو می
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ی وجودم رو گرفته، با کنم وحشت همهوای... حس می 

دارم، های لرزون گوشیم رو از روی تخت بر میدست

ی امید کنم فقط دنبال یه روزنهدونم دارم چیکار مینمی

 اتفاق نیوفتاده هستم. بفهمم این هواسه اینک

 

هام پشت گردم، چشمتند تند دنبال اسم مهرانه می

 کنم.شه، وحشت زده تایپ میهم پر و خالی می

 

 دونی تاریخ آخرین پریودم کی بود؟() تو می

 

 کنم.سِند می
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هام رو محکم شینم و چشمبا تن لرزون روی تخت می

 بندم.می

 بود چرا؛ ولی االن .. اگه قبالً.دونهه میآخه مهرانه مگ 

 دونم.تو این مدتی که کمی از هم دور شدیم بعید می

 ای خدا.... 

 

رسه و من با دیدن اسم سپاس اخم خیلی زود پیغام می

 خواد االن؟کنم، چی میمی

 کنم.پیغام رو باز می

 

دونم، ولی فکر کنم اوایل ماه قبل بود، آخه ) دقیق نمی

 ی.(ددر میاور سگ بازی
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شه و به پیغامی که واسش هام درشت میچشم

 کنم.فرستادم نگاه می

خاک بر سرم... من جای مهرانه واسه سپاس پیغام 

 فرستادم.

هاشون باال پایین هم باعث بمیری ایشاال... بودن اسم 

 این اشتباه شده.

فرسته مثل خار توی ای که میهای خندهایموجی 

 ره.چشمم فرو می

 

 خوای بخرم؟میدی؟ چیزی شپریود  -
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گیرم و وارفته خودم رو از پشت روی لبم رو گاز می

شم ای خدا چه م و به سقف خیره میکنتخت پرت می

 گندی زدم.

 

 کنم.یه کلمه تایپ می

 

 ) نه (

 

ی در حال ولی انگار سپاس ول کن نیست که سه نقطه

 امش...غشه و بالفاصله پیتایپش فعال می
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 ) خب پس چرا پرسیدی؟(

 

 گیرم، حاال چی بهش بگم؟رو گاز می هاملب

رین پریودم چطوری بگم که واسه چی دنبال تاریخ آخ

 هستم.

 کنم.گم و سِند میحقیقت رو می

 

 ) اشتباهی به تو پیغام دادم. (

 

خواستی در مورد پریودت ) تو غلط کردی. از کی می

 بپرسی؟(
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 م.گیری عصبانیش میجچشمم رو از ایمو

کشم و واسه تموم شدن این ماجرا حرصی پوفی می

 کنم.تایپ می

 

رسم... چالش بود تو یه خواستم بپ) هیچی بابا از تو می

 دونی یا نه(خواستم ببینم میسایت دیدم، می

 

 کنه.فرسته و تایپ میباز ایموجی خنده می

 

 )خب حاال تو چالش سربلند بودم یا نه؟(

 

 کنم.کنم و تایپ میوری می رو یه مهالب
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 )چی بگم واال... گفتی سگ بازی(

 

ت گی اتفاقا) خب از اونجایی که تو به من نمی

و منم باید از تغییر حاالت اخالقیت بفهمم، هورمونیت

اون چند روز خیلی وحشی بودی که البته من وحشی 

 دوست دارم(

 

 یسم.ونرم و تند تند میچشم غره ای به پیغامش می

 

) بیا، اینم یکی دیگه... کلمات قشنگ تری هم هست 

 و باهاشون مخاطب قرار بدی(که من
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تونم قربون تغییرات من می) آره... مثالً اینکه 

 هورمونیت هم بشم این حله؟(

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 کنم لپام گل انداخته.حس می 

 واقعاً سپاس خیلی عوض شده، خیلی زیاد. 

 ادی پیگیره.ولی انگار زی دمجواب نمی

 

 )چی شد؟(

 

 ) هیچی (

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خوام گوشی رو روی تخت پرت کنم که باز پیغام می

 "دهمی

 

 () نسیم؟ 

 

لرزه و این مرد امروز یه ی تنم میکشم. همهپوفی می

 شه که ول کن نیست.چیزیش می

 

 )هوم(

 

 کنم.)من این هوم رو به جانم تعبیر می
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و پرت لی تو حواسموم، خیلی هم مهمه تو جلسه

 و بده.(درس اون سایتکردی. آ

 

 ، خدایا چقدر سمجه!کنماخم می

 

 خوای چیکار؟() می

 

ببینم چالشی هست واسه مردهای بیچاره ای خوام )می

ماه قهرکردن بتونن کاری کنن بانو با  ۱مثل من که بعد 

 دلبری قهرو تموم کنه؟(
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منفجر  ی اعصاب داغونی که داره مغزم روبا همه

 زنم.کنه لبخند میمی

 

 کنه(کنه خودش آشتی هم می) اونی که قهر می

 

 ؟(گی با یه غلط کردم حله دیگه)یعنی می

 

 ) بستگی داره تا چه حد بخوای آشتی کنی؟(

 

و گذاشتم تو اتاق با لباس ) اومممم مثالً اینکه پام

طاقت بهت برسم و من بیخواب ببینمت تو بخندی
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و و پرتت کنم روی تخت تنتجر بدم وحریص لباست

 و...(با تنم چفت کنم

 

کنم، ی در حال تایپش نگاه میبا اخم به اون سه نقطه

دونم چه جمالت چندشی رو داره تایپ دقیقاً می من

فرسته نفسم به شماره کنه اما با چیزی که میمی

 افته.می

 

و بیاریم نفس نفس بزنیم )اینقدر ببوسمت که نفس کم

و مثل همیشه و بذاری روی بازوم، بخوابیسرت وت

 رتمون تو بیدار نشی.(بب سیلم
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تی که با سپاس ی مدتونم جواب بدم من همهحتی نمی

 گذروندم و قضاوتش کردم اونم نا به جا.

 

 بره.پیغام بعدیش ضربان قلبم رو باال می

 

و هاتو تو این یه ماه کم داشتم فقط بوسه)نسیم لبات

 ...(ینه هیچ

 

فهمم که این جوام من خوب میلبم رو از تو می

تأکیدش واسه اینه باز مثل همیشه اشتباه فکر نکنم. با 

 کنم.لرزه تایپ مییی که میهادست
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 )آشتی کردم(

 

فرسته و من با دو تا ایموجی بوسه آخرین چیزیه که می

 رم.هام میعجله واسه آماده شدن سمت کمد لباس
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 ۳۶۱رتاپ#

 

 

**** 

 

توی آزمایشگاه همراه مهرانه نشستیم و من با استرس 

 جوام.ناخون شستم رو می
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هر چی دعا بلدم خوندم که فقط حامله نباشم و اون  

 آزمایش جوابش منفی باشه.

 

هوا سرده، خیلی سرد، ولی با تمام لرزی که تو تنم 

 های عرقه.ز دونهنشسته پیشونیم پر ا

 

 توی سرم بریزم؟ اشم چه خاکی بایدبمن اگه باردار  

گناه دیگه وارد این انتقام وحشتناک بشه، اگه یه بی 

 مقصرش منم و سپاس.

 

 وای سپاس... 

 خواد این بچه رو؟اصالً اون می 
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تازه یه کمی مهربون شده، قطعاً با شنیدن این موضوع 

 شه.باز مثل قبل می

 گه من باردار شدم تا پایبندش کنم.قطعاً می 

 

 وای... 

شه. مغزم داره از این افکار دیونه کننده منفجر می 

کنم که مهرانه پشت حرصی گوشت شستم رو می

 کوبه.دستم می

 

 و اه، رسیدی به گوشتت.بنداز پایین دستت -
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اهمیت به حرفی که زده گیرم بیبا بغض دستش رو می

 گم:می

 

 حامله باشم چی؟مهرانه اگه  -

 

 ده.م رو فشار میتزنه و دسلبخند می

 

آروم باش نسیم... حتی اگه حامله باشی که من  -

گم نیستی، اتفاقی نیوفتاده این همه آدم بچه دار می

 شن.می

 

 گیرم.لبم رو گاز می
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 گی!؟فهمی چی میمی -

سالمه، ترم اول رشته ای هستم که  ۱۹من همش  

ساعت  ۱۷دن بهش روزی و رسیواسه قبول شدن

هرانه تو دیگه چرا من یه دشمنم تو مدرس خوندم... 

 ون خونه،ا

و داره دشمن خونیه سپاسه، اصالً عموم که جای پدرم 

و دوست نداره... همون اول گفت عاشقش سپاس من

 نشم، حاال این بچه...

 وای مهرانه؟ 

 

 کنی.آروم باش نسیم، داری سکته می -
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 کنیم.ه باشه ما درستش میاون جواب هر چی ک 

 

 شم.ریزه داغون میبهم میزندگیم  ؟چطوری -

 

 ده.دستم رو بیشتر فشار می

 

مقصر این قضیه تو نیستی، نسیم تو که تنهایی این  -

 بچه رو باردار نشدی شدی؟

 

 دم.گیرم و تند تند سرم رو تکون میلبم رو گاز می

 

 کنم.ته مینه نگو، وای مهرانه نگو بچه من دارم سک -
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 گه مثل ناقوس مرگهو میرصدای پرستاری که اسمم 

 برام.

 

 نسیم رحمانی؟ -

 

 شم.با پاهایی لرزون از جام پا می

کنه و استرس زیادی که دارم تمام بدنم گزگز می 

م شده. یه لحظه کنم باعث سرگیجهتحمل می

ره و من دستم رو به پیشونیم هام سیاهی میچشم

 گیرم.می
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هرانه مده همه جا واسم بوی وحشتاک بدی میعجیب  

 ایستم.پیشخون می کنه و من روبه رویبهم کمک می

 

 رحمانی منم. -

 

 گیره.زنه و اون پاکت رو سمتم میلبخند می

 

 بفرمایید عزیزم. -

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا فرو می

 

 جوابش... چیه؟ -
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 گه:بینه که میدونم چی تو صورتم مینمی

 

 خوبه عزیزم؟ حالت -

 رنگت خیلی پریده. 

 

نه سرش رو پایین میاره تا از اون سوراخ نیم راهم

 ای که رو شیشه زدن به داخل نگاه کنه.دایره

 

 شه بگین جواب چیه؟خوبه، می -

 

 بله عزیزم مثبته. -
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دونم رو های لرزون، سوالی که جوابش رو میبا لب

 پرسم، خب شاید اشتباه شنیدم.می

 

 ؟مثبت -

 

 .بله خوشگل خانوم باردارین شما -

 

ره و آخرین این شوک واسه من زیادیه سرم گیج می

 شنوم.لحظه فقط صدای جیغ بلند مهرانه رو می
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 ۳۶۲پارت#
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*** 

 

های مثل یخی که روی صورتم با حس نوازش دست

 کنم.هام رو باز میشه، چشمکشیده می

 

چی شده و  دیدن صورت سپاس و اینکه حتماً فهمیده 

ای بکشم شه هین ترسیدهباعث می مچرا تو این حال

 گه:که با صورت جمع شده می

 

 انم، جان... نسیم چت شده؟ج -

 

 گیرم.لبم رو گاز می
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هام واسه ریختن از هم دست خودم نیست که اشک

 نالم:گیرن و میپیشی می

 

 سپاس؟ -

 

 کنه.م رو نوازش میگونه

 

 جان سپاس؟ -

 چته آخه... صبح که خوب بودی؟

به خاطر  "زنهاره و آروم تر پچ میپایین می سرش رو"

 پریودته آره؟
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دونه. دستی شینه پس نمیی امیدی تو دلم میروزنه

گیرم توی دستم و پایین که رو صورتمه رو می

لرزه و کشمش، تنم از سرمای بیش از حدش میمی

 گم:متعجب می

 

 چقدر یخی؟ -

 

ده و حین تر کردن لب پایینش سرش رو تکون می

 ده:واب میج

 

مهرانه که گفت بیمارستانی نفهمیدم چطور رسیدم  -

 جا، چت شده؟این
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 دونم سرم گیج رفت.نمی -

 

 کنه.اخم می

 

خونی. یه ماهه ول کن نیستی هر بسکه درس می -

 خوندی.ساعتی از شب بیدار شدم تو داشتی درس می

 

های آویزون از بغضی که یه لحظه هم ولم با لب

 م:گکنه مینمی

 

 آخه عقبم. -
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 توپه.ده و کمی عصبی میدستم رو فشار می

 

ه قراره هر ترم کارت به بیمارستان بکشه بگو یه اگ -

 فکر اساسی بکنم.

 

دم تا شاید این بغض آب دهنم رو پرصدا قدرت می

 ام.لعنتی هم باهاش فرو بره. وای من حامله

 

وری جو نرفتم اینهامچیز.... نه، این ترم چون کالس -

 شد. تورو خدا ول کن سپاس حال ندارم.

 

 شه.و از جاش پا می ندازهنگاه چپی بهم می
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 برم تسویه کنم بریم. -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

به محض خارج شدنش مهرانه با صورت خیس از  

 شه و کنارم میاد.اشک داخل می

 

 خوبی قربونت برم؟ -

 

 گیرم.باز گریه رو از سر می

 

 م.من حامله نفهمه سسپا -
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ی یهگیره و حین سکسکه از گرهام رو محکم میدست

 .دهزیاد جواب می

 

و سورپرایز خوای شوهرتنه به پرستارها گفتم می -

 کنی نگن بهش.

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 تو رو خدا برو نکنه بگن. -
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هاش کنه و دستش رو عصبی روی چشماخم می

 کشه.می

 

 ؟یخب آخرش که چ -

 ست باید بفهمه.اون بابای بچه 

 

باز دستش رو شم و کمی رو تخت جا به جا می

 زنم.دم، با بغض لب میگیرم و فشار میمی

 

مونه قسم بخور به قسم بخور بین خودمون می -

 گی مهرانه.هیچکس نمی
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 گیره.هاش قاب میصورتم رو با دست

 

 و.باشه باشه نسیم کشتی خودت -

 

 دم تا از اشک خالی بشه.ی هم فشار میوهام رو رپلک

 

 اصالً چرا بهش زنگ زدی؟ -

دونی درد من چیه... واسه چی گفتی سپاس تو که می 

 بیاد؟

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم
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چیه... دوست داشتی زنگ بزنم عموت بیاد اینجا تا  -

 سکته کنه؟

 

 گیرم وهام قاب میبا یادآوری عمو صورتم رو با دست

 زنم.زیر گریه می

همش تقصیر عموئه، اون این بال رو سر زندگی 

 کنه؟مون آورده اگه مقصر نیست چرا سکوت میهمه

دونه من چرا تو این حالم واقعاً االن با این اون که می 

 وضعیت به عمو شک دارم.

 

با باز شدن در اتاق و وارد شدن سپاس، نگاه جفتمون 

 شه.به اون سمت کشیده می
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های خیسم اخم عمیقی روی دیدن چشممحض  به 

ای بلند خودش رو به من هشینه و با قدمصورتش می

 رسونه.می

 گیره.حین نشستن کنارم دستم رو می 

  

 چته نسیم؟! -

این همه اشک واسه چیه؟ اگه دردی چیزی داری برم  

 و رو سرشون؟خراب کنم این بیمارستان
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 ۳۶۳پارت#
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ندازم و همزمان از هر دو یبغض باال م سرم رو با

 چکه.چشمم یه قطره اشک می

 

ذاره و طاقت دستش رو پشت گردنم میسپاس بی  

بینم که بوسه، از زیر چشم میپیشونیم رو عمیق می

 ره.شه و سمت پنجره میکمهرانه دماغش رو باال می

 

 زنه.سپاس عصبی پچ می 

 

زنم یش میتمیام اون دانشگاه خراب شده رو آ -

 نسیم، اینجوری بغض نکن.
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و حسابی ندارم، کاری نکن دونه من اعصاب درست 

 و لگد بگیرم.و زیر مشتدونه اون استادهای دیوثت

 

گیرم و حین باال کشیدن بینیم به لبم رو گاز می

 کشم.دست می هامچشم

 

 خوبم... دیگه بریم، از بیمارستان بدم میاد. -

 

یش رو از صورتمه و نگاه آب یی کمصورتش تو فاصله

 زنه.ده لبخند کوچیکی میهام چرخ میتو چشم
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لبخند کوچیکی  "قرار نبود شب بهت سخت بگیرم -

نبینم دیگه این زمردها اشکی  "دهزنم که ادامه میمی

خوام نه اینجوری پر از و سفید میشها من آسمونبشه

 های قرمز.رگه

 

روی شکمم مشت  وشه و دستم رضربان قلبم تند می

 کنم.می

بوسه و سرش رو سمت روی چشم خیسم رو می

 چرخونه.مهرانه می

 

 آبجی خانوم کمک کن حاضر شه. -
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داره و با آستینش صورتش مهرانه سمتمون قدم برمی

 کنه.رو پاک می

 گه:خنده و حین بلند شدن از روی تخت میسپاس می 

 

 کنی بچه؟تو دیگه چرا گریه می -

 

ایسته خیلی ده. کنار میو جوابی نمی خندهمی مهرانه

شم و از اون ی سپاس حاضر میزود زیر نگاه خیره

 شیم.بیمارستان خارج می

 

به محض رسیدن به محوطه مرد میانسالی با عصبانیت 

 کشه.باً فریاد میمون میاد و تقریسمت
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مسئولیتی مثل تو توی این کشور های بیتا آدم -

 و باید خوند.یشرفتپی هستن، فاتحه

 

کنیم و سپاس خیلی آروم جواب متعجب بهش نگاه می

 ده.می

 

ببخشید حق با شماست، ولی حال خانومم بد بود  -

 ذارم.و کجا میاصالً نفهمیدم ماشین

 

نگار زیادی عصبانیه که با سپاس آرومه ولی اون مرد ا

 کوبه.ش میانگشت اشاره به شونه
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قط تو مه اینجا مریض دارن، فهاینجا بیمارستانه،  -

 و دوسش داری،نیستی که بیمار داری

و پارک کردی تو مسیر آمبوالنس آخه تو شعور ماشین 

 داری؟

 

 قلبم میاد تو دهنم االنه که سپاس بیوفته به جونش.

شه و دهنم از ترس خشک اما یهام درشت مچشم

 گه:سپاس آروم می

 

ه آدم یشه معذرت خواهی خب االن دلیل می -

 ید.و قبول نکنی گفتم ببخشبیشعور
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جا کردی دیگه بهتر ماشینم که سوئیچ روش بود جابه

 نیست ما بریم؟

 

هام از حدقه در بیاد سپاس و کنم االن چشمفکر می

هرانه یه قدم جلو اینجوری با آرامش صحبت کردن؟! م

 ره.می

 

آقا شما هم کوتاه بیا وضعیتش خوب نبوده معذرت  -

 دی.است دیگه شما هم داری کش میوهم که خ

 

 ندازه.مرد نگاهی بهمون می
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 امیدوارم آخرین بارت باشه بیا اینم سوئیچت. -

 

گیره و  دست آزادش رو روی سپاس سوئیچ رو می

 ذاره.چشمش می

 

 چشم. -

 

گیره و سپاس حین قفل ش رو ازمون میمرد نگاه

هام منو سمت چپ هاش تو انگشتکردن انگشت

 کشه.هایی که اونجا هستن میتعداد ماشین وحیاط 

چرخونم اما اثری از ماشین ها مینگاهم رو تو ماشین 

 سپاس نیست.
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 پس ماشینت کو؟ -

 

ده و من ندازه و ریموت رو فشار مینیم نگاهی بهم می

های چشمک زن یه پژو سفید رنگ چراغبا دیدن 

 ندازم.ابروهام رو باال می

 

 یدم.دبفرمایید ماشین ج -

 

 وا پس ماشین خودت؟ -

 

 کنه سوار شم.کنه و اشاره میدر رو باز می
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 و زده بود عوضش کردم.دلم -

 

 کنم.هام رو ریز میچشم

 

و زده بود با یه و گرونی دلتماشین به اون قشنگی -

 غون عوضش کردی؟پژوی دا

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

 پسند نشده بانو؟ -
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 ۳۶۴پارت#
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 ندازم.ی باال میه انشو

 

دونی، فقط جای سوال ره خودت میبه من ربطی ندا -

 بود برام.

 

کنه که از بعضی گاهی اوقات شرایط ایجاب می -

 چیزها بگذری. حاال سوار شو.

 

 شم.دم و سوار میسرم رو تکون می
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شن و از بیمارستان و مهرانه و سپاس هم سوار می 

 زنیم.یاون حیاط زیادی شلوغش بیرون م

 کنه.سپاس آینه رو تنظیم می

 

خب خانوما ناهار مهمون منین انتخاب کنین دیزی یا  -

 کباب؟

 

 گه:مهرانه با خنده می

 

 ره.من بدون امیر هیچی از گلوم پایین نمی -

 

 زنم بیادخب این حله زنگ می -
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 شما چی دلبر خانوم؟ "کنهسرش رو سمتم خم می"

 

 ندازم.نیم نگاهی بهش می

وسفندی که های گاسم دیزی و احتماالً اون دنبه تیح 

 پیچونه.جز مواد ثابتشه، معدم رو بهم می

 کنم.صورتم رو کمی جمع می 

 

 خورم.دیزی نمی -

 

 خنده.می

 

 و اینجوری کردی؟حاال چرا صورتت -
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 ندازم.سرم رو باال می

 

 همینجوری. -

 

 باشه پس کباب تصویب شد. -

 

دادن با  زنه و حین پیامکمی راولین بریدگی رو دو

 گه:گوشیش می

 

 اینم از امیر خان. -
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این خنده رو بودن و زیادی سر حال بودنش اینقدر 

کنم یه آدم فضایی کنارمه، واسم عجیبه که حس می

تونه این چون سپاسی که من تا حاال شناختم، نمی

مدلی رفتار کنه، مخصوصاً اون آرامشش تو صحبت با 

 نگهبان.

 و مخاطب قرار داده توجهم رو جلبمنکه  شصدا

 کنه.می

 

 نسیم خوبی دیگه؟ -

 

کنه و نگاه دم که دنده رو عوض میسرم رو تکون می

 شه.هاش قفل میمن روی دست
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گفتم اگه ازدواج کوچیکتر که بودم همش با خودم می 

ی ماشین باشه کنم، هر بار که دست شوهرم روی دنده

 کنم اما االن...لمسش می گیرمش و تو کل مسیرمی

 

کنه. حواسش ره و روشنش میمی دستش سمت ضبط

کنه، این هارو عوض میبه رانندگیشه و پشت هم آهنگ

 ماشین اینقدر قدیمیه که حتی ضبطش کنترل نداره.

 چرا اینکارو کرد؟ 

 چطور دلش اومد اون ماشین رو بفروشه!؟ 

 

ای ضبط دکنه که صانگار آهنگ مورد نظرش رو پیدا می

 گیره.ون ضرب میکنه و با دست رو فرمرو بلند می
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 تب تند تنم یه تابستون

 هام میدوه خونتو رگ 

 شم عاشقدارم عاشق می

 قلب من زلزله بارون 

 منه آروم چی شده که گمم گنگو پریشون

 شم عاشقدارم عاشق می

 یه چیز تازه مهمون 

 گرده تو حسم که مثه حس بلوغهمی

 ه اونیچجوری بگم چ
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زنم من لبخند میکنه و زیر لب شروع به خوندن می

های ش به آهنگی این مرد هم همینه عالقهسلیقه

 قدیمی.

 کنم.خونه و من خیره نگاهش میخواننده می

های ریزی که از به خط ریش آنکارد شدش، به چین 

هاش، از نور آفتابی که بهشون تابیده جمع کردن چشم

 ایجاد شده.

 لی جذاب.ابه، خیذسپاس ج

ام کرده رو فراموش کنم اگه من اگه کارهایی که باه

تونم دوسش اون شب مزخرف رو فراموش کنم می

 داشته باشم.
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 کنه.انگار سنگینی نگاهم رو حس می

 زنه.چرخونه و چشمک میسرش رو سمتم می

 

 جان؟ -

 

 گم:شه و آروم میتر میلبخندم عمیق

 

 .دیگه آهنگ جدید گوش نکن -

 

هم خونی خنده و حین کشیدن لپم با خواننده می

 کنه.می
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 پر دلشوره شدم پر تشویش

 ی تنم آتیش انگار عاشق شدم عاشقهمه

 نکنه یه روزی پنهون توی جلدم اومده

 روح شیطونی شیطون انگار عاشق شدم عاشق

 گرده تو حسمیه چیز تازه مهمون می

 که مثه حسه بلوغه چجوری بگم چیه اون

 

ادمون کشم، ما انگار یو صورتم رو عقب میندم خمی

 رفته که مهرانه تو ماشینه.

 

 ذاره.گیره و با دست خودش روی دنده میدستم رو می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خواد روی دور هزار بزنه این دقیقاً وقتی که قلبم می 

 رسه.حاملگی و بچه به ذهنم می

دم من باید به سپاس بگم لبم رو روی هم فشار می 

ی کنم و همهه پس گلوم رو صاف مینحق داره بدو

گیرم تا باز نزنم زیر گریه و بگم و رو به کار می توانم

 خودم رو خالص کنم.

 

 سپاس؟ -

 

 ده.زنه و حین دور زدن بریدگی جوابم رو میراهنما می

 

 جان سپاس؟ -
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 کشم.نفس عمیق می

 

 خوام یه چیزی بهت بگم.می -

 

 کنه.نگاهم می

 

اختیار  پاس، قلب سپاس، درسجون سپاس، گوش  -

 ایین.شما امر بفرم
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 ۳۶۵پارت#
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جون سپاس، گوش سپاس، قلب سپاس، در اختیار  -

 شما امر بفرمایین.

 

کنم تا چیزی بگم باز می دم و دهنآب دهنم رو فرو می

ده، با اخم به شماره نگاه که صدای گوشیش اجازه نمی

 ده.کنه و کالفه جواب میمی

 

 بگو؟ -

 

هاش عمیق نگاهم به صورتشه که لحظه به لحظه اخم

 شه و رنگ پوستش قرمز تر،تر می
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کنم، چرخم و به مهرانه نگاه میبا دلهره به عقب می

 زنه:ده و لب میمیاونم متعجب سرش رو تکون 

 

 چی شد؟ -

 

دونم هرچی که ندازم میشونه ای به ندونستن باال می

اب خورد کنه که با این صهست، واسه سپاس زیادی اع

 ده.لهن تند و تیز جواب می

 

 خواد االن؟میام... نیم ساعت دیگه اونجام، چی می -

 و فعالً...رسونم خودمباشه می
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 کنه.گوشی رو قطع می

کوبه و حین دست کشیدن خشم روی داشبورد میبا  

 گه:به سرش می

 

یر مبرمتون رستوران امن باید برم جایی واجبه... می -

 اونجاست.

 

 پرم توی حرفش.می

 

 و ببر خونه.من -

 

 کنه.نگاهم می
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 رسونتت.برو ناهار بخور امیر می -

 

 خوام برم خونه.نه می -

 

 گه:تری میکنه و با صدای آروملبش رو تر می

 

 باشه. -

 

ی دم و حین کندن پوست گوشههام رو فشار میلب

 گم:ناخون شستم با احتیاط می
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 فتاده؟اتفاقی ا ؟کی بود -

 

 ندازه.نیم نگاهی بهم می

زنه؛ ولی این هیچی از آتیش لبخند کوچیکی می 

ده کم خشمی که با فشار دادن پدال گاز نشون می

 کنه.نمی

 

دوست دارم زمرد، ولی خودم حلش و حس نگرانیت -

 کنم. تو امروزو استراحت کن اوکی؟می

 

دن شال رکنم، حین مرتب کهر دو دستم رو بلند می

 م.دروی سرم، سری به تأیید تکون می
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 باشه... ولی اگه کمکی از دست من... -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

 فقط باش، کافیه. -

 

اد حرفی از اون خوگم، معلومه که نمیدیگه چیزی نمی

تلفن و کسی که پشت خط اون خنده و خوشرویی رو 

ازش گرفت و حاال سپاس رو تبدیل به همون مرد 

روزهای اول کرده بگه، پس نگاهم رو به بیرون و  نخش

 دم. جمعیت مردمی که در رفت و آمد هستن می
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دم به این وضعی که توش گرفتارم فکر کنم ترجیح می

چه زودتر به سپاس بگم تا شاید  و احتماالً اینکه هر

 اون فکری کنه.

 

 شه.مسیر کوتاهمون تا خونه طی می

 زنه.چرخی به عقب می مکنه و نیجلوی در پارک می 

 گه:ی زیادی ساکت میهای تو هم رو به مهرانهبا اخم 

 

 گیرم برات بری پیش امیر.آژانس می -

 

 زنه.مهرانه لبخند می
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 دنبالم، تو برو به کارت برس.بهش پیغام دادم میاد  -

 

 ده.سپاس سرش رو ناراحت تکون می

 

 همه.مببخش... من آدم بد قولی نیستم، فقط کارم  -

 

گیرم. لعنت لبم رو از این حالت صورت توهمش گاز می

 به اونی که زنگ زد تا این مرد رو اینقدر شرمنده کنه.

 

ی سپاس مهرانه با شوخی مشتش رو به شونه 

 کوبه.می
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 اوووو... -

ده، مگه یه روز دو روزه حاال داره به من توضیح می 

 شناسمت؟ برو به کارت برس.می

 

شینه من رو هم از اس میکه رو لب سپ ینیمچه لبخند

 کشه.اون حال گرفته ای که توش فرو رفتم بیرون می

 

 کنم.جبران می -
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 ۳۶۶پارت#

 

 

 دونم.دیگه موندن رو جایز نمی
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کنم و حین پیاده شدن خداحافظ رو زمزمه در رو باز می 

 کنم.می

 

 شنوم و صورتم رو ازجوابش رو به آرومی خودم می

وزه داخل پالتوی خردلی رنگم فرو یسوز سردی که م

 کنم.می

 

شه و به محض بستن در مهرانه با لبخند پیاده می

 شه.ماشین از جا کنده می

جفتمون خیره به مسیر رفتن ماشینی که دیگه اثری  

 زنه.ازش نمونده هستیم که مهرانه لب می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 تو مطمئنی که سپاس دوست نداره؟ -

 

 کنم.شده نگاهش می زهای ریبا چشم

کم به اون دماغ قرمز شده از سرمای هوایی که کم 

شه و دیگه خبری از اون آفتاب تیزی که داره گرفته می

 فقط نور داره نه گرما نیست.

 

 منظورت چیه؟ -

 

ش رو پشت گوشش یه تیکه از موهای رنگ شده

 زنه.می
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بینی یا گه، نمیواال رفتارش چیز دیگه ای می -

 وای ببینی؟خنمی

 

 کنم.خم میا

 .دهحاال دیگه اون بغض جاش رو به عصبانیت می 

دونم چرا ایستم و با خشمی که نمیروبه روش می 

دارم رو سر مهرانه، اونم توی کوچه و جلوی چشم دو 

زنن اما هایی که مثالً با هم حرف میتا از همسایه

کنم، با صدای ی حواسشون به ماست خالی میهمه

 غرم.ون نرسه مینی که به گوششیپای

 

 دوسم داره؟! -
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و محبتی که قطعاً کور یعنی با دوتا قربون صدقه 

و ببندم رو بالیی که سرم هامبینم، چشمو مینیستم

 رد؟آو

و رو خون دلی که به خوردم داد... رو عمویی که موهاش

 سفید کرد هوم؟

هر  و کهاصالً اینا همش به کنار... توقع داری شبی 

خواد به صبح برسونه رو زار آرزو میدختری با ه

 فراموش کنم؟

خوام ولی ، نمیشو فراموش نکردممن حتی اون جمله 

شه، وقتی از درد داشتم همیشه تو گوشم اکو می

مردم زیر گوشم گفت این تجاوز بود نه رابطه، می

بینم فهمی یعنی چی مهرانه؟ من کور نیستم میمی

خوام دلچرکینم می و، ولینی هاشوو مهربهاشخوبی
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شه، مگه من از بقیه چی کم داشتم که ببخشم ولی نمی

هام الیق پوشیدن لباس عروسی که قطعاً آرزوی بچگی

 ها... تو بگو؟و نداشتمبود

 

بدون اینکه خودم بفهمم کی ولی صورتم خیس از 

کشه تو و میهای لرزون مناشک شده و مهرانه با لب

 :زنهوشم پچ میگبغلش و زیر 

 

بمیرم برات، ببخشید، اصالً غلط کردم هر چی تو  -

 خوای بکن.بگی هر کاری که خودت می
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دونم از تا از لرزشی که نمی گیرمهام رو گاز میلب

بغضه یا این سرمایی که به مغز استخونم نفوذ کرده 

 جلوگیری کنم.

 

 بریم تو سرده. -

 

 تو. نه دیگه االن امیر میاد تو برو -

 

 نم.کاخم می

 

 زنه دیگه.مزخرف نگو، بریم تو... اومد زنگ می -
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 ده.زنه و آروم تر از قبل جواب میلبخند می

 

 چشم. -
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 ۳۶۷ارتپ#

 

 

**** 

 

 شم. با خشم وارد شرکت می

کوبم که تابلوی کوچیک اینقدر محکم اون در رو می

افته می وصل شده نزدیک چهارچوب، از رو دیوار پایین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

پیچه و صدای و صدای شکستش تو فضای شرکت می

 اون قناری بی زبون رو درمیاره.

ی رم و چشم غرههای بلند سمت اتاقم میبا قدم 

به اون قناری که اینجا رو روی سرش گذاشته  غلیظی

 رم. اینم باید ردش کنم خیلی رو اعصابه.می

 

 شم.کنم و وارد میدر اتاقم رو باز می

ل روبه روی میز کارم نشسته و روی مب یشاپور 

 مهرشاد دست به سینه کنار پنجره ایستاده.

 

 چرخه.نگاهشون سمتم می 
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به شاپوری خیره  ایستم ودست به کمر وسط اتاق می 

 شم.می

ی نحسش هم واسه خراب شدن حتی دیدن قیافه

روزم کافیه چه برسه به فهمیدن دلیلی که به خاطرش 

 ر داشته که منو ببینه.ااینجا اومده و اصر

 

شنوم و حین گذشتن های مهرشاد رو میصدای قدم 

 گه:از کنارم می

 

 رم بیرون، فقط آروم باش سپاس.من می -

 

 دم.هش نمیجوابی ب
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تونم آروم باشم یا نه، وقتی میل دونم میواقعاً نمی 

عجیبی دارم که مشتم رو با صورتش آشنا کنم، اونم 

 یی که به ناحق بهم زدن.وبعد اون قضیه و چاق

 

 شه. از اتاق خارج می 

شینم. دارم و پشتش میسمت میزم قدم برمی

رو  خوام آروم باشم ولی نگاه پر از تمسخرش حالممی

 دم.هام رو روی هم فشار میکنه. چشمخراب می

 

 و بزن؟حرفت -
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انگار خیلی عجله داری تا بهت بگم چه سورپرایزی  -

 برات دارم؟

 

کوبم و از الی فک قفل شده روی میز می تم روسکف د

 غرم:می

 

 شاپوری بنال ببینم دردت چیه؟ -

 

م تونکنم میده، من فکر میتکیه شو به پشتی مبل می

 اون فکش رو به همراه پوزخند رو اعصابش خورد کنم.

تونم، اونم بعد فریادهای اون نگهبان و اون قطعاً می 

 دونم واسه چیه.یمهمه اشکی که نسیم ریخته و ن
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خب عرضم به حضورت که چند فقره چک دستمه که  -

 بوسه.پاس کردنش دست تو رو می

 

 شه و صدام بلند.هام عمیق تر میاخم

 

 این چه ربطی به من داره شاپوری؟ -

 کنی؟داری باهام بازی می 

 

 کنه.کشه و صداش رو بلند میهاش رو تو هم میاخم

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

جمع  هاتو از تو بازاری چکربطش اینه... من همه -

 کردم، االن تو به من بدهکاری، اونم میلیاردی.

 

پرم که صندلی از پشت واژگون جوری از جام می

 شه.می

 

 ی زدی؟چه زر -

 

زنه و خیلی خونسرد سیگارش رو آتیش نیشخند می

 زنه.می
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و فقط حاال زر یا سخنان گهربار، تو به من بدهکاری -

و دادی چه بهتر، ندادی دم، پولمیمبهت یه هفته وقت 

 زندان خوشبگذره.

 

 شه.صورتم جمع می

ضربان قلبم اینقدر بی وقفه و تنده که از روی بلوز جین 

 مشخصه. توی تنم هم

 

کنم کمرم خم شده که با دست به میزم چنگ حس می

 زنم؛ تا زمین نخورم.می
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اما من زمین خوردم، همون روزی که با این بازی 

راغ پرهام... چقدر زود خدا تقاصش رو ازم سسرفتم 

 پس گرفت. 

 

 برم زندان؟

 تونم یه مدت نبینمش؟اونم با وجود نسیم! من می 

 و نبوسمش؟بغلش نکنم 

بندم و شاپوری ادامه هام رو میتونم، چشمبه خدا نمی 

 ده.می

 

 ساکت شدی نیکزاد! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۶۸پارت#
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ین اجازه لرزش صدام ا باشم؛ ولی کنم محکمسعی می

 ده.رو نمی

فهمه من تو دلم آشوبه، آشوب واسه هر کی باشه می

ناموسی که من نباشم مردی باال سرشون نیست، 

 مامان، شکرانه وای...

 

شاپوری من ورشکست شدم، تو بهتر از همه اینو  -

 کنم.و پاس میهاتدونی. مهلت بده، من چکمی

 

از دیدن  برهلذت می ههمم که دارفخنده و من میمی

 درموندگی من.
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کنم... یه هفته هم بهت مهلت االن که دارم فکر می -

دونم و بکن، بعید میهاتدم، برو خونه خداحافظینمی

 ها بتونی بیرون بیای.به این راحتی

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

نکن شاپوری با زندان انداختن من تو به پولت  -

 رسی.ینم

 

 شه.پا می جاش از

 گه:زنه و خیره به صورتم میچرخی تو اتاق می 
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و من مثل تو نمک نشناس نیستم، به حرمت نون -

و دم، پولمنمکی که یه زمانی خوردیم بهت مهلت می

 جور کن، نشد دیگه کاری از دستم بر نمیاد.

 

کنم که دستش رو روی پیشونیش خیره نگاهش می

 ره.در میذاره و سمت می

 

 خداحافظ جناب نیکزاد. -

 

 شم.ره و من روی صندلی آوار میاز اتاق بیرون می

 کشم.ذارم و نفس عمیق میسرم رو روی میز می 
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 پشت هم، تا نفسم به حالت عادی برگرده. 

سرم سنگینه، یه درد بدی پشت گردنم دقیقاً بین دو تا 

 کشه.کتفم پیچیده و بدجوری تیر می

 

 سوزه.یمهام م چشمکنحس می 

من چم شده... آخ نسیم حالش بد بود... باید بهش  

 زنگ بزنم ببینم چطوره،

کنم و گوشیم رو از روی های لرزونم رو بلند میدست 

 زنم.میز چنگ می

ی نسیم شروع به زنگ زدن قبل از گرفتن شماره 

 دم.کنه و من جواب وکیل رو میمی
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 بگو علوی چی شده؟ -

 

 گیر خان صحبت کردم.الن با جهاناقربان، من سالم  -

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

 

 خب؟ -

 

 ایشون قصد امضا کردن ندارن قربان. -

 

 زنم.شه و فریاد میهام درشت میچشم
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 کنه؟یعنی چی که امضا نمی -

 

 پیچه.ش،تو گوشی میصدای نفس کالفه

 

 ه.و به نام بزنخواد اموالدونم قربان ولی نمینمی -

 

شنوم کش میاد، کم کم لبخندم که می از چیزی هاملب

 گم:شه و میتبدیل به قهقهه می

 

 وای خدا... -

و خوای بگی عموم هم خونم اموالمچقدر خندیدم، می

 خواد به نام من کنه؟نمی
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 گی خیانت کرده!؟داری می 

 

نه قربان، ولی بهتره خودتون حرف بزنین باهاش،  -

 اشن.زدن داشته ب  قصد سندکنم کالًمن فکر نمی

 

 گیرم.لب پایینم رو به شدت گاز می

 

 شیم، فعالً خداحافظ.باشه پیگیر می -

 

 خداحافظ. -

 

 دم.کنم و به هیوا مسیج میتماس رو قطع می
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 )جهان کجاست؟(

 

 ده.خیلی زود جوابم رو می

 

 ) با هورتاش رفتن پیش بابا.(

 

 له از شرکتدم و با عجگوشی رو توی جیبم سر می

 م.زنبیرون می

اینقدر عصبی بودم موقع اومدن که ماشین رو جلوی  

 در شرکت پارک کردم.

 شم.زنم و سوار میریموت رو می 
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 من امروز باید این موضوع رو روشن کنم.  

 

ماشین رو به حرکت در میارم پام رو روی پدال گاز 

 دم؛ تا زودتر به مقصد برسم و ببینم جهان چهفشار می

 زنه.له منه رو به نامم نمیموالی که ماامرگشه که 
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 ۳۶۹پارت#

 

 

**** 
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هام رو کوبم و همونجور که لبرو روی زنگ میدستم 

 دم. جوام فشارش میاز تو می

 

این خونه اینقدر بزرگ هست که واسه جواب دادن و 

 باز شدن در اینجا االف بشم.

خره گیرم که باالبا نوک کفشم روی زمین ضرب می

 پیچه.صدای هورتاش تو گوشم می

 

 کیه؟ -

 

 گم:ی میرم و شاکچشم غره ای به آیفون می
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 و؟کوری ندیدی من -

 

 شه.کنه و اینبار صداش پر از خنده میکمی مکث می

 

دم کورم و از روی دوربین بردار قول میشما دستت -

 باشم درمان بشم.

 

ل دوربین ککنم و به دستی که با اخم سرم رو بلند می

اعصابم خراب هست کنم، اینقدر رو پوشونده نگاه می

 م چه خبره.فهمم اطرافکه نمی

 کشم.دستم رو عقب می
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 باز کن. -

 

شم. حیاط رو با شه و وارد میدر با صدای تیکی باز می

 کنم.های بلند طی میقدم

م که کل های خرمالوی مورد عالقهاهمیت به درختبی

 رم.سمت در می حیاط رو پوشونده،

ی من حق نداشت یه زمانی هیچکس بدون اجازه

ها بزنه چون همه درخت های ایندست به میوه

دونستند که من چقدر این میوه رو دوست دارم، اما می

م از اومدن به این ی شور و عالقهبا مرگ بابا انگار همه

 خونه به کل از بین رفت.

 دم.یمدم و به راهم ادامه سرم رو تکون می
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هورتاش دم در ورودی منتظره و با دیدنم لبخند  

 زنه.می

کنم و با تنه ای که راز شدش نمیتوجهی به دست د

 شم.زنم وارد خونه میبهش می

 

های روبه جابر کنار شومینه نشسته و جهان مبل 

 روییش رو اشغال کرده.

 

دقیقاً وسط سالن زیر اون لوستر زیادی بزرگ الماس  

 یستم.انشان می

 چرخونن.با دیدنم نگاهشون رو سمتم می 
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با آرامشی که به کنم رم و سعی مییه قدم جلو می

 دست آوردنش سخت ترین کاره صحبت کنم.

 

 سالم. -

 

ی ریز جابر رو گیرم ولی زمزمهجوابی از جهان نمی

 ده. که جوابم رو می شنوممی

 

ه رهورتاش کنارم میاد و به مبل روبه روی جهان اشا

 کنه.می

 

 خوری برات بیارم؟بشین، چیزی می -
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دم و روبه جهان ی نه تکون میسرم رو به نشونه

 گم:می

 

 شه بیای؟عمو می -

 خوام باهات حرف بزنم.می

 

ی توجهش بهشه بیرون سرش رو از تو گوشی که همه

 میاره.

 گه:ندازه و با پوزخند مینیم نگاهی بهم می

 

 زنت چطوره؟ -
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 دم.م فشار میرو روی ه هامچشم

ها واسه ی این موش و گربه بازیحدسم درسته همه

 ه نسیم کنارمه. اینه ک

کاش بدونه که اصالً تصمیم ندارم حتی شده واسه یه 

 لحظه نسیم رو از خودم جدا کنم.

دم و واسه کم کردن درد پشت سرم ماساژش می 

 گم:آروم تر می

 

و تو ماهه من شدم جن لطفاً بیا حرف بزنیم... االن دو -

کنی ازم مشکلت چی این؟ چرا فرار می اهلل یعنیبسم

 ا من؟چیه ب
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 گه:اهمیت به حرفم میذاره و بیگوشی رو روی میز می

 

 پرهام چطوره؟ -

ری شنیدم رابطه تون خوب شده، مادر زنت میاد، تو می

عارم که این وسط من بده بودم آره؟ اون سلطان بی

 .عین خیالش نیست

 

 کشم.نفس عمیق می

کنه اما م میدونه توهین به مادرم چقدر دیوونهمی

 دار نیست.دست بر
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شینه و کتابش های کوتاه روی مبل میهورتاش با قدم 

 گیره.رو توی دست می

 گه:با آرامش می

 

 جهان؟ -

کنی؟ ها دخالت میاز کی تو زندگی خصوصی ما 

 ه تو مهمه؟سی زنش چرا وای سپاس با خانوادهرابطه

 

خوامش نگاهم رو از  کالفه از این بحثی که نمی

 گیرم.هورتاش می
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دوست ندارم در مورد این چیزها حرف بزنیم، در  -

و باختم؟ اونوقت تو ی زندگیمجریان هستی که همه

 پرسی؟ی زنم میم با خانوادهداری در مورد رابطه

 

 گه:اینبار جابر با همون لحن جدی همیشگیش می

 

دونی، کافی بود به من بگی تا تو مارو غریبه می -

 ی کله شقی عین مادرت.و حل کنم اما تو زیادمشکلت

 

کنم تنم مثل یه کوره شده، اینجوری که تو حس می

شم واقعاً اذیت این جمع دارم بازخواست می

 ست.کننده
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 کنم. من از پس مشکالتم برمیام، خودم حلش می -

 ستم که االن بخوام؟اها پول خوکی از شما

 هر چقدر شما دارین منم دارم البته.....

 

 شه.زنه و حرفم قطع میمی جهان باز پوزخند

 کشه.رو به آتیش می گه و این بار منمی

 

 طبل تو خالی، االن چرا اینجایی؟ -
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ردم این موضوع رو انگار من هر چقدر تالش ک

خواد پس با خشم رو یخصوصی حل کنم خودش نم

 غرم:بهش می

 

 ها واسه چیه؟فقط بهم بگو این مسخره بازی -

 

 ندازه.یه تای ابروش رو باال می

 

 کدوم مسخره بازی؟ -
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کشم تا از خشمم کم بشه. پشت هم نفس عمیق می

خوام هر چی تو این خونه هست رو روی سر و من نمی

 ت خودم و این عموی نامرد خورد کنم.صور

 

دی و انجام نمیگفت کارهای انتقال سندمی لویع -

 چرا؟

 

ای داره و جرعهخیال ماگ قهوه رو از روی میز برمیبی

 نوشه.ازش می

 

 بینم.اینجوری صالح می -
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نیم نگاهی به هورتاش که مثالً خودش رو مشغول 

نگاه جابر رو ندازم و سنگینیه خوندن کتاب کرده می

 کنم.روی خودم حس می

 ای واسه من ریختن؟ رنامهبچه  

و به جنون بکشونن، قطعاً قصدشون خوان منمی 

ای که باید با همینه، چون االن من حکم یه دیوونه

زنجیر بسته بشه رو دارم، همون قدر داغون، همون 

 گم:قدر کور، کفری تر می

 

چیزی که متعلق  و بدونی؟تو باید صالح اموال پدرم -

 به منه؟
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ذاره و نگاهی به ز میوانش رو روی مییخیلی خونسرد ل

 ندازه.سر تا پام می

کنم این نگاه بوی تحقیر داره؟ ضربان چرا حس می

 کشه.ش مغزم تیر میره و با جملهقلبم باال می

 

و ثابت کن، بعد واسه اموال جالل تو اول برادریت -

 کیسه بدوز.

 

شنوم صدای برخورد کتابی که با میخیره بهشم و 

 .شهی میز کوبیده میوخشم ر

خواد بگه؟ من اصالً این جمله رو درک نکردم، چی می 

 و ثابت کنم یعنی چی؟برادریم
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 گم:شه میبا صدایی که به زور از دهنم خارج می

 

 منظورت چیه؟ -

 

شه و سمتم میاد با دست از سر تا پام از جاش پا می

 ده.رو نشون می

 

 تا حاال یه نگاه به خودت کردی؟ -

 ی جدا بافته از این خانواده ای.تو یه تافته
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های متصل به مغزم دارن ی رگکنم همهحس می

شن، چی رو تو این جمع چند نفره که کشیده می

فهمونه، یعنی چی نگاهشون به منه داره بهم می

 ی جدا بافته؟تافته

 دم.رو میم رو به زور فآب دهن تلخ شده 

 

ممن بفهمم چچچی می ییه جوری... حرف بزن مم -

 گی؟می

 

کنه و قبل از گفتن هاش رو روی سینه قالب میدست

 رسه.حرفی صدای توبیخگر جابر به گوشم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 جهان تمومش کن. -

 

 گه:اهمیت به جابر میبی

 

 فهمی پسر؟و نمیکجای حرفم -

ی وادهخوای تو یه خانتوی بور چشم آبی، چی می 

 و ابرو مشکی؟چشم

 

رتاش با خشم جلو میاد، ره و هوال میاضربان قلبم ب

 غره.ایسته و میی جهان میسینه به سینه
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تمومش کن جهان، این مزخرفات چیه داری به زبون  -

 میاری؟

 

 زنم.به زور لبخند می

کنم و هورتاش رو شوخیه مزخرفیه، دستم رو بلند می 

 زنم.کنار می

 

 هکنم و به جهان اشارم رو بلند میاشارهانگشت 

 کنم.می

 

ها من اعصاب عمو؟ نکن با من از این شوخی -

 و حسابی ندارم.درست
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کوبه و فریاد م میجلو میاد و با کف دست تخت سینه

 زنه.می

 

 و نشون نکش حرومزاده.واسه من خط -

 

ش شه و دستم روی جای ضربههام درشت میچشم

 شینه.می

د ای خشمش فریدرد از چیه؟ هورتاش با همه این 

 زنه.می

 

 خفه شو جهان. -
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کنم نور لوستر جابر شاکی سمتمون میاد و من حس می

کنم و زنه که سرم رو بلند میباالی سرم چشمم رو می

 کنم، کاش یکی خاموشش کنه.نگاهش می

 

 کشه.جهان بلند تر از هورتاش فریاد می

 

کنی به خاطر یه جرأت می تو خفه شو عوضی، چطور -

 ن اینجوری حرف بزنی؟محروم زاده با 
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 ۳۷۱پارت#
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کوبه مشتی که هورتاش از سر خشم تو دهن جهان می

تونه ر واسه جدا کردن شون هم نمیداد جابو داد و بی

این صدای سوت ممتدی که تو گوشم پیچیده رو از 

 بین ببره.

کنه به لرزیدن و مدام این جمله تو زانوهام شروع می 

 .هشگوشم اکو می

 

 زاده، حروم زاده حروم

 

بابا جاللم، بهترین مردی که تو زندگیم دیدم کسی که 

 بوده؟همیشه به پسرش بودن بالیدم پدرم ن
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اصوات نامعلومی که از داد و فریاد هورتاش و اون دو تا 

توی سالن خونه پیچیده، واسم قابل درک  مرد دیگه

 نیست.

 

که از  یی خون به سرم و درد شدیدهجوم یکباره 

شه، نیم تموم میزنه و تو بیهام به گوشم میچشم

 کنه.اذیتم می

 ناک.زنه، یه نبض دردشقیقه هام به شدت نبض می 

 

تمام صورتم در حال لرزیدنه و عرق از فرق سرم تا  

 ابروهام راه گرفته.
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گفت به داشتنت افتخار من یادمه بابا همیشه می 

 کنم.می

داد تا من هرچی از دنیا  گفت خدا تو رو به مامی

 خوام رو داشته باشم.می

گفت اسمت و سپاس گذاشتم تا از خدا واسه می 

 داشتنت تشکر کنم.

بودی تو زندگی ما.... من یه  گفت تو معجزهیم 

 ام؟!زادهحروم

 

کنم ذارم و حس میهام رو روی شقیقه هام میدست 

 هام در حال انفجاره.نوک انگشت
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مامان تو گوشم بندم و صدای یهام رو مچشم

 پیچیه:می

 

) سپاس... وقتی پا گذاشتی تو زندگیم که از همه بریده 

 ید دادی(بودم ولی تو بهم ام

 

وای... من تاوان یه تجاوزم... کی اومدم که مادرم 

 بریده بوده؟ بعد یه تجاوز؟

 

 کنم.از فشار زیاد سرم رو خم می

ن شدن پارکت یروون شدن مایع داغی از بینیم و رنگ

میرم و از احتماال دارم میده که کف خونه نشون می
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شم. من یه حروم زاده این زندگی نکبتی خالص می

 ی یه تجاوز؟ م، بچههست

 

شه و صدای داد هورتاش خیلی بلنده، سر و صدا کم می

 بندم.هام رو میاینقدر که چشم

 

 یا خدا سپاس چی شدی؟ -

 

رم که به اون خونی که از صبا عجله کنارم میاد و من م

 چکه نگاه کنم.نیم میبی

 ده.گیره و فشار میبازوم رو می 
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 نوکرتم سپاس چی شدی؟ -

باش، زر زده، غلط اضافه کرده، تو حالل ترین  آروم 

 حالل خدایی.

 

 کنه.ذاره و سرم رو بلند میدستش رو روی صورتم می

شم تو هایی که غرق اشکه خیره میبا چشم

 که طوفان داره. شهاچشم

 

ام رو ببینه و بگه من پسر خوام نگاه درموندهمی 

بزنه و  خوام تو صورتم دادجاللم، بگه من حاللم... می

 خوردم.بگه تا حاال داشتم از جهان بازی می
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و پرهام آوردم حتی اگه بدونم بالیی که سر نسیم

ناحقه... فقط بدونم که من حروم زاده نیستم و احتماال 

 ی.....هبچ

 

ذارم کف به من نگاه کن... آروم باش، حقش و می -

 دستش تو هم خون منی خوب؟ 

 . کنممیمیرم ولی بهت ثابت می

 گوش نکن به حرفش احمقه، کینه داره از همه.

 

 کشه.جهان فریاد می
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فهمین دورتون چه خبره، این احمق شمایین که نمی -

 پسره تخم پرهامه.

 

 ر کنم.خواستم بهش فکن نمیماین همون چیزیه که 

خورم و هورتاش شه و رو زانو زمین میزانوهام خم می

 کشه.رو بهش فریاد می

 

 کشمت.خفه شو جهان، به خدا میخفه شو،  -

 

ذارم تا از صورتم جداش هام رو روی دستش میدست

 کنم.
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 ولم کن. -

 

 ناله:گیره و میدست هام رو می

 

 یستی.نبیا بریم بیمارستان خوب  -

 

شم و با صدایی که زنم و به زور از جام پا میپسش می

 گم:رسه یا نه میدونم اصال به گوش کسی مینمی

 

 پسر جاللم... من -
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زنه به ریشه قلب اما انگار جهان شنیده که تیشه می

 ام.داغون شده

 

 .گوه خوردی تخم حروم.. -

 لتو بچه برادر من نیستی، مردونگی کرد این همه سا

روتون کرد تا آب ی اون ننه کثافتت رو بزرگزادهحروم

 نره.

 بکنین دیگه ازش، گورتون گم کنین از خاندان ما. 

 

ذارم و سمت در راه ی دردناکم میم رو روی سینهدست

 افتم.می
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شه و من پشت دستم رو هورتاش دنبالم کشیده می

کشم، هام میواسه پاک کردن لزجی اون خون روی لب

 حروم زاده هستم. همن ی

 

 سپاس، سپاس؟ با توام بیا ببرمت بیمارستان . -

 

کنه به سوت کشیدن و من هام باز شروع میگوش

 دم.بی کف هر دو دستم رو روی گوشم فشار میعص

 کنم توان راه رفتن رو ندارم.حس می

 زنم.خورم و به بازوی هورتاش چنگ میتلو تلو می 
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 تو رو به حسین آروم ؟یا خدا... داداشم چی شدی -

 باش.

 

 کنم.زمزمه می

 

 اممن حروزاده -

 

 شیم.وارد باغ می

 

ومی خودشه خود نه نه نیستی، تو داداش منی حر -

خواد زمینت بزنه نکبتشه، بهش فکر نکن سپاس، می

 نکن.
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 کنمدیگه نای حرف زدن ندارم و فقط تکرار می

و  می خون از ببنیمن حرومزاده ام و حجم دوباره

 بینه......هایی که دیگه جایی رو نمیچشم
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 ۳۷۲پارت#

 

 

 

*** 

 

 

 کنم.های دردناکم رو باز میآروم الی پلک

زنه و از بوی هام رو مینور مهتابی باالی سرم چشم

الکلی که توی فضا پیچیده کار سختی نیست که بفهمم 

 اینجا بیمارستانه.
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 چرخونم.نگاهم رو به چپ می 

رنگ کوچیک که تنها چیزی که روشه  ال سبزچیه یخ

 ی دستمال کاغذیه.یه جعبه

 چرخونم.سرم و سمت مخالفش می 

بینم که با گوشیش هورتاش رو پشت پنجره می 

 مشغوله و تند تند در حال حرف زدن.

 

انگار اونی که پشت خطه خیلی رو اعصابش راه رفته  

 غره:که یادش رفته صداش رو کنترل کنه و می

 

مگه پام به اون خراب شده نرسه، به خدای احد جابر  -

ذارم جهانی بمونه که باز دهنش رو باز واحد نمی
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کنم .... سر من داد کنه...... هر کاری که الزمه می

 دونستی؟نکش، تو خودت مقصر این ماجرایی... نمی

زنه هه... خنده داره، این لجنی که جهان داره هم می 

 ؟کی قراره تموم بشه

دونم فقط بهش مون کرد..... من نمیندش خفهبوی گ 

و گم کنه تا نبینمش .. نه، نه.... حالیم بگو گورش

 فهمم.نیست، من عمو، عمه، نمی

شناسم سپاس، هیوا، من تو این دنیا فقط سه نفر و می 

ی اون برادرتی که اگه نبودی اللش گندم... تو هم لنگه

 کردی...می

 

 شه.کیر میتسرم از پر حرفیش  
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شه و دست خودم نیست آخی که رو لبم جاری می 

هورتاشی که با عجله سمتم میاد و تماسش رو قطع 

 کنه.می

 

 چی شد، خوبی؟ -

 

با صدای گرفته از اون حجم دردی که داره کورم 

 زنم:کنه لب میمی

 

 من، چرا اینجام؟-

 

 شینه.روی تخت می کنه و کنارماخم می
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ود، داشتی سکته و یک ب تفشارت روی بیس -

 کردی، خدا رحم کرد بهمون.می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 من خوب یادمه چی شنیدم که شدم این.

لعنت به من و زندگیم، این طوفان از کجا وارد زندگیم  

 شد که اینجوری نابودم کرد!؟

 

 سپاس؟ -

 زنه. بهش فکر نکن، زر مفت می 

 ات.مرد بریبه گذشته فکر کن، جالل م
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شک نداشت بهت که اگه داشت تو نبودی دغدغه  

 شب و روزش.

 

 کشم.دست آزادم رو روی صورتم می

لعنت به این سوزن و سرمی که تو دستمه خودمم دلم  

 نالم:سوزه وقتی اینجوری میبه حال خودم می

 

 هورتاش؟ -

 

 ده. هاش رو روی هم فشار میهورتاش لب

 

 جانم داداش؟ -
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 رم.اشک د -

 

 غره.ن میخش

 

 ؟فهمی اینونداشته باش لعنتی، تو نیکزادی می -

 

 زنم به خودم نه به هورتاش.پوزخند می

 

یه نگاه به من بنداز، چرا اینقدر با شما فرق دارم؟  -

 من اصال شبیه جالل نیستم.
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مزخرف نگو سپاس، این حرفای بچه گونه چیه که  -

 زنی؟می

 

 کنم.میبون تر زم رو با های خشک شدهلب

 

 گه.دونه که میجهان یه چیزی می -

 

ایه که زنه، اون یه پیر پسر عقدهجالل زر زیاد می -

دونه انتقام نرسیدن به اون عشق کذاییش رو از نمی

 کی بگیره.

 

 کنم.کنم و به صورتش نگاه میاخم می
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 عشق کذاییش کیه؟ -

 

ذاره و حین خاروندن دستش رو روی ته ریشش می

 گه:میمایشیش ن

 

مطمئن نیستم، ولی چند روز پیش که با جابر حرف  -

 زدن حرف از خواهر پرهام بود.می

 

 کنم.سکوت می

کنه. حالم کنه، سرم به شدت درد میمغزم کار نمی 

 خرابه، خیلی هم خرابه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شه.شنیدن این حرف باعث تعجبم نمی

 اصالً دیگه هیچی برام اهمیت نداره. 

 

 من پسر جالل نیستم؟اینکه  زچی مهتر ا 

 من این همه سال با یه هویت دروغی زندگی کردم. 

 گم:اهمیت به چیزی که شنیدم میبی 

 

 خوام برم خونه.می -

 

 ده.سرش رو تکون می
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باشه برو، ولی دهنت و ببند، پیش سلطان، پیش  -

نسیم و شکرانه، صبر کن من این موضوع رو درستش 

 کنم.می

 

غرم که سرم ده برابر وری میت شده جفاز الی فک چ

 کشه.بیشتر تیر می

 

 ام.اینقدر مشتاق نیستم تا زنم بفهمه یه حرومزاده -

 

 کنه.چپ نگاهم می

 گیره.از جاش پا میشه و دستش رو سمتم می 
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رسه، به من کنه به ذهنش نمیاما انگار هر چی فکر می 

 زبون نفهم چی بگه که ساکتم کنه.

شم از اتاق بیرون میره تا رف با خحآخرشم بدون  

 احتماال کارای ترخیصم رو انجام بده.
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**** 

دم و با صدای پایینی لب مسیر ویال رو تشخیص می

 زنم.می

 

 ی خودم.و برسون خونهمن -

 

 شه.دستش روی فرمون مشت می

دادم. هنوزم من نباید این قهر رو اینقدر طولش می

دارم همین مردی که پشت دستش به  هتنها کسی ک
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من تو صورت جهان خواهیه خاطر مشتی که به هوا

 کوبیده خراش برداشته.

 

 اونجا چرا؟ -

 

دم و چشمم هام رو سرم رو به پشتی صندلی تکیه می

 .بندممی

 

 خوام تنها باشم.می -

 

پیچه و برعکسش جمله ش توی گوشم میپوف کالفه

 کنه.آرامش ادا می اهاش و واسه آروم کردنم ب
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خوای تنها باشی که فکر و خیال کنی؟ من مگه می -

ذارم تنها بمونی، وقتی االن از بیمارستان مرخص می

 شدی؟

 اصالً بیا بریم پیش من ها؟ 

 .به یاد اون قدیما 

 

 ی بحث هم ندارم.گم من دیگه حوصلهیه کلمه می

 

 خوام.تنهایی می-
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رضم که درست باشه فو داغون نکن بر سپاس خودت-

 ل نباشی...تو پسر جال

 

 مونه.با فریادم حرفش نیمه تموم می

 

خفه شو لعنتی، این منم که زندگیم رفته رو هوا واسه  -

 من نسخه نپیچ .

 

 که گلوم به سوزش میافته.اینقدر بلند فریاد زدم 

کنم و دیگه صدایی از چند بار پشت هم سرفه می 

 هورتاش بیرون نمیاد.
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کنه و د ماشین رو جلوی آپارتمانم متوقف میی زولخی 

 شم.شم و وارد البی میمن با خشم از ماشین پیاده می

 

 ی خودم؟چند وقته که نیومدم خونه 

 یادم نمیاد. 

 

و واسه اولین بار نیاز به انتظار  اتاقک آسانسور پایینه

 نیست.

شم و اون تیشرت بد بو و پر از خون وارد آپارتمانم می

 کنم.از تنم خارج می رو
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ی بزرگی رو بیرون سمت بار کنار دیوار میرم و شیشه 

 کشم.می

 

خورم تا بمیرم، من این زندگی من امشب اینقدر می 

 خوام.پر از نکبت و کثافت رو نمی

 

ی رم باال مزهشینم و شات اول رو میزمین میروی 

 سوزونه، ولی مگه مهمه؟تلخش گلوم رو می

ربه کردم که از زهرمار هم دت چیزایی تجممن تو این  

 تلخ تره.

 لعنت به من و زندگیم. 
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 شات به شات باال میرم و تو سرم حس گنگی دارم. 

هام میل عجیبی به بسته شدن دارن کاش وقتی چشم 

 شدن دیگه هیچوقت باز نشن. بسته

 

 کنم.نفس زیادی داغم رو فوت می 

ارم و اولین یگوشیم رو از جیب جین مشکیم بیرون م 

 زنم.خند میکنم و لبآهنگ رو پلی می

 

 همه چی امروز با حال من جوره. 

 

 کنه)مستیم درد من و دیگه دوا نمی

 کنه.(غم با من زاده شده منو رها نمی
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ی ی اشکی که از گوشهقطرهدست خودم نیست 

 چکه.چشمم می

 من چند وقته که گریه نکردم؟ 

رفی که گند زدم به خآها یادم اومد، همون شب مز 

 نسیم.دخترونگی 

اون شب تا خود صبح تو خیابونای این شهر دود  

 گرفته رانندگی کردم و اشک ریختم.

 

دنبال یه راه واسه جبران بودم و به عقب برگردوندن  

 شد.که کردم؛ تا درستش کنم ولی نمیغلطی 

 من گند زده بودم و درست شدنی نبود. 
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 صبحش رفتم رضایت دادم. 

 تمام اون چک و سفته هارو آتیش زدم.  

تا فقط یه کم از عذابی که گرفتارش شده بودم کم 

 کنم، اما نشد.

ش عذاب هر روزمه با هنوزم اون فریادای ترسیده 

 کردنشون کردم.تمام تالشی که واسه پاک 

 

آره اون شب آخرین شب اشک ریختنم بود و حاال با 

 این درد آخ...

 رست شدنی نیست، دیگهدامشبم مثل اون شب  

 شه هیچی...هیچی درست نمی
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 من چقدر تنهام... خیلی تنها. 

 

تا حاال مادرم رو داشتم، پدری که بهش افتخار  

 کردم؛ ولی االن چی؟می

 

 بوده؟! اصالً اون پدر، پدرم 

 یا تمام این مدت تو یه دروغ بزرگ زندگی کردم؟ 

 

 من االن مستم، خیلی مست.  

 یادم نرفته؟ ولی چرا هیچی

 چرا قلبم اینقدر سنگینه؟
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 این چه درد وحشنتاکیه که تو تمام تنم پیچیده؟

 

آخ نسیمم... من چطوری نگهش دارم؟ چطوری بهش  

 بگم یه حرومزاده هستم؟

به اون نسبت احتمالی مون فکر خوام من حتی نمی 

 کنم.

 

خواد، فقط امشب که خوابیدم آخ خدا دلم مرگ می 

 .مدیگه بیدار نش

 من صبح فردا رو با این بی آبرویی نبینم فقط همین. 
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کنم به زمزنه کردن آهنگ تا شاید اینجوری شروع می 

 م برداشته بشه.این درد از رو سینه

 

 

 مگرمی مستی میاد توی رگهای تن

 می بینم دلم میخواد با یکی حرف بزنم

 کی میاد به حرفای من گوش بده

 آخه من غریبه هستم با همه

 نا میاد به چشم منآش ییک

 ولی از بخت بدم اونم غمه

 ولی از بخت بدم اونم غمه
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 ۳۷۴پارت#

 

*** 

 

ها داره همونجوری که من انتظارش رو داشتم روز

 گذره، همه چی قشنگه، همه چی رنگیه.می
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هام کنار اینقدر که لبخند یه لحظه هم از روی لب 

 ره.نمی

ی پر وقات تو اون کوچهام با پرهام گاهی تمام رابطه 

اک حرف زدنه، اونم واسه چند دقیقه و ت از درخت

 بعدش تموم.

 

ولی من راضیم، همین که بدونم قراره یه روزی مال  

 پرهام بشم واسم کافیه.

 کنم. البته اگه بذارن.تحمل می 

 دیشب تو خونمون باز دعوا بود. 
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از باینبار عمو با توپ پر اومده بود. اولش فکر کردم  

اومده بود تا آقام  خواد بگه جالل و سلطان ولیمی

 میانجی گری کنه. 

 

دونم بده یا خوب، ولی انگار جهان عاشق پروانه نمی

 شده و عمو و زن عمو به شدت مخالفن آخه چرا؟

ی خوبی هستن. پروانه هم واقعاً اونا که واقعاً خانواده 

 خیلی خوشگل و خوبه. 

 

ر ترسونه اونم هم نظرو می اما یه چیزی این وسط من

شه با ابا و عموئه، اگه با پروانه مخالفن یعنی میبودن ب

 پرهام موافق باشن.
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 خوشگلم تو فکری؟ -

 

پرونه که به خنده صدای جالل جوری من رو می

 افته.می

اینقدر تو فکر و خیاالتم غرق بودم که نفهمیدم کی  

 کنارم نشسته.

کنم که یدم نگاهش میشهایی که زیر دندونم کبا لب 

 گه:ی لبش میرو با لبخند

 

دونی اگه با چه خوبه که همه با ازدواج ما موافقن می -

کردن هر کاری که به ذهنم منم مثل جهان رفتار می

 کردم تا تو رو داشته باشم.رسید میمی
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دونم تو لحنش چیه که حسابی ترسیدم یعنی چی نمی

اج کنه تا منو پرهامم وهر کاری وای کاش پوریا زود ازد

هاش خیلی هم برسیم من از جالل و حرفبتونیم به 

 ترسم.می

 

 متفکر سرم رو از تو دفتر بیرون میارم.

ی جالل حس خوبی ندارم. یعنی حتی منم به این جمله 

 کنه؟چی که هر کاری می

 

 چرخونم.سرم رو سمت در می 
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 صدای آهنگ اینقدر زیاد نیست که اذیتم کنه؛ ولی 

 کنه.کنجکاوم می

 

خونه، از الی در دیدمش، خیلی گرفته غروب که اومد  

بود و منم که به محض اومدنش خودم رو توی اتاق 

 زندانی کردم.

گفت بهتره دونم چرا ولی یه حسی بهم مینمی 

جفتمون یه کم تنها باشیم و انگار خود سپاس به این 

 تنهایی بیشتر احتیاج داشت.

 

تو این خونه   فهمیده باشه منالًدونم اصبعید می 

 ستم.ه
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االن چند ساعته اومده و سراغم نیومده، پس متوجه  

 حضورم نشده.

 

 شم.از جام پا می 

 کنم.رم و بازش میآروم سمت در می 

 کشم.به اطراف سرک می

شه و من دفتر به بغل بیرون صدای موسیقی بیشتر می 

 رم.می

 

نتونستم خونه بمونم از  هاینقدر امروز حالم گرفته بود ک 

کنم تونستم برم، حس میی خودمونم نمیهطرفی خون

 فهمه باردارم.هر کس من رو ببینه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

پس دفتر سلطان خانوم رو برداشتم و اومدم اینجا تا  

 تنها باشم و با خوندنش فکرم آزاد بشه.

 

فضای خونه کامالً تاریکه و فقط دیوار کوب نارنجی 

نه خوبه اطراف پاشیده. خواننده می رکنج دیوار کمی نو

رم و پشت مبل دقیقاً کنج و من قدم به قدم جلو می

 بینمش.دیوار زیر دیوار کوب می

 

روی زمین نشسته و به دیوار تکیه داده، یه پاش دراز  

ش از زانو خم شده و دستش رو شده و پای دیگه

 بهش تکیه داده.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

روش  هدم و روبفشار می دفتر رو روی سینه 

 ایستم.می

ه و محتویات نارنجی رنگش قلبم به با دیدن اون شیش 

 افته، همش رو االن خورده؟ طپش می

 من همین امروز اتفاقی دیدم که بطری پر بود.

 

کنه، خوام عقب گرد کنم؛ ولی صداش میخکوبم میمی 

وقتی با لحن شل و ول ناشی از مستی با خواننده 

 کنه.همخونی می

 

 کنهیگه دوا نمیو ددرد من مستی هم -

 کنه.و رها نمیمن زاده شده من غم با
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بینه شینم، من رو که میاختیار کنارش رو زانوهام میبی

 زنه.حال لب میبی

 

 کنی؟اینجا چیکار می -

 

 ندازم.شونه ای باال می

 

همینجوری... اومدم یه کم تنها باشم. تو که رفتی به  -

 و اومدم اینجا، کار بدی کردم؟سلطان خانوم گفتم
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 ۳۷۵پارت#

 

 

 

 ده.ی نه تکون میسرش رو به نشونه
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 اومدم اینجا.دونستم، وگرنه نمینمی -

 

رو روی هم فشار  هامناراحت از این حالی که داره لب

 کنم.دم و صداش میمی

 

 سپاس؟ -

 

های قهوه ایه کف خونه ش رو از  پارکتنگاه خیره

 گیره.می

 زنه.ده و آروم لب میسرش رو باز به دیوار تکیه می 

 

 جونم؟ -
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ی جلد دفتر بازی ندازم و با گوشهسرم رو پایین می

 کنم.می

 

 خوب نیستی؟ -

 

های بسته و سری که به عقب تکیه داده با همون چشم

 ه.زنلب می

 

 نیستم... -
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های رم و خیره به صورتش و پلککمی رو زانو جلو می

 پرسم.متورمش با احتیاط می

 

 گریه کردی؟ -

 

ده، صداش عجیب تو هاش رو روی هم فشار میچشم

ها دماغی شده و گرفته مثل یه پسر بچه که ساعت

 گریه کرده باشه اونم با یه درد خیلی بزرگ.

 

 ست.ارم هو روز من گریه دحال -

 

 اوممم... -
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 گی چی شده، یا برم دنبال کارم؟می 

 

کنه و من از دیدن اون همه رگ هاش رو باز میچشم

خورم، با هاش رو محاصره کرده جا میقرمزی که آبی

 گه:لحن عجیبی می

 

 و تو هم نری پی کارت؟شه نگمنمی -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 اگه نگی چرا بمونم؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

نها باشم... چون اگه تنها باشم وام تخچون نمی -

خوره... چون اگه و از تو میچیزهایی که تو مغزمه من

و تا بمیرم... بازم خورم این کوفتیتنها باشم اینقدر می

 بگم؟

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 مونم!می -

 

 بمون. -
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کشه و مثل جنین تو خودش آروم به پهلو دراز می

 شه.مچاله می

ختش روی پارکت سرده و من ی لهسرش و نیم تن 

 شه.دلم ریش می

از بس من این مرد رو محکم و قوی دیدم این حالش  

 واسم غیر قابل باوره.

 

 چی گذشته بهش که به این حال افتاده؟ 

هر چیه به اون تلفنی که یهو حالش رو خراب کرد ربط  

 داره.

 شم.رو پام بلند می

 .برمدارم و جلو میکوسن مبل رو برمی
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 زنم.کنه، لبخند کوچیکی میاهم مینگ 

 

 شه.و نذار رو زمین گردنت خشک میسرت -

 

کنه و حین گرفتن کوسن دستش به دستم برخورد می

 شم.من از داغی بیش از حدش متعجب می

 

 سپاس تب داری؟! -

 

هاش رو روی کنه و دستخنده، سرش رو خم میمی

 کنه.سینه قالب می
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 آره تب دارم. -

 

 بدم بهت؟ تب بر -

 

 کنه.لب پایینش رو با زبون تر می

 

 چی مثالً؟ -

 

رم می دونم هر چی که تو خونه هست نبودمنمی -

 ت کنم؟خرم، اصالً پا شویهمی

 

 کنی؟بغلمم می -
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 شینم.سر جام صاف می

کنه، سکوتم رو که انگار مستی داره بهش غلبه می

 ده.بینه ادامه میمی

 

 ستم.من آدم بدی نی -

 

 جوام.ی لبم رو از داخل میگوشه

 

دونم که بد تو به من خیلی بدی کردی؛ ولی می -

 نیستی.
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 دوزه.هام میهاش رو تو چشمکنه و چشممکث می

 

 آره اذیتت کردم. -

 

 چی شده که اینقدر پریشونی؟ -

 

 زنه.پوزخند می

 

ده، خوبم برو نگران کسی هستی که دائم عذابت می -

 بخواب.

 

 ی؟مطمئن -
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 نباشمم تو درمون دردم نیستی دختر جون پاشو برو. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۳۷۶پارت#
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 نباشمم تو درمون دردم نیستی دختر جون پاشو برو. -

 

شم، جام پا میچرخونم و از هام رو توی کاسه میچشم

بنده و من هاش رو میخیره به صورتشم که چشم

 دارم.برمی سمت اتاقم قدم

 

 الً؟به من چه اص 

 کنم.من چرا خودم و قاطی می 

 شم.وارد اتاقم می 
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کوبمشون کنار هایی که با حرص روی زمین میبا قدم 

شینیم و دفتر رو جلوم باز رم و روش میتخت می

 کنم.می

 

حواسم رو از اون مرد داغون بیرون اتاق پرت خوام می

خواد من کنارش باشم پس منم نباید کنم، وقتی نمی

 م.اصرار کن

 

 رم... ای خدا، چش شده یعنی؟وا می

ش های متورم از گریهچقدر دلم واسه اون چشم 

 سوخته.
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 شم.جوام و به در خیره میلبم رو می

 یعنی برم سراغش؟ 

 داد راه بندازه؟و بی نکنه برم عصبی بشه داد

 

 وایییی... 

 شم.شه من دیوونه میاینجوری نمی

کشم و دست می عصبی چند بار پشت هم روی صورتم

 دم.باز نگاهم رو به دفتر می

ای از زندگیمون شاید با خوندن این دفتر بشه یه گره 

 باز بشه.
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شد دونم چند روز گذشته که نبودم و ننوشتم نمینمی

 همه چی خراب شده. که بنویسم،

 زندگی روی بدش رو به ما نشون داده. 

بشینم دلم گرفته، خیلی زیاد، چرا کسی نیست که من  

 باهاش درد و دل کنم؟

 خواد بشینم زار زار گریه کنم.دلم می 

 

باالخره جهان بعد از کلی تهدید و اشک و گریه بابا  

 اینا رو راضی کرد برن خواستگاری.

لومه پروانه هم خاطر خواه جهانه، از اونجایی که مع

زنه گه صد تا از کنارش مییعنی جهان یه پروانه می

 بیرون.
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 شه همچین عشقی؟مگه می 

چی شد که اینجوری عاشق پروانه شد، که اینجوری  

یه چاقو بذاره رو شاهرگش و بگه یا پروانه یا خونم رو 

 ریزم.می

 

ولی  درسته بعدش هم از بابا هم عمو سیلی خورد 

 همون کارش راضیشون کرد.

خالصه رفتن خواستگاری با کلی گل رز قرمز و یه  

 ی بزرگ شیرینی.جعبه

شد هان اینقدر به خودش رسیده بود که نمیج 

 بشناسیش.
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 با لبخند همراهیشون کردم. 

اونا رفتن و من توی حیاط منتظر شدم بیان، از همون  

دونم چرا جوشید. نمیاول دلم مثل سیر و سرکه می

 ولی حس خوبی نداشتم.

 

انگار امشب آسمونم حالش خوب نبود که مدام  

لرزی که از سوز اوایل پاییز  کوبید و آخرشم بارون ومی

 تو تنم نشست.

 

خواستم واسه برداشتن پتو داخل برم که در با می

صدای بدی باز شد و بابا و عمو با صورت  سرخ از 

 زن عمو و مامان.عصبانیت اومدن تو، پشت سرشونم 
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آخرین نفر جالل و جهان عصبی تر از بابا اینا. با 

د که عمو های درشت شده نگاهم بهشون بوچشم

 فریاد کشید:

 

یه بار دیگه اسم این خونواده جلوی من برده بشه  -

 ندازم.و مینعش همتون

گفت حتی جهان، و عجیبه که هیچکس هیچی نمی"

خواستین که سنگ یو مهمین  "عمو باز فریاد کشید

 روی یخمون کنن؟

 خوره؟هامون به هم نمیکه چی خانواده 
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شق اون دختره امل خاک تو سرت جهان که رفتی عا

 شدی.

 

 آقا آروم باش. -

  

 آروم باشم؟! -

غیرت ندیدی پسره چطوری باهامون حرف زد؟ تو بی

ده و بهت نمیهات نگاه کرد گفت خواهرشچشم

 گی آروم باش؟می

 

 شه، پسر؟روی قلبم مشت می دستم

 گه؟کدوم پسر نکنه پرهام رو می 
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گه و من یده من بیشتر فکر کنم، مجالل اجازه نمی

 میرم.می

 

کنم فکر کرده اگه و آدمش میخودم این پسره پرهام -

 و ما کافریم.دو بار رفته مسجد شده مسلمون

 

ی خواستم به بقیهآب دهنم رو ترسیده فرو دادم می

هاشونم گوش بدم، اما مامان اشاره کرد داخل حرف

 برم و مجبور شدم به حرفش گوش کنم.
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ه اتفاق خوبی به یک سوم پایانیه تو وی آی پی تو ی

رمان رسیدیم پس واسه خوندن هر چه زودتر پارتا 

 عجله کنین
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 ۳۷۷پارت#

 

 

با عجله چند صفحه که پر شده از شعرهای غمگین رو 

 کنم.رد می

 

آخ عمو، آخ... وقتی خودت یه دختر از این خانواده  

ه خواستی چرا سنگ انداختی جلوی پاشون؟! این چمی

 کاریه آخه؟!

 

 کنم.بعدی رو لمس می یبرگه
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های آبی که جوهر رو پرونده و حدسش پره از رد قطره 

مشکل نیست که با اشک نوشته شده، قبل از اینکه 

 شه...هام پر میبخونم چشم

 

 امروز باز رفتم تو اون کوچه.

دل تو دلم نبود تا ببینمش. به پسر حمیده خانوم پول  

پرهام بگه من  تا بره تو مسجد و به یه بستنی رو دادم

 اینجا منتظرشم.

 

 جوشید.ولی دلم مثل سیر و سرکه می 

 کردم.گرفت همش این پا و اون پا میاصالً طاقتم نمی
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افته و حسمم کردم یه اتفاقی قراره بیحس می  

 درست بود.

 

 از دور دیدمش، باالخره اومد. 

 ولی اینبار دلم نرفت براش.

 ده؟ها رو ز، چرا اون حرفازش دلگیرم 

 م انداخته؟!ش و تو دل تمام خانوادهچرا کینه 

 

 خواد بیاد خواستگاری؟خواد؟ مگه نمیو نمیمگه من 

 آخه چرا اینکارو کرده؟ 
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زنه و من جدی رسه مثل همیشه لبخند میبهم می 

 کنم.نگاهش می

 

 دلبر من چطوره؟ -

 

 چرا اینکارو کردی پرهام؟ -

 

 زنه.د میباز لبخن

 

 دم قربونت برم؟چیکار کر -

 

 خواستگاری... -
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 کنه.اخم می

اولین باره دیدم اخم کنه، اونم یه اخم عمیق و با  

 گه:عصبانیت می

 

و بدم به اون پسر عموی انتظار داری خواهرم -

 الخمرت؟دائم

 

ی چادرم رو محکم کنم و گوشهاینبار منم اخم می

 گیرم.می

 

 رفته؟نواده هستم نکنه یادت منم از اون خا -
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شه براش ده، آخه چطوری میباز با لبخند جواب می

 نمرد؟

 

فهمی ی من میتو عشق منی، تو قراره بیای تو خونه -

 اینو؟

ی جهان، من بمیرمم ولی پروانه باید بره تو خونه 

و دم خواهرم بساط عرق خوری اون عوضیاجازه نمی

 و بیاره.واسش ببره

 

ه رو ندین منو بهت هام نگو اینجوری پروانوای پر -

 دن.دن به خدا نمینمی
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صحبت کردم گفتم  تو مال منی سلطان، با بابام -

 کنم، ماه بانو.خوامت. سخته ولی عقدت میمی

 

 دن.دن به خدا نمینمی -

 

اینقدر تکرار نکن، نفوس بد نزن من سرم بره  -

 و ازم بگیرن.ذارم سلطانمنمی

 

باز بشه که با دیدن  خواست نیشم تا بناگوشتازه می

کسی که سر کوچه ایستاده بود، مردم. انگار رنگم 

بدجوری پریده که پرهامم متوجه شد و به عقب 

 برگشت.
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جهان قدم به قدم بهمون نزدیک شد و قبل از هر  

 حرفی پرهام دستش رو سمتش گرفت.

 

آروم باش جهان، تقصیر دختر عموت نیست ما  -

 .فقط..

 

 خفه شو. -

 

ی پایین جهان هم حال بدم رو خوب نکرد، حتی صدا

 هاش رو به من دوخت و آروم تر گفت:چشم

 

 برو خونه. -
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دیگه موندن رو جایز ندونستم و پا به فرار گذاشتم و تا 

 همین االن اشک ریختم تا همین االن که......

 

ی دفتر اینقدر جوهرش پخش شده که این تیکه

 نم.تونم بخونمی

 سرشون اومده؟وای خدا چه بالیی 

تنهایی حرف زدن یه دختر و پسر اونم اون زمان حتی  

 خوام فکر کنم که چی به سر سلطان خانوم اومده.نمی

 

ی حواسم بیرون خواد باز بخونم ولی همهخیلی دلم می

 این اتاقه.
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دونم چقدر گذشته، یه ساعت یا بیشتر، ولی نمی 

 ترسونه.رو میسکوت وهم آور خونه من 

 یی سرش اومده باشه؟نکنه بال

 

های بلند از کنم و با قدمدفتر رو روی تخت رها می 

 رم.اتاق بیرون می

 

هاش هنوز همونجا به پهلو دراز کشیده و چشم 

 ست.بسته

شینم و به رم و کنارش روی زانوهام میجلو می 

 شم.ی مظلومش خیره میچهره

 اغونه؟چی اومده سرش که اینقدر د 
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های سرخ و عرق روی هم رو روی گونهاراده نگابی 

برم، چرخونم و متعجب دستم رو جلو میپیشونیش می

ذارم و از داغی بیش از حدش روی صورتش می

 کنم.وحشت می

 سوزه،وای خدا داره تو تب می 

 کنم:ترسیده صداش می

 

 سپاس بیدارشو، سپاس با توام، نگاهم کن. -
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 ۳۷۸ارتپ#
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 خوره.تکون نمی

دم. سرم ذارم و تکونش میدستم رو روی بازوش می 

 برم.رو کمی جلو می

 

 سپاس؟ -

 

 خوره.هاش تکون میپلک

شه و من سرم م از گلوش خارج مییه صدایی مثل هو 

 برم.رو نزدیک تر می

 

شه کمک کنی سوزی میسپاس داری تو تب می -

 دت کنم.تونم بلنببرمت تو تخت من نمی
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انگار متوجه من نیست و اصوات نامعلومی از دهنش 

 دارم.هاش نگه میشه گوشم رو نزدیک لبخارج می

 

 ... ننن.ااامم... نیستم... حروم -

 

برم گه دستم رو زیر گردنش میشم چی میمتوجه نمی

ای کنم از جا بلندش کنم ولی هیچ فایدهو سعی می

ده و من زور دامه مینداره اون به هزیون گفتنش ا

 زنم تا یه سانت تکونتش بدم.می

 

 سپاااااااس پاشووووو آیییی. -
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کشم که ست نفس زنون دست از تقال میفایدهبی

افته روی ی روشن گوشیش میچشمم به صفحه

کشم و برش صداست کمی خودم رو جلو میبی

شه و من ی هورتاشه بالفاصله قطع میدارم شمارهمی

هام گشاد تعداد تماسی که گرفته چشمبا دیدن 

 شه، هشتادوچهار تماس بی پاسخ فقط از هورتاش؟می

دونه چی به سر سپاس اومده، دوباره شروع قطعاً می 

زنگ زدن و من خیلی زود نوار سبز رنگ رو  کنه بهمی

ده چیزی بگم و خودش تند تند کشم اجازه نمیمی

 کنه.هارو ردیف میجمله

 

 دی؟کنه عوضی چرا جواب نمیخدا لعنتت  -
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 سالم. -

 

 کنه و به حرف میاد.مکث می

 

 نسیم تویی؟ -

 

 بله. -

 

 سپاس؟ -

 

 ندازم، نورنگاهی به صورت خیس از عرق سپاس می

 زرد دیوار کوب صورتش رو رنگ پریده کرده.
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حالش خوب نیست خیلی تب داره انگار سرما  -

 خورده.

 

 رسه.صدای نفس عمیقش به گوشم می

 

 لعنتی... سرما نخورده... عصبیه. -

 

 چی؟ -

 

 گم عصبیه داغونه نسیم االن کجاست؟و میتبش -
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 گیرم.لبم رو گاز می

 

لخت دراز کشیده  تو پذیرایی روی پارکت با تن -

کنم و مکث می"رسه...تونم تکونش بدم زورم نمینمی

اووووم خیلی مشروب خورده شاید واسه  "دمادامه می

 اونه.

 

 آخ خدا... کجایین عمارت؟ -

 

 ی سپاس.ن... نه... خونه -
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و بیاری نیم ساعت دیگه اونجام لطفاً سعی کن تبش -

 و.رسونم خودمپایین می

 

 باشه. -

 

شم با عجله کنم و از جام پا میس رو قطع میتما

رم و با یه لگن کوچیک آب و یه سمت آشپزخونه می

 .شینمگردم و کنارش میدستمال برمی

ذارم، قلبم کنم و روی سرش میدستمال رو خیس می

با دیدن این حالتش به درد میاد چرا من دوست ندارم 

اش و سپاس رو تو این وضعیت ببینم؟ نگاهی به سرتاپ

حال روی پارکت سرد دراز قد بلندش که اینجوری بی
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کنم یه چیزی راه گلوم رو ندازم و حس میشده می

 گیره.می

 

دارم و ست برام، دستمال رو برمینندهچقدر ناراحت ک

ذارم کنم و اینبار روی شکمش میدوباره خیسش می

هاش بسته شینه. چشمکه دست داغش روی دستم می

 :گهست وقتی می

 سرده. -

 

 زنم.آروم پچ می

 

 اشکالی نداره تب داری تحمل کن تا بیاد پایین. -
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 حالش نیمههای بیچرخونه و چشمسرش رو سمتم می

 شه.بازه خیره به صورتم می

 

 نسیم... -

 

 زنم.لبخند کوچیکی می

 

 جانم؟ -
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 ۳۷۹پارت#
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شه، به خدا بنده و صورتش جمع میهاش رو میچشم

 میرم.اگه گریه کنه من می

 

 من... من خیلی بدبختم. -

 

اراده دستم کنه به لرزیدن و من بیش شروع میچونه

وقفه که از وی این لرزش بیذارم تا جلرو روش می

 بغضه رو بگیرم.

 زنم:شم و پچ میبهش نزدیک می 

 

 نیستی سپاس... -

 و دارن.ها آرزوتتو یه مرد قوی هستی که خیلی 
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 گیره.دستم رو می

ی داغ و و بوسه ذارههاش میکف دستم رو روی لب 

 کنه.تبدارش قلبم رو زیرو رو می

 

 ذاری.تو هم تنهام می -

 

 .دمهام رو روی هم فشار میکپل

 کنه.م میی گلوم داره خفهبغض گردو شده 

 

مردی که امروز صبح با اون لحن شوخ و مهربون  

 زد، چی شد که به اینجا رسیده؟داشت باهام حرف می
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ی چشمش رو که سمت قطره اشک چکیده از گوشه 

 کنم.ره رو با پشت دست پاک میگوشش می

 

خوای به من آخه چی شده نمیگریه نکن سپاس،  -

 بگی؟

 

 چرخونه.حال و دریاییش رو سمتم میهای بیچشم

ذاره و من رو سمت دستش رو پشت گردنم می 

 کشه.خودش می
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و که داشتم از دست دادم، تو واسه نسیم؟ هر کسی -

 میرم.کنم. بری میمن بمون. خواهش می

 

 دونم این مستی و حالی که داره باعثمن خوب می

بیاره، فردا که بیدار بشه هارو به زبون شده این حرف

 هیچ کدوم رو به خاطر نمیاره.

 

های لرزون از کنم که لبزنم و سعی میپس لبخند می 

 بغضم رو متوقف کنم.

 

 گذریم.مونم، ما از اینم میتا همیشه پیشت می -
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 شکنه.بغضش با صدا می

ز تب هایی که داره اکشه و لبسرم رو جلو می 

های ذاره، طعم شور لبمی هامسوزه رو روی لبمی

 کشم.خیس از اشکش رو به کام می

دار آروم بشه پس ی بغضخواد با این بوسهاگه می 

 کنم.ازش دریغش نمی

 

 ایسته.من قلبم داره واسش می 

 چه بالیی سر اون کوه محکم اومده؟ 

سپاس ویرون شده، این خرابه ای که جلو رومه  

اول باشه که به زور تونه همون مرد محکم روزهای نمی

 عقدم کرد.
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 ذاره.کشه و سرش رو روی زمین میحال عقب میبی 

رم و حین تکیه دادن به دیوار پشت روی زانو جلو می 

کنم و سرش رو روی رونم سرم پای راستم رو دراز می

 ذارم.می

 

هام رو توی موهای دست خودم نیست وقتی انگشت 

 برم.نتیش فرو مییه سا

 

شم و باز اون دستمال نم دار رو روی یکمی خم م

 زنم.ذارم و آروم لب میپیشونیش می
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 خوای حرف بزنی، شاید آروم بشی؟سپاس می -

 

صداش اینقدر گرفته هست که به زور به گوشم 

 رسه.می

 

 ترسم...دوست دارم بمیرم ولی می -

 

ی نیست که خدا نکنه چرا بمیری سپاس، هیچ مشکل -

 نشه حلش کرد.
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ره و میاد، عین یه آدم گیج که به زور اش میصد

هاش تونه و نصف جملهخواد هوشیار باشه ولی نمیمی

 کنه.رو کامل ادا نمی

 

ری بهشت می... می ...رم جهنم، تواگه بمیرم... می -

 بینمت...اونوقت..... دیگه نمی
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 ۳۸۰پارت#

 

 

 گم:گیرم و آروم میلبم رو گاز می

 

 هر جا بری منم میام پیشت. -
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 حتی جهنم؟ -

 

 کنم؟آره... فکر کردی ولت می -

و پس تا آخرین لحظه باید تاوان کاری که با من کردی 

 بدی.

 

کشه، چرا هاش من رو میکنه و لرزش شونهسکوت می

 شه؟کنم آروم نمیهر کاری می

کنه؟! می من فقط شوخی کردم که بخنده چرا گریه

 ذارم.ش میدستم رو روی شونه
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خدا جونم گریه نکن... نسیم بمیره، گریه نکن... به - 

 داره در میاد، آخه چته؟

 

های بستشه که صدای زنگ واحد بلند نگاهم به چشم

 شه.می

شم مگه چقدر گذشته که هورتاش ام پا میاز ج 

 خودش رو رسونده؟

 ندازم.هام مینگاهی به لباس 

 ز شلوار تنمه پس مشکلی نیست.بلو

زنم و روی سرم شالم رو از روی مبل چنگ می

ی رفتارهای ضد و دونم با همهندازم من خوب میمی

 نقیضش چقدر غیرتیه.
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 کنم.رم و بازش میسمت در می

ده وارد خونه آشفته با سری که تکون میهورتاش  

 شه.می

 شینه.ره و کنارش میمستقیم سمت سپاس می 

 

 رم.بندم و منم سمتشون میدر رو می 

ذاره و پاکت دستش رو روی پیشونی سپاس می 

 ذاره.مشمایی تو دستش رو روی زمین می

 

 داداشم خوبی؟ به من نگاه کن. -
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تب شدیدش فرو رفته  یاما انگار سپاس باز تو خلسه

 ده.که جوابی بهش نمی

 

کشه و یه دستش رو زیر گردنش و هورتاش پوفی می

ذاره و با یا علی از دست دیگه ش رو زیر زانوهاش می

 شه.جاش پا می

 گم:رم و میمن ترسیده جلو می

 

 وای... نیوفته. -

 

با صورتی که مشخصه تو فشاره سمت اتاق سپاس 

 گه:ره و میمی
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 نگینه ولی از پسش برمیام.س -

 

دارم و در رو براش باز با عجله پشتش قدم برمی

 کنم.می

ذاره و کمر خم شدش رو و روی تخت میسپاس ر 

 کنه.صاف می

 

 و بیار.برو اون پاکت -

 

 کنم.دم و اطاعت میسری تکون می
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برم و رم و اون پاکت رو واسش میبا عجله بیرون می 

 دم.دستش می

کشه نه توش با چیزی که بیرون میکدست می

 گم:شه و میهام درشت میچشم

 

 این چیه؟ -

 

 کنه.نگاهم می

 

و بهش تزریق کنم تا تبش بیاد پایین، باید این آمپول -

 این تب با قرص پایین بیا نیست.
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دونم شاید به خاطر حال سپاسه، اینکه کی باعث نمی

به این شده این طور داغون بشه، هر چی که هست من 

مرد الاقل االن وقتی سپاس هوشیار نیست اعتماد 

 ندارم.

 

شینم و دقیقاً سپر ت میرم و لب تخبا عجله جلو می 

 شم.سپاس می

 

ذارم چیزی بهش تزریق کنی، پاشویه من نمی -

دم تبش میاد کنیم، هر کاری که بلدم انجام میمی

 پایین.
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 ۳۸۱پارت#
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 هاش کش میاد.کنه و کم کم لبکمی خیره نگاهم می

 

 خوام بکشمش؟فکر کردی می -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

تونی قبل از اینکه کری نکردم چون نمیهمچین ف -

 فرستمت اون دنیا.و بکنی میبتونی اون کار

 

 کنه.می هاش رو درشتبا همون لبخند روی لبش چشم

 

 کش. بابا آدم -
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 کشم.هام رو بیشتر تو هم میاخم

 

 و بذار کنار.کامالً جدیم اون سرنگ -

 

اره شه و با انگشت به سپاس اشاین بار اونم جدی می

 کنه.می

 

سوزه اون مردی که روی اون تخت داره تو تب می -

 فهمی؟ ن منه میجو

ذارم خش بیوفته رو تنش، حاال پاشو برو میرم نمیمی

 کنار دختر مافیا.
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

چاره ای ندارم باید اطمینان کنم، اصالً چرا باید بالیی 

 سر سپاس بیاره؟

 زنم.پچ میرم و آروم کنار می

 

 تزریق بلدی؟ -

 

 شینه.ره و لب تخت میسمت سپاس می

 

 گرفتم.بلد نبودم نمی -
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چرخونه، بهشون پشت سپاس رو که به پهلو می

 بندم.هام رو محکم میکنم و چشممی

 کشه.بمیرم براش االن درد می 

 

 شه.هام درشت میچشم

 چی گفتم؟ واییییی خدا... من االن گفتم بمیرم اونم

 واسه کی؟

 

 ی دیگه تبش پایین میاد.خب تموم شد. چند دقیقه -

 

چرخم لبخند زوری کنم و سمتش میلوم رو صاف میگ

 زنم.می
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 رم بیرون.من... من... می -

 

 شنوم.چرخم و صداش رو میسمت در می

 

ناراحت نشدم که غیر مستقیم بهم گفتی قاتل  -

 خجالت نکش.

 

 ره.ی لبم باال میگوشه

 

 ببخشید من فقط ترسیده بودم. -
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 خوبه که اینقدر دوسش داری. -

 

کنم این کنم از یه جای خیلی بلند سقوط میمیحس 

ده و یه جمله تو حرف دقیقاً همون جور تکونم می

 زنه.گوشم زنگ می

 

 امیدوارم چند وقت دیگه نیای بگی عاشقت شدم( -)

 

 شم.میحرف از اتاق خارج گیرم و بیهام رو گاز میلب

 

شم و بهت زده روی تخت وارد اتاق کناری می 

 شینم.می
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ذارم. وای یعنی من هام رو روی صورتم میستد 

عاشقش شدم؟ امکان نداره، خاک برسرم چقدر 

... مکث سستم من چهار تا محبت کوچیک و لبخند و یه

 کنم.می

 

هاش ده بشم، نوازشتونم منکر لذتی که بهم مینمی 

هایی که زیر گوشم پشت هم قطار ملههاش جبوسه

 کنه.می

 

 .کشمپوف بلندی می 

 رم.شم و سمت پنجره میاز جام پا می
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زنم و سرم رو به شیشه ی حریر آبی رو کنار میپرده 

 چسبونم.می

 

 چم شده من؟

 این چه حالیه، چرا قلبم اینقدر نا آرومه!؟ 

تماً ی اینا واسه استرسه این بارداریه. حاصالً همه 

 هورمونام بهم ریخته؟

 

گفته تو آخه چرا باید عاشق کسی بشم که بهم  

زندگیش موقتم، بدتر از اون من دشمنشم، اصالً من 

چون ذهنم درگیره و از نظر روحی ضعف دارم اینجوری 

 شدم، قطعاً همینه.
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رم. کشم و سمت تخت میحرصی شال رو از سرم می 

ت راستم رو کنم و ساعد دسخودم رو روش پرت می

ی ذارم. صبح که از خواب پاشم همههام میروی چشم

 ره من مطمئنم.نا یادم میای
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 ۳۸۲پارت#

 

 

 شه.تمام تالشم واسه خوابیدن هیچ می

آخه با این ذهن مشغول چطوری بخوابم، وقتی توی 

 این اتاق سپاس توی اون حاله.دلم آشوبه و بیرون 

 ده؟اصالً چه بالیی سرش اوم 

 خوره.این فکرها داره من رو از تو مثل خوره می 
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 دونه، نکنه فهمیده؟وای هنوز ماجرای این بچه رو نمی 

 ولی از کجا؟ 

 تونه فهمیده باشه؟چطوری می 

تونه بعدم اصالً گیریم که فهمیده، واقعاً یه بچه نمی 

نقدر خراب کنه، اونم وقتی خیلی راحت حالش رو ای

 حرف بزنه.تونه از سقطش می

 سقط؟  

 

 دوزم.نگاهم رو به سقف می
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شاید بهترین کار همینه، چرا باید بچه ای به این دنیا  

بیاد که هنوز پدر و مادرش از حسی که به هم دارن 

 مطمئن نیستن؟

 

 ذارم.هر دو دستم رو روی صورتم می 

 تونم از کشتن یه آدم حرف بزنم!؟وای من چطوری می 

ای که ون خودمه، بیچاره بچهآدمی که از پوست و خ

 مادری مثل من داره بیچاره...

 

 رم.واسه پرت کردن حواسم باز سراغ دفتر می

دارم و تند تند تا جایی که خوندم از کنارم برش می 

 کنم.زنم و پیداش میورق می
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 شده. هایی که با اشک سلطان نوشتهصفحه 

 

 

 همه چیز خراب شد.

 ن رفت.ی رویاهای قشنگم از بیهمه 

 حاال دیگه من به چه امیدی زندگی کنم؟

 

ی ترس و لرز تو خونه نشسته بودم و از وقتی با همه 

جوئیدم، جهان با توپ پر اومد استرس ناخونم رو می

 خونه.

داد زد و فریاد کشید و همه چی رو به بابا گفت. بابا  

 چیزی نپرسید.حتی ازم 
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هاش عزیزتر هاش از بچههمیشه همین بود. برادرزاده 

 بودن.

 

 کمربندش رو از دور کمرش باز کرد و افتاد به جونم. 

تمام تالش مامان واسه نجاتم به چند تا رد کمربند  

روی تن و بدن خودش خالصه شد و جهان با لبخند 

 بهمون نگاه کرد.

بابا همچنان با  هیچ تالشی واسه جداییمون نکرد و 

ال کنار حوض حی توانش کتکم زد، اینقدر که بیهمه

ی آخر دیدم که جالل وارد حیاط شد و با افتادم و لحظه

فریاد خودش رو روی تن من پرت کرد، تا بابا دیگه 

نزنه. هنوز جای برخورد سگگ کمربند بابا و خونی که 

 هامه.از پیشونی جالل بیرون زد جلوی چشم
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 ماجرا نبود. این تموم

تو کوچه به وقتی بهوش اومدم صدای فریادهای بابا از 

 رسید.گوشم می

وقتی با جالل و جهان و عمو افتاده بودن به جون پرهام 

 زدن.و کتکش می

حسین گفتن آقا بزرگ تو کوچه پیچیده وقتی صدای یا 

 .بود که از کتک خوردن نورچشمش شاکی بود

 

ام تو همون جمع فریاد اوضاع وقتی بدتر شد که پره 

ی درد صورتم لبخند هخواد، با همو میکشید و گفت من
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زده بودم، یه لبخند عمیق، اینکه ازم دست نکشیده بود 

 یه دنیا برام ارزش داشت.

 

 بعد اون بابا اومد خونه. تو همین اتاقی که من هستم.

 ش رو سمتم دراز کرد و با نفرت گفت:انگشت اشاره

 

خواد، اون همه آدم داد کشید تو رو می این پسره تو -

 خوایش؟حیا، تو هم میی بیده دخترهآبرو برام نمون

 

واسه اولین بار تو زندگیم جرأتم رو جمع کردم و تو 

 چشمش نگاه کردم.
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 خوام بابا.می -
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 ۳۸۳پارت#

 

 

درسته جوابم شد تفی که بابا تو صورتم انداخت ولی 

 ارزشش رو داشت.

 وقتی با صدای پایینی که از خشم بود لب زد: 

 

دم بره دختر، خودم زهر میه گور میو بآرزوت -

رسه، با ناموس ذارم دستش بهت بکشمت ولی نمیمی

 کنم.ریزه روی هم؟ نابودتون میمن می
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 اینو گفت و بیرون رفت.

ست که توی این اتاق زندانی االن دقیقاً دو هفته 

 هستم.

 ها خوب شده، فقط قلبم زخمیه.رد کمربند

 رهام اومده.دونم چی به سر پمن حتی نمی 

 

از شانس بدم سلمان هم نیست که از اون خبری 

داداشم بود شاید این بالها رو بابا بگیرم. اگه 

 تونست سرم بیاره.نمی

 

 . کنمچند برگ دیگه رد می
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هایی که اینقدر خیس شده و جوهرش پخش برگه

شه خوند، چی به سر سلطان اومده که شده نمی

 اینجوری اشک ریخته؟

 

 عجیب افتاده. یه اتفاق

بیاد خواستگاری و منم از این  امشب قراره پرهام 

 خونگی بیرون اومدم تا واسه شب حاضر بشم.حبس 

 

 همین، اینجا دیگه چیزی نیست.

 فقط همین چند کلمه، چرا بیشتر توضیح نداده!؟

هارو خونم که ریز کلمهاه منم انگار دارم داستان می

 خوام.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 رم.تند تند جلو می

 

 شه.دونستم اینجوری مییم

حال اصالً عجیب بود رضایت بابا، چقدر الکی خوش 

 شدم، چقدر خندیدم.

دونستم بابا چقدر کینه به دل داره. اون این وقتی می 

مراسم رو تدارک دید تا کار اونارو تالفی کنه، تا با خار 

 کردنشون خار تو چشم من بشه.

 

ش، چقدر بمیرم واسه پرهام، واسه اون صورت سرخ 

حرص خورد و هیچی نتونست بگه، چقدر حالشون بد 
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ی منم رو تن، وقتی بابا گفت جنازهرفبود وقتی می

 ذاره.دوشش نمی

 

کنم و ولی من یه تصمیمی گرفتم، اگه منو ندن فرار می 

 رم پیش پرهام.می

 کنم.کار رو می حتماً این

تونم های سبزش نمیمن بدون پرهام و اون چشم 

 کشم. نفس ب

 

دونن دلمون با همه من پا ی اهل محل میحاال که همه

 ها اینجا زندانی بشم.م، حتی اگه سالکشپس نمی
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دونم، وقتی اینقدر می ی وجودم و واسه پرهاممن همه 

 مرده که یه بارم سعی نکرده دستم رو الاقل لمس کنه.

 

صدایی که از باز شدن در توی اتاق پیچید منو حسابی 

 .ترسوند

ش سرم رو با وارد شدن جالل و اون صورت گرفته 

 پایین انداختم.

 

 خوام باهات حرف بزنم سلطان.یم -

 

 هام رو توی هم قالب کردم.انگشت

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 بشین! -

 

 ی رنگی کنار دیوار نشست.روبه روی من زیر پنجره

 

و روزت داغونم خوام کمکت کنم، دیدن این حالمی -

 کنه سلطان.می

دیدم عمو روت دست بلند کرده. نمیمردم کاش می

میاد؟ جونمم خب، بهم بگو چه کاری از دست من بر 

 دم.بخوای بهت می

 

 دونم چرا خر شدم.نمی
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چرا فکر کردم که جالل آدم مناسبیه واسه کمک 

خواستن، دو قدم رو زانوهام جلو رفتم و خیره به 

 هاش گفتم:چشم

 

 جالل؟ -

 

 جان جالل؟ -

 

و ببینم، باید باهاش حرف پرهامیه کاری کن من  -

 بزنم باشه؟

هم توجه نکردم و به من حتی به گرفتگی صورتش "

خوامش جالل خیلی زیاد، من می  "حرفم ادامه دادم
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میرم، تورو خدا یه کاری بکن. فقط یه بدون پرهام می

 و ببر یه جایی که ببینمش ترو خدا.بار من

 

 جالل بدون حرف پاشد رفت.

ی روز بعد واسم خبر آورد که پرهام تو خونهدقیقاً چند  

ه و من چه بالی در آوردم از قدیمی ته کوچه باغ منتظرم

 این دیدار لذت بخش...
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 ۳۸۴پارت#

 

 

**** 
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ه، آروم رسبا سر و صدایی که از بیرون به گوشم می

 کنم.هام رو باز میچشم

ده که نوری که از پنجره به داخل تابیده، اینقدر زیا 

کشم، تا از زنه و من پتو رو روی سرم میچشمم رو می

 تابشش جلوگیری کنم.

 

 وای اصالً یادم نمیاد کی خوابیدم. 

 خوندم!منکه داشتم دفتر رو می 

 پوف....

 

و مهمون یه خواب بندم؛ تا باز خودم رهام رو میچشم

عمیق کنم. اما با یادآوری دیشب و حال بد سپاس سیخ 
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ینم و تند تند موهام رو پشت گوشم شسر جام می

 زنم.می

 

کنم واسه پایین رفتن از روی تخت اینقدر عجله می 

خورم و واسه یه که چند بار پشت هم سکندری می

لحظه با یادآوری موجودی که داخل بدنم در حال 

 کنم.مکث میرشده، 

 

ذارم... یه جور حس دستم رو روی شکمم می 

 کنه.میشرمندگی تمام تنم رو پر 

 من نباید اینقدر عجله کنم. 
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دم و شالم رو روی سرم مرتب سری تکون می 

 کنم.می

 

رم و همون اول های شتاب زده از اتاق بیرون میبا قدم

صدای خشن سپاسی که پشت به من داره با هورتاشی 

 رسه.زنه به گوشم میسد راهش شده حرف میکه 

 

 برو کنار هورتاش. -

 

 ده.جواب می هورتاش با آرامش
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ای داره بشین حرف بزنیم، اینجوری رفتنت چه فایده -

 جز پشیمونی؟

 

 گم:کنم و آروم میم رو باز میهای قفل شدهلب

 

 سالم... چی شده؟ -

 

 کنه.هورتاش نگاهم می

هاش شک کرده که بعد یه گوشاما انگار سپاس به  

هاش رو ریز چرخه و چشممکث کوتاه، به عقب می

 .کنهمی
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گیره و کمی با چاشنی خشم نگاهش رنگ تعجب می 

 توپه:می

 

 کنی؟ کی اومدی؟تو اینجا چیکار می -

 

کنم لبخند بزنم. بایدم با رم و سعی میدو قدم جلو می

ش شده اون حال بدش و اون همه الکلی که وارد خون

 هیچی یادش نیاد.

 

 دیشب که گفتم چرا اینجام، بهتری؟ -

 

 ده.فشار میهاش رو روی هم لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنه سمتم هایی که جیگرم رو آب میبا همون اخم 

 میاد.

ده، دنبال چی نگاهش رو روی صورتم و بدنم چرخ می

 کنه!؟گرده که اینقدر دقیق نگاه میمی

 گه:یبا صدای پایینی که فقط خودم بشنوم م 

 

 تو دیشب اینجا بودی پیش من؟ -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

 

 اوهوم بهتری؟ دیشب... -
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 گه:کشه و عصبی میچنگی الی موهاش می

 

 دیشب اذیتت کردم؟ -

 

هاش زیادی شیرینه، گیره این توجهلبخندم عمق می

 ندازم.سرم رو باال می

 

 نه. -

 

 ه.دهاش رو روی هم فشار میلب

های عمیق تر کنه و با اخمش رو باهام کمتر میفاصله 

 گه:می
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، من هیچی یادم نمیاد، اصالً یادم و بگوراستش -

 نیست دیدمت یا نه، کاری که نکردم، ها؟

 

کنم اینبار یه کمی ناز قاطی حرکاتم کنم، سعی می

خوام خواد و میدونم چرا ولی دلم دلبری کردن مینمی

 روم خریدارش باشه.همین مرد روبه 

دونم دارم چیزهایی رو شاید اثرات حاملگیه، فقط می 

 کنم.کنم که واسه اولین بار حسش میتجربه می

زنم و سرم رو به گوشش نزدیک چشمک ریزی می 

 کنم.می
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 کنی جناب نیکزاد جذاب؟تو مگه اذیتم می -

 

ست که دونم کجای حرفم اینقدر ناراحت کنندهنمی

ه به پشت هم نفس عمیق کشیدن و یهو با کنشروع می

ره و به دیوار دافریاد گلدون روی میز کناریمون رو برمی

 کوبه.می

 

صدای بلند سپاس گفتن هورتاش، با جیغ من یکی 

زنه و از شه و سپاس با یه هول هورتاش رو کنار میمی

 زنه.خونه بیرون می

 

 نسیم بدو حاضر شو بدو. -
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 ۳۸۵پارت#
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گیرم. من های درشت شدم رو از هورتاش میچشم

 فهمم چه خبره؟اصالً نمی

 ؟چی شده 

 دونم واسه چی باید عجله کنم!؟حتی نمی 

 

 دوئم.سمت اتاق می 

زنم و با برداشتن گوشیم با مانتوم رو چنگ می 

 شم.هورتاش همراه می

 گم:ریم و میهارو تند تند پایین میپله
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 چی شده؟ -

 

و ول نکن هر جا رفت برو امروز به هیچ دلیلی سپاس -

 باشه؟

 

هاش رو م؛ ولی صدای قدمکندوام و نگاه نمیفقط می

 شنوم.پشت سرم می

 ما چرا با آسانسور نیومدیم؟ 

 

بینم که ماشین شیم و سپاس رو میوارد پارکینگ می

 زنه.کنه و هورتاش داد میرو روشن می
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 ره.بدو بدو، بشین تو ماشین االن می -

 

کشم و قبل از سرعت گرفتن ای میی دیگهجیع خفه

 کنم.شین پرت میسپاس خودم رو جلوی ما

هام کوبه و من دستمیپاش رو با وحشت روی ترمز  

 ذارم.رو روی کاپوت می

های جفتمون درشت شده نگاه جفتمون به همه، چشم 

 زنه.و سپاس فریاد می

 

 کنی؟گرفتمت، چیکار میلعنتی داشتم زیر می -
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دم و با دو قدم کنارش جا آب دهنم رو فرو می

 گم:در با خشم میگیرم، حین بستن می

 

 بری.و نذاری یادت باشه من -

 

کنم؛ ولی جرأت نگاه سنگینی نگاهش رو حس می

 کردن بهش رو ندارم.

 

های جفتمون توی فضای ماشین پیچیده، صدای نفس 

 من از ترس و سپاس از خشم.
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ده و بدون اینکه چیزی بگه پاش رو روی گاز فشار می

ست به کمر نگاهش بینم که هورتاش دمن از آینه می

 به ماست.

 

کشم، چه شیم و نفس راحت میج میاز پارکینک خار 

 غلطی کردم من تو این چند دقیقه؟

 

حتی خبر ندارم دلیل این کارهای احمقانه چیه.  

ذارم تا آروم بشم؛ اما فایده هام رو روی هم میچشم

 نداره.

 گم:صدام زیادی بلنده وقتی می 
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 ؟شه به من بگی چتهمی -

مهمی افتاده و گذاشتی رفتی چه اتفاق از دیروز که من 

 و روز افتادی؟که به این حال

 

ده که من عصبی کنه و جواب نمیدنده رو عوض می

 توپم:می

 

 اصالً ماشین خودت کجاست؟ -

 چرا با ماشین هورتاشیم االن؟

 

کنه و فقط فکش رو روی هم فشار حتی نگاهم نمی

 ده.می
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منطق شدم ولی من عادت اینقدر بیدونم چطور نمی 

حالتی حواسش به من باشه و بهم توجه  کردم تو هر

 کنه.م میهاش دیوونهمحلیکنه، اما سپاس االن با بی

 

زنم جواب منو بده اللم که نشدی با تو دارم حرف می -

 شکر خدا.

 

ندازه و از الی فک چفت شده نیم نگاهی بهم می

 غره.می

 

و خوام چیزی بگمصابم تخمیه که نمینسیم اینقدر اع -

 و حرف نزن.و ببندکنم، پس دهنت ناراحتت
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شم و پر رو تر از هر وقت دیگه ای دست به سینه می

 گم:می

 

خداروشکر اعصاب جناب عالی همیشه تخمیه جدید  -

 نیست که نگرانش باشم.

 

شه پیشونیم به عرق بشینه، ش باعث مینگاه خیره

 وای من چی گفتم؟ 

 چطور روم شد اینجوری جواب بدم!؟
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کنم و سپاس بدون اینکه چیزی با زبون تر میلبم رو  

شه و پاش رو بیشتر روی بگه به رو به روش خیره می

 ده.پدال گاز فشار می

 

شم، اصالً کجا داره دست به سینه به جلو خیره می

 ره؟می

 گم:با حالت قهر بدون اینکه نگاهش کنم می 

 

 ری؟و کجا داری میالاقل بگ -

 

 قبرستون. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 جوام.ی لبم رو مینم و حرصی گوشهکنگاهش می

 

 من دوست ندارم برم قبرستون، هنوز آرزو دارم. -

 

 گیره.گه و من دلم میش میبا صدای گرفته

 

ی آرزوهات نگران نباش، منکه نباشم تو هم به همه -

 و راحت شم.رسی، فقط دعا کن زود بمیرممی

 

 نم.زندازم و با صدای پایینی لب میو پایین میسرم ر

 

 خدا نکنه، من همچین منظوری نداشتم. -
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هام جای کنم دیگه سکوت کنم، من با حرفسعی می

 کنم.آروم کردنش دارم دردش رو زیاد می
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 ۳۸۶پارت#

 

 

*** 

 

 

شم به گیرم و خیره میناخونم رو زیر دندونم می

 حرکات هیستریک سپاس.

روی مبل نشسته و با پای راستش عصبی روی زمین  

 ضرب گرفته. 
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صدای برخورد کفشش، با پارکت خونه اینقدر روی 

اعصابه که چند بار تا نوک زبونم میاد بگم بس کن، اما 

 شم. یمون میباز پش

بهتره وقتی اینقدر عصبانیه من سکوت کنم. همین که 

کنه جای اینجوری داره خشمش رو سرکوب می

 کرش باقیه.ش

 

باالخره سلطان خانوم از اتاقش بیرون میاد و از همه  

 زنه. خبر مثل همیشه لبخند میجا بی

همون لبخند زیادی مهربون که بعد خوندن اون دفتر از 

 ش شدم.ته دلش عاشق
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گفت وقتی های سبز عمو میهمون موقع که از چشم

اونجوری عشقش رو به پروانه های آبی توصیف 

 کرد.می

 

 سالم عزیزای من کجا بودین دیشب؟ -

 

خوام با لبخند جواب بدم که سپاس با صدای نسبتا می

 گه:بلند می

 

 احوال پرسی رو بذار برای بعد بیا بشین حرف دارم. -

 

 کنم.می متعجب نگاهش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

اما انگار سلطان خانوم به این لحن عادت داره که کنار  

 گه:شینه و بی اهمیت میسپاس می

 

 اول من یه چیزی بگم، خیلی مهمه. بذار -

 

 گم:اینبار قبل از اینکه سپاس باز بتوپه با لبخند می

 

 بگو سلطان خانوم. -

 

 گه:شونه و با لبخند میاخم ریزی میون ابروش می

 

 ان خانوم یعنی چی؟سلط -
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 و مادر صدا کنی؟شما مگه نباید من

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

 ببخشید. -

 

رت خواهی کنی، از این به بعد مادر نگفتم که معذ

 صدام کن، تو تنها عروسمی دخترم.

 

 دم کهزنم و سرم رو به تایید تکون میلبخند می

ا ندازه و بو بعد به سپاس اخمو مینیم نگاهی به من

 ده:نیش باز ادامه می
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هیوا شکرانه رو از من خواستگاری کرده نظرت چیه  -

 سپاس؟

 

 شه.نیشم تا بناگوش باز می

توی این عصبانیت و جو بد این بهترین خبره. یعنی  

 شه شکرانه دست از سر مهرشاد برداره؟می

 

 وای خدا جدی؟ -

 

 آره دخترم، راستش من خودم موافق..... -
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 پرونه.ی جفتمون رو میشونهفریاد سپاس 

کنم های وحشیش نگاه میوحشت زده به اون چشم

ین خبر آرومش چه خوش خیال بودم که فکر کردم ا

 کنه.می

 

تموش کنین، وایستا ببین من چی بگم، گور پدر هیوا  -

 هم کردن.

 

کم ندازه باال و کمسلطان خانوم ابروهاش رو می

 شه.صورتش پر از خشم می

 

 ه طرز صحبت کردن....این چ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کنه.باز حرفش رو قطع می

 

من همینم... یه عوضی که بلد نیست چطوری زر  -

و بعد اون تجاوز لعنتی ه من بگو ببینم تو منبزنه، تو ب

 حامله شدی؟

 

 نفسم میره.

 شم.میرم و زنده میاسم اون اتفاق که میاد من می

ده االن که مطمئن شدم اون تجاوز به سلطان خانوم ش

قطعاً دیگه نبض ندارم نگاهم رو به سلطان خانوم 

 دم.می
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 نمیاد.انگار نفس اونم رفته که هیچ صدایی ازمون در  

کنه به لرزیدن، این چی بود که هام شروع میدست 

 سپاس گفت؟ 

 

 .....پسرپ -

 

 ذاره.ش رو روی بینیش میسپاس انگشت اشاره

  

 بشنوم. خوام هیش... هیش، هیچی نمی -

فقط به من بگو... منه خاک برسر حرومزاده هستم یا 

 نه؟
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 ۳۸۷پارت#

 

 

 

 شینه.دستم روی قلبم می

 م بیرون بزنه.خواد از سینهزنه که مید میاینقدر تن 

اون تجاوز به مادر سپاس شده و مقصرش هم عمو 

 پرهامه؟

کنم پاهاش شه، حس میسلطان خانوم از جاش پا می 

گیره توان نگهداشتن وزنش رو نداره از مبل کمک می

 تا صاف بایسته.
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 گی این حرفا......چی داری میچی -

 

ونم مامان، خیلی وقته، فقط بهم دمن همه چی رو می -

 بگو نطفه منه لجن با همون تجاوز بسته شده یا نه؟

 

 سپاس تو چی شنیدی به من... -

 

 آره یا نه؟ -

 

 گیرم.هام رو گاز میلب

 ناله:سلطان خانوم صورتش خیس از اشک شده و می 
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 سپاس؟ -

 

 شه.سپاس منفجر می

روبه  ی توانش میز وسطهپره و با هماز جاش می 

 کنه.روش رو دمر می

 ذارم.دستهام رو با یه جیغ روی گوشم می

باز حالت جنون بهش دست داده که فقط فریاد  

 شکنه.کشه و هر چی دم دستش میاد رو میمی

 

با عجله سمت سلطان خانوم وحشت زده که روی  

گیرم، زمین زانو زده میرم و سرش رو توی بغلم می
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بهش بکوبه و بالیی  اس ندونسته چیزی ونکنه سپ

 سرش بیاره.

شکنه هیچ اینجوری که جنون وار داره همه چی رو می

هاست که خون جلوی بعید نیست، امروز از همون روز

 چشمش رو گرفته.

 

ی سلطان خانوم تو فریادای سپاس صدای بلند گریه 

شه، چرا کسی نمیاد کمک کنه پس؟ ایران و آقا گم می

 کجان؟مصطفی 

 کشم:می ناچار فریاد

 

 کنه.سپاس آروم باش مادرت داره سکته می -
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 زنه:کنه و فریاد مینگاهمون می

 

 بگو، بگو، من واسه همون شب لعنتی هستم یا نه؟ -

 

جیغ بلند سلطان خانوم مثل یه خنجر توی قلب سپاس 

فرو میره که با همون گلدونی که واسه کوبیدن باالی 

 شه.ب میسرش گرفته میخکو

 

 آره. -

 

 به سپاسم. های درشت شده خیرهبا چشم
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ای که کنه و من رعشهسلطان خانوم بلند بلند گریه می 

 بینم.به تن سپاس افتاده رو واضح می

 

دونه های درشت عرق صورتش رو خیس کرده و دقیقا  

 ندازه.مثل یه آدم آهنی دستش رو پایین می

طره های سرخ زنه و قرنگ صورتش به کبودی می 

 شه.ز بینیش جاری میخون ا

ی دستمال شم و به جعبهوحشت زده از جام پا می 

 زنم.کاغذی که روی زمین افتاده چنگ می

 

 ایستم.چند برگ برمیدارم و روبه روش می 
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هام سخت ترین کار حاال دیگه نگهداشتن اشک 

 دنیاست.

 

ذارم های لرزون دستمال رو روی بینیش میبا دست 

چرخه و با صدای وی صورتم میکه مردمک لرزونش ر

 زنه:پایینی لب می

 

 تایید کرد؟ -

 

 ندازم.سرم رو باال می

بمیرم براش، بمیرم و نبینم این اشک حلقه زده تو  

 هایی که این روزا زیادی بیفروغ شده.آبی
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نه نه نکرد، آروم باش. چرا خون دماغ شدی سپاس؟  -

 کنی؟اینجوری می بمیرم برات، چرا با خودت

 

 ناله:سلطان خانوم می

 

ی زندگی منی، چرا به این مزخرفات سپاس تو همه -

 گوش میدی؟

ی لعنت به جهان، لعنت به این خانواده که سایه 

 شه. نحسشون از زندگی ما برداشته نمی

سپاس تو جون منی چه اهمیتی داره چطوری اومدی تو 

 این زندگی؟
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 ست؟تو عمر منی همین بس نی 
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 ۳۸۸پارت#

 

 

قطره اشک چکیده از چشم راست سپاس رو تا روی 

 کنم.ش دنبال میچونه

م کنبرم و ردش رو پاک میدست آزادم رو جلو می

همچنان خیره به منه و منم تند تند اشکام صورتم رو 

 کنه.خیس می

 

 ام.نسیم؟ تایید کرد.. من حرومزاده -
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 گیرم.لبم رو گاز می

 

 نه عزیزم نیستی، مزخرفه باشه؟ -

و تو بریم یه جایی حرف بزنیم، بیا بریم خوب؟ من 

 باشه سپاس؟

 

شه و حین ناله کردن سلطان خانوم از جاش پا می

 کنه.ستش رو سمت سپاس دراز مید

 

مادرت بمیره همه کسم، این خون چیه دردت به  -

 جونم؟
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کشه و با قدم سپاس بدون حرف سرش رو عقب می

گذره و سمت در میره سلطان ی بلند از کنارم میها

 کشه:خانوم جیغ می

 

سپاس کجا؟ صبر کن حرف بزنیم، درد به زندگیم  -

 مادر صبر کن.

 

چرخه جیغ بینه سمت من مینمی توجهی که ازش

 زنه:می

 

م حالش خوب نسیم نذار بره، برو دنبالش بچه -

 نیست.
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دوام در میم رو تکون میدم و سمت پاهای خشک شده

 زنم:و جیغ می

 

 سپاس؟ -

 

 ایسته.بینمش که کنار درخت بزرگ کنار در میمی 

افته و من دوباره کنه و باز راه میدستش رو مشت می 

 زنم:غ میجی

 

 سپاس با توام وایستا. -

 

 کنه.اینبار حتی مکث هم نمی
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زنه و خیلی زود صدای گاز ماشین از در باغ بیرون می 

 شنوم.رو می

کشم و با نفس نفس دستم رو روی صورت خیسم می 

کشم و شماره هورتاش رو گوشیم رو از جیبم بیرون می

 گیرم.می

 ل جواب میده.انگار منتظره  تماس منه که بوق او

 

 جانم نسیم؟ -

 

 کنم به حرف زدن.تند تند با گریه شروع می

 

 رفت، نتونستم جلوش و بگیرم. -
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 کنه.کمی مکث می

 

 فت؟کجا ر -

 

 دونم تورو خدا یه کاری بکن.نمی -

 

سکوت انور خط نشون میده واسه گفتن مردده اما 

 بندم.هام رو میگه و من چشممی

 

 هم ریخته؟فهمیدی سپاس چرا ب -
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خوره  به تنم از سرمای بادی که به صورت خیسم می

 افته.رعشه می

 

 آره -

 

 کنهگلوش رو صاف می

 

 د کرد دیگه؟زن عمو.. یعنی زن عمو ر -

 

کشم خیلی محکم اینقدر که دستم رو زیر چشم می

 پوست زیرش به سوزش میوفته
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 نه، تایید کرد. -

 

 یا خدا یا خدا، خودت بهش کمک کن -

 

 نالم:شکنه و میم با صدا میگریه

 

همه چی رو شکست، فریاد کشید و آخرش خون  -

دماغ شد، هورتاش؟ چی شده تو بگو اون همه خون 

 چی بود؟واسه 

 

و بکشه که نسیم فشارش رفته، باال خدا من -

 داروهاش و یادم رفت بدم.
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 کوبم.م میدست خودم نیست که محکم روی گونه

 

 یش نشه؟ وای خدا.خاک برسرم چیز -

 

کنم نگران نباش برو پیش زن عمو هواشو پیداش می -

 داشته باش خبر میدم بهت.

 

ای افتاده سمت کنم و من با شونه هتماس رو قطع می

 ساختمون میرم تا به سلطان خانوم برسم.
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 ۳۸۹پارت#
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*** 

 

 

سلطان خانوم اینقدر گریه کرد و خودش رو زد که 

 تقریباً از حال رفت.

گرفت و هر بار به دربسته ی جهان رو میمدامم شماره

 خورد. می

شون رو ای داره این مرد از این خانواده که کارچه کینه

 به اینجا کشونده؟!

 چرا آرامششون رو ازشون گرفته؟
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شد ببینمش و ازش بپرسم مشکلش با عمو و کاش می

سلطان یا حتی سپاس چیه که به این حال و روز 

 کشوندتشون؟

 

 رم.شم و سمت اتاق سلطان خانوم میاز جام پا می

کنم. پشت به کنم و نگاهش میآروم الی در رو باز می 

 از کشیده.تخت در در، روی

 گیره.من حتی از دیدن قامتش هم دلم می 

چه عذابی کشیده این زن، تجاوز تو هر حالتی بدترین  

 تونه بیاد.بالئیه که سر یه زن می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

م من اون رابطه رو با شوهری که اسمش تو شناسنامه 

بود و هنوزم هست رو نتونستم فراموش کنم، در کنار 

ساخته و لذتی که  که برامهای زیادی خوبی تمام شب

بردم، باز اون شب به عنوان منفورترین شب زندگیم 

ی خودم واسه توی ذهنمه، شبی که خودم با خواسته

 پیش اومدنش تالش کردم، واسه نجات عمو.

 

روز اول خود سپاس گفت که دیر یا زود این اتفاق  

دونستم، ولی در هر صورت نفرت افته و من میمی

کنه. اونوقت سلطان یتم میوریش اذانگیزه و یادآ

 خانوم با یه بچه از اون شب نحس چی کشیده؟
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بندم. حاال که دم و در رو میسرم رو با بغض تکون می

خوابیده بهتره مزاحمش نشم شاید واسه چند دقیقه 

 آروم بگیره.

 

رم و تند تند های بلند سمت اتاقمون میبا قدم

 گیرم.ی عمو رو میشماره

وز نکرده، گفت بهش باور داشته گفت تجابه من  

 گه؟ باشم. پس این تأیید چی می

قطعاً سلطان خانوم آدمی نیست که الکی یه حرفی 

تونه از مردی که اینقدر بزنه، اون چه کینه ای می

عاشقش بوده داشته باشه که بخواد همچین تهمتی 

 بزنه؟
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رم و حین نشستن روش با استرس به سمت تخت می

 کنم.افتم و شروع به جوئیدنش میونم میجون ناخ

 

شه اما صداش انتظارم واسه جواب دادنش طوالنی می 

 زنه.پیچه و من رو آتیش میتو گوشم می

 

 جانم عمر عمو؟ -

 

ی خشمی که از دیدن حال سپاس تو وجودمه با همه

 کشم.فریاد می

 

 تو چطور مردی هستی پرهام رحمانی؟ -
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 و بکنی؟این کارچطور تونستی با یه زن  

 زنی که عاشقش بودی، زنی که عاشقت بود. 

 

 گه:کنه و با صدای متعجبی میکمی سکوت می

 

 چیکار کردم نسیم؟! -

 گی، کدوم زن؟چی می 

نکنه به تو هم زنگ زده؟ چیکار کنم من از دست این  

 بنفشه آخه.

 

 کنم.اخم می
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 بنفشه چرا باید به من زنگ بزنه؟ -

 

 :گهمتعجب تر می

 

 زنی؟در مورد کی حرف می پس -

و گی. یه کاره رفته به مادرتفکر کردم بنفشه رو می

 پروانه گفته حاضره زن من بشه.

 

 کشم.دستی به پیشونیم می

اگه زمان مناسبی بود، باید واسه این اتفاق کلی ریسه 

هام تو شیشه رفتم و خون عمو رو با شوخیمی

 کردم ولی االن.می
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 ور تونستی بهش تجاو.....گم، چطو میسلطان -

 

 کنم.مکث می

شه بگم، من شرمم میاد این حرف رو به زبون روم نمی

 بیارم.

 

 گی نسیم؟چی داری می -

 من چیکار کردم با سلطان؟ 

و نبخشه تنها گناهم این بود نذاشتم پروانه زن خدا من

 جهان بشه، دیگه چیکار کردم؟
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قتی خواست وندم، ودرسته... مرد نبودم پای عشقم نم 

 زن جالل بشه من کشیدم کنار همین.

 

 زنم.پوزخند می

 

 .دونمو میبسه عمو، من همه چی -

 

 شه.انگار عصبی شده که صداش بلند می

 

 دونی؟چی می -

 زنی؟دونی که با من اینجوری حرف میچی می 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کشم و روی تخت پرت عصبی شال دور گردنم رو می

 کنم.می

 

خانوم باردار شده، اون بچه سلطان  بعد اون شب -

فهمی، ازت متنفرم عمو، من تا امشب فکر سپاسه می

کردم تو مرد ترین مرد دنیایی، من بخاطرت از می

 م گذشتم.و آیندخوشبختیم

هه... نگو همه چی درست بوده. تو حتی سعی نکردی 

و و پس بدی. امیدوارم خدا تقاصشتقاص کار کثیفت

 ازت بگیره.

 

کنم. با کنم چیزی بگه تماس رو قطع مییصبر نم دیگه

شم تا طبق معمول دفتر رو از توی کشوی عجله خم می
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ی سپاس جا پا تختی بردارم، اما با یادآوری اینکه خونه

 کوبم.گذاشتمش عصبی مشتی روی تخت می

 

 کار کنم؟حاال چی 

گیرم با فکر اینکه شاید سپاس رفته لبم رو گاز می

شم من باید برم سراغ دفتر و کاش م پا میخونه، از جا

 سپاس اونجا باشه.
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 ۳۹۰پارت#

 

 

*** 
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کنم و دفتر خسته و نا امید شالم رو روی تخت پرت می

 گیرم.رو توی دستم می

ی دلخوشیم با نبودن سپاس توی اون خونه از بین همه

رفت و دست از پا دراز تر دفتر رو برداشتم و اومدم 

 خونه.

 

ن جون پیش سلطان خانوم و من به اتاق خودم ایرا 

 پناه آوردم.

اید مطمئن بشم عموی من باید این دفتر تموم بشه ب 

خطاکاره تا روزها خودم رو محکوم به تقاص پس دادن 

 بکنم.
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هر چند خود اون مرد نخواسته که گناهش رو ببخشونه  

ی تالشم رو واسه وجدان نیستم. من همهاما من بی

 کنم.ین ماجرا میدرست شدن ا

 کنم.گیرم و دفتر رو باز مینفس عمیقی می

 

کردم، خیلی کم، اینقدر که امروز یه کمی آرایش 

 های سفید از استرسم یه کمی رنگ بگیره.لب

زنم اینکارو با رُژ مامان کردم، همونی که لبخند می

شهین خانوم زن عباس آقا پارسال از مکه براش آورد، 

 وش بو.رنگه هم خ هم خوش
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گه بعد اون رفتاره بابا اما یه حسی تو دلم هست که می

 ن رو بخواد.عمراً دیگه پرهام م

 خواد؟یعنی می

ذارم و چند تا نفس عمیق دستم رو روی قلبم می

 کشم، تا آروم بشم.می

 

اینکه االن پرهام توی اون خونه منتظرمه یعنی هنوز 

 خواد.من رو می

ه حرف جالل گوش کنه و وگرنه چه دلیلی داشت که ب 

 بره سر قرار؟

 

 ندازم. نگاهی به اطراف کوچه می
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شم، دستم رو دراز ی که مطمئن میاز نبودن کس

 زنم.کنم و با کلون در دو تا تقه به در میمی

 

 بینم. شه؛ ولی من کسی رو نمیدر خیلی زود باز می 

 

 زنم.لبخند می

دلتنگ شده ها نداشت، البد خیلی پرهام از این عادت 

 کنه و پشت در پنهون شده.که داره باهام شوخی می

 

ل از این فراق طوالنی مدت گیرم و خوشحانفسی می

شم و به محض برگشتنم با دیدن وارد خونه می
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بنده و چفتش رو هم ی جالل که در خونه رو میچهره

 گیره.ندازه نفسم میمی

 پس پرهام کجاست؟

 

 گم:م و بریده میدآب دهنم رو پر صدا فرو می

 

 س... سالم... پر... رهام کجاست؟ -

 

ا سر به داخل اشاره کنه و بهاش رو ریز میچشم

 کنه.می

 

 برو داخل. -
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ی خوای اینجا تو حیاط ببینیش؟ همهنکنه می 

 ها به اینجا دید دارن دختر.همسایه

 

 کشم.نفس راحتی می

 من به جالل اطمینان دارم.

هیچوقت به حرفش گوش شاید اگه جهان بود  

 کردم؛ ولی جالل هر چی باشه نامرد نیست.نمی

 

و وارد اتاق کوچیک خونه باغ  دمسری تکون می 

 شم.قدیمی خانوادگی مون می
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های قرمزی که کف همه جا مثل همیشه مرتبه، فرش 

هاش که دورتا دور اتاق خونه رو پوشونده و پشتی

 چیده شده.

 

دم و با ندیدن پرهام نگاهم رو به اطراف چرخ می

 ترسم.می

چرخم نکنه واقعاً قرار نیست که بیاد؟ به عقب می 

 بنده.شه و باز چفت در رو میجالل وارد خونه می

 

 جالل چه خبره اینجا؟! -

 پس پرهام کجاست؟ قراره بیاد؟
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ش من رو به شه و فریاد یکبارههاش عمیق میاخم

 ندازه.وحشت می

 

کشی اینقدر اسم ، خجالت نمیو سلطانببند دهنت -

 دونی من چقدر عاشقتم؟و میاری، وقتی میاون عوضی

 

 دم.سیده آب دهن تلخ شدم رو با وحشت فرو میتر

من اینجا توی این خونه وقتی کسی خبر نداره، پیش 

 کنم؟جالل چیکار می

 

 درو باز کن من برم. -
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بری!؟ کجا بری؟ تو دیگه قرار نیست جایی بری،  -

و و بکار بندازیی پوکتمونی تا اون کلهدر اینجا میاینق

 میدی یا نه؟قبول کنی باید زن من بشی فه
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 ۳۹۱پارت#

 

 

دم و چند قدم به عقب سرم رو ناباور تکون می

 دارم. برمی

ترسم اون خشم تو االن دیگه من از جالل هم می

ده با جالل همیشه آروم و مهربون نگاهش نشون می

 ف نیستم.طر
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 مزخرف نگو جالل، من عاشق پرهامم. -

 

کشه و اینبار مشتش رو به دیوار کناری باز فریاد می

 کوبه.می

نگاهم رو از جای مشتش که روی کچ دیوار مونده 

 دم.گیرم و به صورت سرخش میمی

 

نگو عاشق اون حیوونی، منم عاشق  خفه شو، اینقدر -

 بینی؟و نمیمن و شناختم. چراتوام. از وقتی خودم

گیره صداش رو پایین میاره و بازوهام رو تو چنگ می"

 "گیره اینقدر محکم که دردم می
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و ببین... تو . منمیرم، اینو بفهمسلطان من بدون تو می

  .و ببینرو خدا، فقط یه بار عشقی که بهت دارم

کنم یادت بره که پرهامی دونی، یه کاری میاصالً می

 ذارم.و برات میو زندگیمه. جونهم وجود داشت

 

کنه و انگار اصالً هاش داره بازوهام رو خورد میپنجه

 نالم:متوجه این نیست، با صورت جمع شده می

 

 آی دستم. -

 

 کشه.هاش رو عقب میها دستمثل دیونه
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ام کنه و یهو شونهه نگاهم میهای درشت شدبا چشم 

 گیره.رو می

کنه به بوسیدن ارم شروع میاز روی پیراهن آبی گلد 

 گه:بوسه و میبازوهام، تند تند می

 

ببخشید، بخشید، غلط کردم حواسم نبود، سلطان  -

 بمیرم نبینم دردت گرفته.

 

 کشم. وحشت زده خودم رو عقب می

 هام رو بگیرم.تونم جلوی ریزش اشکحاال دیگه نمی

 

 خوام برم.ولم کن، تو دیوونه شدی باز کن درو می -
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 .کنهباز اخم می

 

مونی تا تکلیف تونی بری، اینجا میهیچ جا نمی -

 پرهام لعنتی روشن بشه.

 

 دم.های لرزونش مینگاهم رو به دست

 این رعشه واسه چیه ترس یا عصبانیت؟

 

 مونی یعنی چی جالل؟اینجا می -

 کشتمون این کارو با من نکن.اگه بفهمه میبابام 
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 ده.یسرش رو به طرفین تکون م

 

و و ببینی، عشقمهر کاری کردم، هر کاری که من -

ببینی، اما تو هر بار منو نادیده گرفتی، هزار بار مردم 

 برات. چی کم داشتم از پرهام چی؟

 های سبز نداشتم؟خوشتیپ تر نبودم؟ چشم 

 چی سلطان؟

 

روسری سفیدم رو باال میارم و صورتم رو پاک ی گوشه

 کنم.می

 

 رو دوست دارم ولی مثل داداشم...جالل من تو  -
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 کنه.ی گوشم رو پاره میاینبار فریادش پرده

 

 بسه، بسه سلطان، من قراره مردت بشم همین... -

 

 ندازه.نگاهی به سر تا پام می

 ره و باز از پشت قفلشخیلی زود از در بیرون می

 کنه.می

دوام و همزمان با از شوک که بیرون میام سمت در می 

 زنم:وبیدن بهش جیغ میمشت ک
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ری؟ باز کن درو... من اگه نرم خونه جالل؟ کجا می -

 کشه، تو رو خدا جالل با آبروم بازی نکن.و میبابام من

 

 گیره.کنم که نفسم میکشم و گریه میاینقدر جیغ می

خوام اون با سکسکه از جالل میشینم و پشت در می 

خیلی وقته که رفته و  در لعنتی رو باز کنه، اما انگار اون

 شنوه.صدای من رو نمی

 

 

 

 کنم.هام رو پاک میبا کف هر دو دستم اشک
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ی لعنتی که هنوزم چه خبر بود توی اون گذشته

 کنه؟ هاش داره مارو نابود میترکش

 

 رده؟این چه کاریه که جالل با سلطان ک

 اصالً قصدش چی بوده؟ 

حتماً هست، اگه اون تجاوز کار عمو پرهام بوده که  

 چون سلطان خانوم تأیید کرد...

کنم، ولی اسمی برده نشد، یعنی سپاس مکث می 

 نگفت پرهام یا سلطان خانومم همین طور.

شم کالفه واییی خدا چه خبره من دارم دیوونه می 

 دم. سری تکون می
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 کنه.م میفهبغض داره خ

مگه دردم یکیه. چند ساعت از رفتن سپاس گذشته و  

 خبری ازش نیست.هیچ 

 هورتاشم نتونسته پیداش کنه.

گردن و هر جایی حتی گندم و شکرانه هم دنبالش می 

 که بلد بودن گشتن و خبری از سپاس نبوده.

 

ش رو واسه چندمین بار نا امید از جواب دادن شماره 

 گیرم. می

 گیرم. ده ولی مینم جواب نمیدومی

 

 زنه.من قلبم توی دهنم می
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 یی سرش بیاد؟نکنه بال

اون خونی که از بینیش جاری بود یه لحظه هم از  

 ره.هام کنار نمیجلوی چشم

 

های شمارم و با انگشتم روی خطهارو نا امید میبوق

اون دفتر که بیشتر شبیهه یه داستان غمگینه خط 

 کشم.می

 

های آویزون گوشی رو پایین میارم تا قطعش کنم با لب

 گیره.پیچه و قلبم ضربان میکه صداش توی گوشم می

 

 نسیم؟ -
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 ۳۹۲پارت#

 

 

بُره و آروم پچ صدای گرفته و لرزونش نفسم رو می

 زنم.می

 

 جواب دادی؟ -

 

 شد جواب تو رو هم ندم ولی نتونستم.کاش می -

 

دم و پایین موهام رو به بازی هام رو به هم فشار میلب

 گیرم.می
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 ادی.خیلی زنگ زدم جواب ند -

 

 ، سایلنت بود بعدشم که بقیه زنگ زدن.ندیدم -

 

 کجایی؟ -

 

 کنه؟جهنم، چه فرقی می -

 

کنه بیا خونه تو قرار دادمون تنهایی من نبود فرق می -

 بود؟
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شه و صداش نفس عمیقش توی گوشی پخش می

 ره.تحلیل می

 

 و االن هست.تو قرار دادمون خیلی چیزها نبود -

 

 گم:کنم و با احتیاط میر میلبم رو با زبون ت

 

حتی واسه من ولی مقصر  چیزهایی که شنیدم سخته، -

 مادرت...

 

 .پره تو حرفممی
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 دونی تو واسم خود سرابی.نسیم؟ می -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

خواد حرف رو عوض کنه پس من خوب فهمیدم که می

 دم.دل به دلش می

 

 چرا؟ -

 

کنم ه دراز میو کهامی ولی دستمجلوی چشم -

 تونم بگیرمت. چرا نسیم؟نمی

 واستم از این دنیا؟مگه من چی خ 
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 کشم.آهی می

 

 شه.خودتو نباز همه چی درست می -

 

 زنه:پوزخند می

 

 چطوری؟ -

و باختم. چی دارم که و باختم هویتمی زندگیممن همه 

 به خاطرش احساس غرور کنم؟

 من حتی غرورمم باختم.
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از لحن غمگینش رو پر صدا بیرون نفس حبس موندم 

م صدای شکستن قلبش رو ی وجوددم. من با همهمی

 کنم ولی چیکار کنم براش؟شنیدم من درکش می

 

 ی اینا هنوز چیزهای قشنگی داریم که...با همه -

 

ست، بچه ای که نیومده توی یه دنیا منظورم این بچه

غم اسیر شده. اما پوزخند غلیظش صدام رو قطع 

 دم.هام رو روی هم فشار میکنه. پلکمی

 

و از دست داد ی اونجایی قشنگیشآره ولی... زندگ -

 که ما چشم بسته اعتماد کردیم.
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 به کیا؟ -

 

 گه:کشه و با صدای پایین تری مینفس عمیقی می

 

هایی که گفتن مَردن ولی ته نامردهای به حرومزاده -

 عالم بودن.

 

 انگار وجود ندارن. هوم؟ تونیم بذاریمشون کنار،می -

 

 گذاشتم کنار. -
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دم و با صدای پایینی دم رو فرو میآب دهن تلخ ش

 گم.می

 

خوام یه چیزی بهت بگم یه چیزی که شاید بیا می -

 و خوب کرد...حالمون

 

 میام ولی تو االن بگو... -

 

 کشم.لب پایینم رو زیر دندونم می

 

 

 چشم... شه باید ببینمت تا بگم چشم تونمی -
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 کشه.پوفی می

 

مونم بریم ا نمیباشه میام عمارت دنبالت، اونج -

 ی من.خونه

 

 نالم:می

 

مادرت گناه داره از لحظه ای که رفتی داره خون گریه  -

 کنه.می

 

 غره:شه و عصبی میصداش خشن می
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ت کرده اون مقصر تجاوزی که عموی حرومزاده -

 نیست.

 

 حرف... م... ما باید... باهاشون -

 

، ای هم نموندهحرفی نمونده نسیم، دیگه مالحظه -

کنم، بالیی سرش میارم که تو و سیاه میروزگارش

و بده. نابودم کرده نسیم، همین دنیا تقاص نابودیه من

 بخشمش.و ازم گرفته، نمیهویتم

 

 گیره.ی وجودم رو میوحشت همه
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این لحن پر از نفرت چیزی نیست که بگم به این  

شه و همینجوری یه چیزی داره از احتی فراموش میر

 گه.یت میسر عصبان

 هارو با اطمینان ادا کرده.سپاس دونه دونه اون جمله

من چطور تونستم عاشق مردی بشم که دشمن  

 مه وای من عاشقش شدم وای...خانواده

 

 هستی؟ -

 

 از بهت بیرون میام.

 

 هستم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

مکث "ی من حاضر شو میام دنبالت بریم خونه -

 ی ما.خونه "دهکنه و ادامه میمی

 

 گم:نم جدی تر از هر وقت دیگه ای میکاخم می

 

 شده. بینم. از نظر من این قرار داد تموملزومی نمی -

 

 کنه.کمی مکث می

 

 شم!؟متوجه نمی -
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من تا زمانی کنارت بودم که تو به عمو پرهام کاری  -

داره بودنم وقتی نداشته باشی، االن دیگه لزومی ن

 گی.اینجوری با نفرت از نابودیش می

 

 مزخرف نگو نسیم، تو داستانت با بقیه فرق داره. -

 

و این و ببازمهیچ فرقی نداره، قرار نشد من زندگیم -

 دعوا ادامه داشته باشه.

 

 کشه.اینبار خشن تر فریاد می
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شه، پس برو این دعوا فقط وقتی من بمیرم تموم می -

و جمع کن تو جات پیش منه تا وقتی زنده توسایل

 هستم.
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 ۳۹۳پارت#

 

 

شه پس برو این دعوا فقط وقتی من بمیرم تموم می -

و جمع کن، تو جات پیش منه تا وقتی زنده وسایلت

 هستم.

 

 کنم عمیق تر از قبل.م اخم میمن
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رم پیش خانوادم. پیش سپاس تموم شد، من می -

 ش متنفری.پرهامی که تو از

 

کشه و من گوشی رو کمی از گوشم فاصله باز فریاد می

 دم.می

 

 مزخرف نگو... -

کنم لعنتی ی کافی داغونم، دارم سکته میمن به اندازه 

 بفهم اینو، بری؟ کجا بری؟

ی بری؟ تو مال منی، تنها چیزی که دارم تونمگه می

 فهمی؟می
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قطره اشک چکیده روی صورتم رو با پشت دست 

 گیرم.یم

 

پس تمومش کن، دست از این مسخره بازی بردار،  -

 چه اهمیتی داره پدرت کی بوده؟

 اونی که با عشق بزرگت کرده همون بهت هویت داده. 

 

ش رو پاره پرونه داره حنجرههام رو میفریادش شونه

 کنه.می

 

تمومش کن، واسه من داستان نگو، من خوب  -

 دونم باید چه غلطی بکنم.می
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 گم:تر میشم و محکماز جام پا می

 

گیرم. و ازت میباشه، پس منم تنها چیزی که داری -

 جنگ برابریه مگه نه؟

 

 ناله:کنه و میباز مکث می

 

 هامه متنفرم.از خونی که تو رگ -

و آدم های توئه هم متنفرم. از عالمی که تو رگاز خون 

 و به گوه کشیدن.متنفرم که زندگیم
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و ندیدی، خوای بکن نسیم، تو یه بارم منمیهر کاری  

و ندیدی، االن فهمیدم فقط به خاطر و پا زدنمدست

 پرهام با من بودی تا اون آسیب نبینه.

خسته شدم هر جا که راحتی برو، ولی بدون من دست 

کشم، اگه بری تو هم دشمنمی. از این انتقام نمی

 دشمنم نشو نسیم... نفسم باش.

 

 کنه.ده حرفی بزنم و تماس رو قطع مییدیگه اجازه نم

زنم زیر گریه، به من با دلی که بدجوری شکسته می 

 گفت برو؟ به همین راحتی؟

ها رو زدم تا اصرار کنم دست از ی این حرفمن همه 

 خیال بشه و بتونیم زندگی کنیم.داره، تا بیاین انتقام بر
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 من به داشتن این بچه با وجود خودش راضی بودم. 

تونیم مثل زن و اما اشتباه کردم ما هیچوقت نمی 

های واقعی بشیم، وقتی این درد بزرگ باهامون شوهر

 عجین شده.

 

 گیرم.یهویی ترین تصمیم زندگیم رو می 

گیرم و خیلی زود جواب میی مهرانه رو با عجله شماره 

 ده.می

 

 سالم عزیزم. -
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وام سقط خپیدا کن می سالم مهرانه آدرس یه دکتر -

 کنم.

 

 گه:کنه و متعجب میکمی مکث می

 

 دونه؟زده به سرت!؟ سقطه چی، سپاس می -

 

 کشم.فریاد می

 

و تونه منمن احمقم، احمقم که فکر کردم سپاس می -

شمنشم... من، عموم، مادرم، این بچه رو بخواد، من د

 م.خانواده
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 باشه آروم باش. -

 

 تونم...نمی -

خوام طالق بگیرم لعنت به من می خوام سقط کنم،می 

 من که عاشقش شدم.

 

ها انگار ریم، ثانیهجفتمون توی سکوت عمیقی فرو می

 کش میاد.

 گه:بندم و مهرانه با احتیاط میهام رو میچشم 

 

 نسیم؟ -
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 نیدم تو عاشق سپاس شدی؟درست ش 

 

 ی دردناک.زنم زیر گریه یه گریهمی

 

 من مگه آدم نیستم؟ -

و دیدی که با اون همه محبت عاشق نشه. یکدوم زن 

دادم که حسی ندارم، هی داشتم به خودم امیدواری می

 ولی دارم. 

 مهرانه عاشقشم چند ساعته نیست نفسم گرفته.

 

 عاشقش شدی چرا...گریه نکن، آروم باش، حاال که  -
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 پرم تو حرفش.می

 

 عقل که نیستم.عاشقم که عاشقم... بی -

و نابود کردن عمو رو داره اون انتقام سپاس کوره، فقط 

بینه، این وسط به گند کشیده شدن زندگی منم مهم می

 نیست. 

 .کنمگه نابودش میکشمش، میگه میمی

 

 عصبی بوده یه چیزی گفته. -

 

و بکن، اول باید از شر این اری که گفتممهم نیست ک -

 بچه خالص بشم.
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 نسیم چرت... -

 

 کشم.جیغ می

 

 که گفتم بکن. کاری -

 

 کنم.باشه نکن اینجوری پیدا می -

 

 همین فردا. -
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 ۳۹۴پارت#
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*** 

 

 

گیرم و خیره نگاهم رو از دیوارهای اون اتاق کثیف می

م به میز خالی روبه رو دستی به پیشونی عرق کرده

 کشم.می

 

 کنم.اینقدر استرس دارم که دارم سکته می

 کنم؟ت خونه چیکار میمن اینجا توی این کثاف 
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انه حاضر نشد همراهیم کنه، گفت شریک قتل حتی مهر

 شه.نمی

اما من با لجبازی پاشدم اومدم توی این خراب شده  

 که هنوز دکترش رو ندیدم.

 این چه دکتریه که منشی هم نداره؟

 

صدای جیغ زنی که قبل از من وارد اتاق شده باعث 

م هم ه چونهشه و این لرزش بهام میلرزش دست

 کنه.سرایت می

خوره و من از هام به هم میال به وضوح دندونحا 

 زنم.استرس دارم یخ می
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با نشستن دست گرمی روی دستم نگاهم رو از اون در 

دم. لبخندی گیرم و به زن کناریم میسبز رنگ می

 گیره.زنه و با دست آزادش یه شکالت سمتم میمی

 

 رت افتاده.بگیر عزیزم، ترسیدی فشا -

 

 گم:ازم و با صدای پایینی میندسرم رو باال می

 

 خوره.خوام، حالم بهم میممنون نمی -

 

 بد ویاری؟ -
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 کنم.متعجب نگاهش می

 

 چی؟! -

 

 زنه.لبخند می

 

 کنه؟گم ویارت سخته، اذیتت میمی -

 

 ندازم.شونه ای باال می

 

 چند روزه حالت تهوع دارم ولی در کل همه چی بو -

 ده.می
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ماه اول اینجوریه چرا اینجایی  خب اینا که طبیعیه، -

 خوای؟دخترم بچه رو نمی

 

 ندازم.سرم رو باال می

 

 بهتره به دنیا نیاد. -

 

خوادش؟ خودش کجاست چرا تنها پدرش نمی -

 اومدی؟
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پرسه، سکوتم رو گیرم چقدر سؤال میلبم رو گاز می"

دونه میپدرش  "دهبینه خودش ادامه میکه می

 ؟ خوای بچه رو بندازیمی

تونه دونی که اگه راضی نباشه میدونه تو میاگه نمی

 دی.ازت شکایت کنه؟ تو داری قتل انجام می

 

 دم.سرم رو با ترس تکون می

 

 زنین؟!ها رو میچرا این حرف -

 اصالً خودتون چرا اینجایین؟ 

 

 نم.هارو بزو خدا فرستاده تا این حرفتو فکر کن من -
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 ن چند وقتشه؟دونی اون جنیتو اصالً می 

دونی با این کار چه دردی قلب داره یا نه؟ دخترم می 

 دی؟و اون بچه میبه خودت

خوای بچه تو تیکه تیکه های خودت میتو با دست 

 کنی؟

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا قورت می

من به اینا فکر نکردم. اینبار من دستش رو با وحشت 

 گیرم.می

 

 وچولوئه.کنه؟ آخه خیلی کم حس میبچه -
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 زنه.باز لبخند می

 

کنه عزیزم، اگه از سه ماه بیشتره حتی االن حس می -

 شنوه قربونت برم.و میصدامون

 

 گیرن.هام از هم پیشی میدست خودم نیست که اشک

خدایا من چقدر بدبختم، این چه سرنوشتیه که واسه  

 من نوشتی؟

 

 شو برو الاقل بیشتر فکر کن.تا دیر نشده پا -

 

 شم.ز جام پا میا
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این چه تصمیم احمقانه ای بود که من گرفتم؟ چطور  

تونم یه تیکه از وجودم رو بکشم اونم با خواست می

 خودم؟

اصالً چه اهمیتی داره سپاس باشه یا نه، من و این  

کنم حین شیم. نگاهش میبچه خودمون یه خانواده می

 گم:می باال کشیدن بینیم

 

و هیچوقت فراموش طفتممنون خانوم، این ل -

 کنم.نمی

 

زنه و من سمت در قدم تند تو جوابم فقط لبخند می

 کنم.می
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شه و من با اما یه قدم مونده بهش برسم که در باز می 

میرم. شه میدیدن فردی که با وحشت وارد اتاق می

 کنه؟سپاس اینجا چیکار می

 

 شه.درشت میهاش با دیدن من چشم 

و بنرهایی که به دیوار آویزونه و اون  با نگاه به اطراف 

ده و با همه عکس نوزاد صورتش یکباره تغییر رنگ می

 گه:صدای خشن اما زیادی پایینی می

 

 کنی؟می غلطی چه اینجا تو - 
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 ۳۹۵پارت#
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 کنی؟تو اینجا چه غلطی می -

 

سه گفتن یه کلمه تقال رم و واترسیده یه قدم عقب می

 کنم.می

 کنه؟!سپاس اینجا چیکار می 

 از کجا فهمید من کجام؟ 

من بارها خشم این مرد رو دیدم ولی هیچوقت  

 .هاش این مدلی نشده بودچشم

 کشه:اینبار فریاد می 

 

 با تو ام الل شدی؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بینم که اون زن از جاش بلند ی چشم میاز گوشه

 شه.می

دارم که درد بدی تو کمرم به عقب برمیدیگه  یه قدم 

 پیچه.می

بدنم از وحشت زیاد ضعف داره االنه که از ترس  

 بمیرم. بریده به حرف میام.

 

 من من... -

 

 زنه.و باز فریاد می کنهحرفم و قطع می

 

 و بکشی نسیم؟ی مناومدی بچه -
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 برم تا آرومش کنم.دستم رو جلو می

 

 سپاس... آروم باش...  -

 

 یه قدم جلو میاد.

 ده.گیره و تکونم میبازوم رو می

 

چطوری آروم باشم تو مگه حامله ای؟ چرا به منه  -

 و نذارم آبغیرت نگفتی؟ چرا نگفتی تا بمیرم براتبی

تو دلت تکون بخوره، پاشدی اومدی اینجا جون منو 

 بگیری نسیم؟
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 گه:اون زن جلو میاد و با آرامش می

 

 نومت بارداره نترسونش.آقا آروم باش خا -

 غره:کنه و میسپاس با خشم بهش نگاه می

 

 تو ساکت. -

 

 گیرم.لبم رو با خجالت گاز می

دکتر شه و اون خواد چیزی بگه که در باز میزن می 

 مسن زیادی بد اخالق بیرون میاد.

 شه عوق بزنم.خون روی روپوش سفیدش باعث می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

رو بیشتر  فریادش با اون صدای مردونه وحشتم 

 کنه، مگه هنوزم دکتر زنان مرد داریم!؟می

 

و بکشی تا با سپاس تنها نشم. این خدایا بهتره من 

 چه گندیه خورده به زندگیم؟

 

و انداختین رو سرتون؟ برین تونچه خبره اینجا صدا -

 بیرون ببینم.

 

های گشاد ندازه و با چشمسپاس ابروهاش رو باال می

های وحشت زدم. انگشت شمشه تو چشده خیره می
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گیره و سرش رو به ش رو سمت اون مرد میاشاره

 کنه.تر میصورتم نزدیک

 

ناموس بندازی هوا و پیش این بیخواستی لنگاتمی -

 و بکشه؟ی منبکنه بچهتا دست 

 

 ندازم.ی نه باال میترسیده پشت هم سرم رو به نشونه

 

 ... به خدا.دونستم بنه... نه نمی -
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های بلند سمت اون گیره و با قدمنگاهش رو ازم می

ره دکتری که واسه بار دوم دستور داده بیرون بریم می

 کشه:و فریاد می

 

 چه گوهی خوردی؟ -

 

شه و من وحشت زده صورتش کوبیده میمشت اول تو 

 کشم.جیغ می

 شه.دکتر شوکه به عقب پرت می 

های دکتر رو شونهاز تو اتاق یه مرد دیگه بیرون میاد و  

 کشه:گیره و روبه سپاس فریاد میمی
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 کنی مرتیکه؟چه غلطی داری می -

 ناموس من تو این اتاقه.

 

 ندازه روی سرش.سپاس صداش رو می

 

و انداختی زیر دست غیرت، ناموسترسرت بیخاک ب -

 این دیوث شاکی هم هستی؟ تف به شرفت بیاد.

 

کنه، درگیر اینبار اون مرد سمت سپاس حمله می

 گیره.شن و زد و خوردشون باال میمی
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گیره و اون زن بینم که دکتر با گوشیش شماره میمی  

ن گیره. حین نگاه کردزیادی مهربون زیر بازوم رو می

تونم براش کاری بکنم صداش به اون دعوایی که نمی

 شنوم.رو می

 

دکتر شوهرمه، هر روز میام اینجا تا یکی مثل تو رو  -

ش، دم شوهرت گرم کاش پشیمون کنم از کشتن بچه

 زد.محکم تر می

 

زنه باعث مشتی که اون مرد تو صورت سپاس می

 شه جیغ بزنم و درد کمرم دوبرابر بشه وای خدامی

 م، این درد کمر و شکم چیه؟بچه

 کنم.گیرم و با درد صداش میدستم رو به شکمم می 
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 سپاس؟ آی.... -
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 ۳۹۶پارت#

 

 

 ده. چرخونه و اون مرد رو هول میسرش رو سمتم می

زنه تا دوئه و زیر پام زانو میوحشت زده سمتم می

صورتش مقابل صورت منی که سمت زمین خم شدم 

 قرار بگیره.

 

 جان... جانم نسیم چی شدی؟ -
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 گیرم.لبم رو گاز می

 

 میرم.کنه االن میسپاس درد می -

 

 ذاره.روی کمرم میش رو شه و دستاز جاش پا می

 

من بمیرم، من بمیرم تو درد نکشی، چی شدی  -

 عمرم؟

 

خواد دست بندازه زیر زانوم که صدای دکتر بلند می

 شه.می
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 تکونش نده جَوون. -

 

 شه. نگاهم بهش کشیده می

دستمال کاغذی رو روی دماغش گذاشته تا از 

 غره:خونریزی جلوگیری کنه و سپاس می

 

 مزاده.و حروتو خفه ش -

 

دم تا آروم باشه، و فشار میگیرمبازوی سپاس رو می

 لرزونه.تا تموم کنه این فریادهایی که تنم رو می

 

 سپاس؟ -
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 جانم، جان؟ -

 

دکتر جلو میاد و با یه چشم غره به سپاس، رو به من 

 گه:می

 

کنی دردت چطوره دختر، فشار میاره بهت؟ حس می -

 رحمت انقباض داره؟

 

 گم:ندازم و با درد میاال میرو ب سرم
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و به رونم ولی زنه به شکممدونم، از کمرم مینمی -

 فشار نه.

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 متوجه شدی خونریزی چیزی داری یا نه؟ -

 

ندازم و نیم نگاهی به سپاس و صورت کبودش می

 ندازم.سرم رو باال می

 

 نه ندارم. -
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ببرش، دردش به  وردار "گهروبه سپاس می "خوبه  -

خاطر استرسه، تا یه ربع دیگه قطع نشد برین 

بیمارستان، الزم نیست بغلش کنی استرس افتادن 

 کنه.بیشتر اذیتش می

 

 گه:ده و رو به من میسپاس جوابی به دکتر نمی

 

 بریم. -

 

 کنه.حرف دکتر خجالت زدم می
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خواین واسه یه لجبازی نیاین و که میبچه ای -

ا هم اینجا ننشستیم که بچه بکشیم. ین، مبنداز

 خوشمونم نمیاد، ولی یه بدبختی مجبوره.

 تونی نگه دار.شما می

 

کنه و رو به دکتر م قفل میسپاس دستش رو دور شونه

 گه:می

 

چه پدر مادرش بخوان چه نخوان تو قاتلی قاتل کلی  -

 بچه.

 

 ده.دکتر جوابی نمی
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شم این چه می همراههای خیلی آروم با سپاس با قدم 

 ترسیه؟

خواستم این بچه رو تا همین ده دقیقه پیش می 

بکشم، االن ترس از دست دادنش و دارم. از در که 

 گم:زنیم با بغض میبیرون می

 

 سپاس بچه چیزیش نشه؟ -

 

 کنه.م سفت تر میی دستش رو دور شونهحلقه

 

 تو چیزیت نشه. -
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 کنم.نگاه می یمرخشکنم و به نمی هام رو آویزونلب

 

 خوای؟بچه رو نمی -
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 ۳۹۷پارت#

 

 

 خوای؟بچه رو نمی

 

 کنه. چپ نگاهم می

گیرم، واسم تأسف رو می یه نگاه که خیلی زود حسش

 خوره، واسه عقل کمم.می
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خواست اون همه داد و فریاد واسه اگه بچه رو نمی 

 چی بود پس؟

 

و ازم پنهون شدنممگه اهمیتی هم داره وقتی پدر  -

تونم از ذوقش بمیرم کردی، وقتی من همین االن می

 و ازم گرفتی.اما تو شانسش

 

 دم.رو جلو میهام ندازم و لبسرم رو پایین می

 

کنه من خودم خب االن که فهمیدی چه فرقی می -

 چند روزه فهمیدم.
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فهمم چقدر ده و من تازه میبهت زده جوابم رو می

 کنم.زبونی هم می پروام که بلبل

 

 تو مطب غیر قانونی سقط فهمیدم. -

 

 کنم.بغض می

 

خواستم بکشمش، فقط عصبی بودم. فکر کردم نمی -

کر کردم چرا باید یه بچه از دشمنت خوایش، فنمی

 بخوای.

 

 گه.کنه و هیچی نمیمتأسف نگاهم می
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خواد دست از سرم برداره این درد لعنتی هم انگار نمی 

 کنه.رو جمع میکه صورتم 

 

زنیم که بالفاصه از اون حیاط کثیف کوچیک بیرون می 

شن و سپاس با نگاه دو تا مرد با عجله وارد حیاط می

 گه:ون میچپی بهش

 

 و بزنن.سگ پدر اینارو خبر کرده من -

 

 زنم.ترسیده به بازوش چنگ می

 

 وای خدا مرگم بده زودباش بریم. -
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صورتش رو به صورتم ایسته و یه قدمی ماشین می

ده و خشن کنه. فکش رو روی هم فشار مینزدیک می

 غره:می

 

و اول مزه کن نسیم. چیزهایی که به زبون میاری -

 و که اسم مرگ بیاره روشنه؟بُرم اون زبونیمی

 

جای ترسیدن از این لحن زیادی خشن، لبخندی 

هام مهارش شینه که با گاز گرفتن لبی لبم میگوشه

 م.کنمی

هاش رو ریز شه و چشمهام کشیده مینگاهش به لب

 کنه.می
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گه اما می  "پدرسوخته "زیر لب یه چیزی شبیهه  

 دی آروم به زبونش آورده.مطمئن نیستم، آخه زیا

 زنه.نگاهم بهشه که ریموت رو می

 کنه.کنه و با سر اشاره میدر جلو رو باز می

 

 خوای عقب دراز بکشی؟می -

 

 نه. -

 

 س بشین.پ -
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گیره حین جا می شم و خودشم پشت فرمونسوار می

 ندازه.استارت زدن نیم نگاهی بهم می

 

 بریم بیمارستان؟ -

 

 ندازم.مظلوم باال میسرم رو خیلی 

 

شم به خدا، از اینجا نه، تو آروم باشی من خوب می -

شی بریم فقط. همش از استرسه اینجوری عصبی می

 ترسم.ازت می

 

 افته.کنه و حین غر زدن راه میهم میچپ نگا 
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ی گه انگار من آوردمش اینجا دخترهیه جوری می -

 خیره سر.

 

 :پرسما احتیاط میکنم و بلبم رو با زبون تر می

 

 چطوری فهمیدی من اینجام؟ -

 

ی فندق مغز گفت، تازه فهمیدم تو یه اون مهرانه -

به من  فندقم مغز نداری که الاقل مثل اون یه نشونه

 بدبخت بدی.
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هام رو آویزون کنم و لبموهام رو زیر شال مرتب می

 کنم.می

 

 م؟گفت من حامله -

 

ره و حین تنظیم بیرون میی زیادی باریک از اون کوچه

 گه:کردن آینه می

 

 "فهمی نه، فقط آدرس داد گفت برو خودت می -

چطور دلت اومد این کارو بکنی چرا به  "کنهنگاهم می

 نگفتی؟ من
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 ندازم.سرم رو پایین می

 

 خواستم بگم نشد بعدم اون اتفاقا....می -

 

ه تونستی با دادن خبره حاملگیت من مرده رو زندمی -

 کنی نسیم ولی دریغ کردی.

 

 گم:بغض کرده می

 

به چه امیدی وقتی تو دست از این انتقام حال بهم  -

 کشی.زن نمی
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 کوبه.مشتش رو روی فرمون می

 

اینقدر از اون انتقام حرف نزن، یه لحظه هم که من  -

ندازی اون عموت چقدر می یادم نیست تو یادم

 شرفه.بی

 

 زنم.دم و با خشم فریاد میهام رو بهم فشار میلب

 

 شعور.عموی من پدره توئه بی -

 

 کنه.های درشت شده ناباور نگاهم میبا چشم
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ارم پشت گیرم، وای خدا من دحرصی لبم رو گاز می

 زنم.هم گند می

 

 گه:کنم که با صدای پایینی میسکوت می

 

 ی مادرت؟ری عمارت یا خونهمی -

 

 کشم.نفس عمیق می

کنم؟ خب وقتی مورد باز مینقدر دهنم و بیچرا من ای 

 گی الل شو دیگه دختر.فهمی چی داری مینمی
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خواد زبونم رو محکم گاز بگیرم و یه تو چقدر دلم می

 شه.هم خودم رو مهمون کنم، ولی حیف که نمیسری 

 کنم.به جاش با صدای پایینی زمزمه می 

 

 ببخشید. -

 

 ره.داش باال میاهمیت به لحن زیادی پشیمونم صبی

 

 عمارت یا مادرت؟ -

 

رم پیش مادرم تا هر چی تو دلمه قطعاً با این حال نمی

رو بفهمه من مطمئنم مامان با یه نگاه همه چی رو 
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تونه حدس بزنه و من االن آمادگیش رو ندارم، پس می

 کنم.آروم زمزمه می

 

 عمارت. -
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 ۳۹۸پارت#

 

 

 ده.پاش رو روی پدال گاز فشار می

کنم گیرم و تند تند شروع میناخونم رو زیر دندونم می

 به جوئیدنش.

 ترسم. من از صدای فشردن فکش می
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یده دیگه ره به چهل سالگی نرساینجوری پیش ب

مونه که موقع حرص خوردن دندونی براش نمی

 اینجوری روی هم بکشه.

 

 ری؟تو کجا می -

 

 کنه.چرخونه و نگاهم میسرش رو می

 

 مگه واست مهمه؟ -

 

 جواب بده. -
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کنه و دست منی که تند تند دست آزادش رو بلند می

 ذاره.پام می گیره و رویکنم میناخونم رو با دندون می

 

خوام اینقدر الکل بریزم تو ی خودم، میرم خونهمی -

خواست با تو و کاری که میخونم که تصویر اون دکتر

 هام پاک بشه.بکنه از جلوی چشم

 

 نالم.شرمنده تر از قبل می

 

دونستم اون دکتر مرده، اسمش متین بود، من نمی -

ود، اصالً فکر کردم زنه، وقتی رفتم توی همون اتاق ب

 مش، منشی هم نداشت.ندیده بود
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 دونستم مرده خب؟از کجا می 

 

 ده، با حرص و عصبی.سرش رو تکون می

کنه آروم باشه، لرزه ولی سعی میصداش از خشم می 

دونه که من حتی از این مدل آرامشش هم اما نمی

 ترسم.می

 

 خورد نسیم.وای اگه دستش بهت می -

خون  زدمتگرنه اینقدر میشانس آوردی حامله ای، و

تونی چیزی که ماله منه رو به باال بیاری، تو چطور می

 اون نشون بدی؟
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ذارم کشه و من دستم رو روش میزیر دلم تیر بدی می

 دم.و فشارش می

کنم آرومش کنم اما کشم و سعی مییه نفس عمیق می

 سپاس زیادی غیر قابل پیش بینیه.

 

 د.یه؟ این همه دکتر مرها چدکتر محرمه این حرف -

 

 کشه.فریاد می 

 

اون همه دکتر مرد واسه تو نیست فهمیدی، بمیرم  -

 ذارم بری پیش یکیشون.نمی
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 جوام.هام رو از تو میلب

چشمش یه لحظه سمت دستم که چنگ شکمم شده  

 زنم.ره و من غر میمی

 

 منطق.بی -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو چند بار به نشونه

 

 ینه که هست.منطقم، همآره من بی -

 هه، دکتر محرمه... مزخرفه، مزخرف.

 

 کنم.حرصی جیغ جیغ می
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 کنه.م میداره دیونه

 

 پس تو ام حق نداری پیش هیچ دکتر زنی بری. -

 

 گه:ندازه و خیلی عادی میشونه ای باال می

 

 نمیرم. -

 

 گیرم.پر حرص لبم رو گاز می

ث ری ادامه بدم این بحچه زود تأیید کرد. حاال چطو

 مسخره رو؟
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دم و تخس دست به سینه به پشتی صندلی تکیه می 

 گم:می

 

 رم عمارت.نمی -

 

 برمت پیش مادرت.باشه می -

 

 خوام.نمی -

 

 ندازه.نیم نگاهی بهم می

 

 چته تو نسیم؟ -
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 من هیچیم نیست تو هر جا بری منم میام اونجا. -

 

یلی آروم زمزمه کنم و خسنگینی نگاهش رو حس می

 نه.کمی

 

 چه بهتر. -

 

دونم کنم، خودمم نمیرو توی سینه قفل می هامدست

تونم دهنم و ببندم همین زیاد حرف زدنم چمه فقط نمی

 از عالئم حاملگیه یا نه؟
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و ببری خونه دقم بدی خوای منآره چه بهتر، می -

و و خورد کنی، دلمو همه چیدیگه، داد بزنی، بشکنی

 دونم که...کنی میآب 

 

کنه و حین وارد شدن به خیابون دنده رو عوض می

 ده.اصلی جواب می

 

 و ****فعالً که تو خار دلمون -

 

 گم:کنم و با حرص میهامو درشت میچشم

 

 ادبی.خیلی بی -
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ندازه و من دیگه اون خشم رو از نیم نگاهی بهم می

 گیرم.نگاهش نمی

ه هاش بآرامش از چشم کنم آروم شده و اینحس می 

هایی که االن آبیش دقیقاً کنه، چشممنم سرایت می

رنگ آسمون باال سرمونه همون قدر شفاف و خوش 

 رنگ.

 

 و بفهمی.خوام عمق بالیی که سرم آوردیمی -

 

شه اضافه تری هم هست که میهای قشنگجمله -

 کرد.
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 مثله؟ -

 

 ردی...م کمثل...... داغونم کردی...... بیچاره -

 

 زنه.ی مینیمچه لبخند

 

اینا جواب گوی درد تو دلم نیست، همون ****دی  -

 ده.بیشتر جواب می

 

دم و با یه چشم غره نگاهم رو فکم رو بهم فشار می

 گیرم.ازش می
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ست وقتی هر چی بگم فایدهبحث کردن باهاش بی 

 زنه.حرف خودش رو می

 دم تا خود خونه سکوت کنم.ترجیح می
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 ۳۹۹پارت#

 

 

**** 

 

از لحظه ای که وارد خونه شدیم، با حالت قهر پا شدم 

 اومدم توی اتاق و بیرون نرفتم.
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نگاه متعجبش رو که خیره به منی بود که هنوز سنگینی 

کوبیدم تا وارد اتاق بشم رو پاهام رو روی زمین می

 کنم.پشت سرم حس می

 

صدای سوئیچی که روی میز کوبیده شد، اما یه کلمه  

 .حرف نزد

شاید فکر کرده من به این تنهایی احتیاج دارم بعد  

 گندی که یه تنه به شخصیت خودم زدم.

 

 کنم خیلی پررو ام.حس میگاهی اوقات  

من پدر شدن این مرد رو ازش پنهون کردم، دور از  

 ش رو بکشم.چشمش رفتم بچه
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 رو بکشه. اون وقت اینجا نشستم و منتظرم نازم 

 بکشه.خوام خب مگه چیه می

خوام شوهری که منم مثل هر زن دیگه ای می 

 عاشقشم نازم رو بکشه.

 

 شه.نیشم تا بناگوش باز می

ی هایی که از پشت پنجرههای خونهره به چراغخی 

 کشم.زیادی بزرگ توی اتاق تو دیدمه نفس عمیق می

 

من عاشق شدم، عاشق مردی که هیچ وقت فکرش رو 

 کردم.نمی
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نداخت صداش، حشت به دلم میمردی که همه چیش و

 زد.نگاهش، حتی وقتی با آرامش باهام حرف می

 

 اما االن همه چی فرق کرده.

کنه یه حس خوب ن حتی وقتی با خشم نگاهم میم 

 گیرم.ازش می

 

شد و داد و اصالً ببینم این مرد همیشه وقتی عصبی می 

کرد اینقدر جذاب بود یا من کور بودم بیدار می

 دیدم؟نمی
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بمیرم براش، واسه اون دل داغونش، واسه دردی که  

کشه، واسه فکری که اینقدر خرابه و مقصرش می

 ه.عموی من

رم... یادآوری گندی که عموی من به زندگیشون وا می

 کنه.م رو خراب میزده، دنیای رنگی دخترونه

هاش تونم با این مرد بمونم و تو چشممن چطوری می

 نگاه کنم؟

و بر حسب  شه رفت و آمد داشته باشیمچطوری می

 اتفاق با عمو چشم تو چشم نشه؟

 

وقتی با هر چطوری جلوی چشم سلطان خانوم باشم 

 کشه.بار دیدنم عذاب می
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 زنم. غمگین چنگی توی موهام می

 چه زندگی مزخرفی، چه عاشق شدن تلخی.

 

 نسیم؟ -

 

شه صاف تو جام شنیدن صداش از بیرون در باعث می

 م و فکرم از اون همه افکار آشفته خالص بشه.بشین

رسه، پس قطعاً پشت در صداش از دور به گوشم می

 نیست.

 کنه.کنم که باز صدام میمی سکوت 
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 ضعف کردی. ؟ بیا بیروننسیم -

 

 شم.زنم و از جام پا میلبخند کوچیکی می

چه نازکشی بهتر از این، بعد اون قهر مسخره به فکر 

 ضعف منه؟

 با سپاسه، واقعاً ضعف کردم. حق 

 حتی یادم نمیاد ناهار یا صبحانه خوردم یا نه. 

  

های شلوار کنم و پاچهتب میتاپ قرمزم رو تو تنم مر

 تکونم.جذب مشکیم رو از هیچی می

م نگاه شم و تو آینه به صورت رنگ پریدهخم می

 کنم.می
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شه، چقدر وضع صورتم افتضاحه، هام آویزون میلب 

 ی متحرک شدم.یه مرده مثل

 

 کنم.دستم رو بلند می 

ریزم و یه تیکه از جلوی موهام رو روی صورتم می 

بندم. صورتم و با کش دور دستم دم اسبی میبقیه ر

گیره ولی الاقل از اون وضع شلخته بیرون رنگ نمی

 میام.

 

 زنم.گیرم و از اتاق بیرون مینگاهم رو از آینه می
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کنم و با دیدن اون پیتزای رد می رو راهروی کوچیک 

شه دلم بزرگ روی میز وسط و بخاری که ازش بلند می

 ه.راز گشنگی مالش می

 

بینم. پایین مبل رم سپاس رو مییه قدم که جلو تر می 

روی زمین نشسته و هنوز همون تیشرت و شلواری که 

 صبح دیدم تنشه،

 زنه.با دیدنم لبخند یه وری می 

 

 د؟حبس تموم ش -

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه
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 نه اینکه خیلی مهم بود برات. -

 

ه پایینش ده و به مبلی کسرش رو با لبخند تکون می

 کنه.نشسته اشاره می

 

 شه.بیا بخور سرد می -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

تونم تحمل کنم و بیشتر اینقدر گشنه هستم که نمی 

 شینم.میرم و روی مبل ناز کنم، پس سمتش می
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کنه و لبخندش قلبم رو به تپش خیره نگاهم می 

 ندازه.می

 کنه.اشاره می کشه و با ابروپیتزارو با دست جلو می

 

 بخور. -

 

 خوری؟تو نمی -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

یه کمی به خوردنت نگاه کنم اشتهام که باز شد  -

 خورم.می
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 ۴۰۰پارت#

 

 

 کنم.زون میهام رو آویلب

 

 تونم بخورم.کشم، نمیتو نگام کنی من خجالت می -

 

 کشه.هام پوفی میخیره به لب

های کشه و تا بجنبم لبکمی خودش رو باال می

 کنه.آویزونم رو بوسه بارون می

 گه:شینه میکشه و باز میعقب که می 
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گن غذای روح. حاال بخور این میآخیییش... به  -

 خوبه؟ کنم،نگات نمی

 

گیرم و شرم زده های درشت شدم رو ازش میچشم

 کنم.یه تیکه از اون پیتزای اشتها آور رو جدا می

زنم و حین جوییدنش نفس عمیق با لذت گازش می 

 ش لبخند به لبم میاره.کشم که صدای پر خندهمی

 

 وخته؟تو گشنه بودی یا اون پدر س -

 

 گم:خمو میکنم و ابا دستمال دور دهنم رو پاک می
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 ی من نگو پدرسوخته ها.به بچه -

 

 شه.صورتش جدی می

شه دو دقیقه قبل داشته اینقدر جدی که باورت نمی

 کرده.شوخی می

 

خواستی بدون گفتن هواخواه بچه ای در میای که می -

 به من سقطش کنی؟

 

دستم رو سر جاش  ی تویتیکه پیتزای کوفت شده

 گردونم.برمی
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 کردی؟ودی چیکار میتو جای من ب -

 

 ده.محکم جواب می

 

 کردم.قطعاً به کشتنش فکر نمی -

 

 کنم.هام رو مشت میعصبی دست

 

دونی من چه حسی تو جای من نیستی، تو حتی نمی -

 دارم.

و باختم، نکنه یادت رفته ی زندگیماین منم که همه 

 زندگیتون؟ چطوری اومدم تو
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کردی، انتظار داری  و به خاطر انتقام عقدسپاس تو من 

دونم بشینم به بزرگ کردن بچه ای فکر کنم که نمی

 خوادش یا نه؟باباش می

 

ده و با صدای گرفته ای سرش رو به تأسف تکون می

 گه:می

 

من از همون شبی که عقدت کردم تا همین االن  -

 و آروم نخوابیدم.حتی یه شب

به  م، تو دیگه زخم  نزنن داغونم نسیم، من شکستهم 

 این دلی که دیگه جای شکستن نداره.
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ی این مدت که لمست کردم، بوسیدمت، به این همه 

 شدیم.فکر کردم که کاش جور دیگه ای باهم آشنا می

و شاصالً کاش همون ازدواج صوری که اول برنامه 

 اومد.داشتیم پیش می

با عذاب وجدان خراب کردن  هاموی شبمن همه 

 زندگی تو گذروندم.

 

زنه یا من دارم توهم هاش از اشک برق میچشم

 زنم؟می
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این زندگی اجباری یه جایی باید تموم بشه سپاس  -

ادامه دادنش به نفعمون نیست. ما هر دو داریم آسیب 

 بینیم.می

 

 زنه.نیشخند می

کنم حالش از هر وقت دیگه ای بدتره من درکش می 

ولی این زندگی که هیچیش مشخص نیست رو هم 

 خوام.نمی

 زندگی که همیشه باید ترس توش حرف اول رو بزنه. 

ترسِ بالیی که ممکنه سر سپاس و عمو بیاد یا  

 شه جلوش رو گرفت.برخوردی که نمی
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واسه تو اجباریه، واسه من هیچ اجباری نیست من  -

 خوامت که االن پیشمی.می

 

 .شمشوکه می

دونم چیزی رو که شنیدم چطوری پیش حتی نمی 

 خودم معنی کنم.

ی مستقیم مرد خشن روبه رومه. این اولین ابراز عالقه 

 ده.ندازه و سرش رو تکون مینیم نگاهی بهم می

 

 چیه؟! -

کنی انگار تا حاال نفهمیدی چطوری یه جوری نگاه می 

 میرم؟و میو حرفت مردمواسه هر نگاه
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کنم و دم به اطراف نگاه میرو پر صدا فرو میآب دهنم 

 گم:با احتیاط می

 

 سپاس تو مستی؟ -

 

کنه تا پایین مبل کنه و بهم اشاره میدستش رو بلند می

 پیشش بشینم.

 

 بیا اینجا ببینم قلبم. -

 

 نه دیگه واقعاً مطمئنم مسته.
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رو باهاش مخاطب قرار داد فقط  اینی که االن من

ادا شده باشه، باز فردا که از خواب  تونه تو مستیمی

ره اینجا نسیمی هم بوده که با هر ش میپاشه یاد

 حرفش کیلو کیلو قند تو دلش آب شده.

 

 بیا دیگه. -

 

 کنم.اطاعت می

خوام کنارش بشینم که رم، میخیلی آروم پایین می 

کنه و از پهلو تو بغلش فرو دستش رو دورم حلقه می

 رم.می
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ش رو دراز کنه و پای دیگهزانو خم می یه پاش رو از 

 .کنهمی

 

 "من مست نیستم نسیم، وقتی اونجا دیدمت مردم  -

 "ش دقیقاً روی قلبشذاره روی سینهدستش رو می

قلبم درد گرفت، اومدم که مست کنم اینقدر بخورم که 

و که از وجود منه بکشی، ولی اییادم بره تو رفتی بچه

 دونی چرا؟نکردم می

 

 زنم:کنم و پچ مینیم رخ غمگینش نگاه می به

 

 چرا؟ -
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 چرخه.ده و سمتم میسرش رو به مبل تکیه می

 

ی کم مستی تا خوام تو فاصلهچون حتی نمی -

و از دست بدم. هایی که با تو هستمهوشیاری، لحظه

خوام اون شبی که اینجا با حال ی وجودم میمن با همه

خوام بدونم تو چی گفتی که و بیاد بیارم، میبدم بودم

 نم با اون همه درد.من اون شب نمردم او
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 ۴۰۱پارت#

 

 

ندازم. حین ین میگیرم و سرم رو پایلبم رو گاز می

خیره شدن به ناخونم واسه چشم تو چشم نشدن 

 زنم.باهاش، با صدای پایینی پچ می
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کشم از کاری که حتی فکرش رو من واقعاً خجالت می

 کردم.

 

اه دیگه گنخواستم یه بیمن، رفتم اونجا چون نمی -

 وارد این انتقام حال بهم زن بشه.

 

 کنه تو صورتم.سرش رو خم می

 

 کشتنش؟ با -

 

 ذارم. دستم رو روی شکمم می

 ندازه.حتی فکر کردن بهش هم لرز به تنم می
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زد، یا اگه سپاس سر هارو نمیاگه اون زن اون حرف 

 رسید شاید االن این بچه رو....نمی

 

گم و به جاش رو به نمی ش روحتی تو فکرمم ادامه

 گم:سپاس می

 

 ولی اون کوچولوئه هنوز.... -

 

 کنه.قطع میحرفم رو 

 

و تو اون جون داره نسیم، قلب داره، قلبی که من -

 و من پشیمون نیستم.بهش دادیم
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اگه تو کل عمرم یه اتفاق خوب تو زندگیم افتاده باشه  

و و این بچه هستین، واسه منی که هیچکساونم تو

 ندارم.

 

 گی سپاس. فهمم چی مینمی -

و عوض کنم، تفهمم، درکت نمیو نمیهاتمحبت

 همیم.شدی، تو گفتی ما موقت با

 فهمم.و نمیهاتاالن این مهربونی 

  

 زنه.لبخند می
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و از توی تونی عشقی که بهت دارمچطور نمی -

 هام بخونی؟چشم

 نسیم من دیوونه وار عاشقت شدم. 

 

 خوره.توی قلبم تکون می یه چیزی

 یه تکون سخت، مثل ترسیدن توی خواب.  

 ی قلبم دارم.همون حس رو تو

 ده.ذاره و ادامه میبوسه ای روی بازوی لختم می 

 

 گی؟چیزی نمی -

 

 با عجله از توی بغلش بیرون میام.
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های بزرگ به بیرون نگاه ایستم و از اون پنجرهمی 

 کنم.می

 

 رتمه.نگاهش خیره به صو 

 دونم چی بگم، غیر منتظره بود.نمی 

م تا خودم رو جمع خوام فرار کنمن گیجم، گنگم... می 

 و جور کنم. عاشقم شده؟

 

 م.من باید... برم توی اتاقم خیلی خسته -

 

 ده.متعجب سرش رو تکون می
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 توی اتاقت!؟ -

 

خوام تنها باشم امروز خیلی اذیت شدم. آره می -

 خوام فکر کنم.می

 

 خنده.هاش کش میاد و میلب

ی خیلی واقعی که خیلی کم روی صورتش یه خنده

 م.دید

ره تنم ضعف کنم پاهام ضعف میبینم و حس میمی 

 خنده آخه.ره، چقدر خوشگل میمی
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ش هم االن ها، نتیجهو قبالً کردیفکر کنم فکرهات -

خوره، یعنی اینکه االن باید توی شکمت داره وول می

 ر دیگه ناز کنی.یه جو

 

 دم.کنم و سرم رو تکون میاخم می

 

 چیه؟شم، منظورت متوجه نمی -

 

 خارونه.ی ابروش رو میگوشه

افتم من دارم از شوک شنیدن اون اعتراف پس می 

 کنه.سپاس داره تفریح می
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این واقعاً سزاوار نیست، من االن احتیاج به یه محرک 

 دارم تا چیزی که شنیدم و هضم کنم.

 

ها منظورم اینه که، دختر خانوما اینجور موقع -

و باز مردی که درِ قلبش کنن آیا اینشینن فکر میمی

کنه میرم برات میو هی عاشقتم، میکرده برامون

هام چشم "و داره که باهاش بخوابیم ارزش این

تو که  "دهشه و سپاس با خنده ادامه میدرشت می

و امتحان کردی ی مندیگه همه جوره با هر پوزیشن

 پس فکر چی؟

 

 گیرم.کنم و جلوی دهنم میدستم رو مشت می
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حیا خجالت تو رو خدا نگاهش کن چقدر پروئه، بی -

 بکش.

 

 ده تا نخنده.هاش رو روی هم فشار میلب

 

 گم مگه؟دروغ می -

 

 ادبی من رفتم تو اتاقم.خیلی بی -

 

 خب االن یعنی قهری؟ -

 

 آ... آره. -
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و بکن من آخر شب میام از دلت در برو فکرهاتپس  -

 بکنم. میارم، یه سالمی هم به دختر بابا

 

ی دستمال کاغذی رو کشم و جعبهحرصی جیغ می

 گیرتش.کنم که با خنده تو هوا میسمتش پرت می

 

 شعوری.خیلی بی -

 

 خب چیه؟ -

 بچه نباید با پدر جذابش آشنا بشه یعنی؟
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 .گیرمبا حالت قهر ازش رو می

 شنوم.دوام و صدای بلندش رو میسمت اتاقم می 

 

زمین دختر، یه سالم علیکه  افتییواش... ندو می -

 دیگه قهر نکن.

 

های داغ شده از کوبم و دستم رو روی گونهدر رو می

 ذارم.شرمم می

 حیا.ی بیلبم کش میاد پسره 

خب این جدید نیست چون از همون روز اولی که  

 حیا و پر رو بود.قدر بیدیدمش همین
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 ۴۰۲پارت#
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 شینم. رم و روش میسمت تخت می

 حسی که توی قلبم دارم قابل توصیف نیست.

یه حس خیلی دوست داشتنی که تا حاال تجربه  

 کردم.ن

 

بینم حق با سلطان خانومه، تشبیه کردن این االن می

 شه.تونه باهای آبی بهترین گزینه میحس به پروانه

 

با لبخند گشادی خودم رو به عرض روی تخت پرت 

 کنم.هام رو از دو طرف باز میکنم و دستمی
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چیزهایی که شنیدم اینقدر واسم دوست داشتنی  

س خوب رو خراب تونه این حهست که هیچی نمی

ی ترسناک ی وحشتناک و آیندهکنه، حتی اون گذشته

 .جلو رومون

 

شنوم که بندم و مییهام رو با حفظ لبخندم مچشم

شه و صدای قیژ باز ی در باال پایین میدستگیره

 رسه.شدنش به گوشم می

 انگار این در احتیاج به روغن کاری داره.

 

ش قاطی شده زیر قبل از خودش، بوی عطری که با تن 

 پیچه. عطرش خیلی خوبه.بینیم می
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 چرا اینجوری دراز کشیدی روی تخت قلبم؟ -

 

هام رو باز کنم، نفس عمیقم رو از شمبدون اینکه چ

دم و و مالکش کرده بیرون میشنیدن اون قلبی که من

 گم:با صدای آرومی می

 

و تنم روی تخت حس اینجوری که پاهام روی زمینه -

 اره.خوبی د

 

 و خوبترش کنم.پس بذار من این حس خوب -
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هام رو باز کنم روم قبل از اینه چیزی بگم یا حتی چشم

زنه، بدون اینکه وزنش روی من باشه ه میخیم

 زانوهاش و دست چپش از آرنج ستون تنش شده.

 

 کنم.هام رو باز میچشم 

هام تونم این لبخند رو از روی لبمن امشب چرا نمی

 م؟محو کن

 

گه، ده و بدون مقدمه مینگاهش رو تو صورتم چرخ می

با صدای خیلی پایین. خیلی با احساس. جوری که تا 

اال این حس خوب رو از هیچکس نگرفتم نه با این ح

 جنس...
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 عاشقتم. -

 

 گیرم.لبم رو گاز می

زده شدم که قلبم تند تر از هر وقت اینقدر هیجان 

 تپه.دیگه ای می

 شینه. م میروی چونهدست راستش  

هاش رو کشه و لبهام رو از زیر دندونم بیرون میلب

 کنه.جایگزینش می

 

کنم کاش م و دارم به این فکر میشبوسیده می

 تونستم حس کنم.سنگینی تنش رو می
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تونه تنم رو بسوزونه شیرین گرمایی که از پوستش می

 ترین حس این لمسه.

 

ی بیرون میام و هر دو باالخره از اون حالت مجسمه ا

 کنم.دستم رو دور تنش قالب می

 

 هام رو به حرکت درمیارم.لب 

ش رو در میاره و من تنم ه خفههام آاولین حرکت لب 

 گیره.گر می

تونه دونی عاشقته چقدر میمعاشقه با مردی که می 

 تر باشه.لذت بخش
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کنه و من تشنه از این بوسه سرم هاش رو جدا میلب 

کنم، تا باز ببوسمش که شستش رو کمی بلند میرو 

 زنه.کشه و لبخند شیرینی مینوازش وار روی لبم می

تونم هش فکر نکرده بودم ولی من واقعاً میتا حاال ب

 ی چشمش بمیرم.های ریز گوشهواسه اون چین

 

بوسه. تو سرش رو جلو میاره و هر دو چشمم رو می

 زنه.می کنه و باز لبخندهام نگاه میچشم

 بوسه، باز نگاه و باز لبخند.بینیم رو می

بوسه و همچنان شستش لبم رو هام رو میگونه 

 کنه. نوازش می

 زنم:طاقت لب میبی
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 سپاس؟ -

 

 جان سپاس گندم طالیی؟ -

 

 اذیتم نکن. -

 

هام سرش رو پایین میاره و روی شستی ی چشمخیره

 بوسه.کنه رو میهام رو نوازش میکه لب

 

 قصدش چیه دیوونه کردن من؟ 

 اگه اینجوریه که موفق شده. 
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های قفل شده دور کمرش رو سمت خودم دست 

 .کشممی

ده و سنگینیش روی یه طرف تعادلش رو از دست می

 افته.تنم می

سوزیم هم حواسش به تو همین حالی که داریم می 

 کنه.و شرمنده تر میشکمم هست و این من

 تی به کشتن این بچه فکر کردم.لعنت به من که ح 

 

 لرزونه.ش زیر گوشم تنم رو میزمزمه 

 

 خوای نسیم؟چی می -
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 بندم.یهام رو مچشم

 

 دونی.خودت می -

 

خوای درسته؟ اینکه و میدونم، مناهوم... می -

 ببوسمت، لمست کنم، نوازشت کنم.

 

کنم و سپاس سرش رو تو گردنم فرو سکوت می

 کنه.می

ره، من امشب با این همه بوسه که نفسم میمیاینقدر  

 هیجان دووم نمیارم.
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 نسیم؟ -

 

 جانم؟ -

 

گه طاقت ندارم بچه اذیت خوامت، دیخیلی می -

 شه؟ آخه درد داشتی.نمی

 

گم از خواستن زیاده این مرده وگرنه چیزی که می

 خودمم باورش ندارم.

 

 شه.نمی -
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هام رو با لذت گیره و من چشمهاش رو از سر میبوسه

 بندم.می
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 ۴۰۳پارت#

 

 

*** 

 

 

 شی...نسیم... نسیم جانم بیدار نمی -

 

 دم.ار میو بیشتر روی هم فشهام رچشم
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ها تو شمایل زنونه ی فرشتهکردم همههمیشه فکر می

 هستن و صدای لطیف و نازکی دارن.

 

ای که داره اینجوری با  ولی االن این صدای مردونه

کنه، در کنار زیادی بم بودن به همون آرامش صدام می

 ده.اندازه لطیف داره گوشم رو نوازش می

 

 ی مرد هم داریم.فرشتهم اشتباه بوده و فکر کنم نظریه

 

و باز کن من یکم های زمردیتنسیم اون چشم -

 واست ضعف برم ببینم.
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میل عجیبی دارم نیشم و باز کنم ولی انگار تمرکزی 

 روی اعضای بدنم ندارم.

 کنه با من؟چیکار داره می

اصالً از وقتی این مرد وارد زندگیم شده یه صبح نرمال  

 بیدار نشدم. از خواب

 

 

ببین اگه بیدار نشی مجبورم یه راه دیگه رو امتحان  -

 کنم.

 

تو رفت و برگشتم از این اتاق و این صدای مردونه به 

 عالم خواب.
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 کنه.شنوم ولی انگار تو خوابمه که صدام میمی 

 

رم و میام مثل عقب جلو شدن یه تصویر تو فیلمی می

 کنی.کرارش میو خودت ت که خیلی بهش عالقه داری

 

 هام میل به باز شدن نداره. شمچ 

 همینجایی که هستم خیلی خوبه.

با حس نوازش شدن صورتم لبخند کوچیکی روی لبم  

 شینه...می

 انگار دیگه قصد نداره بیدارم کنه.  
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شه و خیلی زود رطوبت یه هام داغ میکنم لبحس می 

 اختیارکنم و بیی طوالنی رو روش حس میبوسه

 شینه.دستم پشت سرش می

 

آخیش اگه خواب نبودا یه جوری باهاش همراهی  

 کردم کیف کنه...می

 

 کنه.جدیداً تو خوابمم این مرد ولم نمی 

دست داغش که از زیر لباسم شکم تختم رو نوازش  

 کنم.اختیار اخم میکنه بیمی

 شه؟مگه تو خوابم حس المسه تحریک می
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 کنم؟س میهارو هم حمن چرا نوازش

 این بوسه رو من واقعاً رد زبونش روی لب مخصوصاً 

زنه انگار برق کنم و چیزی که پچ میباالم حس می

 شه.ولت بهم وصل می ۲۲۰

 

چقدر داغی تو دختر اون همه دیشب شیطونی کردی  -

 ای که؟باز تشنه

 

های های درشت شدم خیره به اون آبیچشم

 انگشتی منه. ی دوشه که تو فاصلهخوشرنگی می
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کشه هاش رو میتم هنوز پشت سرشه و اون لبدس 

 تو دهنش.

خواد اثرش رو از انگار که یه چیز شیرین خورده و می 

 کنه. هاش پاکروی لب

 زنه.صورتش جدیه خیلی جدی وقتی پچ می

 

تر بوسمت با احساساز این به بعد تو خواب می -

 کنی.همراهی می

 

 کشم.گیرم و دستم رو میلبم رو شرمگین گاز می

 

 دیدم.داشتم خواب می -
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 ده.نگاهش رو تو صورتم چرخ می

ذاره و حین نوازش دستش رو یه طرف صورتم می

 زنه:م با شستش پچ میکردن گونه

 

 ای که آتیشم زد، چه خوابی؟و بوسهبا اون آتیش تند -

 

هام رو بهم فشار هام گل انداخته، لبکنم گونهحس می

 کنم.وم نگاهش میهای مظلو با چشم دممی

 

 بوسمت.دیدم میداشتم... خواب می -
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ذاره و حین نفس نفس زدن دستش رو روی قلبش می

 گه:می

 

 آخ خدا منکه مُردم واست. -

 

 زنم.شرم زده پچ می

 

 خدا نکنه. -

 

 بوسه.پشت هم پیشونیم رو می

 کنه.شه و با سر به بیرون اشاره میاز جاش پا می 
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خور ضعف نکنی شربت قند، دو پاشو یه چیزی ب -

 دقیقه دیگه اینجا بمونیم تا شب موندگاریم تو تخت.

 پاشو عمرم، رفتم خرید کردم بدو.

 

 زنم.لبخند می

 

 کنی؟ چه خبره؟کارهای جدید می -

 

ی کنه چشمک ریزی حوالهدست به کمر نگاهم می

 گه:کنه و مهربون میصورت خندونم می
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شم اونم از دارم بابا می تر از اینکهی مهمچه خبر -

 دلبرترین زن دنیا؟

 

با هر دو دست موهای ریخته تو صورتم رو پشت 

زنم و با لبخندی که از دیشب عضو جدا گوشم می

 گم:نشدنی صورتم شده می

 

 و صورتم بزنم میام سر میز.یه آب به دست -

 

یر شم، اما زده و من از جام پا میسرش رو تکون می

 .شینمو حین نالیدن باز روی تخت می کشهدلم تیر می
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 آیییی... -
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 ۴۰۴پارت#

 

 

 شینه.هول شده کنارم می

ذاره و حین ماساژ دادن دستش رو روی کمرم می 

 گه:می

 

 چی شد درد داری؟ -

 

 کنم.نگاهش می
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 درد نه یهو تیر کشید. -

 

 ده.سرش رو به دو طرف تکون می

 گه:شه و ناراحت میش پر از شرمندگی میهاچشم

 

لعنت به من، همش تقصیر منه، اذیتت کردم وحشی  -

دونم. به خدا دست خودم نیست نسیم، شدم باز می

فهمم شه، نمیکنم آروم باشم ولی نمیتالش میخیلی 

 کنم.چیکار می

 

 ذارم.زنم و دستم رو یه طرف صورتش میلبخند می
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می، یعنی آروم شدی اون خشونتی ولی تو واقعاً آرو -

 و خیلی وقته نداری.که اوایل داشتی

 

 .بوسهپیشونیم رو می

 

 م نسیم،شرمنده -

ه خاطر تموم اون هام، ببه خاطر تموم وحشی بازی 

و بعد با دیدنش هم... ردهایی که روی تنت گذاشتم

لعنت به من با دیدنش هم لذت بردم، خب من وحشیم 

 چیکار کنم.
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گنجه اما من کنم حتی تو باورمم نمینتی که میشیط 

 کنار این مرد عوض شدم.

 

 جوون... منم وحشی دوست دارم. -

 

 کنه.شه و متعجب نگاهم میهاش درشت میچشم

زنم و صدای بوسی که تو هوا چشمک ریزی می

کنه و حین فرستم براش، از شوک خارجش میمی

 گه:فشردنم به خودش می

 

شه مگه واسه تو نمرد واسم نمیر، می گهاونوقت می -

 آخه؟
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 این اختصاصی نیست. -

 

 کنه.کشه و به صورتم نگاه میعقب می

 

 چی؟! -

 

رفته که اینجوری دارم  انگار دیگه درد زیر دلم یادم

کنه دلبری واسه مردی که با شیفتگی نگاهم می

 کنم.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 "تونم واست بمیرم، واسه هر حرکتت،منم... می -

واسه دونه دونه  "ذارمهاش میم رو کنار چشمانگشت

تونم بمیرم سپاس، واسه اون های صورتت میخط

 ی قشنگت.خنده

و من دییهایی که بهم هدیه مواسه تک تک بوسه 

کنم مردن واسه گیرم باهاشون. من فکر میجون می

 داشتنی ترین مرد دنیا آسون ترین کاره. دوست

 

 کنه.م میبدون هیچ عکس العملی نگاه

 تونم ازش بخونم.یه نگاه که هیچی نمی

شه نفسم رو تو یه ثانیه چیزهایی که از مغزم رد می 

 کنه.قطع می
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ه که من ابراز عالقه کنم اینکه سپاس منتظر همین بود 

 و بعد بگه خب که چی دیدی عاشقم شدی.

 

 ره،شه و لبخندم وا میصورتم جمع می 

 زی نگفت؟من ابراز عالقه کردم چرا چی 

ش رو فشار ره و سینهدستش کم کم سمت قلبش می 

 ناله:ده و میمی

 

 آخ قلبم. -
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کنم. ی اون فکرهای آزار دهنده وحشت میبا همه

 ذارم.ه دستم رو پشتش میترسید

 قلبم یعنی چی؟ چی شد!؟ 

 

 چی شد سپاس؟! قلبت چی شد؟ -

 

 گه:شه و پردرد تر میبیشتر خم می

 

 .خواد وایستهکنم قلبم می آی نسیم فکر -

 

دم. چیزی شینم و پشتش رو ماساژ میروی زانوم می

 تا وایستادن قلب خودم نمونده.
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 گم:رسیده میکنم و تسرم رو تو صورتش خم می 

 

 .زنم اورژانس االنخدا نکنه، وای... زنگ می -

 

 کنه.با دست به تلفنم که روی پا تختیه اشاره می

 

بگو به شوهرم ابراز عالقه کردم از  آره آره... بزن -

 .ذوق زیاد مُرد

 

 کشم.یه لحظه نفس نمی

لبخندش و یه چشم بازش که با شیطنت بهم نگاه 

 کشم.حرصی جیغ می بینم وکنه رو میمی
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 کنی؟مسخره این چه شوخیه با من می -

 

 

کنه، با خشم چنگم رو توی ولی این جیغ آرومم نمی

 کنم.موهاش فرو می

کنه مهارم کنه اما من باز جیغ خنده و سعی میمی 

 زنم.می

 

 آروم عشقم صبر کن آی کندی موهامو... -

 

 یوونه.کنم دشعور سکته کردم، به خدا تالفی میبی -
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تونه کنترلش کنه مهارم ای که نمیباالخره با خنده

کنه و روم خم کنه. آروم روی تخت درازم میمی

 زنه:هام پچ میلب ی کمی ازشه. تو فاصلهمی

 

هیشششش، آروم باش زمردم، یادت رفته بار شیشه  -

 داری؟

 

 و قلبم یعنی چی آخه؟کنی منتو دیوونه می -

 

ذاره و حین رف صورتم میهر دو دستش رو دو ط

ندازه و هام بینش وقفه میبوسیدن پشت هم لب

 گه:می
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 "بوسه"دیگه هیچی  "بوسه "از این به بعد... -

وقتی  "بوسه "از پا در بیاره... "بوسه"ه منو... توننمی

 عشق تو رو دارم عمرم.

 

 ی طوالنی نفس بر.و یه بوسه

ر به کنم که با سبا تنی که سست شده نگاهش می

 کنه.بیرون اشاره می

 

دکتر ببینیم  پاشو بریم صبحانه بخوریم، بعدم بریم -

 وضعیت زندگیه بابا چطوریه.
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 دم.می سرم رو به تأیید تکون

 مونه.دیگه حرفی باقی نمی

 کنم.دیگه توانی هم باقی نمونده پس آروم زمزمه می 

 

 باشه. -
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 ۴۰۵پارت#

 

 

**** 

 

ی مفصلی که به لطف سپاس خوردم، اینقدر صبحانه

 برام دلچسب بود که به قول مامان گوشت شده به تنم.
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یگه ود که دسپاس اینقدر تو خرید زیاده روی کرده ب

 روی میز یه جای خالی هم نبود.

تونه مقوی کرد واسه صبحانه میهر چیزی که فکر می 

 بشه، خریده بود.

 

و  بدتر از همه اصرار زیادش واسه خوردن من 

گرفت و من مجبور های پشت همی که برام میلقمه

جان سپاس  "ی پر بخورم، چون با یهبودم با معده

یگه حرفی واسه گفتن و من د بستدهنم رو می "بخور

 نداشتم.
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هام تونم از روی لببا لبخندی که یه لحظه هم نمی

های سفید رنگ کلینیک محوش کنم، روی صندلی

 بارداری نشستیم.

 

 سرم رو که به دیوار آبی رنگ زیادی تمیز تکیه دادم 

 چرخونم.سمت سپاس می

 کنارم نشسته.

ی رو تایپ چیزهای های توی هم تند تند داره یهبا اخم 

زنه و من کنه و حین جوییدن لبش زیر لب پچ میمی

 شم.هیچی متوجه نمی

 کنم.گیرم و صورتم رو خم میم رو از دیوار میتکیه 
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 گی زیر لب؟چی می -

 

 زنه.چرخه و بالفاصله لبخند میهاش سمتم میچشم

 هاشم.خیره به چشم 

اال که تا حزنه، یه برقی کنم از دیشب برق میحس می

 توش ندیده بودم.

کنم خبر بارداری من بهش جون دوباره احساس می 

 داده.

ی سلطان های خیس از خونهسپاسی که با چشم 

خانوم رفت، قطعاً این مرد جلوی روم با اون لبخند 

 تونست باشه.واقعی نمی
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 گه:با صدای پایینی می

 

 کنم. و مرور میمشق شبم -

 

 گم:کردن خودم می حین لوسنیشم و کش میارم و 

 

 مقش شبتون چیه آقامون؟ -

 

کنم دلبری گزه. من خوب حس میی لبش رو میگوشه

 شه، زیادی احساسیه.کنم طاقتش تموم میکه می

 

 داشت.وِی نسیم را خیلی دوست می -
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ی نگاه هام کش میاد و چشمک ریزی حوالهلب

 کنم.ش میخیره

 

یشان ضعف برای ا پس اینم اضافه کن، و نسیم -

 رفت.می

 

هاش، با کشه و حین تر کردن لبنفس عمیق می

 زنه:صدای خش داری پچ می

 

 خواهد، تکلیف چیه؟اکنون او بوسه می -
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 ذاره جواب بدم.صدای پرستار نمی

 

 خانوم رحمانی بفرمایید داخل. -

 

 گیرم.کیفم رو توی مشتم می

 

 .رسیدیمشکر خدا صدا مون کرد وگرنه به تخت می -

 

 شه.خنده و از جاش پا میمی

های کنه و منم دستم رو تو دستدستش رو دراز می

 ذارم.ی بزرگش میمردونه

 زنه.ریم و تقه ای به در میسمت اتاق دکتر می 
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 بفرمایید. -

 

 شیم.ی ورود دکتر داخل میبا اجازه

دکتر میانسال ولی زیادی خوشگل با دیدنمون لبخند 

 زنه.می

 

 سالم. -

 

دیم و رو به روی دکتر روی هر دو جوابش رو می

 شینیم.های طوسی رنگ میصندلی
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کشه و رو به دکتر دستی به روسری ساتن مشکیش می

 گه:من می

 

 جانم دخترم؟ -

 

ی دیوار و اون همه گلدون گل طبیعی نگاهم رو از گوشه

 گیرم.و مصنوعی و اون همه کارت روشون می

که واسه به دنیا اومدن کلی هائیه قطعاً اینا پیشکش 

 بچه به این دکتر تقدیم شده.

 کنم.گلوم رو صاف می 

 

 واسه معاینه اومدم. -
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 بله حتماً، مشکلت چیه؟ -

 

 ده.قبل من سپاس جواب می

 

خوایم وضعیت بچه مشکل نداره، خانومم بارداره، می -

رو، وضعیت خودش، همه رو چک کنیم. چون کمی درد 

 یروز.داره از د

 

ده و سرش رو تکون دکتر باز نگاهش رو به من می

 ده.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دم که با لبخند جوابش رو می "اول اینکه مبارکه -

باید یه سری اطالعات به من بدی مثل  "دهادامه می

 آخرین تاریخ پریودت.

 

داره و من نامطمئن چیزی که سپاس یه برگه برمی

 گم:گفته رو بهش می

 

ماهه پیش  ۱۷یا  ۱۶ر کنم ولی فک دقیقاً یادم نیست -

 بود.

 

زنه ولی بینم که سپاس لبخند میی چشم میاز گوشه

 ذاره.هاش میمشتش رو واسه دیده نشدنش روی لب
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خب این خیلی مهمه که ما بدونیم دقیقاً تاریخش کی  -

و و تاریخ احتمالی زایمانتبوده، اینجوری سن جنین

 زنیم.تخمین می

 

 دم.سرم رو تکون می

 

احتماالً همون تاریخه، چون یادمه ماه قبلش پانزدهم  -

گم که احتماالً پریود شدم، چون معموالً منظمم می

 همون موقع بوده.

 

کنه حین یادداشت ی جلوی دستش رو مرتب میبرگه

 گه:کردن می
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 چند سالته؟ -

 

 نوزده سال. -

 

 گه:ندازه و با لبخند مینیم نگاهی بهم می

 

 مامان شدن جانم؟ ود براتزود نب -
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 ۴۰۶پارت#
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ده و من لبم رو قبل من سپاس خیلی جدی جواب می

رد چیزی از محدودیت . اصالً این مگیرمگاز می

 فهمه؟می

دونم ها رو نباید بگه، بعید میکه مثالً یه سری حرف 

 حتی اگه بدونه هم براش مهم باشه.

 

شدم نفهمیدم  اون دیگه تقصیر منه، از خود بی خود -

 چی شد، وگرنه خانومم تنهایی درست نکرده بچه رو.

 

 کنه.دکتر کمی اخم می

 

 سوءتفاهم نشه من... -
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 گه:کنه و کمی خشن تر میرو قطع میحرفش 

 

و ی همسر منتونه روحیهشه... فقط سؤالتون مینمی -

 خراب کنه درسته؟

 

 ندازه.دکتر نگاهی به صورتم می

 

و بد مطرح کردم، بگذریم سونو المببخشید من سؤ -

 دادی؟

 

 نه تازه فهمیدیم، چند روزه. -
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 باشه عزیزم. -

ا ببینیم کوچولومون تو دم تمن برات سونو انجام می

 چه وضعیه.

 

 گم:ندازم و با استرس مینگاهی به سپاس می

 

 شه؟یعنی االن تو سونو دیده می -

 

 کنه.با دست به در سمت راست اشاره می
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برو اونجا آماده شو تا من بیام. معلومه که مشخصه  -

 خوشگل خانوم.

و داری سونو ت باید پر باشه، آمادگیشفقط مثانه 

 جام بدیم؟ان

 

با فکر به اون لیوان بزرگ آب پرتقالی که به اجبار 

سپاس خوردم و نیاز شدیدم به دستشویی سرم رو 

 دم.تکون می

 

 و دارم.بله آمادگیش -

 

 ا بیام.پس برو ت -
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گیرم و نگاه پر استرسم رو از صورت مهربون دکتر می

 دم.به سپاس می

از جام پا چلونم در حالی که کیفم رو تو دستم می 

 شم.می

چرخم سمت می دارمیه قدم که سمت اتاق بر می 

 دکتر.

 

 تونه بیاد؟ببخشید همسرمم می -

 

 زنه.لبخند می
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 تونه.معلومه که می -

 

گیره حین قدم شه و دستم رو میپا می سپاس از جاش

 زنه:برداشتن سمت اتاق نگران پچ می

 

 چرا اینقدر یخی قلبم؟ -

 

گیرم و حین هم دستش رو میم با دست دیگه

 گم:فشردنش می

 

وای سپاس دلشوره دارم نکنه بگه حامله نیستی، یا  -

 بودی االن نیست، یا یه مشکل دیگه؟
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 شیم.میکنه و واردش در رو باز می

 

 نگران هیچی نباش، هیچ مشکلی نیست. -

کنه با شوخی بینه سعی مینگاه پر استرسم رو که می"

 "آرومم کنه

ریم خونه عمیقاً فرض که نباشه از همینجا میبه  -

کنیم واسه تولید یه کوچولو تو شکمت تالش می

 چطوره؟

 

 کوبم.جونی به بازوش میبا لبخند بی
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 از دست تو. -

 

کنه روی تختی بوسه و کمک مییم رو عمیق میپیشون

 که دستگاه سونوگرافی کنارشه دراز بکشم.

 

باال بزنم و شکم کنه تا لباسم رو خودش کمکم می

زیادی تخم رو از زیر لباس بیرون بیارم دستش رو 

 کشه.نوازش وار روی شکمم می

 

کنه، عشق باباش داره تو شکم قلب سپاس رشد می -

 فکر نکن.دیگه به هیچی 
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 شه.ش دکتر وارد میهمزمان با تموم شدن جمله

 

 خب خوشگل خانم آماده شدی؟ -

 

 گم:با صدای لرزون می

 

 .بله -

 

ایسته و دکتر کنارم ی تخت میسپاس سمت دیگه

 شینه.روی صندلی می
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شه اون ژل زیادی سرد که روی شکمم ریخته می 

 گیرم.دست آویزون سپاس رو می

 کنه.نوازش می پشت دستم رو 

هاش خیره به مانیتوریه که به دیوار رو به رومون چشم 

 کوبیده شده.

 

کنم مش فکر میچه استرس بدی به جونم افتاده، ه

کنه این چه حس اگه من حامله نباشم سپاس ولم می

 مزخرفیه آخه؟

 

ذاره و چند تا دکمه رو فشار دستگاه رو روی شکمم می

کنه که زیاد میده، فشارش رو روی شکمم می
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شه و سپاس سمتم ناخوداگاه آخی از زبونم خارج می

 شه.خم می

 

 جانم چی شد؟ -

 

 گه:دکتر مهربون می

 

ببخشید عزیزم سن حاملگیت کمه باید کیسه رو پیدا  -

 کنم.

 

ذارم. از استرس چیزی هام رو روی هم میچشم

 گه:تونم بگم که سپاس مینمی
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 واسه بچه ضرر نداره؟ -
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 ۴۰۷پارت#

 

 

 گه:دکتر نگاهش به مانیتوره و می

 

 چی جانم؟ -

 

 شه؟همین فشاری که باعث درد خانومم می -

 

 گه:ده و با لبخند میباز چند تا دکمه فشار می
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نه جانم، اون کوچولو جاش امنه نگران نباشین، خب  -

 پیدا شد.

 

گ ی سیاه رنون مانیتور و اون نقطهجفتمون خیره به ا

 که هیچ شکل و شمایلی نداره هستیم.

 

 و سه روزه.هفته ۶سن بارداری  -

و جای خوبی از رحم جا گرفته. فقط جنین جاش خوبه

جفت سر راهیه این یعنی باید خیلی مراعات کنین، 

گیره. ی بیستم جای درست قرار میاحتماالً از هفته

 نریزی یا لکه بینی داری؟دردتم واسه همینه خو
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 دم.تکون می سرم رو

 

 امروز صبح وقتی رفتم دستشویی دیدم. -

 

 ده.سپاس دستم رو فشار می

خواد دونم با این حرف چقدر نگرانش کردم و میمی 

 این نگرانی رو با فشار دادن دستم بهم بفهمونه.

 دم. هام رو بهم فشار میلب 

کوچیک به دلم  هنوز استرسی که از دیدن اون لک

 لرزونه.مینشست تمام تنم رو 
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کردم با اون ولی خب به سپاس نگفتم چون فکر  

شیطنتی که ما کردیم این مقدار درد و لک چیز عجیبی 

 نیست.

 

هام رو پر امیدوارم واسه بچه ضرری نداشته باشه، لب 

 گه:دم که دکتر میاسترس به هم فشار می

 

 خونریزی؟ -

 

 نه لک دیدم. -

 

 ده.دکتر سرش رو تکون می
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 ه داشتی دیشب؟رابط -

 

 گیرم.خجالت زده لبم رو گاز می

کنه و من آروم زمزمه سپاس گلوش رو صاف می 

 کنم.می

 

 بله. -

 

خب واسه همینه فعالً تا سه ماه اول نباید رابطه  -

داشته باشین، باید وضعیت جفت مشخص بشه بعد، 

 پس لطفاً جدی بگیرین.
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 گم:یینی میبا صدای پا

 

 ای نیست؟باشه، االن مسئله -

 

اگه خون ریزی ادامه دار نشه نه، یه سری دارو بهت  -

ی و چند تا آمپول واسه بسته شدن دهانهدم شیافمی

 کنیم.و امن میو ایشاال جای جنینرحم

 

دم و فشار دستم روی دست لبم رو بهم فشار می

 شه.سپاس دو برابر می
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ره به اون مانیتور روی سرم دست آزادش رو خی 

 گه:ره و حین نوازش کردن میذامی

 

 بینم چرا؟دکتر من هیچی نمی -

 

خنده، انگار این ناشی بودن واسش جذابه که دکتر می

 شونه.راه به راه اون لبخند عمیق رو روی صورتش می

 

فعالً توی سونو فقط ساک بارداری مشخصه  -

 کوچولوتون خیلی کوچیکه.
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سه شنیدن الً این همه امواج توی این سن واما معمو 

فرستیم ولی انگار شما احتیاج دارین صدای قلبش نمی

 این صدای زندگی دهنده رو بشنوین.

 

ده و یه دکمه فرصتی واسه فکر کردن بهمون نمی

 زنه.می

 شه.صدای تپش قلب تو اتاق پخش می 

دقیقاً شبیهه چهار نعل دوئیدن یه اسبه به نظرم  

 ری میاد.اینجو

سپاس روی قلبش  شه و دستاشکم جاری می 

 گه:شینه و با صورت گرفته میمی
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 زنه؟چقدر تند می -

 

دکتر نیم نگاهی به سپاس و دست روی قلبش 

 ندازه.می

 

 قلب خودتون یا کوچولوتون؟ -

 

 م.قلب خودم بعد شنیدن صدای معجزه -

 

کنه و من صدام تو گلو دکتر عزیزم رو زمزمه می

 شکنه.یم
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شم، از سپاس و اون معجزه کخجالت می من از خودم 

 کشم.ای که گفت خجالت می

 

من حتی از اون بچه ای که صدای قلبش ضربان قلبم  

 کشم.رو باال برده هم خجالت می

 

 سپاس؟ -

 

 شه.گیره و سمتم خم مینگاهش رو از روی مانیتور می

 

 کنی قلبم؟جانم؟ چرا گریه می -
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اش پا شه و دکتر خیلی آروم از جقطع میصدای قلب 

کنه که چقدر به این ره، انگار حس میشه و میمی

تنهایی احتیاج داریم تا چیزی رو که شنیدیم درک 

 کنیم.

 

کنه و مثل یه سیب گنده م میبا بغضی که داره خفه

 نالم:گلوم رو گرفته می

 

 سپاس ببخشید. -

 

 و ببخشم دورت بگردم؟!چی -
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کنم و روی تخت شکمم رو پاک می به کمکش

 .شینمیم

 

 خواستم سقطش کنم، صدای قلبش وای...من می -

 

ذارم و با صدا اشک هام رو روی صورتم میدست

 ریزم.می

 شینه.شم که کنارم روی تخت میمتوجه می

گیره و پشت هم روی سرم رو سرم رو توی بغلش می 

 بوسه.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ر چشم زمردیت عشق من، همه کس من، سپاس دو -

و کردی، تو دلشاینکارو نمی بگرده، تموم شد، تو

 و شنیدیم.نداشتی، حاال که داریمش، صدای قلبش

  

 کشم.خجالت می -

 

داره و با لبخند تو دستم رو از روی صورتم برمی

 کنه.های قرمزم نگاه میچشم

 

 و یا بریم خونه؟االن بریزم خجالتت -

 

 ده.م که ادامه میزنهمراه با بغض لبخند می
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 خند ببینم عمر من.جون دلم، ب -

 

 کشه.ره و دستم رو میاز تخت پایین می

  

 گه.بریم ببینیم خانوم دکتر چی می -

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 ۴۰۸پارت#

 

 

**** 
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داره می ماشین رو کنار یه آب میوه فروشیه کوچیک نگه

 گه:و حین باز کردن کمربند ماشین می

 

 بگیرم بیارم یا بریم اونجا بخوریم؟ -

 

 کنم.آویزون میهام رو لب

 

 خواد غذا بخورم.به خدا میل ندارم دلم می -

 

کنه و نگاهی به میدستی که رو فرمونه رو بلند 

ندازه. ساعت صفحه بزرگ با بند چرم ساعتش می
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قهوه ای که با کمربند و کفشش ست شده سپاس 

 همیشه خوش پوشه.

 

واسه ناهار خیلی زوده، االن از کجا ناهار بیارم؟! یه  -

و بگیره یکی دو ساعت دیگه گیرم ضعفتعجون میم

 ریم ناهار خوبه؟می

 

 زنم.لبخند می

 ه اصالً دوست ندارم باهاش مخالفت کنم. عجیبه ک 

هاش رو با مرد مهربون رو به روم که تمام جمله

 ذاره.مالیمت به زبون میاره، جایی واسه مخالفت نمی
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رصیش شاید اگه چند ماه پیش بود چرا با یه نه ح 

 دم.کردم، اما االن سری به تأیید تکون میمی

 

 باشه هر چی شما بگین. -

 

هاش رو اومده، ردیف سفید دندون های کشبا لب

 گه:ده و مثل کسی که ضعف کرده مینشونم می

 

 وای نسیم چه خوردنی شدی تو؟ -

 

 گم:حق به جانب می
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 قبالً نبودم؟ -

 

 .دهی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

همیشه خوردنی بودی، اینو از همون روزی که تو  -

رده هم و یه خوسرد خونه بهت پیشنهاد سکس دادم

 دست مالیت کردم فهمیدم.

 

 زنم.حرصی ضربه ای به کتفش می

 

 شعوری، خیلی کار خوبی کردی؟واقعاً که بی -
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دونی چه حالی داشتم تا تازه یادم انداختی هیچ می 

 کردم.ی لبم حس میو روها رد زبونتمدت

 

 گه:خنده و حین کشیدن لپم میبلند تر می

 

 شیرین بودی.همون کار دستم داد، خیلی  -

 قبلش شکالتی چیزی خورده بودی؟ 

 رفت.حتی یه لحظه هم طعمش از دهنم بیرون نمی 

 

 م.چرخونههام روی توی کاسه میچشم

 

 اینقدر استرس داشتم اون روز هیچی نخورده بودم. -
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 ده.رش رو تکون میس

 

همش تو ذهنم بود باز بچشمت تا ببینم بازم اونقدر  -

ی آبنباتی مهمونم و بوسهه زدشیرین میای برام ک

کردی، دیگه نشد بفهمم خودت شیرینی یا همیشه 

 شکالت تو دهنته.

 

زنم و با دلی که بدجوری داره خودش رو به لبخند می

ینجوری که داره کنم. اکوبه، نگاهش میدر و دیوار می

کنم، هاش من بیشتر ضعف میکنه با حرفدلبری می

 در دل دادم؟این انصاف نیست چطوری اینق

 نالم:گیرم و میدستم رو به پشونیم می 
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 دو تا واسه من بگیر. -

 

ندازه و حین خم شدن سمتم یه تای ابروش رو باال می

 گه:متعجب می

 

 چی؟! -

 

انگشت دست آزادم به هنوز دستم رو پیشونیمه و با 

 کنم.آبمیوه فروشی کوچیک روبه رو مون اشاره می

 

 ردی ضعف کردم.معجون دیگه دلبری ک -
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کنه، چشمم رو از ماشین کمی تو سکوت نگاهم می

مشکی مدل باالیی که کنار ماشینمون دوبل پارک 

گیرم که صداش خیلی جدی به گوشم کنه میمی

 رسه.می

 

هفته مونده؟ اینجوری پیش بره تا سه ماهه اول چند  -

 شم نسیم، چطوری نخورمت آخه؟!من دیوونه می

 

 .زنم زیر خندهمی

تونم خودم و لحنش اینقدر از نظرم خنده داره که نمی

 کنترل کنم.
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کنه و هام اینقدر از ته دله که نیش سپاسم باز میخنده 

 کنه:زمزمه می

 

 خود شربت قنده آخه. -

 

 گم:ندم میختو همون حال که می

 

 ری بخری؟نمی -

 

ده و با سر به ماشین کناری اشاره سرش رو تکون می

 وری دیدش وقتی پشتش بهش بود؟کنه. چطمی
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رم اجازه بده این بره قرار نیست عروسکمو چشم می -

 تنها بذارم هر یابویی نگاش کنه.

 

هام کش کنم اینقدر تو این چند ساعت لبحس می

کشه های صورتم تیر میماهیچهاومده که درد گرفته 

 زنم.چشمک ریزی می

 

و کمال مامخواد نگاه کنه مهم اینه من تهر کی می -

 واسه توام.

 

شینه و حین تکون دادن دستش روی دستگیره می

 گه.سرش می
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و به یه متخصص قلب نه مثل اینکه واقعاً باید خودم -

 نشون بدم.

 

گذره رمون میبه محض پیاده شدن اون ماشینم از کنا

و من خیره به قامت بلند جذابش تو این پالتو فیلی 

دیگه داره بدجوری با دلم رنگ و اون موهایی که االن 

 کنم.کنه تا داخل مغازه همراهیش میبازی می

 

های تنومندی که کنار خیابون سر به فلک ردیف درخت

کشیدن و اون آب زیادی تمیزی که از زیرشون رد 

کنه، بهم حس اش رو سیراب میهشه و ریشهمی

 ده.زندگی می
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دم یهوا هنوز کمی سوز داره اما من شیشه رو پایین م

 تا از اون صدای جاریه آب لذت ببرم.

دم عمیقی از هوای روزهای آخر اسفند ماه رو وارد 

 زنم.کنم و لبخند میهام میریه

 

چقدر از مهرانه ممنونم که این موضوع رو به سپاس 

رو بدجوری از خودش  ته دهن لقی کرد و منگفت، درس

گفت من نا امید کرد، ولی شاید اگه چیزی نمی

گفتم و گندهای قت این موضوع رو به سپاس نمیهیچو

 زدم.بدتری هم می

 

با لبخند عمیق روی لبم گوشیم رو از تو کیفم بیرون  

 میارم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کنم.کنم و تایپ میی چت مهرانه رو باز میصفحه

 

 ه هستی بهترینم.مرسی ک -
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 ۴۰۹پارت#

 

 

شه و من به اون خیلی زود دو تا تیک آبی خورده می

 شم.ی در حال تایپ خیره میسه نقطه

 شه و هی هیچی،هی در حال تایپ می 

کنه آخرشم نویسه و بعد پاکش میانگار یه چیزی می 

 یه کلمه.
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 ببخشید نسیم. -

 

زنم که این جواب رو میدونم شاید فکر کرده کنایه نمی

 کنم.داده ولی باز تایپ می

 

 واسه چی؟ -

 

واسه اینکه به سپاس گفتم کجایی. به خدا روم  -

 هات نگاه کنم.شه تو چشمنمی

 

 کنم.زنم و با حس خیلی خوب تایپ میلبخند می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ان، صدای قلب بچه رو با سپاس رفتیم دکتر زن -

رفته واسم  گه معجزه، االنمشنیدیم، سپاس بهش می

معجون بخره تا ضعف نکنم، تازه اعترافم کرده که 

عاشقمه، به نظرت اینا همش به خاطر چی اتفاق 

 افتاده؟ 

 

کنه و به جاش ویدیو کال دیگه چیزی تایپ نمی

 دم.گیره و من با نیش باز جواب میمی

 

 سالم. -
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افتم. اون اینقدر خنده داره که به خنده می صورتش

شده از تعجب زیادی مضحکش های درشت چشم

 کرده.

 

 زنی؟گی یا کنایه میجان من راست می -

 

کنم و روی سپاسی که دوربین عقب گوشی رو فعال می

 کنم.جلوی مغازه سرش توی گوشیه زوم می

 

 بفرمایید اینم آقامون در حال خرید برای من. -
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کشه و من دوربین جلو رو فعال ذوق زده ای می هین

 کنم.می

 

شه، اون االن سپاسه که اونجا سیم باورم نمین -

 ایستاده تا واسه تو چیزی بخره؟

دونی تا حاال حتی واسه خودشم اینکارو هیچ می 

و اونا گفت همیشه خریدهاشنکرده؟ یعنی مهرشاد می

 کنن.می

 

 ندازم.شونه ای باال می
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ای که تو شکمش و بچهواسه زنی که عاشقشه اگه -

 کی بکنه؟داره نکنه واسه 

 

 گه:ذاره و ناباور میدستش رو روی دهنش می

 

دونم چی بگم، اصالً تو شوکم االن یعنی وای نمی -

 همه چی حل شد؟

 

 شم.کمی گرفته می
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و دوسش دارم. این بچه دونم مهرانه من سپاسنمی -

خوام دیگه با آرامش با هم رو هم دوست دارم. من می

 ه این داستان کثیف؟شزندگی کنیم. به نظرت تموم می

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 خیال بشه هوم؟شاید االن که شما رو داره بی -

 

 دونم!نمی -

 

زنه و انگار که چیز مهمی یادش موهاش رو عقب می

 بره.اومده صداش رو باال می
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 خیال شو...و بیاون -

 ها.کنیسیم باز داری غیبت میگم نمی 

استاد بهادری که هی استادها صداشون در اومده،  

 گیره، البته کالً مشکوکه.و میسراغت

 

 گیرم.لبم رو گاز می

 

 مشکوک یعنی چی؟ -

 

دونم خیلی خانوم رحمانی، خانوم رحمانی چه می -

 کنه.می
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 مزخرف نگو... -

ته دیگه عیده از این ترم که دیگه چیزی نمونده دو هف 

کنم ها که شروع شد سعی میولی بعد عید کالس

 غبیت نکنم.

 

با دیدن سپاس و سینی تو دستش که سمت ماشین 

 گم:میاد می

 

 زنیم.مهرانه من برم دیگه سپاس اومد بعد حرف می -

 

 و بهش برسون.باشه سالم من -
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 تو هم به امیر سالم برسون. -
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 ۴۱۰پارت#

 

 

**** 

 

 

داشتنی  لذت بخش ترین ناهار زندگیم رو کنار دوست

 ن. زندگیم خوردم و چی بهتر از ای ترین فرد

 

های بدم توی این بیست و چهار ساعتی که تموم حس

به عشقم اعتراف کردم، کمرنگ شده و حاال دیگه 

 دونم نسیمم دوسم داره.می
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هامه ذهنم االن که اون صورت مثل ماهش جلوی چشم

 از هر چیزی پاک شده پاکه پاک.

 ده.کنم، نه به آیننه به گذشته فکر می 

 

مین دختریه که کنارم تنها چیزی که برام مهمه ه

هاش رو با دست خودم روی دنده نشسته و من دست

کنم لطافت دستش داره بهم زندگی گذاشتم و حس می

 ده.می

 

 اصالً چه اهمیتی داره تا حاال تو دروغ زندگی کردم؟
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ها بابا صداش کردم، چه اهمیتی داره مردی که سال 

 چه جوری به وجود اومدم؟ پدرم نبوده و من

 

 همیتی داره قراره چی بشه؟چه ا

که شاپوری با اون چک و بدهی چرا عقب نشینی کرده  

 و خبری از زندان انداختنم نیست.

 ریزه.دونم قراره زهرش رو بریزه و میمن می

 

م رو پسندیده و تا چند چه اهمیتی داره مشتری خونه 

رو بزنم به یه  روز دیگه باید خالیش کنم تا پولش

 زخمی.
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خوام فکر کنم همشون ن به هیچکدوم اینا نمیمن اال 

 باشن یه گوشه از ذهنم تا به موقع بهشون برسم.

 

االن فقط یه چیز برام مهمه، اونم این دختر با اون 

های زمردیه دلبرشه و اون بچه ای که از خون چشم

 منه.

 

 ره.بحتی فکر کردن بهش هم تپش قلبم رو باال می 

 

کس دیگه ای رابطه داشتم، تمام مدتی که با کتی یا  

 حتی یه بار به داشتن بچه فکر نکرده بودم.
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یه باری هم که کتی با کلی کولی بازی از عقب انداختن  

و از احتمال حاملگیش گفته بود با چند تا تو دهنی 

گفت ساکت شده بود و بعدم که دروغ یا راست می

 ه.پریود شده و حامله نبود

 

اشتن بچه با نسیم فکر اما برعکس، من بارها به د 

 کردم.

داشتم و مالحظه ای  هایی که رابطهمثل تمام اون وقت 

 توش نبود.

 

همون شب پر عطشم توی ویال، وقتی دونسته واسه  

داشتن این بچه تالش کردم و اینو نسیم زیادی مست 

 اصالً نفهمید.
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سه اولین بار لب آخ بمیرم واسه دختر کوچولوم که وا 

 بود.به مشروب زده 

هاش همین االن هم حتی فکر کردن به اون حالت

 خود کنه.تونه منو از خود بیمی

 

کشه نیم صدای زنگ تلفنم من رو از فکر بیرون می 

ندازم و ی مامان مینگاهی به صفحه و شماره

 کنم.ریجکتش می

 

ه و دونم با کی لج کردم با خودم که مامان جونمنمی 

گناهی یا با اون زن بیحرف نزدن باهاش خوده مرگه 
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که کم تقصیر ترین آدم این کثافتیه که داریم توش 

 شیم.غرق می

 

کنم که اینبار صدای تلفن نفسم رو کالفه فوت می 

 شه.نسیم بلند می

ی گوشی رو ندازم که صفحهنیم نگاهی بهش می 

 گیره.سمتم می

 

 سلطان خانومه! -

 

 ه.جواب بد -
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 گه:گزه و مستأصل میلبش رو می

 

 اگه بخواد با تو حرف بزنه چی؟ -

 

 زنم.بگو خودم زنگ می -

 

ده و جواب تلفنی که پشت هم سری به تأیید تکون می

 ده.خوره رو میزنگ می

 

خوبیم  "کنهبهم نگاه می "جانم سلطان خانوم؟... -

 کنین؟ سپاسم خوبه.قربونتون برم، چرا گریه می
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 ۴۱۱پارت#
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 کنم.پشت چراغ قرمز ماشین رو متوقف می

شم این همه سال درد کشیده و من دارم نمک می 

 ش.روی زخم کهنه

 

ی خواد شیشهه میخیره به پسر بچه ای که با عجل 

 دم.ی نسیم گوش میماشین رو تمیز کنه به مکالمه

 

 خدا.داد به گوشیش سایلنته وگرنه جواب می -

 

 جوام.ی لبم رو حرصی میهگوش
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کشم و دو تا ده تومنی سمت اون شیشه رو پایین می

پسری که لنگ کثیفش شیشه رو بیشتر کثیف کرده 

 گیرم.می

 

 دمت گرم عمو. -

 

 گم:های سرخش میزنم و خیره به دستمیلبخند 

 

هوا سرده یه دستش کاموایی بپوش یه پالستیکی  -

 روش که خیس نشه.

 

 ی نسیمه.به مکالمه همچنان حواسم
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گم زنگ بزنه شما گریه نکن... باشه چشم می -

 خداحافظ.

 

 کنه.تماس رو قطع می

 

هام از آقا به خدا پول ندارم دستکش بخرم، دست -

 کنه.گز گز میسرما 

 

 شه.قلبم فشرده می

 تفاوت نگذشتم.ها بیهیچوقت از کنار این بچه
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 ی چراغ قرمز خیره به آخرین ثانیه 

کشم و دو تا تراول با عجله کیف پولم رو بیرون می

گیرم سمتش، اما قبل از اینکه از دستم بگیره می

 گم:می

 

 خری؟قول مردونه که دستکش می -

 

ها دیدنیه. کاش دیدن اون اسکناس هاش ازبرق چشم

دادم و با مو بهش میهمه چی مثل قبل بود تا شماره

شد کمکش گرفتن اسم و آدرس تا جایی که می

 کردم.می
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شه با این لجنی که ها چی میی بچهتکلیف امیر و بقیه

 زنم وای...من توش غلط می

 

 قول مردونه عمو. -

 

 

بوق ماشین عقبی پام رو شه و با اولین ها تموم میثانیه

 دم.روی گاز فشار می

 

 شی؟چطوری با این دل مهربون اونجوری خشن می -

 

 ندازم.تش مینیم نگاهی به صورت پر به
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ی کنترل خشمم خیلی کمه. تو فکر کن آستانه -

 گفت؟خیال زمرد مامان چی میبی

 

 گزه.انگار به کل یادش رفته بود که لبش رو می

 

و اینقدر گریه کرد. چاره کشت خودشوای سپاس بی -

 تو رو خدا اینقدر یخی نباش، بریم پیشش.

 

خیابونی ندازم و حین چرخیدن تو نیم نگاهی بهش می

 گم:شه میکه به عمارت ختم می
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 خوری خوشگلی؟من دورت بگردم که حرصم می -

 

 هاش کش میاد ولی از موضعش پایین نمیاد.لب

 

 و بده؟مناینقدر دلبری نکن جواب  -

 

شه زمردم ذارم مگه میدستم رو روی چشمم می

 چیزی ازم بخواد من نه بگم.

 

 چشم امر دیگه؟ -

 

 کنه.متعجب نگاهم می
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 قبول کردی؟ -

 

سخته برات که شوهر گوش به فرمانی باشم؟  -

 خوای یه داد بزنم حساب کار دستت بیاد؟می

 

ن از ره. مخنده اینقدر عمیق که دلم براش ضعف میمی

 کی اینجور عاشق شدم؟

 

های رنگ روز تو کافی شاپ با دیدن چشم همون

 جنگلش یا تو خواستگاری؟
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بعد رابطه و چشیدن تن بکرش،  یا نه شاید چند وقت 

 جرقه از اونجا زده شد نه؟

 

اینکه اولین اون دختر بودم حس خوبی داشت. یه  

خواستم حاال که مال حس غرور دوست داشتنی که می

 .شده دیگه باید مال من باشه من

 

کنم و حین کشیدن لپش قربون دستم رو بلند می 

 رم.ش میصدقه

ها رو ن کندن اون لبکنه مگرچه این آرومم نمی

و هوایی خوام تا اینجوری با اون سرخیشون منمی

 نکنه.
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 جانم. -

 

 گه:گیره و حین بوسه زدن به پشتش میدستم رو می

 

 بریم پیش مادرت؟ -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 بریم. -
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 ۴۱۲پارت#
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کنم و حین باز ماشین رو پشت در عمارت پارک می

 دم.کمربند، جواب تماس امیر رو میکردن 

 

 جانم امیر؟ -

 

صداش جدی تر از حرف وقت دیگه ای به گوشم 

 رسه.می

 

 داداش بیا شرکت. -
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 ندازم.نیم نگاهی به نسیم می

 کنه.کنم پیاده بشه و همین کارم میبا سر اشاره می 

 

 چه خبره شرکت؟ -

 

 پیاده میشم و در رو میبندم.

ی پالتو رو کمی ر منتظره منه یقهجلو ت نسیم یه قدم

برمیدارم اما با چیزی که  باال میدم و سمت عمارت قدم

 ایستم.گه تو جام میمی

 

شاپوری اینجاست، داره یه سری وسائل میاره داخل،  -

 گه اطالع داری.می
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 کنم.اخم می

کردم امروز قراره از چه خوش خیال بودم که فکر می

 همه چی دور باشم.

 

 وسائلی؟چه  -

 

 دونم میز و صندلی.چه می -

 گه باهات هماهنگ کرده، قراره اینجا کار کنه؟می 

 

دم و با انگشت های دست رو روی هم فشار می فکم

 .دمآزادم پیشونیم رو ماساژ می
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 شه همش یه ساعته بهم زنگ زده.باورم نمی

 خیال شده، به شرطی که بیاد تو شرکت.گفت فعالً بی 

ش طوالنیه یه دفتر توی تهران الزم داره و ت راهگف 

 چون من بهش بدهکارم بهرین گزینه واسه کمکم. 

 کنم.من فقط گفتم بهش فکر می

اونم به خاطر نسیم، اینکه بیوفتم زندان اونم با وضعیت 

دونم زیادی پر ریسکه، حاملگیش که همین االنم می

 زونه.لراصال به صالح نیست و حتی فکرشم تنم رو می

 

 چی شد سپاس راهش بدم؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

 رسونم.و میکاری نکن امیر االن خودم -

 

 کشه.ای میپوف کالفه

 

 پس زودتر. -

 گه من اعصاب ندارم.داره دری وری می 

 

 مهرشاد کجاست؟ -

 

 دونم گفت قرار دارم رفت.چه می -
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روز واسه ن یه جوام نذاشتن مگوشه لبم رو از تو می

 خودم باشم.

 

 رسونم.و میباشه چیزی نگو خودم -

 

شه و حین سر تماس با یه تایید از طرف امیر قطع می

دادن گوشی تو جیب پشت جینم رو به نسیمی که 

 زنم.کنه لبخند میکنجکاو نگاهم می

 

 و میام. تو برو تو من یه کاری برام پیش اومده میرم -
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من نگاهم رو به اطراف چرخ  یک کهجلو میاد اینقدر نزد

 دم.می

تا مطمئن شم همسایه های فضولمون این دختر و با  

 بینن.این حجم از دلبری خدادادی نمی

 

 پیچونی؟و میداری من -

 

گیره و من سرم دو طرف کت چرمم رو توی دست می

 کنم.رو تو صورتش خم می

 

 کنم.و میمن نپیچونده هم کارم -
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ه و بالفاصله حرصی مشت شمی چشم هاش درشت

کوبه و من نگاهم روی در م میکمجونی به سینه

مشکلی رنگ ساختمون کناری قفل میشه که باز میشه 

 و مرد مسنی ازش بیرون میاد.

 

 لعنتی یه بارم اینقدر منحرف نباش. -

 

کنه و ندازه و خیلی عادی پشت میمرد نگاهی به ما می

 شه.دور می

 گیرم.سیم رو میمای نلپ یخ کرده از سر

خواد جوری بکشم که جیغش تو این خلوتی دلم می 

 کوچه بپیچه و خواب نیمروزی همسایه هارو بپرونه.
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 زنم.کنم و پچ میاما خیلی آروم لمسش می 

 

برم شرکت واجبه، برگشتم وقت داری کلی دلبری  -

 کنی خوبه؟
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 ۴۱۳پارت#

 

 

 

 شه.صورتش گرفته می

 

 واستم خبر مادر بزرگ شدنش رو بدم.خمی -
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 گم:کنم و گرفته از خودش میش رو لمس میگونه

 

 میام نسیم به مرگ سپاس میام. -

 

 زنه.کنه و غر میگلش رو تو هم میابروهای خوش

 

 یعنی چی مرگ و اینا؟  -

 خدا نکنه. باشه برو مواظب باش. 

 

کشم و حین بیرون دادنش نفس عمیقی از ته دلم می

 کنم.ه در اشاره میب
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 برو تا برم. -

 

هاش کش میاد و حین عقب رو رفتن سمت در لب

 زنه و من تمام حواسم زیر پاشه که نکنه بهحرف می

 چیزی گیر کنه و باعث زمین خوردنش بشه.

 

 دونی چیم مییکی از فانتزی هام از عشق آینده -

 بود؟

 کنم و حین اشاره به سنگلبم رو با زبون تر می

 گم:کوچیکی که پشت سرشه می

 

 بپا پات نره روی سنگ، بعد بگو چی بود؟ -
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زنه، چرخونه و اون سنگ رو با پا کنار میسرش رو می

خواد به عقب عقب رفتنش ادامه میده، فکر کنم میاما 

 و سکته بده.من

 

و برسونه و بگه تو برو تو بعدش من این بود که من  -

 میرم.

 

کنم و سرم رو روی بم فرو میهام رو توی جیدست

 کنم.م خم میشونه

 کنه.این دختر من و از این دنیا می
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تا همین یه دقیقه پیش از خشم داشتم منفجر  

رفت شاپوری تو شرکت  شدم، ولی االن انگار یادممی

 کنه.من داره چه غلطی می

 

 فقط همین؟ -

 

 ندازه.ابروهای گندمی خوشگلش رو باال می

 

یکیشم گرفتن دستم و گذاشتنش رو دنده بود، نچ....  -

 دونم، ولی خوب دوسش داشتم.ست میبچگانه

 

 دم.رو به تایید تکون می سرم
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بردار اینقدر تن و بدن  و نگاه کن بعد قدمفعال پشتت -

گم فانتزی من چی و نلرزون، اومدم خونه بهت میمن

 بوده.

 

ین بار تو کنه و من واسه صدموکوله می صورتش رو کج

 کنم براش.طول امروز ضعف می

 خواد. دلم فریاد زدن می

خوام عاشقتم رو جوری که به گوش همه برسه می

ین حجم از هیجان رو اونم وقتی فریاد بزنم وگرنه ا

 کنه قلبم طاقت نمیاره.اینجوری شیرین زبونی می
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دونم، همش خالصه میشه الزم نیست بگی خودم می -

 تو اتاق خواب.

 

 خندمو میسرم رو تکون میدم

 

 مگه فانتزی های توی تختم بده؟ -

 

خواد یه گوربابای شاپوری زنه چقدر دلم میچشمک می

ن حین چلوندنش تو بغلم مستقیم بریم بگم و همین اال

تو اتاق خواب تا یه دل سیر فقط نگاهش کنم دیگه 

 هیچی.
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 من که راضیم بابای معجزه. -

 

بهتره هر چه زودتر برم به  دیگه تحمل کردن سخته،

کارم برسم و برگردم تا با خیال راحت دلبری کنه و من 

 خریدارش باشم.

 گم:دارم و میپس سمت ماشین قدم برمی

 

صاحاب برو شیطونک کم آتیش بریز تو این دل بی -

 .من، به قرصای فشارم قرص قلبم اضافه نکن
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دونم به خاطر شه، خوب میصورتش کمی گرفته می

اون قرصاییه که صبح تو دستم دید و به تجویز پزشک 

 باید هر روز بخورم تا فشار باالم تنظیم بشه.

 گه:ن دادن میزنگ رو فشار میده و حین دست تکو 

 

 خداحافظ پادشاه طالیی. -

 

دیگه وقت سوال پرسیدن واسه این لقبی که داده 

 ندارم.

همین امشب تو اتاقمون وقتی تو بغلم دارم  

 پرسم.ونمش ازش میچلمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شه صورتم جمع شه و نسیم وارد خونه میدر که باز می

دم تا به اون شه و پام رو روی پدال گاز فشار میمی

 برسم و ببینم چه خبره... شرکت
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 ۴۱۴پارت#

 

 

**** 

 

هایی که پر اشک شده، روی با صورت مغموم و چشم

ان تم نشستم و واسه یه لحظه هم تصویر سلطتخ

هام وقتی فهمید سپاس نیومده از جلوی چشم خانوم

 ره.کنار نمی

 

  "نیومد؟ "وقتی اونجوری با بغض لب زد 
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لبخند عمیقی بهش زدم و گفتم شب میاد و اون با 

داد رفت توی ی باشه تکون میسری که به نشونه

 م.های افتادش رو دیداتاقش و من شونه

 

که کار مهمی  دنبالش رفتم و تند تند توضیح دادم

پیش اومده براش و قسم خورده حتماً میاد، اما انگار 

سلطان خانوم بدجوری دلشکسته شده که فقط لبخند 

 زد و با نگاهش ازم خواست تنهاش بذارم.

 

تنها کاری که تونستم بکنم این بود که خیره نگاهش 

 یرون بیام.کنم و با یه ببخشید از اتاقش ب
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خسته کننده ای توی  این روزها کل خونه به طرز

 سکوت فرو رفته.

های گندم و شکرانه اینقدر اینجا رو شلوغ شیطنت 

کرد که واسه یه لحظه سکوت باید به حموم پناه می

بردیم چون هیچ صدایی اونجا به جز صدای آب به می

 رسید.گوشمون نمی

 نه از گندم.اما االن نه از شکرانه خبری هست 

 

کجا گرمه، احتماالً توی دونم سرش گندم رو که می

 شرکت و بعدش هورتاش.

نباشه و  کنم... امیدوارم چیزی که فکر میولی شکرانه 

 شکرانه دور مهرشاد رو خط کشیده باشه.
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ی اعصاب خوردی و جنگی که اگه نه، مجبورم با همه 

 بگم. راه میوفته همه چی رو به سپاس  دونمکه می

 

خیلی وقت پیش باید  کردمشاید اگه با سپاس لج نمی 

 گفتم.این موضوع رو بهش می

 

تونم بشینم و نگاه کنم شکرانه زندگیش رو من نمی 

 نابود کنه، وقتی از هیچی خبر نداره.

دونه چه افکار شومی تو مغز اون مردیه که وقتی نمی

 بهش دلداده.

نم شکرانه اینقدر عاقل دواما تمام امیدم به اینه که می 

دونم و حفظ کنه و از طرفی میهست که آبروش ر
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ی خوبی بزرگ شده، پس به امید مهرشادم تو خانواده

 کنم به چیزهای بد فکر نکنم.همون سعی می

 

 دارم.دم و گوشیم رو از کنارم برمیسرم رو تکون می

باید ببینم کجاست. قطعاً بودنش واسه سلطان خانوم  

 ه.خیلی خوب

نم و لمسش کش رو پیدا میتو مخاطبینم شماره 

 کنم.می

خیره به جین ذغالی رنگ پام دستم رو چند بار روی 

کشم و شکرانه با صدای پر انرژی جواب زانوم می

 ده.می
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 جونم نسیم خوشگله؟ -

 

 شینه این دختر بمب انرژیه.لبخند عمیقی روی لبم می

ای که نجرهحین پا شدن از روی تخت و رفتن سمت پ

 دم.، جوابش رو میشهویوش رو به حیاط باز می

 

 سالم عزیزم خوبی؟ -

 

تر از هر وقت دیگه ای به گوشم صداش ذوق زده

کنم تا هوای رسه و من با لبخند پنجره رو باز میمی

 اتاق از این گرفتگی بیرون بیاد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شم.بهتر از این نمی -

 

 خداروشکر، شکرانه؟ -

 ود بیای خونه؟شه یه کمی زمی 

 

رو از پنجره  و من سرمشه صداش کمی نگران می

 برم.بیرون می

 

 اتفاقی افتاده؟! -
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دم عمیقی از هوای خنک اسفند ماهی که بوی بهار 

های کش اومده جوابش رو گیرم و با لبده میمی

 دم.می

 

 خوام سر شام یه خبر مهم بهتون بدم.نه... فقط می -

 

 چه خبری!؟ -

 

 دم رو در رو بگم.یح میترج -

 

 نه.ککمی مکث می
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 خبره خوبه دیگه؟ -

 

ذارم و با لبخند خیلی عمیقی دستم رو روی شکمم می

 گم:می

 

بستگی داره واسه تو چقدر خوب باشه، واسه من که  -

 عالی بود.
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 ۴۱۵پارت#

 

 

 شه بگی؟میرم از کنجکاوی نمیوای دارم می -
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 شم.خندم و شیطون میبلند می

 

 نچ... -

 

کوبه و غر اش رو به زمین میکنم حرصی پحس می

 زنه.می

 

 خیلی بدجنسی باشه میام خیلی... -

زنه کنه انگار با کسی غیر من حرف میکمی مکث می "

 "کنمو من از شنیدن صدای اونور خط اخم می

 

 آخه کار مهمی داره باید برم. -
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 مهم تر از من؟ -

 

 ذارم.دستم رو روی پیشونیم می

خیال کردم شکرانه بیر میچه خوشخیال بودم که فک 

 مهرشاد شده.

 نه.کخوام چیزی بگم اما صداش نظرم رو جلب میمی 

 

 و.بده من گوشی -

 

هام هر لحظه شم و اخمخیلی زود من مخاطبش می

 شه.بیشتر تو هم می
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 سالم نسیم جان. -

 کنه.شنیدن صداش حالم رو بد می"

 "هددم که ادامه میاین محبتش بدتر. جوابی نمی

 این درسته که عشق منو اینجوری ازم دور کنی؟ -

 

 توپم.کنم و میصورتم رو جمع می

 

خوره دست از سر اون عوضی حالم ازت بهم می -

 دختر بردار.

 

 خنده.می
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 کنم.گه و من گیج به گوشی نگاه میمزخرف می 

 

دونم سپاس چقدر ای جان حسودی نکن... می -

و پای کسی حساسمو ااحساسه ولی خب من عشقمبی

 ریزم.خوامش میکه می

 

 اززنه فهمم که داره دو پهلو حرف میفقط من می

های شکرانه معلومه چقدر قند تو دلش آب شده قهقهه

 که اینجوری ذوق کرده.

 

 مهرشاد اون دختر گناه داره نکن. -
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گه و تماس رو قطع شه یه جمله میصداش جدی می

 کنه.می

 

رسونمش ... خودم به موقع میمن بیشتر از همه -

 خداحافظ.

 

اد کنم مهرشخیره به گوشی قطع شده به این فکر می

تونه گناه داشته باشه وقتی داره با دقیقاً از چه نظر می

 کنه؟احساس اون دختر بازی می

 

 دم.نفس عمیقم رو کالفه بیرون می 

 کی قراره این تنش از من و زندگیم دور بشه؟ 
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کل دوران بارداریم با همین حال بد و یعنی قراره تو  

 فکر به اینکه قراره چی بشه بگذره؟

 

 یست.این انصاف ن

اگه من ازدواج قشنگی نداشتم الاقل حاملگیم و با  

 آرامش بگذرونم.

 

 رم.زنم و سمت تخت میموهام رو پشت گوشم می

م رو از توی کشوی پا تختی قهوه ای دفتر مورد عالقه 

کم جایی رو داره که گنجم رو توش رنگی که دقیقاً ح

 کشم.پنهون کردم بیرون می
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ی سفید رنگ رو تا شکمم هدم و مالفروی تخت لم می

شه و پرده کشم، هوای خنک از پنجره داخل میباال می

 حریر رو به بازی گرفته.

 

 کنم.دفتر رو باز می  

اون گل خشکی که واسه عالمت اینکه تا کجا خوندم  

هام رو کنم. چشمکنم و صفحه رو باز میرو پیدا می

نم و کنم تمرکز کدم و سعی میها چرخ میروی نوشته

هام هایی که از دیشب مهمون لبحواسم سمت بوسه

 شده نره.

خوام برم پیش سلطان خانوم سی من االن فقط می

 سال پیش.
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 دونم چند روز گذشته یه روز دو روز ده روز؟نمی

 دونم زندگیم نابود شده.یهر چی که هست، من م 

 دیگه محاله پرهام تو صورتم نگاه کنه. 

نام و تری رو که چند روز بیکدوم مردی حاضره دخ

 نشون رفته رو عقد کنه؟

 

االن حتماً تمام محله و در و همسایه از من حرف 

 آبرویی کردم.زنن که چه بیمی
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ولی من با تمام این افکار آزار دهنده هنوزم دارم به 

کنم و صد ورت سرخ شده از غیرت پرهام فکر میص

 میرم.بار واسش می

 

 یعنی دنبالم گشته؟

 یا عین خیالشم نیست؟ 

شایدم با خودش فکر کرده چه بهتر که این دختره  

 دردسرساز از زندگیم بیرون رفت.

 

 کشم، این روزها کارم شده آه کشیدن.آه می

یست دونم قرار نیه حسرت تو دلمه، حسرتی که می

 هیچوقت از رو دلم برداشته بشه.
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ن تو این چند روزی که اینجام، جالل فقط واسه آورد

 غذا اومده و بعدم خیلی آروم رفته.

کنم. باالخره این حبس تموم منم خداروشکر می 

 شه.می

های کافیه همینجوری تموم بشه، نه با تعبیر کابوس

 وحشتناکی که هر شب بعد از گذاشتن سرم روی بالش

 سراغم میاد.

 

کنم قراره ولی امروز بدجوری دلشوره دارم، حس می 

 ه.افتیه اتفاق بدی بی
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دونم چی ولی هر چی که هست حال من رو خیلی نمی 

 بد کرده.

 صدای چرخیدن کلید تو قفل نفسم رو بند آورد......

 

اینجا اینقدر خط زیادی قشنگش بد شده که به سختی 

لرزیده یا حس بدی شه خوند. انگار دستش میمی

داشته از نوشتنش هر چی که هست قرار نیست چیز 

 خوبی بخونم.

 

نویسم، تا همین چند نم چطوری دارم اینارو میدونمی

میرم و این ماجرا رو به گور کردم میروز پیش فکر می

 نویسمش.برم ولی االن دارم میمی
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ه کنم باید بنویسم تا شاید یدونم چرا ولی فکر مینمی 

روزی یه کسی که خیلی برام مهمه بخوندش، تا بفهمه 

 سلطان چی کشید تو زندگیش.

 ط پانزده سالگیم مُردم، جوون مرگ شدم.من وس 

 

های زیادی قرمز اومد جالل که با وضع آشفته و چشم

تو وحشت زده دستم رو روی قلبم گذاشتم دست 

خودم نبود تنها چیزی که از این وضع به ذهنم رسید 

بود که یکی مرده، وگرنه چه لزومی داشت جالل این 

 همیشه مرتب اینقدر آشفته و داغون باشه.

 

با زبونی که قدرت تکلمش رو از دست داده بود مردم  

 تا بگم:
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 چی شده جالل کسی طوریش شده!؟ -
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 ۴۱۶پارت#

 

 

 شده جالل کسی طوریش شده؟چی  -

 

یده و شل و اما پوزخندش و جمالتی که اون جوری کش

ول ادا شد، تازه بهم فهموند که من چقدر احمقم و 

 جالل احتماالً تا خرخره خورده و مسته مسته.

 

 ناموس؟چی داره... اون بی -
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آب دهنم رو پر صدا فرو دادم و با دست به بیرون 

فهمیدم چی ده بودم که نمیاشاره کردم. اینقدر ترسی

 گه:می

 

 جالل؟  -

عد که حالت جا اومد بیا حرف کنم برو بخواهش می

 زنیم.می

 

 هاش که به خنده باز شد من بیشتر وحشت کردم.لب

گفت این دو تا نره خر که مست سلمان همیشه می 

 .کنن دم پرشون نباشمی

 االن من کجا فرار کنم؟ 
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همین یه در که جالل جلوش اینجا همین یه اتاقه و  

 ایستاده.

 

 .، همین االنتو باید مال من بشی سلطان -

کنن دیگه راهی نمونده. اگه برگردی خونه مجبورت می

زن پرهام بشی. چو افتاده با اون فرار کردی، خودم 

 خواستم... خودم کردم.

تو رو آوردم اینجا، واسه اونم یه نامه نوشتم از طرف  

و فرستادمش یه شهر دیگه، از طرف تو... اون عوضی

ه رفته. آمارشو دارم تو گفتم اونجا منتظرشی چند روز

 در به در اونجا دنبالته.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 گیرم.لبم رو با درد گاز می

 چیکار کرده با زندگی من این حیوون جلو روم؟

 

 گرده؟پرهام دنبال من می

 آبرویی رو ببینم.و بکش نذار این بیای خدا... خدا من 

در تو افکار خودم غرق بودم که نفهمیدم کی اومده اینق

 د.کنارم و زانو ز

 ترسیده به دیوار چسبیدم. 

 

 برو عقب! -

 

 اما اهمیتی نداد و سمتم هجوم آورد.
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هام اینقدر زیاد بود که هاش روی مچ دستفشار دست

کردم االنه که خورد بشه. جیغ هر لحظه حس می

 کشیدم از ته دلم.

 

 جان عمو... جان جهان ولم کن. ولم کل جالل؟ -

 

ی زندگیشه اگه دونستم جهان جونشه، عمو همهمی 

 کنه.قسمش بدم گوش می

 ولی انگار کر شده بود. تن لشش رو روی تنم انداخت.

زوری نداشتم در برابر هیکل درشتش، من یه دختر 

 ضعیف نوجوون بودم و اون ده برابر من.
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دم، صدای هاش که روی صورتم نشست عوق زلب 

 کثیفش که توی گوشم پیچید، معدم به تالطم افتاد.

 

 ید زنم بشی سلطان دیگه راهی نمونده.با -

 

نه نه تو رو خدا جالل... من ناموس عموتم، من  -

 و خوردی.و نمک پدرمخواهر سلمانم، نکن. تو نون

 

 اما نشنید، کر شده بود.

ده دامن پیراهن بلند خوشگم رو که واسه پرهام پوشی 

بودم تا دلش و ببرم رو باال داد، جیغ زدم دستش بند 

 رم شد و من با مشت به جونش افتادم.کمر شلوا
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موهاش رو کشیدم و اون خودش رو از دست شلوارش  

هام تا آخرین حد گشاد خالص کرد و من مُردم... چشم

ی زندگیم رو باختم. من دخترونگیم رو شد و من همه

 عفتم رو آبروم رو باختم.

به دست همین حیوونی که هنوز کنار گوشم نفس نفس 

 زد.می

 

درد به خودم پیچیدم و اون کثافت هیکلش رو  من از 

 از روی تنم کنار نزد.

 دونم چقدر اشک ریختم؟نمی 

صدا، بدون حرکت، دیگه فایده ای هم نداشت، من بی 

واسه همیشه پرهامم رو چشم جنگلیم رو از دست 

 دادم.
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 بینم.قت رنگ خوشی رو نمیمن دیگه هیچو 

 

خوامت. در میدونی که چقمونم سلطان، میپات می -

و بمون آروم که شدی ی زندگی منی، امشبتو همه

 برمت خونه.فردا می

 

 گفت و از جاش بلند شد.

مثل جنین تو خودم مچاله شدم و به گریه سوزناکم  

 ادامه دادم.
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 ۴۱۷پارت#
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 کنم منم مُردم.فکر می

هام به پهنای صورت در حال باریدنه و من مات اشک 

 تم که خوندم.چیزی هس

یا اون دونم به حال سلطان خانوم خون گریه کنم، نمی 

ی لبم بشینه رو خواد گوشهلبخند سرکشی که می

 .بهش بها بدم

 

 اون تجاوز ربطی به عمو پرهام نداشته.

 وای، وای... جالل پدر واقعیه سپاسه نه عمو پرهام. 
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قدر دونم چیکار کنم. اینهیجانم اینقدر باالست که نمی 

دونم من باید این بهت زده هستم که گیجم، فقط می

 رو به سپاس بگم.موضوع 

 

شه من وای که بزرگترین مشکل زندگیمون حل می 

گناه کنم، به اینکه من بیاصالً االن به هیچی فکر نمی

گناه سر عمو اومد، به شکنجه شدم، به بالیی که بی

 زندگی و آبرویی که نابود شد.

 

 سپاس بفهمه عموی من مقصر نیست. خوامفقط می 

 

دارم و و از کنارم برمیهای لرزون گوشی ربا دست 

 گیرم.ش رو میشماره
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کنه ولی جواب واسه جواب دادن زیادی معطل می 

ده و اون لحن به شدت خشنش با جمله ای که می

 گه اصالً هم خونی نداره، باز کی بهمش ریخته؟می

 

 قند. چه خوبه که زنگ زدی شربت -

 

و ی زیاد تگیرم و با صدایی که از گریهلبم رو گاز می

 نالم:دماغی شده تقریباً می

 

 سپاس؟ -

 

 جان سپاس؟ -
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 شنوم.هاش رو میصدای قدم

انگار از جایی که بوده دور شده و با لحن به شدت پر 

 گه:استرسی می

 چی شده نسیم؟! -

گو گریه واسه چی، خوبی؟ بچه خوبه؟ درد داری؟ دِ ب 

 جون به سر شدم.

 

 زنم.لبخند می

ده و جواب دادن به من نمی پرسه ولی اجازهسؤال می 

 شه.تازه شاکی هم می

 

 مهلت بده جواب بدم. -
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خواد وایسته، بگو ببینم چی شده به خدا قلبم می -

 قلبم؟

 

ی باباش هم حالش هیچی نیست خوبم، معجزه -

 خوام همین.خوبه، فقط تو رو می

 

 شنوم.فس راحتش رو میصدای ن

گفت حتماً قلب م به اون معجزه ای که تو مطب اشاره 

 سپاسم مثل من به تپش انداخته.
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آخ نسیم؟ نصف عمر شدم، واسه خاطر همین گریه  -

 کردی دورت بگردم؟

 

ی پرشون رو از دم و کاسههام رو بهم فشار میچشم

 کنم.اشک خالی می

 

بهت بگم یه چیزی که خوام یه چیزی آره... بیا می -

 کنه.و عوض میزندگیمون

 

 ؟چی فدات شم -
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االن بگو، شاید رغبت کردم نفس بکشم، که بدونم 

و این زندگی نکبتی که توشم قراره یه بارم شده من

 نابود نکنه.

 

گیرم. دلم ش گاز میلبم رو باز از این صدای درمونده

 خواد رو در رو بگم اما تحمل ندارم.می

  

 شه سپاس چی فهمیدم.رت نمیباو -

 

 چی عمرم؟ -
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که از بیرون میاد نظرم رو جلب  صدای داد و فریادی

 کنه.می

 شم.از روی تخت بلند می 

کشه واسه این صدای مردونه که اینجوری عربده می 

 کیه؟

رم و اهمیت به اینکه بعد مکالمه م بیرون میبی 

 گم:فهمم میمی

 

 ..من فهمیدم که اون تجا... -

 

 شم.با کوبیده شدن در و خوردنش به دیوار الل می
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عمو پرهام و اولین باره که تا این حد خشن  یچهره

 بینم.می

کنه؟ چی اینقدر عصبیش کرده؟ یه اینجا چیکار می 

 زنه:قدم جلو میاد و فریاد می

 

 اون چه مزخرفاتی بود پای تلفن گفتی؟ -

 زنی؟می زیادی لیلی به الالت گذاشتم که زر مفت 

 جمع کن بریم نسیم همین االن. 

 

کنم و صدای بهت ده نگاهش میهای گشاد شبا چشم

پیچه. وای من هنوز ی سپاس توی گوشم میزده

 گوشی دستمه و سپاس قطعاً این فریاد بلند رو شنیده.
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 زنه؟ی من داد میاون صدای کدوم پوفیوزیه تو خونه -

 

 د تر.زنه اینبار بلنعمو باز فریاد می

 

مگه با تو نیستم نسیم جمع کن بریم بسه دیگه تا  -

 ینجا.هم

 

م سپاس رو آتیش پره و زمزمههام از ترس میشونه

 کنه.هاش گوشم رو کر میزنه که عربدهمی

 

 عمو پرهام؟ -
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 چی؟! -

اون حرومزاده اونجاست؟ چطور جرأت کرده؟  

 کنه؟ناموس عوضی اونجا چه غلطی میناموس، بیبی

کشم... و میو از خونه بیرون بذاری خودمنسیم پات 

 ت باشه چی گفتم شوخی ندارم باهات.نسیم یاد
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 ۴۱۸پارت#

 

 

 شه.تماس قطع می

های سپاس چیزی فهمیدم ن نه از حرفهنوز گیجم. م

 دونم اطرافم چه خبره.نه می
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 چی شد باز؟ 

 

 کشه.عمو سمتم میاد و عربده می 

 شنوه یعنی؟م االن میآخ خدا بچه 

 نکنه اونم مثل من ترسیده.  

اون زن تو اون مطب کثیف گفت االن همه چی رو حس 

 کنه.می

کاش قدرت اینو داشتم تا دستم رو روی اون 

های میکروسکوپیش بذارم تا این صداهارو گوش

 نشنوه.

 

 گم جمع کن.ی خیره سر میکر شدی دختره -
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 کنه.ش میگیجیم کالفه

که سمت بازوم میاد، صدای جیغ سلطان دستش 

کنم جون پیچه و من حس میخانوم تو اتاق می

 رو ببره. ذاره عمو منگیرم. قطعاً نمیمی

یاد و ما همه چی رو شه سپاس مهمه چی درست می

شه و ما از ته دل کنیم این کینه تموم میتعریف می

 دونم.خندیم من میمی

 

 ام.حق نداری دست بزنی بهش پره -

 

 ایسته.عمو تو جاش می
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 انگار بهش شوک وارد شده.  

تونم های به خون نشسته هم میمن حتی تو این چشم

 م.اون عشق عمیقی که هنوز از بین نرفته رو ببین

 

 های بلند سمتمون میاد.سلطان خانوم با قدم

کنه، مثل ش رو سپر میایسته و سینهو عمو میبین من 

 یه کوه جلوم ایستاده.

شاید ظریف باشه و شکننده ولی در مقابل عمو بهم  

 ده.حس امنیت می

مرده واسه دونم عمو میمن از چیزهایی که خوندم می 

 راموش بشه؟شه اون عشق فاین زن، چطور می

 قطعاً نشده. 
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 گیره.سلطان خانوم انگشتش رو سمتش می 

 

ی شوهرش کنار . تو خونهنسیم جاش اینجاست -

 ره.ش نخواد هیچ جا نمیسپاس. تا خود

و و دیگه هم هیچوقت پاتم برو بیرونپس از خونه

 اینجا نذار.

 

لرزه. عمو ریزم و تنم از ترس میپشت هم اشک می

 کنه.هش میخیره خیره نگا

ی جوونیش ش. عموی من همهبمیرم واسه دل سوخته

 رو تنها زندگی کرده.
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همین زنی تا حاال هیچ زنی تو زندگیش نبوده به خاطر  

 کنه.که اینجوری با خشم داره بیرونش می

 

عمو نیم قدم جلو میاد و با صدای پایینی خیره تو 

 گه:های سلطان خانوم میچشم

 

 اه بانو؟من چیکارت کردم م -

ده ولی کنه و عمو ادامه میسلطان خانوم سکوت می"

گیره و من دستم رو روی رفته رفته صداش اوج می

ی گوشم رو پاره هاش پردهعربده ذارم، تاگوشم می

 نکنه.
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چطور سلطان خانوم استوار ایستاده وقتی نفس تند  

عمو موهای بیرون ریخته از شالی که مشخصه با عجله 

 "به بازی گرفته؟ سر کرده رو

 

 چیکارت کردم جز اینکه عاشقت بودم؟ -

 جز اینکه مردم برات؟

 چیکارت کردم جز اینکه بهت گفتم با هر کی خوشی

 زندگی کن؟

ی توی شکمت هم خواستم من حتی تو رو با بچه

 کنین؟سلطان؟ چرا با من اینجوری می

 کشم.و دو ساله دارم عذاب میمن سی 
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معرفت دم. اون وقت توی بیمی دارم تو نبودنت جون 

م گفتی من بهت تجاوز کردم اون پسره به برادر زاده

 غیرتتم مال منه؟بی

 

 کشم.هین وحشت زده ای می

لعنت به من... خشم عمو از اون تلفنه کاش الل  

 گفتم.شدم و چیزی نمیمی

چرخه صورت ناباور سلطان خانوم که سمتم می 

 کنم. شرمنده نگاهش می

 کنه؟در مورد من چه فکری می االن

 گناهم، منم از دهن یکی دیگه شنیدم.ولی خب من بی

 شم.زنه و من آب میناباور لب می 
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 تو گفتم؟ من به -

 

 ندازم. ی نه باال میرو به نشونه سرم

 .کنممن چرا احساس گناه می

 گیرم.رو بغل می شینه و خودمتنم به لرز می 

 ن پنجره بود یخ کردم.االن چه وقت باز کرد 

 

 نه... نه، جهان گفته سپاس هم... -

 

 کنه.دستش رو باال میاره و ساکتم می
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توی صورتم چرخ  های درشت شده از تعجبشچشم

 ره.خوره و صداش مدام تحلیل میمی

 

 کنه پسره پرهامه؟!سپاس فکر می -

 اون روز اینو پرسید؟ 

 

نیم کشم و م میدستی به صورت خیس و یخ زده

 ندازم.نگاهی به صورت سرخ از خشم عمو می

 

دونه، یعنی بعد خواستگاری همه آره... خیلی وقته می -

 ...چی عوض شد ما
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 کنه.از حرفم رو قطع میب

 

 واسه همین عقدت کرد؟ -
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 ۴۱۹پارت#

 

 

 بره.طاقت صداش رو باال میعمو بی

 

این مهم نیست پسرت چه گندی به زندگی ما زده،  -

و ی تنممو، پارهو برادر زادهو انداخت زندانکه من

 آبرو کرد.بی
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و یه طرف اعضای مهم نیست که بابام سکته کرده 

و هر روز از دوریه یادگار پوریاش بدنش لمس شده

 شه.و زنده میمیرهمی

واسه من االن این مهمه تو چرا تأیید کردی؟ من  

و با تویی بکنم که حتی انگشتمم تونم این کار کثیفمی

 بهت نخورده بود؟

 

 زنه:سلطان خانوم پر بغض لب می

 

 دونستم.من نگفتم، اصالً نمی -

 یکی دیگه رو به پای تو بنویسم؟چرا باید گناه  

 "دهگرده سمتم و ادامه میبرمی"
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جهان دروغ گفته دخترم، پرهام گناهی نداره مقصر  

 اون حیوونه عوض....

 

پیچه و من اینبار صدای فریاد سپاس توی اتاق می

 ذارم.وحشت زده هر دو دستم رو روی شکمم می

 چطوری اینقدر زود رسید؟! 

 که االن اینجاست؟ چطور رانندگی کرده 

 

 ی من؟حرومی به چه جرأتی اومدی تو خونه -

 

 های بلند سمتمون میاد. با قدم
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ی بلندش از نور زیاد هال توی تاریک روشن سایه

اتاقی که با یه آباژور و دیوار کوب زرد رنگ روشن شده 

 .افتهمی

به محض چرخیدن عمو سمتش، مشتش رو توی  

غ نگاهم به عینک عمو که کوبه و من با جیصورتش می

 شه.روی زمین افتاده کشیده می

 

 به چه جرأتی جلوی مادرم ایستادی حروم لقمه؟ -

 

کوبه و سلطان خانوم سمت سپاس مشت بعدی رو می

خواد آروم باشه و من مات این ره و با گریه میمی

 صحنه هستم.
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سپاس آروم باش دورت بگردم مادر بذار من همه  -

 ریف کنم.و برات تعچی

 

کشه و فریاد ی لبش میعمو دستی به خون گوشه

 زنه.می

 

ولش کن سلطان، بذار یه بار واسه همیشه این عقده  -

ای که توی گلوش چرک کرده رو بریزه بیرون بذار 

 بزنه.

 

 و نیار.اسم مادر من -
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 کنه.زنه و باز به عمو حمله میسلطان خانوم رو کنار می

کنه به هام شروع مییره و دستگضربان قلبم اوج می 

 لرزیدن.

 عصبانیت سپاس وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. 

 

ده و من با خشم به زد و خوردش با عمو ادامه می

های اون زنه که عمو دونم که فقط به خاطر زجهمی

 کنه.حتی از خودش دفاع نمی

 

فهمم عمو چقدر واسش ارزش قائله، وگرنه من می 

هایی که به صورتش ه جلوی ضربهتونخیلی راحت می

 خوره رو بگیره.می
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خواد کاری کنه سپاس خودش رو خالی اما انگار می 

 کنه.

 کنه؟ولی مگه این زخم با این چیزها التیام پیدا می 

 

 کشه.ره و جیغ میسلطان خانوم سمت در می 

 

 ایران بگو مصطفی بیاد. -
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 ۴۲۰پارت#

 

 

گیره و به گوشه ای پرت یی عمو رو مسپاس یقه

 کنه.می
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کشمت، بهت گفتم دورو بر خونت حالله کثافت می -

 زندگی من نباش.

 

کنه و صدای ور برخورد میعمو قبل افتادن به آپاژ

شه، با ترکیدن المپش با آخ از روی دردش یکی می

 چسبه.خوره و بازوش رو میپهلو زمین می

 بمیرم براش.

 

کنه تا باز بزنه، اینبار کجا رو سپاس پاش رو بلند می 

 گرفته؟ نشونه

 دوام.سمتشون می 
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زنم، چه کشم و با گریه و جیغ حرف میبازوش رو می 

 ی وحشتناکی چه جنگ نابرابری.مهلکه

 زنه؟کنه باز کتکش میچرا وقتی عمو دفاع نمی 

 

 

گناهه، کار اون نیست عموم سپاس نزنش، عموم بی -

 گم.ا راست میهیچکاری نکرده به خد

 

اما انگار سپاس هم مثل اون پدر لعنتیش استعداد 

اهمیت لگدی به خوبی داره واسه کر شدن که بی

 زنه.مندم میپهلوی عموی درد
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کشمش. فقط وقتی بمیره آروم مهم نیست... من می -

 شم.می

 

بره و من ناباور به سلطان خانوم سمتش هجوم می

ست؟ یعنی چی مهم کنم. مهم نیحرف سپاس فکر می

 نیست؟

دونسته که کار عموم نیست یا االن دیگه یعنی می 

 مهم نیست؟

 من زندگیم رو باختم سر این داستان. 

 

شه و با دو خودش رو به سپاس قا مصطفی وارد میآ 

 رسونه.می
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ولی مگه اون مرد توانایی مقابله با این گرگ زخمی رو  

 داره؟

واسه زدن عمو  ده و از هر فرصتیمدام فحش می 

 کنه.استفاده می

 چکه.چطور جلوش رو بگیرن وقتی از نگاهش خون می

 

دناکش های درهام رو از خون صورت عمو و نالهچشم

 زنم:گیرم و جیغ میمی

 

 خوام با عموم برم.می -

 

 شه.باالخره تو جاش خشک می
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شه و بلوز های پهنش باال پایین میپشت به منه. شونه 

 ه طرز شلخته ای از شلوارش بیرون زده.سفید تنش ب

 

 چرخه.با مکث سمتم می 

 صورتش ناباوره انگار شک داره چی شنیده.

 لباسش هم همینطور.مشتش خونیه و جلوی  

 اینا خون عموی منه؟ 

 

 زنه.نفس نفس می 

های گلدونی که یه قدم سمتم میاد و با پا تیکه

که شده دونم کی روی زمین پرتش کرده و هزار تینمی

 زنه.رو کنار می
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 دم.نفس آه مانندم رو بیرون می

خواد برگردیم به چند ساعت قبل، همونجا من دلم می 

های آبیش داشت جا که چشمتوی اتاقش، اون

 مردم براش.کشید و من میخواستنم رو فریاد می

 

 هاش غرق شده بودم.همونجا که تو بوسه

همونجا که  اصالً نه، دوست دارم برگردم توی مطب،

 مونو شنیدیم.صدای معجزه

 ها که نفسم رو قطع کرد.همون صدای دویدن اسب

اون لحظه ای که سپاس دستش رو گذاشت روی 

 قلبش و ضربانش اوج گرفت.
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 چی شد تو همین مدت کم؟ 

 باز این طوفان از کجا اومد؟ 

 

 چی گفتی؟ -
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 ۴۲۱پارت#

 

 

 اید برم.رم بهترین کار همینه من ببه نظ

همین االن با عمو... تا سپاس آروم بشه وگرنه 

 کشتش.می
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گی مهم نیست که خوام با عمو برم مگه نمیگفتم می -

 عمو مقصره یا نه؟

واسه تو مهم نیست ولی واسه من مهمه، تا حاال اینجا 

بودم چون عموم مقصر بود، چون به خاطر همین گناه 

 و.ردی منه بیگناهم کشکنجه

گناه بودم ولی تو مثل عمو گناه کار بود باز من بیاگرم  

خوام برم سپاس و کوری میو زدی به کریاالن خودت

 دست از سر عمو بردار.

 

 شه.های بینیش از خشم باز و بسته میپره

مون رو پر های مشت شده دو قدم فاصلهبا دست

دستم رو کشم و کنه و من وحشت زده عقب میمی

 .کنمسپر صورتم می
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 کنه.شه، ناباور نگاهم میهاش درشت میچشم 

انگار این کارم خیلی براش گرون تموم شده که 

 ش رو فریاد.زنه و پایان جملههای اول رو لب میکلمه

 

کنی من کی زدمت که االن اینجوری وحشت می -

 لعنتی؟

 

ز ندازم و لبم رو گاهام رو پایین میبا عجله دست

 گیرم.می

دونم تا حاال هیچوقت ت، ترسیدم میدست خودم نیس 

و نزده ولی این دست خونی و حتی بدترین حالش من
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کنه من رو به وحشت عمو که اونجوری ناله می

 ندازه.می

 

 پرم.کشه و من هین کشیده توی جام میفریاد می

 

شرف کی زدمت که زنم، منِ بیبا تو دارم حرف می -

 کشی؟کتک نخوردن عقب میاالن واسه 

 

 شینه.دستم باز روی شکمم می

کنه؟ کنم چرا با من این کارو میمن دارم قالب تهی می

مگه دکتر نگفت باید آرامش داشته باشم؟ مگه نگفت 
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استرس ممنوع، پس االن من چی رو دارم تجربه 

 کنم؟می

کنم که لباسم رو روی شکمم تو مشتم چنگ می

شه، یه قدم جلو کشیده میهاش به اون سمت چشم

 ناله:میاد و اینبار می

 

 بمیرم... درد داری؟ -

 بیا بریم از اینجا باشه؟ 

مگه دکتر نگفت استرس ممنوع؟ االن آرومم، بریم. تو 

 شم، هوم؟باشی من آروم می

 

 دم.سرم رو تکون می
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اگه االن باهاش برم این کینه و این درد هیچوقت 

 شه.تموم نمی

دیگه کوتاه نمیام  مو رو ببینه همینه اینبارهر بار که ع

دوری ازش واسه من سخت تره ولی شاید نبودم سر 

 عقل بیارتش.

 

 تموم شد. -

 

 گیره.لبش رو گاز می

زنه به اون انگار متوجه منظورم نشده یا خودش رو می 

 راه.

 گیره، خیلی زیاد.هر چیه من دردم می 
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هام ی رگهمهیه درد موذی دقیقاً توی قلبم که به  

 .شهپمپاژ می

 گیره.لرزه وقتی دستش رو سمتم میدلم می

 

ذارم کنار فقط آره تموم شد، بیا بریم، من همه رو می -

 م، ها؟توو بچه

 

شه، مگه من هام به صدام هم منتقل میلرزش دست

 شه.تونم محکم باشم به واهلل که نمیمی

 

 و تو تموم شد سپاس.ی منرابطه -
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خوام اشتنش من میو پا نزنیم واسه نگهددستبهتره  

 برم.
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 ۴۲۲پارت#

 

 

 شه.هاش درشت تر میچشم

ی چکه و تا گوشهییه قطره عرق از فرق سرش م

 گیره.ابروش راه می

کشه که اینجوری هوای اتاق خود یخبندونه چی می 

 ریزه؟عرق می
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خواد دستم رو ده و مینفس سنگینش رو بیرون می

 زنم.بگیره که پسش می

 

شه که هیستریک نبار دیگه تا حد مرگ عصبی میای

 کوبه.هاش رو توی صورتم میپشت هم جمله

 

 و بکشی آره؟نخوای ممی -

و ببری؟ خوای نفسمفهمیدی شدی نفسم می 

خواستم بگم خواستم بگم بهت، هیچوقت نمینمی

خوام برم. میرم برات، واسه همین. که نگی میمی

 م برمت شروع شد؟همین که فهمیدی زندگیمی بر
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 زنم.ناباور پوزخند می

گه! یعنی کنم سپاس چی میمن به چی فکر می

بینه؟ یعنی متوجه این مون میاد رو نمیبالهایی که سر

خشمی که نابودمون کرده نشده؟ اصالً شنیده عموی 

 گناهه؟من بی

های منو پای ناز کردن گذاشته؟ یعنی من و چطور حرف

فهمیدم دوسم داره حاال  اینجوری شناخته که چون

 خوام برم تا دنبالم بدوئه؟می

 کنم.عصبی به عمو اشاره می

 

گناه که تو داغونش کردی واسه یه آدم بیاونو ببین،  -

 چی؟
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 .و تو هم حاصلشیواسه تجاوزی که جالل نیکزاد کرده 

 

هاش توانایی بیشتر باز شدن نداره اینقدر دیگه چشم

 زنه.شوکه شده که پلک هم نمی

 

نگاهم به سلطان خانوم و اون هق هق بلندش کشیده  

پاک  شه، کنار عمو نشسته و با شالش صورتش رومی

 کنه.می

دونم مصطفی و ایران کی بیرون رفتن ولی نمی 

خوام خوشحالم که این مکالمه رو نشنیدن، من نمی

 کسی تحقیر بشه.
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 گی؟چی داری می -

 

سه امشب دیگه بسمه ندازم، وانگاهی به سرتاپاش می

چه خوشخیال بودم که تو فکر یه جشن چند نفره بودم 

 و بدم.واسه امشب که خبر بارداریم ر

 رم.سمت مبل راحتی کنار تخت می

دارم تنم کنم که سپاس با عجله جلو مانتوم رو برمی

 گیره.ی مانتو رو توی مشتش میمیاد، سمت دیگه

کشم اما بدون اینکه نگاهش کنم دستم رو عقب می

 ست.فایدهتالشم واسه بیرون کشیدن از دستش بی

 

 زنم منظورت چیه؟با تو دارم حرف می -
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 زنم.دم و پوزخند میتکونی به مانتوم می

 

 واسه همین زنگ زدم. -

فکرکردم چه کشف بزرگی کردم، گفتم دیگه تموم  

 شد.

این زندگی آرامش پیدا کرد، اما نگو واسه تو مهم  

منطقی که واست مهم نیست این اینقدر بی نبوده، تو

 چیزها.

 رم بشین با مادرت حرف بزن چوناالنم من با عمو می

دونی چیه و ندارم. اصالً میهاتی عربدهدیگه حوصله

خواد کنی. نمیدیگه واسم مهم نیست تو چه فکری می
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و هر روز و پا بزناز مادرتم بپرسی تو ندونستن دست

با خودت غرق کن ولی بدون من و های بیشتریآدم

 دیگه نیستم.

  

گزه و نیم نگاهی به پشت سرش و عمو اینا لبش رو می

 ندازه.هنوز تو همون حالتن میکه 

 صداش رو پایین میاره تا فقط خودم بشنوم.

 

 و تو.زنم، منباشه... حرف می -

 حق با توئه تند رفتم. تو نرو فقط،

باشی من هر چی خوام تو کنارم باشی. تو اگه می 

 کنم.باشه رو تحمل می
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 خونم.هاش رو میمن حس تو چشم

 هام رو باور نکرده.نه حرفخواد آرومم کنه نرم؛ وگرمی 

 

البد فکر کرده سه تایی نقشه کشیدیم تا آرومش  

 کنیم.

 دم.سرم رو به تأسف تکون می 

 

و خورم دیگه هیچوقت مناگه نذاری برم قسم می -

ر برم تا یادم بره امروز تو این اتاق چی بینی. بذانمی

 دیدم.
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 کنه.فقط نگاهم می

 کشم.بیرون می شجون شدهمانتو رو از مشت بی

 کنم.پوشمش و سمت عمو قدم تند میمی 

تن درد مندش رو با دستی که بازوش رو چسبیده به 

ی اشک دیوار تکیه داده و سلطان خانوم با اون چشمه

 ش نشسته.خشک نشدنیش سمت  راست

زنم و سمت ی آباژور رو کنار میی شکستهبا پام تیکه

 گیرم.رو میشینم و بازوش ش روی پاهام میدیگه

 

 پاشو بریم عمو. -
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کنم گیره و من به سختی سعی میلبش رو گاز می

 بلندش کنم.

تونه از جونه و نمیوزنش زیاده و از کتکی که خورده بی

 جاش بلند بشه.

 .زنمزور می

 آیی عمو.... -

 

 رسه.حال سپاس به گوشم میصدای بی 

 

 سنگینه نسیم زور نزن تو حامله ای. -

 

 کنه وهت زده یا حسین رو زمزمه میعمو ب 
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های درشت شده با عجله سلطان خانوم با چشم 

ندازه و حین کمک به دستش رو اون سمت تن عمو می

 گه:من می

 

 مادر تو حامله ای؟ -
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 ۴۲۳ارتپ#

 

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 کنه.اشکم صورت خیسم رو خیس تر می 
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خواستم امشب سر شام بگم وقتی همه دور میز می -

به شکرانه هم زنگ زدم ببخشید که خراب  جمع شدیم

 شد.

 

 زنه.شکنه و ناله میصداش تو گلو می

 

رم برات دختر تو ببخش. تو ببخش که اینجا بمی -

و چشمت اشک بود یکیش خون من دیدمهمیشه یه 

 سکوت کردم مادر حالل کن.

 

ی کنه و با اکراه دستش رو از روی شونهعمو سرفه می

 داره.سلطان خانوم برمی
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 ناله:شه و میش میش بند دندهپنجه 

 

 نسیم خودم میام عمو برو عقب. -

 

 گم:و آروم می دمبکشه که اجازه نمی خواد عقبمی

 

 کنم عمو، بریم.کمکت می -

 

ی ریز سپاس رو شیم و من زمزمهبا هم همقدم می

 دم.شنوم و اهمیتی نمیمی

من باید برم تا این مرد به خودش بیاد تا اینقدر 

 منطق نباشه.بی
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 نرو. -

 

زنم دم و از اتاق بیرون میهام رو به هم فشار میلب

 گم:با یادآوری دفتر رو به عمو می اما

 

 و بردارم؟ستی برم کیفمتونی وایمی -

 

ذاره و به چهار چوب در هاش رو روی هم میچشم

 ده.تکیه می

 

 کشم.م رو بیرون میرم و کولهبا عجله سمت کمد می
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 کنم.ی سپاس رو روی خودم حس مینگاه خیره 

 

با چه تونم حس کنم بدون نگاه کردن بهش هم می 

 غمی خیره به منه.

یز پزشک گرفتیم رو توی داروهایی که امروز به تجو 

چپونم و قبل از متوجه شدن کسی کوله رو روی کیف می

 خوام ببرمش.ندازم،  تا نبینن که میدفتر می

 

های توی هم باالخره اون دفتر رو توی کیف جا با اخم 

 دم.می
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نان کنار کنم و سلطان خانوم همچکمرم رو صاف می 

ریزه. میمیز توالت ایستاده و بدون گفتن چیزی اشک 

 براش تو زندگیش چی دیده به جز اشک؟ بمیرم

 

سپاس کنار تخت دقیقاً روی مرکز گیلیم فرش گرد   

 مانندی که روی پارکت پهنه ایستاده.

گیره و منو خوام از کنارش بگذرم که بازوم رو میمی 

 چسبونه.از پهلو به خودش می

 

 کنم.نگاهش نمی 
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عمو پرهامه عموی  هام خیره به نیم رخ درد مندچشم 

هام شکستمش اونم وقتی گفته بود عزیزی که با حرف

 گناهه.بی

 

لرزونه و دم های گرم سپاس تنم رو میحس نفس 

 گیرم.عمیقی از عطر خوشش می

 زنه.زیر گوشم پچ می

 

 میرم.بری می -

 

 دلم به درد میاد.
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تونم سنگدل باشم مثل خودش پچ میاینقدرم ن 

 زنم.می

 

 نیست. همیشگی -

 

لرزونه، صداش بغض داره هاش تنم رو میلرزش دست

 تونم اشک نریزم.و من نمی

 

 چه مدت؟ -

 

 و ببینی.منطق همه چیو باتا وقتی آروم بشی -
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 شم من کلی برنامه....منطق میبمون با -

 

 پرم توی حرفش.می

 

 سختش نکن. -

م بشم اگه واست مهمم اذیتم خوام برم تا آرویم 

 نکن.

 

ده که دستم روی قلبم جوری با بغض جواب می

 شینه.می

 

 ... برو.باشه -
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بوسه. دیگه شه و کنار گوشم رو میش تموم میجمله

 کنم تا لرزش تنم رو حس کنه.صبر نمی

 گیرم.رم و دست عمو رو میبدون حرف بیرون می
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 ۴۲۴پارت#

 

 

*** 

 

 

جمع شده به  کنه و با صورتپشت در خونه پارک می

 کنه.بیرون اشاره می
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 برو عمو جان. -

 

 .گزملبم رو می

 گم:کنم و نامطمئن میمکث در ماشین رو باز می با 

 

 عمو مطمئنی خوبی بریم بیمارستان؟ -

 

ندازه و حین دست تو آینه نگاهی به صورتش می

 گه:کشیدن به کبودیه زیر چشمش می

 

انیت واسه خوبم نسیم جان، ولی اون شوهر رو -

تونم با یه کنه، میچندمین باره روم دست بلند می
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وبی بهش بدم ولی فقط به خاطر شکایت درس خ

 توو...

  "دهکنم و بعد یه مکث ادامه میشرمنده نگاهش می "

 االنم که پای اون بچه وسطه.

 

 کنم.هام رو توی هم قالب میبندم و دستباز در رو می

این حال سپاس رو هم ی عمو هستم ولی من شرمنده

 کنم.درک می

 

 ببخشش عمو، درکش کن. -

رسته، اتفاقاً خیلی کارش زشته واسه گم کارش دنمی 

 همینه که االن اینجام.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دم، توی این چند ماه سپاس داغون ولی بهش حق می 

شده، باید اون شبی که عموش بهش گفته بود تو 

کرد حاصل یه دیدیش. وقتی فکر میپدرشی می

و حرومزاده، از همه بدتر بابا جالل پدر واقعیش زهتجاو

 نیست...

 

 کنه.می حرفم رو قطع

 

 ی حروم.و یه رابطههنوزم حاصل یه تجاوزه -

 

های لرزون نگاهش گیره و با لببغض گلوم رو می

 کنم.می
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هام دلش رو به درد میاره که حرف رو انگار غم تو چشم

 ده.کنه و سرش رو تکون میعوض می

 

 و به من ریخت.جهان باالخره زهرش -

یا مادرش  ولی کاش اون پسر احمق کله شق از من 

 پرسید که این پرهام بداقبال این کارو کرده یا نه؟می

 

 کشم.دستی به زیر چشمم می

 

اینقدر اطمینان داشت به حرف جهان که اصالً هیچی  -

 شنید.و نمیبه جز اون
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 ده.متأسف سرش رو تکون می

 

ش گند زد به زندگی مین اعتماد کورکورانهه -

 مون.همه

 

 به سر سلطان خانوم اومده؟دونستی چی شما می -

 

 ده.ناراحت سرش رو تکون می

 

آره، وقتی همه جا پیچید که من این کارو کردم رفتم  -

 سراغش.
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مهم نبود برام چی به سرش اومده، گفتم حاال که 

 .دمو از دست نمیاسمم در رفته سلطان

باهاش حرف زدم اما اون به من گفت عاشق جالل  

که به غرورم برخورده بود و ازش بارداره، منم شده

 کشیدم کنار گفتم با عشقت خوش باش.

 و ندیدم تو زندگیمولی دیگه هیچوقت رنگ خوشی 

ی دلم جای خالی سلطان مشخص همیشه یه گوشه

 بود.

 

ب شده شه و باالخره اون بغض سیهام آویزون میلب

 کنم.رو رها می
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و سلطان آخه من به حال کی گریه کنم، خودم، عمو 

های حلقه زده تو چشم سپاس انوم یا اون اشکخ

 موقع ترک کردنش؟

 

 بمیرم برات عمو. -

 

کشه و حین زمزنه کردن آخ عمو دستی به ریشش می

 گه:زیر لبی می

 

 آخ..... -
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 و درک نکردم وقتی منخدانکنه، هیچوقت سلطان

خواسمتش چرا اینقدر ازم متنفر شد، از هممون می

 آقابزرگ، پروانه.

 

دم عمو، کم چیزی نیست نابود بهش حق می من -

 شده.

 

 کنه.با دست به بیرون اشاره می

 

 و اینجوری ببینه.باشه برو تو نکنه مادرت بیاد من -

 

 دم.سرم رو تکون می
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 بازم ببخشید. -

 

 برو یا علی. -
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 ۴۲۵پارت#

 

 

 رم.و سمت در می شماز ماشین پیاده می

ی آیفون گذره و من دکمهعمو با تک بوقی از کنارم می

 زنم.رو می

 ده.کشم مامان خیلی زود جواب میزیاد انتظار نمی
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 نسیم تویی؟ -

 

برم تا صدام و سرم رو کمی نزدیک می زنملبخند می

 رو واضح تر بشنوه.

 

 ز کن.بله منم مامان با -

 

 ش لبخند به لبم میاره.صدای ذوق زده

 

 بدو مادر بدو بیا تو که خبر خوش دارم. -
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شه و من متعجب وارد حیاط در با صدای تیکی باز می

 شم.می

 

 اینکه مامان اینجوری ذوق داره حتماً خبر خوبیه. 

 

شم تا رم و خم میی کوچیکه ایوان رو باال میدو پله 

کنه و با نم که مامان در رو باز میبند کتونیم رو باز ک

 کنه.دست اشاره می

 

 بدو بدو، مادر بیا نیما حرف زد. -

 

 کنم.شه و سرم رو بلند میدستم توی هوا متوقف می
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 زنم.خیره به صورت خیس از اشکش بهت زده لب می

 

 ؟چی! -

 

 کشه.جلو میاد و بازوم رو می

 

 کنه.یو واسه من گشاد مهاشگم چشمبدو بهت می -

 

 انگار تازه به خودم میام.

کشم که کمرم رو صاف می کنم و چنان جیغی می

 ره.صدام تا اون سر محلم می
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کنم و هام رو هر کدوم رو به یه سمت پرت میکتونی

بچم با دوام، شم، سمت نیما میوارد خونه می

های من نگاه های درشت شده به دیوونه بازیچشم

 کنه.می

 

گیرم و پشت هم نم و دستش رو میشیکنارش می 

 بوسم.پشت دستش رو می

 

 الهی قربونت برم داداشی چی گفتی؟ -

 حرف بزن منم بشنوم تو رو خدا. 

 

 کشه.شینه و دستی به سر نیما میمامان هم می
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 بار دیگه بگو.بگو مامان فدات شم یه  -

 

زنه و نگاهش رو تو صورت هر دو مون نیما لبخند می

 چرخونه.می

 

 ما... ما... ن -

 

 کنم.کشم و محکم بغلش مینفس عمیقی می

 

توی این اوضاع بدی که گرفتارشم این قشنگ ترین  

 اتفاق زندگیمه.
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 نیما حرف زده اونم بعد پنج سال. 

 دست خودم نیست. هامدیگه ریزش اشک 

کنم االن بهترین موقعیته تا خبر این فندق رو فکر می 

 گم:میپس رو به مامان  بدم

 

 خوام یه خبری بدم بهتون.منم می -

 

 کشه.هاش میمامان دستی زیر چشم

 

 جان مادر بگو؟ -
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ذارم و با نیشی که تا هردو دستم رو روی شکمم می

 گم:آخر باز شده می

 

 اده اضافه بشه.قراره یه فرد جدید به خانو -

 

کنه و کم کم مامان اول کمی متعجب نگاهم می

 گه:شه و میباز میهاش به خنده لب

 

 حامله ای؟ -

 

 آره. -
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رو توی آغوش  ذوق زده رو زانوهاش جلو میاد و من

کنیم اما اینبار از خوشحالی گریه می گیره حاال هر دومی

 نه غم...
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 ۴۲۶پارت#

 

 

******* 

 

 

 گذره.دونم چند ساعت از رفتنش مینمی
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به بازیش  ی حریر سفید رنگی که بادخیره به پرده

رو سر و سامون م کنم فکر بهم ریختهگرفته، سعی می

 بدم. 

 

خوام تمرکز کنم، به حرف نسیم، به مقصر نبودن می

ی مامان این اجازه رو پرهام، ولی صدای فین فین گریه

 ده.بهم نمی

 

 کنم.چرخونم و بهش نگاه میگردن دردناکم رو می

شون ریختم وسط انبوهی از وسایل اتاقی که من بهم 

 ریزه.نشسته و آروم اشک می
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 راره من درد این زن باشم؟تا کی ق

 دیگه تا کی قراره درد بکشه و دم نزنه؟ 

 

کنم تا چیزی بگم اما اینقدر هام رو از هم باز میلب

 فریاد کشیدم که گلوم خش برداشته.

 

شم واسه تسکین سوزشش چند تا سرفه مجبور می

 پشت هم بکنم و بعد بگم:

 

 بسه دیگه گریه نکن. -

 

 ده.ون مینفس عمیقش رو منقطع بیر
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ی توی مشتش رو زیر دستمال کاغذی مچاله شده

کشه و با صدای لرزون از بغض لب هاش میچشم

 زنه:می

 

 بمیرم برات. -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 دلم به درد میاد. 

 هم واسه مامان، هم واسه منی که قلبش ترکش کرده.  
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کرد یکی بتونه بدون قلب زندگی ی فکرش رو میک

ه، من این کارم کردم، توی اتاقی نشستم که هنوز کن

پر از عطر نسیم و جای خالیش مثل زخم بریدگی با 

 سوزه، چه درد بدی.کاغذ می

 

هاش جوری دم و خیره به چشمفکم رو به هم فشار می

 گم:که نتونه نه بیاره می

 

و پیش خود دون یه کلمه پسواسم بگو، از اولش، ب -

 خوام.ماجرا رو می

 

هاش فرود هاش با سرعت بیشتری روی گونهاشک

 میاد.
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 و بدون تو پسر جاللی، بدون هیچ شکی.همین -

 

 گزم.لبم رو می

 

 تعریف کن. -

 

 کنه.کمی نگاهم می

 فهمه که راه دیگه ای نیست.انگار می

کمرم زیر  کنم امشبکنه و من خدا خدا میدهن باز می

 این بار دووم بیاره و نشکنه.
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ین بار تو سیزده سالگیم اومد خواستگاری، پسر اول -

عموم بود، شناس بود، آقام اینقدر بهش عالقه داشت 

 تونست منه بچه رو بهش بده.که می

 

و مادرم نذاشتن، دوسم داشت خیلی اما پدر بزرگم 

 مش.خواستفهمیدم ولی نمیدیدم میو میزیاد، این

 

جالل گفتم داداش واسم عین سلمان بود، بهش می 

 دونم.چی شد که دل بست نمی

 دو سال گذشت.
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اینقدر توی گوشم خوندن تو واسه جاللی که من با 

اینکه عالقه ای بهش نداشتم قبول کردم که باید زنش 

 و راه دیگه ای نیست.بشم

 

ش اومدن تو محلمون فکر و خانوادهتا اینکه پرهام

 و بهش باختم.کنم تو همون نگاه اول دلممی

 

کنه و من هر دو دستم رو روی رونم مشت وت میسک "

 کنم. می

، تا بدونم من شنیدنش سخته، ولی باید تحمل کنم

 و سر چی قمار کردم.زندگیم

 "دهادامه می 
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همه چی خوب بود خیلی خوب. زندگی همون چیزی  -

 گفت.ون میهاش برامبود که مادربزرگم تو قصه

 

ر از چشم همه و دوست داشتنی دوهمون قدر شیرین 

دیدم. عاشق هم بودیم کلی نقشه ریختیم و میپرهام

 واسه زندگیمون، تا اینکه جهان عاشق پروانه شد.
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 ۴۲۷پارت#

 

 

 این جهان همیشه شوم بود. "دهبا نفرت ادامه می"

. چون رفت خواستگاری جواب رد شنید. دیوونه شد 

 پرهام راضی نبود.
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 دم.الخمر نمیو به یه دائمگفت خواهرممی 

 البته آقا بزرگم مخالف بود، بابای پرهام.

 

 و اومد پرهام راضی نشد.جهان کلی رفت

ی پرهام تو دلش پر بشه همین باعث شد کینه 

و جابر همشون شدن همشون بد شدن آقام، عمو، جالل

دل گرفتن چون دل ته و به ی پرهامو کینهیه طرف

 خبرشون شکسته بود.تغاری از خدا بی

 

هیچوقت حکمت خدا رو نفهمیدم چرا باید تو این همه 

شد که دختر توی اون محله جهان عاشق پروانه می
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و مدام خندیددرچاقچولش میاون اوایل به چا

 کرد...مسخرش می

 

و جنجال راه ی خواستگاری پرهام که پیچید جارزمزمه

 و کتک زدن. ختن، پرهاماندا

و اومد تا آقام اجازه اما اون دست برنداشت اینقدر رفت

کردم که قضیه داد بیاد خواستگاری ولی من حس می

 کنم.اونی نیست که من فکر می

 

کشه و من همچنان مثل هاش میمدستی زیر چش

هستم و گوشم به  مجسمه خیره به آباژور واژگون شده

 مامانه.
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ستگاری تحقیرش کردن، گفتن دختر اومد خوا -

 دن.نمی

و پرهام تو کوچه فریاد کشید باز جنجال درست کردن 

 خواد.و میمن

 

ده و غرق تو خاطراتش ادامه آه عمیقش رو بیرون می

 ده:می

 

 لی تالش کرد، خیلی تالش کردم نشد. خی -

 

 کنم.شد تا اینکه جالل گفت کمکت میآقام راضی نمی
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خواستم هام یه قراری بذاره ببینمش. میقرار شد با پر

تونستم باهاش فرار کنم من عاشقش بودم چطور می

 بدون اون زندگی کنم؟

 

قدیمی پدربزرگم قرار گذاشته،  جالل اومد گفت خونه

 گه اما...م، فکر کردم راست میخر شدم رفت

 

ش ضربان قلب کنه و با اوج گرفتن گریهسکوت می

 شه.منم نامنظم می

ی تونم بکشم که دو تا دکمهکنم نفس نمیمیحس 

 کنم.باالی بلوزم رو باز می
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دونم بعدش چی شده ولی مثل یه بیمار من خوب می 

 خوام بشنوم.که دوست داره زجر بکشه می

 

ه اون باد سردی که اتاق رو مثل یخ کرده هم حاال دیگ 

 گیرم.ندازه من دارم آتیش میلرز به تنم نمی

 

 بگو. -

 

 کنه.هم مینگا

خوام بگه دونم باز گو کردنش براش سخته ولی میمی 

 تا مطمئن بشم چه گندی به زندگی پرهام و نسیم زدم

 گناه بودن.اونم وقتی بی
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 ۴۲۸پارت#

 

 

 و اونجا زندانی کرد.یک هفته من -

دونم چطور بقیه رو راضی کرد اونجا رو نگردن، نمی 

 دونم.ته نمیشاید گفته بود خودش گش

 

 و فرستاده بود یه شهر دیگه.هاماما پر

 بینمش.از طرف من نامه نوشته بود، گفته بود اونجا می 

 

و نه پرهام چو افتاد با اون فرار یه هفته نه من بودم 

 کردم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

من خبر نداشتم ولی انگار آقام از ترس آبروش راضی 

 و بده به پرهام.شده بود من

 رد.و دیوونه کاین جالل 

 

م زنه و من با مشتم روی سینهیحاال دیگه زار م

 کوبم.می

 کنم.زنه بیرون، زمزمه میقلبم داره می 

 

 لعنتی بشین سر جات چه خبرته؟ -
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انگار این حرفم قراره نا آرومیش رو کم کنه. شاید 

بکنه، اگه مامان صورت کبودم رو ببینه و دیگه تعریف 

 نکنه.

 م.من دیگه تا آخرش رو خوند 

 

 .مست اومد سراغم -

گفت باید مال من بشی، هر چقدر تقال کردم نشد اون 

 و کرد.کثافت کارش

 

کنه به کوبیدن سر و صورتش و من تن شروع می

 کنم.سنگینم رو از روی تخت بلند می
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با سرگیجه ای که کنترل پاهام رو ازم گرفته کنارش  

 زنم.رم و با زانو خودم رو زمین میمی

 

 کنم.یهاش تالش مگرفتن دستواسه  

 کنه.داره تموم موهاش رو می 

 ست.و چند سال هنوز این درد براش زندهبعد سی 

 

 وای من چه کردم با نسیم؟ 

منم یه متجاوزم مثل پدرم، من اینو ثابت کردم که از 

 تخم جاللم.
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و برد، همه جا چو انداخت کار پرهامه، که اون آبروم -

 تجاوز کرده...

 

کنم و پیشونی تنش قفل میهاش رو به زور کنار دست

 چسبونم.به پیشونیش می

 

خواد بگی آروم باش دورت باشه باشه دیگه نمی -

 بگردم.

 

 کنه:ناله می

 

 فردای اون روز ولم کرد. -
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 و برد خونه، گفت از دست پرهام گرفتتم.خودش من 

 هام گوش نکرد.هیچ کس به حرف 

نیم و تحقیر بود زنداکتکتنها چیزی که نسیبم شد  

 کردن.

 

چند بار خودکشی کردم، هر بار نشد یکی نجاتم داد. 

 شدم.مردم هم زن جالل نمیمن اگه می

 

 اما یه ماهه بعد همه چی بدتر شد.

 ها از سر گرفته شد.وقتی فهمیدم تو رو باردارم کتک 

و بکشم، اما اینبار جالل ی پرهامگفتن حرومزادهمی 

 و شکست.شوت مسخرهباالخره سک
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کنم. گیرمش بچه رو هم بزرگ میومد گفت میا

 دونست چه گندی زده.خودش می

و االن محکومه به دونست بچه ماله خودشهمی

 حرومزاده بودن.

 

 عمو مخالفت کرد. 

جالل کتک خورد، هر روز یه جنگ جدید. باز پرهام 

اومد خواستگاری، گفت مهم نیست بچه مال هر کیه به 

تونستم این و بگو چطور میر من قبول داره اما تخاط

 کارو بکنم؟

تونستم پرهام مرد بود که اینو گفت ولی من که نمی 

 غلط یکی دیگه رو بندازم گردنش.
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 ردش کردم. 

و گند زدم به زندگیم، من سی گفتم عاشق جالل شدم 

سال درد کشیدم سپاس، با مردی زندگی کردم که 

 ازش متنفر بودم.

 

ی لعنتی اون گذشته رو خدا تمومش کن بذارتو  

 همونجا دفن بشه اینقدر همش نزن...

 

اینقدر به خودم فشار آوردم واسه فریاد نزدن که 

 کشه.هام سوت میگوش
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دونم چه مرگمه امروز اینقدر عصبی شدم که من می 

 بسمه.

های وحشت گیره و با چشممامان سرش رو باال می 

 کنه.زده نگاهم می

 

 ون چیه؟و بکشه این خخدا من -
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 ۴۲۹پارت#

 

 

شینم و صورتم از سوزش وا رفته روی زمین سرد می

 شه.کف دستم جمع می
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یشه ای که خورد کردم و روی احتماالً یه تیکه از ش

 زمین پخش شده تو دستم فرو رفته.

 

ی شالی که روی گردنش افتاده مامان با عجله گوشه 

کشه تا کمی از حجم خونی که از بینیم رو زیر بینیم می

 جاریه رو پاک کنه.

 

گیرم و سرم و گوشم داغ شده اما دستش رو می

 زنم.حال لب میبی

 

 اش.چیزیم نیست نگران نب -
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 زنه.گم ولی مغزم داره زنگ میمی

کنم چیزی تا مردنم نمونده. چه حال بدی حس می 

 دارم.

شم ولی باز این نمیکنم داغون تر از من هر بار فکر می

 خورم که از قبل دردناکتره.ی بعد جوری ضربه میدفعه

 

 

پاشو بریم بیمارستان این خون چیه مدام از بینیت  -

 زنه؟بیرون می

 

خوام جواب بدم که با پرت شدن یهویی شکرانه تو می

 کنم.اتاق سکوت می
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نگاه ناباورش بین من و مامان و اتاق بهم ریخته تو 

 زنه:پر بهت لب میگردشه و 

 

 چه خبره اینجا؟ -

 

انگار تازه به صورتم دقیق شده که با هر دو دست روی 

 دوئه.کوبه و سمتم میگونه ش می

گیره و ترسیده لب قاب می هاشصورتم رو با دست

 زنه:می

 

 چی شده داداش چرا خون دماغ شدی؟ -
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 کنم لبخند بزنم.و سعی می دمسرم رو تکون می

 

 نیست.چیزی  -

هاشو بده من به مامان کمک کن بره اتاقش قرص 

 خوبم.

 

 آخه چی شده؟ -

خواد یه خبر خوب بده اینه نسیم گفت امشب می

 خبرش؟!

 

 شه.هام تو هم میو اخمکشه تیر می سرم
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و پشت سرش  نسیم اگه قراره تو هر مشکلی من 

 کنم بتونم تحمل کنم.بذاره و بره فکر نمی

 

 ست.ت بگه حاملهخواسالبد می -

 

ی مامان نیش شکرانه رو تا توی این حال بدم جمله

 کنه.آخر باز می

 

 ست یعنی؟وای تو روخدا نسیم حامله -

 ؟شمای خدا دارم عمه می
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اهمیت به ذوقش شم و بیاز جام به سختی پا می

 گم:می

 

شکرانه بگو مصطفی بره تو ماشین یه سری قرص  -

 تو داشبورد هست بیاره.

 

ذارم و ی دردناکم میهر دو دستم رو دو طرف شقیقه

 دم لعنت به این درد.فشار می

 

 قرص چی چته؟ -
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ی ندازم لزومی نگران مامان مینیم نگاهی به چهره

 نداره بیشتر نگران بشه.

 

 مسکن قوی بخورم بخوابم همین. -

 

حرف از اتاق خارج گیره و بینگاهش رو با شک ازم می

 شه.می

رصم رو بخورم و یه دوش بگیرم تمام تنم بوی باید ق 

 ده.خون می
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 ۴۳۰پارت#
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**** 

 

 

 ساعت از نیمه شب گذشته.

ی جابر واسه دیدن جهانی بعد از گرد و خاکی که خونه 

که باز غیبش زده راه انداختم، اومدم اینجا، بام، توی 

سکوت محض، روی کاپوت ماشین نشستم و خیره به 

و شهری که زیر پامه، کام عمیقی از سیگارم رو  روبه

 گیرم.می

 

 کنم.ی خزدار پالتوم فرو میسرم رو بیشتر تو یقه

 لرزونه.م رو میوزه بدن سرمازدهسوز سردی که می 
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 حسی که دارم وحشتناکه.

 شم.تر میاز یه دروغ بیرون میام و وارد یه دروغ بزرگ 

رم کورکورانه ی عمکنم که همهدارم به این فکر می 

عاشق عمو جهان بودم و هر کاری که ازم خواست 

 انجام دادم.

هر حرفی که زد بدون پرسیدن قبول کردم و گفتم  

 گه.درسته، عمو دروغ نمی

 

 حاال با چیزهایی که شنیدم تو برزخم. 
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گه برو اون مردک دروغگو رو زیر نیمی از وجودم می 

هایی که سالمشت و لگد بگیر به خاطر تمام این 

 .بهش اعتماد کردی

 

خواد که وقتی ی وجودم از ته قلبم میی دیگهنیمه

واسه تسویه حساب رفتم سراغش، بگه خبر نداشتم و 

 کردم حقیقت همینه که بهت گفتم.فکر می

 

 کشم.آه می

 شه.یه آه دردناک، فکرم متمرکز نمی

تر از همه نسیم چرخ هام و مهممدام تو بدبختی 

 ره.خومی
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تونه من رو بذاره و بره. آخ نسیم... چه راحت می

 دلگیرم ازش، خیلی زیاد.

 

 اون حق نداره خودش رو از من دریغ کنه.

 من هر لحظه به بوسیدنش احتیاج دارم. 

هایی های لطیفش، به نفسبه نوازش شدن با دست 

تابش پیچه و من هزار بار بیشتر بیکه زیر گوشم می

 شم.می

 

 ن که طاقتم تموم شده.ن االمثل همی 

 به کی بگم دلم واسه چشم زمردیم تنگ شده؟ 
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 تو همین چند روزی که رفته. 

 

 چند روزه یا چند سال؟ 

 دونم ولی سخت گذشته، خیلی سخت.نمی 

 

کالفه از این دردی که درمونش فقط نسیمه گوشیم رو  

 کشم.از جیب بغل پالتوم بیرون می

 

کنم، اما غرورم دا میو پیش رواسه زنگ زدن شماره 

 ده.اجازه نمی

شم تو هر شرایطی تاب صداشم ولی پشیمون میبی 

 ذاشت.نباید من رو تنها می
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 کشه.خبری من رو میولی این بی 

رو واسه لمس  ی چت نسیم انگشتمخیره به صفحه

 شم.می برم و باز پشیمونها جلو میکلمه

 

م نداده ش بهچند روز رفته و هیچ خبری از خود 

 عصبیم از دستش خیلی زیاد.

 دم.از اینکه من رو گذاشته و رفته، اما بهش حق می 

شه ولی من واسه با فکر بهش تنم خیس عرق می 

 دم.همیشه رفتنش هم بهش حق می
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دم که نخواد با مردی که بهش تجاوز کرده حق می

 گناه بود.وقتی بی زندگی کنه، اونم

 

کردم، چطور ازش بخوام که بود من زندگیشون رو نا 

 من رو ببخشه؟

 

کالفه از این افکار بهم ریخته و دوری نسیم باالخره  

 کنم.تایپ می

  

 ) سالم (

 

 ده.خوره و جواب میبالفاصله دو تیک آبی می
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 ) سالم(

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب

ی زندگیمه وقتی کنم سخت ترین مکالمهحس می 

 بینم.گ میبزر خودم رو یه گناه کار

 

 ) خوبی؟(

 

 ) خوبم(

 

 همین؟!
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نگفت تو خوبی یا نه، پس حدسم درسته زیادی  

 دلگیره.

 

 ) معجزه خوبه؟(

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 ۴۳۱پارت#

 

 

کشه تا جواب بده و من خیره به سه اینبار طول می

ی تازه به بلوغ ی در حال تایپشم مثل یه پسر بچهنقطه

و بعد کلی تالش ی عمرشه رسیده که این اولین رابطه

گیره همون قدر محتاج خوندن این حاال داره جواب می

 پیامم.
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 ) باید از خودش بپرسی که با داشتن یه بابای

 معرفت حالش خوب هست یا نه(بی

 

 دم.نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

حتی فکر به اون موجود کوچیک که از خونه منه هم به 

 وجدم میاره.

 

لی دوسش داره ولی زیادی ) بهش بگو باباش خی

و خالی کردن حتی قلبشم تنهاش تنهاست همه دورش

 گذاشته تو نکن بابا جان(
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دم و بخار دهنم توی فضا ینفس عمیقم رو بیرون م

رسه ولی شه. جوابش با مکث به دستم میناپدید می

 حس خوبی داره.

 

) تنها تر از مادرش نیستی آقای پدر، تو روزهایی که 

 شلوغ باشه اونی که باید نیست( باید دورم

 

 ره.ی لبم باال میگوشه

خواد زنه و من دلم میی سرتق دو پهلو حرف میدختره

خوام برسم بدم تا آخرش به چیزی که می دل به دلش

 که اعتراف کنه به من نیاز داره.
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دلش برام تنگ شده یه اشاره کنه تا پرواز کنم واسه 

 برگردوندنش توی آغوشم.

 

 ی که باید کیه؟() اون

 

خواد زنگ کنه، اینقدر که دلم میجوابش کفریم می

بزنم و هر چی از دهنم در میاد بارش کنم ولی خب 

 کنم.می سکوت

 

 )پسره همسایتون چی بود اسمش؟

آها فریدون چند روزه اومدم خبری ازش نیست اصالً  

 و(و کردم لعنتیویارش
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 دم.فکم رو عصبی به هم فشار می

 کشم تا آروم بشم.ر نفس عمیق میچند با

ذاره روی نقطه دونه چقدر حساسم و دست میمی

 ضعفم.

 ی عقل.ی بحتی شوخیش هم قشنگ نیست دختره 

 کنم.کفری تایپ می

 

فرستم برو فاتحه بخون دلتنگیت و می) آدرس قبرش

 برطرف شه(

 

 )خیلی نمکدونی(
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 گزم.ی لبم رو میگوشه

حر خاصی تو سکته دادنم هم تاب کردنم تببه غیر بی 

 داره.

 

 ) نمک نریختم خواستم بدونی عصبیم کردی(

 

 های متعجبش دقیقاً حکم فحش داره. چیایموجی

 رسه بهش از دق دادنم؟می

 

 ) آخ... چه رکوردی زدی.
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باید تو گینس ثبت کنن سپاسی که هیچوقت عصبی  

 شد باالخره عصبی شد.(نمی

 

 ) متلک نگو(

 

خوام بخوابم پیغام دادی دعوا کنی می ) بعد چند روز

 شب بخیر(

 

خیره به گوشی و پیغام آخرش فکم رو بهم فشار 

 دم.می

ده آنالینه رنگ که نشون می خیلی زود چراغ سبز

گیرم تا شه و من کفری گوشی رو باال میخاموش می
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رسه این اجازه پرتش کنم اما صدایی که به گوشم می

 ده.رو بهم نمی

 

 شی.کردن اون آروم نمی با پرت -
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 ۴۳۲پارت#

 

 

هایی که چرخونم هورتاش با دستسرم رو به عقب می

تو جیب کاپشن بادی خردلی رنگش فرو کرده بهم 

 شینه.شه و کنارم روی کاپوت مینزدیک می

 

 کنی هیوا گفت با گندمی؟اینجا چیکار می -
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و من ده رو نفس عمیقش رو بیرون میخیره به روبه 

کنم شه رو دنبال میبخار دهنش که تو هوا پخش می

 چقدر سرده امروز.

 

تو از راهی که بلدم مورد خواد اون دختر خالهدلم می -

 عنایت قرار بدم.

 

 رم.ی غلیظی بهش میکنم و چشم غرهاخم می

 

 کنی.غلط می -

 

 خنده.می
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و از همه جهات که اون من خواد فعالًگفتم دلم می -

 ر جنسی داده.آزا

 

کنم نخندم ولی با شناختی که از گندم خیلی سعی می

فهمم که هورتاش چه بالیی سرش اومده که دارم می

 توصیفش شده این.

 

 هنوز راضیش نکردی؟ -

 

 ندازه.سرش رو باال می
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کنه و از من دریغ میچرا ولی خیلی تخسه یه ماچ -

ش رو هاچشم "کنهرفتنشم تحریکم میاونوقت با راه 

من  "گیرهش رو سمتم میکنه و انگشت اشارهریز می

و اگه اینو عقدش کنم یه پدری درآرم ازش بشین

 تماشا کن.

 

 توپم.کنم و میچپ نگاهش می

 

و ی خوابیدن با خواهرمکشی نقشهخجالت نمی -

 کنی؟واسم بازگو می

 

 ده.نمی خنده ولی جواباینبار بلند تر می
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شه و با صورتی که تو فکر فرو ه میباز به روبه رو خیر 

 رفته به حرف میاد.

 

 و با خاک یکسان کردی؟گفت جابرهیوا می -

 

 زنم.پوزخند می

 

 کنه؟االن دیگه هیوا جاسوسی تورو می -

 

 کنه.نگاهم می

 

 سیگار داری؟ -
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 کنم.اخم می

 

 مگه ترک نکردی؟ -

 

به ته  "کشیم، وقتی خودت میبه خاطر تو ترک کرد -

دیگه لزومی  "کنهیگارهای که رو زمینه اشاره میس

 نداره من نکشم.

 

دم و پاکت سیگار رو سمتش سری به تأسف تکون می

 گیرم.می
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ذارم و با داره و یکی هم روی لب خودم مییکی برمی 

گیره و کنم کام عمیقی میفندک هر دو رو روشن می

 گه.می

 

 سی نکرد، نگران بود.هیوا جاسو -

خیلی عصبی بودی به من که گفت حدس زدم گفت می 

 اینجایی اومدم تا حرف بزنیم.

 

 دم.م رو بیرون میدود حبس شده تو سینه

 

 جهان کجاست؟ -
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دونم از همون روز بعد بیمارستان، رفتم که نمی -

 حساب پس بگیرم، اما نبود.

ر پوفیوزش جابرم تریپ قهر برداشته که چرا به براد 

زنه باهام. منم دیگه رف نمیاحترامی کردم، حبی

 و ندیدم.هیچکدوم

 

کشم یه آه سوزناک از همونا که دل خود آدم رو آه می

 هم به درد میاره.

 

 به خاطر من با پدرت تندی نکن. -
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شه پدری که به خون برادر مرحومش که تو رگ بچه -

 کنه الیق پدری نیست.شک می

 

 زنم:دم و لبخند میمی سرم رو تکون

 

 ور اینقدر مطمئنی وقتی من خودم شک داشتم؟چط -
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 ۴۳۳پارت#

 

 

 تو خری ولی من نه. -

فهمم. من تو این مدت کوچکترین رفتار دارم میعقل  

داد برات. تو عمو رو با تو مرور کردم، جالل جون می
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تونه به بچه ای که از نفسش بودی. چطور یه مرد می

 باشه؟خودش نیست تا این حد حس داشته 

 

 ندازم.سرم رو پایین می

ی سیاه حق با هورتاشِ حسی که من به اون نقطه

یم دارم، اون عشقی که تو قلبم کوچیک تو شکم نس

تونم به یه غریبه داشته کنم. قطعاً نمیبهش حس می

 باشم.

 

جالل عاشقم بود، شکی نیست اون عشق واقعی بود و  

ی مهمن با حرف جهان کور شدم و چشمم رو روی ه

 ها بستم.اون سال
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شینه االن م روی لبم میلبخندی از یادآوریه معجزه 

ل اسم مارو اینجوری گذاشته، سپاس فهمم چرا جالمی

و شکرانه، اون از خدا واسه داشتن ما از خدا تشکر 

 کرد و منم از داشتن معجزه از خدا ممنونم.

 زنم:با حس خوبی لب می 

 

 پدر شدن خیلی خوبه. -

 

 گه:کنه و گیج میرو توی صورتم خم می سرش

 

 چه ربطی داشت به چیزی که من گفتم؟! -
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 ره.ی لبم باال میو گوشهکنم نگاهش می

 

 یه شرطی بسته بودیم یادته؟ -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 کدومش ما شرط زیاد داشتیم با هم؟ -

 

ش و اسب بچهاینکه هر کی زودتر بابا شد اون یکی -

 نه.کمعرفی می
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حتی یاد آوری اون شب مستی هم خنده داره وقتی 

ی ونهاونجوری تو مستی تصمیم گرفتیم هر وقت که خ

ی اونکی رو روی هم رفتیم بعد از بچه دار شدن بچه

 کولمون بذاریم و بشیم اسبش.

اون موقع بیست سالمون بود و چه روزهای خوبی  

 داشتیم.

 

 زنیم زیر خنده.همزمان با هم می

رو از اون حال بیرون  داره این خنده ولی مندرد  

 کشیده.

 

 حاال چرا یاد این شرط افتادی؟ -
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 کنم.با زبون تر می لبم رو

 

 و باختی.چون تو شرط -

 

 برو بابا.... -

 

های پره و با چشمکنه از ماشین پایین میمکث می

 گه:گشاد شده نا باور می

 

 شی؟نکنه داری بابا می -
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 دم.ی مثبت تکون میونهسرم رو به نش

 عکس العملش واسم عجیبه.

ن هورتاش همیشه خشک و جدی رو چه به باال پایی 

 پریدن و در آوردن این سر و صداها.

 

شم وای ای ول... وای خدا... یوهووو، دارم عمو می -

 وای...

 

شه که من رو از روی ماشین انگار انرژیش تخلیه نمی

 کشه.پایین می

 کنه.ذاره و از جا بلندم میور کمرم میهاش رو ددست 

 گه:حین چرخوندنم می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 شی.ن بابای دنیا میگم داداش، تو بهتریتبریک می -

 

 شم.با خنده ازش جدا می

 

 هام شکست.ولم کن بابا استخون -

 

 کشه.با خنده دستی به موهاش می

و واسه دو تا دونه ماچ ناقابل هدر دادم جون تو وقتم -

 یه بچه بسازم. باید سریع

کنم که با هر دو دست دو طرف سرم چپ نگاهش می

 وسه.بگیره و روی موهام رو میرو می
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 وای خیلی خوشحالم برات. -

 

 کنم.صورتم رو جمع می

 

کنار خودم داشته  البته اگه این مشکالت بذاره -

 باشمشون.

 

 گه.کوبه و با اطمینان میچند بار روی بازوم می
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و و کنار نسیمگذره تو بهترین زندگیا میی اینهمه -

دم اون کوچولوت خواهی داشت اینو من بهت قول می

 ره.دونی که سرم بره قولم نمیمی

 

 دم.با لبخندم سرم رو تکون می

 

هام ازم دست ی بد خلقیخوشحالم که با همه -

 نکشیدی.

 

 گه.زنه و حین باز کردن درش میماشین رو دور می
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ر کردی اون موقع که با من مشکل نداشتی مثالً فک -

خیلی خوش خلق بودی؟ داداش اخالقت همیشه همین 

 خبر نداشتی.گوه بود 

 

 کنم.چپ نگاهش می

 

 شی؟حاال چرا سوار ماشین من می -

 

چون با آژانس اومدم که با هم برگردیم خونه من یه  -

 بزم کوچیک راه انداختم هیوا هم منتظره.

 

 .باشه بشین بریم -
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 ۴۳۴پارت#

 

 

*** 

 

 

به بالشتی که هیوا واسم پایین مبل گذاشته تکیه 

 دم.می

دم یه کنم و به همراه شاتی که باال میپاهام رو دراز می

های ریز شده به گیرم و با چشمکام عمیق از سیگار می

دستش رو به همراه اون مایع زرد هیوایی که جام تو 

 کنم.میچرخونه نگاه رنگ هی می
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م به خودش نگاه خیره اینقدر تو فکره که حتی متوجه

 شه.نمی

دم و گلوم رو م رو بیرون میدود حبس شده تو ریه

 کنم.صاف می

 

 تموم نشد تلفنش؟ -

 

هاش با انگار اصالً توی این دنیا نیست که شونه

 گه:ره و متعجب میپشنیدن صدام می

 

 کی؟! -
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ک زدن به سیگارم به در دم و حین پسرم رو تکون می

 کنم.اتاقی که هورتاش رفته اشاره می

 

 گم!و میهورتاش -

 

خارونه، دوست زنه و پشت سرش رو میلبخند می

ی نیکزاد همین پسره، داشتنی ترین فرد خانواده

 شخصیت.همیشه مؤدب و با

 

و هورتاش احتماالً به  نه به من نه به عموهاش رفت 

 اقعاً زن خوبی بود.مادرش رفته، زن عمو و
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 آها... -

زنن. تو زنه دو سه ساعتی حرف میگندم که زنگ می 

 ست؟دونی هورتاش چقدر پر چونهکه می

 

 رم.چشم غره ای به در اتاق می

حسی که دارم یه چیزی مثل غیرت و حسادته. غیرت 

ور دو ساعت با گندم که عین واسه اینکه اون لنده

حسادت به خاطر اینه گه و ست برام چی میشکرانه

چند روزه که صحبتم با نسیم در حد چند تا پیامک بوده 

کنه. دلم براش تنگ شده، رو عصبی می و این من

 خیلی زیاد.
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و بگیرن هاش دورشخرس گنده جای اینکه بچه -

 نه؟زتازه دو ساعت دوساعت، با تلفن حرف می

 

زنه و کمی از مایع داخل جامش رو لبخند کوچیکی می

 نوشه.می

 

و زنداداش تمام دیگه همه که شانس ندارن مثل تو -

 و زود طی کنن.مراحل

 

ی مبلی که یه طرف لبم کش میاد و سرم رو به دسته

 دم. پایینش نشستم تکیه می
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ذارم و زیر لب حرصی ساعد دستم رو روی پیشونیم می

 گم:می

 

 و.......آخ من اون زنداداشت -

 

و زانوهاش رو توی بغلش جمع ذاره جام رو زمین می

 کنه.می

ندازم و محکم نیم نگاهی به صورت درهمش می 

 گم:می

 

 تو چته؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 کنه:شه و من و من میکمی توی جاش جا به جا می

 

 من... من، چیزیم نیست. -

 

موش ته سیگار رو با دست چپ توی زیر سیگاری خا

 کنم.کنم و با سر اشاره میمی

 

شناسم، تو یه من تو رو خوب می بریز بیرون هیوا، -

 چیزیت هست بهم بگو.

 

 کنه. دزده و باز من و من مینگاهش رو می

 کنه.این حالتش عصبیم می
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خواد من این بچه رو از برم، یه چیزیش هست، می 

 چیزی بگه که تو گفتنش مردده.

 

 ی... در مورد چیز...دونچیزه... می -

 

 گم:حوصله میبی

 

 و بگو.یز نکن، حرف اصلیاینقدر چیز چ -

 

 ندازه.نگاهی به صورتم می

 

 فکر کردم زن عمو بهت گفته؟ -
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 دم.سرم رو تکون می

 

 و؟چی -

 

 گیره.باز جام رو توی دستش می

های ش خطچرخونه و با انگشت روی بدنهکمی می

 کشه دردش چیه؟فرزی می

 

 زنی یا نه؟حرف می -
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 ۴۳۵پارت#
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 ا سر پایین افتاده به حرف میاد.باالخره ب

 

هاش رو روی هم مچش "خوام که اینکه من... من می -

و خواستگاری خواماینکه من شکرانه رو می "ذارهمی

 کردم ازش.

 

 یادم میاد.

مامان بهش اشاره کرده بود، ولی من اینقدر داغون 

 بودم که حتی بهش اهمیت ندادم.
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اال با استرس نگاهم هایی که حکنم و به چشماخم می 

 شم.کنه خیره میمی

 

که تو خواستگاریش  شکرانه مگه وقت ازدواجشه -

 کردی؟

 

کنه تا حرفی پره و دهن باز میبه وضوح رنگش می

 توپم.بزنه که بلند تر می

 

 تو خودت مگه وقت ازدواجته؟ -

 چند سالته تو؟ 
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 ندازه.سرش رو پایین می

 

 و سه.بیست -

 

 ل سن ازدواجه؟و سه سابیست -

 دونی زندگی مشترک چیه؟تو اصالً می 

ی هفده ساله رو خوای فکر یه بچهخودت بچه ای می 

 خراب کنی؟

شکرانه هنوز کنکور هم نداده، چطوری به ازدواج  

 کنی؟باهاش فکر می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خواد آب کنم اینقدر خجالت زده شده که میحس می

 بشه و بره توی زمین.

 ده.اب میبا صدای پایین تری جو 

 

 دونم داداش.ی اینارو میمن، همه -

کمه ولی یه چیزهایی هست که  دونم سنشبه خدا می 

خوام شکرانه رو از ترسم نمیتازه متوجه شدم، من می

 دست بدم.

 

 گم:های درهم میشینم و با اخممشکوک توی جام می

 

 چی متوجه شدی؟ -
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 ندازه.شونه ای باال می

 

 کنه.بهم توجه نمیکنم دیگه حس می -

 پیچونه.و به یه بهونه ای میهامونتموم برنامه 

 ده.زنم جواب نمیزنه، زنگ میزنگ نمی 

دونی ما رابطه مون همیشه خوب بود. اما من تو که می 

هیچی از حسم بهش نگفتم به خاطر خودش که 

و بخونه، اما االن حس فکرش خراب نشه، که درسش

 شه.م دور میکنم هر روز داره ازمی
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تو هم فکر کردی اگه بیای خواستگاری درست  -

 شه؟می

ی هم خواد زیاد وابستهکنه چون نمیاید دوری میش 

بشین، شاید اون نگاهی که تو بهش داری اون به تو 

 نداره؟

 

 کشه.کالفه دستی به صورتش می

 

 نه اینا نیست. -

 

 کنم.بیشتر اخم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 پس چیه؟ -

 

ای کس دیگه ای در میونه کنم پمن حس می -

 سپاس؟ 

گه شکرانه یکی خوام بمیرم، اکنم میبهش که فکر می

 دیگه رو دوست داشته باشه.....

 

کنم و حین بلند شدن از جام واسه حرفش رو قطع می

 گم:رفتن به سرویس بهداشتی می

 

 مزخرف نگو. -
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ها دونی اون بچه اهل این حرفخودت خوب می 

، به وقتش خودم باهاش حرف نیست، تو هم صبر کن

 و.زنم، دیگه هم پیش نکش این موضوعمی

 

 اما... -

 

 ذارم.دستم رو روی بینیم می

 

 هیششش... گفتم تموم شد. -

ست هر چی فقط اینو بدون، حق انتخاب با شکرانه 

 اون بگه.

 ولی بدون من با تو مخالفتی ندارم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

بینم و سمت ی لبش رو میلبخند کوچیک گوشه

 کنم.رویس راه کج میس

 اینقدر با شعور هست که فعالً هیچ صحبتی در این

 مورد نکنه.

هاش فقط کمی فکرم رو مشغول کرده، خیلی اما حرف

 وقته با شکرانه درست و حسابی حرف نزدم.

 تو اولین فرصت باید واسش وقت بذارم.
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 ۴۳۶پارت#

 

 

***** 
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نیما با اون لبخند  خیره به تلویزیون و انیمیشنی که

کنه، تکیه به پشتی، زیر قاب عمیق روی لبش نگاه می

عکس بزرگ بابا با اون لبخند همیشه مهربونش 

 نشستم.

 

ی سمت راستش همیشه عکسی که ربان مشکی گوشه

 ره.و میمثل یه خنجر توی قلبم فر

 

ره از دیدن لبخند خوشگل روی لب نیما دلم ضعف می 

 ه.شو منم نیشم باز می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

تو این مدتی که اینجا هستم، پیشرفت خوبی تو حرف  

 زدن داشته.

 

با تموم حس بد و افسردگی که دارم، مدام ازش  

 کنم.خوام حرف بزنه و باهاش تمرین میمی

 

بهم جون دوباره  انگار با به زبون آوردن همون یه کلمه

داده که حجم عظیمی از امیدواری رو تو وجودم 

 گنجونده.

 

پرسید امکان یک سال پیش کسی ازم می شاید اگه

 داره که نیما خوب بشه؟
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دادم نه، اما االن همه چی عوض خیلی صریح جواب می

 خوب بشه و  ًشده نیما حرف زده و بعید نیست که کامال

 هاست.اندان رحمانیاون روز بهترین روز زندگی خ

 

تونه نسلمون رو ادامه تک پسر خاندان رحمانی که می

خوام که هر چه نیماست و من از خدا میبده خود 

 زودتر به حالت عادی برگرده.

ی نرمال بود و نیما قبل از تصادف از هر نظر یه بچه 

 بعدش......

 

 گیرم.کشم و نگاهم رو ازش میآهی می
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م آه دردناک دیگه ای خیره به گوشی توی دست

 کشم.می

تمام مکالماتم با سپاس به چند تا اس ام اس خالصه  

 شده.

شه خوبم پرسه، مطمئن میو می فقط احوالم 

 کنه و تا شب بعد هیچی.خداحافظی می

 

کردم فردای همون شب خیلی احمق بودم که فکر می

لعنتی میاد دنبالم و مثل همیشه با زورگویی تمام با 

 برتم.یخودش م
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های شمعدونی تو حیاط من حتی به خورد شدن گلدون

د از خجالتشون در میومد هم که احتماالً سپاس با لگ

 فکر کردم.

 

خواد دیگه هیچوقت به صورت برزخی که ازم می 

 تنهاش نذارم.

ولی خب، انگار خیال خامی بود که توی این مدت حتی  

 تو پیغامش هم نگفته برگرد.

 

 کشم.دی میکالفه پوف بلن

به مامان که از درگاه آشپزخونه با ظرف میوه سمتم  

 کنم.میاد نگاه می
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های پوست کنده رو جلوم شینه و ظرف سیبکنارم می 

 ذاره.می

 

 بخور تا یه کم جون بگیری مادر. -

 

 دم.کنم و با سر جواب منفی میهام رو آویزون میلب

 

 خورم، دوست ندارم.نمی -

 

 زنه.نه و کنایه میکچپ نگاهم می 
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مردی برای سیب االن چی شد که دوست قبالً که می -

 نداری؟

 

 کنم.هام رو آویزون میدوباره لب 

 

 کشه.خورم اصالً میلم نمینمی - 

 

زنه و سمت نیما یه تیکه از سیب رو روی چنگال می

 گیره.می

کنه و توی دهنش نیما سیب رو از روی چنگال می 

زنم که با حرف مامان از روی ند میذاره باز لبخمی

 شه.هام خشک میلب
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 خب تو بگو ببینم چته؟  -

بیشتر از چند هفته است که اینجایی، از شوهرت خبری 

نیست، حتی ندیدم باهاش تلفنی صحبت کنی، خودتم 

زنی نه بیرون که زانوی غم بغل کردی، نه حرف می

 کنی.ری نه کاری میمی

 هم بگو چی شده؟ی آدم بحاال مثل بچه 

 

 خیره نگاهش می کنم.

ما هیچی به خیال بشه ادنبال یه حرفی ام که بگم تا بی 

 رسه.ذهنم نمی
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 هیچ وقت یاد نگرفتم که دروغ بگم. 

نگاهم رو به صورت تپل مهربونش به موهایی که پشت 

دم، لباس زغالی تنش صورتش رو گوشش زده می

 ه.دروشن تر از هر وقت دیگه ای نشون می

 

های رنگ روشن بعد از مرگ بابا هیچ وقت لباس 

 نپوشید.

 سرمه ای و مشکی و ذغالی. شه تولباسش خالصه می 

 مامان بعد مرگ بابا پیر شد. 

 مریضی نیما هم که قوز باال قوز. 
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کنم که سقلمه ای به بازوم همچنان نگاهش می 

 زنه.می

 

 کنی؟یه ساعت به چی نگاه می -

 ت چیه که تو خودتی؟بگو ببینم درد 

 خوای زنگ بزنم از شوهرت بپرسم؟یا شاید می
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 ۴۳۷تپار#

 

 

 لبم رو با زبونم تر می کنم...

 

 امان چیزی نیست.م -
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یه مشکلی برای سپاس پیش اومده برای شرکتش،  

این روزها همش درگیر شرکته همش دیر میاد خونه، 

منم به خاطر این که راحت باشم اونم با این وضعیت 

 بارداری اومدم پیش شما، باور کنید چیزی نیست.

 

 گه:میکنه و چپ چپ نگاهم می

 

 تو اون خونه؟و شکرانه نیستن مگه مادر شوهرت -

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 با شما راحت ترم. -
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 چه راحتی؟ -

خوری، دقیقاً زنی، غذا نمییه گوشه نشستی حرف نمی 

 خواستن بکنن که راحت نبودی باهاشون!؟چه کاری می

 

 کنم.اخم می

ت که زودرنج شدم خیلی زیاد، دست خودم نیس

 توپم:می

 

 ی اینجا باشم؟انگار خیلی هم دوست ندار -

 

 زنه:کشه و تشر میاخمش رو تو هم می
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پرسم چته حرف بزرگتر از دهنت نزن، فقط دارم می -

 که تو این حالی؟

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

 هیچی همونی که گفتم. -

 

 گه:کنه و با مکث میکمی خیره نگاهم می

 

 گی.یایشاال راست م -
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اینکه این بحث  زنم اما برایلبخندی به صورتش می 

کوتاه بشه، یه تیکه از اون سیب خوش عطر رو توی 

 ده:ذارم که ادامه میدهنم می

 

 دونی چه بالیی سر عموت اومده؟تو می -

 تمام صورتش کبوده؟ 

 

شه سیب تو گلوم بپره. چند سؤال یهوییش باعث می

زنه م و مامان به پشتم میکنبار پشت سر هم سرفه می

 .تا نفسم باز بشه

های گشاد شده گیرم و با چشمنفس عمیقی می 

 گم:می
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 تو عمو رو کجا دیدی؟ -

 

 کنه.کنه و مشکوک نگاهم میهاش رو ریز میچشم

 

دیروز که خواب بودی یه سر رفتم پیش آقا بزرگ،  -

و ماشاهلل که خوش خوابم شدی متوجه نشدی کی رفتم

 م.برگشت

یکی از عموت خونه بود، گفت تصادف کرده انگار  

 هاشم شکسته ولی من باور نکردم.دنده

 

 گزم.لبم رو می
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 شم شکسته؟بمیرم برای عمو دنده 

آخ سپاس آخ سپاس از دست تو فکر نکرده چه کارها  

 کنی.که نمی

 

 بمیرم واسه عمو، حالش خیلی بد بود؟ -

 

 کنه.اخم می

 

ی توی شکمت بمیری عموت بچهالزم نیست تو با  -

د یکم تنش کوفته است که زود هم حالش خوب بو

 شه.خوب می
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 ایشاال... -

 گه؟مامان تو چرا فکر کردی که دروغ می 

 

زنه و سمت یه تیکه دیگه از سیب رو روی چنگال می

 گه:گیره و مینیما می

 

و باور نکردم گه گفتم حرفشمن نگفتم دروغ می -

 همین.

 

کنه کنم نشینم و به صورتش نگاه میدو زانو میروی  

 بو برده که این قضیه زیر سر سپاسه؟
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 شه.چطوری باید حلش کنم اگه بفهمه خیلی بد می 

اصالً دوست ندارم که سپاس پیشش یه آدمه غیرقابل  

 اعتماد جلوه کنه.

 آدمی که دست بزن داره. 

 

اً این اصالً چرا باید روی عموی من دست بلند کنه قطع 

مامان چرخ ها بعد رو شدن ماجرا توی ذهن سؤال

 خوام...خوره و من اینو نمیمی

 

 دونی؟و باور نکردی مگه چیزی میچرا حرفش -

 

 گه:حین بلند شدن از جاش می
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نه فقط اینجوری حس کردم تو هم بهش فکر نکن،  -

عموت زنگ زد گفت میاد ببرتت پیش آقا بزرگ پیر مرد 

 شک شد...چشمش به در خ

 

 خیلی وقته.... آخ آقا بزرگ... چند وقته ندیدمش

 

 کی میاد؟ -

 

 رسه برو حاضر شو.االنا دیگه می -

 

 گم:افته که میگه و سمت آشپزخونه راه میاینو می
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 تو نمیای؟ -

 

 نه مادر، نیما کالس داره با همون معلمه که -

 سپاس معرفی کرده که بیاد خونه دیدیش چند بار. 

 

 ره دیدم.آ -

 

گاهم رو به نیمای شه و من نمامان از دیدم محو می

شه دم الهی دورش بگردم که داره خوب میعزیزم می

 و این و هم مدیون سپاسم.
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 ۴۳۸پارت#
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**** 

 

 

از لحظه ای که عمو رو دیدم، تا همین االن که جلوی 

ی در خونه تو ماشین نشستیم و دست به سینه خیره

 هام بند نیومده.لحظه هم اشک منه یه

 

تونم جلوی اینقدر شرمنده و غمگین هستم که نمی

 خودم رو بگیرم تا اشک نریزم.
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هاش نگاه کنم، وقتی شه تو چشممن روم نمی

هر حرکتی دستش روی پهلوش اینجوری واسه 

 شه.شینه و از درد صورتش جمع میمی

 

 ی توی مشتم که دیگهدستمال کاغذی مچاله شده

کشم که عمو به چیزی ازش نمونده رو روی چشمم می

 حرف میاد.

 

 تموم شد یا ادامه داره؟ -

 

کنم و همزمان سرم رو که روی سینه خم کردم بلند می

چکه، نگاهم به پشت یبا قطره اشکی که از چشمم م
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ی بزرگ سر و اون مرد دوچرخه سواری که با دبه

 شه.ماست توی دستش درگیره کشیده می

 

 کنم:صدای آرومی زمزمه می با

 

 من شرمندم عمو، سپاس... -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

دم بابت شرمنده نباش. من به اون بچه حق می -

 رفتارش.
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 کنه.شین ترمز میرسه و کنار مااون مرد بهمون می

 کنه.زنه و صداش رو بلند میلبخند می 

 

 سالم عرض شد جناب رحمانی. -

 

 کنه.شه و بهش نگاه میا میعمو تو جاش جابه ج

 

 سالم، به به... حاجی قربانی مخلصم آقا. -

 

 ذاره.ش میمرد دست آزادش رو روی سینه
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ارادت دارم پرهام خان، اگه مشکلی نیست بعد اذان  -

 غرب هیئت امنای مسجد جمع بشن عرضی دارم.م

 

 ذاره.عمو دستش رو روی پیشونیش می

 

 دمتم.به روی چشمم حاجی من در خ -

 

 ده.حاجی سری تکون می

 

 کنه.شه و عمو نگاهم میبا یه خداحافظ ازمون دور می

 

 تابته.پیاده شو عمو جان آقابزرگ خیلی بی -
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ی آقابزرگ نگاهی به در بزرگ مشکی طالیی خونه

 گم:ندازم و آروم میمی

 

کردم چون دخترم شما دوسم من همیشه فکر می -

بزرگ اینقدر دوسم داشته شه آقاندارین، باورم نمی

 باشه.

 

 شه.کنه و سمتم خم میاخم می

 گه:هاش میم با سر انگشتحین نوازش کردن گونه 
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شه تو همچین فکرهای احمقانه ای از منم باورم نمی -

و بابایی چطور اینو ت گذشته باشه، تو جون منسر

 نفهمیدی؟

 

 گزم.لبم رو می

یرین دوست کنم لبخندی که از این حس شسعی می

هام نشسته رو محوش کنم اما داشته شدن روی لب

 کنم.زیادم موفق نیستم که با حس خوبی زمزمه می

 

 خیلی دوستون دارم عمو. -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم
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شه. حاال پیاده شو ی نصف دوست داشتن منم نمیحت -

 تا بنفشه نیومده بیرون.

 

زنم زیر ل کنم و میتونم خودم رو کنتراینبار دیگه نمی

کنه رو زمزمه می "هاتقربون خنده"خنده عمو زیر لب 

 شم.و من واضح متوجهش می

 

 کنم.شه و منم همراهیش میخودش زودتر پیاده می

ده و با دسته کلیدش در ر میریموت ماشین رو فشا

 کنه.خونه رو باز می
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شه چقدر دلم شم و دلم پراز دلتنگی میوارد حیاط می 

 ای اینجا تنگ شده بود.بر

 

ها سرمازده و هیچی ازشون به درسته به تموم گلدون

هاشون به ها با جوونهجز خاک باقی نمونده، اما درخت

 حیاط زندگی دوباره دادن.

 

یشه سبزی که بابا تو تولد ده سالگیم درخت کاج هم

و ی منکاشته هنوز استوار سر جاشه و نقاشی مسخره

 کنه.و روی دیوار خودنمایی میی عماهورا از چهره

 

 گیرم.نگاهم رو با لبخند ازش می 
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 شم.دارم و وارد خونه میهام رو سریع تر برمیقدم

شه و من سرم رو تکون عمو پشت سرم داخل می 

 .دممی

 

 توی اتاق خودشه؟ -
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 ۴۳۹پارت#

 

 

و بیارم االن باید آره عمو برو پیشش من داروهاش -

 بخوره.

 

 چشم. -
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ذارم و روی مبل قهوه ای رنگ پذیرایی میکیفم رو 

 رم.سمت در می

زنم و بدون اینکه منتظر جواب باشم تقه ای بهش می 

 کنم دیگه طاقت منتظر موندن ندارم.بازش می

 

شم و نیش بازم با دیدن اون پیرمرد وارد اتاق می

نحیف روی تخت که هیچ شباهتی به اون مرد 

، بغض تو گلوم چنبره رهی نداره وا میی قبلچهارشونه

 زنه.می

 

 کو پس اون آقابزرگ درشت هیکلم؟
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چرخه و به محض دیدنم حالش سمتم میهای بیچشم

 خوره.تکونی می

 

دست راستش رو سمتم میاره و با اون لبی که از حالت  

 عادی خارج شده به حرف میاد.

 

 نور چشم من. -

 

 کنم.واز میافته و من سمتش پربه گریه می

رسم و خودم رو توی بغلش پرت ر تخت میکنا 

 کنم.می
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ذارم و از لرزه میای که از گریه میسرم رو روی سینه 

 ریزم.ته دلم اشک می

 

 مقصر بالهایی که سرمون اومده کیه؟

دونم ولی من هیچکدومشون رو جهان یا جالل نمی

 بخشم.نمی

 

ن روی کنه و مدست آقا بزرگ سرم رو نوازش می

 بوسم.میش رو سینه

 

 آقا بزرگ... -
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ده حرف بزنم و اون فقط جان رو تکرار گریه اجازه نمی

 کنه.می

 

کنم و دستم رو روی ریش مرتبش سرم رو بلند می 

 ذارم.می

دونم اینا همه هنرهای عمو پرهامه چون بعید می 

 خودش بتونه به صورتش برسه.

 

 کجا بودی بابا؟ -

 

ت خیسش رو د بار پشت هم صورشم و چنخم می

 بوسم.می
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ببخشید، کوتاهی کردم. باید میومدم ولی نشد تو رو  -

 و.خدا آقا بزرگ ببخش من

 

 و فراموش کردی تو همه کس منی بابا.من -

 

 گم:گیرم و حین بوسه زدن بهش میدستش رو می

 

 کنم.و نمیغلط کردم، دیگه این اشتباه -

 خوب شو. و زودط گریه نکنزود زود میام پیشت تو فق 

 

 شم.حاال که اومدی خوب می -
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 شه.های آقابزرگ وارد میعمو با سبد قرص

خنده و به من اشاره شینه، میاون سمت تخت می 

 کنه.می

 

و یادت رفت چی شد نورچشمت اومد گل پسرت -

 اصالً پرسیدی کجام؟

 

آقا بزرگ هنوز اون صالبتش رو حفظ کرده که چپ 

 کنه.ینگاهش م

 

 ده خجالت بکش.خرس گن -
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 ۴۴۰پارت#

 

 

زنیم و عمو قرص رو سمت همزمان با عمو قهقهه می

 بره.دهن آقا بزرگ می

 

 مده اشک بابای منو درآوردی؟هی بچه نیو -

 

ی زنم و حین نوازش کردن دست چروکیدهلبخند می

 گم:آقابزرگ می
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ی آقا بزرگم تو اول بگو چیکار کردی هیکل ورزشکار -

دی بهش که اینقدر الغر شده؟ خراب شده؟ غذا نمی

 خواستیم براش زن بگیریم.تازه می

 

 گه:ده و آقاجون میعمو با خنده سرش رو تکون می

 

 ده بهم بابا جان.غذا نمی -

 

 ده.کنم که جواب میبا اخم ظاهری به عمو نگاه می
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وست دم بگو ببینم چی دباشه آقا من بهت غذا نمی -

داری نسیم بپزه امروز بخوری البته یه امروزو از دست 

 پخت من در امانی.

  

 ره.آقا بزرگ بهش چشم غره می

 

 کنی؟تو مگه غذا هم درست می -

 

کنه و من با لبخند نگاهم هاش رو درشت میعمو چشم

 دم.رو تو صورتشون چرخ می
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و ناهار با بشکنه این دست که نمک نداره پس شام -

 کیه؟

 

 نه طعم داره نه بو. -

 

 ذاره.عمو دست مشت شدش رو روی دهنش می

 

 .....نگاه تو روخدا -

 

 کنم.شم و حرفش رو قطع میاز جام پا می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم نکنین من االن یه ناهار خوشمزه درست میدعوا  -

 چطوره؟

 

 واال منکه راضیم. -

 

بوسم و سمت یه بار دیگه پیشونی آقا بزرگ رو می

 افتم.راه میآشپزخونه 

 

 

*** 
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ذارم و کمی نمک دم کنی رو روی برنج آبکش شدم می

 کنم.به مرغم اضافه می

رد ست که عمو وازعفرون و زرشکمم کنار گاز آماده

 شه.می

 گه:کشه و با لبخند مینفس عمیقی می

 

و بویی دلم واسه دستپختت تنگ آخیش چه عطر -

 شده بود.

 

 گم:ش کش اومده میشینه و من با نیپشت میز می

 

 و دوست داشتی؟دستپختم -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

کنه و با دست به صندلی جلویی اشاره چپ نگاهم می

 کنه.می

 

 بشین کارت دارم. -

 

 کنم.اطاعت می

شم بهش. کمی مکث شینم و خیره میرو به روش می 

 کنه.مقدمه شروع به صحبت میکنه و بیمی

 

 در مورد طالق فکرهاتو کردی؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کنم.ره و وحشت زده نگاهش مینفسم می

 نکنه مجبورم کنن طالق بگیرم؟ 

 

دونم که عمو از پشت شینه و میدستم روی شکمم می 

 نالم:میبینه. با حالت زاری میز نمی

 

 عمو تو رو خدا. -

 

 زنه.لبخند می

 

 دی؟به چی فکر کردی که قسم می -
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 خوام طالق بگیرم.من نمی -

 

 شه.ذاره و سمتم خم میهاش رو روی میز میدست

 

 من گفتم طالق بگیر؟ -

 

 ندازم.رو باال می سرم

 

 نه ولی گفتی طالق. -
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 ۴۴۱پارت#
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فقط ازت پرسیدم که ببینم روی حرفت هستی یا نه  -

 و...اون چک

 

 پرم توی حرفش.با خوشحالی می

 

 و پاره کرده.سپاس گفت فردای عقدمون همش -

  

 ده.سرش رو تکون میا لبخند عمو ب

 

فهمیدم که دلش برات رفته اون التماس توی  -

 و وقتی باهام اومدی دیدم.هاشچشم
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 و به کار بندازه.اومدم که عقلش -

 

خوب کردی عمو، االن دیگه با وجود این بچه همه  -

 کنه.چی فرق می

باید از پس همه چی بربیاین به خاطر اون فرشته ای  

 ون داده.که خدا بهت

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

دونم همه و دوست دارم میدونم عمو من زندگیممی -

 شه.چی درست می
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هام رو از رو میزی صورتی کنه که من چشمسکوت می

 گه:دم که آروم میگیرم و به صورتش میرنگ می

 

خوام البته اجبار نیست ولی اگه یه چیزی ازت می -

 شه.کمک کنی عالی می

 

 کنم.ه نگاهش میذوق زد

رسه و زودم به دونم چرا این حرف به ذهنم مینمی 

 زبونش میارمش.

 

 برم بنفشه رو خواستگاری کنم؟ -
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 کنه.شه و عاقل اندر صفیح نگاهم میصورتش جمع می

 

خودم چالقم تو یه الف بچه بری واسه من  -

 خواستگاری؟

 

 کنم.هام رو آویزون میلب

 

 نم رسید.خب این به ذه -

 

 همیشه فندق مغز بودی. -
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 کنم.با حالت قهر نگاهش می

 

 ئه عمو اصالً ازت انتظار نداشتم واقعاً که. -

 

 خیله خب حاال لوس نکن خودتو بگم یا نه؟ -

 

 بگو بگو. -

 

خوام یه قراری بیرون از خونه دور از چشم اون می -

 شوهر کله خرابت با سلطان برام جور کنی.

 

 گیره.گریه می صورتم حالت
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 گفتی برو فضا.وای عمو کاش می -

 

 کنه.شه و اخم میدست به سینه می

 

تونین بذارین و شکستین یه قرار نمیمزدین دنده -

 برام؟

 

تونم خودمو کنترل اینقدر لحنش خنده داره که نمی

زنه و این از های تخس حرف میکنم، عین پسر بچه

 عمو بعیده.
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 دم.ر میهام رو بهم فشالب

 

کنم ولی اول باید یه کم بهم مهلت بده جورش می -

 برم تو اون خونه.

 

 شه.باز سمتم خم می

 

 خب برو. -

 

 چرخونم.هام رو تو کاسه میچشم

 

 عمراً، سپاس باید بیاد دنبالم. -
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شه حین خارج کشه و از جاش پا مینفس عمیقی می

 گه:شدن از آشپزخونه می

 

سی سال دیگه وقت  ظرم نذارباشه فقط زیاد منت -

 ندارم که منتظر باشم.

 

 چشم. -
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 ۴۴۲پارت#

 

 

*** 
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ی اتاقم وشهبا زانویی که توی بغلم جمع کردم، گ

ای که با اخم نگاهش به منه نشستم و خیره به مهرانه

 گم:های آویزون میبا لب

 

 کنی؟!چرا اینجوری نگام می -

 

 :گهگیره و حرصی میچنگش رو باال می

 

های کور هام اون چشمخوام با همین ناخونمی -

 و در بیارم.شدت
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جی های کاشت شده با طرح حانگاهم رو از اون ناخون

گیرم و  واسه عید دیزاین کرده می ًفیروز که احتماال

 گم:مظلوم می

 

 چرا خب؟ -

 

 چرا؟! -

و اونجا با اون همه ست پا شدی اون بدبختدو هفته 

اومدی چپیدی توی این اتاق هر دو  مشکالت ول کردی

 و درست کنی؟دقیقه، نیم ساعت باال میاری که چی

اون شوهر دو  من باید پاشم باهات بیام دکتر یا

 متریت؟
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م رو روی زانوم لرزه چونههایی که از بغض میبا لب

 نالم:ذارم و میمی

 

 دلم براش تنگ شده. -

 

 ده.حرصی دستش رو توی هوا تکون می

 

شد زنگ رو گمشو بابا دلم تنگ شده، دلت تنگ میب -

 زدی بهش بیاد دنبالت گمشی بری خونت.می
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هرانه به خدا خیلی حالم با من اینجوری حرف نزن م -

م کرده از اون ورم دلم بده این حالت تهوع دیوونه

 واسه سپاس تنگ شده اینقدر که تحملم تموم شده.

ده ن یه پیغام میزنه، چند وقت در میواصالً زنگ نمی 

 و دیگه هیچی.در حدی که بدونه خوبم

ترسم مهرانه، نکنه حاال که دیگه فهمید من خیلی می 

و و دیگه منو تموم کردهنیستیم این انتقامما مقصر 

 خواد؟نمی

 

رو زانوهاش کمی جلو میاد و دستش رو روی زانوم 

 ذاره.می
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شه همچین چیزی؟ مزخرف نگو نسیم مگه می -

شه اس عاشقته، االنم که این بچه هست مگه میسپ

 ولت کنه؟

 

 زنه؟پس چرا زنگ نمی -

 

کنه به فکر می خواد آروم بشیدونم، شاید مینمی -

 این تنهایی احتیاج داری.

 

 کنم.هام رو آویزون میلب
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ولی من اومدم که اون یه تکونی به خودش بده نه  -

 اینکه ولم کنه به امون خدا.

 

 کنه.رو ریز میهاش چشم

 

 زنی؟تو چرا بهش زنگ نمی -

 خوایش.یه قدمم تو بردار بذار بفهمه که تو هم می

 

 دونه؟یعنی نمی -

 

دونه شاید باید باز بهش نشون بدی که چرا می -

 چقدر واست مهمه.
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 گیره.داره و سمتم میگوشیم رو از کنارم برمی

 

 زود باش زنگ بزن حرف بزن. -

 

 شینم.تو جام صاف می

هایی که مامان واسه پذیرایی آورده توی ظرف پرتقال

 گیرم.زنم و گوشی رو از دستش میکنار می اتاقم و

 

کنه به گوشی و من کنم که اشاره مینگاهش میدودل 

 گیرم.رو می پر از استرس شماره
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تونه حالم رو خیلی شنیدن صداش بعد از دو هفته می 

 خوب کنه.

ه و من دلم واسه صداش ضعف دبوق دوم جواب می

 ره.می

 

 جانم؟ -

 

دم و با صدای ضعیفی به حرف لبم رو به هم فشار می

 میام.

 

 سالم سپاس؟ -
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کنه و من صدای نفس عمیقش رو کمی مکث می

 شنوم.می

 

 سالم قلبم خوبی؟ -

 

های رانه با یکی از پرتقالکنم و مهاینبار من مکث می

 شه.ف مشغول میتوی ظر

 

 خوبم، تو خوبی؟ چه خبر؟ سلطان خانوم... -
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 کنه.حرفم رو قطع می

 

 همه خوبیم. -

 

 پرسی؟این یعنی بسه چقدر می

 چرا دوست ندارم این مکالمه کش بیاد؟

کنم دارم با سپاس اوایل آشناییمون چرا حس می 

 زنم؟حرف می

 

 ده.یلی کش میاد که خودش ادامه میانگار سکوتم خ

 

 چرا ساکتی؟ -
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هات گوش کنم تا بیشتر زنگ زدی من به صدای نفس 

 تاب بشم؟از این بی

 

 گم:با صدای خیلی آرومی می

 

 خواستم ببینم خوبی؟فقط می -

 

 دلت برام تنگ شده؟ -

 

 شم.مات سؤال یهوییش می
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نقدر خواد بگم خیلی زیاد ولی اینکه ایچقدر دلم می 

زنه فی از برگشتنم نمیزنه و از طرفی حرسرد حرف می

 ده که راحت حرف بزنم.اجازه نمی

 

 دل تو تنگ نشده؟ -

 

 مگه واسه تو مهمه؟ -

رم دلم برات تنگ ای که گفتی میمن از همون لحظه

 و رفتی.شد ولی تو اهمیت ندادی

 

 گم:با حس باال اومدن محتویات معدم با عجله می
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 د برم.من بای -

 

 شم.منتظر جواب نمی

کنم و با عجله سمت سرویس رو قطع می تماس 

 .دوامبهداشتی می

امروز بعد از برگشتن از مطب پنجمین باره که باال  

 آوردم.

 

زنم و تمام دردم رو باال میارم حس پشت هم عق می 

 کنه.دلتنگی که داره داغونم می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

رفتن مامان پاشم و به محض بیرون آبی به صورتم می 

 گه:بینم، مامان با نگرانی میو مهرانه رو پشت در می

 

 خوبی مادر؟  -

 چیزی ازت نمود بسکه باال آوردی.

 

 ندازه.مهرانه چینی به بینیش می

 زنه.کنه و کنایه میبهم نگاه می 

 

 شه خاله حوا.بره پیش شوهرش خوب می -
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رم و مامان حین رفتن توی خونه بهش چشم غره می

 گه:یم

 

و قایمکی عقد برو ریزیچی بگم واال نه به اون آ -

کردنش نه به این قهر کردنش من که سر از کار 

 ها در نمیارم.جوون

 

ندازم و مهرانه مانتویی که تو سرم رو پایین می

 زنه.دستش گرفته رو تن می

 

 من برم دیگه امیر اومده دنبالم. -
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 بگو بیاد تو. -

 

 نه دیگه کار داره. -

 

 بوسه.گونم رو می

 

 افظ باز میام پیشت عزیزم.فعالً خداح -

 

ذارم و مهرانه بعد از تکون هام رو روی هم میچشم

های ره و من با شونهدادن دستش از در بیرون می

 دارم.افتاده سمت اتاقم قدم برمی
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شینم و گوشیم رو توی دست باز همونجا کنار دیوار می

 گیرم.می

 

کنه باالی گوشیم نظرم رو جلب میچراغ چشمک زن  

 کنم.خیلی زود قفل صفحه رو باز می و

 

با دیدن آهنگی که سپاس برام فرستاده با عجله بازش 

کنم تا یه چیزی از توش کنم و با جون دل گوش میمی

دربیارم واسه رفتن پیش مردی که نفسم به نفسش 

 بنده.

 

 و با حرفاتتو صد بار شکستی قلبم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 شه بحثاتیچرا تموم نم

 چی شد که ما بهم زدیم

 یه ماهه قفلم رو عکسات

 دلم لک زده واسه دستات

 چرا یهو از چشم افتاد 

 اصال چرا با هم بدیم

 اصال چرا با هم بدیم

 

خوای و میدونم بغلمبیا به خودم بگو چته چه دردته می

 و سردته

و ببین این دیوونه هنوز اگه دلت تنگ شده بیا من

 منتظر زنگته
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 کنم.می بغض گیر کرده تو گلوم رو آزاد"

کنم خود سپاسه که بندم و حس میهام رو میچشم 

 کنه.داره این آهنگ رو زمزمه می کنار گوشم

خوام خوام میدردم و خوب فهمیده من بغلش رو می

و تو آغوشش بگیره که همه چی یادم اینقدر محکم من

 "بره.

 

ه روزی مال من گفتی عشقم عزیزم تو یبه من می

 بودی

 الیم و ای کاش یه لحظه جای من بودیدونی چه حنمی
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من امشب از خدا واسه خودم برگشتنت رو آرزو 

 کردم......

 

 گردمبا اینکه صد دفعه گفتم بیا گفتی که دیگه برنمی

 گردمگردم... گفتی برنمیگفتی برنمی

 

و  دونم بغلمبیا به خودم بگو چته چه دردته می

 ای و سردتهخومی

نو ببین این دیوونه هنوز منتظر اگه دلت تنگ شده بیا م

 زنگته
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طاقت م که از دلتنگیه بیبا حس درد توی سینه

کنم و یه کلمه براش ی چتش رو باز میصفحه

ی حسی که توی دلمه به همین یه کلمه نویسم، همهمی

 شه و امیدوارم که منظورم رو بگیره.ختم می

 

 )دلتنگتم(

 

خوره منتظر می کنم و بالفاصله دو تا تیک آبیمی سند

 کنم.دونم چند بار اون آهنگ رو پلی میجوابش، نمی

 دونم خط به خط شعرش رو از بر شدم.فقط می
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ش کردم که همونجا کنار دیوار مثل جنین اینقدر زمزمه 

تو خودم مچاله شدم و به خواب رفتم بدون اینکه 

 جواب بگیرم.
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*** 

 

 

ویزیون دراز کشیدم و حالم اینقدر بده به پهلو رو به تل

 پر از اشک شده. هامکه چشم
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بخورم و حتی یه چکه آب هم از صبح هیچی نتونستم 

 از گلوم پایین نرفته.

 

هر چیزی هم که به زور خوردم باال آوردم و تمام دور  

لبم از بس عق زدم خون مرده شده، بسکه به خودم 

 فشار آوردم.

 

کنم قراره این بچه رو باال بیارم گاهی اوقات فکر می 

 اینقدر که فشار رومه.

 

 نارم میاد.مامان با یه لیوان آب پرتقال ک

 گه:شینه و با صورت به شدت نگران میمی 
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 پاشو مادر اینو بخور. -

 

 نالم:می

 

 خورم مامان.نمی -

 

 کشه تا تو جام بشینم.گیره و میبازوم رو می

 

ت نیستی به فکر اون بچه پاشو ببینم، به فکر خود -

 باش.

 سه روزه هیچی از گلوت پایین نرفته. 
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 شه باال میارم.م بد میخورم حالمامان نمی -

 

 اشکال نداره بخور بعد باال بیار. -

 

 نالم:ده میبا بغضی که گلوم رو فشار می

 

 مامان؟ -

 

ده دیگه بیشتر از این گیر صدای زنگ آیفون اجازه نمی

 بده.

 ده.شه و جواب میبلند میاز جاش  
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 کیه؟ -

 

 ندازه.کنه و نیم نگاهی به من میکمی مکث می

 

 تو پسرم.بیا  -

 

 کنم.با سر به بیرون اشاره می

 

 کیه مامان؟ -

 

 کنه.در شیشه ای ورودی رو باز می
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 شوهرت. -

 

 افته.قلبم به تپش می

کنم و به در خیره زانوهام رو توی شکمم جمع می 

 شم.می

رسه و دلم ود تر از خودش صداش به گوشم میز 

 ره واسه صدای مردونه ای که عاشقشم.ضعف می

 

 سالم. -
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های پر از ده و سپاس با دستمامان جوابش رو می

 شه.های خرید وارد خونه میکیسه

 

 شه.به محض ورود با من چشم تو چشم می 

کنه و من سرم رو پایین با اخم خیره نگاهم می

های دلگیرش رو طاقت نگاه کردن به چشم ندازممی

 ندارم.

 .دهکنم که سرش رو تکون میزیر لب سالم می 

 

 سالم. -

 

 چقدر زحمت کشیدی پسرم همه چی بود. -
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زنه و من زیر چشمی به اون مامان لبخند می رو به

شم چرا بازوهای بیرون زده از تیشرتش خیره می

 تیشرت تنشه، هوا که هنوز گرم نشده؟

 

 زحمتی نیست، ببرم تو آشپزخونه؟ -

 

 آره مادر بیا بهت بگم کجا بذاری. -

 

م رو شن و من موهای شلختهخونه میبا هم وارد آشپز

 .کنمکمی مرتب می

 فکر نکنم تا حاال من رو اینقدر داغون دیده باشه. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 زودتر از مامان بیرون میاد و مامان پشت سرش. 

 

 بشین پسرم خوش اومدی. -

 

کنم زنه و من زیر چشمی نگاهش میندی میلبخ

تیشرت مشکی و جین سرمه ای خیلی به تنش نشسته 

وهاشم که دیگه مثل قبل بلند شده و جذابیتش رو و م

 دو برابر کرده.

 

گذره و من ها از مقابلم میواسه نشستن روی مبل 

 کشم.ناخودآگاه نفس عمیقی می
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خوشاینده که پیچه اینقدر برام عطری که زیر بینیم می

 بندم.هام رو میچشم

 

توی حس خودم از استشمام عطر خاصی که زیر بینیم  

 شنوم.ه هستم که صدای مامان رو میپیچید

 

 برم برات چای بیارم؟ -

 

 زحمت نکشین. -

 

 این چه حرفیه. -
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کشم و انگار اون عطر کالً از این پشت هم نفس می

کاش بگم فضا دور شده، دوست دارم بزنم زیر گریه 

 پاشه یه بار دیگه از جلوم رد بشه.

 

 چرا این شکلی شدی؟ -
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 ۴۴۵پارت#

 

 

 چرا این شکلی شدی؟ -

 

 کنم.هام رو باز میچشم

 ده.کنه و سرش رو تکون میخیره نگاهم می 
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 چته؟ -

 

کنم و سوزه صاف میدن زیاد میگلوم رو که از باال آور

 دم.با صدای پایینی جوابش رو می

 

 حالت تهوع دارم. -

 

 شه.صداش مالیم تر می

 

 شه؟با دکتر حل می -
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 ندازم.سرم رو مظلوم باال می

 

 خوام که نیست.رفتم ولی فایده نداره یه چیزی می -

 

شه و نیم نگاهی سمت آشپزخونه کمی سمتم خم می

 ندازه.می

 

 چی؟  -

 هر چیه بگو برات بخرم.

 

 گم:های آویزون میلبندازم و با شونه ای باال می
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 .دونم چیهنمی -

 

 ده.فکش رو روی هم فشار می

دونم چه حسیه ولی دیدن صورتش تو هر حالی نمی 

کنه، هر چند که عصبی غر غر انگار حالم رو خوب می

 کنه.می

 

 ی؟!خوادونی چی مییعنی چی خودتم نمی -

یه نگاه به صورتت کردی، دور لبت کالً خون مرده شده 

منه وحشی هم تا حاال جوری نبوسیدمت که ردش  حتی

حاال  بمونه، صد بار گفتم بدم میاد رد بمونه رو پوستت

 خواد باشه.از هر راهی می
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 ره.کنم که بهم چشم غره میلبم رو بیشتر آویزون می

 

 آسمون نیومده. خب تقصیر توئه دیگه بچه که از -

 

بم رو شونه و با حال خوبی جوالبخندی کنج لبش می

 ده:می

 

 آره من درستش کردم. -

 

 رم.اینبار من بهش چشم غره می
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خوام جواب دندونشکنی بهش بدم که مامان با می 

 کنم.شه و سکوت میسینی چای وارد می

 بهتره جلوی مامان آبرو داری کنم.  

 

ذاره و روی مبل رو ی میز میی سپاس روسینی رو جلو

 شینه.به رویی می

 

 ت کشیدین.ممنون زحم -

 

دونم کی رفت سرش مامان دستی به روسری که نمی

 ده.کشه و جواب سپاس رو با لبخند میکرد می
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 کنم.خواهش می -

 

نیما انگار تازه از خواپ پاشده از اتاق بیرون میاد و 

 ه:گهاش رو به سپاس میحین مالوندن چشم

 

 سسسس...الالم -

 

 زنه.سپاس لبخند می

 

 ن مگه موقع خوابه؟سالم عزیزم اال -

حرف  "زنهو لب می چرخونهسرش رو سمتم می"

 زنه؟می
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دم و نیشم ی مثبت تکون میهام رو به نشونهچشم

 اینقدر کش اومده که دیگه جایی واسه باز شدن نداره.

 

 خنده.نیما می

ی کامل رو ادا کنه کنار مامان تونه یه جملههنوز نمی

 گه:شینه و رو بهش میمی

 

 ... ممم... مرغغغتخ -

 

 همین کافیه...
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پیچه و حتی با یادآوری اون لعنتی بوش زیر دماغم می 

 زنم.عق می

 

شه و من با حس باال نگاهشون سمتم کشیده می 

 پرم.م از جا میاومدن اسید معده

 

و توش پرت دوام و خودم رسمت دستشویی می

کنم و حین عق زن صدای نگران سپاس رو می

 شنوم.می

 

 چی شد نسیم؟ -
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 ۴۴۶پارت#
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 گه:نگران می کوبه و مامانبه در می

 

و دونم چیسه روزه این بچه هیچی نخورده، من نمی -

 باال میاره هر یه ساعت؟

 

کوبه و این رو از خشونت کوبش در سپاس باز به در می

 فهمم.می

 خواد اون در رو خورد کنه.انگار می 

کشه وگرنه این کارو بی خجالت میقطعاً از مامان  

 ده.رودروایسی انجام می
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 م بیا بیرون ببرمت دکتر چته آخه؟نسی -

 

 زنم.صورتم رو آب می

 

هام از فشاری که حین عق زدن بهم صورتم و چشم 

 وار شده قرمز شده و موهام کمی خیس شده.

 

رم سپاس با نفس نفس زنون از دستشویی بیرون می

داره و بازوم ان یه قدم سمتم برمیصورت درهم و نگر

 گیره.رو می

 

 خوبی؟ -
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ی پرسه و باز اون رایحههم همین سؤال رو می مامان

کنم حالم کمی جا پیچه و حس میخوش زیر بینیم می

 میاد این چه بوییه؟

 

 گم:مدهوش می

 

 مامان این بوی چیه؟ -

 

 ده:مامان متعجب حین بو کشین جواب می

 

 ؟!بوی چی مامان -
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 بویی نمیاد، بده یا خوب؟

 

 برم.سرم رو حین بو کشیدن جلو می

 کنن که انگار دیوونه دیدن.جوری متعجب نگاهم می

 

اهمیت دماغم رو سمت بدن سپاس ولی من بی 

 کشم تا اون منبع خوش رو پیدا کنم.می

 

 گه:کنه و با ابروهای باال پریده میکمی گیج نگاهم می

 

 کنی؟!چیکار می -

 دم.بو نمی من 
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چسبونم ش میوقتی بینیم رو دقیقاً وسط سینه

 شه، این بو از بدن سپاسه.ام درشت میهچشم

 

شه نگاهش تو همون حالت که بینیم روی سینه 

 کنم.می

 

 و عوض کردی؟عطرت -

 

هاش رو باال میاره و کف دستش رو به حالت دست

 داره.تسلیم جلوی صورتم نگه می
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رفت امروز عطر بزنم، ولی بو  ط یادمنه به خدا، فق -

 دم دوش گرفتم اومدم.نمی

 

 بینم.ی چشم لبخند مامان رو میاز گوشه

 

دست سپاسِ متعجب رو با عجله واسه رفتن تو اتاق 

 کشم.خواب می

 

 چی شد؟! -

 افتی االن بچه.آروم تر می 

 

 شیم.کنم و وارد اتاق میغر غر می
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 بیا ببینم کمتر حرف بزن. -

 

هام رو دور گردنش حلقه به محض بستن در دست

 کنم.می

 

کنم و با تمام وجود بو توی گردنش فرو میبینیم رو 

 کشم.می

وای این بهترین عطریه که تو زندگیم استشمام کردم 

 خدایا خیلی خوبه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

سپاس بهت زده به حرف میاد حقم داره دیوونه 

 های من واسه خودمم عجیبه.بازی

 

 نسیم چته؟ -
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 ۴۴۷پارت#

 

 

هایی که توی هوا مونده، اهمیت بهش و اون دستبی

کشم و باز بو ی تیشرتش رو پایین میکمی یقه

هایی که به رگ گردنش چسبیده پچ کشم و با لبمی

 زنم.می

 

 خوبه سپاس. عطرت خیلی -
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 شم تا فقط بو بکشم.ساکت می

 .روای خدا من روزها منتظر این بو بودم انگا 

هاش روی کشم که دستبینیم رو روی گردنش می

 زنه:شینه و پچ میکمرم می

 

 نسیم؟ -

 کنی؟ من خودم خرابم بدترش نکن.چیکار می 

 

خواد این تیشرت رو از تنش بیرون بکشم و تو دلم می

ی حجمش رو زیر بینیم مچاله کنم و همه هامدست

 بگیرم.
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سرش رو  هایی که به شدت بلند شدهسپاس با نفس

 کنه.توی گردنم فرو می

های نم کشم و اون بوسهحاال من گردنش رو بو می

 کنه.دارش رو ازم دریغ نمی

 

ی لباسم چه حس خوبیه این نزدیکی... کمی سر شونه 

 ده.رو پایین می

ده و خمار لب تا روی کتفم امتداد می هاش روبوسه

ش م که از لمسزنه، همون جا روی استخون ترقوهمی

 آتیش گرفته.
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 دلم برات تنگ شده بود قلبم. -

 

فارغ از زمان و مکان فقط واسه بدست آوردن حجم 

زیادی از اون بویی که االن مطمئنم کار هیچ برندی 

ش ی تیشرتنیست و عطر تن خودشه، دستم رو لبه

گیره و با صدای گرفته ای ذارم که مچم رو میمی

 ناله:تقریباً می

 

ماهه اول رابطه واسه بچه خوب دکترت گفت سه  -

 نیست نکن.

 

 کنم.نگاهش می
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گه شنوم چی میهاش، من میخیره و مستقیم تو چشم

 کنه.ولی مغزم باهام یاری نمی

 خوام.من اون تیشرت رو می 

 زنم:مظلوم لب می

 

 خوامش.می -

 

 کشه.گیره و پف بلندی میلبش رو گاز می

ی ه و بوسهچسبونهاش رو به لبم میطاقت لببی

شم اون گیره و من باالخره موفق میعمیقی ازشون می

ی بزرگ داره رو از تیشرت رو که واسم حکم یه جایزه

 تنش بیرون بکشم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

گیرم و با لبخندش دقیقاً وقتی تیشرت رو زیر بینیم می 

شینم پر لذت در حال بو کشیدن روی صندلی می

 گم:کشه و من با حرص میمی

 

 بوی خوبی. وای خدا چه -

 

 گه:مات شده می

 

 خوای؟!مگه نگفتی می -

 

 دم.کنم و سرم رو تکون مینگاهش می
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 و گرفتمش.خواستمآره می -

 

 گه:شه و خیلی جدی میدست به کمر می

 

 خواستی؟و میتیشرت -

 

 ... وای گفتی عطر نزدی پس این بوی چیه؟آره -

 کنم خیلی گشنمه.خیلی خوبه وای سپاس حس می 

 

 کنه.با دست به من اشاره می
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 تو االن نرمالی؟ -

 

 معلومه که نرمالم فقط این بو تو زندگیم کم بود. -

 

 زنه.پوزخند می

 

قابل توجه شما اون بویی که تو زندگیت کمه بوی تن  -

 و ترک کردی.و تو منبعشمنه

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۴۴۸پارت#

 

 

 دم.کنم و تیشرت رو بیشتر به بینیم فشار میاخم می
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به خودت بیای اما رم تا من ترک نکردم، گفتم می -

 نگفتی برگرد؟ انگار تو از خدات بود که یه بارم

 

شم و هنوز اون تیشرت رو بو ی برهنهخیره به نیم تنه

 کشم.می

ده و من ندازه و شرمنده جواب میسرش رو پایین می 

 گیره.دلم می

 

 ...فکر کردم -

عوضی احمق مثل من زندگی  شاید دیگه نخوای با یه

 خودت تصمیم بگیری همین.کنی، گذاشتم 
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 توپم:کنم و کمی عصبی میاخم می

 

ها چیه به خودت مزخرف نگو سپاس این حرف -

 دی!؟نسبت می

 تو نه عوضی هستی نه احمق. 

 تو بهترین مردی هستی که من شناختم، از هر نظر.

 .تو به ما نیمارو برگردوندی 

به های تو داره رو وجه اینکه بعد پیگیریفکر کردی مت

 ره نیستیم؟ بهبودی می

کنم این چیزها رو به خودت نسبت پس خواهش می

 نده.
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زنه و سرش رو پایین لبخند غمگینی به صورتم می

 ندازه.می

 

 ولی یه متجاوز حیوونم. -

 

 شم.گزم و از جام پا میلبم رو می

توی مشتم دارم و تیشرت رو یه قدم سمتش برمی 

 دم.فشار می

 شه.هام میداشتنیش خیره به چشمنگاه آبی دوست  
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تو متجاوز نیستی، تو به من گفته بودی واسه چی  -

کنی از طرفی کاری که اون شب کردم، خیلی عقدم می

 احمقانه بود من تحریکت کردم.

 

هاش کنه حین قفل کردن دستلبش رو با زبون تر می

 گه:دور کمرم غمگین تر می

 

سیم، تا صبح تو اون شب بدترین شب زندگیم بود ن -

و اشک ریختم به خاطر غلطی که ها پرسه زدمخیابون

 با تن بکر تو کردم.

 من اون شب مثل یه حیوون رفتار کردم. 
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ذارم و حین نوازش کردن دستم رو روی صورتش می 

 گم:ته ریشش می

 

م بعد اون شب، هر شبی که به خواست تو یا خود -

 باهات بودم لذت بردم.

 

 زنه.ی کوتاهی به پیشونیم میوسهشه و بخم می

 

فرداش بعد رضایت دادن واسه کم کردن عذاب  -

و پاره کردم. اما های عموتو سفتهوجدانم تمام چک

 و بری.همیشه یه دلهره تو دلم بود که نکنه تو بفهمی

 من از همون شب دیگه به نداشتنت فکر نکردم قلبم. 
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 پاشم.اینبار لبخند عمیقی به صورتش می

 

 و واسه پیدا کردنشون گشتم.تمام عمارت -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 پس حدسم درست بود دنبال راه فرار بودی؟ -

 

خیال شدم چون تا یه جایی آره بعد دیگه بی -

 خواستم که بمونم.می
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 کنه.شونه و زمزمه میی کوتاهی روی لبم میبوسه

 

 م نسیم، خیلی زیاد.عاشقت -
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 ۴۴۹پارت#

 

 

 کنم.لبم رو با زبونم تر می

خواد تو همین آغوشی که عطرش دلم شیطنت می 

 حالم رو خوب کرده.

 

 ی؟و معنی کنتونی عشقمی -
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 ده.نگاهش رو تو صورتم چرخ می

 

 خواد.عشق معنی کردن نمی -

های رنگ جنگلت، موهای رنگ عشق خود تویی، چشم 

 های رنگ انارت.گندم زارت، لب

 

 لبخند می زنم:

 

 حاال قشنگه؟ -

 

ده و دستش رو روی قلبش نفس عمیقش رو بیرون می

 ذاره.می
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االن جوری اینو دیگه باید از اینجا بپرسی، همین  -

 خواد بیرون بزنه.م میتپه که از تو سینهمی

 

ی لبم زنم و حین گزیدن گوشهپلک می چند بار محکم

 گم:می

 

ها رو تو شه این حرفسپاس من واقعاً باورم نمی -

 زنی؟داری می

 

 کنه.م رو نرم نوازش میدستش رو جلو میاره و گونه
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هایی که ی لبش یکی از قشنگترین چیزلبخند گوشه 

 تو دنیا دیدم.

 

باورت بشه قلبم، من سپاسم همون مرد خشمگینی  -

 "رفته بود و گهاشکه همیشه یه الیه خون جلوی چشم

گیره و ش تیکه ای از موهام رو دست میبا دست دیگه

 "زنهپچ می

 هامه؟دونی چی همیشه جلوی چشمولی االن می 

 

 زنم.لبخند شیطونی می

 

 چی؟ -
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 ده.رو بیرون مینفس عمیقش 

 

 ی دنیام.یه جفت چشم زمردی که شده همه -

 

 کنم تا بیشتر دل ببرم.خودم رو لوس می

 

و هر ثانیه نگام تو یه دم هر لحظهترجیح میولی من  -

 جفت چشم آبی مهربون قفل باشه.

 

 کشه.طاقت سر جلو میبی
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گیره و من غرق لذت باهاش هام رو به کام میلب

 .کنمهمراهی می

ی وجودم عطر خوش نفسش رو به ریه من با همه 

 کشم.می

 

کشه و لب نمدارش رو تو دهنش نفس بریده عقب می

 کشه.می

 

 نسیم باهام میای؟ -

دیگه طاقت ندارم نبینمت دوریت خیلی سخته خیلی  

 درد داره.
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

و توو و با هم باشیم منخوام اولین عیدمونبریم می -

 معجزه.

 

 گه:ندازه و شرمنده میسرش رو پایین می

 

خونه رو فروختم باید بریم عمارت یعنی سه تایی  -

 .نیستیم

 

 گم:خندم و حین کشیدن لپش میمی
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من هر جا که باشم تو که باشی اونجا بهترینه پس  -

 نگران نباش.
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 ۴۵۰پارت#

 

 

*** 

 

 

کنه کناره یکی از پاساژهایی که بین راهمونه توقف می

 کنه.و ماشین رو خاموش می

 

چرخه، لبخند کوچیکی به صورت پر سمتم که می

 زنم. انرژیش می
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ز لحظه ای که امروز دیدمش شاداب تر چهره ای که ا

 شده.

 

 چرا وایستادی؟ -

 

ذاره و با ابرو به دست چپش رو روی فرمون می

پاساژی که اون سمت خیابون با نور پردازی جذابش 

 کنه.زنه اشاره میداره چشمم رو می

 

 خوای خرید کنی؟دو روز دیگه عیده نمی -

 

 ایه.پیشنهاد وسوسه کننده
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از شنیدنش نیشم از دو طرف کش میاد و  بالفاصله بعد 

شه که این ذوق تو صورت سپاسم منعکس می

 زنه.هاش برق میچشم

 اصالً من تا حاال با سپاس خرید کردم؟

خرید عید خیلی هیجان انگیزه. حتی فکر کردن بهش 

 .کنههم حالم رو خوب می

 

 دم.ی مثبت تکون میپس سرم رو به نشونه

 

تونستم االن بشنوم همین که می رین پیشنهادیبهت -

 مم مشخص باشه.بود، فکر کنم تو چهره
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 زنه.لبخند عمیقی می

 

هات بشم، حاال که موافقی الهی قربون ذوق تو چشم -

 پیاده شو بریم.

 

شینه اما با یادآوری چیزی که دستم روی دستگیره می

ره کنم و باز بهش خیتو خونه گفت، صورتم رو جمع می

 شم.می

 زنه.عجب از صورت درهمم چشمک ریزی میمت

 

 جونم، صورت دلبرم چرا تو هم شد؟ -
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 دم.هام رو جلو میلب

 

 من چیزی الزم ندارم سپاس بریم عمارت. -

 

کنه و من هزارباره واسه اون صورت جذابش اخم می

 میرم.می

 اون تیکه موی ریخته روی پیشونیش االن دقیقاً  

 طناب دار؟ حکم چی رو داره

قم نیست اینجوری ازم دلبری کنه گناه دارم واقعاً ح

 پوف.....

 

 خوام برات بخرم، حتی اگه چیزی نخوای.من می -
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هام یه جایی بین کنم و چشملبم رو با زبون تر می

 خوره.گردن و اون سیبک گلوی بوسیدنیش چرخ می

 

آخه گفتی خونه رو فروختی، االن اگه بریم اینجا تو  -

 باید بیوفتی توی خرج. ین پاساژ کلیا

 

شه و کمی خشن خیره به اخمش عمیق تر می

 کنه.رو مات می گه و منهای گریزونم میچشم

 

زندگی من الویت داره نسیم، همیشه یه پولی یه  -

و تو اولین الویت زندگی هام دارمجایی واسه الویت

 منی.
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از و هر چی داشتم از اون گذشته درسته بدهکارم 

ولی هنوز اونقدر بدبخت نشدم که نتونم  دست دادم،

 واسه زنم دو تا تیکه خرید عید کنم.

 

بغض کرده از دیدن حال بدی که من بهش هدیه دادم 

 زنم:لب می

 

منظورم این نبود به خدا، فقط خواستم به عنوان  -

همسرت جای بار بودن روی دوشت یه کمی 

 و سبک کنم.هاتشونه

 

 گیره.میقش رو میند جای اخم عحاال دیگه لبخ
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 چطوری بخورمت نه سیخ بسوزه نه کباب؟ -

 

 کنم.متجب نگاهش می

اصالً ربط حرفش رو با بحثی که تا حاال داشتیم رو  

 فهمم.نمی

 

 یعنی چی؟ -

 

ی چپت کنم خودم لذت ببرم یعنی چطوری یه لقمه -

 بچه طوریش نشه؟ من آدم صبر کردن نیستم نسیم.

 

 طاقت.ی شیطون بیزنم پسر بچهلبخند می
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همش سه هفته مونده تا پایان دوازده هفتگی طاقت  -

 تونی.بیار تو می

 

زنه و منم همراهیش شه قهقهه میحرفم که تموم می

 کنممی

 کنه.با سر اشاره می

 

 پیاده شو دلبر. -
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 ۴۵۱پارت#
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ا کنم تشم و صبر میذوق مرگ شده از ماشین پیاده می

 سپاس هم پیاده بشه.

 

 چرخونم.نگاهم رو به اطراف می

 به همهمه و جمعیتی که پیاده روها رو پر کرده. 

 

رن و اون طرف میمردمی که با لبخند به این طرف و 

 های خریده.دستشون پر از بسته

 

کمی دورتر دقیقاً روبروی در پاساژ یه مرد لباس حاجی 

 خونه.فیروز پوشیده و می
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 شه.هام گرم میند نگاهش می کنم که دستبا لبخ 

 چرخونم.سرم رو به چپ می

های هام رو تو دستسپاس درست کنارمه و دست 

 ش گرفته.مردونه

 

 کنه باهاش همراه بشم.شاره میبا سر ا

 کنم.های بلندش هماهنگ میهام رو با قدمقدم 

 

 کنه.ریم و زیر گوشم زمزمه میهای پاساژ باال میاز پله

 

اینجا خیلی شلوغه، حواست باشه یه موقع کسی  -

 بهت تنه نزنه.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 دم.دستش رو فشار می

حس نگرانیش دوست داشتنیه و قلبم رو به تپش  

 ه.ندازمی

 

 چشم حواسم هست. -

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

های شیم و با دیدن تعداد زیاد بوتیکوارد پاساژ می

 عاشق خرید کردنم. کنم، وای منلباس زنونه ضعف می
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 خوای اول؟خب شربت قند چی می -

 

 پرم.ذوق زده کمی باال پایین می

و داره دقیقاً مثل یه دختر بچه که با باباش اومده خرید  

 کنه.کیف می

 

 وای اول مانتو، باشه؟ -

 

 داره.سمت مانتو فروشی قدم برمی

های خوش همونی که ویترین بزرگش پره از مانتو 

 گارنگه.دوخت و رن
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شم، یه کمی هم اون من قربون ذوق کردنت می -

 میرم واست اما....ها میوسط مسط

 

ی قراره کنم تا ببینم بعد این اما چهام رو ریز میچشم

 بشنوم و حالم گرفته بشه.

 

 اما چی؟ -

 

 ندازه.ابروش رو باال می

 حاال دیگه پشت ویترین ایستادیم.
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و سفید وتاه، تنگ، نازکآها... اماش مهمه، مانتوی ک -

 نداریم.

 

شه و من حرصی از این اُردی که داده وارد مغازه می

 گم:می

 

ه، نازکِ متأسفم که من دقیقاً یه مانتو تنگ، کوتا -

 خوام.سفید، می

 

ایسته و منم از پهلو بهش ها میکنار یکی از رگال

 چسبم.می
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ی های ریز شدش با لبخند گوشهکنه، چشمنگاهم می 

 لبش همخونی نداره.

 

خوای که من و میخوای بگی همونیآها... یعنی می -

 دوست ندارم؟

 

ال هام از دو طرف کش میاد و ابروهام رو چند بار بالب

 ندازم.می

 

 اصالً ویار کردم. -

 

 سرش رو جلو میاره، دقیقاً زیر گوشم.
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ها به ما، مغازه خیلی شلوغه و نگاه چند تا از مشتری 

 کنی.تو انتخاب کن خانوم به ما چرا نگاه می خب مانتو

 

تا یه ساعت پیش که ویارت تن من بود که قراره  -

کجا شب حسابی ویارونه بدم بهت، ویار جدید از 

 اومد؟

 

 زنم:کوبه پچ میبا قلبی که از هیجان تند تند می

 

شم، کنه، بخرم آروم میویاره دیگه مشخص نمی -

مونه موقع خواب، گفته مون باز میبچه نخرم چشم

 باشم.
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 کنه.اخم می

 

 یعنی چی؟ -
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 ۴۵۲پارت#

 

 

های کف مغازه و تا خواد بشینم روی سرامیکدلم می

جون دارم بخندم، این چه بازیه خنده داریه که من راه 

 انداختم، آخه ویار مانتو؟

 

 آره دیگه نشنیدی؟! -
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تأثیر  نرسه روی بچهاگر مادر چیزی هوس کنه بهش 

مونه، هاش باز میخوابه چشمذاره، اونوقت وقتی میمی

 یه جور چشم انتظاری.

 

 ده.نفس عمیقش رو بیرون می

 

باشه تو فکر کن من باور کردم همچین ویاری  -

خرم و نداری. میخرمش ولی حق پوشیدنشکردی، می

 تا داشته باشیش.

 

لم رو خوب زورگوییش به جای اینکه عصبیم کنه حا

 کنه.می
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هاش رو از دو طرف بکشم و پشت شد لپکاش می 

 های سرخش رو ببوسم.هم روی اون لب

ها رو داشتم فقط بهش یه برق لب من اگه این لب 

 مالیدم.می

 

هاش طوالنی شده که با خنده م به لبانگار نگاه خیره

 گه:اما آروم می

 

 به چی قفلی زدی؟ -

 

 .گزمی لبم رو میگوشه
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 "کوبمپای راستم رو زمین می "م ببوسمت قفلی زد -

 وای سپاس من فقط به تو ویار دارم.

 

 کنه.خنده و با چشمک به اتاق پرو اشاره میمی

 

 بریم اونجا؟ -

 

کوبم و بهش پشت مشت کمجونی به بازوش می

 ها بندازم.کنم تا نگاهی به مانتومی

 

ز نظر ها رو اانتوکنه و دونه دونه مبا خنده همراهیم می 

 گذرونیم.می
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بگذریم که هر کدوم رو پوشیدم یه عیبی گذاشت، این  

تنگه، اون بلنده خیلی، این نازکه اون کلفته، این بدرنگه 

ی خودش یه اون بدن نماست، تا باالخره به سلیقه

مانتوی کالباسی رنگ که نه تنگ بود و نه بلند و نه 

 کوتاه انتخاب کردم.

 

های سپاس همخونی داشت و کبا تمام مال این مانتو 

 پوشیدمش.

 

های رنگی قسمت ندازم و نگیننگاهی تو آینه می 

 ش شدیداً بهش جلوه داده.باالتنه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 خوره.ها هستم که تقه ای به در میمحو طرح سنگ 

 

 بیا بیرون ببینم چطوره؟ -

 

 رم.لبخند به لب و راضی از این انتخابش بیرون می

بینم که با د دیدنم میی سپاس رو بعهابرق چشم 

 کنه.دست اشاره می

 

 یه چرخ بزن. -

 

خواد تنگیش رو دونم میگیرم خوب مینفسی می

 بسنجه ولی خب این مانتو سایزش عالیه.
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 کنه.م میزنم اما اخم روی صورتش کالفهچرخ می

 

 چیه باز؟ -

 

ت؟ از صد خواد رو سینهاون همه سنگ چی می -

 ای من نگاه کن.هگه به سینهفرسخی می

 

 کنم.پوکر شده نگاهش می

خوام که سرم االن من واقعاً یه دیوار و یه کنج تیز می 

 رو بکوبم همون وسط تا خونم همه جا رو رنگین کنه.
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سپاس حتی از عمو و آقابزرگ هم جلو زده آخه این چه  

 فکریه؟

 

سپاس قصد خرید نداری بگو بدونم تا مانتو پوشیدم  -

 گذاشتی؟روی همه عیب 

 

 همشون ایراد اساسی داشتن. -

 

 من اینو دوست دارم. -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خریمش فقط هر وقت پوشیدی شالتو باشه می -

خوام اون برق چشم هر ت من نمیندازی روی سینهمی

 و بزنه.نره خری

 

ی این خرید ولی خواد بزنم زیر کاسه کوزهدلم می

 روز خراب بشه. خوام ایننمیکنم من سکوت می

 

خارونه و بینه پشت سرش رو میم رو که مینگاه خیره

کنه و با دلبرونه ترین لحنی که ازش دیدم زمزمه می

 ره اونم بد جوری.من دلم براش می

 

 باز گند زدم آره؟ -
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خواد پشت هم ماچش کنم این پسر االن فقط دلم می

 ی زیادی شیطونو.بچه

 

کنم و خیلی م رو تر میی ریز شده لبهاپس با چشم

 گم:آروم جوری که فقط خودش بشنوه می

 

 بخورمت یا زوده؟ -

 

 کنه.با ابرو به اتاق پرو اشاره می

 

 زوده... -

 برو دربیار مانتو رو خوردنم به وقتش. 
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شم و مانتو با نیش تا بناگوش در رفته وارد اتاق پرو می

 کشم.رو از تنم بیرون می
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 ۴۵۳پارت#

 

 

*** 

 

 

 های عمرم همین امروز بود.یکی از بهترین خرید
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درسته توی خرید هر چیزی تقریباً یک ساعت با 

نه زدم، ولی بازم بودن با مرد جذابم که سپاس چو

 ارزه.واسم بهترین لحظات رو ساخت به همه چیز می

 

سپاس همون مرد رویائیه که آرزوش رو داشتم. من 

اما تو این روزها بیشتر  این رو خیلی وقته فهمیدم

 درکش کردم.

 

همه چیز خوب بود،  خرید کردیم، کلی خوراکی خوردیم 

ه حتی یه بارم حالم بد نشد و به و مهم تر از اون اینک

جای تموم اون روزهایی که هیچی از گلوم پایین 

نرفت، امروز خوردم و تو همشون سپاس همراهیم 

 کرد.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

زد که وقت می با هر خوراکی جدید نیم ساعت غر 

ریزه اما باز باشگاه رفتن نداره و هیکلش بهم می

 شد.م میخورد و این باعث خندهمی

 

ز بهترین روز زندگیم بود، تا همین االن که خالصه امرو

ماشین رو تو حیاط عمارت پارک کردیم و داریم وارد 

 شیم.خونه می

 

کشم و سپاس حین باز هام رو از پام بیرون میکفش

 کنه.ایش صداش رو بلند میزیپ نیم بوت قهوه کردن

 

 ایران نیستی؟ -
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 ندازم.نگاهی به اطراف می

 

 شواز.اگه بود میومد پی -

 

 .دهکنه و سرش رو تکون مینگاهم می

 

 آره، بریم تو. -

 

کنم و در اصلی رو واسه رفتن تو هام رو جفت میکفش

 کشه وکنم که سپاس بازوم رو میپذیرایی باز می

 ده.اجازه نمی
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 صبر کن. -

 

 کنم.چرخم و نگاهش میمتعجب به عقب می

 

 جانم... چرا؟ -

 

ده و با صدای پایینی هاش رو به هم فشار میلب

 گه:می

 

ترسم با صدای خواستم سورپرایزت کنم اما میمی -

 ها در کنن بترسی.هایی که احتماالً بچهتیر ترقه
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 گم:میزنه و ذوق زده هام برق میچشم

 

 تیر ترقه واسه چی؟ -

 

یه جشن کوچیک خانوادگی ترتیب دادم واسه  -

 .برگشتنت، واسه معجزه

 

کنم خودم رو کنترل کنم اما موفق خیلی سعی می

شه، هام لب به لب پر از اشک مینیستم و چشم

شه و خودم رو تو بغلش پرت هام آویزون میلب

 کنم.می
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ن مثل پیچک دوره شه و مهاش دورم حلقه میدست 

پیچم و حین بوسه زدن روی رگ درشت گردنش می

 زنم:گردنش پچ می

 

 دیگه. عاشقتم سپاس بیشتر از هر وقت -

 

ده و زیر گوشم رو محکم به خودش فشارم می

 بوسه.می

 

و خوای زنده بمونممن بیشتر شربت قندم اما اگه می -

یم گندم نکُشتم نشون نده گند زدم تو تدارکاتش، رفت

 تو تعجب کن.
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های شم و حین خندیدن دستی به چشمازش جدا می

 کشم.خیسم می

 

 باشه حواسم هست. -
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 ۴۵۴پارت#

 

 

ها و شیم و صدای ترکیدن فشفشههر دو با هم وارد می

ها با جیغ گندم و دست پخش شدن اون کاغذ رنگی

 شه. زدنشون قاطی می

 

کنم و ناخودآگاه با میدونستم بازم حیرت با اینکه می

 ذارم.جیغ خفیفی هر دو دستم رو روی دهنم می
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 کنه.دیدن تموم افراد خانواده کنار هم حالم رو خول می

 

گندم و هیوا و هورتاش سمت چپ با نیش باز و سوت  

کنن و قشنگ تر از اون حضور مامان و همراهیمون می

ینبار با سلطان خانوم باز اشکم رو درمیاره و ا نیما کنار

 زنم زیر گریه.صدا می

 

م رو شه و شقیقهم حلقه میدست سپاس دور شونه 

 بوسه.می

 

 بمیرم ترسیدی؟ -
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 ندازم.سرم رو باال می

 

 نه خوشحالم همین. -

 

 گندم با سر و صدا جلو میاد.

 

 برین کنار صاحب مجلس باید اول آماده بشه. -

 

 خنده.ا بلند میهیو

 

 زنداداش.خدا به دادت برسه  -
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شه. گندم هام محو نمیلبخند یه لحظه هم از روی لب

کشه و گیره و سمت اتاق خواب میدستم رو می

 زنه:ی راه داد میمیونه

 

 شکرانه بدو. -

 

 حوصله ندارم. -

 

حین رفتن سمت اتاق نگاهم سمت شکرانه ای که 

 چرخه. روی مبل تک نفره نشسته می
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یه بلوز شلوار ساده ش گرفته به نظر میاد و چهره

تنشه، حالت عادی صورتش بیشتر آرایش داشت االن 

 چشه؟

 

 بنده.شیم و در رو میده وارد اتاق میگندم اهمیتی نمی

 

 گه:کوبه و با خنده میهاش رو به هم میدست

 

 گیری؟خب شروع کنم یا دوش می -

 

 امروز دوش گرفتم. -
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و هاتو بپوش من موب پس حاضر شو، اول لباستخ -

 کشم.سشوآر می

 

کنه و من نگاهم روی اون لباس به تخت اشاره می

 رم.مونه و جلو مییاسی سنگ دوزی شده خیره می

 

 وای خدا این چه نازه. -

 

 ی شوهرت حرف نداره.سلیقه -

 

دم و با کمک گندم لباس رو ذوق زده سرم رو تکون می

  پوشم.می
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 ارم.ی سپاسه هیچ شکی نددر اینکه سلیقه

ی کیپ و بلندی تا ساق های بلند و یقهاینو از آستین 

تونم تشخیص بدم اما این لباس به شکل پاش هم می

 شگفت انگیزی زیباست.

 

های ریز و درشتی که البته تمام لباس پر شده از سنگ 

 ی خاصی داده. باعث سنگینیش شده ولی بهش جلوه

شه، این وی زانو جذبه و از اون به بعد گشاد میتا ر

 ست.لباس معرکه
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کنه و با یه ی موهام رو باالی سرم جمع میگندم همه

 شه. آرایش ساده کارم تموم می

 گه:حیرت زده می

 

وای خدا چقدر خوشگل شدی نسیم، االن که بریم  -

 هاش.زنه تو برنامهزنه گند میبیرون سپاس تپق می

 

 کنم.ی میاخم ریز

 

 چه برنامه ای؟! -

 

 ندازه.ال میابرو با
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فهمی، صبر کن من برم بیرون تا ده بریم خودت می -

 بشمار بیا.

 

 گیرم.دستش رو می

 

 ها.نترسونینم نینیم گناه داره -
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 ۴۵۵پارت#

 

 

ی غافلگیر شه و تو یه حرکت بوسهضعف کرده خم می

 زنه.کننده ای روی شکمم می
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نه  نی فندقت برمآخ الهی من قربون اون نی -

 ترسی من رفتم زود بیا.نمی

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 باشه عزیزم. -

 

 ره.با عجله بیرون می زنه وچشمکی می

ی ده نفس عمیق کنم به شمردن و با شمارهشروع می

 کشم.می
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 خوام سمت بیرون قدم بردارم که گوشیم زنگمی

هام خوره با فکر این که تموم دوست داشتنیمی

اهمیت بهش بیرون برم که با ام بیخوکنارمن، می

یادآوری عمو و آقا بزرگ راهم رو سمت تخت کج 

و با عجله گوشی رو از توی کیف کوچیکم بیرون  کنممی

 کشم.می

 

ندازم و ی ناشناس مینگاهی به صفحه و شماره

 دم.متعجب جواب می

 

 بله؟! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

رسه باعث وقفه به گوشم میصدای فریادی که بی

 وشی رو از گوشم فاصله بدم.شه کمی گمی

 

زهرمارو بله، عوضی آشغال لعنت بهت، لعنت به  -

 ای؟نسیم، کثافت از شوهر صوریت حامله جنس خرابت

 

 کشم.هام رو شدیداً توی هم میاخم

لعنت بهش که شنیدن صداش هم تنم رو به رعشه 

 ندازه.می

 

توجه به جلز و ولز کردنش با صدای کنترل شده ای بی 

 م:گمی
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 چندمین باره بالکت کردم باز زنگ زدی؟ -

 

بلندش  کشه و باز تنم از تن صدایباز فریاد می

 لرزه.می

 

و بالک کنی منخفه شو... خفه شو نسیم. تو غلط می -

و ی توی شکمتری اون حروم زادهکنی، میمی

و واحد بالیی سر همتون ندازی وگرنه به خدای احدمی

 بینین.یمیارم که تو خوابم نم

 

 دم.آب دهن تلخ شدم رو پرصدا فرو می
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ها حسرتلعنت بهت مهرشاد امیدوارم تو این  -

بپوسی من عاشق بچمم عاشق شوهرمم. امیدوارم 

ی نحست از زندگیمون بمیری مهرشاد تا سایه

 برداشته بشه.

 

 کشه.باز عربده می

 

کاش بمیرم. بمیرم نبینم عشقم شده زیر خواب یه  -

 ی لجن که بویی از انسانیت نبرده.هحروم زاد

 

که صدای موسیقی که از بیرون میاد اینقدر بلند هست 

رسه پس منم صدام مطمئنم صدام به گوششون نمی

 کنم.رو بلند می
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 حق نداره به سپاسم توهین کنه.

 هر چیزی که الیق خودشه رو نباید به اون نسبت بده.

 

و تو م سپاسخوای اسو بهتره هر وقت میببند دهنت -

اون دهن کثیفت بیاری اول خوب آبکشیش کنی لجن 

 حیوون.

 

کنم، تا االنم اگه فقط ش مییچارهکنم بنابودش می -

یه کمی بهش رحم کردم به خاطر این بود که فکر 

انگار با یادآوریش آتیش  "زنهکردم بهت دست نمیمی

لعنتی بهت گفتم  "کنهش رو پاره میگیره که حنجرهمی

کنم شون میای ازش؟ بیچارهار ببوستت تو حاملهنذ

 و تماشا کنن.بشین
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تا مزخرفاتش رو ردیف کنه تماس  کنمدیگه صبر نمی

کنم و بعد خاموش کردن گوشی روی تخت رو قطع می

 کنم.پرتش می

 

تپه اونم از وحشت عجیب با قلبی که به شدت می

ن غریبی که باهام همراه شده، با هر دو دست به دام

 زنم.لباسم چنگ می

 

ترسم، خیلی زیاد. با اون خشمی که از سپاس من می 

أت گفتنش رو هم ندارم اما مهرشاد سراغ دارم جر

 کنه،داره زندگیمون رو نابود می
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  ًباید تو اولین فرصت به عمو همه چیز رو بگم اون حتما

 تونه کاری بکنه و جلوش رو بگیره.می

 

 کنم.راحت می با همین فکر کمی خیالم رو

کنم لبخند بزنم تا کسی از آشفتگیم چیزی سعی می 

نفس عمیق سمت بیرون راه متوجه نشه با چند تا 

 شم.افتم و از اتاق خارج میمی
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 ۴۵۶پارت#
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وزیک بندم و متوجه عوض شدن مدر رو پشت سرم می

 شم. می

 

ه همه سرپا ایستادن و نگاهشون به منه و من نگاهم ب

هایی که عوض کرده دقیقاً مرکز سپاسیه که با لباس

 پذیرایی ایستاده.

 

زنه اما من هاش برق میافته چشمنگاهش که بهم می 

های سر تا پا سفید نفسم تنگ از دیدنش تو اون لباس

اب و خواستنی شه یه مرد اینقدر جذشه، مگه میمی

 باشه؟

م بیشتر اینحوریه یا ویار من روز به روز به پدر بچ 

 خوامش؟شه و بیشتر میمی
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دارم با خواننده شروع به یه قدم که سمتش برمی

 کنه.همخونی می

گزم، وای خدا این همه هیجان ضعف کرده لبم رو می 

 کشه.و میمن

 

 تورو هر روز دیدن انگار واسه من عادته

 

 ی غیر تو واسم بی اهمیتههمه چ

 

 تونم از شنیدن صدات بگذرمنمی
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 ویر قشنگ خنده هات بگذرماز تص

 

 تو یه اتفاق خوبی که تو زندگیمی

 

 خودتم خبر داری عشق همیشگی می

 

 و دوسم نداره مهم نیستاگه هیچکی من

 

 و تنها بزاره مهم نیست.اگه دنیا من

 

 کنه.سپاس دستش رو دراز می
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کنه که برقصم و رش هی اشاره میگندم پشت س 

دم یا واسه سپاس و دونم واسه ادا اصول اون بخننمی

 خونه بمیرم.چیزی که داره واسم می

 

 دارم.سمتش قدم برمی 

کنم با کنن به دست زدن و من سعی میبقیه شروع می 

تموم ذوقم ریتم آهنگ رو بگیرم و به محض تکون 

من واسه هاش کش میاد و دادن خودم سپاس لب

 کنم.رقصیدن جرأت پیدا می

 

بینم که ا زیر چشم میهاشه امنگاهم خیره به چشم 

رقصن هورتاش مردونه فقط بشکن گندم و هیوا می

 زنه.می
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های مامان و سلطان خانوم کنار لبخند از روی لب 

 زنه.ره و نیمای عزیزم با ذوق دست مینمی

 

گه ه ای که میحاال دیگه روبه روی سپاسم و با هر جمل

 رقصم.میرم براش و پر ناز تر میمی

 

 رو شنیدم. من این آهنگ

کنم تا اونم اونم خیلی زیاد، پس باهاش همخونی می 

 رو داشته باشه. حس من

 

 مهم اینه تو کنارمی خیلی بی قرارمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 هر لحظه به یادمی این روزا

 

 مهم اینه تو شدی گلم خیلی عاشقت شدم

 

 م این روزاحتی بیشتر از خود

 

♫♫♫ 

 

 اهمیته همه چی غیر تو واسم بی

 

 اسه من شبیه واقعیتهبا تو رویا و
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 همه ی وجودمو به دست تو می سپرم

 

 دارم دوست بدی و خوبی تموم با تو رو

 

 تورو دارم انگار که یه دنیا مال منه

 

 دل من عاشق کنار تو بودنه

 

 نمی تونم ببرم تورو از یادم

 

 ینکه دل به تو دادمخیلی خوشحالم از ا
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 ۴۵۷پارت#

 

 

های شه و خیره تو چشمفل میهامون توی هم قدست

 همیم.

 

هام رو روی هم من چشمزنه و سپاس لبخند می 

 ذارم.می

شه صدای دست و سوت به هوا پیشونیم که داغ می 

 ره.می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم و هام رو باز میبا تموم شدن آهنگ منم چشم 

شه و پچ های سپاس از پیشونیم جدا میباالخره لب

 زنه.می

 

 زندگیمی نسیم. تو بهترین اتفاق -

 

 دم.جوابش رو می

وم حسی که قلبم رو به پر عشق تر از خودش با تم 

 بازی گرفته.

 

تو قشنگترین اجباره زندگیمی سپاس واسه همیشه  -

 مال من باش.
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 ی مرگ.تا لحظه -

 

 کنم.گزم و تکرار میلبم رو می

 

 ی مرگ.تا لحظه -

 

ن این رفتین بیای خب دیگه بسه هرچی قربون صدقه -

 و ببرین مردم براش.کیک

 

چرخیم و تازه نگاهم میهر دو با لبخند سمت هورتاش 

 افته.به کیک قلبی شکل قرمز رنگ می
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 دم خیلی اشتها برانگیزه.خب بهش حق می 

 

 کشه.سپاس دستم رو سمت کیک می 

 

 شه؟یعنی این اشتهات به شیرینی چرا کم نمی -

 

رنج به پهلوش زنه و گندم با آهورتاش قهقه می

 کوبه.می

 

ی چاق خوشم دم، اصالً از مردهاخودم ترکش می -

 نمیاد.
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متأسفم که باید بگم هر جوری باشم تو ماله منی  -

 و دل بپذیر.و با جونگندم خانوم پس این

 

گیره و گندم با یه چشم غره نگاهش رو از هورتاش می

 شه.خم می

 گه:حین دادن چاقو دستم می

 

ی و یه موقع بچهن کوچولو ببر این کیکبیا ماما -

 هورتاش نیوفته.

 

 گران نباش عزیزم جای بچم تو شکمت امنه.ن -
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 گزم.لبم رو با خجالت می

 فهمه نباید با هورتاش کل کل کنه؟چرا گندم نمی 

 

کنه و سلطان خانون اینبار سپاس با اخم نگاهش می 

 گیره.نیشگون ریزی از بازوش می

 

 بندی اون دهنتو.حیا چرا نمیبیبال نگیری  -

 

ی گندم لبو شده هورتاش نیم نگاهی به صورت

 کنه.ندازه و با ابرو به کیک اشاره میمی

 

 ببرین واسه بچم خوب نیست منتظر باشه. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

شم و برش کوچیکی بهش با خنده سمت کیک خم می

 زنم.می

تمام حواسم سمت شکرانه ست که هنوز روی اون  

 گرفته نشسته.مبل با صورت 

 لعنت بهت مهرشاد. 

 

 .یه تیکشو بذار دهن سپاس -

 

قبل از اینکه واسه انجام این کار ذوق کنم سپاس 

 ده.جواب می
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رو به من ادامه  "هارو ول کن گندم این مسخره بازی -

 تو هم بشین خسته شدی چند ساعته سر پایی. "دهمی

 

بخند ره جمع بشه و بغ کنم رو با یه لصورتی که می

 کنم.کنم و با سر تأیید میشاد حفظش می

افتم و بین راه کنار شکرانه راه می سمت مبل خالی 

 بوسم.روی موهای نیما رو می

 

گندم و سپاس و هورتاش هنوز در حال کلکلن و من 

 شینم.کنار شکرانه می

 

 زنه.لیخند کوچیکی می
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 و نگفتی بهم.خیلی نامردی که عمه شدم -

 

 دم.د عمیق جوابش رو میبا یه لبخن

 

 مثل تو داره. ی ماهیچه خوشبخته فندقم که عمه -

 

 پرسم.ذاره و من آروم تر میهاش رو روی هم میچشم

 

 چیزی شده؟ -

 

 ندازه.سرش رو باال می
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 نه. -

 

 پس چرا گرفته ای؟ -

 

 شه.حل می -

 

 مطمئن باشم؟ -

 

 اوهوم. -

 

 گیرم.با یه نگاه خیره ازش رو می
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گه بیشتر از این کنجکاوی کردن درست نیست دی 

شدم و اتفاق خاصی نیوفتاده همین شاید واقعاً حساس 

 رم سراغ عمو پرهام.فردا می
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 ۴۵۸پارت#

 

 

*** 

 

 

 کشم. لوسیون بدنم رو روی ساق پام می

قبال بوش رو خیلی دوست داشتم ولی االن حس می  

 زده. کنم زیادی شیرینه که اینجوری دلم رو
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و از فکر کنم که صدای سپاس منصورتم رو جمع می

 کشه.بیرون می

 

 فکر کنم توی رخت چرکام چیزی برات پیدا بشه. -

 

های مالم با چشمهام رو به هم میدر حالی که دست

 کنم.چرخم و خیره نگاهش مییریز شده سمتش م

ی برهنه و شلوارک کرم رنگش روی تخت با نیم تنه 

 .دراز کشیده

 

 منظورت چیه؟! -
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بنده و حین گذاشتن روی پا کتاب توی دستش رو می

 گه:تختی با خنده می

 

دیدم صورت جمع شد گفتم شاید احتیاج داری که  -

 بوی تن منو حس کنی؟

 

شدیداً داره مسخرم  نیشخندی به اون صورتی که

کنه میزنم حاال دیگه داره با ویارم شوخی میکنه می

بوی تنشم اینجوری دستم میدونه چقدر عاشق 

 ندازه.می

 

از روی صندلی میز توالت پا میشم و با قدم های آروم 

 سمتش میرم.
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حین بیرون کشیدن حریر لباس خواب از تنم با 

 چشمک ریزی جوابش رو میدم.

 

ردن بوی تنت احتیاج به لباس چرکات واسه حس ک -

 ندارم آقای نیکزاد.

 

 ندازه.با تفریح نگاهی به سر تا پام می

 

 تونم بپرسم به چه چیزی احتیاج داری؟می -
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ی ساتن و شرتک خیلی حاال دیگه با یه تاپ نیم تنه

 کوتاه جلوش ایستادم با هر دو دست.

 :گمزنم و حین گزیدن لبم میموهام رو کنار می 

 

 ترجیح میدم عملی بهت نشون بدم.-

 

کنه با گاز گرفتن لپش خنده اش رو مهار کنه سعی می

دونم این بازی رو چه جوری به نفع ما من خوب میا

خودم تموم کنم که از کردش پشیمون بشه من خیلی 

 دونم.وقته نقطه ضعف های این مرد رو می

رو من میدونم به چی حساسه و االن دقیقاً همون کار 

 می خوام بکنم.
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 شدیداً مشتاقم تا ببینم چیکار می کنی؟-

 

 ذارم.م روی تخت میخندم و پای راستبا لوندی می

پای دراز شدهش رو روی پاش میذاره و دست به  

 سینه خیره نگاهم میکنه. 

 

 رسم و روش خیمه میزنم.روی زانو جلو میرم بهش می

بدون  ذارمپاهام رو از دو طرف تنش روی تخت می 

اینکه بدنم به بدنش برخورد کنه تو چشماش نگاه می 

دونه من قراره و نمیکنه کنم هنوز با تفریح نگاهم می

 چقدر اذیتش کنم.
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 ی لختش چرخ میدم.تنه چشمام رو نیم

نزدیک نافش مکث می کنم و با ابرو اشاره می کنم 

صدام واسه به گوش رسیدنش خیلی پایینه و خیلی 

 کشه.ه نفس عیمق میلوند اینقدر ک

 

 کنم بهتر از اینجا شروع کنمفکر می -
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 ۴۵۹پارت#

 

 

 کنم بهتر از اینجا شروع کنمر میفک -
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بینم و تکون خوردن سیبک گلوش رو واضح می

 هایی که کمی تو هم شده.اخم

 

 چی رو شروع کنی؟ -

 

زنم و حین پایین بردن سرم روی شکمش لبخند می

 جواب میدم.

 

 خوردن تو -

 

 نسیم جان من.....-
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 شهبا نشستن لبام روی شکمش حرفش قطع می

 کشم و سمت باال میارم.میلبام روی تنش 

ش رو رو از هم باز می کنه و من روی سینه هاشدست

بوسم صداش به شدت تحلیل رفته وقتی صدام می

 کنه.می

 

 نسیم؟-

 

و با طبیعی واسه گفتن جانِ نسیم خیلی زوده وقتی من

کنه اونم وقتی مقصر ترین چیزه بدنم داره اذیتم می

 اصلی خودشه.
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کنم حین بوسه های فرو می سرم رو توی گردنش

 کارم میگم:روی پوستش می ریزی که

 

آخیش به این میگن عطر تن اینجوری ویارونه -

 میگیرم نه با لباس چرکات.

 

شینه و سعی میکنه هر دو دستش دو طرف صورتم می

سرم رو از گردنش جدا کند اما موفق نیست مرد من 

 تاب میشه حتی با چند تا بوسه.خیلی زود بی

 

 پاشو.خیلی خوب فهمیدم چه جوری میشه،  -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

کنم و زبونم با نامردی تمام سرم رو همونجا فیکس می

 کشم که میناله:.رو و شاهرگش می

 

ست آخ نسیم خدا بگم چیکارت کنه دست و پام بسته-

 ای نذار وحشی شم.عذابم نده حامله

 

بهش اجازه میدم تا سرم رو جلوی صورتش نگه داره 

 م.زنهای پر از نیازش چشمک ریزی میخیره تو چشم

 

فکر کنم یکی اینجا قصد مسخره کردن ویار منو  -

 داشت؟
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گیره و منم همراهیش هامو به کام میبی طاقت لب

هاش چنگ موهام میشه و نفس بریده کنم دستمی

 زنه.کشه و مماس با لبام پچ میعقب می

 

 کنه قلبم.االن فقط کبود کردنت آرومم می -

 

 زنم.می خند میزنم و بوسه کوتاهی روی لباشلب

 

 باید چند هفته تحمل کنی. -

 

 صورتش وا میره و سرش رو به تاج تخت تکیه میده
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 ی اون دکتری رو...آخ ننه -

 

های کوبم و با چشمکف دستم رو روی دهنش می

 گم:درشت شده می

 

 شنوه.سپاس معجزه می -

 

 بوسه.کف دستم رو می

 

لو ذاره و خودش هم به پهروی تخت می منو به پهلو

کنه. نگاهش رو میشه و دستش رو زیر سرش جک می

 گه:توی صورتم چرخ میده و با لبخند می
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راستی راستی این کوچولو اسمش شد معجزه ها  -

 خوای اسم انتخاب کنی؟نمی
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 ۴۶۰پارت#

 

 

 

 

اینکه از منم بیشتر ذوق داره واسه این بچه حس خیلی 

 وبی بهم میده سرم رو با ناز تکون میدمخ

 

 ما که هنوز نمیدونیم دختر یا پسر. -

 

 دوتا اسم انتخاب میکنیم یه دختر یه پسر. -
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 چشمام برق میزنه

 

 هردو با من.-

 

بروش رو به نشونه منفی باال میندازه و حین نوازش ا

 کردن گونم خیلی جدی میگه.

 

 دختر من پسر تو. -

 

ذرد فکر بدی نیستم پس ما فقط می گگوشه لبم رو می

 کنم.
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 باشه قبوله حاال اسم سراغ داری؟ -

 

ی پیشونیم جواب خم میشه و حین بوسیدن چند باره

 میده.

 

 میذاریم آرامش. آره اگه دختر شد اسمش رو -

 

کنم این بهترین اسمیه که کشم فکر مینفس عمیق می

میشه روی معجزه گذاشت چون با اومدنش آرامش هم 

کنم و با به زندگیمون تزریق شد پس لبم رو تر می

 های وش اومده میگم:لب
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 عالیه موافقم. -

 

 خوب حاال تو بگو. -

 

 خوب من بهش فکر نکردم یعنی نشد که فکر کنم -

اما همیشه دوست داشتم اگه پسر دار شدم اسم بابا رو 

 روش بذارم یعنی پوریا.

 

 کشه.به پشت روی تخت دراز می

 

 هتر از این پوریا اسم قشنگیه.چی ب -

 پس تصویت شد دختر شد آرامش پسر شد پوریا؟
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ش کشم و سرم رو روی سینهکمی خودم رو باال می

 ذارم.می

 

 تصویب شد -

 نسیم؟

 

هام رو سمتش ش باعث میشه چشمرفتهصدای گ

 بچرخونم.

 

 جانم. -
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 خیره به سقف میگه

 

ه خوبیه دیگه هیچوقت ترکم نکن به هر دلیلی واس -

خودت یا واسه خوبیه من حتی اگه بهت بگن اگه 

گیرم با این شرایطم نرو ترکش نکنی جونش رو می

 نسیم نمیتونم اینو قبول کنم.

 

 لبم رو میگزم.

 

 کردنت نبود؟ قصدم ترک -
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هر چی که بود حس مزخرفی بود تو زندگمی نسیم  -

ولی من ادمی نیستم که بعد از ترک شدن بیوفتم 

 دنبالت.

 

 کنم.اخم می

 

 یعنی غرورت مهم تر از منه؟ -

 

هیچی ازت مهمتر نیست حتی جونم تو تنها دارایی  -

هستی که دارم تو همه کسمی ولی من اینم بده میدونم 

ش عادت کن تا یادت بمونه با من قهر ولی هست به

نکن ازم دور نشو چون من اون ادمی نبستم که اون 

 فاصله رو تموم کنه.
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 اومدی دنبالم.اما تو  -

 

 کنه.نگاهم می

 

گفتی گفتی دلتنگمی نشونه دادی اومدم اگه نمی -

شاید هنوز داشتم تو نبودت میسوختم اما تو همون 

ای بود تو نمیدونیی  ش همآتیش میموندم دلیل دیگه

 من چطوریم اما االن میدونی همه جیزو.

 

 خیلی اخالق بدیه. -
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همین اخالق گند میدونم مزخرفه اما من اینم با  -

اینقدر عاشقتم که که هیچ عاشقی نمیتونه ایجوری 

 ش رو بخواد.معشوقه

 

 ذارم.ش میبازم سرم رو روی سینه

بارم یه زن کشم، چه اهمیتی داره یه نفس عمیق می 

 شه؟چی از این دنیا کم میناز نکنه

حاال اینبار من باید ناز شوهرم و بکشم هر بار قهر  

زنم نم اینم خودش یه تنوئه. لبخند میکنیم من آشتی ک

 گم:ش میو حین بوسه زدن روی سینه
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قرار نیست هیچوقت از هم جدا بشیم خیالت راحت،  -

تیم بیخ ریشتم دیگه تا آخرین لحظه ای که زنده هس

 سپاس خان.

 

 دردت به جونم. -

 

 بندم.هام رو میدم و چشمخودم رو بهش فشار می

 

 .عاشقتم بابای آرامش -

 

 خنده .تو گلو می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 من بیشتر مامان پوریا. -

 

دیگه جوابی نمیدم و با همون لبخندی که روی لبامه به 

 خواب میرم.
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 ۴۶۱پارت#

 

 

 

**** 

 

 

 رم.ها پایین میخمیازه کشون از پله
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 شه اینقدر خوابیده باشم.باورم نمی 

ساعت یک ظهره و من تازه دارم سمت آشپزخونه  

ی ضعف رفته از گشنگیم رو یه صفایی تا معده رممی

 بدم.

 

 دم.نگاهم رو توی پذیرایی چرخ می 

 خبری از سپاس نیست. کجاست پس؟ 

 کنه.خبر باشم حالم رو بد میاینکه ازش بی

 

شم با لبخند رو به ایران جون سالم وارد آشپزخونه می

 کنم.می
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 سالم ایران جون. -

 

و درش رو ن میاره سرش رو از داخل یخچال بیرو

 کنه.بنده و نگاهم میمی

 

 سالم خوشگلم صبح بخیر. -

 

کنم و حین نشستن پشت میز هام رو آویزون میلب

 گم:می

 

وای نگو ایران جون، بگو ظهر بخیر اینقدر تو این  -

 خوابم که از زندگی افتادم.مدت می
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ره تا احتماالً ربی که توی دست گرفته رو سمت گاز می

 ه.ذاش بریزتوی ع

 

خوری به خاطر حاملگیه دخترم نگران نباش. چی می -

 بیارم برات؟

 

هام رو از هم باز زنه دستهایی که برق میبا چشم

 دم.کنم و یه حجم عظیم رو نشون میمی

 

 اینقدر شیرینی. -
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 ذارم.هام رو روی میز میزنه و من دستقهقهه می

 

 ه باال.رندت میدم ولی نه اونقدر، قبهت شیرینی می -

 

 ره باال؟چرا قندش می -

 

نگاه جفتمون به سلطان خانمی که وارد آشپزخونه شده 

 میوفته.

 کنم.زنه و من سالم میبهم لبخند می 

 

 سالم. -
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 سالم دختر نازم. -

 

گیره که ایران جون حین شینه و دستم رو میکنارم می

 گه:گذاشتن یه لیوان چایی خوش عطر جلوی دستم می

 

 خانوم هوس شیرینی کردن واسه اون گفتم. عروس -

 

ده و با مهربونی سلطان خانوم فشاری به دستم می

 گه:ذاتیش می

 

 خوبی فدات شم مشکلی نداری؟ -
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کشم ازش خیلی ندازم خجالت میسرم رو پایین می

 زیاد.

 

 خوبم فقط نفهمیدم سپاس کی رفت؟ -

 

و ذاره میکنم که ظرف کیک رو کنار چایی نگاهش می

 کنه که بخورم.اشاره می

 

 صبح زود رفت مادر، امیر اومد دنبالش. -

 

 اتفاقی که نیوفتاده بود؟ -
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 خیره انشاهلل. -

 

خیره به کیک کاکائویی جلوی دستم حین برداشتن 

 گم:چنگال می

 

 وای چه اشتها آور... -

 

 بخور نوش جونت. -

 

ی هم شم و ایران جون یه لیوان چامشغول خوردن می

 ده.سلطان خانوم میبه 
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م رو که خوردم باید برم پیش عمو پرهام من صبحانه 

 باید زودتر شر مهرشاد رو از زندگیم کم کنم.

 

 کنم. مکث می

 عمو؟

 وای قولِ قراری که بهش دادم... 

 

نیم نگاهی به صورت سلطان خانوم که درحال  

 ندازم.نوشیدن چاییشه می

دای پایینی رو بهش م و با صدهام رو بهم فشار میلب 

 گم:می
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 شین؟سلطان خانوم یه چیزی بگم ناراحت نمی -
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 ۴۶۲پارت#

 

 

 زنه.میکنه و باز لبخند نگاهم می

حاضرم قسم بخورم یدونه از این لبخندهارو به عمو  

ذاره سلطان خانوم تو این خونه پرهام بزنه دیگه نمی

 بمونه.

 

 نه عزیزم بگو. -

 

 کنم.و من میمن 
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 شه امروز با من یه جایی بیاین؟شه... میمی -

 

 ده.کنه و متعجب سرش رو تکون میخیره نگاهم می

 

 حتماً اما کجا؟ -

 

کنم و نیم نگاهی به ایران جون که بم رو با زبون تر میل

ندازم، ایران جون امین مشغول هم زدنه غذاست می

 ه.سلطان خانومه پس مشکلی نداره که بشنو

 

 خواد شمارو ببینه.عمو پرهام می -
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نوشه توی گلوش با شنیدن حرفم چایی که داره می

 افته.پره و به سرفه میمی

 

کنم و ایران جون با عجله جلو میاد یترسیده نگاهش م 

 کوبه.پشتش می

های هاش بند میاد و دستی به چشمباالخره سرفه

 گه:هام میکشه و خیره تو چشمخیسش می

 

 چی گفتی؟ -

 

 کنم.ترسیده نگاهش می
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 هیچی. -

 

 شه.با اخم از جاش بلند می

 

و ببینه با به اون عموی ترسوت بگو اگه قراره من -

 اهنگ کنه.خودم هم

 

 پرم.از جام می

 

 دین بعدم به خاطر سپاس...و نمیگفت جوابش -
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 کنه.حرفم رو قطع می

 

 اینه؟دم غیر خوام ببینمش که جواب نمیپس نمی -

 

 گیرم.دستش رو می

 

 جون نسیم فقط یه بار. -

عمو گفت سی سال دیگه وقت نداره که منتظر این  

 قرار باشه.

 

شه کنم داره قانع میه حس میندازسرش رو پایین می

 گم:که می
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به خاطر اون عشق عمیقی که به هم داشتین به  -

ها خاطر چشم جنگلیتون، عمو پرهام تو تمام این سال

 و نیاورد هنوز تنهاست به خاطر شما.م هیچ زنیاس

 

 گه:شه و کمی خشن میهاش عمیق تر میاخم

 

 دفتر من دسته توئه؟ -

 

گیرم و سرم رو با خجالت گاز می ره لبم رونفسم می

 ندازم.پایین می
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 داشتمش.ببخشید نباید بدون اجازه برمی -

 

 کنم تاشه و من سرم رو بلند میمکثش طوالنی می

 ببینمش.

صورتش عادیه یعنی من چیز بدی ازش دریافت  

 کنم.نمی

 زنم.گیرم و تیر آخر رو میجرأت می 

 

 عمو خیلی گناه داره. -

 

بخند کوچیکی که احتماالً از پررویی من متوجه ل

 گه:شم و خیلی جدی میی لبش نشسته میگوشه
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 دم همین.بهش بگو فقط یه ساعت بهش وقت می -

 

 شه.اگوش باز مینیشم تا بن

 

 گم.چشم می -

 

 شه.کنه و از آشپزخونه خارج میبهم پشت می

 

یه تیکه بزرگ از کیکم رو زیر نگاه خندون ایران جون 

کنم تا کنم و سمت اتاقم پرواز میی دهنم فرو میتو

 این خبر رو به عمو بدم.
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 ۴۶۳پارت#

 

 

**** 

 

 

 ایستم.ه میحاضر شده کنار آین

ی راه کنم اما میونهم رو سمت عطر خودم دراز میدست 

 شم.پشیمون می

افته اگه یه روز یه زن عطر مردونه به هیچ اتفاقی نمی

دارم و اول خودش بزنه، پس عطر سپاس رو برمی
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کشم، خوبه ولی وقتی با عطر تنش قاطی عمیق بو می

 شه.شه عالی میمی

 

دقیقاً روی اشم و یه پاف هم پچند پاف به لباسم می 

زنم تا هر وقت که بخوام سمت نبض دست چپم می

 بینیم ببرم و با چشم بسته به سپاس فکر کنم.

 

رو الی بازوهاش گرفته و من غرق لذت  به اینکه من 

زنه فکر های قشنگی که زیر گوشم پچ میبه عاشقونه

 کنم.می

 

کشم و عطر رو نفس عمیقی از این حس خوب می

 ذارم.زمین می
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شینم و گوشیم رو از روی تخت وی تخت میر 

 دارم.برمی

 

ی به عمو با یه پیغام خبر دادم و قرار شد بریم خونه 

عمو چون آقابزرگ یه کمی حالش خوب نبود و 

 تونست تنهاش بذاره.نمی

 

کنه، مهم اینه که عمو به خواستش خب فرقی هم نمی 

 .برسه و با سلطان خانوم حرف بزنه

 

موقعیتی پیش بیاد تا منم با عمو حرف فقط امیدوارم 

 کنه.ی وحشتناک از دیشب ولم نمیبزنم این دلهره
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گیرم ی سپاس رو میدم و شمارهسرم رو تکون می

کنه و من اخم اینبار واسه جواب دادن خیلی معطل می

 کنم.می

 

خوام قطع کنم که صداش توی ناامید از جواب دادن می

 یچه:پگوشم می

 

 الو. -

 

 دم.هام رو بهم فشار میلب
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خب این الو گفتن یعنی اوضاع اونجوری که فکر 

کردم آروم نیست اگه نه من از یه جایی به بعد به می

 جز جانم هیچی ازش نشنیدم.

 

 سپاس؟ -

 

 جانم؟ -

 خوبی عزیزم، اتفاقی افتاده؟

 

 کنم.لبم رو با زبون تر می

 

 ه؟خوبم تو خوبی صدات یه جوری -
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 گه:نه و با صدای آروم تری میککمی مکث می

 

صدات خود آرامشه، شنیدم آروم شدم، ولی اینجا  -

 همه چی بهم ریخته.

 

 تونم کمک کنم؟می -

 

 شنوم.کشه و من صداش رو واضح مینفس عمیق می

 ست؟باز چی شده که اینقدر گرفته 
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االن نه... شب که اومدم، محکم بغلم کن آروم  -

 شم.می

 

گیرم خیلی هاش میس خوبی از حرفزنم حلبخند می

 های معروف سلطان خانوم.خوب مثل همون پروانه

 

چلونمت که از پیشنهادت پس شب اینقدر می -

 پشیمون بشی.

 

 خنده.تو گلو می

 

 برم؟ -
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 گزم.تازه یادم میوفته واسه چی زنگ زدم و لبم رو می

 

م، با سلطان اصالً یادم رفت بگم واسه چی زنگ زد -

 ریم بیرون گفتم بدونی.م یکی دو ساعتی میخانو

 

و شوهر دوست از های خوباالن داری مثل خانوم -

 گیری؟شوهرت اجازه می

 

 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

 دم.فقط اطالع می -
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 گه:لرزه میخنده و با همون صدایی که از خنده میمی

 

ری کارتت. خرید می زنم بهباشه عزیزم... پول می -

 دیگه؟

 

 .دمآب دهنم رو پر صدا فرو می

خوام مادرش چقدر بده دروغ گفتن... وای اگه بفهه می 

 کنه.رو ببرم دیدن عمو بیچارم می

 ترسم اونم خیلی زیاد.های آنیش میمن هنوز از خشم 

 

 زنیم همین.ریم یه گشتی میپول دارم... خرید نمی -
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م. شاید و معجزه باش عشقباشه، مواظب خودت -

 خوام بیشتر پیشت باشم.امروز یکمی زود بیام می

 

کشم من حالم خیلی هام کش میاد و نفس عمیق میلب

خوبه اینقدر که دوست دارم همین االن برم شرکت و 

 خواد بهش بدم.اون بغل رو واسه آرامشی که ازم می

 

 امشب سال تحویله، اولین عیدمون منتظرتم تا جشن -

 بگیریم.

 

 گه:کشه و با صدای آرومی میس عمیق میباز نف
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 باشه عزیزم خداحافظ. -

 

کنم و از اتاق با لبخند گشاد روی لبم تماس رو قطع می

 زنم.بیرون می
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 ۴۶۴پارت#

 

 

**** 

 

 

های سلطنتی قهوه ای رنگ وسط روی ست مبل

 پذیرایی نشستیم.
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ن با و سلطان خانم کنار هم و عمو دقیقاً روبرومو من 

 سر پایین افتاده.

 

دقیقاً نیم ساعته که اینجا توی سکوت نشستیم و من 

 دم.نگاهم رو روی این دو نفر چرخ می

 واقعاً قصد ندارن حرف بزنن؟

 

کنم که چیزی واسه گفتن حاال سلطان خانم رو درک می

نداشته باشه ولی عمو که انقدر اصرار داشت به این 

 دیدار چرا اینقدر ساکته؟
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عمو خیره نگاه می کنم، اینقدر که سنگینی نگاهم رو به 

کنه و به من کنه و باالخره سرش رو بلند میحس می

 کنه.مینگاه 

 

کنم و سرم رو تکون هام رو واسش ریز میچشم

زنم تا فقط دم، جوری که صدایی ازم در نیاد لب میمی

 خودش متوجه بشه.

 

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 

کنه هاش به اتاق اشاره میشمکنه و با چاخم می

 گیرم.منظورش رو نمی
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خواد با سلطان خانم بره توی اتاق؟! وای.... یعنی می 

 دیگه چی.

 

تا همینجاشم از ترس سپاس قالب تهی کردم همین  

 مونده بفرستمشون تو اتاق.

اصالً عمو با خودش چه فکری کرده؟ که سلطان 

ن باهاش ده االهاش رو نمیخانومی که جواب تماس

 کنه.خلوت می

 

شم این پرهام خانِمون هم آب با اخم به عمو خیره می

 دید وگرنه شناگره ماهریه.نمی
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با این فکر گوشیم رو از توی کیفم که کنارم گذاشتم 

 دم.در میارم و به عمو پیغام می

 حتی تو تایپ کردن هم میزان خشمم مشخصه.

 

ه چی مگه )فکرشم نکن که بذارم برین تو اتاق دیگ

 نامحرم نیستین؟(

 

گوشی رو از تو جیب شلوار پارچه ای طوسی رنگش 

 بیرون میاره.

های درشت شده ندازه و با چشمنگاهی به پیغام می 

 کنه.نگاهم می
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رم فکر کرده، اگه سپاس ی غلیظی بهش میغرهچشم

 نیست منکه هستم.

 

 کشه تو هم.هاش رو عمیق تر میاخم 

کنه و چند ثانیه بعد پیغامش به یپ میتند تند چیزی تا 

 رسه.دستم می

 

گی نسیم؟ پاشم یه پشت دست و پرت می)چرا چرت

 نما...(حرومت ک

 

 کنم.تایپ می
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و پرت نیست سلطان خانوم امانته. سپاس ) چرت

 کشه همینجا حرف بزنین(و میبفهمه من

 

 شم.رسه و من آب میبعدیش می پیغام

 

برو تو اتاق، اینجا نشستی که چی  و پاشو) ببند دهنت

 بشه مزاحم؟(

 

 گزم.لبم رو می

داخل گاز  م رو مهار کنم پس لبم رو ازتونم خندهنمی

میرم گیرم. هم خجالت کشیدم هم دارم از خنده میمی

 واسه این خنگ بازی که در آوردم.
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که من برم توی اتاق تا  یعنی عمو منظورش این بود 

 اینجا تنها بشن؟!

 

 وای خدا من چه خنگم.

گردونم آروم از جام بلند گوشی رو توی کیفم برمی 

 شم.می

 

رم پیش آقا بزرگ ببینم ببخشید سلطان خانم، من ب -

 چطوره.

 

 کنه.سلطان خانم نگاهم می
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ها ربطی به هم داشتن، انگار فهمیده که این پیغام 

 ندازه.ابروش رو باال می

 

 برو عزیزم. -
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 ۴۶۵رتپا#

 

 

کنم و سمت اتاق آقابزرگ راه بهشون پشت می

 میوفتم.

های کوچیک رنگی نور ضعیف آفتاب از پنجره با شیشه

 ی قشنگی داده.گذشته و به داخل جلوه
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ی قدیمش آقاجون هیچوقت نذاشت این خونه سازه 

 رو از دست بده

نگیه، اینکه کنارش بشینه و های رعاشق این شیشه

های کمر باریکی که از همون استکان چای بنوشه، توی

 خانوم جون باقی مونده.

 

ی در رو گیرم و دستگیرهها میهام رو از شیشهچشم

 کشم.پایین می

شم تا اگر خوابه بیدار نشه و همینجورم آروم وارد می 

 ی غرق خوابش لبخند به لبم میاره.هست، چهره

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ای بندم و کنارش روی صندلی ننویی قهوه رو میدر 

 شینم.رنگ می

شینه و همون صندلی که آقا بزرگ همیشه روش می 

 خونه.قرآن می

 

های مرتب سفید کنم و ریشبه صورتش نگاه می 

 رنگش.

 

ی قبلی که دیدمش جون گرفته و کنم از دفعهحس می 

 امیدوارم اینجوری باشه.

ی حرص خوردم ولی من از دست این مرد خیل 

 عاشقانه دوسش دارم.
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 دن.و آقابزرگ بوی بابام رو میعمو  

 

ندازم، دم و نگاهی به اطراف میهام رو فشار میلب

هیچ چیز سرگرم کننده ای اینجا نیست آقابزرگم که 

 خوابه.

 پوف.....

 

رم غره ای به در می تونم برم چشمبیرون که نمی

هاشون گوش لعنتی چرا بستمش الاقل به حرف

 دادم.می
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گیرم و تو مخاطبینم چرخ م میگوشیم رو جلوی صورت

زنم، سپاس که سرش شلوغه زنگ زدن بهش می

فایده ای نداره وقتی قراره اونجوری با دلبری بگه 

 ) برم؟ ( منم غش و ضعف کنم و قند خونم بیاد پایین.

 

 

 پس من چیکار کنم؟ 

 کنم.هام رو کج و کوله میلب 

ش ست، امیدوارم اونم سرن گزینه االن مهرانهبهتر 

 شلوغ نباشه.

 

 کنم:کنم و تایپ میش رو پیدا میشماره 
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 ) سالم چطوری؟(

 

ی تصویرش که نشون خیره به آیکون سبز رنگ گوشه

 رسه.ده آنالینه هستم که پیغامش میمی

 

 ) چی بگم داغون (

 

 هام رو تند تند روی صفحه کلید حرکتنگران انگشت

 دم.می

 

 ) نگران شدم، اتفاقی افتاده؟ (
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کشه تا جواب بده و من پر از استرس به کمی طول می

 جون پوست لبم میوفتم.

امیدوارم اتفاق بدی واسه خودش یا امیر نیوفتاده  

 باشه.

 

دونم چشه ) بیمارستانم، مهرشاد تصادف کرده... نمی

 حالت عادی نداره. (

 

 کنم.اخم می

کشم محسوس هم میه نفس راحت ناالبته کنارش ی

الً ناراحت نشدم دروغ نگفتم هر بالیی اگه بگم اص
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سرش میاد حقشه اما به رسم ادب چیزی که تایپ 

 کنه.کنم با حس درونیم فرق میمی

 

 ) حالش خوبه؟ (

 

و یه ) آره چیز خاصی نیست، چند تا کوفتگی روی تنش

 زخم روی پیشونیش اما روحی نه.

این پسر چه بالیی سرش اومده، االن  دونممن نمی 

 کنه که بابا مرخصش کنه.داد میو بیادداره د

 من برم نسیم، ببخشید.( 
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هایی رم و با لبچشم غره ای به گوشی تو دستم می

 کنم.که شدیداً کج و کوله کردم تایپ می

 

 ) برو عزیزم ایرادی نداره.(

 

و بدل  دو تا ایموجی بوس آخرین چیزیه که بینمون رد

 شه.می

 

ارم و نفس عمیق ذتختی میگوشی رو روی پا 

 کشم.می

 چاره کردن ما بشه.خیال بیامیدوارم فعالً بی 
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 کنم.لبم رو با زبون تر می

خوام دیوان حافظ بغل دست آقابزرگ رو بردارم که می 

 شه.هام درشت میبا شنیدن صدای بلند عمو چشم

 

 و نخواستی؟منمن حق دارم بدونم چی شد که  -

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 ۴۶۶پارت#

 

 

پرم که اینبار سلطان خانوم تقریباً جیغ جام میاز 

 زنه.می
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رو خدا یه بارم شده اینقدر  و نداری تونه این حق -

واسه همه چی محق نباش، اگه االن ما تو این حالیم 

 شه به تو.هامون تو این حالن یه سرش وصل میبچه

 

 من چیکار کردم ها؟ -

 تو پسم زدی؟و بگو چیکار کردم غیر اینکه مُردم برات 

 

 ندازم.نیم نگاهی به آقابزرگ خوابیده می

خوره خوابش شدیداً به لطف داروهای قوی که می

سنگینه البته فکر کنم کالً خوش خواب بودن تو 

 بزرگ.خاندانمون ارثیه بیشتر از همه من و آقا
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هاست دم االن چه وقت این حرفسرم رو تکون می

 نم.کپوففف... سمت بیرون پا تند می

 کشن؟آخه چی شد که اینجوری دارن فریاد می

 

 رم.از اتاق بیرون می

هاشون مشت ادن، روبه روی هم، دستهر دو ایست

 شده با خشم نگاهشون به همه.

 کشن که صداش تو فضا پیچیده.جوری نفس می

 

 تو واسه من مُردی؟! پس من چیکار کردم؟ -
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ون همه و نمور با اها توی اون زیر زمین تنگمن ماه

جونور زندونی بودم، به خاطر تو... دم از دوست داشتن 

 کنم.نزن خواهش می

 

گیره و با پوزخند جواب عمو انگشتش رو سمتش می

 ده.می

 

 واسه همون جا زدی؟ -

 

زنن و من با صدای پایینی لب با خشم نفس نفس می 

 زنم:می
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 چی شده؟ -

 

 چرخه و هم زمان با همسر هر دو شون سمتم می

 گن:می

 

 تو ساکت. -

 

 گزم.ندازم و لبم رو مییه تای ابروم رو باال می

 

 ده.خانوم رو به عمو ادامه میسلطان  
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فرستادی تا بهم و میباید اونوقتی که خواهرت -

کنی فکر بفهمونه با یه دختر دست خورده ازدواج نمی

کردی تا بهم نگی جا زدم، من جا نزدم و میاالنش

 فقط شکستم.

 

 کشم.شه و من هین میهای عمو درشت میچشم

بودی چه  آخ عمه تو از نوجوونیتم حسود و بدجنس

 کردی با زندگی این دوتا؟

 

 کنه.عمو با دست به خودش اشاره می

 

 من پروانه رو فرستادم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

و من مگه خودم الل بودم که بگم یکی دیگه پیغامم

 برسونه؟

 

 زنه.وزخند میشه و پسلطان خانوم دست به سینه می

 

اینو نگی چی بگی، البته من شکایتی ندارم تو هم  -

 کردی؟باید با یه زن حامله ازدواج میحق داشتی. چرا 

 

 غره.عمو یه قدم جلو میاد و از الی فک قفل شده می

 

 مزخرف نگو سلطان... -
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 کنه.پره توی حرفش و ساکتش میسلطان خانوم می

 

 خانوم نیکزاد... -

 

زنه و من لبم رو بهم توی موهاش چنگ می عمو عصبی

 دم تا به این کلکلشون نخندم.فشار می

 

خیله خب خانوم نیکزاد، از خانومیت کم شد سلطان  -

 صدات کردم؟

 

واسه هر کی سلطان باشم واسه تو خانوم نیکزادم  -

 اینو یادت باشه.
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هاش رو تو جیب ره، دستعمو یه قدم دیگه جلو می

کنه و گردنش رو روی شونه کج شلوارش فرو می

 کنه، با این ژست دلبری که به خودش گرفته منو یادمی

ساله  ۱۵ندازه همونی که سلطان پرهام توی دفتر می

 مرد براش.می

 

 تو نه شما، مادربزرگ شدی هنوز یاد نگرفتی؟ -

 

کنم سلطان خانوم دلش یه جیغ از ته دل حس می

 رو محکم بچسبه.هاش خواد، از اونا که عمو گوشمی
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یا مثالً یه جور دیگه ساکت کنه این زنی رو که خوب  

 ره.زم دلش براش میدونم هنومی

 

خواد تا بشیم به جدلشون نگاه وای خدا دلم تخمه می  

 کنم.
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 ۴۶۷پارت#

 

 

 ه نکنا.و دیوونپرهام من -

 

 آقای رحمانی. -
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با ده و سلطان خانوم فکش رو روی هم فشار می

 زنه.حرص کیفش رو از روی مبل چنگ می

 

 نسیم میای یا تنها برم؟ -

 

 غره:کنه و عصبی میعمو راهش رو سد می

 

 من حرفم هنوز تموم نشده. -

 

میای  "دهروبه من ادامه می "من با تو حرفی ندارم  -

 یا نه؟
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 دارم.قدم برمی سمتش

 

 سلطان جونم؟ -

ن که اینجایین، به من ربطی نداره ولی بهتر نیست اال

 و حل کنین؟و مشکالتتونلجبازی نکنین

 

کنه و فکش رو نیم نگاهی به عمو که خیره نگاهش می 

 ندازه.ده میبهم فشار می

دستی به موهای بیرون زده از روسری ساتن مشکیش  

کشه و لبش رو رابر کرده میکه سفیدی پوستش رو دوب

 ده.بهم فشار می
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هاش یه، اینو از لرزش دستکامالً مشخصه چقدر عصب

 فهمیدم.

 

 من هیچ مشکلی ندارم. -

و تموم و درک کردممن همون سی سال پیش همه چی

 شده دونستم.

 گه.دونم این وسط آقای رحمانی چی میفقط نمی 

 

تونم کنه که نمییجوری آقای رحمانی رو با کنایه ادا م 

 نخندم.
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 عمو حرصی حین چنگ زدن به موهاش چرخی دور 

ذارم تا زنه و من دستم رو روی دهنم میخودش می

 های کش اومدم رو نبینن.لب

 

واسه تو تموم شده خانوم نیکزاد، واسه من نه. تو  -

 و بدی؟ی منباید جواب سی سال به باد رفته

 

و تو صورت عمو شه سلطان خانوم دست به کمر می

 توپه:می

 

 من جواب بدم؟ من؟ -
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و با اون جالل گی منپس کی جواب سی سال زند

 ده؟عوضی می

 

 زنه زیر خنده.کنه و میعمو کمی خیره نگاهش می

کنه و عمو اینقدر سلطان خانوم با خشم نگاهش می 

شه و حین دست کشیدن هاش تر میخنده که چشممی

 گه:به صورتش می

 

و هم من باید و به من ترجیح دادیاینکه جالل تاوان -

 پس بدم؟

 هممت سلطان؟فواقعاً نمی
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ها فهمیدم این تنها چیزی که من تو تمام این سال 

بود که هر حرفی بهم زدی، هر چی از عشق گفتی یه 

دروغ محض بود، تو با کارهات من هجده ساله رو 

 ها کشتی.همون موقع

 

کنه و سرش رو میسلطان خانوم ناباور نگاهش 

 ده.متأسف تکون می

 

ی وقتی خودت ازم گشه که اینارو میباورم نمی -

 خواستی اینکارو بکنم.

و به شموقتی خودت گفته بودی با جالل خوشبخت می 

خوای اینه که به جالل عنوان آخرین چیزی که ازم می

 بله بدم.
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 خوای.و نمیوقتی گفته بودی که من

کردم؟ وقتی کم چیکار باید میی توی شبا یه بچه 

ستن کمر راست تونآبرویی نمیحتی خانوادم با اون بی

 و از دست داده بودم؟و بابامکنن

 

 چرا من باید اینقدر احمق باشم که ازت اینو بخوام؟ -

 

 کنه؟چه فرقی می -

 و پروانه رسوند.تو نگفتی پیغامت 

 .و ناله خواست که تو رو بدبخت نکنموقتی با اشک

کنه اگه با من باشی. ببین وقتی گفت پدرت تردت می 

 پرهام؟
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شید... آقای رحمانی؟ من نیومدم نبش قبر کنم آخ ببخ 

با انگشت به منه  "دیگه واسم مهمم نیست اگر اینجام 

و التماس به خاطر اون دختره "کنهمات شده اشاره می

 تو نگاهش.

تباط اینم آخرین بار بود. دیگه سعی نکن با من ار 

 بگیری خداحافظ.

 

به  گه و با پاهایی که محکمدیگه چیزی به منم نمی

 .شهکوبه از اتاق خارج میزمین می

 

زنه و کفری غر غر ی میز کنارش میعمو لگدی به پایه 

 کنه.می
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 این قبالً اینقدر لجباز نبود، اه. -

 

خوام زنم میذارم و لبخند میدستم رو روی بازوش می

م البته اگه اون خشم لونه کرده تو نگاهش دلگرمش کن

 بذاره.

 

 نخور.شه حرص درست می -

 

شه و حدسم درسته تیر خشمش سمتم روونه می

 توپه:می

 

 کِی؟ وقتی کفن پیچ شدم؟ -
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 گزم.لبم رو با ناراحتی می

 

 خدانکنه. -

 

 کنه.با دست به بیرون اشاره می

 

 برو زودتر تنها نره. -

 

، فقط عمو کارت داشتم نشد بگم االن رمچشم می -

 فردا یه قراری بذاریم خب؟
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 ده.ی مثبت تکون مینشونه سرش رو به

 

 کنیم.باشه عزیزم هماهنگ می -

 

 

 

 

 ۴۶۸پارت#

 

 

*** 
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ی هفت سینی که با تمام ذوقم نگاه آخر رو به سفره

 ندازم.واسه امشب چیدم می

های مسی خوشگلی که ایران همه چی تکمیله، ظرف

ی ترمه کوبی که زیباییش رو دو جون بهم داد و سفره

 .برابر کرده

 

ی جذابمه که باترین عضو این سفره سبزهزی

 کنم.های نارنجه و من با دیدنشون کیف میجوونه

هایی که همین ده دقیقه پیش و البته ماهی قرمز 

 حالم رو خوب کرد. سپاس آورد و کلی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دم شم و کمی جای سنجد رو تغییر میروی میز خم می

 تا تراز سفره بهم نریزه.

 

 همه چی حاضره مادر؟ -

 

کنم و به سلطان خانوم و اون ا لبخند کمر راست میب

 کنم.کت و دامن کرمی رنگی که پوشیده نگاه می

 

با وجود گرد پیری که توی صورتش نشسته هنوز  

 یلی زیاد هم زیباست.زیباست، خ
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زنم و با دست به خودم اشاره لبخندی به صورتش می 

 ه.ای و معمولی که تنمهای تو خونهکنم، به لباسمی

 

ست به جز من، سپاس بیاد پایین، همه چی آماده -

 شم.گیرم حاضر میرم دوش میمی

 

ده و موهای بلودی که یه جوابم رو با یه لبخند می

 فرسته.رو پشت گوشش میسانتی ریشه زده 

 

باشه عجله نکن، تا سال تحویل خیلی مونده. فقط  -

 رفتی باال یه سر به شکرانه هم بزن.
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نم از بعد از ظهر که اومده چشه که دومن نمی 

 و زندانی کرده توی اون اتاق.خودش

  

دونم شکرانه کنه من مییادآوریش حالم رو بد می

اً به مهرشاد زنم و این قطعچشه یعنی حدس می

 مربوطه.

دم و با صدای پایینی جواب لبم رو بهم فشار می

 دم.می

 

 باشه... -

 

 این شربت قند من کجاست بابا؟ -
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 قندم افتاده.

 

ها و سپاسی که حین بستن نگاه هر دو مون سمت پله

چرخه و سلطان خانوم با ساعت مچیش پایین میاد می

 گه:خنده می

 

سه تنظیم فشارت اینجا شربتت اینجاست، فقط وا -

 اقدام نکن.

 

گیرم و سپاس قهقهه زنون لبم رو با خجالت گاز می

 رسه.کنارم می
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م، قه کردن دستش دور شونهکنه و حین حلنگاهم می

ی پرصدایی کنه و بوسهسرش رو توی گردنم فرو می

 گیره.از گردنم می

 

 آخیششش چسبید. -

 

 زنم.نگ میزنم و به لباسش چلبخند شرم زده ای می

 

 سپاس مادرت. -

 

ده و با ابرو به سلطان خانوم تابی به گردنش می

 کنه.سپاس اشاره می
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 دارم تو هم عادت کن. حیاییش عادتمن به بی -

 

شه و محکمتر از گردن من لپ اینبار سپاس خم می

 بوسه.سلطان خانوم رو می

 

 به خودت رفتم سلطانم. -

 

 من نرفتی. اتفاقاً این یه فقره رو به -

 

خنده و حین نوازش خیلی نرم بازوم سپاس باز می

 گه:می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 اون وروجک جیغ جیغو کجاست؟ -

 

گیره و روی مبل کنار له میسلطان خانوم ازمون فاص

 شینه.ی قشنگم میسفره

 

 تو اتاقش. -

 

 اتاقش چه خبره چرا نمیاد پایین؟ -

 

 ی منه.هاش هنوز دور شونهدست

 برم.می جلو مینامحسوس سرم رو ک 
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کنم بوی ماهی که ایران جون داره درست حس می 

 کنه حالم رو شدیداً خراب کرده.می

 

سمت سلطان خانوم و با چرخونه سپاس سرش رو می

 شه.این کار عطر تنش ازم دور می

 

ده تا گردنش رو نفس اون قد زیادی بلندش اجازه نمی 

عطر کنم اون یه تیکه منبع بکشم. چرا من حس می

 تنشه؟

 

 برم ببینم چشه؟ -
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 ۴۶۹پارت#
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 زنم.کنه به بازوش چنگ میقصد رفتن که می

تش فرو رفته که وسکنم ناخونم توی پفکر می 

 کنه.شه و متعجب نگاهم میصورتش جمع می

 

 جونم قلبم؟ -

 

کنم اگه دهن باز کنم باال میارم، پس با چشم حس می

 کنم.ها اشاره میبه اتاق زیر پله

 

 کنه و صداش رو پایین میاره.هاش رو ریز میچشم

 

 گی؟چی می -
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نیم نگاهی به سلطان خانوم که خودش رو با ماهی 

زها مشغول کرده و با ناخون خیلی آروم به تنگشون رمق

کنم. کاش ندازم و باز به اون اتاق اشاره میکوبه میمی

خوام تا دهنم و باز نکنم اما انگار انتظار بفهمه چی می

 کشه.زیادیه وقتی پوف کالفه ای می

 کنم عصبیش کردم.حس می 

 

 گی؟و باز کنی تا بفهمم چی میشه دهنتمی -

 

 رم.چشم غره میش به
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کردم، نیازی هم به تونستم که اینکار رو میخب اگه می

 این نمایش نبود.

 

اصالً چه لزومی داره دوش بگیره تا عطر تنش به من 

 نرسه و مجبور بشم دماغم و بچسبونم بهش؟

 

ده ناچار سرش رو که واسه جواب گرفتن تکون می

 م.کنذارم و دهنم باز میدستم رو روی بینیم می

 

 گم بریم...می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

حدسم درست بود به محض باز کردن دهنم بوی اون 

زنم و سپاس حین ره و عق میماهی تو حلقم فرو می

 زنه:گرفتن بازوم با صدای مهربون پچ می

 

 جان، چی شد؟ -

 

شه با خوام باز چیزی بگم که عق بعدی مصادف میمی

 م.باال اومدن محتویات معده

 

دوام و صدای سپاس رو یم با عجله سمت سرویس

 گه و دنبالم راه میوفته.شنوم که کالفه میمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 ای بابا. -

 

ای رنگ لعنتی رو جوری م تا اون در قهوهفاصله

شه، وارد سرویس دوام که خودمم باورم نمیمی

شم و هر چی که تو این چند ساعت خوردم رو باال می

 میارم.

 

شه، ز خون میا هام پرهام اینقدر عمیقه که چشمعق 

 وای خدا مردم...

 

زنم اما سپاس به در می کوبه و من همچنان عق می 

چیزی واسه باال آوردن نمونده، فقط اون بوی لعنتیه که 

 مونده و نرفته.
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 نسیمم؟ -

 باز کن ببینم قربونت برم چی شدی؟ 

 

 نالم:زنم و میکنم ولی بالفاصله باز عق میدر رو باز می

 

 ...دمآی سپاس مر -

 

بینم که ی چشم میروی روشویی خم شدم و از گوشه

 شینه.شه و دستش روی کمرم میوارد دستشویی می
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کنه و حین ماساژ دادن، سرش رو توی صورتم خم می 

گیره و به صورتم دست ش رو زیر آب میدست دیگه

 کشه.می

 

 ببرمت دکتر عمرم؟ خوب بودی که. -

 

کوبم و غر زمین میو های لجباز پام رمثل دختر بچه

 زنم:می

 

 کنی تقصیر توئه.گم بریم توی اتاق گوش نمیمی -
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کنم این صداش اینقدر مالیمه که یه لحظه شک می

 سپاسه همیشه خشن خودمه.

 

 شد؟رفتیم تو اتاق حالت بد نمیمی -

 

 کنم:هام رو آویزون میزنم و لبعق می

 

تی بوی این عنخواستم بوی تنت بره تو بینیم، اه لمی -

 ماهیه خیلی بده.

 

کنه تو یه حرکت دستش دور رونم کمرم رو صاف می

 کشه.و باال میشه و منحلقه می
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کنم و سرم توی پاهام رو دور کمرش حلقه می 

 ره.گردنش فرو می

 

 االن نفس بکش من در خدمتتم. -

 

 کشم.پشت هم اون عطر محصور کننده رو به ریه می

 شنوم.م و صداش رو میندبهام رو میچشم

 

واسه خوب شدن حالت نیاز به اتاق نبود همونجا باید  -

 گفتی اگه اینقدر مؤثر بود.می
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 زنم:گیرم و همونجا پچ میی ریزی از گردنش میبوسه

 

 روم نشد. -

 

 بوسه.م رو میکشه روی شونهنفس عمیقی می

حس لمس تن داغش وقتی اینجوری بهم چفت شدیم 

های دنیاست وقتی اینجوری دست حسقشنگترین 

شه و من ماهرش روی کمرم نوازشوار باال پایین می

کنم و با هر هام رو دور گردنش محکم تر میدست

ی گردنش نفس یه بوسه روی پوست تب کرده

 کارم.می
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کنم وقتی شه من اینقدر دارم خودداری میباورم نمی -

های اشیک تونم همینجا بکوبمت به اینهمین االن می

 و جوری...سرد

 

کنم و با لوس ترین لحنی که بلدم حرفش رو قطع می

 زنم:لب می

 

 چطور دلت میومد اون اوایل منو اینقدر اذیت کنی؟ -

 

تا حاال در مورد تمایالت عجیب غریب چیزی شنیدی  -

 من همونقدر وحشیم.
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 ۴۷۰پارت#
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تونم می بینم ولیسرم تو گردنشه، صورتش رو نمی

 حدس بزنم قصد اذیت کردن داره.

های آویزون کوبم و با لبمشت آرومی به کتفش می 

 گم:می

 

 خیلی لوسی. -

 

ی شک نکن وقتی همین االن حس اون که توی -

 ساله رو بغلم گرفتم. ۵کنم یه دختر کوچولوی می

 

 دم.رو بیشتر بهش فشار می خودم 
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 بابا سپاس. -

 

 ره.دلم واسش ضعف میخنده و من بلند می

وای خدا من خیلی دوسش دارم، خیلی بیشتر از چیزی  

 کردم.که فکرش رو می

ولونم این حس چرا اصرار داشتم که به خودم بقب 

 عادته؟

 

شه از روی عادت واسه هر حرکت اون نفر مگه می

 بمیری؟
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با نفسش جون بگیری و با عطر تنش آرامش. این اگه 

 ت پس چیه؟عشق تا حد پرستیدن نیس

 

 شونه.م میی دیگه ای روی سر شونهبوسه

ده و من از آینه چرخه و به سینک روشویی تکیه میمی

 کنم.می بزرگ پشت سرمون نگاهش

 

 های پهنی که زیر دسته منه.به قد بلندش، به شونه 

خوامش، امیدوارم اگه این ی وجودم میاالن با همه 

 بچه پسر باشه تماماً به سپاس بره.
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شه بوسه و من حواسم بهش جمع میزیر گوشم رو می

 پرسه:وقتی مردد می

 

 نسیم؟  -

د اگه یه جوری بشه که یه مدت نباشم همش حالت ب

 شه؟می

 

کشم، چون تو بغلشم یه وحشت زده سرم رو عقب می

 کنم.کمی از باال نگاهش می

هام هایی که تو چشمی زیادی جدیش و آبیبه چهره

 خوره.چرخ می
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 یعنی چی نباشی؟ -

 

 زنه.لبخند می

 زنه.دستش رو جلو میاره و موهام رو پشت گوشم می

 

 فقط پرسیدم. -

 

ی های دوستداشتنی گوشهینکنم و خیره به چاخم می

 توپم.هاش میچشم

 

 نپرس. -
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ی کوتاهی روی لبم هاش بیشتر کش میاد و بوسهلب

 شونه.می

 های کوچیک اما محصور کننده.بوسه 

از اونا که بعدش حتماً باید نفس عمیق بکشی تا 

 و کنترل کنی ضعف نری.خودت

 

 گم نسیم؟چشم... می -

 

به سمت راست و اون در  کنم و نگاهیلبم رو تر می

 ندازم، خوبه که کسی نیست.بازمونده می

 

 جانم؟ -
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 شد به جای عطر تنم به بوسیدنم ویار داشتی؟نمی -

 ختم بشه؟بوسه ای که به معاشقه  

 

 کشم.های فرزی میخندم و روی کتفش خطریز می

 

 زیادیت نشه؟ -

 

 ندازه.رو به خنده می ی دیگه و شوخی که منیه بوسه

 

کردم و تخم مرغ میباور کن کل خونه رو پر از ماهی -

 هی حالت بد شه هی بریم تو تخت.
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 ده.کوبم که ادامه میش میمشت کم جونی به شونه

 

و مشخص های حاملگی بعدیتشه آپشنمیگم می -

 کرد؟

 ی اول ویار عشق بازی؟مثالً گزینه 

 

 تونم خودم رو کنترل کنم.دیگه نمی

بوسم و سپاس قربون ش رو میهم گونه پرخنده پشت

 ره.م میصدقه

 االن راستی راستی حالم جا اومده، این چه معجزه ایه؟
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 خوای حاضر بشی؟شربت قند نمی -

 

 منتظر بودم از حموم بیای بیرون تا دوش بگیرم.چرا  -

 

 خب پس بریم بیرون. -

 

ریم اما با اومدن همون جوری که توی بغلشم بیرون می

 ذاره.رو زمین می ان جون منایر

 گیرم.قیافش اینقدر مضطربه که استرس می 

 

 آقا دم در کارتون دارن. -
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 .ریزهدلم هری پایین می

 ؟کی کار داره با سپاس 

 ده.وای خدا دلم گواه بد می 

 

 کنم.ی سپاس نگاه میبه صورت گرفته 

دونه کی پشت دره، چون آثاری از تعجب انگار می 

 م.بیننمی

 دم.ترسیده بازوش رو فشار می

 

 کی اومده؟ -
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گیره و با نگاهش رو از صورت درهم ایران جون می

شه تا هم قدم بشه چرخه، کمی خم میلبخند سمتم می

 ذاره.م میدستش رو روی گونه و

 

 چرا اینقدر بهم ریختی عزیزم؟ -

 نگران نباش هر چی که شد باید قوی باشی.

 

 کنه به لرزیدن.میکنم تنم شروع حس می

 من حس خوبی ندارم.

 نالم:چسبونم و میخودم رو از پهلو بهش می 

 

 یعنی چی؟ -
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جدا بوسه و ازم م رو عمیق میزنه شقیقهباز لبخند می

 شه.می

 

 برو پیش مامان عشقم. -

 

داره با عجله سمت سالن راه سمت در که قدم برمی 

شالی چیزی  میوفتم تا سلطان خانوم رو صدا کنم و یه

 هم روی سرم بندازم و برم دم در.
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 ۴۷۱پارت#

 

 

*** 
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همراه سلطان خانومی که تمام تنش از استرس 

 شیم.زه وارد حیاط میلرمی

 

با دیدن سرباز کوتاه قامتی که کنار یه مرد میانسال  

زیادی شیک پوش ایستاده، انگار کسی به قلبم چنگ 

چرخ  ی سپاس توی سرمزنه و بالفاصله جملهمی

شه، همون قدر عذاب آور خوره و دنیا خود جهنم میمی

 و همون قدر دردناک.

 

 )اگه یه مدت نباشم؟(
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 شه.یهام شل مگیره و قدمینفسم م

 .دیگه توان راه رفتن ندارم 

هایی که از لرزش زیاد مشتشون کردم تو جام با دست 

شه و نیم ایستم و سلطان خانوم متوجه حال بدم میمی

 ندازه.نگاهی بهم می

 

 خوبی؟ -

 

 ندازم.ی نه باال میرو به نشونه سرم

 خوبم؟

 شه خوب باشم؟مگه می
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دارم خاکستر  سوزم،و برزخم، دارم میمن االن ت 

 شم، اینا کین که اومدن دنبال سپاس؟می

 شه.هاش نگران میچشم 

 گه:داره و حین فشردن بازوم مییه قدم سمتم برمی

 

آروم باش مادر هنوز که چیزی معلوم نیست صبر کن  -

 و داغون کن.ببینم چه خبره بعد خودت

 

هام دیگه به لبگزم تا لرزشی که االن لبم رو می

وزه شه باد سردی که میو مهار کنم، اما نمیرسیده ر

تنم رو دقیقاً وارد یه زمستون استخون سوز کرده، وای 

 سپاس و نبرن.
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 کنم تا بره ببینه چه خبره.با دست اشاره می

 ده و به محض جدا شدن ازمفشاری به بازوم می

من به سپاسی که پشتش بهمه و سرش رو توی  

 کنم.ه میی توی دستش خم کرده نگابرگه

 

دونم چه حالیه که بهم دست داده وقتی هنوز نمی

ی مغزم یه جمله رو دونم اما پس زمینههیچی نمی

 کنه.تکرار می

 

 شه() اگه یه مدت نباشم تو حالت بد می
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شه ی شکمم منقبض میپیچه، ماهیچهم بهم میمعده

 ،شمیل میشه و سمت زمین ماو من زانوهام خم می

به یه لیوان بزرگ آب قند احتیاج دارم تا کنم حس می 

بتونم اون چند قدم رو طی کنم و خودم رو به اون 

ش داره مثل خار توی قلبم فرو مردی که سر خمیده

 ره برسم.می

 

 

ی سلطان خانوم تو اینقدر فکرم مشغوله که با جمله

 پرم من تا حاال توی تونل بودم که صداییجام می

 نداشت.

 

 جا؟ چی شده پسرم؟چه خبره این -
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ده و من تیشرتم رو مرد قبل از سپاس جواب می اون

 کنم.روی شکمم مشت می

 

و پس بده دیگه االن باالخره یه جایی باید پول مردم -

 وقت بازخواسته.

 

 

 پول مردم؟!

 ی زندگیش رو فروخت واسه پول مردم.سپاس که همه

 ومی نداره؟این چه بدهی بود که تم 
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گیرم و سپاس سرش رو باال گاز می لبم رو محکم

 گیره.می

 صداش خشنه، خیلی زیاد. 

هم من، هم سلطان خانوم و هم آقا مصطفی با اون سر 

دونیم که االن سپاس تو چه پایین انداختش خوب می

 حالیه.

 

شاپوری؟ قرار نیست فرار کنم. امروزم بهت گفتم تا  -

االن چرا ی پلیس، دم میام ادارهفردا صبر کن، گفتم خو

 اینجایی؟
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ندازه و با پوزخند مرد نگاهی به سر تا پای سپاس می

 ده.جواب می

بمیرم واسه سپاس که فقط با مشت کردن دستش 

کنه، وقتی من همین االن دلم خودش رو کنترل می

 ی اون عوضی رو بجوام.خواد خرخرهمی

 

دور  اومدم دیدم خیلی باهات راه فکر که کردم -

و داده تونستی جور کنی تا حاال پولمگه میبرداشتی، ا

ی پر زندون برات خوبه واسه اون کله بودی، همون

 بادت.
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ره و قبل از هر حرکتی سپاس با خشم یه قدم جلو می

ذاره و با بدخلقی ش میسرباز دستش رو تخت سینه

 گه:می

 

ریم آقا واسه خودت دردسر درست نکن. حاضرشو ب -

 و بذارین تو کالنتری.وقت ندارم، حرفاتون

 

 توپه:سلطان خانوم کمی عصبی روبه شاپوری می

 

زنی آقا؟ پسر من قرار نیست ها چیه میاین حرف -

کنه دیگه داشته باشه پرداخت می فرار کنه، بدهی هم

 این کارها واسه چیه؟ کالنتری یعنی چی؟
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سمتش سر سپاس واسه ساکت کردن سلطان خانوم 

 چرخه.می

کنه تا چیزی بگه نگاهش به من میوفته باز میدهن که  

 م که چیزی به سقوتم نمونده.هبه صورت رنگ پرید

هاش رو سمتم شه و قدمآنی صورتش پر از نگرانی می

 کنه.تند می

 

کنم یه باهاش فاصله دارم و حس می فقط سه قدم 

 سال نوری ازش دورم.

 م که نفس بکشم.کنم اکسیژن ندارحس می

گیره و با رسه نگران هر دو بازوم رو مییکنارم م

 گه؟صدای پایینی می
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 نسیم خوبی؟ -
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 ۴۷۲پارت#

 

 

 م رو بگیرم.تونم جلوی لرزش چونهخوام و نه مینه می

نگاهم رو توی صورت نگران سپاس و بین اون دو تا 

 دم.مرد چرخ می

 

ی سپاس چنگ کنم و به یقهمشتم رو از لباسم می

 نم.کمی
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همزمان با ریختن یه قطره اشک روی صورتم با   

 نالم:لرزه میصدایی که شدیداً می

 

 میرما.بری من می نبرنت سپاس؟ -

 

شه، بینم که سیبک گلوش به شدت باال پایین میمی

 مرد من که بغض نکرده کرده؟

 

 کشه دورت بگردم.زیاد طول نمی -

 

پشت هم  هامخواد وایسته، اشککنم قلبم میحس می

 نالم:کنن و بیشتر میصورتم رو تر می
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 سپاس نریا تو روخدا. -

 

کشه و حین رفتن م رو میگزه و اینبار دستلبش رو می

سمت داخل ساختمون اون دو تا مرد رو مخاطب قرار 

 ده:می

 

 رم حاضر شم بیام.می -

 

 شم.پشت سرش کشیده می

سمت ره و مستقیم ها رو باال میکنه پلهمکث نمی

 داره.اتاقمون قدم برمی
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م بنده و بدن سرمازدهشیم در رو میوارد اتاق که می 

 گیره، بدون حرف زدن.ش میرو محکم توی آغو

 

ده و من تنش هام رو الی بازوهاش فشار میاستخون 

 ریزم.کشم و اشک میرو نفس می

کنه و سپاس تو سکوت سرش رو توی گردنم فرو می

دونم فقط یکی، دو تا، صد تا نمیبوسه. پشت هم، می

هاش کنم جونم از جای بوسهبوسه و من حس میمی

 قراره بیرون بزنه.

 

خواد این لمس رو خوام به این فکر کنم که مینمی

 واسه روزهایی که با هم نیستیم ذخیره کنه.
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کنه از نور کم جون خورشیدی که داره غروب می 

ی بهم چفت سایه ی باز به تنمون تابیده و منپنجره

 بینم.شدمون رو روی دیوار می

 

شه به بغض دردناک تو صدای لرزونش آتیش می

 گلوم.

 

 نسیم؟ -

 

 زنم:گزم و پچ میلبم رو می
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 جانم؟ -

 

 ده.با مکث کوتاهی جواب می 

 

 و نفس بکش خیلی عمیق.تنم -

 

دم و حجم زیادی از هام رو روی هم فشار میچشم

کنه ریزه داره این کار رو مییهاش ماشک روی شونه

 تا عطرش رو واسه روزهایی که نیست ذخیره کنم.

 

کنه و ره که از خودش جدام میگذدونم چقدر مینمی 

 گیره.صورتم رو قاب می
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ده و با هر دو انگشت نگاهش رو توی صورتم چرخ می 

 زنه:کنه و لب میهام رو پاک میشست اشک

 

من، به خاطر اون بچه نسیم قوی باش، به خاطر  -

 شه.اشک نریز، همه چی درست می

 

 نالم:های آویزون میبا لب

 

 شه سپاس؟ اولین عیدمون...و نمیتونم بدون تنمی -
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کنم ذاره حس میهاش رو روی هم میچشم

سوزه که اینجوری پر هاش از سوزش اشک میچشم

 از خون شده.

 

گفتم تا  تونی... قرار نیست از دستم خالص بشیمی -

 کشه.آخر عمرت مال منی؟ نسیم؟ این رفتن طول نمی

ند بذار برم، ما کلی عید باید کنار هم بگذرونیم شربت ق

 افته، خب؟خوام آبروریزی راه بینمی

 

 دم.دلم طاقت نمیاره اما سرم رو تکون می

 کاره.ای روی پیشونیم میبوسه 
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ره باهات میاینجوری نه اگه اینجوری وقتی چشم -

 برم دووم نمیارم نسیمم.

 

هاشه و حاال دیگه آفتاب نارنجی صورتم هنوز تو دست

ش تابیده و ته ذاب مردونهرنگ دقیق روی صورت ج

 زنه.ریش طالییش برق می

 

 تا بیای اشکم بند نمیاد سپاس. -

 

 زنه.لبخند می
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سرش رو جلو میاره و روی هر دو چشم خیسم رو  

هاش اشکم رو از رو لب کشه نمبوسه. عقب که میمی

 زنه:کشه و با صدای اغواکننده ای لب میتو دهنش می

 

 نیه قنده قلبم.هاتم به شیریحتی اشک -

 

شه و کنم که ازم جدا میفقط با بغض نگاهش می

ی های خیرهره و جلوی چشمهاش میسمت کمد لباس

 شه تا ازم جدا بشه.من حاضر می

 

زداشتگاه بگذرونه اولین وای یعنی امشب و باید تو با 

 عیدمون رو؟
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 ۴۷۳پارت#
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زنه جلو شه بغض باز به گلوم چنگ میحاضر که می

 کنه.میاد و به تخت اشاره می

 

های خوام کسی چشمو بیرون نیا، نمیبشین اینجا -

 و ببینه خب؟خیست

و صورتی که رد سیاه با این دماغ قرمزدونی لعنتی نمی

 مونده هم چقدر دلبری. آرایشت روش

 

ی آخر حرفش، تند تند سرم رو تکون بی توجه به تیکه

 دم.می
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ذارم خوام بیام... منم باهات میام نمینه نه می -

 و اونجا بمونی.امشب

 

کنه، نرم و لطیف م رو نوازش میزنه و گونهلبخند می

کنه همون ه گلبرگ یه گل رو نوازش میانگار که دار

 ا آسیب نزنه.قدر مالیم ت

 

شه کاری کرد نسیم من غرق شدم صحبت یه نمی -

 قرون دو زار نیست.

  

 پس چی...... -
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رسه و اخم سپاس صدای فریاد اون مرد تا اینجا می

 شه.توی هم می

 

 آهای نیکزاد نکنه فرار کردی؟ در پشتی داره نکنه؟ -

 

ای به پنجره که صداش از اونجا به چشم غره 

ره و یه بار دیگه پیشونیم رو میرسه گوشمون می

 بوسه.می

 

کنه به ندازه و قصد رفتن مینگاه آخر رو به صورتم می 

 کنم.کنه صداش میمحض اینکه بهم پشت می
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 سپاس؟ -

 

 چرخه.ایسته ولی سمتم نمیمی 

خوام این ره نمیکشه حاال که داره مینفس عمیق می 

از بوسه ای تونم خودم رو رفتن رو سخت کنم اما نمی

 که با تمام وجود خواهانشم محروم کنم.

 

 ایستم.رم و رو به روش میدو قدم جلو می 

 کنه، غمگین، منم غمگینم بیشتر از اون.نگاهم می
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ی بلوز سرمه ای رنگش چنگ بدون حرف به یقه 

پام بلند  یزنم و واسه رسیدن بهش روی پنجهمی

 .شممی

وتاهم، نه... اون هاش زیادی کواسه رسیدن به لب

زیادی بلنده، ولی انگار این تالشم رو دوست داره که 

کنه، شه و سر خم نمیمثل همیشه پیش قدم نمی

ی خداحافظی خواد من واسه رسیدن به این بوسهمی

 کنم.تالش کنم و منم این کار رو می

 

هاش دور کمرم حلقه شم، دستکتنم رو که باال تر می

 کنه.روی صورتش فیکس میرو روبه  شه و منمی
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ذارم، نرم اما پر از بغض هاش میهام رو روی لبلب 

رو بیشتر به خودش فشار  کشه و مننفس عمیق می

 ده.می

 

لغزه و حاال هام میهام توی لبهام از روی چشماشک

تاق رو پر دیگه فقط صدای بوسه شورمونه که فضای ا

 کرده.

 

خواد که رو نمی این خوام ازش جدا بشم، اونممن نمی

 کنه.هاش کمرم رو رها نمیدست

رو  گیره و حاال اونه که مندو طرف صورتم رو قاب می 

 بوسه اما نه مثل من نرم، پر از خشونت.می
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چسبونه، نفس که کم میاریم پیشونی به پیشونیم می 

ده و من از حرارتش نفس عمیقش رو بیرون می

 سوزم.می

 

تپه پس مواظب لب من واسه تو مینسیم یادت نره ق -

 قلبم باش...

 

کنم و سپاس با عجله و ی آرومی رو زمزمه میباشه

 شه.بدون حرف از اتاق خارج می

 

ره که انگار اگه یه دقیقه دیگه بمونه جوری می

 تونه بره.هیچوقت دیگه نمی
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 ریزم.پوشونم و اشک میمی هام صورتم روبا دست 

 

 ه کنم تا توی اشکم غرق بشم.خوام اینقدر گریمی 

 باز این چه بالیی بود که سرمون اومد؟

اگه دیگه نتونم بیرون بیارمش... اگه اتفاقی براش 

 بیوفته؟

 اگه... اگه... اگه... 

 

 شه.مغزم داره از این افکار یهویی منفجر می

شینه و پر بغض لب یدستم با ناراحتی روی شکمم م 

 زنم:می
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ی سپاس، بابات خیلی زود نگران نباش معجزه -

 گرده.برمی
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 ۴۷۴پارت#

 

 

 کشم.های خیسم میدستی به چشم

من دل اینکه شاهد رفتنش باشم ندارم پس اصالً به 

 کنم.رفتن کنار پنجره فکر هم نمی

ها خودم رو توی جهنم پرت خوام با این چشممن نمی

 کنم.
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گوشیم  رم و بهپس با عجله به سمت میز توالت می

 زنم.چنگ می

 شه.هام هی پر و خالی میچشم 

خوام پیدا ای رو که میههای لرزون شماربا دست 

کشه اما صداش گیرمش، خیلی طول میکنم و میمی

 پیچه:توی گوشم می

 

 جانم عمو؟ -

 

دم تا جلوی لرزش چونم رو هام رو به هم فشار میلب

 بگیرم اما موفق نیستم.
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 عمو؟ -

 

ض آلود صدام انقدر زیاد هست که خیلی لرزش بغ

ی هول شده ای کنم، با صداراحت بفهمه دارم گریه می

 گه:می

 

 نسیم گریه می کنی؟! چی شده؟ -

 

 شکنه.تونم تحمل کنم و صدام با گریه میدیگه نمی

 

 و بردن.عمو تو روخدا یه کاری بکن، سپاس -
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 شه.کمی مکث می کنه و صداش جدی می

 

 ه بردن کی برد؟یعنی چی ک -

 

 گیرم.هام رو میبا پشت دستم نم چشم

 

ن با یه سرباز اومدن بردنش طلب کارش همین اال -

 چیکار کنم تو رو خدا یه کاری بکن.

 

 خیله خب آروم باش کدوم کالنتری؟ -

 

 زنم.عصبی به موهام چنگ می
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دونم دونم فقط میدونم، به خدا نمیدونم... نمینمی -

 ش.و بردناومدن

 

ت باش برو از و اذیت نکن، به فکر بچهانقدر خودت -

 هم بگو کجا بردنش.سلطان بپرس، فقط ب

 

کشم و تند تند حین بیرون رفتن از بینیم رو باال می

 گم:اتاقم می

 

باشه باشه، عمو؟ جان نسیم نذاری امشب اونجا  -

 بمونه.
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و زاری باش، با گریهکنم تو آرومهر کاری بتونم می -

ی شه، گرچه معلوم بود اون پسرهیزی درست نمیچ

 .کشهکله شق کارش به اینجا می

 

 دم.هام رو روی هم فشار میچشم

 

بینی من عمو االن وقت زخم زبون زدن نیست، نمی -

 چه حالی دارم؟

 

و دیگه به و به من بدهخیله خوب، آدرس اون کالنتری -

 .کنمچیزی فکر نکن، من همه چیزو درست می
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 شم.وارد پذیرایی می

ی هفت سلطان خانم روی مبل دقیقاً کنار اون سفره 

نی که با کلی ذوق چیدم و االن دیگه ازش متنفرم سی

 ده.هاش رو ماساژ مینشسته و ایران جون شونه

 

های من دوباره های روی صورتش اشکبا دیدن اشک 

 گم:های آویزون رو بهش میشه و با لبجاری می

 

خواد بدونه خانم عمو پرهام پشت خطه، می سلطان -

 دونی؟و کدوم کالنتری بردن شما میسپاس
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پره. سمتم م از جاش میبه محض تموم شدن جمله

 ناله:زنه و میمیاد و به گوشیه توی دستم چنگ می

 

 پرهام؟ -

 

هاش گه که سلطان خانم چشمدونم عمو چی مینمی

کنه و ادامه ده، کمی مکث میرو روی هم فشار می

 ده:می

 

و مو بردن، من هیچکسپرهام یه کاری بکن بچه -

کنم یه کاری که ازش کمک بخوام، خواهش میندارم 

 بکن.
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زنه و من صورتم رو با سلطان خانوم حرف می

 کنم.پوشونم و با صدا گریه میهام میدست

تونیم طعم خوشی مون چرا نمیبمیرم واسه دل همه 

 رو بچشیم.

 

گه. انگار شنوم سلطان خانوم چی به عمو مینمی دیگه

 کر شدم.

چرخه مهرشاده، ه توی سرم میاالن تنها چیزی ک 

 تقصیر اونه، همه چی تقصیر اونه.

 

 من باید درستش کنم.
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خوام عمو قطع کنه؛ تا تلفنم رو بردارم و برم فقط می

تو اتاقم، تا زنگ بزنم به مهرشاد و هر چی از دهنم در 

 ش بگم.میاد به

 

حتی االن به این که چرا شکرانه با وجود این اتفاقات  

کنم ا از اتاقش بیرون نیومده هم فکر نمیو سر و صداه

 اصالً واسم مهم نیست.

 

ی زیاد همچنان با موهای چنگ زده و بینی که از گریه 

دم که کیپ شده خودم رو مثل ننو روی مبل تکون می

 .گیرهگوشیم جلوی صورتم قرار می
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حرف دم و بیهای سلطان خانوم مینگاهم رو به اشک 

 کنم.مت اتاقم پرواز میگیرم و سگوشی رو می

 

ی جدیدی که مهرشاد بندم با عجله شمارهدر رو که می

شم تا گیرم و منتظر میباهام تماس گرفته رو می

 جواب بده.

 

شه و من عصبی تر باز خوره تا قطع میاینقدر بوق می 

گیرم و اینبار بوق پنجم صداش تو گوشم و میشماره ر

 پیچه.می

 زیادی منفور شده.همون صدایی که واسم  
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ی مرگه ی عذابه، خود فرشتهمهرشاد خود فرشته

 همون قدر واهمه برانگیز و وحشتناک.

 

واسه پرسیدن حال مریض زمانت مناسب نیست  -

 خوشگل خانوم.
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 ۴۷۵پارت#

 

 

 

دونم اون مقصر این بدبختی و قتی میخیالش ولحن بی

خراب شدن شبی که اینقدر براش زحمت کشیدمه، 

فهمم واسه چی زنگ زدم کنه که نمیاینقدر عصبیم می

 کشم:و با نفرت فریاد می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

از اون  کاش تو اون تصادف مرده بودی، کاش هیچی -

 بدن منفورت نمونده بود، کاش...

 

 گه:قبل می خیال تر ازپره توی حرفم و بیمی

 

 چقدر انرژی گرفتم از دعای خیرت جوجه طالیی. -

 

 کنم.مکث می

کنم االن فکر صورتم رو از صفتی که بهم داده جمع می 

 کرده من قراره با همین حرف براش ضعف کنم؟
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وجودش چندشم  یلعنت به ذات خرابش از همه

 شه.می

 

ی باز مونده و آسمونی که دیگه به خیره به پنجره

زنه، نفس عمیق حبس مونده از خشمم رو یکی میتار

 دم.منقطع بیرون می

 

 کار تو بود آره؟ -

و ببرن؟ چی گیرت میاد از اذیت تو باعث شدی سپاس 

 کردن ما؟
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ش مثل ناقوص مرگ توی خنده و صدای خندهمی

یچه کاش دیگه هیچوقت نتونی بخندی پگوشم می

 مهرشاد صادقی.

گیت باشه کاش خدا ی زندکاش این آخرین خنده

خواد ناامیدت کنه که امید منو ناامید کردی، دلم می

هام رو توی صورتش بکوبم ولی تمام این خواسته

تونم من االن دستم الی شه به خلطر سپاس نمینمی

 ست.منگه

 

زنگ زدی، گفتم که زدم واسه چی حدس می -

 کنم.ش میبیچاره

 زنم آره؟نکنه فکر کردی بلوف می 
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 از یه حیوون هر کاری برمیاد. -

 

 کنه و سمت میز توالت راه میوفتم.نچ نچی می

 

 ادب شدی خوشگه.با سپاس هم نشین شدی چه بی -

 

رسم و انگشتم رو روی قاب عکس کنار میز می

هش به لنز کوچیکی از سپاس که خیلی جدی نگا

 کشم، دقیقاً روی صورت جذابش.دوربینه می

 

ش رنگ ست تنشه و از پس زمینهیه بلوز شلوار پر از 

فهمم این عکس توی ایران گرفته نشده، خوب می
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واسه دوران دانشجوییشه همون موقع که خارج بود 

 پیش جهان.

 

کنه های آبیش دلتنگیم رو چند برابر میدیدن چشم

 خبرم؟ازش بی چند ساله رفته و

 

 چکه.یه قطره اشک از چشمم می 

خوام ناله کنم شه، نمییخوام ضعیف باشم ولی نمنمی 

 ولی راه دیگه ای نمونده.

 

 مهرشاد نکن. -
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 ندازه.صدای کش دارش رعشه به تنم می

گیرم و روی قلبم عکس سپاس رو توی مشت می 

 کنم.فیکس می

 

چه حالی  گیو میدونی وقتی اسممآخخخ نمی -

 شم.می

 

گزم من چی بگم به این آدم مریض که لبم رو می

 فهمه.هام نمیفهیچی از حر

 دم.عکس رو بیشتر به قلبم فشار می
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با زندگی من این کارو نکن من بدون سپاس  -

 تونم.نمی

 

شه که کنه اینبار مکثش خیلی طوالنی میباز مکث می

 دم.ادامه می

 

 ین کارو با من نکن.کنم امهرشاد خواهش می -

 

انگار بدجوری عصبیش کردم که با غرش وحشتناکی 

 کشه.یفریاد م
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اینقدر نگو این کارو با من نکن، چیکار کردم باهات  -

 ها بهم بگو؟

 چه بدی بهت کردم؟ 

و داشتم؟ غیره اینه تا پای جون غیر اینه همیشه هوات 

 و تو ندیدی؟عاشقت بودم
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 ۴۷۶پارت#

 

 

پشت دستی که قاب عکس رو گرفتم روی چشمم 

 کشم.می

 یعنی االن سپاس کجاست؟ 

 حالی داره؟ وای بمیرم براش... چه
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و خودت گیریو میبری، جونمو میتو داری نفسم -

 فهمی؟دونی، سپاس جونمه مینمی

دم از عاشق بودن نزن تو هوامو داشتی کی که من 

 نفهمیدم؟

 

 شه هین بکشم.ش باعث میفریاد دوباره

 

و که لعنتی تو کی وقت کردی اینقدر اون حیوون -

 دونه رو بخوای!؟کردن نمی هیچی از محبت

ه به غیر سکس چیز دیگه ای ها مگاون عوضی از زن

 فهمه.فهمه؟ به خدا نمیمی
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 ی سکسش شدی عوضی؟ برده 

 

 کم شنیدن حرفش به حالت تهوعم دامن زده.حس می

خواد هر چی شنیدم رو باال بیارم تا تو ذهنم دلم می 

 مرورشون نکنم.

 صدام رو پایین میارم.

 

و کاری از دستت بر میاد یه کاری کن تونیه میاگ -

 اس آزاد بشه.سپ

 

هاش رو شه من چشمصدای پوزخند غلیظش باعث می

 محکم روی هم بذارم و فشارشون بدم.
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 بیا پیشم رو در رو صحبت کنیم. -

 

 گزم.لبم رو می

 من از این مالقات وحشت دارم.

 گم:با من و من می 

 

 . این مالقات هست؟به... به.. چه نیازی -

 یم...زنهمین االنشم داریم حرف می 

 

 زنیم.نه دیگه نشد، بیا پیشم حرف می -
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ذارم، دوست داشتی قبول کن، یه راه جلو پات می 

 شه.سپاس آزاد می

دونی یه راهی واسه نجات دوست نداشتی خودت می

 دونم راهی باشه.پیدا کن که البته بعید می

 

این راهی باشه واسه نجات  کشم اگرنفس عمیق می

 دم.سپاس من انجامش می

 

 میام. تا یکی دو ساعت دیگه. -

 

 خنده بلند و دیوونه وار.می
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 خواد انقدر عجله کنی فردا بیا منتظرم.حاال نمی -

 

 پرم.با عجله تو حرفش می 

 

نه نه... همین امروز میام، اگه راهی هست بگو من  -

 بمونه. خوام امشب سپاس تو زنداننمی

 

شبم تو حاال چه عجله ای داری اون لندهور یه  -

 افته.بازداشتگاه بمونه هیچ اتفاقی نمی
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زنم، من خشم باز به مغزم هجوم میاره و فریاد می

 تونم تحمل کنم به سپاس من توهین کنه.نمی

 

 در مورد سپاس درست صحبت کن. -

 

 

ده که صداش کنم فکش رو بهم فشار میحس می

 رسه.وری خش دار به گوشم میاینج

 

 خوای چیکار کنی... ها؟یدرست صحبت نکنم م -
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کشه که ترسیده هین ها رو اینقدر بلند فریاد می

رسه که صداش رو کشم و انگار به گوشش میمی

 ده:پایین میاره اما با خشم ادامه می

 

خواد حرف من در مورد هر کی هر جوری که دلم می -

 زنم.می

 و یادآوری نکن.این موضوعدیگه هم 

اون الشخور حیوون دیگه کاری نکن یه کاری کنم 

 و به خودش نبینه. رنگ آزادی

گم فرستم سر ساعتی که میفردا منتظرم لوکیشن می

 اونجایی نبودی کاری از دست من برنمیاد.
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ده من چیزی بگم، تماس رو قطع دیگه اجازه نمی

 شینم.کنه و من مات مونده روی تخت میمی

 

 ذارم.دستم رو روی قلبم می

م رو خواد سینهتپه که انگار میوقفه میو بیاینقدر بلند 

 بشکافه.

 

لعنت به این سرنوشتی که من توش دست و پا  

 زنم.می

کرد اون پسر موجه لعنت به مهرشاد، کی فکرش رو می

 و دوست داشتنی به همچین گرگی تبدیل بشه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

گیرم و خیره به م میهام رو جلوی صورتدست 

م رو به ن تلخ شدهلرزشش از روی ترسشون، آب ده

 دم.زور فرو می

ترسم چطوری برم دیدنش من حتی از صداش هم می 

 اونم تنها؟
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 ۴۷۷پارت#

 

 

م ه تنگ ماهی قرمزها با دستی که زیر چونهخیره ب

 فیکس کردم منتظرم تا عمو زنگ بزنه.

 

 جواب موندم.م و بیچند باری بهش زنگ زد
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 دل تو دلم نیست که یه خبر از سپاس بهم بده. 

من هنوز امیدوارم که امشب رو بازداشتگاه نمونه و 

برگرده بیاد پیشم اونوقت اینقدر به خودم فشارش 

 دیگه نتونه ازم جدا بشه. دم کهمی

 

دونم دونم فقط میکشم واسه چندمین بار نمیآه می

 ...قلبم سنگینه همین

 

 فضای خونه توی تاریکی محض فرو رفته.

 خودم اینجوری خواستم. 
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سلطان خانوم که به خاطر سردرد شدیدش مسکن 

خورد و خوابید، منم ایران جون رو فرستادم پیش 

یه سال تحویل درست و حسابی  شوهرش تا الاقل اونا

 داشته باشن.

 

کنم مثل من هایی که حس مینگاهم رو از اون ماهی

گیرم زنن میوردن که دارن روی آب لب مینفس کم آ

کنم و یه نگاه به هدف قفل گوشیم رو باز میو بی

 ندازم.ش میصفحه

 

م رو به میز تکیه نا امید از بودن خبری با آه بلندی چونه

 .دممی
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زنم که صدای ها ضربه میبا ناخونم به تنگ ماهی

شنوم و ها پایین میاد رو میهایی که از پلهقدم

 کشم.هام رو سمت باال میشمچ

 

ماله هاش رو میهایی که چشمشکرانه آشفته با دست

 ها پایین میاد.از پله

 ندازه.نیم نگاهی بهم می

اف داره و متعجب نگاهی به اطرسمتم قدم برمی 

 ندازه.می

 

 نسیم؟ چرا اینجا اینقدر تاریکه؟! -

 مگه سال تحویل نیست؟ 
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 پرسم:حال میکشم و بیآه بلند تری می

 

 خواب بودی؟ -

 

 شینه.کشه و کنارم میصندلی کناریم رو عقب می

 

کرد دو سه تا مسکن خوردم آره سرم درد می -

 خوابیدم. بقیه کجان؟

 

ندازم و پرخاش مینگاهی به موهای پریشون فِرش 

 کنم.می
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بره االن در مورد دنیا رو آب ببره فالنی رو خواب می -

 کنه.تو صدق می

و بردن کالنتری، معلوم نیست امشب بتونه سپاس 

کرد که خالص بشه یا نه. مادرت سرش اینقدر درد می

 ی زیاد.ی خون به خاطر گریههاش شده کاسهچشم

ش که احتماالً به های درشت شدهاهمیت به چشم "

ی آخرم رو با خشم تو دم و جملهخاطر لحن تندمه نمی

 "کوبمصورتش می

همش تقصیر اون دوست پسر  و محض اطالعت 

 کثافتته حاال برو یه دونه دیگه قرص بخورو بخواب.
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عصبانیم و اینکه دستم به جایی بند نیست رو سر  

 شکرانه خالی کردم.

که به خاطرش خودش  حقشه شاید بفهمه اون کثافتی 

 رو از همه چی محروم کرده کیه.

 

 گه:کنه و گیج میکمی سرش رو سمتم خم می

 

و بردن چی زیر سر مهرشاده؟ اصالً چرا سپاس یعنی -

 چیکار کرده مگه؟

 

 ندازم.نگاهی به صورتش می
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من واقعاً توان جواب دادن بهش رو ندارم پس فقط به 

 کنم.یه کنایه بسنده می

 

و بزن از دوست پسرت بپرس اون خوب جوابت زنگ -

 ده.می

 

 شه.شم که صداش بلند میاز جام پا می

 

 نایه نزن نسیم بگو چی شده؟اینقدر ک -
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اهمیت به شکرانه ای که سمت راه پله راه میوفتم و بی

هام رو روی گوشم اصرار داره بدونه چی شده دست

 گیرم.ذارم و راه اتاقم رو در پیش میمی

 

خوام بشنوم دای زنگ تلفنم االن تنها چیزیه که میص

ا و به محض پا گذاشتنم به اتاقم این اتفاق میوفته ب

لرزه و قلبی که تو گوشم هایی که از استرس میدست

 دم.زنه تماس عمو رو جواب میمی

 

 وای عمو چی شد؟ منکه مردم. -
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 ۴۷۸پارت#
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شه و میوفته به جونم. باز از ش آتیش میصدای گرفته

زمستون سخت اون استرس لعنتی پا گذاشتم تو جهنم 

 نیست. داغی که راهی واسه خاموش کردنش

 

یش زیاده، با سند من نشد، باید بمونه نشد عمو، بده -

 تا قرار اصلی صادر بشه.

 

 شینم.وا رفته روی تخت می

 

 عمو مگه چقدره بدهیش؟ -
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دونم این پسر چه غلطی کرده نسیم ولی نمی -

 دونم بدجوری گند زده.می

کرد که این آخه مگه تو شرکت چه غلطی داشت می 

 بال سرش اومده؟

 

کنن و با صدای لرزون ن میهام شروع به باریداشک

 گم:می

 

عمو هر چی داشت فروخت، خونه، ماشین، زمین، هر  -

 چی. چرا تموم نشد این بدهی؟
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کشه به ش کبریت میکشه و با جملهکالفه پوفی می

 خشم درونم و سرم به دَوران میوفته.

 

و مشاورش همون برادر باید برم سراغ دست راست -

ها مسئول پرداخت بدهی وستت شکرانه، انگار اوند

و داده چقدرش شه کرد چقدرشبوده ببینم چیکار می

 مونده.

 

 گم:گزم و عصبی میلبم رو با خشم می

 

 چرا اون؟ مگه مسئولش امیر نبود؟ -
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چرا تا یه جایی آره ولی انگار گفته امیر داره کم کاری  -

 و دست گرفته.کنه همه چیمی

 

م و از الی فک قفل کنو کنار رونم محکم میمشتم ر

 گم:شده می

 

گم کار و میهمه چی زیر سر خودشه عمو مهرشاد -

 خواد مارو به خاک سیاه بشونه.اونه اون می

 

 شه و ناباور.صداش متعجب می

 

 شم؟یعنی چی متوجه نمی -
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 کشم.های خیسم میدستی به چشم

 

مورد همین  یادته قرار بود باهات حرف بزنم در -

 کنه.تهدیدم می امعوضی بود مد

 

 تهدید واسه چی؟ -

 

حتی از به زبون آوردنش هم شرم دارم ولی با صدای 

 گم:پایین تری می

 

 گه عاشقم شده.می -
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 هام رو ببندم.شه چشمصدای بلند عمو باعث می

 

استغفراهلل این مزخرفات چیه نسیم چه خبره تو اون  -

 زندگی بی سرو ته تو؟

 

باید رو در رو صحبت کنیم  شه عمواینجوری نمی -

 دم.و بهت توضیح میهمه چی

 

ی کشه دختر مگه این پسرهمغزم داره سوت می -

و عاشقی از غیرت با شوهر تو مثل برادر نبودن عشقبی

 کجا اومد؟
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 گم بهت.می -

 

 ده:کنه و کالفه جواب میکمی مکث می

 

 ارت.و کردم میام عمفردا کارهام -

 

بارون بهاری صورتم رو خیس هایی که مثل اشک

 زنم:زنم و با صدای پایینی پچ میکنه رو پس میمی

 

 گم؟و میباشه... دیدیش عمو سپاس -
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آره دیدمش خودش اینارو بهم گفت در مورد  -

مهرشادو امیر، حالش خوبه نگران نباش تنها مشکل تو 

 و اون بچه.بودی

 

 گزم.میلبم رو با بغض بیشتر 

 

 کنیم؟حاال چیکار  -

 

و باغ احتماالً عمارت میوفتم دنبال کارهاش سند خونه -

تونم برم تا ببینم میذارم میو روی هم میسلطان

 بکشمش بیرون، سلطان خوبه؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 نه خوب نیست داغونه. -

 

شنوم و با صدای آرومتری صدای نفس عمیقش رو می

 گه:می

 

گریه نکن تا فردا  زنم تو هم دیگهبهش زنگ می -

 شه.م چی میببین

 

کنم و خودم رو از پشت روی تخت چشم رو زمزمه می

 کنم.پرت می
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 ۴۷۹پارت#
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*** 

 

 

ی اینجام، پشت در واحد خونه شه االنباورم نمی

 مهرشاد.

 ست ولی من این کار رو کردم.احمقانه 

سر اومدم اینجا تا شده با التماس کاری کنم دست از  

 زندگی من برداره و بذاره نفس بکشم.

 

کنم و تقه ای به در دستم رو پر از استرس بلند می

 زنم.می
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شه و چراغ چشمیه راهرو مدام خاموش و روشن می

 کنه.ن بیشتر عصبیم میای

 لعنتی چرا تایمرش اینقدر کمه؟ 

 

 کشم.لب پایینم رو زیر دندونم می

مئن نیستم کاش االن که اینجام از تنها اومدنم مط 

 گفتم که کجام...الاقل به یکی می

 

شه از فکر بیرون در که توسط اون آدم منفور باز می

 میام.

 ندازم.میزنه و من نگاهی به سر تا پاش لبخند می
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 موهاش که االن بلند تر شده رو باالی سرش بسته. 

بلوز و شلوار سفید تنشه و تو دست راستش یه دستبند 

 چرم مشکیه.

 وشتیپ ولی نفرت انگیز.خ 

 

 خوش اومدی، بیا تو. -

 

دارم تنم شروع ش برمیاولین قدم رو که داخل خونه

 کنه به لرزیدن.می

 بزنه؟نکنه فکر احمقانه ای به سرش  

 

 کنم.دستم رو کنار رونم مشت می
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نه اینقدرا هم کثافت نیست، من زن دوستشم اونم  

م خیانت شناسیهاست که همدیگه رو مینباشه سال

 کنه مگه نه؟نمی

 

رم و حضورش رو پشت سرم مستقیم سمت سالن می

 کنم.حس می

 پره.هام از ترس میزنه شونهحرف که می

 

گردم و نگاهش کنه برمیمکث می"بشین برم....  -

کنم انگار ترسیدنم به مذاقش خوش نیومده که اخم می

 کنه.کنه و به مبل مشکی رنگ اشاره میمی
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 یه چیزی بیارم بخوری.بشین  -

 

آب دهن بد طعم دهنم که ناشی از استرسه رو به زور 

 ندازم.دم و سرم رو باال میفرو می

 

بگو راهی که  نیومدم اینجا تا ازم پذیرایی بشه، -

 و نجات بدم چیه؟تونم زندگیممی

 

 کشه.پوفی می

زنه و روی مبل سه میز وسط سفید رنگ رو دور می 

هاش رو از دو ده، دستی من لم میی روبه روینفره

 ذاره.کنه و روی پشتی مبل میطرف باز می
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همیشه از ست سفید مشکی متنفر بودم مثل چیزی که 

ن عوضی با لباس سفید روی مبل بینم، اواالن دارم می

 شد عق بزنم.مشکی، کاش می

 

بعد این همه مدت دیدمت اینقدر یخ نباش بشین  -

 حرف بزنیم عشقم.

 

 گم:کنم و با نفرت میتم رو جمع میصور

 

من با تو حرفی ندارم، آخرین بارت بود بهم گفتی  -

 عشقم، من عشق تو نیستم.
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 شه.هاش عمیق تر میاخم

ده و کمی نجش رو به زانوهاش تکیه میهر دو آر 

 شه.سمتم خم می

 

ی کنار ابروش بهم خواد آروم باشه اما نبض تپندهمی 

ظاهرش بدجوری داره خودداری  فهمونه بر خالفمی

 کنه.می

 گه:کنه و محکم میهای قهوه ایش رو ریز میچشم

 

 خوای؟ اومدی دعوا؟االن از من چی می -
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کنم و واسه مبارزه الب میهام رو توی هم قدست

کردن با حالت تهوعی که از زمان از دست دادن عطر 

تن سپاس از همون دیشب تا االن بیشتر شده، دستی 

 کشم.موهای بیرون ریخته از شال سبزرنگم می به

 

 ندازم.ی بزرگ داخل سالن مینیم نگاهی به پنجره

ست، برعکس سپاسی هاش کیپ تا کیپ بستهپرده 

ها باید کشیده باشه و نور فراوون ا هست پردهکه هر ج

 وارد خونه بشه.

 

فکر کنم من اون نور رو بیشتر دوست دارم اینجوری  

 شم.رم خفه میکنم داحس می
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و از زندان خوام سپاسدعوا ندارم، محترمانه ازت می -

 بیاری بیرون.
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 ۴۸۰پارت#

 

 

خنده و حین تکون دادن سرش به دو طرف از جاش می

داره و من یه قدم شه، سمتم قدم برمیپا می

 ترسم.رم، من ازش مینامحسوس عقب می

 

 و بکنم؟چرا باید اینکار -

ون تو خوبه. حیوون باید تو قفس باشه دیگه همجاش 

 مگه نه؟
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دم کنم و فکم رو به هم فشار میبا نفرت نگاهش می

 خوره.حالم ازش بهم می

 

 تو چه جور آدمی هستی؟ -

گند زدی به زندگی شکرانه، چیکارش کردی که از تو  

 اتاقش بیرون نمیاد؟

و هم نابود تو حتی زندگی سپاس بهترین دوستت

 خوای از جونمون؟چی می، کردی

 

کنه و لبش رو هاش رو تو جیب شلوارش فرو میدست

 کنه.با زبون تر می
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 فکر کن تو رو. -

 

 رم.کنم و یه قدم دیگه عقب میاخم می

دم و کیفم رو تو دستم سرم رو به دو طرف تکون می 

 کنم.مچاله می

 

 من یه زن متأهلم، کاش اینو بفهمی. -

ن مردی که یه زمانی تورو برادرش مومن باردارم از ه 

غیرت باشی که تونی اینقدر بیدونست. چطور میمی

اصالً به این قضیه فکر کنی؟ لعنتی تو خودت از اول 

و دادی. تو رو خدا دم از پیشنهاد اون ازدواج صوری

 خوره.عاشقی نزن که حالم بهم می
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 ایسته.یه قدمیم می

واسه دیدن ه قدش اینقدر از من بلندتر هست ک 

 صورتش باید سرم رو باال بگیرم.

 ندازه.رو به سرفه می بوی عطرش اینقدر تنده که من

 کنم.زنه و من لرز میخونسرد حرف می

 

اون روزی که اون پیشنهاد احمقانه رو بهت دادم  -

اولین باری بود که تو رو با چشم باز دیدم نسیم، همون 

زی تو دلم چیروز تو همون نگاه اول حس کردم یه 

 تکون خورد.
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خوام عشقی که قبل از غیرت نیستم فقط نمیمن بی

و از دست بدم. طالق بگیر، عقد اون لعنتی بهت داشتم

دم میاد بیرون به زندگیش که کردیم من رضایت می

 ده.ادامه می

 

 .رهنفسم می

 تونه یه آدم پست باشه.چقدر می

عقب ه ذارم و یه قدم دیگدستم رو روی شکمم می

 رم.می

 

خیلی پستی مهرشاد، من باردارم. اصالً دادگاه حکم  -

 کنه.طالق صادر نمی
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 ندازه.ابروهاش رو باال می

 

و بهش کنیم به دنیا بیاد... تخم سگشصبر می -

 گیری.و طالق میدیمی

برمت جایی که دستشون بهت نرسه، به همین می 

 آسونی.

 

 دم.سرم رو ناباور تکون می

 کثیف رو چیده.شه که این سناریوی نمی رمباو 
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شم، از سپاسم جدا م جدا نمینه... من از بچه -

 شم.نمی

فهمی؟ حتی اگه تا آخر عمرش توی من عاشقشم می 

زندان بمونه من به امید همین هفته ای یه بار مالقاتش 

 کنم ولی سمت تو نمیام.صبر می

 

 رسه.میهاش از خشم به گوشم صدای ساییدن دندون

 غره:زنه و تو صورتم میخشن بازوهام رو چنگ می 

 

 اون حیوون چی داره که من ندارم؟ -
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و ببین نسیم، سپاس حتی یه درصد من عاشق من 

تونی اینقدر بخواییش وقتی واسه نیست. چطور می

 انتقام عقدت کرد؟

 

 دم.سرم رو تکون می

 

واسم مهم نیست واسه چی عقدم کرده مهم اینه  -

ی زندگی منه، منم ن واسه چی با همیم. سپاس همهالا

 ی زندگی اونم.همه

اینو تو گوشت فرو کن، اگه تو تنها مرد روی زمین 

ندازم لعنتی، ازت باشی حتی یه نگاه هم بهت نمی

فهمی تنفر یعنی چی؟ منتفرم ازت، خیلی متنفرم، می

 کشه.هام فریاد میبیشتر از اون چیزی که چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 شه.چه قرمز میارصورتش یکپ

ده و خیره به نگاهش رو توی صورتم چرخ می 

هام با صدای آرومی که از خشم به رعشه افتاده چشم

 گه:می

 

و به تگی، من اون اوایل نگاه شیفتهداری دروغ می -

و وقتی دنبالم دیدم، من حسرت نگاهتخودم می

 کردو دیدم، االن اینو نگو تو از من متنفر نیستی.می

 

 کردم آدمی.ره، چون فکر میآ -
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خواست یه برادر مثل تو داشته باشم به چون دلم می 

ی خواهرو شد به رابطهو مهرانه حسودیم میتو

 برادریتون.

 

 کشه:کنم که فریاد میهام عصبی ترش میبا حرف

 

 دروغ نگو لعنتی، این نبود. -

تون وقتی به خاطرم با اون پسر اون روز جلوی خونه 

 الشیت دعوا کردی حست خواهرانه نبود.ی عمه

 

هاش روی بازوم اینقدر زیاده که با درد فشار پنجه

 نالم:می
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 آخ دستم. -
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 ۴۸۱پارت#

 

 

 کشه.ده و فریاد میتکونم می

 

 بینی؟و نمیواسه چی من -

 منکه مردم واست. 

 کردم.و بیچاره به هر دری زدم، هر کاری کردم، خودم 

م توش بود رو به گوه ی سرمایههمه شرکتی که

 کشیدم، واسه خاطر تو. چرا اینقدر کوری؟

 چیه سپاس از من بهتره سکسش؟ 
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 شه.میهام درشت چشم

زنه. شه اینقدر وقیحه که این حرف رو میباورم نمی

 ی ما.خصوصی ترین چیز رابطه

 

هاش بیرون هام رو از تو پنجهکنم دستسعی می 

ده که با قدرت فشارشون می بکشم ولی اینقدر

 تونم تکون بخورم.نمی

 هیچ مالیمتی تو کارش نیست گفته بود عاشقمه؟

 ده؟سی که داره بهم میاینجوری با این درد و استر
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تونستم از سپاس متنفر باشم وقتی حتی من چطور می

تو بدترین دعواهامون کاری نکرد که من درد بکشم و 

 اون وقت این حیوون....

 

 لم کن بذار برم.و -

 

 ده، اینبار محکم تر.باز تکونم می

 

 ولت کنم چرا؟ -

کنی، و نمیو بهت نشون بدم که فکرشخوام چیزیمی

 خوام بفهمی من تو سکسم از سپاس بهترم.یم
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کشه رو جلو می ده، منفرصت تجزیه تحلیل بهم نمی 

 کوبه.و محکم به تنش می

از روی موهام لیز  ره و شالمسرش توی گردنم فرو می 

 خوره.می

کنم با هاش میوفتم و سعی میبا مشت به جون شونه 

روی هایی که سعی داره از پشت شال کتفم اون لب

گردنم پوستم رو لمس کنه رو پس بزنم و جیغ 

 کشم:می

 

ولم کن حیوون عوضی، ثابت کردی چقدر آشغالی  -

 ذاره.ت نمیولم کن سپاس بفهمه زنده
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کوبه و من تعادلم رو از پشت زانوم میبا پاش به 

 دم.دست می

 زنه.شم و بالفاصله روم خیمه میروی مبل پرت می 

 

رو  هام مانعش بشم اما مندست کنم با پا وسعی می 

کنه و من وحشت زده نگران روی همون مبل حبس می

جنین توی شکمم هستم، اگه اتفاقی واسش بیوفته من 

 میرم.می

 افتم.تماس میناتوان به ال 

 

 مهرشاد تو رو خدا نکن به بچم فکر کن. -
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دم اذیتش تی تقال نکن، قول میبچه اگه نگران -

پاس خشن نیستم نسیم آرومم بهت نکنم، من مثل س

 کنم.ثابت می

 

کنه، هاش و کاری که داره بهش فکر میشنیدن حرف

 شه عق بزنم.باعث می

ری که داره نیم نگاهی به صورت قرمز شده از فشا 

ندازه و با دست آزادش صورتم رو شه میبهم وارد می

 کنه.نوازش می

 

 بودی.له میو حامی منآخ نسیم... تو االن باید بچه -
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 تنها کاری که از دستم بر میاد جیغ زدن اونم از ته دل.

 

حیوون، حیوون کثافت امیدوارم بمیری، ازت متفرم،  -

 کثافت بهم دست نزن.

 

 شه.ده نه تغییر توی صورتش ایجاد میمی نه جوابی

 

کشه و بعد از پرت بلوز سفیدش رو از تنش بیرون می 

 .کنهقفل می هام رو باالی سرمکردنش دست

 

سرش که واسه بوسیدنم جلو میاد صدای زنگ  

 شه.ی نجاتم میواحدش فرشته
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ده و زیر لب فحش هاش رو بهم فشار میچشم 

 .کنهرکیکی رو زمزمه می

 

خوام نفس عمیق از سر آسودگی بکشم که با می 

 میرم.شنیدن صدایی که از پشت در میاد می

 

 ای.دونم خونه مهرشاد باز کن می -

 

های درشت شده به صورت خنثاش نگاه با چشم

 زنم:کنم و ترسیده لب میمی

 

 س.شکرانه -
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کنه، صورتش رو جلو میاره و با لبش رو با زبون تر می

 زنه:پچ می تفریح و

 

 ترسیدی بیاد تو ببینه زیر منی؟ -

 

دم و بدنم رو واسه خالصی فکم رو به هم فشار می

 دم.تکون می

 

 ضی تو قصدت تجاوز بود.حیوون عو -
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 ۴۸۲پارت#
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 ده:خیال ادامه میزنه و مهرشاد بیشکرانه باز در می

 

 ی ماجرا داره، مهم دیدن اینچه فرقی تو نتیجه -

خوام ببینه تا هم ی قشنگه که من از ته دلم میصحنه

از دست خود سریشش خالص بشم هم بره بذاره کف 

 دست اون داداش گردن کلفتش که تو رو طالق بده.

 

 توپم:با خشم تو صورتش می

 

و در کشهو میده، مناگه سپاس بفهمه طالقم نمی -

 رسه حیوون.نمیاون صورتم دستت بهم 
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ندازه و من دارم تو این روش رو باال مییه تای اب

 میرم.وضعیت می

 ذاره.م نمیوای اگه سپاس بفهمه قطعاً زنده 

 

شه ها؟ اصالً پس بیا امتحانش کنیم ببینیم چی می -

 شرط ببندیم؟

 

 نالم:درمونده می

 

کشم مهرشاد، به و میو اینجا ببینه خودماگه من -

 ما به جون مامانم.جون نی
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 زنه.کنه و باالخره تن لشش رو از روم کنار میاخم می

 کنه.عصبی با دست به در تراس اشاره می

 

و که بستم برمش اتاق خواب، دربرو تو تراس، می -

 و اون شوهرت تموم نشده.برو از اینجا ولی کارم با تو

 

 زنم.ره و من با عجله به کیفم چنگ میسمت در می

 

 شم.دوام و واردش میمت تراس میس 

کشم که انگار دارم خفه جوری تند تند نفس می 

 شم.می
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خوام وحشت مثل یه اژدها تنم رو دربرگرفته من نمی 

 مو.به هر دلیلی سپاس رو از دست بدم بابای بچه

 

ی باز کنم و از الی پردهنگران خودم رو پنهون می

 گذرونم.مونده داخل رو از نظر می

 شنوم.میبینمشون ولی صداشون رو نمی 

 

ی شکرانه هایی که دور شونهمهرشاد با لبخند و دست 

های شکرانه اونو سمت حلقه کرده با تمام مخالفت

بره و من ترسیده نیشگون محکمی از رونم اتاق می

 گیرم، لعنت به من نکنه بالیی سر اون دختر بیاره؟می

 وای وای...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ن رم و بدواز بالکن بیرون میو به محض بستن در  

 شم.نگاه کردن به سمت اتاق از خونه خارج می

 

گزم وای شم لبم رو محکم میوارد آسانسور که می 

 رسید؟افتاد اگه شکرانه نمیوای چه اتفاقی می

وای خدا شکرانه با اون حیوون تو اتاقش چیکار  

 کنه؟می

چطور تونستم تنهاش بذارم اگه اتفاقی بیوفته 

 بخشم.یچوقت خودم رو نمیه
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کنم و از ایسته خودم رو بیرون پرت میسانسور که میآ

اون البیه زیادی شیک با اون همه رنگ طالیی که منو 

 شم.ندازه خارج میها مییاد قصر

 

ی اینقدر عجله دارم که حین بیرون رفتن از در تنه

 .زنممحکمی به زن جوونی که انگار خیلی عصبیه می

 

دم که فریاد ه مینگاه کردن بهش به راهم ادامبدون 

 کشه:می

 

 هوی احمق کوری مگه؟ -
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 دم.اهمیتی نمی

 دم.گیرم و ادامه میراسته خیابون رو می 

روز اول عیده و حسابی خلوت، دلم مثل سیر و سرکه 

جوشه و پیغام که از طرف مهرشاد میاد به این می

 زنه.استرسم دامن می

 

 نوم؟) رفتی خوشگل خا

و با خواهرشوهر عزیزت کردی مجبورم آتیشی که به پا

 خاموش کنم(
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 ۴۸۳پارت#

 

 

 گیرم.لبم رو محکم گاز می
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 شم؟ها خالص میا من کی از دست این استرسخدای 

 

)کاری باهاش نداشته باش یه متجاوز حیوون نباش 

 ست، نکشش. (مهرشاد، اون بچه

 

کنه بدتر شعله جوابش هیچی از آتیش درونم کم نمی

 کنه.ورش می

 

 و نداشتم نسیم.)من قصد تجاوز بهت

 اون فقط یه شو بود واسه ترسوندنت. 

ی جنسی بمیرم، اگه هیچ زنی ن رابطهمن اگه از نداشت 

 کنم.و فقط تو باشی بهت تجاوز نمیتو دنیا نباشه
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 کنم.تا تو نخوای من هیچ کاری نمی 

 ......(ولی شکرانه 

 

مثل خود تیریه که به  های بعد از اسم شکرانهاون نقطه

 قلبم نشونه رفته.

 ها یعنی چی؟این نقطه 

 کنه؟ عوضی.یعنی این کار رو می 

 

ی شکرانه دم و با عجله شمارهدیگه اهمیتی بهش نمی 

 گیرم.رو می

 شه.خوره تا قطع میاینقدر بوق می 
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 زنم زیر گریه.از استرس زیاد می

دونه از چی گذشته به من تو این یه ساعت خدا می 

زمان ورودم به اون خونه تا همین االن که نگرانی 

 کنه.شکرانه داره نابودم می

 

ده پام رو زمین گیرمش و دوباره جواب نمیمیدوباره 

 زنم.کوبم و جیغ میمی

 

 اه لعنتی. -
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شه و من بی نگاه تک و توک عابرها سمتم کشیده می

س ام اسم کنم، به امید اینکه ااهمیت تند تند تایپ می

 رو ببینه.

 

 شکرانه حالم خوب نیست کمکم کن تنهام. -

 

شم تا منتظر می با پاهایی که روی زمین ضرب گرفتم

 جواب بده.

 

های مرگباریه امانت سپاس به خاطر من تو چه لحظه 

خطره، اگه من اونجا نبودم شاید اصالً شکرانه وارد 

 شد.اون اتاق لعنتی نمی
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 .تموای خدا دارم پس میوف

 

ش روی گوشیم لبخند به لبم میاره افتادن شماره 

 دم.شتاب زده جواب می

 

 شکرانه؟ -

 

 ی من نگرانه.ه اندازهصداش ب

 

 نسیم چی شده خوبی؟ -
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تازه یادم میوفته که گفتم حالم خوب نیست خودم رو 

حالی و با گرفته ترین صدای ممکن زنم به بیمی

 گم:می

 

ترسم شکرانه ی بده مینه خوب نیستم حالم خیل -

 میای؟

 

 زنم.شنوم و لبخند میهاش رو واضح میصدای قدم

 

 میام کجایی؟ بمیرم برات آره -

 

 دم.نفس حبس موندم رو بیرون می
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 عمارتم. -

 

 اومدم. -

 

 کنم.تماس و قطع می

کنم و باز پیغام واسه اولین تاکسی دست بلند می 

 کنه.مهرشاده که کفریم می

 

ی بعد چی؟ طالق گ اینبار نجاتش دادی دفعه)بابا زرن

خواستم شکرانه یه و سگ نکن. اگه نمیبگیر نسیم من

 تونست برداره پس فکر نکن تو بردی(م نمیقد
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 کنم.با نفرت به گوشی نگاه می

کنم و توی کیفم پرت بدون جواب دادن خاموش می

 کنم تا دیگه پیغامی ازش نگیرم. امیدوارم بمیره.می
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 ۴۸۴پارت#

 

 

 دم.پاهام رو مدام با استرس تکون می

ی عمو و سلطان هام خیرهمه و چشمدستم بند چونه

 خانوم که مشغول حرف زدنن.
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هاش حتی یه لحظه هم حرکات زشت مهرشاد و حرف

 ره.از ذهنم بیرون نمی

ره و هام رژه میجلوی چشم فکرم مشغوله نگاهش

 ود بیوفته به لرزه میوفته.قلبم از اتفاقی که ممکن ب

 

گیجم، گنگم، اینقدر که با مخاطب قرار گرفتنم توسط 

پره که هر دو متعجب نگاهم هام میعمو جوری شونه

 کنن.می

 

 نسیم؟ -

 

 ذارم.دستم رو روی قلبم می
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 شده. ی سنگین روی قلبم گذاشتهکنم یه وزنهحس می

ی بسته شدن م که از لحظهبمیرم واسه معجزه

 ش کالً تو استرس بوده.هنطف

 

 چته دختر؟ -

 

 کنم لبخند کوچیکی بزنم.سعی می

عمو اگه یه درصد بفهمه من امروز چه غلطی کردم و  

زنه. پرهام رحمانی هنوز چی به سرم اومده آتیشم می

 منطق قبله همونی که با دیدن من وهمون آدم بی

سپاس تو کافی شاپ اونجوری عکس العمل نشون 

 داد.
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خوام بهش فکر اون بدتر سپاس... وای حتی نمی از 

 کنم.

 

 گم:گیرم و با همون لبخند کوچیک مینفسی می 

 

 چیزی نیست فقط نگران سپاسم. -

 

ندازه و عمو سرش سلطان خانوم سرش رو پایین می

 ده.رو تکون می
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کنه و دستش رو مکث می "و از سلطان گرفتم سند -

دم رفت از خانوم نیکزاد آخ یا  "ذارهروی پیشونیش می

 گرفتم.

 

ی غلیظی به گزم و سلطان خانوم چشم غرهلبم رو می

 ره.عمو می

 امان از دست عمو. 

 گم:قبل از اینکه بحثی پیش بیاد می 

 

 شه؟یعنی آزاد می -

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه
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 هارو پرداخت کنه.به صورت موقت تا بدهی فعالً -

 

 کنم.فتشون نگاه مینگران به ج

 

 یعنی امکان داره باز دستگیرش کنن؟ -

 

شه، بیرون که بیاد باید تالش کنه تا این ایشاال نمی -

و جور کنه پسر عموهاشم دیروز اونجا بودن قراره پول

 که...

 

 کنه.سلطان خانوم حرفش رو قطع می
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 کنه.ول نمیسپاس قب -

اینکارو  اگه قرار بود از کسی کمک بگیره تا االن 

 کرد.می

 

شه، کمی صداش رو باال عمو کمی سمتش خم می

 بره.می

 

 این غرور اعصاب خوردکنش به تو رفته. -

 شه بهش کمک کنن؟گیره چی میچرا کمک نمی 
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اینبار سلطان خانوم جدی تر از هر وقت دیگه ای خیره 

 ده.مو جواب میهای عتو چشم

 

یی داره چرا باید چون سپاس خیلی بیشتر از اونا دارا -

 محتاج کس دیگه ای باشه؟

 من به پسرم یاد ندادم دستش پیش کسی دراز باشه. 

 

 زنه.عمو پوزخند می

 

 اگه این همه دارایی داره چرا اون توئه؟ -

 

 چون اموال پدریش به نام جهانه. -
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دم تا کثافت گذشته دامن و الل شتا حاال سکوت کردم 

ه همه چی به کثیف ترین و نگیره؛ اما حاال کهامبچه

شکل ممکن رو شد، دیگه نیازی به الل شدن من 

 کنم.نیست درستش می

 

زنه که دلم سلطان خانوم اینقدر با اطمینان حرف می

 شه.قرص می

 کنه. امیدی که تو دلم جوونه زده حالم رو خوب می 

 

شه، به کنه و از جاش پا میزمزمه میعمو انشاهلل رو 

 ده.شیم که ادامه میمون پا میتبعیت ازش از جا
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 گردم.رم انشاهلل با سپاس برمیمن می -

 

 پرهام؟ -
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 ۴۸۵پارت#

 

 

چرخه، اینجوری عمو با مکث سمت سلطان خانوم می

که اسمش از دهن سلطان خانوم بیرون اومد من ضعف 

کنه کردم چه برسه به عموی عاشق من، چیکار داره می

 ؟با دل پرهام بیچاره

 

 جان؟ -
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خوشحالم که بعد سی سال باز با محبتت وارد  -

 زندگیمون شدی.

 

کشه و با سر به من اشاره عمو فقط یه نفس عمیق می

کنه همراهش بشم و خداحافظ رو زیر لب زمزمه می

 کنه.می

 

شیم بوی بهار توی بینیم از ساختمون که خارج می

 ه:گکشم و عمو با اخم میپیچه، نفس عمیقی میمی

 

 خب؟ -
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 کنم.گیج نگاهش می

 

 خب چی؟ -

 

 و.غیرت بگی بیاز اون پسره -

 

نگاهم رو از روی ایران جون و آقا مصطفی که اون 

های همیشه بهارن سمت باغ مشغول کاشتن گل

 کنم.گیرم و باز به عمو نگاه میمی

کنه که دست و پام رو جوری با اخم و منتظر نگاهم می

 کنم.گم می
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 . همون که گفتم دیگه.چیز.. -

 

گم االن تو چیزی نگفتی گفتی فردا بهت می -

 و من متنظرم.استفرد

 

ندازم، حین بازی کردن با سرم رو پایین می

 های دستم به حرف میام.انگشت

 

دونم چرا این دونم از چی بگم عمو خودمم نمینمی -

 اتفاق افتاد.

 اما انگار از سپاس کینه به دل گرفته. 

 واد طالق بگیرم.خمی 
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 شم عموکنه، دارم دیوونه میداره شکرانه رو اذیت می 

ست تهدیدهاش کردم یه بازی مسخرهاولش فکر می

 بلوفه، ولی هر چی که گذشت بدتر شد.

 

ی متفکر عمو کنم و نگاهی به چهرهسرم رو بلند می

 ندازم.می

 

ذارم گیرم نمیو میغیرت خودم دنبالشی بیپسره -

 بکنه.غلطی 

نسیم از این موضوع به شوهرت چیزی نگو ناموس  

راحت ازش گذشت اونم که آدم چیزی نیست که بشه 

منطقی نیست، جوونه، خامه، مهمتر از اون عاشقته نذار 
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یه خون بیوفته گردنش که اون دیگه درست شدنی 

 نیست.

 کنم.و درست میمن خودم تا جایی که بشه همه چی 

 

 دم.می سرم رو تند تند تکون

 

 گم.نه نه نمی -

 

 ذاره.م میدستش رو روی شونه

 

 ی دو ساعت دیگه میارمش.برو تو یک -
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 منم بیام طاقت ندارم. -

 

 کنه.هایی که باز شده رو باز توی هم میاخم

 

دیگه چی همین مونده پات به کالنتری باز بشه  -

 و میارم.بشین تو خونه شوهرت

 

ی آرومی که به کتفم ضربه دم و عمو بادیگه جوابی نمی

 گذره.زنه از کنارم میمی
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 ۴۸۶پارت#
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*** 

 

 

 سپاس نیکزاد بیا بیرون آزادی. -

 

رنگ بازداشتگاه  ناباور به سربازی که تو درگاه در سیاه

 م.شایستاده، خیره می

 و گفت؟!االن اسم من 

 چطور ممکنه؟

 

 با توام پاشو. -
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شم و با انگشت به خودم اشاره مات شده از جام پا می

 کنم.می

 

 مطمئنی من آزادم؟ -

 

 کشه.هاش رو بیشتر توی هم میاخم

ست، اینقدر که زورش میاد جواب حوصلهشدیداً بی

های خستگیش بده. دیشب رو پست بوده و ترکش

 شه.سمتمون روونه می داره به

 

 کنی؟مگه چند تا سپاس نیکزاد داریم که شک می -
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هام رو به یه طرح لبخند مهمون کنم، کنم لبسعی می

زیاد موفق نیستم وقتی یه شب زهرماری رو تو این 

 ی سرد گذروندم.دخمه

 

 چطوری آخه؟ -

  

کشه حین گیره و از الی در بیرون میبازوم رو می

 ده.ره به اینکه راه بیوفتم جواب میبستن در و اشا

 

 پدر زنت وثیقه گذاشته. -
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های سفید ره و با اون دمپاییباال می ابروهام متعجب

رنگی که پامه لخ لخ کنان اون راه روی آبی رنگ رو 

 کنم.طی می

 

قبل از اینکه ببینم کی اومده که البته حدسش رو 

یل گرفتن شه و با تحوزنم، کارهای اداری انجام میمی

ساعت و حلقه و کمربند و خورده ریزهای دیگه از در 

 نم.زکالنتری بیرون می

 

کشم وقتی از به محض بیرون رفتن، نفس عمیق می 

کردم به این های سنگی باال اومدم فکرشم نمیاین پله

 زودی خالص بشم.
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دارم صدای بلند هیوا رو دقیق از قدم اول رو که برمی 

 دم.سمت چپ تشخیص می

 

 داداش بدو سپاس اومد. -

 

به محض چرخوندن سرم تو آغوش محکمی فرو 

شه یه تمام سعیم واسه خوددار بودن میرم و می

 تونم مهارش کنم.لبخند کش اومده که نمی

 

کنم و هیوا ی هورتاش محکم میدستم رو دور شونه 

 گیره.قرار می کنارم
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 نی.و اینجا بگذروهورتاش زنده نباشه تو شب -

 

بوسم و ضربه ای به کمرش ش رو میروی شونه

 زنم.می

 

 نگو داداش. -

 

ی داداش بعد دوسال خیلی واسش شنیدن کلمهانگار 

خوره، حقم داره ست که تکون سختی میغیر منتظره

ره سمتش؛ ولی سپاس چیزی رو که کنار بذاره باز نمی

 هورتاش واسه من با همه فرق داره.
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ر بذار ما هم داداش از حبس خیله خب برو کنا -

 و یه ماچ بکنیم.دراومدمون

 

شه و کف هر اصله ازم جدا میخندم و هورتاش بالفمی

 ده،هاش فشار میدو دستش رو روی چشم

 کنه؟گریه می

 

باور کردنی نیست، آخرین بار چند سال پیش سر مزار 

 مادرش اشک ریخته بود.

 

 رم.فرو میقبل از اینکه چیزی بگم، توی آغوش هیوا 
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واقعاً خنده داره همش بیست و چهار ساعت تو  

 بازداشگاه بودم.

 

 شم، تازه نگاهم به پرهام میوفته.که جدا می ازش 

با اون کت و شلوار مشکی و تسبیح عقیق دونه درشت  

تو دستش کمی دور تر ایستاده و به محض دیدن 

 زنه.نگاهم لبخند می

 

 دارم.بدون مکث سمتش قدم برمی 

کنن و من به محض هیوا و هورتاشم همراهیم می 

 .ندازمرسیدن بهش سرم رو پایین می
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ی این مردی که خیلی بهش م، شرمندهآره من شرمنده

ی نجاتم رو داشته. با ظلم کردم و االن حکم فرشته

 گم:همون سر پایین افتاده می

 

 م.خیلی مردی حاجی شرمنده -
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 ۴۸۷پارت#

 

 

م دستش که با همون تسبیح عقیقش روی شونه

بت شه که با صالشینه، نگاهم سمش کشیده میمی

 گه:می
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 باال. دشمنت شرمنده جوون، سر تو بگیر -

 

 کنم لبخند بزنم.کنم و سعی میهاش نگاه میتو چشم

 

 کنم.جبران می -

 

کشه و با خنده دستی به محاسن جو گندمیش می

 گه:می

 

الحساب بریم خونه این زنت اینقدر بهم زنگ زد علی -

 گوشیم سوخت.
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 آخ نسیمم...

 داشتنیم. گلبرگ بهاری دوست 

 نگفتم.اگه بگم به حد مرگ دلتنگشم دروغ  

 

خواد پرواز کنم و تن مثل برگ گلش االن فقط دلم می 

 رو تو آغوشم بگیرم.

اینقدر فشارش بدم که با همون ناز همیشگی که دل و  

دینم رو برده اسمم رو صدا بزنه و ازم بخواد تمومش 

 های سرخش و غرق بوسه کنم.کنم و من لب

 

پیچه با خنده سمت من تلفنش که تو فضا می صدای

 گیرتش.می
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 از تماس قبلیش پنج دقیقه هم نگذشته تحمل نداره. -

 

 کشم.دستی به پشت سرم می

 

 شه من جواب بدم؟می -

 

آره چرا که نه، فقط هول نکنه واسه بچه خوب  -

 نیست.

 

شه، آخ که با یادآوری معجزه قلبم زیر و رو می

 گیرم.ذارم و تلفن رو میهم میهام رو روی چشم
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شه و هورتاش و هیوا ماشین خودش میپرهام سوار 

 رن.به من سمت ماشینشون می هم با اشاره

 

 ذارم.دیگه بیشتر از این شربت قندم رو منتظر نمی 

کشم و گوشی رو روی گوشم نوار سبز رنگ رو می 

 دم.ذارم و به صدای دلبرم گوش میمی

 

 دی؟و... چرا جواب نمیمنآخ عمو کشتی  -

 شد؟ به خدا من که مردم. و آزاددیدی سپاس 

 

 مگه حقشو داری؟ -
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کنه و یهو با جیغ شروع با شنیدن صدام مکث می

 خندم.کنه به حرف زدن و من از ته دلم میمی

شه و آفتاب اینقدر که سرم سمت آسمون کشیده می 

 زنه.تیز دم ظهر چشمم رو می

 

تویی؟! الهی دورت بگردممممم... واییی سپاس  -

سپاسه... سپاس؟ نسیم قربونت بره آزاد مااااماااان 

 شدی؟ وای وای.

 

برم از دلبر صدام رو کمی پایین میارم و دل می

 داشتنیم که صداش حالم رو جا آورده.دوست
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قربون رفتن که کار منه شربت قند، یه تنه به قربونت  -

 رم عمر سپاس.می

 

 کنه.کشه و باز تکرار میمیای جیغ خفه

 

 . من دورت بگردممم.دورت بگردم.. -

 

 کنم.وجودم از ته دلم زمزمه می با تموم

 

 گردم برات.من یه دور بیشتر می -

 دلبر دارم میام پیشت خیلی زود.
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 منتظرم. -

 

 کنم.تماس رو قطع می

 

شه این حجم از دلتنگی فقط واسه یه روز باورم نمی

 اشه.ندیدن نسیم ب

 

ز خودم فکر نکنم دیگه هیچوقت حتی چند ساعت ا 

 جداش کنم.

 

دم و برخالف انتظار بقیه سمت سرم رو تکون می

 رم.ماشین پرهام می
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خوام نسیم ببینه که عموش دیگه عضوی از می 

 ی ما شده.خانوده

 

 شم و با لبخند راه میوفته.سوار می

یم، های زندگیم نسکشه واسه زندلم داره پر می 

 مادرم و شکرانه...
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 ۴۸۸پارت#

 

 

*** 
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شیم و من با دیدن با ماشین وارد حیاط عمارت می

 زنم.جمعی که به انتظارم ایستادن لبخند می

 

های پرشده کنار درخت کاج مشکرانه و مامان با چش

همیشه سبز ایستادن، کمی عقب تر ایران و مصطفی با 

 منقل و اسپند توی دستشون.

 

دونم تا یه ها پایین میاد و میگندم که با عجله از پله

 ی دیگه از گردنم آویزونه...دقیقه

 

 ی دوستتاب و دلتنگم روی فرشتههای بیچشم

اهن آبی کمرنگ تنشه و مونه، یه پیرداشتنیم ثابت می

هاش عجیب خوش رنگ شده، زمردهای دوست چشم
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ه و دلبرم داشتنیم جاش رو به آبی آسمونی لباسش داد

 شه.هاش کهربائیه که با رنگ لباس عوض میچشم

 

دونم که از کنه و من میمدام تو جاش ورجه ورجه می

کشه که تا االن سر جاش ایستاده، پرهام خجالت می

 راه میام. منم به دلش

بغل کردنش و بوسیدنش بمونه برای بعد، واسه وقتی  

 ارم.کهام رو جای جای بدنش میکه غرق تنش بوسه

 

شم حدسم درسه اول از همه گندم خودش پیاده که می

 کنه.رو توی بغلم پرت می
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 الهی گندم نباشه ناراحتیتو ببینه داداش. -

 

 کنم.بوسم و زمزمه میروی سرش رو می

 

 دا نکنه.خ -

  

م کوبیده بالفاصله مشت نچندان محکمی روی شونه 

نده شه و غرش خنده دار هورتاش که همه رو به خمی

 ندازه.می

 

ی کی زن ی از حبس دراومده با اجازههوی مرتیکه -

 و ببوسم؟بوسی خوبه زنتو میمن
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 زنم:رم و تشر میغره ای بهش میچشم

 

 بوسه؟و مگه کسی جرأت داره زن من -

 

 من. -

 

شه پرهام دل به دل شوخیمون داده و با این باورم نمی

 شه.حرفش جمع منفجر می

 گم:م و حین رفتن سمت مامان میکننگاهش می 

 

 گردن من از مو باریک تر شما مجازی. -
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 ده.زنه و جواب نمیقهقهه می

م رو کنم گونهبا نگاه به صورت مامان بغلش می

 بوسه.می

 

 ومدی همه کسم.خوش ا -

 

بوسم و جواب لطف ایران و مصطفی پیشونیش رو می

 ه.شیندم و نگاهم روی صورت شکرانه میرو می

ریزه و من با ضرب تو آغوشم مثل ابر بهار اشک می 

 کشمش.می
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 داداش؟ -

 

 جانم فرفری من؟ گریه چرا؟ اینجام دیگه. -

 

 خداروشکر. -

 

 شه.صدای گندم بلند می

 

رم عمارت نیکزادا لطفاً جهت پذیرایی اهالی محت -

 داخل بشین.

 

 همه سمت ورودی راه میوفتن.
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ا یه لبخند محزون دست شه و بشکرانه ازم جدا می 

 گیره و سمت ساختمون راه میوفتن.مامان رو می

 

کشم که صدای خیره به عمارت، نفس عمیق می 

پچ مانند با پچ رسه، خیلی آرومدلبرش به گوشم می

گه و من از پشت سرم دقیقاً کنار گوشم می شیطنت

شه، ی تنم یکپارچه پوست لطیفش رو فریاد میهمه

 د زندگیه.عطر تنی که خو

 

و و ماچ داد اال به زنیه آقایی اینجا به همه یه بغل -

 ش.بچه
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چرخم و نگاهم رو روی صورتش با لبخند سمتش می

 دم.چرخ می

 

کرده و طالیی  شال آبرنگی آبیش رو با لباسش ست 

 آبشار موهاش تضاد کشنده ای رو ایجاد کرده.

 

 خوام.من االن دقیقاً بینیمو الی موهاش می 

 

دم و نیم نگاهی به عقب لبم رو به هم فشار می 

 ندازم.می

گیرم و شن و من مچ دستش رو میهمه دارن وارد می 

 کشونمش.های بزرگ داخل باغ میسمت درخت
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وچیک همیشه بهارهایی که هر سال ی کاز کنار باغچه

 شیم.جاشون اینجاست رد می

 

 شه.نسیم بدون هیچ حرفی دنبالم کشیده می 

ایستم و شیم، میز تیررس نگاه همه که خارج میا 

های کوبم و بدون هیچ حرفی لبتنش رو به خودم می

 کنم.اناریش رو اسیر می

 

کنه شینه و همراهیم میدستش که پشت سرم می 

هام رو زنه که دندونی وحشی درونم بهم نهیب میخو

هاش کنم اما با یه مک عمیق به لب پایینش مهمون لب
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هام رو زنم و لبفکار وسوسه کننده رو پسش میاین ا

 برم.هاش میبا بوسه سمت گونه

کنم و لبریز از حس تمام صورتش رو غرق بوسه می 

ا حرص زنم اونم بهام جاریه لب میخوبی که توی رگ

های چفت شده از خواستن این زمرد از الی دندون

 خوش بو.

 

 ؟تونه بهتر از این لحظه باشه قلبمچی می -
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 ۴۸۹پارت#

 

 

 زنه.م میی کوتاهی روی گونهبوسه

های مشتاقم کشه و خیره تو چشمسرش رو عقب می 

 گه:با لحن شیرینی می
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شیرین تر از این لحظه نداریم ولی شاید یه چیزی  -

 داشته باشیم که همتراز باشه باهاش.

 

ندازم و حین نوازش کردن یه تای ابروم رو باال می

 گم:ی لطیفش میگونه

 

 چی شربت قند؟ -

 

 "ی دیگه وقت سونوگرافی دارم اینکه یه هفته -

ی ذاره و نگاه من خیرهدستش رو روی شکمش می

شکم تختش که هیچ آثاری از بارداری توش پیدا 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

تونیم بفهمیم معجزه می "دهشه و ادامه مینیست می

 دختره یا پسر.

 

یاره. محکم و هم کش مهای منذوق تو نگاهش لب

 دم.م فشارش میتوی بغل

 

کنه نسیم هیچی واسه من با این لحظه برابری نمی -

ای که با بغل گرفتن دارم هیچ مخدری حس خلسه

 تونه داشته باشه.نمی

 

 ده.هاش رو جلو میکشه و لبباز خودش رو عقب می

 ها رو به نیش نکشید؟شه این لبآخ... مگه می
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 خوشحال نشدی؟ -

 

 بوسم.سرش رو میروی 

 

صبرانه منتظرم تا شه خوشحال نشم، بیمگه می -

 و چه کنم؟بدونم آرامش میاد یا پوریا. ولی االن

 

 االن چی شده؟ -

 

و یه خلوت با تو بدون مزاحم، خواماالن یه اتاق می -

 شه؟می
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 خنده.می

 

ی نیکزادی که من دیدم فکر نکنم بشه، این خانواده -

 عزیزم.ذارن همسر نها نمیو تو رو تامشب

 

 زنم.هاش لب میپر از عشق خیره به چشم

 

 تو چی؟ -

 

و چهار ساعت ده سال از عمرم من تو همین بیست -

 کم شده. این حقش نبود سپاس.
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کنم من میدونم هام رو ریز میگزم و چشملبم رو می

 کنه.جواب سوالم مستم می

 

 چی حقش نبود؟ -

 

 بشم.اشق توی گند اخالق اینکه من اینجوری ع -

 

 ی بلندم رو بگیرم.تونم جلوی قهقههنمی

زنم زیر خنده و عمیق و صدا دار لپش رو از ته دل می

 بوسم.می
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 الهی من قربون تو بشم... -

 

ده و دستم رو نفس عمیقش رو از سینه بیرون می

 کشه.سمت داخل ساختمون می

 

دمون حاال بیا بریم زشته همه رو فرستادیم خو -

 اینجاییم.

 

 شم.هاش همراه میبا

وزه موهای خوشرنگش رو به بازی نسیم خنکی که می

گرفته و من با دلبری موها و عطر خواستنش تا بهشت 

 رم.می
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 یادت باشه این رفع دلتنگی اصلی نبود. -

 ت تمومه دیگه؟راستی دوازده هفته

 

ده و من واسه هزارمین بار ی بلندی سر میقهقهه

 رم.ش میصدقه قربون

 

امیدوار نباش باید برم معاینه تا مشخص بشه  -

 مشکل حل شده یا نه؟

 

 کنم.صورتم رو آویزون می
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هام شوخیه ولی واقعاً دوری کردن ازش این حرف

مون چقدر سخته حتی یادم نمیاد از آخرین رابطه

 گذشته.

هام ی رابطهست اونم واسه منی که فاصلهاذیت کننده

 با این دختر...رسید و االن م نمیبه چند روز

 من بدجوری عوض شدم...

 

 یه کاره بگو قراره ما رو از مردونگی بندازی دیگه؟ -

 

 ره.گرده و چشم غره ای بهم میبرمی

 

 شه.نترس تو یکی چیزیت نمی -
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 و به حرف نگیر. ای بابا...بدو بریم اینقدر من
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 ۴۹۰پارت#

 

 

*** 

 

 

گیرم که آخ ریزی ز بازوی گندم میحرصی نیشگونی ا

ش جای شه و با دست دیگهاز گلوش خارج می

 ده.نیشگون رو ماساژ می

 کنه.کنه با سرش اشاره مینگاهم می 

 

 ه؟چی -
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واسش چشم ابرو میام تا اون دهن وامونده رو باز کنه 

ای واسه سپاس که غرق تو حساب و یه بهانه

و نفره نشسته و هاش روبه رو مون روی مبل دکتاب

کلی کاغذ و پرونده جلوش روی میز عسلی پخش و 

 پالست بیاره.

 

دقیقاً باال توی اتاقم چهار ساعت با هم نقشه کشیدیم 

جنسیت بدون سپاس برم و بعدش با  که واسه تعیین

یه جشن کوچیک بتونم سورپرایزش کنم؛ ولی االن که 

 کنه.و نگاه می ها نشسته منبه عمل رسیده مثل منگول
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کنه و پچ م صدای آخش رو بلند تر مینیشگون دیگه 

 زنه:می

 

 شور برده.مو مردهآخ کندی دست -

 

 زنم:مثل خودش پچ می

 

 ه بگو دیگه.مردشور تورو ببر -

 

خواد با یه نیشگون از خودم بیشتر استرس داره و می

تالفی کنه که صدای جدی سپاس دستش رو تو هوا 

 کنه.خشک می
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 دستت نشینه رو تن نسیم. گندم -

 

گزم تمام این مدت حواسش بهمون بوده لبم رو می

 وای نکنه بو ببره که چه برنامه ای داریم؟

 

 گه:کنه و خیلی عادی میباالخره گندم دهن باز می 

 

 رم.من فردا با نسیم تا یه جایی می -

 

کنم آخه کنم و عصبی نگاهش میهامو ریز میچشم

 کنه.طمئنم االن با یه نه ساکتش میاین چه مزخرفیه م
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سپاس بدون اینکه نگاهش کنه چیزی روی برگه 

 گه:کنه و یک کلمه مییادداشت می

 

 ی.فردا قراره بریم سونوگراف -

 

ی حسابی غره ندازه که یه چشمگندم نگاهی به من می

 کنم.مهمونش می

 

 اما کار من مهمتره. -

 وگرافی منم میام.کارم که انجام شد با هم بریم سون 
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چرخونه هاش رو سمت گندم میسپاس فقط چشم

 کنه.مشکوک نگاهش می

 

 ی نسیم؟چه چیزی مهمتر از معاینه -

 

 ده.ه و قری به گردنش میشگندم دست به سینه می

 

 تو نباید بدونی دخترونه است. -

 

زنم که نگاه دیگه ساکت بودن کافیه، لبخندی می

 شه.سپاس سمتم کشیده می
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کنه و من با لبی که بالفاصله چشمک ریزی مهمونم می 

 گم:لبریز از حس خوب زیر دندونم کشیدم می

 

یم زنم با هم بررم بعد بهت زنگ میبا گندم می -

 سونو خوبه؟

 

 ذاره.ها میخودکارش رو روی برگه

  

 دوست داری بری؟ -

 

 دم.ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه
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 کشه.م گفته زیاد طول نمیآره دوست دارم گند -

 

ده و حین تر ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 ده:کردن لبش جواب می

 

 باشه منم یه سری کار عقب افتاده دارم انجام -

دم، کارت که تموم شد هر جا بودی زنگ بزن بیام می

 دنبالت.

  

کشم، حقیقتاً باورم هام کش میاد و نفس راحتی میلب

 ودی موافقت کرد.شه به این زنمی
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کردم واسه رضایتش کار به قهرم بکشه و این فکر می 

 االن واسه من از هر چیزی بهتره.

 

 گندم؟ -
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 ۴۹۱پارت#

 

 

ها شده و گندم رو به صورتش که باز غرق اون برگه

 شم، نکنه پشیمون شد.مخاطب قرار داده خیره می

 به همین زودی؟

 

 جانم؟ -
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 رتاش چطوریه؟با هو ترابطه -

 هدف ادامه پیدا کنه؟قراره همینجوری بی 

 

 دم.نگاهم رو به گندم می

چرخه و لب بدون اینکه نفس بکشه سمت من می 

 زنه:می

 

 چی بگم االن؟ -
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ندازم که واسم خط و با بدجنسی شونه ای باال می

دونم باز اگه کارم بهش گیر کشه و من مینشون می

 ه.ذیت کنبشه قراره خیلی ا

 

 فعالً همینطوری... -

 

پره توی خیلی جدی تر از هر وقت دیگه ای می

 حرفش.

 

 همینطوری یعنی چی؟ -

نه هورتاش کسیه که تو نیاز به شناختش داشته باشی، 

تونی با کس دیگه ای غیر اون باشی، تا جایی نه تو می
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ی ی عمرت عاشقش بودی، پس رابطهکه یادمه همه

 و جدی ترش کنین.ینموم کنو تهمینطوری تون

 

کنه با لوس کردن خودش جو رو عوض گندم سعی می

 کنه اما انگار سپاس شمشیر رو از رو بسته.

 

 دی؟... االن داری بهم گیر میاووووو -

 

های ریز شده خیره به کنه و با چشمسرش رو بلند می

 شه.گندم می

 کوبه.ش رو توی صورتش میجمله 
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م، یه بار دیگه پاشی بری دن میو دارم االگیر -

 کنم گندم.ش قلم پاتو خورد میخونه

 

 کشم.االن دیگه منم مثل گندم نفس نمی

رسه بگم شاید با عوض کردن هیچی به ذهنم نمی 

بحث اوضاع آروم بشه ولی گندم خودش با صدای 

 گه:لرزونی می

 

 اما من که... -

 

د مل اومی مادر بزرگت کاشف به عری خونهگفتی می -

و نشکستم ی هورتاشی اگه همونجا گردن جفتتونخونه
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فقط به خاطر این بود که اینقدر به اون مرتیکه الدنگ 

شه پس اعتماد دارم که بدونم ناموس سرش می

 آخرین بارت بود.

و زندگیم اینارو گفتم تا بدونی حواسم به دورو برم

 هست.

 

 زنه:ندازه و پچ میگندم سرش رو پایین می

 

 کنم.و جمع میید دیگه حواسمببخش -

 

پیچونم که صداش هام رو به هم میبا استرس دست

 پرونه.هام رو میشونه
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شه ازش وای من هنوزم وقتی اینقدر جدی می 

ی مهرشاد و بفهمه خدایا اون ترسم وای اگه قضیهمی

 روزو نیار.

 

 تو چرا رنگت پریده قلبم؟ -

 

ونم رو پنهون ی درهکنم با لبخند حال آشفتسعی می

 گم:فرستم میکنم و با لعنتی که به مهرشاد می

 

ترسم شی یه کمی میچیزی نیست فقط جدی که می -

 .همین
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 خنده.می

کنه ولی من یه چیزی توی قلبم فرو شوخی می

 ریزه.می

 

پس سعی کن کاری نکنی به اینجا بکشه موضوع تو  -

ه به تو و کزیکنم هر چیدونی که نابود میجداست، می

 و باب میلم نباشه.وصل بشه

 

دم و سرم رو تکون آب دهنم رو به زور قورت می

 ده:دم که ادامه میمی
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روزها یه  حواستون بیشتر به شکرانه باشه این -

گه شما ببینین چه چیزیش هست پرسیدم به من نمی

 خبره.

 

ی شکرانه شدیم، اندازهما هم متوجه گوشه گیری بی

ریده و حال خرابی که چند باری کارش رویی پرنگ و 

رو به بیمارستان کشوند و نگرانی سلطان خانوم، ولی 

زنم از مهرشاد جدا شده که به گذره، من حدس میمی

 این حال و روز افتاده.

ها نیست سخته و فراموش کردن عشق به این راحتی 

 شکرانه باید این دوران رو بگذرونه...
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 ۴۹۲پارت#
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*** 

 

 

ره همراه با نیش باز و دلی که بدجوری قیلی ویلی می

هورتاش و گندم و هیوا و البته گاهی اوقات سلطان 

راره امشب و بره پیش مامان، داریم خانوم که ق

 کنیم.های صورتی و آبی رو باد میبادکنک

 

واسه فهموندن جنسیت هم یه بادکنک بزرگ سفید 

ی کردیم واسه های صورترنگ رو پر از کاغذ رنگی

اینکه معجزه مون دختره و باالخره قراره آرامش بیاد تو 

 زندگیمون.
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تونم قدر که میاز این بابت از ته دل خوشحالم، این 

 تمام امروز و امشب رو برقصم و قهقهه بزنم.

 

ی کامل رو با تونم یه رابطهبا مشورت دکتر دیگه می 

ی مهسپاس داشته باشیم و من واسه امشب یه برنا

 حسابی ریختم.

 برم.من امشب هوش از سرش می 

 

و یه جوری نیشش بازه انگار قراره سپاس غش -

ی لبش بره ها فوقش گوشهسهضعف کنه. بابا جان سپا

 و بگه خوبه که دختر شد.باال
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رم و حین گره زدن بادکنکی چشم غره ای به هیوا می

 گم:که هورتاش باد کرده و داده دستم می

 

ییش کل خاندان نیکزادا دستی بر ضد حال زدن خدا -

 دارین.

 

 کنه.خنده و گندم تأیید میهورتاش می

 

 قربون دهنت نسیم جون. -

 

 کنه.های ریز شده نگاهش میهورتاش با چشم
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چه خوششم اومده، محض اطالعت اگه االن اینجا  -

کنم واسه جشن نشستم با دو متر قد بادکنک باد می

ی سپاس، خواستم بهتون ضد حال تعیین جنسیت بچه

 نزنم. قدر بدون تو رو موال.

 

 گیرم.خندم و آخرین بادکنک رو سمت هیوا میباز می

 

حاال بحث نکنین. بیا اینو بگیر االن دیگه سپاس  خب -

 میاد.

 مجبورش کردم بگرده واسم انار شیرین پیدا کنه.

 گه:هیوا پر از خنده می
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 االن آخه فصل اناره؟ -

 

خرید میومد اما انار ب چیکار کنم هر چی بود میخ -

 پیدا کردنش تو این فصل سخته.

 

، پس زیادم ستاینم در نظر بگیر کار شوهرت میوه -

ی خوبی نکشیدی چون اینقدر آشنا داره که زود نقشه

 واست پیدا کنه.

 

 کنم.لبم رو آویزون می
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اره دونم، اتفاقاً همون لحظه گفت یاوری باغ انار دمی -

زنم بهش. ولی خب اون لحظه همین به االن زنگ می

 ذهنم رسید.

 

ده و حین چسبوندن سرش رو با خنده تکون می

 گه:بادکنک می

 

این دلبر ما هم نیومد پایین چشممون خشک شد به  -

 ها.پله

 

 میاد نگران نباش، یه کمی حال نداره. -
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نیم نگاهی به گندم و هورتاش که جیک تو جیک هم 

 گه:ندازه و رو به من میکنن میپچ میپچ 

 

ش برم که حالش بیاد پایین تا اینقدر قربون صدقه -

اعصابش نفوذ اداش بیجا بیاد اما حیف که مثل د

 ناپذیره.

 

 گه:از روی چهارپایه پایین میاد و آروم تر می

 

 خواد زنداداش؟و میبه نظرت اصالً من -
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لبخند دلگرمش کنم با کشم و سعی مینفس عمیق می

گم اطمینان کنم، ولی من واقعاً به چیزی که دارم می

 ندارم.

 

تی که خواد، تو ماه ترین پسری هسمعلومه که می -

 من تا حاال دیدم. چرا نخواد؟

 

 گه:خارونه و مثالً شرمنده میپشت سرش رو می

 

 خجالت زدمون نکن آبجی، خوبی از خودتونه. -
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یاط اینقدر هولم صدای وارد شدن ماشین توی ح

 کنم.کنه که دست و پام رو گم میمی

 گم:شن و من رو به گندم میهمشون از جا پا می 

 

 وای اومد. -
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 ۴۹۳پارت#

 

 

خیله خب هول نشو، هیوا فیلم بگیر یادت نره، گندم  -

 .هارو ببر تو اتاق. وایستین سر جاتونبدو اون اضافه

 

 دیم.می کاری که هورتاش گفت رو انجام

کوبه که انگار اولین باره قراره قلبم جوری از هیجان می

 سپاس رو ببینم.
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 گرچه واسه من همیشه همونقدر جذابیت داره.

های های آبیه خوش رنگ با اون مژهدیدن اون چشم

بلند و طالیی رنگ و ته ریش بوری که جذاب ترش 

 .کرده خود آثاره هنریه

 

رف شده که همه چی اینکه واسه خلقتش چقدر وقت ص

 اینقدر به جا بوده.

 

گزم و دستی ی لبم رو از این همه حس خوب میگوشه

 کشم.به لباس صورتی خوشگلم می
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یه شومیز صورتی با شلوار راسته آبی، اینو همین امروز  

 ی تمم ست باشه.خریدم تا با زمینه

 

سمت اتاق سلطان خانوم  داره وهیوا دوربین رو برمی 

 کنه تا به جمع ما اضافه بشه.صداش میره و می

 

 با هیجان نگاهم به دره.

امیدوارم هنوزم عصبی نباشه که بهش گفتم  

 سونوگرافی نرفتم و بمونه تا فردا.
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م چقدر که به خاطر پشت گوش انداختن معاینه 

عصبی شد و من با گفتن اینکه هوس انار کردم راهیش 

 بندازم. ، تا بتونم جشن کوچیکمون رو راهکردم

 

سلطان خانوم هم شیک و آماده به جمعمون اضافه  

شه و سپاس با یه جعبه شه و باالخره در باز میمی

 شه.میوه تو دستش وارد می

 

بنده و به محض بلند کردن سرش و با پا در رو می

دیدن اون همه بادکنک و مایی که منتظر نگاهش 

 شه.هاش به خنده باز میکنیم، لبمی

 

 بره اینجا؟چه خ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 ده.هورتاش قبل من جواب می

 

 جشن تعیین جنسیت نیکزاد کوچیک. -

 

ده درحالی که اون سپاس متعجب سرش رو تکون می

 هاشه.ی خوشگلش هنوز کنج لبخنده

 

 جان؟ -
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ایران که از آشپزخونه بیرون میاد سپاس با همون 

ده و به رو دستش میده و جعلبخند سری تکون می

 .سمت ما میاد

 

 زنم:لرزه لب میبا صدایی که از هیجان می

 

 

 سالم. -

 

 ده.رسه و جواب میبهم می

 

 سالم به روی ماهت، تو مگه سونو رفتی شیطون؟ -
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

 فقط خواستم سورپرایزت کنم. -

 

 ندازه.نگاهی به اطراف می

 

 خب مشخص شد دختره یا پسر؟خیلی هم عالی...  -

 

 گه:دست به سینه و با خنده می گندم

 

 چقدر زرنگی این همه تدارک دیدیم االن بگه چیه؟ -
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 خواین بگین؟خب یعنی نمی -

 

 اینبار سلطان خانوم به حرف میاد.

 

 صبر داشته باش پسرم. -

 و بهم نزن.ی نسیمبذار شکرانه بیاد، برنامه 

 

و پر از هیجان پر از عشقی گیرم دست سپاس رو می

 گم:سم رو بند آورده میکه نف
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و شه بری لباسی که برات روی تخت گذاشتممی -

 بپوشی؟

 

 بوسه.م رو میشه و گونهخم می

 

 رم.شه؟ االن میچرا نمی -

 

شه و با دست به آشپزخونه اشاره یه قدم ازم دور می

 کنه.می

 

 شربت قند. و هم گرفتم براتانارهایی که خواستی -
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ره و من سمت آشپزخونه سپاس از جلوی دیدم کنار می

 دم رو بیارم.رم تا کیکی که با کلی ذوق سفارش دامی

 

چند دقیقه گذشته، کیک سفید رنگم رو  دونمنمی

برداشتم و با گذاشتن شمع عالمت سؤالِ طالیی رنگ 

 بیرون اومدم و روی مبل نشستم.

 

، گندم زیر نشستن گندم و هورتاش دقیقاً روبه روم

زنه و هورتاش با لبخند ریز  روی لبش گوشش پچ می

 ده.به تأیید سر تکون می
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های مصنوعی طالیی رنگ کنار گلدون بزرگ با گل هیوا

ایستاده و یه نگاهش به دوربین توی دستشه و یه 

پله تا ببینه باالخره شکرانه کی قراره بیاد نگاهش به راه

 که با ربان صورتی رنگپایین و در آخر سلطان خانوم 

 توی دستش مشغوله و به بازیش گرفته.

 

حواسم به اون باالست ی کنم فقط منم که همهفکر می

پیش مردی که قطعاً االن دوش گرفته و داره لباس 

 پوشه.می

 

خوام برم و شیطنت و از همین دلم طاقت نمیاره، می 

تابش کنم، اینقدر که خوام بیاالن شروع کنم می
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های قتش طاق بشه و من اون خواستن رو تو چشمطا

 ش ببینم.خمار شده

 

 شه.ره خواستنی تر میهایی که وقتی خماچشمهمون

 

شه و با شم سلطان خانومم پا میاز جام که پا می

 گه:صدای پایینی می

 

دونم اون همه کس دختره برم دیگه مادر من که می -

 دیر وقته حوا رو منتظر گذاشتم.
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رو  هامی لطیفش چشمرم و حین بوسیدن گونهمیجلو 

 ذارم.روی هم می

 

 هر جور راحتین مادر. -

 

 ده.م رو با یه ماچ پر صدا از پیشونیم میاب بوسهجو

 

 پس من رفتم. -

 

دم و سمت اتاقش که راه میوفته منم سری تکون می

 گیرم.راه اتاقمون رو در پیش می
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ل سپاس واسه العمم هم بخاطر عکسهیجان زده

فهمیدن جنسیت بچه هم واسه دلبری که تا حاال 

رو واسش رو خوام هر چی بلدم نکردم و امشب می

 کنم.

 

شه صدای موزیکی که هیوا گذاشته تو خونه پخش می

زنم و اذن ورود و من پشت در اتاق تقه ای به در می

 شه.صادر می

 

 بیا تو. -

 

 شم.کنم و با لبخند وارد میدر رو باز می
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ی ای رو دور کمرش بسته و با یه حولهی سورمهحوله

 ه.کنکوچیک جلوی آینه موهاش رو خشک می

 

های تنش هنوز نم داره و من نگاهم رو از اون قطره 

خوره و جذب حوله های پهنش سر میآبی که از شونه

 گیرم.شه میمی

 

زنه و یکی از بندم یه نیم چرخ سمتم میدر رو که می

 دوزه.رو از زیر حوله به من می هاشچشم

 

 زمردم اومده که، به به. -
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النه سمتش قدم شه و من سالنه سباز مشغول می

 گم:دارم و خیلی جدی میبرمی

 

 زمرد نیومده شیطان اومده. -

 

شه مکث رو سرش خشک می دستش با همون حوله

کنه و حاال دیگه من بهش رسیدم پشتش به منه و می

 دم.وی تنش چرخ میمن نگاهم رو ر

 

کنم و حاال دیگه قطعاً نفسم تن فاصله رو کم می

 کنه.که ناله می کنهنمدارش رو نوازش می
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 یا خدا نسیم چی تو سرته؟ -

 

 شینه.انگشتم دقیقاً رو کتف راستش می

داره روی پشتی سپاس حوله رو از روی سرش برمی 

 چرخه.ندازه و سمتم میصندلی میز توالت می

های ش و نگاهم تو چشمدیگه انگشتم روی سینه حاال

 آبی خوشرنگش.

 

و بهم سونوگرافیازت دلخورم که بدون من رفتی  -

 ده.ها جواب نمیو کرشمهدروغ گفتی، این ناز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ی ندازم و حین گزیدن گوشهیه تای ابروم رو باال می

 کنم.لبم به تنش نگاه می

 

 بریم باال...و میجدی؟ خب پس دُزش -
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 ۴۹۵پارت#

 

 

 شه.کنه و دست به کمر میفقط نگاهم می

مرد من عاشق بازی کردنه که اینجوری پر از لذت 

 کنه.نگاهم می
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کشم و سمت پایین با انگشتم روی تنش خط می 

ی گذرونم و به لبهرم، سیکس پک جذابش رو میمی

 رسم.حوله می

 

ا سخاوت یه مکث واسه لرزوندن دلش کافیه و منم ب 

 کنم.این کار رو می

 

کنم و حاال دیگه تنم خودم رو بهش نزدیک تر می

 چسبیده به تنشه.

دم که ی حوله کمی به داخل هول میانگشتم رو از لبه 

شه رسه و باعث میصداش کمی خشن به گوشم می

 نگاهش کنم.
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 ده قلبم تالش نکن.نمی اینم جواب -

 

 کنم.ن میجدی؟ پس یه چیز دیگه رو امتحا -

 

 ده.سرش رو تکون می

داریشو از دست داده و فقط کیه که ندونه خود 

 خواد قبول کنه.نمی

 

 بهتره لباس بپوشم بریم پایین منتظر... -

 

 کنه.حرکتم ساکتش می
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برم و اون هام رو جلو میهاش لبوقتی خیره به چشم

 گیرم.ش رو میطره آب باقی مونده وسط هر دو سینهق

م چسبیده کنه چونهدارش حالم رو خوب مینفس کش 

 زنم:شه و لب میبه سینه

 

 االن چی؟ -

 

کنه و با صدای ضعیفی نفسش رو توی صورتم فوت می

 ده.جواب می

 

 ...هنوز نه... اما -
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 خواد.دونم چی میمن خوب می

ذارم واسه گفتن چیزی که کنم حتی نمیمکث نمی 

و دور گردنش حلقه خواد تالش کنه، هر دو دستم رمی

 کشمش.کنم و پایین میمی

 

ی های مرطوبش رو مهمون یه بوسههام وقتی لبلب 

کنه هر دو دستش پهلوهام رو تو مشت شیرین می

 کشه.گیره و من رو باال میمی

 

 فقط چند سانت اینقدر که بهم فشار نیاد و من 

 کنه.ممنونشم که توی هر حالی رعایتم رو می
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 زنه.م بیرون میمهمونیه بوسههاش از لب 

شه و هاش رو پذیرا میحاال شاهرگم خشونت لب 

 کنه.صدای حرصیش گوشم رو نوازش می

 

 خوام بخورمت.آخ... توله سگ خواستنی، می -

 

 زنم.کنم و ضربه ای به کتفش میاخم می

 

 توله سگ چیه؟ باز گفتی که... -

 

 گیره.م میده و گاز ریزی از چونهم رو فشار میشونه
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و لگدیت نکردم به خاطر این شانس آوردی چک -

و هاتمیرم صدای نفسعذاب، داغونم نسیم دارم می

 شه این شکنجه؟زیر گوشم بشنوم کی تموم می

 

 برم.چسبونم دل میلبم رو به گوشش می

 

 امشب. -

 

 کنه.یج نگاهم میکنه و گمکث می

 

 چی؟ -
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 دم.لبم رو به هم فشار می

 

مشب... همینجا، توی همین اتاق، روی همین تخت، ا -

خوای خوام زیر گوشت نفس نفس بزنم... تو میمی

 واسم چیکار کنی؟

 

 گیره.هام میی پر از عشقی از لببوسه

آخ که من دیگه دلی ندارم واسه لرزیدن هر چیه پای  

ن صدای جذابش وقتی اینجوری با عشق این مرد و ای

 زنه گذاشتم.حرف می
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و روی همین تخت قراره امشب... توی همین اتاق -

و طواف کنم ی تنتخوام همهت کنم، میغرق بوسه

خوام اینقدر دورت بپیچم که تو تنم حل نسیم، می

 بشی.

 

 بوسم.ش رو میپر از حس خوبی که مستم کرده گونه

 

و و شروع کنیم، تا زود تموم شهپس بریم شبمون -

و هم رد هات یه جاهاییبوسهبرسیم اینجا، تا تو الی 

بینمشون هارو توی آینه میبذاری، تا فردا که کبودی

های خشنمون به های ورم کرده از بوسهو لبدلم بلرزه

 و بخوام دوباره تکرارشون کنیم.لبخند باز بشه
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 ه:گضعف رفته با حالت خنده داری می

 

وای وای، دیگه طاقت ندارم، ای خدا این شیطان  -

 کنه.از کجا اومده توی اتاقم که داره منو اغوا میرجیم 

 

 کنم.شم به تخت اشاره میخندم و ازش جدا میمی

 

 بپوش بریم. -

 

 کنه.اخم می

 

 االن دیگه؟ -
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 کشه؟نامرد االن که تنم تو رو فریاد می 

 

 کنم.خودمو لوس می

 

خوای بدونی معجزه قندعسله یا یگه نمیبریم د -

 عروسک بابا؟

 

ده و حین رفتن سمت و با خنده تکون میسرش ر

 گه:لباس می

 

 شم شیطان...االن حاضر می -
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*** 

 

 

 با هیجان وسط جمع چند نفرمونم.

هیوا، شکرانه، گندم، هورتاش، دورمون حلقه زدن و من 

بادکنک سفید به دست جلوی سپاس با اون تیشرت 

ی جذابیت سمهآبی و شلوار سفیدی که ازش یه مج

 ساخته ایستادم.

 

کشه واسه ر میهاشه و من دلم واسش پلبخند به لب 

 هاش.هاش، واسه نوازشتنها شدنمون، واسه بوسه
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تاب تر از سپاسم واسه داشتن کنم خودم بیحس می 

رابطه ای که یه ماهه ازش محرومیم، مخصوصاً با اون 

 شیطنتی که کردیم.

 

گیره و بند هاش میچشم صدای خندونش نگاهم رو از

 کنه.لباش می

 

 خب چیکار کنم االن؟  -

 ها.اجان من قلبم ضعیفهباب
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خندیم و من بادکنک رو همه به حرف سپاس می

 گیرم.سمتش می

زنم تقصیر خودشه، اینکه اینجوری با عشوه حرف می

و به این باور رسونده که خواستنی ترین زن اونه که من

 روی زمینم.

 ش و قربون صدقه هاش...با حرفا 

 

سره، ترکونی، کاغذهای توش آبی بود پاینو می -

 صورتی بود دختره خب؟

 

ده و دستش رو روی بادکنک سرش رو تکون می

 ذاره.می
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و پسر واسم فرقی نداره مهم اینه قبلش بگم دختر -

 .... البته دختر باشه.و سالم باشه

 

شکالت های شه و با خنده یکی از هورتاش خم می

میوه ای رو برمیداره و حین پرت کردن و کوبیدن تو 

 گه:پاس با خنده میکمر س

 

ی فلسفیت که برادر، هیچکس گند زدی تو جمله -

 خوای.نفهمید دختر می

 

خنده و من تو دلم کیلو کیلو قند آب خودش با بقیه می

 کنن خدایا شکرت.می
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 بترکونم؟ -

 

از روی بادکنک  دم و دستم روسرم رو تکون می

 ؟دارم، واقعاً عکس العملش همونیه که هیوا گفتبرمی

 

 زنه:ده و غر میفشاری به بادکنک می

 

 شه؟یعنی یه سوزن تو این خونه پیدا نمی -

 

و دندون خیر... با چنگ بترکون که بچه بفهمه با چنگ -

 حواست بهش هست.
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 خندیم، یهبه حرف هیوایی که مشغول فیلم گرفتنه می

ی همه ی عمیق و از ته دل امشب به اندازهخنده

ادم باشه جشنمون که تموم شد، زندگیم خندیدم و ی

اسفند دود کنم تا اگه صدامون به گوش حسودی 

 رسیده باشه چشم نخوریم...

 

ترکونه و پخش سپاس باالخره اون بادکنک رو می

شه شدن اون همه کاغذ رنگی صورتی باعث می

 گه:هام میو خیره تو چشمهاش درشت بشه چشم

 

 جان من؟ -
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 دم.ون میی مثبت تکسرم رو به نشونه

قبل از به زبون آوردن اینکه درست متوجه شده و  

شم و حین آرامشمون داره میاد، از جا کنده می

 گه:چرخوندنم بلند می

 

 نوکرتم به خدا، آرامشم داره میاد. -

 

ع ها یه لحظه هم قطصدای دست و سوت و خنده

شه و من تو یه چرخش فقط یه لحظه نگاهم با نمی

لرزه، شه و قلبم میشکرانه قفل مینگاه پر از نفرت 

 کنه؟چرا اینجوری نگاهم می
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م رو ذاره و محکم گونهرو زمین می سپاس من

 بوسه.می

 

 عاشقتم به خدا. -

 

کشن، سپاس سریع هورتاش و هیوا همزمان هو می

 ده.جوابشون رو می

 

 رض.م -

 

و حرکات از تو سر هاشه این حرفداداش باورم نمی -

 بزنه.
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کنه و با دست به سیستم پاس به شوخی اخم میس

 کنه.اشاره می

 

خوام برقصم یه و عوض کن میو دیدی آهنگکجاش -

 امشب شب عشقه.

 

 شاید منم باورم نشه.

این سپاس، سپاسی که اون اوایل یا حتی قبل از 

 م نیست.زندانی شدنش دید
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کنم همون یه روز جدایی که هیچ امیدی به حس می

اشت، بهش نشون داده که چطوری باید با برگشتش ند

هاش رو حفظ کنه و الحق که مرد چنگ و دندون داشته

 جذابم اینو خوب فهمیده.

 

شه جشن کوچیکمون صدای موزیک که عوض می

ره که شه و من غرق خوشی یادم میشروع می

خونه یه دختری چطوری با نفرت نگاهم ی این گوشه

 .کنهمی

 

زمان بسپرم تا همه چی درست شاید باید به دست  

 .بشه
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من این کار رو کردم، شاید اگه من بارها به شکرانه 

دادم االن عذاب وجدان داشتم، ولی هشدار نمی

دونه این جدایی واسش از همه چی خودشم خوب می

 کنه.یبهتره و زمان همه چی رو درست م

رو مقصر این عشق نافرجامش  حتی اگه شکرانه من 

 بدونه.
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 ۴۹۷پارت#

 

 

*** 
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های هیوا اینقدر خنده دار هست که با تمام جوک

زنم و نگاه تالشم واسه سرسنگین بودن قهقهه می

 شه.ون سپاس روم خیره میخند

 

زنه و هاش چشمک میبه محض نگاه کردن به چشم 

کشه واسه آغوشی که فقط یه مبل باهام میمن دلم پر 

 فاصله داره.

 

ی مبلی که خوام نیم خیز شم و احتماالً رو دستهمی 

مرد جذابم نشسته بشینم که صدای زنگ در اجازه 

 ده.نمی
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ه و نگاه همه به اون شدر توسط ایران جون باز می

 سمته.

 گه:ایران جون جلو میاد و رو به سپاس می 

 

 ون هستن جهان خان.آقا؟ عموت -

 

 غره:کنه و هورتاش میسپاس اخم می

 

کنه؟ باز اومده چه گندی جهان اینجا چه غلطی می -

 بزنه؟
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آروم باش هورتاش قرار نیست اتفاقی بیوفته الاقل  -

و اگه ه پیش نیستم بذار بیادمن دیگه اون احمق چند ما

ی خونی و بعد این رابطهشنویمحرفی داره بزنه، می

 شه.سه همیشه تموم میوا

 

هاش شم و رو به سپاسی که با جدیت جملهنیم خیز می

 گم:رو ادا کرده با تردید می

 

 تنهاتون بذاریم؟ -

 

 زنه.کنه و لبخند مینگاهم می
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 نه عزیزم بشینین همتون. -

 

هایی که پایین شومیزم رو توی مشت گرفته ستبا د

 شه.شینم و خیره به درم که جهان وارد میمی

 ی کاهی رنگهتوی دستش یه پاکت و یه پوشه 

ندازه و قبل از همه من دهن باز نگاهی به جمع می

 کنم.می

 

 سالم. -
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کنن و شه و یکی یکی سالم میقفل دهن همه باز می

به جز سپاس که خیره ده، البته جهان جواب می

 .دهکنه و لبش رو به هم فشار مینگاهش می

 رسه:پجهان خیره بهش می

 

 تونم بشینم؟می -

 

ی نشستن کنه و در واقع اجازهبا دست اشاره می

 ده.می

 شینه.ذاره و میجلو میاد پاکت و پوشه رو کنار مبل می

 

 خب؟ -
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 پره توی حرفش.هوتاش می

 

و مطمئن بگی فکر کن جهان قبل از اینکه چیزی -

و بهم بریزه اینبار با یه باش اگه چیزی بگی که سپاس

 کنم.ازت پذیرایی نمی مشت

 

ده و جهان گندم ساعد دست هورتاش رو فشار می

 زنه:پوزخند می

 

 دونی چیه؟احترام به بزرگتر اصالً می -
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 احترام به بزرگتر نه خونه خراب کن. -

 

تم، فقط هر چی که من خونه خراب کن نیس -

 دونستم گفتم.می

 

 غره:هورتاش از الی فک چفت شده می

 

 ی خفه...تونستمی -

 

 هورتاش؟ -
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کنه و صدا زدن با تشر سپاس هورتاش رو ساکت می

 کنم به جوییدن ناخونم.من از استرس شروع می

 

 بگو جهان؟ -

 شنوم.اگه حرفی هست می 
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 ۴۹۸پارت#

 

 

ده و پاکت رو روی جهان سرش رو به تأسف تکون می

 ذاره.میز می

 

 .با سلطان حرف زدم، چند روز پیش -
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م که بدونی من خواهنوز از شوک بیرون نیومدم ولی می

خون من دادم تو همو نمیحتی یه درصد احتمالش

 ی جالل.و از ریشهباشی

اون حتی چند سال قبل مرگش هم به دروغش ادامه  

ی غلط خودشی و وقتی پرسیدم نگفت که تو ثمرهداد

و به نفرت چیزی به غیر این هم نگفت فقط سکوت کرد

 "کنهاشاره میبا دست به من "ی... و خانوادهمن به تو

 این دختر دامن زد.

 

ی های بیرون زدهشه رگسپاس کمی به جلو خم می

ده که هیچی نشده اینقدر عصبانی پیشونیش نشون می

هست که نتونه خودش رو کنترل کنه واسه همینه 

 لرزه.صداش اینقدر می
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 االن چرا اینجایی؟ -

 

داره با یه نگاه به هارو از کنارش برمیجهان پاکت

 ده.صورت جمع روی میز سمت سپاس هول می

 

اینا اموالته... ریزو درشت هر چی که به نام من شده،  -

 هر چیزی که از پدرت برات مونده.

 همش به نام تو سند خورده، فقط امضای خودت مونده.

گردونم، چون اینا همش حق و بهت برمیمن همه چی 

دیگه  و بعدشمونه که باید بگمفقط یه چیز می توئه

 و ببینی.دونم بخوای که هیچوقت منبعید می
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 کنم.با دلهره نگاهش می 

خواد خواد بگه و چطوری میزنه، چی میدلم شور می 

 زندگیمون رو بهم بریزه؟

 

 بگو؟ -

 

داد کاش تو نالم، کاش سپاس اجازه نمیتو دلم می

 شدیم.فتیم غرق میرخبری مون فرو میبی

ه قراره بشنویم ندارم خدایا من حس خوبی به چیزی ک

 .خودت رحم کن
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 ی زنت، عاشق پروانه بودم، عمه -

 و باخته بودم.و ایمونمدل

پرهام نذاشت با یه سری دلیل مسخره، بهش که فکر  

 گرفت؛ ولی به هر حال نذاشت.م میکردم خندهمی

و برد، یه کاری کرده بود مها رو بهم ریخت آبروخانواده

دیدن. پروانه الخمر میشم یه عوضی دائمهمه منو به چ

گفت پرهام اینو گفت هم به شک افتاده بود مدام می

 پرهام اونو گفت.

حتی یه بار به  "غرهده و میفکش رو به هم فشار می

این فکر نکرد که من با اون عشقی که به خواهرش 

تونستم بشم همونی یتونستم عوض بشم مداشتم می

و واسه پروانه این کارو من جونمکردم خوان میکه می

رفت ولی پرهام نذاشت گوه زد هاش در میاون چشم
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و خودش آخرش شد عاشق سینه چاک به زندگی من

 مادرت...

 

شه. کنه و من نفسم توی سینه حبس میمکث می

کنم شبمون رو خراب نکن ما با کلی جهان خواهش می

که از ختی و بیچارگی رسیدیم به اینجا به امشب بدب

 نوع شروع کنیم نکن...

 

تونین بکنین. اینقدر درد کشیدم که فکرشم نمی -

 هیچوقت نتونستم پروانه رو فراموش کنم.

تا همین االن هیچ زنی وارد زندگیم نشده، نه اینکه  

هنوز بخوامش نه، اونم کشتم گذاشتم پیش پرهام ولی 

 م صد برابر شد.ای بارداری سلطان کینهبعد اون ماجر
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و چی گذشت ولی اینقدر کینه داشتم که نگم چی شد 

و به پدرم واسه آلوده نشدن دستم به خون پرهام، من

 زور فرستاد خارج از کشور.

هایی که اون جا کشیدم باز از سر پرهام تموم بدبختی 

 دیدم اون باعث شده بود.می

 ، قلبم سیاه شد.کینه روز به روز بیشتر شد

ایران در ارتباط بودم ازش  هام توبا یکی از دوست 

 کمک خواستم  پسرش شد مأمور من.

 ی خوبی بود دوسش داشتم.بچه 

و تا یه روزی ی خانوادشو زیر نظر گرفتم، همهپرهام 

 و بریزم.زهرم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

تو همون تحقیقات به نسیم رسید، دختر پوریا اون 

 فت.رموقع بچه بود، مدرسه می

شیدم ولی تا از همونجا واسه ناموس پرهام نقشه ک 

 ذاشت.شد، نمیزمانی که جالل زنده بود نمی

 گرفت.و میبا هزار بهونه جلوم 

 

 م؟من مردم یا زنده

و زیر گه یعنی تمام این مدت یکی منچی داره می 

 نظر داشته؟

 کردم؟رفتم، هر کاری که میهر جایی که می

 

 منه تا آبروم رو به حراج بذاره؟ جهان از کی دنبال
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 چی؟ به خاطر عشق نافرجام خودش؟واسه  

 

 من اصالً کجای این ماجرا بودم؟ 

اون موقع پدرم هنوز ازدواج هم نکرده بود چطور من  

 دادم؟ی لعنتی رو پس میباید تاوان اون گذشته

 روی چه حسابی، انصافشون کجا رفته بود؟ 
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 ۴۹۹پارت#

 

 

نفسی ی سپاس منو از اون حالت بیت خصمانهجمال

 کشه خیلی دردناک.بیرون میاره سرم تیر می
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جهان گذشته رو پیش نکش، بذار فراموش بشه هر  -

 گندی که زدی.

ه چی خراب بشه، از زنم که اصالً نگو خوام باز همنمی 

 دم گردنت سالم بمونه.چون قول نمی

 

ه رو لبم گلبخند کوچیکی از چیزی که سپاس می

خواستم که جهان دهن باز و میشینه آخیش همینمی

 نکنه که نگه چون من طاقتش رو ندارم.

م بیرون ذاره نفس راحتم کامل از سینهاما جهان نمی

 گه:مینان میبزنه وقتی با اط
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ی بهتری داشته باشی حتی اگه بهت کمک کنه آینده -

 هم نمی خوای بدونی؟ 

و چی شد رو به اینجا کشوندخوای بدونی کی تو نمی

 اعتبار؟ی بیکه شدی یه ورشکسته

 

شه ی سپاس خیره میهای مشت شدهنگاهم رو دست

 کشه.و هورتاش دستی به صورتش می

 

کنه به شه و شروع مید میهیوا مشوش از جاش بلن 

 قدم زدن.

این وسط فقط گندم و شکرانه هستن که بدون نفس  

های هم به صورت کشیدن حین فشار دادن دست
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جهان خیره شدن و من با التماس سمت جهان 

چرخم، کاش نگه کاش اون اسم رو نیاره کاش به می

 جهنممون نکشه.

 

 بگو؟ -

 

 آخ.......

 

 ل تو عذاش بودم.جالل که مرد تا یه سا -

جونم بود، نفسم بود ولی بازم درد اینکه اونقدر جوون  

 مرد کینه مو زیاد کرد.

 ادرت مرد.اون از درد م 
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 مادری که یه بارم واسش زنیت نکرد. 

 و نابود کرد.و این جاللسلطان هنوز عاشق پرهام بود 

ها ی به نام زدن زمینتصمیمم رو عملی کردم، نقشه 

 بود. هم کار خودم

و جعل کردم.و با چند تا آشنا همه چیز امضای جالل 

خواستم ثروتمون مال پسر پرهام شد مال من، نمی

 بشه.

خواستم تو رو وصل با پسر دوستم نقشه ریختیم، می

 کنم به پرهام کی بهتر از دختر برادرش؟

 تک دختر خاندانشون که جونشون بهم وصل بود. 
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شه و پریدن رنگم می هاش باعثی حرفکلمه به کلمه

شه چی گذشته تو صورت سپاس از خشم قرمز می

 زندگیمون؟

 

 گی جهان؟چی داری می -

 

 ده:به خشم هورتاش ادامه می اعتنابی

 

 و گفتم پدرت گفته اول ازدواج بعد اموال.زنگ زدم -

و چیزی که بهش دونستم اینقدر به اون شرکتمی 

 و تو قبول کردی.کنیرسیدی عالقه داری که قبول می
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و با حاال موقع هول دادنت به سمت دختر پوریا بود 

 م رسیدم.کمک شریکم خیلی زود به خواسته

 

 زنه:سپاس مبهوت از چیزهایی که شنیده لب می

 

 شریکت کیه؟ -

 

 کشه.زنه و دستی به ریشش میجهان پوزخند می

 

هیچوقت نفهمیدی به یه خائن اعتماد کردی همیشه  -

جا شریکم رفیق جا ضربه خوردی، اعتماد بیاز همین

 شفیقت بود مهرشاد.
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 زه.ندارو به وحشت می از جا پریدن یهویی سپاس من

کنم که بریده های درشت شده نگاهش میبا چشم 

 گه: می

 

 .. مهرشاد؟... چی مهرچ. -
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 ۵۰۰پارت#

 

 

 چی... چی مهر... مهرشاد؟ -

 

ی مات سپاس تو گلوم هبغضی که از دیدن چهر

 کنه.م مینشسته داره خفه
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 کنه.جهان با دست به مبل اشاره می

 

 گوش کن.و هامبشین پسر حرف -

 

ذاره و با ی سپاس میهر دو دستش رو روی شونههیوا 

 .خواد بشینه خدایا خودت رحم کنفشار ازش می

 

 داداش آروم باش، بشین. -

 

 گزم.ده و من لبم رو میجهان ادامه می
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و توی سرت انداخت، تو خودش فکر ازدواج صوری -

 اینقدر بهش اعتماد داشتی که یه بارم شک نکردی.

فت، رفتی خواستگاری از ه چی خوب پیش رهم 

تونستم دلهره ای که به جون پرهام افتاده همینجا می

 بعد دیدن سلطان حس کنم.

 گیرم.بهش گفته بودم انتقام می 

هام وقتی خراب شد که مهرشاد دیگه همکاری برنامه

نکرد، عقب کشید. نخواست راضیت کنه واسه این 

 ازدواج.

 تو هم پشیمون شدی.

و زودتر از چیزی که الزمه یامبور شدم خودم بمج 

خواستم بعد عقد بگم تا گذشته رو پیش بکشم، من می
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و آبروشون بره ولی معادالتم درست و ول کنیاین دختر

از آب در نیومد چون اون مهرشاد احمق عاشق نسیم 

 شد.

 

ی سپاس آتیش شد به جون و تمام من مُردم و نعره

 لرزونم.

 

 چییییی؟ -

 

ش و هیوا هر دو جلو سپاس گارد اال دیگه هورتاح

گرفتن تا فقط به خودش آسیب نزنه، وقتی اونجوری با 

زنه و من کوبه و فریاد میلگد به میز شیشه ای می
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گیرم وای گوشم رو وحشت زده با هر دو دست می

 زندگیم نابود شد.

 وای...

 

 چه غلطی کردی جهان؟ -

 

ود ولی هامون نبرنامهحق داری غیرتی بشی، این تو ب -

 شد.

و شد دشمن خونی تو... از و کشید کنارمهرشاد خودش 

 اولشم ازت کینه داشت که کمک کرد.

کرد بیشتر ازت هر چی بیشتر در موردت تحقیق می 

 شد.متنفر می
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و تو اون چیزی بودی که ی قدرت بودمهرشاد تشنه

 خواست بشه.اون می

و بود رنامه ریزی شدهدونستی حتی دیدارتون هم بنمی 

 دوستی چند سالتون.

ی نسیم هر چیزی که رفتن خواهرش به مدرسه

و بکنی یه برنامه بود که مهرشاد طراحی فکرش

 کرد.می

 

کشه و با هر دو دست چند بار به سپاس باز نعره می

شکنه کوبه و صدام تو گلو میسر و صورت خودش می

 .زنهبمیرم براش داره به خودش آسیب می
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ی توانش برم که هورتاش با همه خوام سمتشمی

کنه و من اشک ریزون بهش هاش رو مهار میدست

 کنم.نگاه می

 گیره.هاش درد میبمیرم براش دست 

 

 کشمت.جهان، جهان خفه شو، می -

 چه گوهی زدی به زندگی من؟ 

لعنت بهت جهان، لعنت به خونی که مارو به هم وصل  

 کرده.

 لعنتییییی...

 

 شه.ده و از جاش پا میمیجهان سری تکون 
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اصالً براش مهم نیست سپاس اینجوری خودزنی 

 کنه.می

 خیاله؟چرا اینقدر بی

ها که مگه از یه خون نیستن یعنی دلش واسه این نعره

 سوزه؟قطعاً گلوش رو زخم کرده نمی

ی حقا که لعنت بهت جهان، به خاطر غرور شکسته

 ردی؟خودت چند نفر رو نابود ک

 

و بهت و بدمروز اینجام واسه اینه که اموالتاگه ام -

و هنوزم ادامه داره پس زنهبگم کی داره ریشه تو می

 و نجات بده.و خودتبجنب
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دادهای سپاس از جلوی چشممون توجه به داد و بیبی

 شه.شه از خونه خارج میدور می

 

و نکشم آروم ولم کن هورتاش من تا مهرشاد -

 .شمنمی

 

کنه و محکم تخت هاش رو ول میهورتاش دست

 کوبه.ش میسینه

 

ت فکر احمق نشو سپاس، به زنت فکر کن، به بچه -

 کشم یعنی چی؟کن. می

 و در میاریم بر منکرش لعنت.باشه پدرش 
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رو ولی از راه جوام حرومزادهشو میخودم خرخره

 درست حاالم بشین تا آروم بشی.

 

که با خشم  دنمبل هولش میسپاس رو به زور روی 

 .کشهفریاد می

 

 فهمی؟چشمش دنبال ناموس منه دنبال ناموسم می -

این همه وقت نگاهش به زن من مثل یه حرومی بوده 

 بشینم نگاهش کنم؟

 

 شکنیم، ولی نه با بدبخت کردن خودت.و میگردنش -

 یه نگاه به زنت بکن، داره پس میوفته. 
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ین نگاش تا خوشحال باش و جشن گرفتهمثالً امشب 

 کن ببین رنگ به رو نداره.

 

چرخه و من با هر نگاه خشمگین سپاس سمت من می

 گیرم.هام رو میدو دست نم چشم

ای که خواد چیزی بگه که صدای پر از تنفر شکرانهمی 

 کنه.ی سکوت گرفته همه رو ساکت میاین روزها روزه

 

 تونی اینقدر کثافت باشی؟چطور می -
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 ۵۰۱پارت#
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چرخونم تا ببینم طرف صحبتش سرم رو سمتش می

ره، با ش به خودم نفسم میکیه که با دیدن نگاه خیره

 منه؟

 گه:من دهن باز کنم سپاس خشن میقبل از اینکه 

 

 زنی؟تو با کی داری اینجوری حرف می -

 

های منه اما طرف صحبتش شکرانه هنوز خیره به چشم

 گیره.و سمتم میسپاس دستش ر

 

مگه به جز این حیوون کثافت دیگه ای داریم تو  -

 کنه.و باز داره نقش بازی میو شنیدهخانواده؟ همه چیز
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 غره:پره و هورتاش میمی سپاس خشن از جا

 

 و؟بینی وضعمونو بفهم شکرانه نمیحرف دهنت -

 

 حرف حقه. -

 

 کشه:سپاس فریاد می

 

 ؟گیاین مزخرفات چیه می -
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و توی دهنت خورد هاتمعذرت خواهی کن تا دندون 

 نکردم.

 

 زنه:پره و جیغ میشکرانه از جاش می

 

بودن  و پر خون کن ولی این توی هرزهبزن دهنم -

 کنه.زنت فرقی ایجاد نمی

 

 کنه.کشه و سپاس سمتش حمله میگندم جیغ می

تونه تونم حدس بزنم که چه بالیی میاصالً نمی 

 ، وقتی اینقدر خشمگینه.سرش بیاره
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العمل سپاس وحشت زده از چیزی که شنیدم و عکس 

شینه اما قبل از رسیدنش به دستم روی شکمم می

هاش رو روی شه و دستمی شکرانه هیوا سد راهش

 ذاره.ش میسینه

 

مرگ هیوا کاریش نداشته باش، معلومه حالش خوب  -

 گه.نیست داره چرت می

 

هام رو زنه و من چشمفریاد میسپاس تو صورت هیوا 

 ذارم.روی هم می

 چیکار کردم با شکرانه که اینه تاوانش؟
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 زنه.بینی داره زر اضافه میمگه نمی -

 

 زنم، حقیقت تلخه.میمن زر ن -

دونه چه اصالً چرا ساکته غیر از اینه که خودش می 

 آشغالیه؟

 

 اینبار هورتاشم به کمک هیوا میاد تا فقط نذارن دست

 سپاس به شکرانه برسه.

 

ش رو روی سرمون این دیو بدبختی چیه که سایه 

 انداخته؟

 کنه؟چرا ولمون نمی 
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ی چند ههای من دوامش به اندازچرا همه خوشی 

 ساعته؟

 

 مون بدی؟خوای کار دستشکرانه خفه شو می -

 

ها حواستون و کردین زیر برف آشغالهمتون سرتون -

 به زنگیمون نبود.

و به زندگی ما باز لعنت بهت که پای این حیوون سپاس

ی یکی دیگه رو ی نجس که بچهکردی، این هرزه

 انداخته گردنت.
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کنم با یه پتک تو سرم میرم، حس میاینبار دیگه می

ی زنه و مدام جملههام زنگ میکوبیدن که گوش

 خوره.شکرانه تو سرم چرخ می

خرفاتش گوش اینقدر شوکه هستم که فقط دارم به مز 

 کنم.می

 

سپاس باالخره خودش رو از دست اون دو تا مردی که 

کنه و سمت کنن خالص میشوکه به هم نگاه می

هایی که زده من تمام حرفبره. با شکرانه هجوم می

 خواد اینجوری پشت هم سیلی بخوره.دلم نمی

 

 زنه:گه و میسپاس می
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مت شرم شدی... به زن من تهاز کی انقدر بی -

 فهمی.و نمیزنی... کثافت تویی که حرف دهنتمی

 

 کنه.زنه، گریه میشکرانه جیغ می

زنه و با جیغ گندم باالخره هورتاش از شوک سپاس می

دوئه اما مهار کردنش یرون میاد و سمت سپاس میب

پیونده و کار هیچکس نیست گندمم به هورتاش می

 زنه.فریاد می

 

 لش کن.بشکنه دستت سپاس نزنش و -
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� 

 

 

 

 

 پارت#۵۰۲
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با نفس تنگ شده و درد ضربانی که زیر دلم پیچیده از 

 شم.جام پا می

 

 خوب میدونم نباید وارد اون درگیری بشم تا آسیبی به 

 .بچهم نرسه ولی اگه نرم نمیتونن سپاس رو مهار کنن

 

 فقط شاید بردن اسم بچه ای که االن تهمت حرومی بودن 

 .بهش زدن بتونه اون خشم وحشتناک رو آرومش کنه

 گم:رم و با صدای ضعیفی میجلو می
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 .بسه سپاس -

 

 شنوه.ولی نمی

مونه و آخ پر گندم هم از سیلیه سپاس در امون نمی 

کنه که دستش رو از دردش هورتاش رو دیوونه می

 زنه:کنه و فریاد میپشت دور گردن سپاس حلقه می

 

 .لعنتی آروم بگیر -

 

دونم این اژدهای روبه روم هیچ جوری قط من میف

شه، من خشمش رو دیدم اونم بارها پس آروم نمی

 زنم:اینبار جیغ می
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 .سپاس ...جان آرامش تمومش کن -

 

شه و شکرانه کنه سپاس تو جاش خشک میو اثر می

 گیره.جون می

ست و باز فایدهتالش هیوا واسه ساکت کردنش بی 

 چرخه.جمالت کوبنده میدارش به زبون نیش 

 

 منو میزنی به خاطر زنی که با بهترین دوستت ریخته -

 ......رو همو ازش حامله

 

کنه و ش میباالخره هیوا با گرفتن دهن شکرانه خفه

 کنه.های گشاد شده بهم نگاه میسپاس با چشم

 خوام بمیرم تا این نگاه رو نبینم یعنی باور کرد؟می 
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 د؟نی شک کرنه... یع

 لعنت بهت مهرشاد چیکار کردی با زندگی من؟

 

 گه:بهت زده خیره تو صورتم می

 

 بهترین دوستم؟ -

 

گه، کاش کر شم، کاش کاش بمیرم و نشنوم چی می

زمین باز بشه و برم توش تا این حس حقارت رو 

 نداشته باشم.

 

 اما هیچکدوم نمیشه و اون اسم منفور واسه چندمین 

 .بار امشب توی این خونه با جیغ اکو میشه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 .مهرشاد -

 

سکوتی که جمع رو گرفته وحشتناکه چرا نگاه همه به 

 منه یعنی باور کردن؟

 

ها رو بایدم باور کنن دو تا از هم خوناشون این حرف

زدن جهان با اصرارش به عاشق بود مهرشاد و شکرانه 

 ای که از برگ گل پاک تره.به حرومزاده بودن بچه

 الل خداست.ل ترین ححال 

 

 ده:شکرانه ادامه می
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 این حیوون با اون کثافت تر از خودش از اول با نقشه -

 وارد این خونه شدن عمو که گفت البته اینقدرشو هم

 

 شینه من االن چی شنیدم تجاوز؟دستم روی قلبم می

 ...تونه اینقدر کثافت باشه نهمهرشاد نمی

 

زنه و همه رو شکرانه با گریه به سر صورتش چنگ می

 کنه.نفرین می
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یره خوره و سپاس انگار مُرده، خهیوا با زانو زمین می 

کرانه رنگش با کچ دیوار هیچ تفاوتی نداره، رنگ به ش

 لرزه.زنه و تمام صورتش میلبش به کبودی می

 

کنه بمیرم هام پشت هم صورتم رو خیس میاشک

واسه شکرانه، بمیرم که من مقصر این بالییم که 

سرش اومده، با سکوتم کاش به سپاس گفته بودم، 

 خشم سپاسگفتم اگه نگران کاش به هورتاش می

 و بکشه من مقصرم.بودم، کاش خدا من

 

 کنه.هورتاش با صدای گرفته دهن باز می

 

 ...شکرانه -
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� 
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 ...شکرانه -

 

 رسه که بگه.ده انگار هیچی به ذهنش نمیادامه نمی

کنه و شکرانه گندم مثل ماهی دهنش رو باز و بسته می 

 دوئه.ده و سمت آشپزخونه میهولش می

 

 دوام.دونم با چه توانی من اولین نفر دنبالش مینمی

من از این فرار حس بدی دارم و حدسم درسته،  

ره سرویس چاقوی کنار گاز می شکرانه مستقیم سمت

داره و من با جیغ خودم رو بهش بزرگترینش رو برمی

 رسونم.می
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 گم:گیرم و با التماس میمچ دستش رو می 

 

 .شکرانه تورو خدا همش دروغه گوش کن به حرفم -

 

 کشه.جیغ می

 

 .برو گمشو گشمو عوضی زندگیمو نابود کردی -

 

در دردناکه که دستم زنه اینقضربه ای که به کتفم می

 رم.شه و با یه آخ عقب میشل می
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بره تا تو شکمش فرو کنه اما دستی از چاقو رو باال می

رو گیره و من خودم ی تیز چاقو رو میپشت سرم لبه

 کشم.عقب می

 

 اصلاً نفهمیدم بقیه کی پشت سرم اومدن که االن 

 اینجوری خون از دست هیوا میچکه و شکرانه اصرار

 داره این چاقو رو از تو دستش بیرون بکشه تا خودش

 .رو خلص کنه

 

 گندم توی بغل هورتاش اشک میریزه و هیوا با خشم 

 :فریاد میکشه

 

 واسه خلص کردن خودت اول باید منو بکشی -

 .شکرانه
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زنه و هیوا اون چاقو رو گوشه ای پرت شکرانه زانو می

 کنه.می

شده و کنار شکرانه ای کف آشپزخونه با خونش رنگین  

 زنه.زنه زانو میکه ناله می

 

 میکشم خودمو ...االن نشد یه روز دیگه وقتی -

 .هیچکدومتون نبودین

 

 کنه.ش رو ادا میهاش محکم جملههیوا خیره تو چشم
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 شک نکن همون لحظه دنبالت میام اونم با یه مرگ -

 دردناک که مقصرش تویی شکرانه، پس این فکر

 

زنه و مثل ابر بهار اشک ی هیوا رو چنگ میشکرانه یقه

 ریزه.می

 

 .من نابود شدم هیوا اینا منو کشتن -

 

 گیره.می هیوا سرش رو توی بغلش

 

 .بمیرم برات بمیرم نبینم اشکهاتو -
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 ی زیاد به سکسکه افتادم.از گریه

، با ندیدن سپاس فقط یه لحظه نگاهم به عقب میوفته

کوبم و جیغ م میمیرم با هر دو دست به گونهمی

 زنم:می

 

 سپاس کو؟ -

 

خوره همون چیزیه انگار چیزی که توی سرم چرخ می

کنه گندم رو از خودش ده میکه هورتاش رو وحشت ز

 کنه.جدا می

 

 .یا خدا ...یا خدا خودت بهمون رحم کن -
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که دیگه جونی  دوئه و من با پاهاییسمت بیرون می

 رم.توش نمونده به کمک وسایل آشپزخونه بیرون می

نبودن سپاس خود مرگه وقتی هورتاش به موهاش  

 زنه:چنگ می

 

 .نیست، مهرشادو میکشه، وای وای ...هیوا بدو -

 

دوئن و منم انگار مردم که گوشم سمت بیرون می

 فهمم.کشه و دیگه هیچی نمیسوت می
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ضربان قلبم باالست، حالت گیجی دارم و یه درد 

 زنه.کشنده پشت گردنم تا پس سرم نبض می

ه و دهنم قفل شده، از شنوهام هیچ صدایی نمیگوش

گسیخته ای که تا حاال مثلش رو ندیدم، تا  خشم افسار

 ش نکردم.حاال تجربه

 

 حرکت ایستادم.مات ساختمون روبه رو بی

 کنم کجای کارم اشتباه بوده؟به این فکر می

چه گناهی کردم که این شده تاوانش این زندگی 

جهنمی که قرار نیست هیچوقت روی خوش بهم نشون 

 .هبد
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جوشه و تا کنار رق سرم میکشه، عرق از فقلبم تیر می

 گیره.م راه میشقیقه

 

 گردن به باال تو حرارت داره میسوزه و من دلم 

 میخواد همین االن یه هیجده چرخ تن عصیان زدهم رو

 .له کنه، جوری له کنه که هیچی ازم نمونه

 

 ترجیحم سرمه تا این صداها توش باال پایین نشه، تا 

 بیشتر از این غیرت ورم کرده ای که نفسم رو بریده

 .عذابم نده

 

 هام رو خون گرفته.جلوی چشم

 و آروم کنه؟ هیچی. تونه به غیر از خون منچی می 
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 فقط ریختن خون اون عوضی اونم با دستهای خودم 

 میتونه آرومم کنه، اونم شاید چون من امروز تو

 عمارت با فهمیدن اون کثافتی که تا خرخره توش فرو

 .رفتم مردم

 

 نمیدونم خودم رو چطوری رسوندم به اینجا هیچی از 

 .مسیر یادم نیست

چکه امون داره ازش میدستی به بینیم و خونی که بی

 کشم.می

 

ره ولی به هر زحمتی که هست هام سیاهی میچشم

 شم.وارد البی می
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 یه صدای وحشتناکی مثل خرناس یه حیوون درنده توی 

 .گوشم نعره میکشه

کنه ی وحشتناک که مدام داره تکرار مییه نعره

 بکشش.

 کشمش...می

 

 دستم روی سینهی دردناکم مشت میشه و سمت 

 .آسانسور میرم

 حس میکنم کسی مدام میخواد بهش توجه کنم، شاید 

 مسئول البیه که ازم میخواد بگم با کی کار دارم، ولی

 من بیاهمیت وارد آسانسور میشم دکمهی واحد ده رو

 .فشار میدم

ده طبقه با کشتنش فاصله دارم با کسی که چشمش 

 دنبال ناموس من بوده.
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شه و یه صدا توی سرم چرخ در آسانسور بسته می

 خوره صدای خود عوضیشه تو آسانسور شرکت.می

 

 (.با یار قرار دارم )

 

 .دمهام رو روی هم فشار میچشم

بخند زده ی اون عصبانیت دیوونه کننده لهمیون هم

 بودم واسش خوشحال بودم.

 یارش کی بود خواهرم؟ 

 

 ندازم.رنگ و روم مینگاهی از توی آینه به صورت بی
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خیس عرقم و خون بینیم اینقدر بهش دست کشیدم  

 یه طرف صورتم رو رنگین کرده.

 کاش بعد از کشتن اون کفتار بمیرم. 

 

کف هر دو دستم رو به آینه  ی خشمگینیبا ناله

 وبم.کمی

خوام بهش فکر کنم، نمیسرم رو سمت زمین خم می

ای که با کنم اما دست من نیست که ثانیه به ثانیه

 شه.مهرشاد بودم جلوی چشمم مثل یه فیلم رد می

 

 خوشتیپیهو هزار دردسر، دختره ول کن نیست .چپ )

 (.میره، راست میره، قرار میذاره ببینه منو
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م به دو طرف سرم با کف دست چند بار پشت ه

و زمزمه  دمکوبم و چشمم رو روی هم فشار میمی

 کنم.می

 

 ...لعنتی گمشو از مغزم گمشو دارم دیوونه میشم -

 

گیرم چرا این آسانسور لعنتی با پا روی زمین ضرب می

 رسه؟نمی

 

 اگه قرار باشه با هر کسی که عاشقم میشه رابطهمو )

 (.جدی کنم که االن مرد چند زنه بودم

 

 ...کشم لعنتیپوف می
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 شم.ایسته و خارج میآسانسور می

های خشمگینم اینقدر بلند شده که تو صدای نفس

 پیچه.ناموس عوضی میفضای پاگرد واحد اون بی

 

 جلو میرم و با مشت به جون در واحدش میوفتم پشت 

 ...هم

 صداش بلند میشه، از همون پشت در خفه و نفرت 

 .انگیز

 

 هووووش بابا چه خبره؟ -
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پشت دره شه و قبل از اینکه بتونه بفهمه کی در باز می

 کوبم.ی توانم با سر توی صورتش میبا همه

 

 دردی که توی صورتم میپیچه از درد غیرتم بیشتر 

 .نیست

 

 .داخل که پرت میشه وارد میشم و در رو میبندم 

هاش پارکت از الی انگشتسمت زمین خم شده، خون 

غرم نه خرناس کنه و من میسفید رو رنگین می

می، مثل یه گرگ که از کشم، مثل یه شیر زخمی

 چکه:هاش خون میدندون
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 ناموس من، ناموس تو بود حرومزاده دست گذاشتی -

 .رو ناموس سپاس؟ خونت حلله

 

کنه و من با شنیدن صدام شتاب زده سرش رو بلند می

 خوابونم.ش میمگینم رو دقیقاً تو سینهلگد خش

 

 من امشب این سگ صفت رو میکشم که اگه نکشم مرد 

 .نیستم

 

های کف سالن پرت قبل از اینکه با کمر روی سرامیک

ی دیواره بشه دستش به گلدون بزرگ بامبو که گوشه

خوره و صدای بلند شکستنش گوشم رو اذیت می

 کنه.می
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 هیچ آثاری از ترس توی صورتش نیست، اگه بود 

 اینجوری با اون لبخند دردناکش تو چشمهام خیره

 .نمیشد و زر یا مفت نمیزد

 

 چیه خون جلوی چشمهاتو گرفته ناراحتی خواهرتو -

 کشیدم زیرم؟

 

کنه به فریادم مثل ناقوس مرگه، صورتم شروع می

 کنم.لرزیدن و بهش حمله می

 کنه.کنه دفاع پره و سعی میاز جا می 

 

 .درگیر میشیم به بدترین شکل 
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 پشت هم به هر جایی از بدنش که برسم مشت میزنم و 

 .لگد میکوبم

 

کنه که حس این بین اونم خوب از خودش دفاع می

 ی راستم خورد شده.کنم گونهمی

 

 کشه:فریاد می

 

 کثافت عوضی اومدی تو خونهی من غلط اضافه -

 .میکنی پدرتو درمیارم حرومی

 

کوبم و بلند تر از اون فریاد لگدی به شکمش می

 کشم.می
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 حرومی تویی کفتار داراییمو گرفتی، چیکار به ناموسم -

 داشتی؟

 

صدای بلند موسیقی راکی که از سیستمش پخش 

های اون خواننده مثل شه روی اعصابِ، فریادمی

 کنه.های عصبم رو پاره میی رشتهخنجره که همه

 

کنه ی رونم اینقدر دردآوره که خمم میی پاش روضربه

رو با  پیچونه و منو مهرشاد تو یه حرکت دستم رو می

کوبه و چسبیده بهم شکم به ستون بزرگ گچی می

 کنه.صدای نجسش رو بلند می
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 ناموس؟ -

 کدوم ناموس؟ نسیمی که واسه من بودو تو به زور 

 عقدش کردی؟

 

فیه با پشت شنیدن این حرف واسه طوفان درونم کا

 کوبم.سر تو بینیش می

کشه و دستش رو واسه چسبیدن به بینیش فریاد می

 .کشهعقب می

 

 میچرخم و با لگد بهش میکوبم، تعادلش رو از دست 

 میده روی میز عسلی پرت میشه و تمام وسایل روش

 .با صدای بدی خورد میشه
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 حس میکنم کمرش پر از شیشه خورده شده که از درد 

 .به خودش میپیچه و نالهی دردناکی سر میده

 

 تمام صورتش پر از خونه و از صورت منم خون 

 .میچکه و لباس آبی رنگ اهدایی نسیم گلگون میشه

 

 شه.خوام محکم باشم ولی نمیمی

 گم:کشه و ناله وار میرو می فکر شکرانه من 

 

 حیوون رذل، گوه زدی به زندگیم با خواهرم چیکار -

 داشتی؟

 بیناموس بیهمه چیز اون یه دختر بچهست میدونی 

 چند سال ازت کوچیکتره؟

 .خیلی حیوونی 
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 پارت#۵۰۶
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 کنه چند بار پشت هم.می سرفه

خواد پره و من دلم میکلی خون از دهنش بیرون می

 لبخند بزنم.

 کنه فقط یه کم.کشیدنش آرومم میدرد 

 

 کشم.نفس عمیق می

ام رو بوی خون پر کرده و من احساس خالء هریه

 کنم.می

شم ولی انگار قصد همینه مهرشاد که بمیره آروم می 

خنده و خون دهنش رو مردن نداره که با همون حال می

 کنه.به کنارش تف می
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تی که ی ویسکی گرون قیمدقیقاً کنار بطری شکسته

 ازش ناکام مونده و محتویاتش روی زمین ریخته.

 

 بچه سال دوست دارم، تازه اگه باکره باشه اوفففف چه -

 حالی داد ...وقتی دستو پا میزدو من با همهی توانم

 

ی کثیفش رو ذاره آخر جملهفریاد از روی غیرتم نمی

 بشنوم.

 

 برم.سمتش یورش می
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تونم اینقدر وحشی شده عاً من نیستم، من نمیاین قط 

ش رو خواد با دندونم خرخرهکه دلم میباشم اینقدر 

 بجوام.

 

 :روی سینهش میشینم و مشت میکوبم و فریاد میکشم 

 

 خفه شو حروم زاده، خفه شو عوضی بیناموس -

 .میکشمت

 

 کنه.ها داغم رو کم نمیکنه، این مشتآرومم نمی

 دارم.که کنار مبل افتاده رو برمی ایظرف مسی
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چرخونه و ش رو به راست میفهمه و سرقصدم رو می

ی توانم طرف چپ صورتش من اون ظرف رو با همه

 کوبم.می

 

 صدای خورد شدن استخون گونهش و فریاد پر دردش 

 .توی گوشم میپیچه

 

 کثافت به خواهر من دست زدی سپاس نیستم اگه زنده -

 .بذارمت

 

گیرم و با تمام ه با فحش رکیکم گلوش رو میهمرا

 دم.توانم فشار می
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 قصدم خفه کردنشه و کبودیه صورتش اینو خوب نشون 

 .میده

 

 تو یه لحظه با زیر دستی شیشهای کوچیکی که کنارش 

 افتاده توی سرم میکوبه من گیج شده دستهام از دور

 .گلوش باز میشه

 

در خشمگین هستم که خواد پسم بزنه ولی من اینقمی

زنم و فتم میاحریفم نشه، با آرنج به جون صورتش می

 کشم.فریاد می

 دم.زنم و فحش میمی 

 

 نمیدونم چقدر میزنم؟ 
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 فقط میدونم دیگه نایی ندارم و مهرشاد جونی براش 

 .نمونده

 بیحال مثل جنازه افتاده و من با یه فریاد دیگه از جام 

 .به سختی پا میشم

 

 ...بمیر الشی حیوون -

 

ی متعفنش زهبزاق دهنم رو به همراه خون روی جنا

 کنم.کنم و بهش پشت میپرت می

خورم و با کمک ستون دارم تلو تلو مییه قدم که برمی 

 کنم.تعادلم رو حفظ می
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چند بار پشت هم سرم رو تکون می دم تا از دست 

 این سرگیجه خالص بشم.

 

 تونم.ه باید طی کنم و نمینگاهم به دره و مسیری ک

 

با درد وحشتناکی  شهنفس عمیق کشیدنم مصادف می

گشاد شده از  پیچه و من با چشمکه توی کتفم می

ی بزرگی که روبه رو وصله مهرشادی که اون آینه

 زنم:بینم و فریاد میشیشه رو توی کتفم فرو کرده می

 

 .آخخخخ ...لعنتی حیوون -
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 پارت#۵۰۷
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کنم دستش رو بگیرم ولی درد انقدر زیاده که سعی می

 ونم.تنمی

پیچونه و من فریاد دوباره ای شیشه رو توی کتفم می 

 کشم.یاز درد م

 

 کشه دقیقاً به قلبم.اون خنجر می

 آخ قلبم...

 

 نسیم بهت گفت دستمالیش کردم؟ -

و کشیدمش زیرم؟ گفت اون گردن گفت اومد اینجا

و غرق بوسه کردم آخ که چه لذتی بردم. خوشبوش

 ه.همیشه چشمم بهش بود هر ثانی
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خوابیدم به یاد اون بود هزار بار تو اصالً وقتی می

و بوسه بارون کردم هزار بار ن تن بلوریشتصوراتم او

 باهاش خوابیدم عوضی...

 

هام رو گرفته، به معنای واقعی خونه که جلوی چشم

 و بوسیده؟نسیم من

 

کوبم و به محض پرت با آرنج ضربه ای به صورتش می

رم، برش ی شیشه میشدن سمت بزرگترین تیکه

ون برم و اولین ضربه رو همدارم سمتش یورش میمی

 کنه.جور که روی زمین افتاده با ساعدش مهار می
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 حس میکنم نوک تیزش به استخونش هم نفوذ کرده که 

 .از درد زوزه میکشه

 ...نه آروم نشدم باید بمیره فقط مرگ همین 

 

شه گلوش میکشم و اینبار مقصد شیشه رو بیرون می

کنه خودش رو شه که سعی میاما انگار متوجه می

ه اما اون شیشه دقیقاً به تخم چشم چپش نجات بد

 شه.ره و با فریاد دردناکی ساکت میفرو می

 

 کشتمش....

 

 شم.دارم و از جام پا میدستم رو برمی
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خیره به اون جنازه و خونی که از چشمش بیرون  

 رم.زنه عقب عقب میمی

 

 تمام صورتم پر از قطرههای عرقه که با خون قاطی شده 

 .چشمهام تار میشه و از درد کتفم لبم رو میگزم

 

 کشتمش.....

 

تلو تلو خوران با کمک وسایل خونه خودم رو به در 

 رسونم.می

 

 روی تمام وسایل خونه رد دستهای من و خونم باقی 

 .مونده
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م تا از معدهخونریزیم شدیده و یه چیزی قصد داره 

 دهنم باال بیاد.

 

یوایی که به محض باز کردن در با هورتاش و ه

 شم.زنن مواجه میسراسیمه از آسانسور بیرون می

 

ی یه زن که احتماالً از اهالی صدای هین ترسیده

 شنوم.ساختمونه رو می

دونم خونه که راه دیدم رو بسته یا بینم نمیتار می 

 اشک.
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کوبه و هیوا به سر خودش می هورتاش دو دستی تو

 شینه.کمک دیوار روی زمین می

 

 .یا حسین یا حسین -

 

 زنم.تونم صاف کنم اما لبخند میم رو نمیکمر خمیده

شه هام آویزون میخون قاطی شده با بزاق دهنم از لب

 چکه:و روی زمین می

 

 .کشتمش -

 

 .یا خدا -
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 کنه.گه و خودش رو داخل پرت میهورتاش اینو می

 

 .زنگ بزنین پلیس زود احمدی بدو میگه کشتمش -

 

نا به مردهایی که پشت هم دارن حرف اعتهیوا بی

 شه.زنن از جاش پا میمی

 گیره.کنارم میاد و زیر بغلم رو می

 ره روی اعصابم.ش میصدای فین فین گریه 

 نالم پر درد:می

 

 تو چه جور عاشقی بودی که مواظب معشوقت -

 نبودی...؟ "گریهش شدید تر میشه و من با اشکهایی

 که پشت هم روی صورتم میباره ناله میزنم یه نالهی
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 پر درد مثل نوحه خوندن یه پدر سر مزار بچهش من

اً همون حال رو دارم "من چطور برادری بودم که  دقیقا

 حواسم به پارهی تنم نبود؟

 

 .آروم باش داداش -

 

ن وزنم رو ندارن که زمین دیگه زانوهام توان نگهداشت

 زنه.خورم و هیوا هم زانو میمی

 

 ...چطوری آروم باشم ناموسمو دریده هیوا گفت گفت -

 

 گم دست خودم نیست.چیزهایی که می

 کنم.تو تمام تنم احساس خواب رفتگی می 
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حس آدمی رو دارم که زیر آب گیر گرده و نفس کم 

 آورده.

 

 .حالم بده خیلی بد میخوام جونم رو باال بیام عق میزنم 

 

 .میخوام زندگیو باال بیارم هیوا -

 

 زنم.عق می

 

 .میخوام هر چی شنیدمو دیدمو باال بیارم -

 

 زنم و باالخره خون باال میارم.عق می
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کشه و من با داغی سرم و لرزشی که هیوا فریاد می

دیگه  شم و امیدوارمتنم رو گرفته از این دنیا کنده می

 چشم باز نکنم.

زندگی  خدا اینو بهم بدهکاره. من بریدم و دیگه توان

 کردن ندارم.
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 پارت#۵۰۸

 

**** 

 

 

نگاه اشکیم به سپاسه، اونم خیره به منه ولی با نفرت، 

 کنه.لم رو بد مییه نفرت عمیق که حا

 کوبه، اصالً درد داره.قلبم کند می
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 دهن باز میکنم تا چیزی بگم که صدای جیغ سلطان 

 .خانوم اجازه نمیده

 

 .نه سپاسسس -

 

شینه و به صورتم چنگ هر دو دستم روی گوشم می

 زنم.می

زانوهام به رعشه میوفته و تحمل وزنم برام سخت  

 شه.می

 

 سرباز حلقهی طناب ضخیم رو دور گردن سپاس 

 .میندازه و من حس میکنم راه نفسم تنگ میشه
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اً توی جهنمم و حس میکنم آتیش از همه طرف   من دقیقا

 .محاصرم کرده که تنم اینقدر میسوزه

 

 دهنم رو باز میکنم تا حرف بزنم ولی نمیشه انگار اون 

 طنابی که کمر به قتل سپاس بسته دور گردن منه، یه قدم

 :جلو میرم و سخت زمزمه میکنم

 

 سپاس؟ -

 

رت چرخه و با نفهای خوشرنگش سمت من میچشم

کنه، غرشش دلم رو به درد میاره به سر تا پام نگاه می

 شه.هام سرازیر میو اشک از چشم

 

 .تقصیر تو بود -
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رم که نور وحشتناکی دقیقاً از یه قدم دیگه جلو می

و من دستم رو  تابهپشت سر سپاس تو چشمم می

کنم، لعنتی این چه نور جهنمیه که هام میسپر چشم

 کنه؟داره کورم می

 

 نور قطع میشه و من با ولع به سپاس خیره میشم، من 

 امید دارم مرد دوست داشتی من بابای آرامشم قرار

 .نیست اعدام بشه

 

گیره، کت و شلوار مرد تنومدی کنار سپاس قرار می

 تشه.تنشه و یه برگه دس

 کنه، با صدای رسا و بلند.شروع به خوندن می 
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 ...بسم هللا رحمان رحیم طبق قانون -

 

 گیرم.محکم گوشم رو می

خوام اون حکم اعدام رو خوام بشنوم، نمینمی 

 خوام اون انگ قتل عمد رو بشنوم.بخونن، نمی

 

 .حق با سپاسه، تقصیر منه 

 نگاهم به زمینه که صدای مردونهش رو میشنوم، از 

 ،پس همون دستهایی که با قدرت گوشم رو فشار میده

 هیچ صدایی نیست فقط صدای سپاسه، پر از درد، دردی

 .که به قلبم نیشتر میکشه

 

 .سرتو بگیر باالو به من نگاه کن -
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 کنم.نگاهش می

 گه و منلبخند داره، دیگه از اخمش خبری نیست می 

 کشه.رو می

 

 آخرش منو کشتی؟ -

 

 دم.ترسیده و حراسون سرم رو تکون می

  

 نه نه من نکشتمت. -
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ی مثبت ه و سرش رو به نشونهگیرلبخندش عمق می

 ده.تکون می

 

 .چرا ...تو کشتی، خونم رو دستهاته خوب نگاه کن -

 

کنم هام رو بلند میندازم و دستسرم رو پایین می

نگاه هام رو رنگین کرده وحشت زده به خونی که دست

 کنم.می

های کنم سپاس دقیقاً روبه رومه دستسر که بلند می 

ضربه و اون چاقویی که توی  خونیش رو روی جای

 ناله:ده و میشکمش فرو کردم فشار می
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 کاش یه بارم که شده به من به چشم اجبار نگاه -

 ...نمیکردی آخ

 

 .گیرمش میم رو از صورت گرفتهنگاه وحشت زده

 طی کرده بودم؟من چه غل 

م و چرا مگه من من کشتمش سپاس و بابای بچه 

 عاشقش نبودم؟

 

کنه، کنه، احساسم درد میم قلبم درد میکنحس می

هام واسه خودم نیست از دهنم بیرون میاد ولی جمله

گیره چیزهایی که خیلی ناخودآگاه ذهنمه که تصمیم می

 وقت پیش بارها بهش فکر کردم ولی هیچوقت نگفتم.
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 چرا االن دارم میگم!؟ 

 رو اعدام کنن؟ چرا االن که همه منتظرن تا مرد من

  

 ترین اجبار زندگیم بودی ولی...و دردناکت -

 

 ده.زنه و سرش رو با درد تکون میپوزخند می

 

 من روی دردات مرهم گذاشتم نسیم، خودم درد کشیدم -

 تا تو آرامش داشته باشی، یعنی هیچوقت منو نخواستی

 

 ریزم.اشک می

 بارم.من االن خود ابر بهارم، می 
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هام با قطره قطره خونی که از تن این مرد اشک 

 شه. چکه همراه میمی

 

 یه وقتهایی مرهم بعضی از زخمها مثل نمک پاشیدن -

 میمونه، تو به زخمهام نمک پاشیدی سپاس ولی

 میخوام که باشی، بمون باشه؟

 

های خونیش رو دو زنه هر دو دستلبخند پر دردی می

ش رو تو صورتم چرخ هاذاره و چشمطرف صورتم می

 ده.می

 

کنه ولی با ولع جمالتش بوی خون حالم رو خراب می

 بلعم.رو می
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شه که یه صدای تیک تیک آزار دهنده تو سرم اکو می 

کنه و من زمزمه صدای سپاس رو دور و نزدیک می

 کنم خفه شو دیگه...می

 

 تو شدی قلبم نسیم، من وقتی بهت گفتم قلبم یعنی تو -
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 پارت#۵۰۹

 

 

 ذارم. دستم رو روی دستش می

دم تا حجم زیاد اشکی هام رو روی هم فشار میچشم

 ی چشمم خالی بشه.که جلوی دیدم رو گرفته از کاسه
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 سپاس نذاشتی برم ...گفتم ولم کن نکردی ببین چی -

 ،شد؟ من کردم، من کشتمت، هم تو رو هم شکرانه رو

 

خوره و من با جیغ دردناکی کنارش با زانو زمین می

 .شینممی

 

 من چیکار کردم سپاس؟ -

 تو رو خدا من فقط میخواستم برم چرا بهت چاقو زدم 

 چم شده؟

گم من... سپاس تو جون منی به خدا راست می

خمیت کردم؟ خوام خار به پات بره، چرا خودم زنمی

 میرم وای...حالم بده دارم می
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 کشه.هام میدست خونیش رو روی چشم

 

 .عاشق این زمردهات بودم نسیم، تو قلبمو کشتی -

 

 دم...سرم رو تند تند تکون می

 

 .نه نه ...نگو نکشتم، داری حرف میزنی -

 

 االن حرف میزنم، چند دقیقه دیگه چهار پایه که از -

 

 نسیم؟ -
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 گیرم.سرش رو توی بغلم می

 

 نسیم؟ -

 

کنه این زن کیه زنم، کی داره صدام میتند تند لب می

 و سپاس؟ی منوسط مکالمه

 

 ...نه، نه ...من نمیذارم بمیری سپاس ...نمیر توروخدا -

 

 نسیم جان؟ -

 

روی کنم سپاس بندم باز که میرو با درد می هامچشم

کنم سمتش ست دست خونیم رو دراز میپایهاون چهار
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زنه و ی زیر پاش لگد میمرد کناری به چهار پایه

صدای خر خر از روی خفگی سپاس با جیغ من یکی 

 شه.می

 

 ...سپاسسسس -

 

 .نسیم پاشو خواب میبینی -

 

 شینم.شتاب زده روی تخت می

در داخل ق نیمه تاریکه و باریکه نور کمی از الی اتا 

 تابیده.
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 با یه نگاه سر سری میفهمم توی اتاق خودمم و اون 

 صدای تیک تیک اعصاب خوردکن از سرمیه که به دستم

 .وصله

 

 خوبی؟ -

 

چرخم و با آستینم سمت گندمی که پشتم نشسته می

 کنم.عرق صورتم رو خشک می

 

 سپاس؟ -

 "لبش رو میگزه و من بیقرار نگاهش میکنم"

 دم خبر داری ازشون؟چی شده گن
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گیره و با صدای محزونی دستم رو توی دست می

 گه:می

 

 ببین هول نکن هورتاش زنگ زد سپاس خوبه یعنی -

 ...خوب میشه ولی

 

تونم لرزشش رسه و با چونه ای که نمیجونم به لبم می

 نالم:رو مهار کنم می

 

 ولی چی؟ -

 

 .ولی مهرشاد انگار وضعیت خوبی نداره -
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 کشم.دونم چرا ولی نفس راحت مینمی

کنه. سپاس من گفت خون خواب و باطل میمامان می 

 قرار نیست اعدام بشه.

 پرسم.دم آروم مینفس راحتم رو که بیرون می

 

 همین که زندهست خوبه مگه نه؟ -

 

 آره، ولی هورتاش میگفت خیلی داغونه "حرصی تر -

 .ادامه میده "کاش مرده بود البته، عوضی لجن

 

 سپاس کجاست؟ -

 

 ده.ده و بغض دار ادامه مینفس عمیقش رو بیرون می
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 .هر دو شون بیمارستانن -

 

 گم:پرم و وحشت زده میاز جا می

 

 سپاس چرا؟ -

 

 آروم باش نسیم این همه هیجان واسه بچه خوب نیست -

 چرا اینجوری میکنی؟

 

 گه، اون سرم لعنتی رو ازدم چی میت نمیدیگه اهمی

کشم و به جیغ جیغ گندم اهمیتی نمیدم، با دستم می

یه دیتمال جاش رو فشار میدم و سمت کمدم قدم 
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زنم و برمیدارم، اولین مانتویی که دستم میاد رو تن می

 سمت در راه میوفتم.

 

 کنه.راهم رو سد می

 

 کجا؟ -

 

 .پیش سپاس -

 

 ...نمیشه نمیتونی ببینیش پلیس -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ونم ولی چه اهمیتی داره حتی اگه ختا ته ماجرا رو می

نبینمش هم همون که توی اون هوا نفس بکشم برام 

 کافیه.
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 پارت#۵۱۰

 

**** 

 

 

 

کنم دارم لرزه، انقدر سردمه که فکر میثل بید میتنم م

 زنم.یخ می

اما من هوا خوبه، خنکه، نه اونقدر که تنم رو بلرزونه 

 خوره و چلیک چلیک صدا میده.هام به هم میندندو
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 همش از استرسه، استرس برخوردی که فکر میکنم 

 .قراره باهام بشه

 

ش از تهپرستار با لباس سفید رنگ و اون صورت خس

 زنه.گذره و بهم لبخند میکنارم می

و نیمه ای بهش جوابش رو به زور میدم و لبخند نصفه

 زنم:می

 

 نفس عمیقم رو بیرون میدم و وارد بخشی میشم که 

 .سپاس توش بستریه

رسونم و با صدای ضعیفی خودم رو به استیشن می

روبه همون پرستاری که با لبخند از کنارم گذشت و 

 گم:ینجاست میاالن ا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 سپاس نیکزاد کدوم اتاقه؟ -

 

کنم های کیبورد رو فشار میده و من سعی میدکمه

پیجری که مدام دکتر عبدلی رو پیج  حواسم رو از اون

کنه بگیرم و به اون دختر با موهای مشکی فرش می

 بدم.

 

کنه و با خودکار تو دستش اشاره سرش رو بلند می

 کنه.می

 

 .دست چپ، انتهای راهرو، اتاق ۲۰۳ -
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درنگ با قلبی که داره از دم و بیسرم رو تکون می

 زنه راه میوفتم.م بیرون میسینه

 

ست که هام پر از شیشه خوردهکنم تو چشممیحس 

 سوزه.اینجوری می

 

 بینم.چرخم و از همینجا انتهای راهرو رو میبه چپ می

پشت هورتاش و سلطان خانوم کنار هم و دو تا سرباز  

 در یه اتاق ایستادن و احتماالً مرد من اون توئه.

 

خوام یه قدم به جلو بردارم که چیزی به قلبم چنگ می

 و مقصر بدونن چی؟زنه اگه منیم
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 .یه قدم عقب میرم 

کشم و پشت دیوار پنهان دستی به چشمای خیسم می

 شم.می

 

اً توانش رو ندارم که برم توی چشمشون   نه من واقعا

 نگاه کنم، حتی اگه یه نگاه سرزنش آمیز به من بکنن

 .میمیرم

 

 چرخونم.سرم رو به چپ می

ی دیوار آبی رنگ گوشهکمی اون طرف تر روی صندلی 

های و چشمپیر مرد عصا بدست نگاه متعجبش به من

گیرم و محکم ی شال آبیم رو باال میخیسمه، گوشه
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کشم تا سدی بشه واسه این هام میروی چشم

 هایی که جلوی دیدم رو گرفته.اشک

 

 .من همین االن سپاس و میخوام 

آروم بوسه خوام الی بازوهاش وقتی موهام رو میمی

خوام بهم بگه زمردم، پشت هم تکرار کنه بشم. می

 شربت قندم تا ضعف کنم....

 

 

 نمیدونم این حس مزخرف از کجا میاد ولی فکر می کنم 

 که قراره بگن من باعث شدم که این اتفاق بیوفته، قراره

 تو چشمهام خیره بشن و با سیلی بگن مهرشاد به خاطر

 .تو این کار رو کرده
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 لبم رو میگزم و مثل همیشه به تنها کسی که هم دردم 

 بوده و هم درمونم پناه میبرم و شمارهی عمو رو

 .میگیرم

 .مثل همیشه منتظرم نمیذاره 

 

 نسیم؟-

 

و کنم که عمو تا حاال صدای مندارم به این فکر می

 بدون ناله شنیده یا نه؟

 فکر نکنم... 

 

  عمو؟-
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 جان عمو چی شده باز؟ گریه میکنی؟-

  

 کنم.هارو ادا میزنم و با درد جملهاشکم رو پس می

 

 عمو بدبخت شدم، آخرش اون مهرشاد لعنتی گند زد به -

 ..زندگیم .عمو بیا تو رو خدا

 

 گه:یرون میده و محکم میعمو نفس عمیقش رو ب

 

  بگو ببینم چی شده؟-

 

 عمو بیمارستانم، بیا پیشم، تنهام، می خوام باهات -
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صداش نگران میشه و من از سر و صدایی که اون ور 

فهمم که نیاز به التماس رسه، میخط به گوشم می

وفته تا بیشتر نیست، عمو همین االنم داره راه می

 خودش رو به من برسونه

 

  بیمارستان چیکار می کنی حالت خوبه؟-

 

 من خوبم ولی سپاس...نمیدونم چشه...یعنی جلو -

 .نرفتم، میترسم، تو بیا ...تو رو خدا دلم داره میترکه

 

 .کدوم بیمارستان؟ بگو اومدم -
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آدرس بیمارستان رو بهش میدم و گوشی رو قطع 

 کنم.می

 

کنم که توی اتاقی که ندازم فکر مییین میسرم رو پا

چند متر دور تر از منه، سپاس با چه وضعیتیه، یعنی 

 ؟چقدر آسیب دیده

 

 نکنه اتفاق بدی براش افتاده باشه؟

وای خدا عمو زودتر بیاد، من با این فکرا دیوونه  

 میشم.

 

 کشم.تند تند به چشمام دست می
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ه، حس سوزانقدر دست کشیدم که تمام پلکم می

 کنم یه الیه پوست زیر چشمم رفته.می

 

 میخوام سرم رو به چپ، به سمتی که عمو قراره بیاد 

 بچرخونم، میدونم خیلی زوده اما طاقت ندارم به محض

 .بلند کردن سرم صدای هورتاش شونههامرو میپرونه

 

 نسیم جان؟-

  چرا اینجا ایستادی؟ 

 

ه بغضم بیشتر پرسبا دیدن هورتاش سوالی که ازم می

 هام رو به هم فشار میدم.میشه و لب
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م رو مهار کنم، خیره تو تونم لرزش چونهنمی 

 زنم.اش لب می های خستهچشم

 

  سپاس من کجاست؟ -

 

های دونم که االن دقیقا شبیه به دختر بچهخوب می

گناهکار شدم، همین هم باعث میشه که لبخند بزنه با 

 کنه.دست به ته راهرو اشاره می

 

 .نگران نباش حالش خوبه بهتره بریم پیش زنعمو -

  

شه دلم قرص کنه باعث میاینکه برخورد بدی نمی

 .بشه
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 شم.گریون سرم رو تکون میدم و باهاش همراه می 

سمت سلطان خانوم راه میوفتم، چند قدم مونده بهش  

ش کنه و با دیدنم چونهبرسم که سرش رو بلند می

هاش رو از هم باز لرزیدن، دستکنه به شروع می

 ناله:کنه و میمی

 

 .آخ نسیم اومدی مادر؟ ببین چی به سرمون اومد -

 

ی سوزناکم ادامه برم و به گریهپناه می به آغوشش

 میدم.
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 پارت#۵۱۱

 

 

**** 

 

 

 اینقدر ناخونم رو جویدم که رسیدم به گوشتش.
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های صبحه و این دو تا پنج ساعته اینجاییم، نزدیک

ی ورود به هیچکدوممون رو سرباز به هیچ وجه اجازه

 دن.نمی

 

نداره و  گریه زاری، ناله، خودزنی هیچی روشون تأثیر

المالقاته یه لحظه از روی  گن ممنوعاینکه می

 ره.زبونشون کنار نمی

 

عمو عصبی از اتفاقی که افتاده مدام تو راه رو قدم 

هایی که توی جیبش فرو زنه و هورتاش با دستمی

کرده و سر پایین انداخته به دیوار رو به رو مون تکیه 

 زده.
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عمو پرهام هر  ریزه وسلطان خانوم ریز ریز اشک می

بار با یه نگاه بهش ال اله اال اهلل رو زمزمه  چند دقیقه یه

ره و اون کنه و با یه پوف بلند بهش چشم غره میمی

خوام گناهن ولی میدونم بیدو تا سرباز، با اینکه می

 سر به تنشون نباشه.

 

اینقدر سفت و سخت پشت اون در ایستادن انگار ما 

 رو فراری بدیم.اینجا نشستیم تا سپاس 

 

 .لبهام رو بهم فشار میدم 

اً رو به روی یکیشون   بیطاقت از جام پا میشم و دقیقا

 :میایستم حتی بهم نگاه نمیکنه اما من بغض کرده میگم
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 خواهر داری؟ -

 

کنه و نگاه من روی اون غبغب آویزونش اخم می

 شینه، زیادی چاقه.می

 

 ...ندارم -

 

 ارم.ذم میو دستم رو روی سینه دمسرم رو تکون می

 

 من خواهرت یه خواهر بدبخت از همه جا بریده که -

 همهی امیدش به برادرشه تا یه کاری برام بکنی برادری
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ده و من قلبم زیر و اون یکی کمی گستاخانه جواب می

 شه.رو می

 

 خانوم شوهرت به خاطر اقدام به قتل تحت نظره طرف -

 .نمرده، اگه بمیره میشه قاتل

 .چطور اجازه بدم بری خطرناکه 

 

چی؟ این مزخرفات رو داره در مورد سپاس مهربون 

 گه؟من می

مردی که تنها بدیش فقط و فقط کنترل نکردن 

 خشمشه.

 گم:کنم و عصبی میبا اخم نگاهش می
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 ...شوهر من قاتل نیست شما از هیچی خبر ندارین -

 

کشه و صدای هیس رو می عمو کنارم میاد و بازوم

شنوم که قطعاً با اون گفتن با اخطار هورتاش رو می

سربازه، اونم مثل من طاقت نداره کسی درشت بار 

 سپاس کنه.

 

 ...هیششش بیا اینور عمو -

 

کنم پشت هم آب دهنم چرخم و نگاهش میبه چپ می

بتونم محکم سر دم تا بغضم رو فرو بدم و رو قورت می

 حرفم وایستم.
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 اگه من االن سپاسو نبینم میمیرمو خون بچهی توی -

 .شکمم میوفته گردن این دو تا عمو

 

 

کنه آرومم ذاره و سعی میهاش رو روی هم میچشم

 کنه.

 

 .آروم باش دخترم -

 

 چطوری آروم باشم همهی تنم درد میکنه عمو دارم -

 .میمیرم میخوام سپاسو ببینم
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د و کمی عصبی رو به سرباز بد اینبار هورتاش جلو میا

 توپه.اخالق می

 

 نمیبینی حالشو؟ -

 یه ذره وجدان نداری؟ حاملهست، استرس براش خوب 

 .نیست، بذار بره شوهرشو ببینه

 .شما هم که اینجایی، قرار نیست از پنجره هم فرار کنن 

 .زندانیتون آشو الشه پای فرار نداره

 

که تپله صورتش گرفته بینم شه و میکم سرازیر میاش

 کنم.شه و من سوء استفاده میمی

 

 تو رو جون عزیزت، به خاطر بچهم بذار برم تو دو -

 ...دقیقه اصلاً یه دقیقه بذار ببینمش
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خواد اعتراض کنه که اینبار همکارش اون یکی باز می

 ده.اجازه نمی

 

 .فقط یه دقیقه زود بیا بیرون -

 

هام شه چشمه باعث مینور امیدی که توی دلم نشست

 برق بزنه.

 

 .مرسی مرسی -

 

 کنم.رم و الی در رو باز میبا عجله سمت جلو می

 کشه.رو می استرس داره من
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ی ورود گرفتم، دارم به این حاال که با بدبختی اجازه

کرده هارو باور کنم که اگه تمام این تهمتفکر می

 ر کنم؟باشه باید چیکا

 

 سرم رو داخل میبرم و میبینمش و میمیرم حس 

 ،میکنم تمام اتاق با کل وسیلههاش توی سرم فرود میاد

 وقتی چشمهام روی دست زخمیش که با دستبند به

 .میلهی فلزی تخت بسته شده خیره میمونه

 

 لبم رو محکم گاز میگیرم تا صدای گریهم از خواب 

 بیدارش نکنه، سرش سمت پنجرهست و صورت

 .مردونهش رو نمیبینم

 

 سمتش قدم برمیدارم، بمیرم و روی تخت بیمارستان 

 .نبینمش
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 .آخ ...عزیزم دستش االن خشک شده 

 

 رسم.بهش می

لباس آبی بیمارستان تنشه و پتوی کرم رنگ تا  

 شکمش رو پوشنده.

ی استرسی که از برخوردش توی تنم نشسته با همه 

ی که به م نمیاره و دستم رو روی دستقلب عاشقم دوو

 ذارم.تخت بسته شده می

 

های من که حرارت دستش با سرمای وحشتناک دست

از استرس قندیل بسته تضاد زیادی داره و همین که 

 شه.کنم دلم قرص میاین گرما رو حس می
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چکه و وارد نیم نگاهی به سرمی که تند تند داره می

به گردن کبودی که جلوی ندازم و باز شه میرگش می

 دوزم.ه چشم میدیدم

های بلوزش بازه و باند سفید رنگ دلم رو دو تا از دکمه 

 به درد میاره.

 چی به سرش اومده؟

 

 شه.طاقتم تموم می

اصالً مهم نیست چه برخوردی باهام بکنه من االن 

ی دنیای منه رو های آبی که همهخوام که اون چشممی

 .باز و بهم نگاه کنه

 برم.سرم رو کمی پایین می
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 سپاسم...؟ -
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 پارت#۵۱۲

 

 

 

 

 ...سپاسم - 

 

صدام اینقدر گرفته و تو دماغی هست که خودم رو هم 

 خوره.اس تکون ریزی میکنه و سپمتعجب می

 مگه من چقدر گریه کردم که این شده حالم؟

 

 کنم.کنم و یه بار دیگه صداش میگلوم رو صاف می
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 سپاس بیداری؟ -

 

رسه که سرش با اینبار صدام واضح به گوشش می

چرخه و من با دیدن اون صورت کبود و مکث سمتم می

 .میرمپر از زخم واسه هزارمین بار تو امروز می

  

 نسیم...؟ -

 

کنم، چکه و فشاری به دستش وارد میاشکام می

هاش پر از زخم همونی دستی که روی بند بند انگشت

 و خراشه.
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 جان نسیم؟ بمیرم برات خوبی؟ -

 

شه و کنه و یهو صورتش جمع میکمی خیره نگاهم می

 ناله:با گریه می

 

 .نسیم کشمش، من آدم کشتم -

 

ش خون گریه کنم یا ونهدونم از هق هق مردنمی

آرومش کنم. چه درد بزرگیه که مردت تکیه گاهت 

اینجوری جلو روت هق هق کنه و تو هم نظاره گر باشی 

کاری از دستت برنیاد، چی بگم تا آروم بشه، چطوری  و

 مرهم دردش بشم؟
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کنم و جلو میرم، هر دو دستم رو هام رو پاک میاشک

های به چشمذارم و تندتند دو طرف صورتش می

 کشم.خیسش دست می

لعنت به دستی که روی صورتش نشسته و اینجوری 

 باعث کبودی و ورمش شده.

 

 .نه نه، نمرده، زندهست، خدا لعنتش کنه، زندهست -

 .توی همین بیمارستانه دو تا طبقه باال تر به خدا زندهست

 

هاش با سرعت بیشتری گیره و اشکلبش رو گاز می

 چکه.روی صورتش می

چی به سر مرد محکم من اومده که اینجوری ناله  

 زنه؟می
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 .دروغ میگی ...ُمرد، من دیدم مرد، نفس نمیکشید -

 

بوسم کمی کنار شم و پیشونیش رو چند بار میخم می

 تر از زخم عمیق روی ابروش.

 

 .به خدا دروغ نمیگم، به جان خودم، به جان آرامش -

 

ش میده، مات نگاهم انگار اسم آرامش تکونی به

 زنه:کنه و با صدای پایین لب میمی

 

 مرگ سپاس؟ -
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کشم و از سوزششون هاش میباز دستی به زیر چشم

 م جمع میشه.صورت

 

 نسیم بمیره نبینه نبودنتو، آره زندهست حالش وخیفه -

 .ولی نمرده

 

 کشه.لب پایینش رو زیر دندونش می

با دست آزادش  نفس عمیقش رو از سینه بیرون میده و

 کشه.به بینیش دست می

 

 ،نمیدونم از نمردنش خوشحال باشم یا ناراحت -

 .بیشرف پست
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کنم، با پشت دست و یهای خیسم رو خشک مچشم

آستین مانتوم کاری که ازش متنفرم ولی االن این 

 ذاره من سپاسم رو ببینم.ها نمیاشک

 

 خداروشکر که زندهست سپاس، اگه چیزیش میشد -

 چطور باید جبرانش میکردیم؟

 

 کنه.چرخونه و نگاهم میسرش رو می

هاش دلم رو کشه و اخمابروهاش رو توی هم می

 و مقصر بدونه چی؟کنه، اگه االن منآشوب می

 میرم.میرم، اینبار واقعاً میمن می

 

 تر از جهنمچه برزخ وحشتناکیه وحشتناک
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این مرد  گه خود آرامشهاما صداش و چیزی که می

 ی آرامش منه.همه

 

 کی به تو اجازه داده اینجوری گریه کنی تو مگه حامله -

 نیستی؟
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 پارت#۵۱۳

 

 

خوام م هم میندازم، هم شرمندهپایین می روسرم 

 نفس راحت بکشم ولی باید بگم باید حل بشه.

 

 ...سپاس اون حرفها -
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 کنه.ای قطع میحرفم رو با صدای گرفته

 

 .در موردش حرف نزن -

 

گیرم و با دست ش گذاشته رو میدستی که روی سینه

 کنم.راستم صورتش رو نوازش می

 

 ...فقط میخوام باور کنی دروغه من اصلاً با مهرشاد -

 

ره و خیره به اخمش مثل خنجر توی چشمم فرو می

 گه:هام با لحن کوبنده ای میچشم

 

 چی شد که فکر کردی من بهت شک میکنم زمرد؟ -
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 هاش.شم توی چشمخیره می

زنه و من فهمه چقدر حالم بده که لبخند میانگار می

شه و خون کمی ازش میبینم که زخم روی لبش باز می

 جوشه.می

 

 نمیدونم ...اون حرفها، اون نگاههای مطمئن من -

 .داغونم سپاس، فقط میخوام تو منو باور داشته باشی

 

 زنده موندن یه آدم به نفس کشیدنش وابستهست، نفس -

 شدی برام نسیم، چطور باورت نکنم؟
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د چکه و من تو اوج درهام میهای اشک از چشمقطره

زنم، همین کافیه، حاال دیگه واسه ساختن لبخند می

 دم.این زندگی جونمم می

رو قبول داره، بهم اعتماد داره  همین که سپاس من

 واسم کافیه.

 

 این چند ساعت از مرگم سخت تر بود، وقتی به این -

 فکر میکردم که مثل اون موقعها بدون سند حرفشونو

 .باور میکنی، میخواستم زمین دهن باز کنهو برم توش

 

هاش رو ده و لبتکونی به دستی که دستبند بهشه می

 کنه.جمع می
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 احمق بودنمو یادآوری نکن عمر سپاس، قرار نیست -

 اینقدر نادون باشم که یه اشتباهو دو بار تکرار کنم وقتی

 .میدونم تو چقدر پاکی

 

با عشق وصف نشدنی خیره بهشم که واسه جابه جا 

ده که صورتش از درد جمع ونی به خودش میتکشدن 

 کنه.شه و آخ بلندش دلم رو زیر و رو میمی

 

 ...آخ -

 

 ذارم.دستم رو روی شکمش می

 

 چی شد حالت خوب نیست؟ درد داری؟ -
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 کنم.و صدا میاالن دکتر

 

گیره و خوام سمت در برم که ساعد دستم رو میمی

 کنه.هاش رو ادا میدردمند جمله

 

 بیشتر از هر چیزی االن بغلتو میخوام نه دکتر نه -

 

دم و لبم رو با عشق بند هام رو روی هم فشار میچشم

بوسم و های ترش رو میکنم، روی مژهپیشونیش می

رسم پیشونی به پیشونیش ش که میبه گونه

 زنم:چسبونم و لب میمی
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 سپاس؟ -

 

 جان سپاس؟ -

 

 به زور اومدم تو، التماس کردم تا رام دادن، خوب که -

 بشی از اینجا میبرنت ...چند وقت سپاس؟

و نداشته باشم؟ بدون تو چیکار کنم؟ سپاس عطر تنت

 لعنت به مهرشاد...

 

ش نمیاد، کاش بغض نکنه بغض اصالً به صدای مردونه

 ترکه.من دلم داره می

 

 .شرمندهم -
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هاش بکارم دقیقاً روی لبو ی بعدی رخوام بوسهمی

 کنم.شه و من کمرم رو صاف میکه در باز می

 

 گه:صدای همون سربازه که ترسیده می

 

 آبجی؟ جان مادرت بیا بیرون، گفتی یه دقیقه یه ساعته -

 .اون تویی بیچارم نکن

 

زنم و زمزمه لبخندی به صورت درهم سپاس می

 کنم.می
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 اگه دیگه نذاشتن بیام پیشت، بدون من پشت درم خب؟ -

 .تکون نمیخورم از اینجا

 

 کنه.اخم می

 

 .سپاس فدات بشه حاملهای قربونت برم، برو خونه -

 

دم و اشک ریزان ی منفی تکون میسرم رو به نشونه

 گیرم.بوسم و سمتش میروی چهارتا انگشتم رو می

 

کنه و من با سرباز از اتاق بیرون لبخندش دلگرمم می

 زنم.می
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 پارت#۵۱۴
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**** 

 

 

های انتظار نشستم و نگاه درهمم به روی صندلی

سلطان خانومه که تسبیح عقیق عمو دستشه و پشت 

 گه.ذکر می هم

چند دقیقه پیش اینجا بود و االن دو طبقه باال تر واسه 

پرسیدن حال اون حیوونی که تو آی سی یو بستریه با 

 هورتاش همراه شده.

 

ندم تو خونه کنار شکرانه هستن تا مواظبش هیوا و گ

ساعت  ۴۸باشن و ما هنوز تو بیمارستانیم تمام این 
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دونم .. نمیرو. وضعیت سپاس بهتره ولی مهرشاد.

چش شده نخواستم که هورتاش توضیح بده فقط 

 ست کافیه.همین که بدونم زنده

 

های هورتاش و از مهرانه خبری نیست بین صحبت

امیر رفته شمال دنبال یه سری  هاش فهمیدمتلفن

کارها و احتماالً مهرانه روهم برده که واسه سؤال جواب 

نکه مهرانه هم نیومده سراغمون، از اونم دلگیرم فکر ای

دونسته و با مهرشاد ما تمام این مدت همه چیز رو می

 کنه.م میرو بازی دادن دیوونه

 

 .اینجوری روی شکمت خم نشو مادر تو حامله ای -
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گزم و حین صاف کردن کمرم و تکیه زدن به لبم رو می

 گم:پشتی صندلی می

 

 عمو اینا دیر نکردن؟ نکنه بلیی سر مهرشاد اومده؟ -

 

 .خدا نکنه -

 

 مامان اگه رضایت ندن؟ -

 

 .خدا بزرگه -

 

ی وحشتناک، مدام از صبح دلشوره دارم یه دلشوره

 بریده.گذره و امونم رو های ترسناک از سرم میفکر
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گیرم دونم چرا اما یهو تصمیم میشم نمیاز جام پا می

برم باال ببینم چه بالیی سر مهرشاد اومده و من چقدر 

دیدم و رفتم، کاش نمیباشم اما کاش نمی باید نگران

 شنیدم.نمی

 

 کجا مادر؟ -

 

هام کنم و حین بازی کردن با انگشتهام رو تر میلب

 گم:می

 

 میخوام برم ببینم چه بلیی سر مهرشاد اومده، چقدر -

 .باید نگران باشم
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ده و یه قطره اشک روی لبش رو بهم فشار می

دونن ه همه شون میدونم کصورتش فرود میاد، می

 .کنهچی شده و این نگرانی منو بیشتر می

 

 .فقط خدا خودش بهمون رحم کنه -

 

شه و عصبی از اون همه سر و صدایی نفسم حبس می

شه، لعنتی مگه اطراف میاد کمی صدام بلند می که از

 اینجا بیمارستان نیست این هم همه واسه چیه؟

 

 خیلی داغون شده مادر؟ -
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ده و هم زمان با فرود اومدن یه کون میسرش رو ت

 گه:قطره اشک می

 

 .فقط خدا به مادرش رحم کنه -

 

انگار سلطان خانوم قصد حرف زدن نداره پس دیگه 

و با عجله سمت راهرو و آسانسور راه  کنمصبر نمی

 میوفتم.

شه و من حین به محض رسیدنم در آسانسور باز می

که باالخره یه جا یه زنم، چه خوبه وارد شدن لبخند می

 چیزی به نفعمون بود.

ش به پرستار و اون زن ویلچر نشین که از شکم برآمده

زنم و دستم رو مشخصه واسه چی اینجاست لبخند می
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ذارم، چند وقت دیگه آرامش من بزرگ شکمم میروی 

 شه؟می

 

آسانسور که توی بخشی که آی سی یو داخلشه 

رس لعنتی که منو وارد رم و باز استایسته بیرون میمی

کنه سراغم میاد، یه زمستون پر از یخبندون می

هام کنه به لرزیدن و دندونهام شروع میدست

 گیرن.سمفونی ناکوکش رو از سر می

خوام از اون رم و میها به آی سی یو میبه کمک تابلو

دو تا در رد بشم که یه صدای عصبی و بلند روحم رو 

 کنه.زخمی می

 

 هوی خونه خراب کن آشغال اینجا چه غلطی میکنی؟ -
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 پارت#۵۱۵
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 حتی جرأت چرخیدن به عقب رو ندارم.

به جز ست، زن مهربونی که انهاین صدای مادره مهر

 عزیزم و دخترم هیچی ازش نشنیدم.

 

 کثافت با تو ام، اومدی به گندی که به زندگیمون زدین -

 نگاه کنی؟

 خونمونو خراب کردین بس نبود؟ 

 اومدی تیر خلص بزنی کار ناتموم شوهر هیچی ندارتو 

 تموم کنی؟
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کرده چرخم و خیره به صورت ورم ی لرزون میبا چونه

ای قهوه ای رنگی که به طرز شلخته از گریه و اون موه

 زنم:ای از روسری سبز رنگش بیرون زده لب می

 

 ...خاله -

 

م تموم بشه، تو یه لحظه سمتم هجوم ذاره جملهنمی

گیره و جیغ میاره و با هر دو دست موهام رو می

 شه.دردناکم با فریادش یکی می

 

 سلیطهی کثافت اومدی جنازه ای که شوهرت -

 تحویلمون داده رو ببینی؟
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 ذارم.دستم رو روی دستش می

همزمان با چند تا پرستار و تک و توک افرادی که 

دوان هورتاش و عمو اونجان و واسه کمک سمتمون می

رسن و هورتاش با خشم هر دو مچ اون زن هم می

 گیره:عصبی رو می

 

 .ولش کن -

 

 :رویا خانوم جیغ میکشه 

 

 ...چی میخواین از جونمون برین گمشین -
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کنه عمو هم به کمک هورتاش میاد و سعی می

کشم و هاش رو از موهای منی که دیگه جیغ نمیدست

 ریزم جدا کنه.فقط اشک می

 

 دستتو بکش خانوم، شکایت میکنم ازت، حق نداری -

 .بزنیش این دختر حاملهست

  

ست که به گوشش بدهکار نیست و در آخر پدر مهرانه

 عمو مهرداد مهربونم. رسه،دادم می

 

 .ولش کن رویا زود -
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کنم شه و من حس میهاش از موهام کنده میدست

 های موهام کنده شده.تمام ریشه

 

 .همون گیسوهای طلیی که دل سپاس رو برده بود 

های کجاست که ببینه چقدر از حجم موهام تو دست

 کنه.هاش جدا میز دستاون زنه و اون با انزجار داره ا

 

 بچهمو کور کردین، یه دستشو داغون کردین، رگهای -
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هاش کنم. حرفشرمنده به صورت عمو مهرداد نگاه می

درد داره، شاید اگه مرده بود بهتر بود چه بالیی سرش 

 اومده؟

 شده یعنی چی؟ چطوری؟کور  

 ای خدا چه بالیی سر سپاس میاد؟و 

 

 عمو؟ -

 

 گیره.انگشتش رو سمتم می

 

 هیچی نگو دختر، من تو رو با مهرانه یکی دونستم، تو -

 نونو نمک مارو خوردی چطور آتیش انداختین تو

 زندگیمون؟
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 ...اون پسر عوضیت -

 

 هورتاش؟ -

 

کنه و من یعمو با تشر هورتاش خشمگین رو ساکت م

 زنم:زار می

 

 ...شما هیچی نمیدونین، سپاس گناهی -

 

شه و من وحشت زده نگاهش جیغ رویا بلند می

کنم، به حرکات هیستریکش، به موهایی که داره دو می

 کشه.کنه و صورتی که چنگ میدستی می
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 وای وای میگه نمیدونی، عوضی کثافت برین گمشین -

 .اینجا نباشین

 

ره و عمو پرهام بازوی گیداد زیر بازوش رو میعمو مهر

 جون رو.منه بی

 

 .بیا بریم دخترم -

 

رو  شه و مناون یکی بازوم اسیر دست هورتاش می

کشن، اما نگاه من همچنان خیره به سمت آسانسور می

 هاشون خمیده شده.اون پدر و مادریه که شونه
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 فقط لعنت بهت مهرشاد که همه رو نابود کردی با 

 ....حرص و حسادت بیجات با کارهای احمقانهت
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 پارت#۵۱۶

 

 

**** 

 

 

 دو روز دیگه هم گذشت و من چهار روزه از این

 بیمارستان خارج نشدم، حتی یه ثانیه. 

 

خورم اشتهایی برام نمونده فقط در به زور غذا می

 حدی که غش نکنم همین...

 حالم بده خیلی زیاد...

 االن محتاج ترین آدم روی زمینم. 
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محتاجم به اینکه یکی بیاد و با اطمینان بهم بگه همه  

شه و چیزی که توی ذهنت چرخ چی درست می

 اشتباهه. خورهمی

 

بگه مهرشاد از روی اون تخت صحیح و سالم پاشده و 

 هر بالیی که سرش اومده کار سپاس نیست.

 

ها فقط مثل یه سرابه هر چی بیشتر بهش اما این حرف

شم چون حقیقت خیلی تر میکنم ازش دور فکر می

شه، اینکه مرد منه که رحمانه تو سرم کوبیده میبی

 قراره مجازات بشه.
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ی آگاهی ر سپاس رو مرخص کرده و قراره به ادارهدکت

 برده بشه تا کارهاش واسه رفتن به زندان انجام بشه.

 

 درد توی سینهم دو برابر شده، یه درد موذی که داره 

 .بهم یادآوری میکنه چه بخت بدی داشتم

 هام به تلخی تبدیل شد.چقدر زود خوشی

م باور کنم تونعمرشون اینقدر کوتاه بود که حتی نمی

 شون کردم یا یه توهم خلسه آور بوده.من تجربه

 

هام گود افتاده، پوستم رنگ پریده شده و زیر چشم

 هام نمونده.دیگه فروغی تو چشم
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دن االن بیشتر هایی که ورد زبون سپاس بوزمرد 

ها هایی هستن که محل دفن ستارهشبیهه سیاهچاله

 شدن.

 ها شده.رههام شبیهه قبرستون ستاآره چشم 

 

بدتر از اون حال بدمه، چون عطر سپاس از روی بلوز 

خونی که از بیمارستان تحویل گرفتم و مدام روی 

 بینیمه رفته و حالت تهوعم برگشته.

 

کمی حالم رو خوب کنم، تا  شد برم تو تا الاقلکاش می

سپاس بهم بگه زمردم و من سرم رو توی گردنش فرو 

 کنم و نفس بکشم...
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 ....پوف

 

گه وکیل سپاس دنبال کارهاشه اما هیچ به هیچ می

شه کرد و باید پرونده جریان پیدا کنه تا کاریش نمی

 همه چی مشخص بشه.

 

 جرمش محرز شده؛ اقدام به قتل، زد و خورد، تجاوز به 

 حریم شخصی و خیلی چیزهای ریز و درشت دیگه که

 .وضعیت سپاس رو بدتر کرده

 

و ندیدم، نذاشتن که ببینم و از اون شب دیگه سپاس ر

ی دیدن صورتشم که قراره چند دقیقه من االن تشنه

 دیگه از اون اتاق بیرون بیاد.
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 روبه روی اتاق به دیوار تکیه زدم کمی اونور تر 

 سلطان خانوم کنار عمو روی صندلی نشسته و عمو

 .سرش سمت زمین خم شده

 

مشتش زنه و هیوا با هورتاش عصبی راهرو رو قدم می

 روی لبش ضرب گرفته.

 

فقط گندم و شکرانه نیستن که اونم به خاطر حال بد 

شکرانه خونه موندگار شدن و مادر من که درگیره 

هم  زنه و باآقابزرگ و نیماست و روزی صد بار زنگ می

 ریزیم.اشک می
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دم که با پوف بلندی به در نگاهم رو به هورتاش می

 تاب دیدن سپاسه.دونم که چقدر بیخیره شده، می

 کنم تا صدام به گوشش برسه.گلوم رو صاف می 

 

 هورتاش؟ -

 

 چرخه یه قدم جلو میاد.سمتم می

 

 جان؟ -

 

نیم نگاهی به راهرو و پرستاری که با سرم توی 

ندازم و مردد شه میاتاق روبه روییش می دستش وارد

 گم:می
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 مهرشاد یه سری اس ام اس تهدید آمیز واسم فرستاده  -

 

های ریز شده کنه، یه قدم جلو میاد و با چشماخم می

 شه.بهم خیره می

 

 تهدیدت میکردو تو اینقدر بیعقل بودی که به سپاس -

 نگفتی؟
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 پارت#۵۱۷
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کشم و نیم نگاهی به عمو که بینیم رو پر صدا باال می

 ندازم.نگاهش سمت منه می

 

 فکر نمیکردم غلطی بکنه، از طرفی از سپاس -

 میترسیدم، از همچین روزی که بلیی سر مهرشاد

 بیارهو گرفتار بشه که آخرشم همونی که ازش

 

 ده.سرش رو به تأسف تکون می

 

  باشه قبول، سپاس بیمنطق بود من چی؟ -

 چرا به من نگفتی؟
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چرا به هیوا نگفتی که حواسش به عشقش باشه؟  

ر اشک ریخته نگاش کن چقدر داغونه، این روزها اینقد

ی که سال تا که صدای بابای سنگدلم در اومده، اون

گه چی شده که هیوا تو این دید االن میسال مارو نمی

 و روزه.حال

 

 دونم مقصرم ولی نه اونقدر...گزم میلبم رو می

 

 اشتباه کردم، به خدا فکرشو نمیکردم به عمو گفتم -

و مقصر تو وضع بدی بودم، چرا فقط منهورتاش منم 

 دونی؟!می

 ی شما داغون ترم.به خدا من از همه 
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 نه، فقط تو مقصر نیستی، ما هم مقصریم که -

 چشمهامونو باز نکردیمو نفهمیدیم چی میگذره

 اطرافمون، همیشه تو همهی اون مدتی که سپاس ازم

 بریده بود حواسم بهش بود به کارهاش بود فقط

 .مهرشادو دست کم گرفتمو از همونم ضربه خوردیم

اال ولش کن بگو ببینم اون حیوون چی از جونت ح

 شد؟خیالت نمیخواست که بیمی

 دردش چی بود؟

 

 کشم.های خیسم میدستی به چشم

 

 میگفت طلق بگیرو یه سری مزخرفات دیگه که فقط -

 .از یه آدم روانی بر میاد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 .شههاش عمیق تر میاخم

 

 اینو از تو میخواست با شکرانه چیکار داشت؟ -

 

 .میخواست منو تهدید کنه -

 هزار بار به شکرانه گفتم ...گفتم اون آدم درستو 

 حسابی نیست، گفتم عاشق نیست، همش گفت به تو

 .مربوط نیست، گفت دخالت نکن

 .به خدا من همهی تلشمو کردم 

 با مهرشاد جنگیدم، با شکرانه بحث کردم اما بهم 

 .اهمیت ندادن
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 ،تنها اشتباهم این بود به کسی نگفتم، کاش میگفتم 

 کاش اگه بدترین بل هم سرم میومد میگفتم .شاید

 .اینجوری نمیشد

 

 شه انگار ناتوانیم اذیتش کرده.صداش مالیم می

 

 دیگه پشیمونی فایده نداره، شکایت که میکنیم -

 .نمیذارم به ناموسم دست درازی بشهو بشینم نگاه کنم

 سر فرصت حرف میزنیم هر چی میدونی بگو شاید 

 .بشه کاری کرد

 

شه و دیگه چیزی شه نفسم حبس میدر که باز می

 گم.نمی
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شم تا سپاس شه و خیره میی تنم چشم میهمه

 بیرون بیاد.

 

 نگاهم رو با ولع به پشت سر اون افسر پلیس و  سرباز 

 با اون لباس سبزش میدم و سر پایین افتادهی سپاس

 .رو شکار میکنم

 

بریم و صدای بیرون که میاد همه سمتش هجوم می

 رسه.ی سلطان خانوم به آسمون هفتم میگریه

 

 داداش خوبی؟ -
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ذاره و جواب هاش رو به هورتاش روی هم میچشم

 دهمی

 

 .خوبم -

  

ره و عمو جلو میاد و دستش هورتاش یه قدم عقب می

 ذاره.ش میو روی شونهر

 

 تا آخرش پشتتم .خودتو نباز، درست میشه درستش -

 .میکنیم
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گه، کلمه ای که کنه و یه کلمه میسپاس مکث می

زنه و تالشم و آتیش می کنه، منجیگرم رو خون می

 شه.فایده میهام بیواسه نریختن اشک

 

 جون شماو جون نسیم، نذار آب توی دلش تکون -

 .بخوره

 

 ده.ش میعمو فشاری به شونه

 

 .خیالت راحت، به فکر خودت باش -

 .نسیم جاش امنه 
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کنه رو به سلطان خانوم چشم ترش رو خشک می

سربازی که دستش رو حائل تن سپاس کرده ناله 

 زنه:می

 

 پسرم بذار بچه مو بغل کنم، نذار منه مادر تو حسرت -
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 پارت#۵۱۸

 

 

 

اینقدر همه چی دردآور هست که هیچکس تحملش رو 

 نداره.
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 صدای گریهی مردونهی هیوا به هوا میره و هورتاش 

 هر دو دستش رو روی صورتش میذاره و تکون

 .خوردن شونههاش نشون از گریه داره

 

شه واسه توپه و من جیگرم خون میافسر با اخم می

 ش.زنه واسه آغوش بچهمادری که زجه می

 

 .نمیشه خانوم برین کنار -

 

شینه و بلند گریه روی صندلی میسلطان خانوم وا رفته 

 کنه.می
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خیلی کم ازش عمو عصبی رو به افسر با خشمی که 

 توپه:دیدم می

 

 تو مگه مسلمون نیستی مادره نشکن دلشو چی -

 خواسته ازت که با این بیرحمی دست رد به سینهش

 .میزنی

 

انگار اون افسر عصبی تر از هممونه که صداش بلند 

 شه.می

 

 .نمیشه واسه من مسئولیت داره برین عقب -
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تونه نمی ی سپاسه کهنگاهم خیره به صورت درمونده

کاری بکنه، دردم میاد، یه جایی دقیقاً وسط قلبم، روحم 

 ست.خسته

 ترکه.بغض مثل یه حباب توی گلوم می 

ی سپاس جمع شده و دردش مثل تیغ صورت گرفته 

 ده.روحم رو خراش می

 

هاییه که خستگیه، به خاطر هورموندونم به خاطر نمی

درده، چیه، تو حاملگی پرکار تر شده، خشمه، عصیانه، 

رسونم و با هر دو اما با یه قدم خودم رو به سرباز می

های متعجب و کوبم، نه چشمش میدست تخت سینه

بینم نه صدا کردن عمو رو غمگین سپاس رو می

 ره.شنوم که مالمت بار اسمم رو به زبون میامی
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 ...نسیم آروم -

 

کنم خوام و اون کار رو میاالن فقط یه چیز می

کنم و سرم رو ام رو دور گردن سپاس حلقه میهدست

 ذارم.ش میروی سینه

 

 اشک میریزم ...اشک میریزم، اما درد اونجایی زیاد 

 میشه که دستهایی که بهشون دستبند زده شده و

 جلوی تنش آویزونه نمیتونه دور تنم حصار بشه و بهم

 .اطمینان بده که مواظبمه، بهم امنیت بده

 

 لبهای داغش روی موهام میشینه و نفسهای 

 .کشدارش نشون از اشک سرکشش داره
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چه خوبه که سکوت شده چه خوبه که سرباز مقابله به 

مثل نکرد و انگار درک کرد که چقدر به این آغوشی که 

 احتیاج دارم. معلوم نیست دیگه کی بهش برسم

 

دم که ریزم و خودم رو بهش فشار میاینقدر اشک می

پیچه و من از یه بلندی مش زیر گوشم میصدای آرو

 کنم.سقوط می

دار وقتی چه حس بدیه مردن واسه این صدای بغض 

 کنه.داره جدایی رو ادا می

 

 بمیرم، نباشم داری اینجوری اشک میریزی .بسه -

 .عشقم اشک نریز من دیگه باید برم
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ش فشار ی محکم مردونهسرم رو بیشتر به سینه

 دم.می

 

 نه نه، بری دیگه ندارمت سپاس، نرو باشه؟ -

 

 .کاش سپاس مرده بود شماها رو توی این حال نمیدید -

 زندگی من کاریش نمیشه کرد، باید برم .آروم بگیر نذار

 .همه فکرم روی تو باشه

 

 سپاس؟ -

 

 ه چند بار پشت هم.بوسروی سرم رو می
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 مراقب امانتیهام باش، خودت، مادرم، شکرانهو -

 آرامش، مراقب زندگیم باش، باشه؟

 

 گیره.عمو از پشت بازوم رو می

 

 .نسیم بسه بذار برن، درستش میکنیم -

 

شم و محکم تر حتی یه سانتم ازش جدا نمی

 گیرمش.می

 

 نه نه ...عمو بره دیگه نمیتونم بغلش کنم، دیگه کی -

 .میبینمش عمو؟ ...تو رو خدا
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شه و بلند میی سپاس هم حاال دیگه هق هق مردونه

 ده.عمو پر از بغض جواب می

 

 همه کس عمو درستش میکنم، نکن با خودت -

 .اینجوری

 

 کنم.سرم رو بلند می

هایی که همون جوری چسبیده به سپاس و با دست 

هاش تر شمدور تنش حلقه شده رو به سربازی که چ

 گم:شده از این درموندگی من می
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 منم ببر تو روخدا ...هر جا سپاسو میبری منم ببر من -

 .بدون اون نمیتونم
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 پارت#۵۱۹

 

 

 گه:گزه و با صدای لرزون میسپاس لبش رو می

 

 نکن، نکن نسیم ...خدا منو بکشه که بهتون فکر -

 نکردم، خدا لعنتم کنه، نکن با من ...دارم سکته میکنم

 نسیم، میخوای بمیرم؟

 

 شوک حرفش زیاده خیلی زیاده.
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خوره یه تکون یه چیزی توی قلبم سخت تکون می

 سهمگین. 

 بمیره؟

 واییی...

 

 .نسیم با تو ام آروم باش -

 

 پرونه.هام رو میش شونهصدای درمونده

 اشکالی نداره بره زندان فقط باشه، از مردن نگه.

 

 .شتاب زده ازش جدا میشم 

 حس میکنم جنون گرفتم، حرکاتم، حرفهام دست خودم 

 .نیست
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 .مزخرف میگم، چرت و پرت میگم ولی دارم میمیرم 

 ...آخ قلبم 

 

 کشم.هام دست میتند تند به چشم

 

 نه نه، برو اشکال نداره، فقط خوب باش گور بابای -

 .دلتنگی، گور بابای نسیم

 تو فقط خوب باش، زنده باش من داشته باشمت حتی 

 .اگه پیشم نفس نکشی، فقط باش

 "رو به سرباز با خشم میتوپم"

 .هی سرباز ببرش دیگه من جلوتونو نمیگیرم 
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کنم اینقدر گریه کردم که توانی برام نمونده، حس می

 لرزه.عف داره که اینجوری میزانوهام ض

 

 .لرزش چونه و دستهام که غیر قابل کنترله 

گیرم تا نیوفتم و سپاس بازوی هورتاشی که کنارمه می

 فکرش پیشم نمونه.

 

 گه:سرباز رو به سپاس می

 

 .راه بیوفت -

 

شه و یه قدم و سپاس از هم جدا می ی مننگاه خیره

 کنم.داره آروم زمزمه میکه برمی
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 هورتاش دارم بیهوش میشم نگهم دار تا قبل رفتن -

 .سپاس نیوفتم

 

ش دور کمرم شه و دست دیگهود متوجه میخیلی ز

 داره.رو از پهلو محکم نگه می شه و منحلقه می

 

 .چشمهام داره روی هم میوفته 

 همه با سپاس که دستبند به دست داره میره همراه 

 .میشن، جز منو هورتاش

 .چون نمیتونم که برم خدایا خودت به بچهم رحم کن 

 

 نسیم خوبی؟ -
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 زنم:هش لب میتوجه ببی

 

 .سپاس داره میره -

 

 گه:ده و با اطمینان میفشاری به بازوم می

 

 میارمش بیرون، دارو ندارمو میدم فقط صبر کن -

 باید ...سرپا باشی .این چه حالیه؟

 

 .سپاس داره میره -

 

فهمم، فقط نگاهم خیره به اون مرده که میمن هیچی ن

تو پیچ اون راهرو به  ی آخرشه و لحظهداره ازم دور می
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کنه و لب منی که به زور روی پاهام ایستادم نگاه می

 زنه:می

 

 .عاشقتم -

 

 و تمام...

 

 .سپاس از جلوی دیدم محو میشه 

شه و قلبم رو توی چنگ م مشت میدستم روی سینه

 گیرم.می

ای واسه سرپا موندن ندارم و روی ن دیگه بهونهم 

 رم.فرو میخبری های هورتاش تو بیدست
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زنه و منو هورتاشی که وحشت زده پرستار رو صدا می

 کنه.هاش بلند میروی دست

 

 .پرستار ...پرستار برس یا حسین یا خدا نسیم -
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 پارت#۵۲۰

 

*** 

 

 

بعد از رفتن سپاس، دقیقاً سه روز به خاطر ضعف 

 شدید و حال بدم توی بیمارستان بستری بودم.
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 به خاطر خطری که جنین سه ماهم رو تهدید میکرد و 

 من با وجود دونستن این قضیه، سه روز تمام اونجا

 اشک ریختم، اینقدر که پرستارها هم به خاطر وضع بدم

 .خون گریه میکردن

 

 توی اون سه روز یه لحظه هم تنها نبودم، یا مادر پیشم 

 بود، یا سلطان خانوم با اون وضع روحی داغون خودش

 و میدیدم که پشت به من چند تا قرص تو دهنش

 .میچپوند تا سرپا باشه

 

هوشه، وضعیتش ثابته ولی معلوم نیست مهرشاد بی

های منفورش رو باز کنه،  که اگر هم باز کی قراره چشم

 کنه اونم یه نگرانی بزرگه که قراره چیکار کنه.
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هورتاش دنبال کارهای شرکته، به کمک عمو و فروش 

تیکه از اموال سپاس که جهان بهش  فقط چند تا

ها پرداخت شد و بعد از معرفی برگردوند، بدهی

مهرشاد به عنوان خیانتکار تو شرکت انگار اوضاع بهتر 

 شه.گه همه چی داره مثل قبل میشده و هورتاش می

 

 با یه تفاوت بزرگ که دیگه سپاس نیست که ببینه شرکت 

 .نجات پیدا کرده، که آرزوهاش هنوز سر جاشه

 ...بمیرم براش 

 

واسه من یه عمره یه عمر  دونم چند روز گذشته،نمی

 بدون سپاس، بدون دیدنش.
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هیچ خبر درستی ازش نداریم، فعالً هیچی معلوم 

نیست و من چشم انتظار وقت مالقات که وکیل قولش 

 رو بهمون داده دارم از پا درمیام.

 

 دیگه زنم، حاالشینه و لبخند میدستم روی شکمم می

هی کوچولو های خیلی ریز مثل شنا کردن یه مایه تکون

 کنم.توی شکمم حس می

 

 حس خوبی که بهم میفهمونه توی بدنم یه زندگی دیگه 

 .جریان داره

های این ازدواج رو محکم زندگی که با اومدنش پایه

کرد و بهمون فهموند چقدر عاشق همیم. زندگی که 
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ن نحو ازش مواظبت کنم امانت سپاسه و باید به بهتری

 و به موقع بهش تحویل بدم.

 

دم و نفس عمیق آه مانندم رو از تو سینه بیرون می

 شم.روی تخت به پهلو می

ی بزرگ روبه روم به بیرون و هوای نگاهم رو از پنجره 

هایی که دیگه کامالً سبز شدن خیلی خوب و درخت

 دم.می

 داشتنی. بهار دوست 

 

 به عشق سپاس از همون روز دیگه این پردهها رو 

 .نکشیدم
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 چقدر با هم جنگیدیم به خاطر کشیدن این پردهها، اون 

 .میخواست مدام باز باشه و من کیپ تا کیپ میکشیدمش

 دادم.لعنت به من چرا به حرفش گوش نمی

 

خوره کشم که تقه ای به در میآه دردناک بعدی رو می

 رسه.ه گوشم میو صدای ایران جون از همون پشت ب

 

 .نسیم جان مهمون دارین -

 

خوام که ره با این حالت تهوع اصالً نمیوا می صورتم

 کسی رو ببینم.

 گم:حال میبی
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 کیه ایران جون؟ -

 

کنه و با استرس واضح توی صداش کمی مکث می

 گه:می

 

 .مهرانه خانوم -
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 ۵۲۱پارت#

 

 

نیدن این حرف انگار یه مار بزرگ دور گردنم با ش

 زنه.چنبره می

 مهرانه اومده چی بگه؟! 

 مثل مادرش بهم توهین کنه بد و بیراه بگه؟
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ی دیگه به در شه، یه تقهسکوتم که ادامه دار می

مهرانه که جلوی دیدم قرار  شه، قامتخوره و باز میمی

 گیره.گیره، بغض گردو شده راه نفسم رو میمی

 

 سالم. -

 

 کنم.و خیره نگاهش می شینمروی تخت می

 استرس دارم، اینقدر که جواب سالمش رو هم ندادم. 

 

 خوای با من حرف بزنی؟نمی -

 

 دم.آب دهنم رو پر صدا فرو می
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 مین.فقط طاقت بدو بیراه شنیدن ندارم ه -

 

بنده بینم که ایران جون در رو مییه قدم جلو میاد و می

 ذاره.و ما رو تنها می

 

 بیراه بگم فقط اومدم حرف بزنم همین. نیومدم بدو -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

چه حرفی، که چطوری با برادرت این همه سال واسه  -

 من ساده نقشه کشیدین؟
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 و داغون کردین؟که چطوری زندگیم 

 و حراج کرد؟غیرتت آبرومطور اون داداش بیکه چ 

 

 کنه.اخم می

 

 .من اومدم شکایت، ولی انگار تو شاکی تری -

 چه نقشه ای؟! 

 ما کجا اذیتت کردیم که این شده جوابمون؟ 

 

پرم، بدون اینکه به این فکر کنم تو استراحت از جا می

 ایستم.ش میرم و سینه به سینهمطلقم، جلو می
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من نگفتی که به خواست مهرشاد با من چرا به  -

 دوست شدی؟

 

 کنه.متعجب نگاهم می

 

 گی؟چی داری می -

ه کسی به خواست یه نفر دیگه هم یعنی چی مگ 

 تونه دوست پیدا کنه؟!می

 

 تونه.تونه... داداش کثافت تو میآره می -
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شه و دستش رو واسه ساکت اخمش غلیظ تر می

 گیره.کردنم باال می

 

دونی اون شوهر و بفهم نسیم، اصالً میدهنت حرف -

 روانیت چی به سر مهرشاد آورده؟

 

ک من طاقت شنیدن هیچی خندم عصبی و هیستریمی

 رو ندارم اگه توهین به سپاس باشه که اصالً.

 

کرد، سزای آدم به آشغالیه خوب کرده، کاش بدتر می -

برادرت اینه، کسی که به زن دوستش نظر داره به 

 ش تجاوز کرده.خواهر
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هاش درشت شوک حرفم اینقدر زیاد هست که چشم

 .شهمی

 

 ؟گیچ... چی داری... می... می -
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 ۵۲۲پارت#

 

 

چرخونم و ونش میهای لرزها و چشمنگاهم رو بین لب

 توپم:با نفرت می
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همینکه شنیدی نابودمون کرد، اون بود که بدبختمون  -

و نابود کرد، حتی اون شوهر بدبختتم اون کرد، شرکت

 فهمی؟از نون خوردن انداخت، می

ه سینه و بهمه چی زیر سر اون داداشت که سنگش

 زنی بود.می

 

 ره.ده و یه قدم عقب میش رو ناباور تکون میسر

 

تونه اینقدر پست شه، نسیم مهرشاد نمیباورم نمی -

 باشه، اون مهربون ترین پسر دنیاست.
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ندازم و پر از انزجار از چیزی نگاهی به سرتاپاش می

دم، مهرشاد مهربونه!؟ اون عوضی که گفته ادامه می

 نیاست، حیوون پست.ترین آدم د

 

ایدم دفاع کنی، اصالً از کجا معلوم تو همون کارم ب -

 باهاش شریک نباشین هم تو هم شوهرت.

 

های طوفان زده نگاهم شه، با چشمنگاهش کدر می

 ده.کنه و سرش رو به تأسف تکون میمی

 

دونی وقتی از یه طرفه به قاضی نرو وقتی هیچی نمی -

ما ی بالیی که شکه با همهآشوب دل من خبر نداری، 

سر برادرم آوردین، پاشدم اومدم اینجا تا بهت سر 
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هاست دونستم چقدر حالت بده، ما سالبزنم، چون می

و تا حاال با هم دوستیم از زمان ابتداییمون، چطور من

 زنی؟هارو مینشناختی که این تهمت

 

دم، من داغون تر از این گیره ولی اهمیتی نمیدلم می

متمرکز کنم، تا بدونم اینی هام که بتونم فکرم رو حرف

که داره از دهنم در میاد امکان داره اون طرف رو 

 ناراحت کنه یا نه.

من دنبال یه کیسه بوکسم تا خودم رو خالص کنم و 

 درد دلم سبک بشه.
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دونم مهرانه وقتی برادرت بعد من دیگه هیچی نمی -

نارو زد، من اون همه سال رفاقت اینجوری به سپاس 

 دونم.نمیدیگه هیچی 

 

ی ترازو نذار، من روحمم از همه رو با هم رو یه کفه -

 کاری که مهرشاد کرده خبر نداره.

من حتی نفهمیدم چطور اون سال اومدم تو مدرسه ای  

و مون دور بودکه تو بودی وقتی مسیرش اینقدر از خونه

 کردم.و آمد میباید با سرویس رفت

تحقیق کردم  گفتچی پرسید مهرشاد میهر کی هر  

گفتن اونجا عالیه، مهرشاد نگفت تو با نسیم دوست 

شو من خودم همون اولین بار که دیدمت مهرت به دلم 
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نشست که دوست شدیم. هیچوقت مهرشاد هیچی از 

 تو نگفت از کارهاش نگفت، من حقم نیست نسیم.

 

هاش رو توی رم و هر دو دستبغض کرده جلو می

 گیرم.م میدست

 

تو گذشته چی شده مهم االن مهرانه من  مهم نیست -

 تونم، نذار شکایت کنن اگه کمکی...بدون سپاس نمی

 

 کنه.حرفم رو قطع می
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اگه مهرشاد یه قاتل عوضی هم بود سپاس حق  -

ست؟ به نداشت خودش اقدام کنه، پس قانون چیکاره

 خوره؟چه درد می

ورد ولی االن تو دیدی و درمیاکرد، پدرششکایت می 

 ه بالیی سر مهرشاد آورده؟چ

 

 دم.ی نه تکون میچکه و سرم رو به نشونهاشکم می

 

گی، مادرم داغونه، بابام کمرش و میدونینمی -

شکسته، جوونشون مثل یه تیکه گوشت روی تخت 

 بیمارستانه نسیم ما چیکار کنیم؟
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 کنم.توی سکوت نگاهش می

و من تونه حاله هیچ وقت نمیحرفی ندارم بگم مهران

 تونه از برادرش بگذره.درک کنه، هیچوقت نمی

 ده:ادامه می 

 

فقط اومدم بهت سر بزنم که بگم بر عکس فکر بقیه  -

گناه ترین فرد این دونم، تو بیمن تو رو گناه کار نمی

 ی مزخرفی.قصه

 

 دم.هام رو به هم فشار میلب
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به رو خورد من بودم اما تنها کسی که بیشترین ضر -

 انه.مهر

 

ره و با بغض ادامه یه قدم عقب می"درسته تو بودی  -

دلم واسه تمام روزهایی که عین خواهرم  "دهمی

شه، همیشه یه و کلی خوش بودیم تنگ میبودی

 ی قلبم واسه تو خالیه. گوشه

 

 کنه به لرزیدن.م شروع میچونه

 

 کنی؟داری خداحافظی می -
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ه روزی هر دومون خوام فاصله بدم، شاید یفقط می -

و فراموش کردیم، یه روزی که تو این روزهای مزخرف

 ی گناه برادرم نباشم.و من شرمندهو مقصر ندونیمن

 تا اون موقع خداحافظ خواهری. 

 

زنه و من با گریه روی تخت با عجله از در بیرون می

عنت شینم، تنها دوستم رو هم ازم گرفتی مهرشاد لمی

 بهت...
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 ۵۲۳پارت#

 

 

*** 
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 باالخره بعد کلی تالش موفق شدم بیام مالقات.

جمعیت زیاده، همه یکی یکی داخل اون سالن خالی با 

ای و گوشی تلفنی که سکو و یه دیوار شیشه یه ردیف

شن تا عزیزشون رو به دیوارشون وصله وارد می

 مالقات کنن.

 

ای که با نیم نگاهی به شمارهکنم و چادرم رو مرتب می

شینم و نگاه غم بارم بهم دادن روی صندلی یازده می

 ست.به اون ور شیشه
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شه ها یکی یکی پر میاین سمتی که من هستم صندلی

 و همه توی انتظارن.

 

ها یکی یکی داخل شه و زندانیدقیقاً وقتی در باز می 

ببینمش افته، تا هر چه زودتر شن، قلبم به تپش میمی

شه، وقتی سپاس و اون صاعقه دقیقاً توی قلبم زده می

با اون لباس زندان و سری که باز تراشیده شده و 

 گیره.ریش بلند شده جلوی دیدم قرار می

 

هارو از نظر رو ندیده یکی یکی اون پنجره هنوز من 

زنه، با عجله رسه لبخند میگذرونه و به من که میمی

ع اون صورت رنگ پریده و شینه و من با ولمی

 گذرونم.های گود افتادش رو از نظر میچشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

داریم و به محض نشستن گوشی رو همزمان برمی

 گه:می

 

 .با چادر سالم زمرد؟ چه خوشگل شدی -

 

خوام آروم باشم تا شه، میخوام گریه کنم ولی نمینمی

 آروم باشه.

 

 سالم، ولی تو زشت شدی، چرا موهایی که عاشقش -

 و زدی؟بودم
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ی جلو روم لکه، لکش دقیقاً یه طرف صورت شیشه 

سپاسه، یه لک مثل جای دست، شاید واسه مالقات 

 ی قبلی بوده.کننده

 

کنم تا درست ببینمش دستی به سرم رو کمی خم می 

 گه:کشه و با لحن شوخی میسرش می

 

 م کردن.من نزدم، پسر بدی بودم تنبیه -

 "ی زمخت تر باشی بهترهاز طرفی اینجا هر چ 

کنه ولی من باز تو دلم یه زنه، شوخی میچشمک می

 "گهکنن و نمیخوره نکنه اذیتش میچیزی تکون می

شن کار دستم می منم که حسابی خوشگل عاشقم

 دن.می
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کنم، این خنده و من نگاهش میبه شوخیش می

ها واسه خندوندن منه، کیه که ندونه توی دلش حرف

 ره.گذچی می

 

 خوبی سپاس؟ -

هات خوب خوری؟ زخممشکلی نداری خوب غذا می

 شده؟

 شه.لبخندش محو می

 گه:ده و مینگاهش رو تو صورتم چرخ می
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کمی جلو میاد و "وکیه، تو خوبی؟ من خوبم همه چی ا -

 آرامشِ باباش خوبه؟ "گهآروم تر می
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 ۵۲۴پارت#

 

 

 :گمزنم و با ذوق میلبخند می

 

و حس هاشخوبم، آرامشم خوبه، یه چند وقتی تکون -

 کنم فقط...می

 

 پرسه:هامه و مینگاه مشتاقش به لب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 جونم، فقط چی؟ -

 

کنم و پر ی اشک خشک نشدنیم نگاهش میبا چشمه

 زنم:از بغض لب می

 

و هاتدیگه عطر تنتو ندارم، سپاس؟ یکی از تیشرت -

گه بهم بده، دیگه دیی آوردم ازشون بگیر بپوش هفته

 هات رفته.عطر تنت از رو لباس

 

هاش له کنه و لبش زیر فشار دندونخیره نگاهم می

لرزه و من ای که میگه، اونم با چونهشه، یه کلمه میمی

 گیره:نفسم از بغضش می
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 بمیرم برات. -

 

کشم و لعنت به من های خیسم میدستی زیر چشم

 کنم.دارم حالش رو بد می

 

ستی مامان اینا بیرونن، عمو پرهام، هورتاش همه را -

اینجان، من بدجنسی کردم خواستم تنها ببینمت االنم 

 همشون قهرن باهام.

 

 زنه.لبخند می
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 خوبن همشون؟ -

 

 خوبن. -

 

کنم توجهی ذارم و سعی میهام رو روی هم میچشم

کنه به مرد کناریم که انگار با مرد روبه روییش دعوا می

 زنن؟ا همه اینقدر بلند حرف میچرندم، 

 

 ست؟اون کفتار حالش چطوره زنده -

 

 هوشه.آره ولی هنوز بی -
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 کنه:ش رو ادا میپر حرص جمله

 

 کاش مثل سگ بمیره. -

 

هوش بیاد، کاش نمیره نگو توروخدا، کاش به -

مونه تکلیف میره یا میاینجوری که مشخص نیست می

شه. تشکیل می اهماهم معلوم نیست که کی دادگ

 سپاس بمیره تو قاتلی نگو، وای...

 

 گه:ده و با لبخند میسرش رو تکون می

 

 خیلی خب آروم باش. -
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گم شیطان رجیم؟ اومدی شیطنت کردی رفتی می 

و گذاشتی براما، باور کن قبل تو یه شخواب آشفته

 و سرویس کردی.بارم ناکام نمونده بودم تو دهن من

 

خندم، بمیرم براش که همه اشک می ونتو اوج غم با ا

خواد حال من رو خوب کنه، ولی مگه من بیرون از می

 شم؟آغوشش و بدون عطر تنش آروم می

 

تو آروم های آشفتهوقتی اومدی خونه خودم خواب -

 کنم.می
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هاش رو گزه و اشک حلقه زده توی چشملبش رو می

 ویخواد چیزی بگه اما صدایی که تزنه، میپس می

 کنه مالقات تمومه یه تلنگر دردناکه.بلند گو اعالم می

 

 خوام برم.وای تموم شد... سپاس نمی -

 

زنه و گوشی توی دستش رو فشار لبخند لرزونی می

 ده:می

 

همین چند دقیقه هم واسه یه هفته به من انرژی داد،  -

ی دیگه که اومدی دیگه اشک برو دورت بگردم، هفته

صورت خندونت یه هفته جلوی  ونخوام انریز، می
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هایی که من بهت هدیه هام باشه، نه این اشکچشم

 دادم.

 

 کشم.نفس عمیق می

 

باشه ولی نرو، اینقدر نریم که به زور بیرونمون کنن  -

 تا آخرین لحظه ببینمت باشه؟

 

 هاش کش میاد.لب

 

هارو از کجا یاد خود شربت قندی زمرد، این دلبری -

 گرفتی تو بچه؟
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 شه.هام آویزون میبل

 

 دوست دارم. -

 

ذاره و حین بیرون دادن هاش رو روی هم میچشم

 کنه:نفس عمیقش زمزمه می

 

 بیشتر از جونم زمرد. -

 

شه و نگاه دلتنگ ما به سالن کم کم داره خلوت می

 همه.
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ره و سرباز پشت سر سپاس آخرین نفر هم بیرون می 

کنه و اهش مینگگه و سپاس شه، چیزی میظاهر می

 گه:رو به من می

 

 باید برم عزیزم، تا هفته بعد چشم به راهم خب؟ -

 

 میام، خداحافظ. -

 

گردونیم آخرین نگاه و بهم هارو سر جاش برمیگوشی

شم، لعنت به این زندگی که ندازیم و از جام پا میمی

 پر از درده.
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 ۵۲۵پارت#

 

 

*** 

 

 

ر از عذاب، پر از درد، پر از سه ماه گذشته، سه ماه پ

 دلتنگی.

اوضاع بدتر شده که بهتر نشده، مهرشاد باالخره به 

ین کاری که کرد هوش اومد و بعد از سر پا شدن اول

شکایت از سپاس بود و اون کورسوی امیدی که توی 

 زد رو هم خاموش کرد.دلم سو سو می
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گیره به خاطر کردم وجدان درد میاینکه فکر می 

دیش، به خاطر گندی که به زندگی شکرانه و همه نامر

مون زده، به خاطر چند تا خانواده ای که اسیر کرده، اما 

فایده نداشت شکایت کرد و کار  نه... اینجوری نشد،

 سپاس رو بدتر کرد.

 

بدتر از اون اینکه شکرانه نذاشت شکایت کنیم.  

نذاشت حقش رو بگیریم، گفت اگه علنی بشه سر 

 کنه.ته و خودکشی میزبون میوف

 

داد و کولی واسه اولین بار به خاطر فحاشی و داد و بی 

کس هاش از هورتاش سیلی خورد، سیلی که هیچبازی
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بابتش اون مرد رو سرزنش نکرد حتی هیوایی که 

 زنه.هاش موج میهمچنان عشق تو چشم

 و خورد و دهنش رو بست.سیلیش

 

ایت صرف نظر ما هم به درخواست وکیل فعالً از شک 

 کردیم، چون مدرک نداریم.

هیچ چیز دال بر اینکه مهرشاد مسبب این تجاوزه  

ه بیماریو همکاری رو زده ب نداریم و شکرانه هم خودش

 کنه.نمی

 

گه در هر صورت این تو جرم سپاس کمکی وکیل می 

 کنه و بهتره بعد پیگیری کنیم.بهمون نمی
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 بهم پیچیده. دونم همه چیدونم... فقط مینمی 

 

 کشم.دستی به شکمم که کمی برآمده شده می

سلطان خانوم دستی که روی رونم مشت شده رو 

و که خیلی خونسرد رو به وکیل گیره و هر دو به عممی

 کنیم.پرسه خیره نگاه میسؤال می

 

 کار کنیم؟خب االن باید چی -

 

 ده و متأسف به حرف میاد.فاطمی سرش رو تکون می
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فانه اوضاع خیلی خوب نیست، آقای نیکزاد متأس -

ی عمومی متهم به اقدام به قتل هستن، اون یه جنبه

به خاطر شکایت ی رضایت جرم داره یکی هم قضیه

 آقای صادقی.

 

کنه عوضی حتی شنیدن اسمش هم حالم رو بد می

 رذل.

 

ده و عمو ساعد هر دو دستش رو به زانوهاش تکیه می

 میاد.خیره به فاطمی به حرف 

 

 شه؟تکلیف نقص عضوهاش چی می -
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کشه و سلطان خانوم توی سکوت نفس عمیق می

 فاطمی با احتیاط به حرف میاد.

 

برن ولی برای و پاش صد در صد دیه میستواسه د -

 چشمش...

 

ش به من قلبم رو به کوبش کنه و نگاه خیرهمکث می

 ندازه.می

 ؟کنهخواد بگه که اینجوری نگاهم میچی می

هایی که لرزش از روی ترسش گزم با لبلبم رو می 

 پرسم:غیر قابل کنترله می
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ی به سر دم بدونم چبگین آقای فاطمی... ترجیح می -

 شوهرم میاد.
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 ۵۲۶پارت#

 

 

ده و سرش رو پایین هاش رو بهم فشار میلب

 ندازه.می

 

ی و هر مادهکنم، از هر راهیو میی تالشممن همه -

 رم که قصاص نشه.قانونی که بلدم جلو می
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ی مهلک همینه که االن با این حرف به روح و ضربه

 روانم فرود اومده.

 قصاص یعنی چی؟ 

 اون کثافت که نمرده چه قصاصی؟  

 

با زبونی که قدرت تکلمش رو از دست داده به زور 

 میرم تا بگم:می

 

 قصاص؟ ...قص... قصا -

 

و در برابر چشم، این قانونه بله متأسفانه چشم -

 شه کاریش کرد.نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

شه اینقدر شینه و نفسم تنگ میم میدستم روی سینه

 تنگ که به تقال میوفتم.

 های سپاس من؟ چشم

میرم براشون امکان های خوشرنگی که میاون آبی

 نداره.

 

م شه، نگاه عمو سمتصدای خِر خِرم که بلند می 

منی که چیزی تا مردنم  چرخه و با وحشت به سمتمی

 پره.نمونده می

 

 نسیم عمو چته؟ -
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پره و با عجله لیوان شربتی از روی میز فاطمی از جا می

ده، کمی گیره و دست سلطان خانوم میسمت من می

نوشم نگاه نگران همه روی از اون شربت شیرین می

 .منه و من شدیداً احساس سر گیجه دارم

 

 جانم مادر بهتری؟ -

 

زنم و روبه صورت نگران سلطان خانوم لبخند میبه 

 گم:فاطمی می

 

 دادگاه چه روزیه؟ -
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شه که ما بدونیم باالخره کی این استرس تموم می 

 باید چیکار کنیم؟

 

دادگاه که غیر علنیه باید پروسه رو بگذرونه آخرین  -

مشخص  ی بعده بعد اوندادگاه واسه دادن حکم هفته

 شه.می

 

 کشه.عمو پوفی می

 

 الزمه من از االن واسه رضایت اقدام کنم؟ -
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و شما قطعاً به رضایت احتیاج دارین چون من کم -

گم دونم چه حکمی قراره بشنویم، ولی باز میبیش می

صبر کنین تا حکم نهایی به دستم برسه، بعدش 

 شه.کنیم تا ببینیم چی میاعتراض می

 

ری با کنایه دست خودم نیست که اینجو نمزپوزخند می

دونم خیلی دوندگی کرده اما دم من میجوابش رو می

 کنه.به جایی نرسیده و این منو داغون می

 

ما سه ماهه نتونستیم هیچ کاری کنیم تو اون دو روز  -

 اعتراض چیکار باید بکنیم؟
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شه دونه هیچ کاری نمیکنه، خودشم میفقط نگاهم می

 کنه.رو ردیف می نها واسه امید دادن جمله اشکرد و ت

 

کنم تنم بیش از اندازه داغه که با دست حس می 

 کنم به بادزدن خودم.شروع می

 

تونین واسم یه مالقات حضوری جور کنین که از می -

 شیشه نباشه؟ پشت اون

 

 ده:سرش رو تکون می

 

 دم.کنم بهتون خبر میو میتالشم -
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ز کنار ای رنگش ابرداشتن کیف قهوهشه و حین خم می

 ده:مبل ادامه می

 

 با اجازتون من رفع زحمت کنم. -

 

کنه و عمو حین فشردن دستش رو سمت عمو دراز می

 گه:دستش می

 

 خبر نذارین.به امید خدا ما رو بی -

 

 چشم. -
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دم و سلطان خانوم و عمو سری واسش تکون می

 شن.باهاش همراه می
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 ۵۲۷پارت#

 

 

*** 

 

 

وم شد حکم قصاص داده شده و زندگیمون باالخره تم

 سیاه تر از اینی که هست شد.
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لعنتی اجرا بشه و چشم قراره پنج روز دیگه اون حکم 

 چپ سپاس من تخلیه بشه.

خوام از ناحقی خوام از این قانون لعنتی بگم، نمینمی 

خوام بگم پس اون عذابی که مهرشاد به ما بگم، نمی

 شه؟داده تاوانش چی می

 تونم اشک بریزم همین، فقط اشک بریزم.قط میف 

 

عمو واسه گرفتن رضایت رفته، هورتاش رفته، سلطان  

خانوم رفته، همه رفتن به جز من، هیچ فایده ای 

 دن و جهنممون سوزان تر شده.نداشته، رضایت نمی
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این حکم قصاص اینقدر درد داره که اصالً به اون سه 

کنیم، دردش م نمیسال حبسی که براش بریدن فکر ه

اینقدر زیاده که به درد نبودنش سره و فکرمون رو 

 مشغول کرده.

 

ها االن دلم روشنه االن که ین بدبختیی ااما با همه

توی یه اتاق پانزده متری با دیوارهای سفید رنگ و یه 

میز و دو تا صندلی وسطش نشستم و خیره به در 

بدون طوسی رنگ منتظرم تا سپاس رو از نزدیک و 

 ها ببینم.وجود اون شیشه

تونم لمسش کنم و واسه چند دقیقه خودم رو از هر می 

 الص کنم.چی فکر بده خ
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زنه، انتظار سخته، خیلی سخت و من قلبم تند تند می 

 االن نیم ساعته اینجا منتظرم.

 

هوا خیلی گرمه اینجا تو چهار دیواری بدون پنجره  

ی تالشش رو بدترم هست، شهریور ماه داره همه

 کنه.واسه گرمای زمین می

 

های عرقه و شکم پیشونیم و پشت لبم پر از دونه 

هم مزید بر علت شده که این گرما واسم  بزرگ شدم

 طاقت فرسا باشه.

 

اراده از جا شنوم، بیصدای باز شدن در رو که می 

خوره، در باز هام سر میپرم و چادرم روی سر شونهمی
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هاشون با هم سربازی که دست شه و سپاس بامی

ی سپاس با اون شه و نگاه خیرهدستبند شده وارد می

روی صورتم و بعد روی شکمم ظاهر آشفته اول 

 شینه.می

 

حق داره تو این یک ماه که نتونستم ببینمش شکمم 

 زیادی بزرگ شده.

 

کنه و نگاه سپاس سرباز دست سپاس رو باز می 

 .زنمهمچنان به منه، لبخند می

ی دیوار خبردار سمتم راه میوفته و سرباز گوشه

 ایسته.می
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 خواد تنهامون بذاره؟یعنی نمی

 

شت میز بیرون میام و حاال دیگه سپاس چند قدم از پ

تا رسیدن به من فاصله داره و نگاهش هنوز بین 

 هام و شکمم در گردشه.چشم

 

ی وصله، لحظه ای که از رسه، االن لحظهبهم می

رو  ر خوابش رو دیدم، که چطوری مندیشب صد با

 ده.گیره و به خودش فشارم میتوی آغوشش می

د اون سرباز که نگاهش بر خالف ولی االن با وجو 

 شه؟جهت حضور ما به جای دیگه خیره شده یعنی می
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 ۵۲۸پارت#
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رت، اما وقتی تو آغوش امنش فرو تو فکرم و از دنیا پ

تونه ه وجود اون سرباز نمیفهمم کرم تازه میمی

 جلوی سپاس و دلتنگیش رو بگیره.

 

هام رو دور کمرش حلقه بندم و دستهام رو میچشم 

خوره و روی زمین میوفته و کنم، چادرم سُر میمی

کشه و سپاس پشت هم عطر تنم رو عمیق نفس می

 کنه:زمزمه می

 

 دلم برات تنگ شده بود زمرد. -

 

 گم:م و پر از احساس میبوسش رو میروی سینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

تو حسرت این لحظه سوختم سپاس دلم پر  -

 کشید واسه بغلت.می

 

 بوسه.پشت هم روی سرم رو می

 

چقدر خوشگل شدی با این شکم، پدرسوخته بزرگ  -

 ها؟شده

 

 شم، هر دو روی صندلیزنم و ازش جدا میلبخند می

هامون هنوز توی همه شینیم و دسترو به روی هم می

 هردومون تر. چشمو 
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 دورت بگردم سپاس چقدر الغر شدی، رنگت پریده. -

 

 ده.فشاری به دستم می

 

من خوبم، هیچ مشکلی ندارم، تو بگو چطوری؟  -

 آرامش کی میاد؟ تاریخ دادن بهت؟

 وضعیتش خوبه؟

 

های باز به چشم ندازم ونیم نگاهی به اون سرباز می

 کنم.قشنگ سپاس نگاه می
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وبه، وضعیتش عالیه، وزنش، همه چی همه چی خ -

شه، اگه ی دیگه هفت ماهم تموم میعالیه، یه هفته

و همه چی درست پیش بره آرامش دختر خدا بخواد

 شه.پاییزی می

 

 گیره.لبخندش عمق می

 

صبرانه قربونش برم، قربون مامانشم بشم، بی -

کنه و صورتش مکث می "م تا اون روز برسهمنتظر

 "ده ندازه و ادامه میرش رو پایین میشه، سجمع می

و خیلی دوست داشتم اون روز باشم که کل شهر

شیرینی بدم، که وقتی دادنش بغلم بال دربیارم ولی 

 االن...
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دم و کمی سمتش خم اینبار من دستش رو فشار می

 شم.می

 

شی، سخته نبودنت، ی دنیا میسپاس تو بهترین بابا -

هاتو ی نبودنجا اومدی همهولی بعد از اینکه از این

 جبران کن.

 

 ده.سرش رو با تأسف تکون می

 

 چطوری نسیم؟ -
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دم، و توی این سه سال از دست میمن همه چیزش 

و پا رفتنش، اولین قدم اولین دندونش، چهاردست

 .برداشتن، اولین جمله ای که به زبون میاره

 

 گم:چکه و با درد میهام میاشک

 

ی بزرگ گیرم، هر لحظهفیلم می از همشون برات -

و گیرمو... باز وقت مالقات حضوری میشدنش

ذارم ازش دور بمونی، توروخدا میارمش اینجا، نمی

خودخوری نکن، واست خوب نیست، اصالً اینجا 

 خوری؟و میهاتقرص
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و سرش رو به کشه های خیسش میدستی به چشم 

 ده.ی مثبت تکون مینشونه

 

 سیم؟خورم، نمی -

 ترسه؟و با یه چشم ببینه ازم نمیبه نظرت من
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 ۵۲۹پارت#

 

 

شه دیگه تحمل کردن این لحظه سخته، مگه می

 اینجوری با بغض حرف بزنه و من نمیرم؟
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دم و با صدای بلند ی نه تکون میسرم رو به نشونه 

های ده زمزمهم اجازه نمیریزم، هق هق گریهاشک می

ه آروم شدنم بشنوم و پشت هم هق سپاس رو واس

 زنم.می

 خدایا خودت کمکمون کن. 

 

اس تو رو خدا یه راهی جلو پام بذار رضایت سپ -

 گذرن.دن، نمینمی

 

هام رو با پشت دست کشه و اشکبه سرم دست می

 کنه.پاک می
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حقمه نسیم، دنبال رضایت نباش، این تاوان ندونم  -

جام به اطرافیانم، تاوان کاریه خودمه، تاوان اعتماد بی

؟ هر ت آوردم، دقت کردیو خانوادهبالیی که سر تو

و خدا به بدترن شکل سر خودم کاری که باهات کردم

آورد، االنم راضیم به این قصاص، فقط... تو حق داری 

 و نخوا.....که یه مرد ناقص

 

کنم و دستم رو روی دهنش شتاب زده سرم رو بلند می

 جمله رو تموم نکنه.ذارم تا اون می

 

و من هر تو همه کس منی سپاس، نگو این حرف -

 خوامت.که باشی می جوری
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بوسه، با عشق عمیق و زنه و پیشونیم رو میلبخند می

 پر حرارت.

 

 نسیم؟ -

 

 جانم؟ -

 

خواد بگه که تو گزه، چی میکنه و لبش رو میمکث می

 گفتنش مردده؟

 

 چی شده سپاس بگو بهم؟ -
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 دزده.هام میلرزونش رو از چشمنگاه 

 

 ای؟شه... نکنه بیروزی که حکم اجرا می -

 

 نالم:گیرم و پر درد میلبم رو محکم گاز می

 

 ذارم اون حکم لعنتی اجرا بشه.ذارم، سپاس نمینمی -

 

گیره، شه و بازوم رو میکنه، فکش محکم میاخم می

 ده نشون از خشمش داره.فشاری که بهش می
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م نکنه بری سراغ مهرشاد واسه رضایت؟ نکنه نسی -

رم برام بهتره که چشمت و خورد کنی، نسیم بمیغرورم

به چشم اون حیوون بیوفته، من اگه برگردم به عقب 

کنم با این تفاوت که اون و میهم باز همین کار

کنم و جای چشمش توی قلبش فرو میی لعنتیشیشه

 تا زنده نمونه.

، نمیری واسه رضایت هیچ و جمع کنپس حواست 

ل و من سه ساشهکنی، اون حکم اجرا میکاری نمی

و خواستی که مجبوری و اگه باز منگردمبعد برمی

و با کنیم، اینبار بدون دغدغهبخوای، با هم زندگی می

 آرامشمون.

و کنم به هیچ وجه نمیری واسه رضایت اینتأکید می 

ازی در نیار که به همه گفتم پس مثل همیشه کله شق ب
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شم سپاسی که اگه بفهمم همچین کاری کردی می

 زندگیت ندیدی مفهومه؟هیچوقت تو 

 

قلبم رو دور تنده، وحشت زده از این خشم و صدایی 

 دم.که به مرور کم از فریاد نداشت سرم رو تکون می

 

 باشه فهمیدم. -

 

 زنه:کنه و لبخند میکمی نگاهم می

 

 سیدی؟خوبه... بمیرم برات تر -
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 خیلی وحشتناک شدی. -

 

 زنه.چشمک ریزی می

 

می که برگشتم مثل ناخدای حاال صبر کن یه چش -

 دزدان دریایی همچین خوفی به دلت بندازم.

 

کنم، حتی شوخیش هم قشنگ نیست، فقط نگاهش می

فروغ خوب های بیاین صورت رنگ پریده و چشم

ده که سپاس چقدر وحشت داره از این نشون می

 فاق.ات
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کنه منی که به قول خودش داره اینجوری منو آروم می

 ده.ها بیشتر آزارم مین حرفدلم خونه و ای

 

 وقت مالقات تمومه. -

 

ش باالخره صدای اون سرباز در اومد و اولین جمله

ش بود و نشون داد که امروزمونم تموم بدترین جمله

 شد.
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 ۵۳۰پارت#

 

 

**** 
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قصاص رو خوندم و  ارمین بار اون حکمامروز واسه هز

 مُردم.

شه و به هر ترفندی که سه روز دیگه حکم اجرا می 

 شد نتونستیم رضایت بگیریم.

 

شه اما هورتاش نصف اموالش رو هم به باورم نمی 

فایده نداشت و حاال مهرشاد  مهرشاد پیشنهاد داد ولی

تونه سپاس رو خواست رسیده و میبه چیزی که می

 ود کنه.ناب

 

 چرا راضی بشه به رضایت؟ 
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ی تونه نتیجهچرا دقیقاً االن که بعد از ده سال می 

 کارهاش رو ببینه ببخشه؟

 

از لحظه ای که از مالقت حضوری برگشتم خودم رو 

 ریزم.شک میو دارم ا توی اتاقم زندانی کردم

سلطان خانوم و مادرم بارها اومدن، عمو هورتاش همه 

م ری بکنن تا من انفرادی خفه کنندهولی نتونستن کا

 رو ترک کنم.

 

خورم فقط در من محکومم به این اتاق، به زور غذا می

 حد آسیب نرسیدن به آرامش.
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خورم؟ کنم من به چه دردی میهمش به این فکر می

 ری بکنم؟تونم کاچطور نمی

 چطور دست روی دست گذاشتم؟

 

شه میلعنت به من، من باید یه کاری بکنم، مگه  

 بشینم تماشا کنم که سپاس قصاص بشه؟

 

کنم، امکان های خیسم رو پاک میباخشونت چشم 

خوان لعنتی اجرا بشه می نداره اجازه بدم اون حکم

رو دربیارن مگه اینکه من زنده  های سپاس منچشم

 م.نباش
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دارم و با رو به سختی از روی پا تختی برمی گوشیم 

ی هورتاش رو تم شمارهدستی که روی شکمم گذاش

کنه اما گیرم، واسه جواب دادن زیادی معطل میمی

 شنوم:ش رو میآخرین لحظه صدای خسته

 

 جانم نسیم؟ -

 

 سالم. -

 

 سالم عزیزم خوبی؟ -
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ه پشت هم یه بار دیگه جای ضربه ای که آرامش دار

 گم:کنم و تو جواب هورتاش میکوبه رو نوازش میمی

 

خوام هورتاش فقط باید قول ازت میخوبم، یه چیزی  -

 بدی تا همیشه بینمون بمونه.

 

فهمم هاش میکنه و من از صدای نفسکمی مکث می

 که احتماالً از جایی که هست بیرون زده.

 

 چی شده نسیم؟ -

 

 قول بده. -
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 ، بگو تا جون به سر نشدم.دمقول می -

 

 گم:کنم و با اطمینان میکمی مکث می

 

 م پیش مهرشاد واسه رضایت.خوام برمی -

 

اندازه خشن یه چیزی تو دلم شه و بیصداش بلند می

خوره من خودم اینقدر از این کار وحشت تکون می

هایی که دارم که پاهام سست بشه، مخصوصاً با حرف

 سپاس زد.
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کنم، اگه حتی یه راه کوچیک ی تالشم رو میاما همه 

عمر عذاب  یکنم تا همهباشه من اون کار رو می

تونستم یه کاری بکنم و وجدان نداشته باشم که می

 نکردم.

 

 خود اصالً حرفشم نزن.بی -

 

رم تا بازش کنم، شم و سمت پنجره میاز جام بلند می

 نه.تونه از حجم این گرما کم کدیگه کولر هم نمی

 گیرم.نفس عمیق از هوای دم دار بیرون می 
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جات سپاس هیچ به من گوش کن هورتاش، واسه ن -

و باهاش حرف راهی به جز این نیست، من باید برم

 بزنم.

 

بندم، نه هام رو محکم میره و من چشمصداش باال می

گه و رحمانه میبه خاطر فریادش به خاطر چیزی که بی

 .کنهجیگرم رو خون می

 

و توی زندان سپاس در هر صورت باید این سه سال -

شه کرد اما بیرون که اومد یبگذرونه، قانونه، کاریش نم

تونه زندگی کنه اما با خورد شدن با یه چشم هم می

تونه، پس لطفاً به فکر غرورش به دست مهرشاد نمی

 ی پست نباش.التماس از اون حرومزاده
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 دم.بغض کرده جوابش رو می

 

 تونی اینقدر سنگدل باشی؟!چطوری می -

 گی؟تونی از کور شدنش باون برادرته چطور می

 

پوف از روی کالفگیش اینقدر بلنده که تو گوشم 

 پیچه:می

 

شناسم اگه بری التماس و میدلم نمیاد ولی داداشم -

شه، سپاس و بکنی همه چی بدتر خراب میاون حیوون

خواد بریم م گفته نمیست، صد بار بهلجبازه، یه دنده
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و دیدی واسه رضایت، هر کاری کردیم خودمون کردیم

 که نشد.

 نذار چند سال دیگه همه از چشم سپاس بیوفتیم. 

 

 دم.با اطمینان جواب می

 

دونم به خودمم گفته ولی ی اینارو میمن همه -

 فهمه.نمی

 

ده و از اون ور خط یکی پوزخند پر صدایی تحویلم می

کنه و جواب من کنه کمی مکث میدا میاسمش رو ص

 ده.رو می
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 فهمه؟چطور نمی -

عوضی تو اولین فرصت اینو بهش  همون مهرشاد

 گه.می

 

 مهم نیست، مهم اینه سپاس قصاص نشه. -

 

هام که غره اما من مصمم تر از این حرفبا خشونت می

با یه فریاد و چند تا تهدید پا پس بکشم، من سپاس 

ها با این مجازات ذارم سالم، من نمیدرو نجات می

نگاه کرد یاد ذارم هر بار که تو آینه زندگی کنه، نمی

این بیوفته که مهرشاد چی به سر زندگیمون آورده و 

 چی شد که چشمش این بال سرش اومد.
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 گفتم نه. -

 

گه رم اونوقت اگه اینو بفهمه نمیاگه نیای تنها می -

 ی زنش تنها بره؟غیرت بودی که گذاشتچقدر بی

 

غیرتم وقتی و دیوونه نکن ببرمتم بینسیم من -

 دنبالته.دونم چشمش می

 

 رم.به جون سپاس تنها می -
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غره کنه و از الی فک قفل شده میکمی مکث می

 زنم.خوشحالم که راضیش کردم و لبخند می

 

 ری؟کی می -

 

 همین االن. -

 

 دم.و زندگی گوهم، صبر کن اوملعنت به من -

 

شه و من واسه تماس بدون خداحافظی قطع می

 دارم.پوشیدن لباسم سمت کمدم قدم برمی
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 ۵۳۱پارت#

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

*** 

 

 

خوام پیاده ذارم و میروی شکم برآمدم می دستم رو

گیره، پر از دلهره بشم که هورتاش ساعدم رو می

ی وجودم از استرس چرخم، من همهسمتش می

های نامطمئن هورتاش بیشتر توی دلم لرزه و چشممی

 کنه.رو خالی می

 

 خوای تنها بری؟مطمئنی می -

 

 گم:میذارم و با صدای لرزون هام رو روی هم میچشم
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ریم سراغش واسه رضایت این آخرین باریه که می -

 و خالی نکن.تو دلم

 

و خالی کنم ولی اون کثافت راضی خوام تو دلتنمی -

و زدم نسیم، فقط با این کار از ی زورمشه، من همهنمی

 چشم سپاس میوفتیم.

 

 دم.ون مینفس عمیقم رو منقطع بیر

بهشم حالم رو  شه، حتی فکر کردنتو دلم آشوب می 

 کنه.بد می
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و من باید درستش کنم، هورتاش؟ جون گندم تو دلم -

 خالی نکن.

 

 گه:ده و شرمنده میسرش رو به تأسف تکون می

 

هاش نگاه سپاس که اومد بیرون چطوری تو چشم -

زنم غیرت چطوری اجازه دادی کنم وقتی ازم پرسید بی

ناموس، چی ی اون بیی تو شکمش بره تو خونهبا بچه

 بگم من؟

 

این بار من با اطمینان دستم رو روی دستی که ساعدم 

 ذارم.ده میرو فشار می
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تو خیلی مردی هورتاش، تو خیلی بهم کمک کردی،  -

بذار برم تا تمومش کنم این کثافتی که داره غرقمون 

 کنه.می

 

ده خیره ه صندلی تکیه میکشه و بدستش رو پس می

 گه:به روبه رو محکم می

 

کنم، خبری نشد میام باال برو فقط ده دقیقه صبر می -

کنم واسمم مهم و من تموم میکار ناتموم سپاس

 شه.نیست چی می

 

 شم.دم و از ماشین پیاده میسرم رو تکون می
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دم و خیلی زود در با صدای زنگ واحدش رو فشار می 

 شه.یتیکی باز م

اطمی گفتم از قبل خبر داشت که من میام خودم به ف

بهش خبر بده واسه همینه که بدون پرسش در رو باز 

 کنه.می

 

ها باال برم ولی با خواد با پلهشم، خیلی دلم میوارد می 

 این شکم سنگین شده کامالً بعیده.

 

دم حتی ی ده رو فشار میشم و طبقهوارد آسانسور می 

مالیمی که داخل اتاقک در حال پخشه این موزیک 

 آرومم کنه.تونه نمی
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ایسته و من با یه نفس عمیق ازش بیرون آسانسور می 

رم و چراغ چشمی داخل راهرو با بیرون رفتنم می

 شه، در واحد مهرشاد بازه.روشن می

 

روحش که تنها شم، پذیرایی بیپر از استرس وارد می

ه و تلویزیونی که وسایلش یه سرویس مبل سفید رنگ

ندازم خبری از اطراف می به دیوار کوبیده، نگاهی به

 کنم.مهرشاد نیست ناچار گلوم رو صاف می

 

 سالم! -

 

 رسه انگار توی اتاقه.صداش گرفته به گوشم می
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 سالم عزیزم االن میام بشین. -

 

ی بالهایی که رم، با همهچشم غره ای به در اتاق می

خواد چند آدم نشده، دلم می سپاس سرش آورده هنوز

م، اما با ظاهر شدنش تو درگاه در و تا کلفت بارش کن

شه یعنی از دیدن ظاهر جدیدش دستم مشت گلوم می

 گذره؟سپاس می

 

ش سمت چپ صورتش دقیق روی ابروش تا زیر چونه

به طرز ناراحت کننده ای دفرمه شده سپاس چطور و با 

 چی زدتش که این شده وضعش؟
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داره و من نفس عمیق ی لنگون سمتم قدم برمیبا پا

 کشم.یم

 

 کنی؟داری به شاهکار شوهر عوضیت نگاه می -

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 ۵۳۲پارت#

 

 

 

 کنی؟داری به شاهکار شوهر عوضیت نگاه می -

 

دم و سرم رو پایین ب دهنم رو پر صدا فرو میآ

 ندازم.می
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 نه. -

 

که سرم رو شه خنده و یه قدم دیگه بهم نزدیک میمی

ندازه و کنم، نگاهی به سر تا پام میشتاب زده بلند می

 گه:با حسرت می

 

بر عکس من تو خیلی ماه شدی، حاملگی بهت میاد.  -

 لیاقت.شد نه اون بیی من میاین باید بچه

 

کنم شهامتم رو کنم و سعی میهام رو مشت میدست

 بدست بیارم.
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، الیق ترین مردی لیاقت از نظر تو عشق منهاون بی -

 که تا حاال شناختم.

 

زنه و همونجور که لنگون سمت پوزخند غلیظی می

 گه:ره میآشپزخونه می

 

خب، االن اومدی که بگی چه عشق آتشینی به اون  -

 ی داری؟جانیه روان

 

تونه عصبی دنبالش راه میوفتم، یه دستش رو اصالً نمی

 ر سپاسه؟نگهش داشته اینم کا تکون بده و روی سینه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

اومدم ازت بخوام رضایت بدی، چطور دلت میاد  -

 و بگیرن؟و یه چشمشقصاصش کنن

 

کنه و بطریه آب میوه رو از داخلش در یخچال رو باز می

توی لیوان و گرفتنش کشه؛ حین ریختن بیرون می

 ده:سمتم، خونسرد جواب می

 

 یه نگاه به من بنداز، چی از صورتم مونده؟ -

 و کور کنه؟چطور دلش اومد مناون لعنتی  

 تو چطور دلت میاد ازم بخوای ببخشم؟! 
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هاش گیرم و به چشمبا نفرت نگاهم رو از لیوان می

 دم.می

 

نه تجاوز و با اون مقایسه نکن، تو به شکراخودت -

 فهمی؟کردی، تو نابودش کردی، می

 و به گند کشیدی.تو زندگیمون 

 

شه روی ناامید میاز گرفتن لیوان به دست من که 

گیره، ش رو سمتم میکوبدش و انگشت اشارهکانتر می

نگاه کردن به صورت داغونش خیلی سخته؛ ولی من 

 کنم تا محکم باشم.تمام تالشم رو می
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تجاوز نکردم، اون خودش اومد توی  من به شکرانه -

تختم، خودش خواست، به خاطر عشق آتشینی که به 

بودم کارهام بهم پیچیده  من داشت، اون روزها عصبی

 بود، مست بودم که اصرار کرد واسه اون رابطه.

و مقصر ندونه، تا حاال اینو نگفتم تا کسی اون دختر 

باز  و به زندگیمچون من اشتباه کردم، نباید پاش

 کردم.می

هنوز اینقدر حیوون نشدم که به یه دختر تجاوز کنم،  

 کردم.یخواست هیچوقت اینکارو نماگه اون نمی

دست شما هم درد نکنه، به کل خاندانم گفتین من یه  

 شه مجازاتم.متجاوز کثیفم، منم سکوت کردم، اینم می
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دونم چی بگم، هاش متعجبم که نمیاینقدر از حرف

های شکرانه تو یه لحظه میاد جلوی چشمم، تارتمام رف

هاش، هاش واسه اینکه شکایت نکنیم، گریهجیغ

واسه مقصر بودنم، ولی باز ناباور هاش به من فحش

 دم.سرم رو تکون می

 

 کنم.باور نمی -

 

 گه:خیال میندازه و بیشونه ای باال می

 

نه میل خودته... چه باور کنی چه باور نکنی نه دستم،  -

 چشمم، قرار نیست مثل اولش بشه.
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 زنه و من دنبالش راه میوفتم.از آشپزخونه بیرون می

 

کن مقصر خودتی، تو از اول با کثافت مهرشاد قبول  -

کاری پات به زندگی سپاس باز شد، به خاطر اون 

جهان عوضی، تو نابودمون کردی، تو خیلی بدی کردی 

 به سپاس.

 

 دنم نبود، بود؟ی اینا ناقص شتاوان همه -

 

بود، بدترش بود، تو دست گذاشتی رو ناموس مردی  -

 ه.کرد مثل برادرشی، بهش حق بدکه فکر می
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ش به شدت باال شینه و سینهبه سختی روی مبل می

 شه، انگار درد زیادی رو متحمل شده.پایین می

 

 دم، من نامردی کردم.باشه بهش حق می -

 خب االن چیکار کنم؟ 
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 ۵۳۳پارت#
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هام ی عجزم رو توی چشمگزم و همهلبم رو می

شه واسه ریزم، این آخرین فرصته، این آخرین تالمی

 ترین کسم. نجات عزیز

 خدا خودت کمک کن. 

 

 رضایت بده. -

 

 ده.ندازه و سرش رو تکون مینگاهی به سرتا پام می

 

 شه.با رضایت من حکم زندانش لغو نمی -
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هام رو توی هم رم و انگشتیه قدم جلو می

تابم آرامش هم توی شکمم پیچونم، االن که من بیمی

ه، بمیرم خورم داره تکون میکنه و مداتابی میبی

 براش.

 

 مهم نیست، فقط قصاص نشه. -

 

ده و یه چیزی ده و محکم جواب میسرش رو تکون می

فایده خوره، یعنی اومدنم به اینجا بیتو دلم تکون می

 بود؟

 

 نه. -
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 رم.بغض کرده جلو می

کشه، جوری که لبم رو کمرم به شکل دردناکی تیر می 

 شه.ض میگزم و تنم منقبمی

 

کنم رضایت بده، هر کاری که بگی میخواهش  -

 خوای التماست کنم؟کنم. میمی

کنم، رضایت بده مهرشاد، شاید یه باشه التماس می 

 کم از بار گناهات کم بشه.

 

کنه، نگاهش بین خیره با یه چشم سالمش نگاهم می

های اشکیم در گردشه و با صدای لب لرزونم و چشم

 گه:آرومی می
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 دم.ضایت میفقط به یه شرط ر -

 

نور امید همینه که االن به دلم تابیده، هر چی باشه 

 کنم، فقط سپاس قصاص نشه همین.قبول می

 

 چه شرطی؟ -

 

 طالق بگیر. -

 

دونستم اینو ازم شم، دردآوره ولی میاصالً شوکه نمی

 خواد.می
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 من ازت متنفرم. -

 

 .دهخنده و سرش رو تکون میمی

 

ق بگیر که زن من بشی نه، من دونم... نگفتم طالیم -

هیچوقت اینقدر عاشقت نبودم، دوست داشتم ولی نه 

به هر قیمتی، تمام اینکارها رو به خاطر تنفرم از 

سپاس کردم، به خاطر غرورش به خاطر قدرتش، 

 آسیبشم خودم دیدم.

خوام آخرین ضربه رو بزنم، طالق بگیر تا االنم می 

شه تاوان ینم میدم، امنم رضایت مینابودش کنی، 
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شه که به من بالیی که سرم آورد، غرورش خورد می

 کنم.و من کیف میالتماس کردی

 

نالم، شاید راهی باشه که این مرد ظالم و درمونده می

 عقده ایه روبه روم هم دلش به رحم بیاد.

 

 م چی بدون پدر...م، پس بچهمن حامله -

 

کنه ثابت می اسه چندمین بار بهمپره توی حرفم و ومی

احساسه، نه اون از حیوونم بدتره چون که یه حیوون بی

 ها هم احساسات دارن اما این مرد نه.حتی حیوون
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و ببینم ی طالقاون دیگه به من ربطی نداره، برگه -

 دم.رضایت می

 

اجازه روی صورتم چکیده رو پس هایی که بیاشک

 زنم.می

 

 وری طالق بگیرم؟تو سه روز چط -

ده که توافقی جدا احل داره، سپاس رضایت نمیمر

 بشیم.

 

 این مشکل من نیست. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

با نفسی که تو سینه حبس شده، سمت در راه میوفتم، 

من دیگه از این درد خسته شدم، پشت بهش دستم 

 گم:ست که میروی دستگیره

 

 دم.گیرم، فردا دادخواست میطالق می -

 رضایت بده.

 

و بدونم سپاس فهمیده مو ببینبه دادخواستخو -

 دم.رضایت می

 

شه و بدون اینکه دستم روی دستگیره خشک می

 گم:نگاهش کنم می
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 زنم زیرش؟دونی نمیاز کجا می -

 

 خنده.می

 

و یک دلیل که تونی، چون من بعدش به هزارنمی -

زنم ت باشه میو خانواده تونه تهدید تویکیش می

سه رضایت، یه ویس گم مجبورم کردین واو میزیرش

خوشگلم از اون پسر عموی گردن کلفتش دارم، 

گه یا رضایت بده یا کاری که همونی که با اطمینان می

شه دیگه کنم، تهدید به قتل میو من میسپاس نکرد

 مگه نه؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شناسم، اون و میاونم نباشه بعد این همه سال سپاس

ه شق هست که دادخواست دستش برسه اینقدر کل

هت نگاهم نکنه، تو اومدی پیش من چی بدتر از دیگه ب

دونه من روی همین کاناپه که روش این وقتی می

 نشستم بوسیدمت.

 

شه، در رو باز ایسته و درد کمرم دو برابر میقلبم می

کنم و سمت کنم و خودم رو بیرون پرت میمی

 دوام.آسانسور می

 

 بینم کهذارم، مییپام رو که از ساختمون بیرون م

هورتاش با عجله به این سمت میاد و به محض دیدنم 

 ده.ایسته و نفس عمیقش رو بیرون میسر جاش می
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کشم تا هم از ریزش مثل خودش نفس عمیق می

هام جلوگیری کنم، هم این درد طاقت فرسایی که اشک

 حاال دیگه پاهام رو هم اسیر کرده کم کنم.

 کنم.یم به ماشین اشاره رسم و با عجلهبهش می

 

 سوار شو بریم. -
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 ۵۳۴پارت#
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 گه:متعجب و کنجکاو می

 

 چی شد؟! -

رده آره؟ کنی؟ غلط اضافه کچی گفت؟ گریه می 

 شکنم.و میگردنش

 

داره که صداش میبا خشم سمت ساختمان قدم بر

 کنم.می

 

 دم.هورتاش؟ بیا بریم برات توضیح می -

 

 توپه:چرخه و عصبی مییسمتم م
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 آخه به من بگو چی شده؟ -

 

 نالم:کنم و با گریه میدر ماشین رو باز می

 

 گم همه چیزو.جان گندم بیا سوار شو بهت می -

 

زنه و با پایی که محکم به کالفه چنگی به موهاش می

 شه.زنه و سوار میکوبه، ماشین رو دور میزمین می

 شم.وار میبه سختی با شکم برآمده س 
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تحمل کردن سخته پس گریه سوزناکم رو از سر 

 گیرم.می

شه، تا همین جا بود، داشتن سپاس تو باورم نمی 

 شد.همین چند ماه خالصه می

 

کنه و من هام تند تند تمام صورتم رو خیس میاشک 

 کشم.پشت هم بهشون دست می

 

ندازه و با دست روی هورتاش ماشین رو راه می 

گیره، خوبه که سکوت کرده، خوبه که رب میفرمون ض

خوام انقدر گریه خواد تا حرف بزنم، من میازم نمی

ر کنم تا آروم بشم، وقتی خودمو پیدا کردم، وقتی کنا
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اومدم که چه بالیی سرم اومده، همه چیزو بهش 

 گم.می

 

اما اولین کار اینه به فاطمی زنگ بزنم تا هر چه زودتر  

رو تنظیم کنه، تا بتونم هر جوری  این دادخواست طالق

که شده سپاس رو نجات بدم حتی اگه به قیمت 

دونم بچه گونه است، احمقانه نداشتنش تموم بشه، می

من بهترین دلیل اینه که سپاس است، ولی برای 

هاش رو داشته باشه حتی اگه من نداشته چشم

 باشمش.
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هام کنم و محکم روی چشمدستم رو مشت می

با یه نفس عمیق گوشی رو از توی کیفم کشم، می

 گیرم.ی فاطمی رو میکشم و شمارهبیرون می

 

م با فاطمی احتیاجی به های مکرربه لطف تماس 

ینم واسه پیدا کردن شمارش نیست، گشتن تو مخاطب

 ی وکیل سپاسه.چون همیشه اولین شماره شماره

 

 ده.خیلی زود گوشی رو جواب می

  

 ؟بله خانم نیکزاد -
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دم، از چند روز دیگه من هام رو روی هم فشار میچشم

 خانم نیکزاد نیستم.

 

سالم آقای فاطمی، ببخشید که این موقع شب  -

تم یه لطفی در حق من خواسمزاحمتون شدم، می

 بکنید.

 

 کنم بفرمایید من در خدمتم.خواهش می -

 

دم، حتی های متعجب هورتاش نمیاهمیتی به نگاه

م تا دست و دلم بلرزه واسه تصمیمم، کننگاهش نمی

هایی که در حال حرکتن خیره به روبه رو و ماشین

 گم:م رو میجمله
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 نید.لطفاً واسم یه دادخواست طالق تنظیم ک -

 

شوک حرفم انقدر زیاد هست که فاطمی رو به سکوت 

 داره و صدای فریاد هورتاش رو در بیاره.وا می

کشه فریاد میزنه رو ترمز و وسط خیابون می

 خداروشکر که کمربندم رو بستم.

 

 چییییی؟ -
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بندم دستم رو روی گوش چپم فشار چشمم رو می

کنم س میدم، واقعاً صداش اینقدر بلند هست که حمی

 ی گوشم پاره شده.پرده

 

 آقای فاطمی پشت خطی؟ - 

 

کنه و با صدای نامطمئنی فاطمی گلوش رو صاف می

 گه:می

 

 خواین؟مطمئنین از چیزی که میخانم نیکزاد  -

 

 خوام جدا بشم.بله مطمئنم می -
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 خوام جدا بشم یعنی چی؟!وایسا ببینم می -

 و.قطع کن اون گوشی کوفتی 
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 ۵۳۵پارت#

 

 

 

کشم تا دم و سرم رو عقب میاهمیتی به هورتاش نمی

دستی که واسه گرفتن گوشی جلو اومده بهش نرسه و 

 گم:اطمی میی به فتو گوش
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و ببرید تا لطفاً فردا یه دادخواست طالق تنظیم کنید -

 خوام جدا شم خداحافظ.سپاس امضا کنه، من می

 

کنم، دیگه تحمل ندارم، گوشی رو با تماس رو قطع می

کوبم، هر دو دستم رو روی خشم روی داشبورد می

ذارم و با بلندترین صدای ممکن زیر گریه صورتم می

 نم.زمی

 

نالم، پر درد، پر از دردی که بخاطر جدایی، به خاطر یم

بخت بدم، به خاطر شوم بودنم، من هیچ وقت اقبال 

خوبی نداشتم و حاال این بخت بد دامن سپاس رو هم 

گرفته، گردن آرامشم رو هم گرفته، من باید خون گریه 

ی کنم، من باید با ابر بهار همنشین بشم، من اگر همه
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تونم این درد وحشتناک رو زم نمیشک بریعمرم رو ا

 از سینه بیرون بدم.

 

 من خیلی بدبختم خیلی. -

 

ندازه، کنار هورتاش توی سکوت ماشین رو راه می

 کنه.کشه و پارک میمی

 

های ماشین متوجه کنم اما از تکوننگاهش نمی 

 شم سمتم چرخیده.می

صداش زیادی خشنه در عین حال که سعی داره  

 داغون رو بکنه.ی من مالحضه
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 ی لعنتی چی به تو گذشته؟به من بگو تو اون خونه -

خوای با چی بهت گفته که وضعت شده این که می 

و اعدام کنی، تو کمر به قتلش دادخواست طالق سپاس

 دونی دیگه.بستی می

 

 .کشمرو از صورتم پایین می دستم

کنم، چرخم و به صورت خشنش نگاه میسمتش می 

زنه و صورتش سرخ های پیشونیش نبض میمام رگت

شده، حالش بده من از اون بدترم من قراره زندگیم رو 

 از دست بدم نه اون.
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هایی که شدیداً با دست "خوام بکشمش؟من می -

به من نگاه کن من  "کنملرزه به خودم اشاره میمی

 همین االنشم مردم.

 

 چند بار پشت هم با خشونت به صورتش دست

 ه.کشمی

 

 نسیم به من بگو چی شده؟ -

 و گرفتی؟چی شده که این تصمیم 

 

 کشم.دستی به بینی خیسم می
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با مهرشاد حرف زدم، فقط یه شرط داره واسه  -

 رضایت اونم اینه که من از سپاس جدا بشم.

 

شه با خشم مشت محکمی روی هاش درشت میچشم

ارجه کوبه، تحمل صدای بلندش از توانم خفرمون می

کنه اعصابم خرابه، داغونم ی تنم درد مین االن همهم

 فهمه.چرا نمی

 

، گه خورد و آبادش خندیدمهرشاد به گور هفت جد -

 کثافت حرومزاده، اون گفت تو هم قبول کردی؟

 و بکشی نسیم؟خوای با جدا شدن سپاسمی

 تو اصالً عقل توی سرت هست؟
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هامو ستم موکشم با هر دو دبدتر از خودش جیغ می

 ی از ته دلم.زنم همراه با گریهچنگ می

 

بسه بسه، فریاد نکش، من داغونم، من دارم از  -

گذرم، من به خاطر سپاس دارم از ی زندگیم میهمه

 گذرم.خودم، از آیندم می

و مقصر ندون، اینقدر نگو عقل ندارم من انقدر من 

 کنهمیتونم ببینم سپاس یه عمر وقتی تو آینه نگاه نمی

 .و من اومده بیوفتهیاد بالیی که سر خودش خواهرش

خوام خوام عذاب وجدان داشته باشه، من نمینمی 

 شوهرم ناقص بشه، بفهم اینو، بفهم.
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انگار حال بدم رو درک کرده، شاید هم ترسیده بالیی 

کنه سرم بیاد، هر دو دستش رو باال میاره و سعی می

 آرومم کنه.

 

بزنیم  ش، آروم باش تا حرفروم باباشه باشه، آ -

 نسیم تو بارداری مواظب باش.

 

شم، چطوری بدون سپاس زندگی دارم دیوونه می -

 کنم؟

خوام جدا هاش نگاه کنم بگم میچطوری تو چشم 

 بشم؟
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کنم که اون من همین االن وقتی به این فکر می 

 خوام بمیرم.رسه میدادخواست دستش می

 

 :نالهیاین بار دیگه اونم م

 

 پس چرا نسیم؟ -

 خوای این کارو بکنی؟چرا؟ چرا می

 

 کنم کمی لبخند بزنم.کشم و سعی مینفس عمیق می

 

خوام آثار این بدبختی و بهت گفتم، من نمیدلیلش -

 خوام فراموش بشه.تمام عمر با سپاس باشه، می
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 به چه قیمتی؟ -

 به قیمت نابود کردن جفتتون؟ 

 

باهاش صحبت کردم هر د، من شه کرکاریش نمی -

چیزی که الزم بود گفتم، حتی التماس کردم تنها 

و خورد خواد با طالق گرفتنم سپاسشرطش همینه، می

گذرونه، خیلی زود دونم سپاس اینم میکنه، اما من می

ده، اونم به و به زندگیش ادامه میکنهو صاف میکمرش

دن دیده شعنوان یه فرد سالم، یه پدر سالم که واسه 

 کشه.ش خجالت نمیصورتش از بچه

 

 ناله:هورتاش خسته می
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مکث  "خدا لعنتت کنه مهرشاد، خدا ازت نگذره -

نخواست که  "توپهکنه و میکنه، با خشم نگاهم میمی

 زنش بشی؟

 

 زنم:پوزخند می

 

و واسه شنیدنش آماده کرده بودم، اما گفت من خودم -

چون اگه  روشکر،و خب خداهیچوقت عاشقم نبوده

کشتم یا خواست یا خودم رو میهمچین چیزی ازم می

 اون آشغالو،

اون لعنتی تمام این کارهارو واسه نابود کردن سپاس  

 ی آخرشه.ی و کثیفه، اینم ضربهکرده، از بس عقده
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 خدا لعنتش کنه. -

 

ذارم، دیگه تحملش دستم رو روی شکم دردناکم می

 گزم:یشه، لبم رو مداره سخت می

 

 و ببر خونه باید استراحت کنم.من -

 

 باشه. -
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 ۵۳۶پارت#
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*** 

 

دونم قط میدونم این روزای نحس چطور گذشته، فنمی

اون دادخواست تنظیم شد و قرار شد دیروز به دست 

 سپاس برسه. 

 

جوام و خیره به سلطان دلم آشوبه، مدام ناخونم رو می

شسته و مامان روم روی مبل نخانوم که روبه

 زنم.ده حتی پلک هم نمیهاش رو ماساژ میشونه

 

دونم چند ساعت دیگه وقت مالقاته و من بعید می

داشته باشم برم و باهاش چشم تو چشم  جرأتش رو

 بشم.
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کشم، عمو طول و عرض پذیرایی رو نگاهم رو باال می

 گه.زنه و ذکر میقدم می

و مهرشاد  مندونن اون شب بین هنوز هیچکدوم نمی 

 کنن قراره فردا حکم اجرا بشه.چی گذشته و فکر می

 

پرم که زیر دلم تیر با صدای عمو جوری از چام می 

 کشه.دناکی میدر

 

 بهتره من باز برم واسه رضایت. -

 

 گزم.گیرم و لبم رو میدستم رو به شکمم می
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کنه، تا زایمانم این دردها دیگه داره زیادی اذیتم می 

 ی مونده پس دردم از چیه؟که خیل

کنم این انقباضات عجیب و غریبی که مدام حس می

 االنه بچه بیرون بیاد.

 

 یعنی عادیه!؟ 

کنم ینقدر که درگیر سپاسم اصالً وقت نمیمن ا 

 هام رو هم سر وقت برم.معاینه

 چند روزه نرفتم؟ اصالً به خاطر ندارم. 

 

 ه:زنشم که ناله میخیره به سلطان خانوم می
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مو کور ده، چشم بچهشه پرهام، رضایت نمینمی -

 و بشنو.کنن، خدا خودت صداممی

 

ریزه، اما من ماتم مامان همپای سلطان خانوم اشک می

 و االن فقط وحشت برخورد سپاس رو دارم.

 ده، فقط سپاس...دونم که مهرشاد رضایت میمی 

 

خوره به سختی از روی میز عسلی تلفنم که زنگ می

میرم و ی زندان میدارم و با دیدن پیش شمارهبرمی

 هام از ترس به لرزه میوفته.لب
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دونم زده و میزنگقبالً هم سپاس با این شماره بهم 

 که خودشه، وقت حساب پس دادنه

 دم:نگاه همه به منه و من با دست لرزون جواب می

 

 بله؟ -

 

شه و صدای به هاش توی گوشم پخش مینفس 

 ندازه.ش لرزه به اندامم میشدت جدی

 

 پدر آورده واسه من؟این آشغال چیه این فاطمی بی -
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ید کم بیارم، من کنم به خودم مسلط باشم، نباسعی می

گه اما خودم رو دونم که دادخواست طالق رو میمی

 زنم به اون راه.می

 

 کدوم آشغال؟ -

 

 مالحظه.شه و بیصداش بلند می

 

ینقدر اعصابم تخمیه که حد نداره، زر زر نکن نسیم، ا -

 تو دیگه گوه نزن توش، رفتی دادخواست طالق دادی؟
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گیرم و به نگاه میی توانم نیشگون رونم رو با همه

 دم.متعجب حاضرین اهمیتی نمی

 

خیلی هم دیر شده براش، تو که انتظار نداشتی  -

 و پیکر.در بمونم پای این زندگی بی

 

هام رو با درد روی هم د که چشمخنده، اینقدر بلنمی

 ذارم.می

این خنده از صد تا گریه بدتره، من مَردم رو 

شه. اما رم خورد میشناسم، داره زیر بار این کامی

 راهش همینه تنها راه نجاتش.
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 اونوقت چی شد که به این نتیجه رسیدی؟ -

 فکر کردی با خر طرفی؟

ه طالق ی اون حرومزاده بهت گفتپا شدی رفتی خونه 

 ده؟بگیری رضایت می

 توی احمقم قبول کردی؟ 

غیرت با این زن نگهداشتنم که خاک برسر من بی

 غیرتت کجاست؟نه، اون عموی بیخوو نمیدوزار حرفم

ت پاشده و بنداز باال، برادزادهبگو سپاس گفت کالهت 

 رفته دست بوس یه جا**

 

 گزم.لبم رو می
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شه همینی که تم میدونسفهمه، میدونستم که میمی

خوام بشه، با تمام اتفاق افتاده، خدایا فقط اونی که می

 این تحقیرها اون رضایت لعنتی داده بشه.

 

 االن که چی؟ -

گی؟ آره من کردم، من رفتم واسه هارو چرا میاین 

 رضایت ولی واسه کی کردم واسه تو.

 

و شکر خوردی شکی نیست اما در اینکه غلط کردی -

تونی با خاطر من، بگو واسه خودت، چون نمی نگو به

شه منی که از قیافه میوفتم زندگی کنی چون روت نمی

 شونه راه بری.با منه حیوون شونه به 
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 دم.چکه و لبم رو بیشتر زیر دندونم فشار میاشکم می

 

ی اون بالهایی انصافی سپاس، من با همهخیلی بی -

 که سرم آوردی عاشقانه خواستمت.

 

پرم و زیر زنه که تو جام مینبار اینقدر بلند فریاد میای

 شینه.دلم به درد می

 

ی عاشقانه من چه گوهی خوردم اینو بگو؟ منه الش -

 نخواستمت؟ 

 جون ندادم برات؟

 چی خواستم ازت تو این زندگی سگی؟ 
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و بخواه، نرو دیدن اون فقط گفتم همینی که هستم

ها و گفت شبکردهام نگاه ای که تو چشمحرومزاده

 توهم خوابیدن با تو رو زده.
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 ۵۳۷پارت#

 

 

درد، درد، درد، اینقدر زیاده که تحملش از توانم خارجه 

 ی این بحث واسه قانع کردنش.اما مصرم به ادامه

 

 بازم برگردم به عقب... -

 

 کنه.حرفم رو قطع می
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زن فاطمی بگو پشیمون شدی بگو چرت نگو، زنگ ب -

خوایم رضایت بده، من و بگه نمیگ بزنه به مهرشادزن

دم نسیم، فردا اون حکم لعنتی اجرا طالقت نمی

 و خالص.شهمی

 

کنم و با صورتی که از درد جمع شده کمی مکث می

 نالم:می

 

 گیرم.من طالق می -

 

ا شه و عمو بصدای هین مامان و سلطان خانوم بلند می

 خشم سمتم میاد.
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و وی سگ منو باال نیار اینقدر سرمنسیم اون ر -

 و راحت شم از دستت.کوبم به همین دیوار تا بمیرممی

 

 کنم با صورت به عرق نشسته.تکرار می

 

 خوام.طالق می -

 

 کشه.فریاد می

 

 خوام چیکار؟لعنتی من چشمه بدون تو رو می -
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کنه، ز جام بلندم میگیره و با خشم اعمو بازوم رو می

 زنم.کتش چنگ میدردمند به 

 خیلی درد دارم خیلی...

 

 گی عمو؟چی داری می -

 

کنم و جواب سپاس رو های عمو نگاه میتو چشم

 دم.می

 

 تا همینجا بود، بذار رضایت بده بعداً... -
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بعدی وجود نداره، طالق بگیری دیگه برگشتی وجود  -

و هم تو رو م، هم خودمکنو سیاه مینداره، زندگیت

کنم، گفتم اشتباه کردم پاشم وایستادم، به نابود می

نداشتن یه چشمم راضیم مرگ که نیست کنار میام، 

 بخشمت.ولی طالق بگیری تا عمر دارم نمی

 

 کنم.چکه و زیر لب آخ دردناکی رو زمزمه میاشکم می

 

شرمنده  باشه اشکالی نداره، الاقل پیش خودم -

 و کردم.تونستمری که مینیستم کا

 

خواد که تورو ازم بگیره چیزی و میهمین تی اونملعن -

 و دو دستی بهش تقدیم نکن.خوادکه می
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 خوام.و میی رضایتبرگه فقط اون -

 

 صداش از فریاد به ناله تبدیل شده و جیگر من خونه.

 

دی داری زنده به نمی و نکش، تو نجاتمنسیم من -

 ی.کنگورم می

 

کنم اینقدر حس می شم واز درد سمت زمین خم می

 لبم رو گزیدم که طعم خون گرفته.

 

 هات سالم باشه.فقط چشم -
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 گه:شه، با التماس میصداش بغض دار می

 

خوام، نکن نسیم، تف تو من قلبمم بدون تو نمی -

 چشم.

 

شه، جیغ شه و توان من تموم میدرد دو برابر می

 شه.شدن پاهام و شلوارم یکی می با خیس دردناکم

 

و آبی که از بدنم خارج شده کشیده  نگاهم به پایین

 زنم:شه و جیغ میمی
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 مامان کیسه آبم پاره شد. -

 

 حسین گویان سمتم میاد.مامان یا

گیره تا زمین نخورم و صدای عمو کمرم رو محکم می

فریاد چی شد چی شد سپاس، اینقدر بلنده که تو 

 رسه.ما هم به گوش می فریادهای

 

 م، وای مامان.زوده، االن زوده، بچه مامان -

 

شنوه هام میکنم و انگار نه گوشفقط همینو تکرار می

 بینه.هام مینه چشم
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هام رو میاره و حاال گندم سلطان خانوم با عجله لباس

دوان و همزمان فریاد و شکرانه هم با عجله سمتم می

 کشن:می

 

 سیم چته؟چی شده، ن -

 

پیچم من چم ز درد به خودم میریزم و افقط اشک می 

 شده؟

 م.خدایا بچه

 

ریم مادر قربونت بره هیچی نیست االن می -

 بیمارستان.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 لرزه.ره و تنم میره، سرم گیج میهام سیاهی میچشم

 

ریزه و گندم مدام اصرار داره آرامش شکرانه اشک می 

م در شه پای جون بچهخودم رو حفظ کنم، ولی مگه می

امش من همش هفت ماهشه اون خیلی میونه، آر

 کوچولوئه.

 وای...

 

های عمو پوشم، کی روی دستدونم کی لباس مینمی

شم، فقط وقتی به خودم میام به بیمارستان منتقل می

شم و دنیا پیش چشمم که واسه سزارین آماده می

 شه.تاریک می
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 مونه.....م زنده نمیبچه
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 ۵۳۸پارت#

 

 

**** 

 

 

کشه، چیزی اینقدر زیاده که گوشم سوت می سکوت

تونم دستم چکه و من نمیمثل آب پشت دست چپم می

تکون بدم، آخه اون سرما لرز بدی رو به تنم  رو

 نشونده.
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کنه و بدتر از اون زیر دلم که وحشتناک تنم درد می

 سوزه.می

هام رو هر جوری که شده کنم که چشمدارم تالش می 

ی خیلی سنگین بهشون ار یه وزنهباز کنم اما انگ

تونم از اون حالت ی تالشم نمیآویزونه که با همه

 یرون بیام.هوشی ببی

 

کشه و من لبم رو با درد گاز زیره دلم وحشتناک تیر می 

 گیرم، این درد از چیه؟می

 چرا انقدر غیر قابل تحمله؟ 

دردش مثل رد بریدگی چاقوئه همونقدر دردناک و پر  

 سوزش.
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رسه، صدای صداهای نامفهومی از اطراف به گوشم می 

که تازه  های از روی درد یه زن دقیقاً سمت چپناله

 شنوم.شروع شده رو می

 

صدای گفت و گوی مرد و یه زن از جایی دورتر به  

 شم.رسه اما متوجه صحبت شون نمیگوشم می

 

کنم نور حالی باالخره کمی چشمم رو باز میبا تمام بی 

شه باز یدی که از باالی سرم بهم میتابه باعث میشد

 یل کنم.هام رو ببندم و سرم رو کمی به راست ماچشم
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کنم این بار بهتر اطراف رو هام رو باز میباز چشم 

بینم، تمام دیوارهای جایی که توش هستم با کاشی می

ی مدام اون زن سبز رنگ پوشیده شده، اگه صدای ناله

کردم تو سرد خونه هستم د فکر میپیچیتو گوشم نمی

هایی که شنیدم هنوز ولی انگار با این همه درد و حرف

 و زنده ام. نمردم

 

دم و روی شکمم به سختی دستم رو تکون می 

شم و تو یه ذارم، خیلی زود متوجه خالی بودنش میمی

هام نقش لحظه اتفاقی که واسم افتاد جلوی چشم

 بنده.می

داشتم و پاره شدن کیسه آب،  درد، من درد شدید 

 رسیدن به بیمارستان و بردنم اتاق عمل.
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 بچه خیلی زود بود. وای واسه به دنیا اومدن

 

خوام از جام پاشم که یه آن درد مثل وحشت زده می

پیچه، با آخ بلندی سرم رو روی صاعقه تو کل تنم می

 کوبم.بالشت می

 

 م کجاست بچم...وای خدا بچه

 

هوشی تو صدام رو بلند کنم اما هنوز بیکنم سعی می 

سرم هست که تارهای صوتیم چیزی بیشتر شبیه ناله 

 کنه.د میتولی
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 خوام فریاد بکشم تا یکی به دادم برسه.من می 

 

کنم یکی کسی نیست؟ پرستار، پرستار خواهش می -

 به من بگه بچم کجاست؟

 

وه و شنرو می انگار خدا باهام یاره که یه پرستار صدام

 با عجله باالی سرم میاد.

 

از اینکه کسی به دادم رسید اینقدر خوشحالم که  

 ذارم.های پرستار میند می کنم و رو دسترو بل دستم

 

 پرسم:گیرن و میهام از هم پیشی میاشک 
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 بچم چی شد؟ -

 

ی سفید بهم با اون صورت مهربون پوشیده تو مقنعه 

رو پیشونیم رو زیر  زنه، موهای ریخته شدهلبخند می

 کنه.کاله اتاق عملی که سرمه پنهان می

 

دختر خوشگلتم به  چیزی نیست عزیزم نگران نباش، -

دنیا آومده، هیچ مشکلی هم نداره، فقط خیلی کوچولو 

و انگار واسه رفتن تو بغل مادرش خیلی عجله بود

داشت، مجبور شدیم بذاریمش تو دستگاه تا راحت 

 نفس بکشه.
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 گیرم.با بغض لبم رو از تو گاز می همراه 

 

و بگو حالش خوبه؟ چرا تورو خدا، توروخدا راستش -

ای که حالش کامالً خوبه رو بذارن تو یه بچه باید

 دستگاه؟

 

 ده.سرش رو با لبخند تکون می

 

هاش کامل تشکیل زود به دنیا اومده عزیزدلم، ریه -

نشده، یه مدت تو دستگاهی که محیطش مثل شکم 

مونه تا بتونه بیرون از اونجا هم راحت نفس مادره می

 بکشه.
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 واقعاً... سالمه؟ -

 

زم، فقط زود سر پاشو تا بتونی بهش برسی، آره عزی -

 آخه پرنسس کوچولومون خیلی کوچولوئه.

 

زنم ی اشکی که قصد بند اومدن نداره لبخند میبا همه 

 یه لبخنده عمیق.

ا اومدنش همه چی دونم بآرامش من اومده من می 

ی شه، پا قدمش اینقدر خوبه که همهدرست می

دونم که ما هم زندگی یبره، من مها رو از بین میغصه

 .گیریمشادمون رو از سر می
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 ۵۳۹پارت#
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*** 

 

 

ام کنار هبا تمام دردی که دارم لبخند از روی لب

 ره.نمی

ن که دو مون همین طوریم، سلطان خانم و ماماهمه 

 طرف تخت کنارم ایستادن و هر دو لبخند به لب دارن.

 

شاید دلمون خون باشه به خاطر سپاس، به خاطر 

نبودنش تو این روز، اما اومدن آرامش ارزش این 

 لبخند رو داره.
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م هنوز ندیدمش، باید کمی سرپا بشم تا بتونم بر 

ی نوزادان تا تو اون دستگاه های ویژهبخش مراقبت

 ش.ببینم

 

هاش باعث وضعیتش خوبه، فقط کامل نشدن ریه

 شه نتونه بیرون اون دستگاه خوب نفس بکشه.می

 

دکتر گفت شاید یک هفته دیگه این مشکل حل بشه و  

ی عادی بیرون از اون دستگاه هم به مثل یه بچه

صبرانه منتظر اون روزم که زندگیش ادامه بده و من بی

 .توی بغلم بگیرمش و ببرمش خونه

 

 ندازم.نگاهی به دور تا دور اتاق می 
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به لطف عمو تو یه اتاق خصوصی بستری شدم اتاقی 

ی بزرگ داره و نوری که داخل میتابه فضا که یه پنجره

رو کامالً روشن کرده بعد از منتقل شدن به اینجا اولین 

هارو کامل بکشن بود که بگم پردهکاری که کردم این 

گیره فکر کنم این عادت تا نور کامل همه جا رو ب

 سپاس بدجوری روی منم تأثیر گذاشته.

 

ی سمت چپ اتاق یه دره که فکر کنم واسه گوشه

کنار تختم  سرویسه کنارش یه صندلیه تختشوئه گوشه

یه یخچال بزرگه با یه سبد گل رز بزرگ روش که 

و اون کارت کوچیک قدم نورسیده  ی عموئههدیه

 کنه.یمبارک که قند تو دلم آب م
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شه به صدای نفس عمیق از کنار گوشم باعث می

 ی خوشحال اما دلگیره سلطان خانوم نگاه کنم.چهره

 

دونم که دلش خونه هم به خاطر نبودن سپاس من می

هم به خاطر درخواست طالق من منم ناراحتم خیلی 

 زیاد.

 

کنم و روی یی ازش دستم رو بلند میواسه دلجو

ذارم، گذاشته می دستش که کنارم روی تخت

کنه و به من هاش رو که خیره به زمینه بلند میچشم

 دوزه.می

 

 خوای؟جانم عزیزم چیزی می -
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 گم:زنم و با صدای پایینی میلبخند می 

 

 خوام... ولی... شما از من دلخورین؟نه چیزی نمی -

 

فهمم اما انقدر لخوره، من اینو خوب میخب معلومه د

 رو شرمنده کنه. جوابش منمهربون هست که با 

 

بیشتر از خودم دلگیرم، از پسرم دلگیرم، تو حق  -

 داری نخوای تو این زندگی پر از غم باشی.

 

 کنم.دم و حرفش رو قطع میفشاری به دستش می 
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نگین تو رو خدا من عاشق زندگیمم، عاشق سپاسم،  -

افتاد، من به خدا عاشق شمام، ولی باید این اتفاق می

تونستم بذارم سپاس کور بشه حتی اگه مقصر صد نمی

گرفتم چون منم درصد بود هم باز همین تصمیم رو می

کاری  توی این اتفاق سهیمم، منم... منم با پنهان

باعث شدم زیادی کش بیاد، االنم این طالق تاوان 

 اشتباه منه.

 

ر هیچی نیستی مادر من باید همون روزی که تو مقص -

و به سپاس توضیح یت همه چیاومدیم خواستگار

دادم اما من ترسیدم خیلی زیاد فکر کردم با رو می

دم، به خاطر همون مو از دست میشدن گذشته بچه
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و کردم سپاس همه چیسکوت کردم من فکرشم نمی

 به بدترین شکل و پر از دروغ فهمیده.

 

 گزم.میلبم رو 

 

 شیم االنبا مقصر جلوه دادن خودمون فقط اذیت می

 تنها راهمون واسه نجات سپاس این طالق و رضایته.

 

 گیره.م رو میمامان ناراحت دست دیگه 
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دخترم به این بچه فکر کردین؟ طالق بگیرین  -

و با هم و مادرششه؟ بچه پدرتکلیفش چی می

 خواد.می

 

 زنم:لبخند می 

 

هیچی فکر نکردم، به نبود سپاس فکر نکردم،  من به -

این رضایت گرفته بشه سه سال  من فقط خواستم

و خواست باهام دیگه که سپاس برگشت اگه بازم من

 کنه، غیر از اینه؟زندگی می

 

 ده:کنه و سرش رو تکون میمامان اخم می
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و خراب کردی های پشت سرتی پلدخترم تو همه -

الق نگیر، رضایت نگیر این چه گه طوقتی شوهرت می

 اصراریه؟
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 ۵۴۰پارت#

 

 

من به این موضوع فکر کردم، این همون ترسیه که به 

رو  تاده، این که سپاس بعد از اون طالق منجون من اف

ها اگه ی ایننبخشه، اینکه منو کنار بذاره، اما با همه

رو نخواد هم باز ارزشش رو داره که  واقعاً دیگه من

ی ناراحتش سپاس سالم باشه. لبخندی به چهره

 زنم.می
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 من به کاری که کردم مطمئنم پشیمون هم نیستم. -

 

 

 ده:ی به دستم میسلطان خانوم فشار

 

ت احترام و خواستهتصمیم با خودته من به تو -

 ی خودت گذشتی بهذارم، ازت ممنونم که از آیندهمی

و می عمر باقی موندهم، من همهخاطر سالمت بچه

ی خونهمدیون توام دخترم، روی من حساب کن دره 

خوای جدا من همیشه به روت بازه فکر نکن که می

 ی مادرو دختری ما تا آخر عمرم سر جاشه.بشی، رابطه

و خوب گم، پسرماما به عنوان یه مادر اینم بهت می

بخشه خیلی ایه، زود نمیشناسم، سپاس کینهمی
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و بدم تا بخشه، من حاضرم جونمها اصالً نمیوقت

و تو گه نکناشه ولی اگه میو داشته بسپاس چشمش

شه میاصرار به انجامش داری کارت خیلی سخت 

 مادر.

 

کنه، بلکه بدتر آشوبه دلم با حمایتش فروکش نمی 

ترسم خیلی زیاد یعنی سپاس نه، من میزآتیشم می

 ذاره؟رو کنار می من

شه اون عشقی که بهم داره به کینه تبدیل یعنی می

 بشه؟

 

 ین همه چی اینجا تموم میشه؟گیعنی شما می -
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 متاسف سرش رو تکون میده:

 

 ه اما مادر تو به اینا هم فکر کن..خدا نکن -

 

هارو باید جوام، فکر کردن به اینلبم رو از داخل می

بذارم واسه یه وقت دیگه االن باید مطمئن بشم اون 

 شه، آخه دیگه وقتی هم نمونده.رضایت داده می

 

 

 :گمرو به مامان می

 

 مامان عمو اینجاست؟ -
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ه در اشاره ده و بی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 کنه:می

 

 بیرونه مادر. -

 

شه بهش بگید بیاد داخل باید باهاش صحبت می  -

و به این طالق راضی کنه وگرنه مهرشاد کنم تا سپاس

ده، باید یه کاری کنه امروز اون برگه رو رضایت نمی

 امضا کنه.

 

 کنه.کمی خیره نگاهم میمامان 
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 شه.می ده و از اتاق خارجمتأسف سرش رو تکون می 

 

 شه.سلطان خانوم از جاش پا می

 

و ببینم هیچی منم برم یه سر از پشت شیشه آرامش -

 نشده دلتنگش شدم.

 

زنم و ره، لبخند میزنه ضعف میدلم از حرفی که می 

 گیرم:دستش رو با عجله می
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ه شکلیه به من رفته یا سپاس؟ دیدینش شما؟ چ -

فته؟ موهاش و دیدین؟ رنگیه یا به شما رهاشچشم

 چی بوره؟

 

ندازه و هام باال میابروهاش رو از حجم زیاد سؤال

 زنه.لبخند می

 

یه نفس بکش مادر از یه فندق قرمز رنگ چقدر  -

کیلو بچه اندازه فنچه صبر کن  ۲انتظار داری کالً 

 شه به کدومتون رفته.یبزرگترشه بعد معلوم م

 

 کنم.همچنان با ذوق نگاهش می
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ی کوچولوئه خب پس به من رفته دیگه منم یعنی خیل -

 ریزه میزه هستم.

 

خب االن خیلی زوده واسه گفتنش ولی امیدوارم  -

 الاقل اخالقش به تو بره بسکه این پسر من کله خرابه.

 

گه و لبخند عمیقی هم از حرفش روی خودش می

شه و شینه، خیلی زود صورتش جمع میش میهالب

کنم اما با وارد شدن هش میهای آویزون نگامنم با لب

 شه.ده و از اتاق خارج میعمو سرش رو تکون می
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 ۵۴۱پارت#
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**** 

 

 

تنگ بند راه رفتم که صدای همه در انقدر تو راهروی 

 کنن.اومده و مدام اراجیف بارم می

ن بگه من چقدر داغونم، چقدر کاش یکی بهشو 

عصبیم و چقدر سعی کردم از اون روز نفرین شده 

خشمم رو کنترل کنم، تا اینجوری مدام به پر و پام 

 نپیچن، تا کبریت نکشن به باروت خشمم.

 

مغزمون رفت انقدر با اون  ای بابا بگیر بشین دیگه -

 هات شلق شلق صدا دادی.دمپایی
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خواد صورت لم میکنم، چقدر دچپ نگاهش می

هام آشنا کنم ولی من داغون تر از کریهش رو با مشت

های صدمن یه غازه هام که به خاطر حرفاین حرف

 ها خودم رو تو دردسر بندازم.این احمق

 

های قرارم جیغبی کنم به راه رفتن، آخهباز شروع می

شه و یه چیزی توی نسیم مدام توی گوشم اکو می

 .خورهقلبم تکون می

 

من انقدر از دستش عصبانی هستم که اگه دمه دستم  

ی کردم، به خاطر اینکه با همهرو خورد می بود گردنش

رو خورد  هام باز رفته پیش مهرشاد و منمخالفت
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هاش اینقدر حرف کرده، پیش اون مادر به خطایی که با

 .آتیشم زد که اون بال رو سرش آوردم

 

 کنه.ته مغزم رو سوراخ میهای دردناکش مثل ماما جیغ

 اون صداها واسه چی بود؟ 

 کشید؟چرا درد می 

 مگه وقت زایمانش دو ماهه دیگه نبود؟! 

خودش گفت هیچ مشکلی نداره پس چی به سرش  

 اومد؟

 

ی آبش پاره شده، همن شنیدم که به مادرش گفت کیس

 این یعنی چی؟
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 نکنه بالیی سر بچه بیاد؟

 

شم زنم، دارم دیوونه میعصبی توی موهام چنگ می

 اما اینجا هیچ کاری از دستم بر نمیاد.

 

کوبم و پیشونیم رو کالفه هر دو دستم رو به دیوار می

کنم، چه جوری دم، دستم رو مشت میبهش تکیه می

 خبر بگیرم ازش؟

 بفهمم چی به سر زندگیم اومده؟چه جوری 

وقت تماسم هم تموم شده، لعنتی لعنتی دارم دیوونه  

 شم.یم
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کنم به قدم زدن، گیرم و شروع میتکیه مو از دیوار می

 کنم یعنی چی شده؟مدام تکرار می

 

حالم وحشتناک خرابه، این طوفان چی بود که به  

 زندگیم زد؟

بدترین اتفاق  کردمتا همین چند ساعت پیش فکر می 

زندگیم کور شدنمه و اجرای اون حکم، چند دقیقه هم 

الق رو دیدم و فهمیدم بزرگتر از نشد که دادخواست ط

درد کور شدنم حقارت رسیدن اون دادخواسته و یه 

ساعت بعدش این اتفاق و فکر بالیی که ممکنه سر 

نسیم بیاد بهم ثابت کرد خیلی چیزها تو زندگیم هست 

 ام واسم عزیز تره.هکه از چشم
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دارم و باز هر دو دستم رو به دیوار یه قدم به چپ برمی

گیرم، که و با پاهام روی زمین ضرب می کوبممی

ای که با وقاحت به زبون و جملهشونصدای یکی دیگه

 کنه.فایده میمیاره تمام تالشم رو واسه آروم شدن بی

 

ه هوی بچه خوشگل چشم آبی از وقت دادنت گذشت -

 تابی.بی
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 ۵۴۲پارت#
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ا شه و ضربان قلبم تهام به شدت توی هم میاخم

 ره.آخرین حد باال می

ز اولی که منتقل شدم اینجا مدام این عوضی از رو 

سعی کرده دستمالیم کنه و من بلد بودم چطوری 

ترکم دیگه بنشونمش سر جاش، اما االن که دارم می

هیچی جلودارم نیست، حتی اگه باز اون مشاور احمقم 

 بخواد واسم کالس کنترل خشم بذاره.

 

 کشم:فریاد می برم وسمتش هجوم می

 

وقت گا*** گذشته  بر عکس حروم زاده، از -

 خاری آره؟می
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کوبم و بالفاصله دماغش پر از با سر توی صورتش می

چسبه اما خیلی شه، اول شوکه بینیش رو میخون می

 کنه.زود به خودش میاد و بهم حمله می

 

زنن و انگار اینجا همه از ها دورمون حلقه میزندانی 

ه دورن که واسه یه کتک کاری که به قصد کشتهیجان 

 کنن.اینقدر ذوق دارن و شروع به تشویق می

 

کوبه، درد دارم اما مگه سه مشت متوالی تو صورتم می

 از درد طالق نسیم بیشتره؟

 

 کوبم.کشم و لگد محکمی بهش میفریادی می
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 آخ نسیم درد داشت، آرامش چطوره وضعیتش؟

 

شه و من مچش رو مشتش تو شکمم کوبیده می

 چسبم.می

 

 هاش در عین کاری بودن درد نداره؟بهعجیبه چرا ضر

کنه چرا افکار مزاحم توی سرم که داره نابودم می 

 دردناکتره؟

 

کنه؟ زنم آرومم نمیهایی که بهش میچرا مشت

کنن یه سری رو حمایت می همهمه زیاده یه سری من

 اون عوضی رو.
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هاشون یه سری با قاشق زننزنن سوت میدست می 

 کوبن.یبه کف بشقابشون م

 شنوم.اما من فقط یه چیز رو می 

 

 خوام.من طالق می -

 

 کشم.نعره می

 کنه.لگدم دقیقاً وسط پاش زمینگیرش می 

 

و بر من پیدات شد حرومزاده بار آخرت بود دور -

 فهمیدی الشی؟
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ه خوام باز بهش حمله کنم کخوره، میبا درد زمین می

و فریادش تو شن چند تا سرباز و مسئول بند داخل می

 پیچه:بند می

 

 چه خبره اینجا؟ -

 باز وحشی شدین افتادین به جون هم؟ 

 متفرق شین.

 

کنم و حین دست کشیدن به خون تو دهنم رو تف می

 گم:رم و با صدای آرومی میبینیم سمتش می
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م حال زنم خوب نیست من باید زنگ بزنم خونه -

 ارداره.ب

 

 ندازه.نگاهی به سرتاپام می

 

با این سیرکی که راه انداختی انتظار داری بهت کمک  -

 کنم؟ دیدی چه بالیی سر صورتت اومده؟

 

 کشم.نفس عمیق می

 

اون شروع کرد من مقصر نیستم، االن بذار فقط یه  -

خبر بگیرم همین. مهم نیست چه بالیی سر صورتم 
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یه خبر از زنم بگیرم اومده اصالً مهم نیست فقط 

 همین.

 

 کنه.اشاره می با سر به در

 

بیا بیرون وکیلت اومده مالقات. خبری هست ازش  -

بگیر حتماً یه چیزی هست که با کلی اصرار االن اومده 

 دیدنت.

 

 شه.ضربان قلبم تند می

 یعنی اومده چی بگه؟ 

 نکنه اتفاقی افتاده؟
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 ده؟دونی؟ چرا اومشم... شما... چیزی می -

 

 زنه.بازوم می ندازه و ضربه ای بهسرش رو باال می

 

 

دونم ولی تا و روت پریده، من چیزی نمیچرا رنگ -

 گه.سکته نکردی برو ببین چی می

 

دم و با پاهای لرزون راه آب دهنم رو ترسیده فرو می

 میوفتم تا ببینم دیگه چی رو باید بشنوم و بمیرم.
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 ۵۴۳پارت#
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*** 

 

 

روی صندلی نشستم و خیره به اون دادخواستی که رو 

 کنم.به روم روی میز گذاشته شده نگاه می

 

 بهترین خبر زندگیم رو شنیدم.

درم، پدری که آرامشم به دنیا اومده و من حاال دیگه پ

 تابه.واسه دیدن دخترش بی
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لحظه ای که فاطمی گفت نسیم زایمان کرده و هر 

کردم، آرامشی بهم تزریق  دوشون حالشون خوبه حس

ای از زندگیم تجربه شده که هیچوقت تو هیچ مرحله

 نکردم.

 

حس کردم قلبم اینقدر تند داره خون رو به بدنم پمپاژ 

 شدم. کنه که انگار تازه متولدمی

 آره همینه با تولد آرامش منم تازه متولد شدم.

 

اما چیزهایی که شنیدم و اصرار نسیم واسه طالق اون 

خوشی رو مثل زهرمار تلخ کرده و حاال من حس 

مبهوت به اون برگه و خودنویس طالیی رنگی که 

 کنم.کنارشه نگاه می
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 وبه نفعتونه آقای نیکزاد، ما از هر راهی که شد رفتیم -

فایده نداشت، باید خوشحال باشین که خانومتون یه 

 .راهی..

 

ی کنم اما نگاهم هنوز به اون برگهحرفش رو قطع می

 لعنتیه.

 

 و نابود کردن زندگیم؟با طالق گرفتن -

 

 بله، اگه این تنها راه باشه بله چرا که نه؟ -
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شما قراره از نقص عضو نجات پیدا کنین شاید باید یه 

 و براتون توضیح بدم؟ی اجرای حکموهبار دیگه نح

 

هاش محکم تر از کنم و خیره تو چشمسرم رو بلند می

 گم:هر وقت دیگه ای می

 

دم با اجرای اون حکمم مشکلی و طالق نمیمن زنم -

 رو هم پاره کن.ندارم، این برگه 

 حرف من یه کالمه. 

 

کنم که حرفش شم و بهش پشت میاز جام پا می

 کنه.میخکوبم می
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اما جناب رحمانی گفتن برادرزاده شون در هر صورت  -

 شن، چون دیگه عالقه ای بهتون ندارن.جدا می

 

 ره.ی لبم باال میگوشه

ذارم و چرخم و هر دو دستم رو روی میز میسمتش می

 شم.سمتش خم می

 

غیرتش، ش غلط کرد با خود عموی خوشبرادر زاده -

 ارین، هه... عالقه نداره.هارو واسه من درنیاین بازی

 

 ده.جدی تر ادامه می
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ایشون گفتن نسیم خانوم از اول با اجبار با شما عقد  -

 ، به خاطر پرهام خان.کرده

هیچوقت بهتون عالقه نداشته، اما با اومدن بچه مجبور 

ی این اجبار شدن، اما االن که بچه به دنیا به ادامه

کل کنترل کنن به خاطر مشاومده احساس خطر می

گن امکان داره به خودشون یا بچه صدمه خشمتون، می

 بزنین.

 

ها که این حرفزنه یا نه، من مطمئنم دونم قلبم مینمی

های همش واسه رضایتم به طالقه، اما دردناکه، حرف

 کثیفیه.
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شه؟! مگه م، مگه میمن آسیب بزنم؟ به نسیم، به بچه

 تونم؟می

 زهرم تلخ تره. ها از خوردنلعنتی این حرف 

ی کثیف رو بکشن؟ یعنی کور چطور تونستن اون نقشه 

 شدن یه چشم من اینقدر واسه نسیم مهمه؟!

یریم که با این قصاص نه و تو یه تصادف کور گ 

 کرد؟شدم، یعنی ولم میمی

 

هام نشون کشه و داغ شدن پشت پلکسرم تیر می

 ده.ده باز فشار ناکوکم داره کار دستم میمی
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چرا من همیشه تنهایی واسه داشتن این زندگی  

 جنگیدم؟

 کنترل نکردن خشم؟ 

که با مشت به  تونم کنترلش کنمآره درسته، االن نمی

 غرم:کوبم و از الی فک قفل شده میمیز می

 

خوام چشمم به دم، اما دیگه نمیطالقش می -

گم که وکیلی، هم تو چشمش بیوفته، اینو هم به تو می

و نبینم، از شو خانوادهو، دیگه ریخت خودشبه اون بگ

گیرم، بگو که در اینجا بیرون که بیام بچه رو هم می

 جریان باشن.
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ی طالق رو امضا کنه و من اون برگهفقط نگاهم می

 کنم تا همه چی تموم بشه.می
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 ۵۴۴پارت#

 

 

*** 

 

 

 "سه سال بعد"
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خونم و واسه چندمین بار پیغام استاد بهادری رو می

 فهمم.هیچی ازش نمی

 

تونی ببینی یا ) این همه ایراد توی این پروژه رو نمی

 خوای؟(نمی

 

ی لعنتی باید واسه اون پروژه دونمدیگه نمی واقعاً

کنه وقتی قراره چیکار کنم، مگه اصالً مغزم کار می

 سپاس تو همین هفته آزاد بشه.

 

 وقتی قراره بعد از سه سال باهاش روبه رو بشم...

 شم دیگه مگه نه؟می
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رو هم ببینه،  به خاطر آرامش هم که شده مجبوره من

سال خیلی  وردش بعد از سهاما ترسناکه، استرس برخ

 ترسناکه.

 

تنها کسی که ازش محروم بوده منم وگرنه آرامش رو  

به لطف حضور پر رنگ هورتاش و سلطان خانوم، ماهی 

 یکی دو بار دیده.

ی پدر و شناستش عین همهجوری که آرامش کامل می

 دخترهایی که پیش همن همونقدر صمیمی.

 

سه، ونه لجبازی سپاترسرو می االن تنها چیزی که من

که اصرار کنه دخترم رو ازم بگیره، همون چیزی که من 
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توی این سه سال مدام کابوسش رو دیدم، کابوس 

ترسناکی که توش سپاس با خشم آرامش رو از توی 

گه کشه و بدون نیم نگاه به من میبغلم بیرون می

 گیره.آرامش رو واسه همیشه ازم می

 

ون به ن با صورت آویزلرزه و متلفن تو دستم می

کنم، خدایا جوابش رو ندادم و ی استاد نگاه میشماره

 االن زنگ زده که کلی حرف بارم کنه.

 

نگاهم رو با استرس به مامان حوا که تو حیاط مشغول  

 دم:دوزم و جواب میهاست میآب دادن به گلدون

 

 بله استاد؟ -
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صداش مثل همیشه با صالبت و محکم به گوشم 

 سه:رمی

 

پرسم تو چند ثانیه هت گفتم وقتی سؤال میبارها ب -

 خوام.جواب می

 

ی اینقدر استرس دارم که بالفاصله بعد از جمله

ره و حین تق ش ناخون شستم زیر دندونم میکوبنده

 گم:صدا دادنش می

 

 کردم ایرادش کجاست؟استاد داشتم فکر می -
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که با  کنم واقعاً حقت بوددارم به این فکر می -

 ن به اینجا برسی یا نه؟وساطت م

 

 ندازم:ناراحت سرم رو پایین می

 

 کنم.و مینگین استاد، من دارم تالشم -

 

 شه:کنه و صداش مالیم تر میاینبار کمی مکث می

 

تو دانشجوی باهوش منی، اگه بهت اطمینان نداشتم  -

ذاشتم، پس اونی که تو ذهنمه ت نمیاین کارو به عهده
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خوام ییت ارائه بده، چون من میو تواناد خودتدرمور

 تو اون گزینش باالترین آراء رو کسب کنی.

 

تونه آرزوی هر کسی باشه کار کردن تو اون شرکت می

و استاد این لطف رو در حق من کرده، اما من فکرم 

 خیلی درگیره.

 

 نسیم مامان؟ -
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 ۵۴۵پارت#
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های ریز شده به با چشم گیرم ونگاهم رو از پنجره می

دم، نیشش اون موجود دوست داشتنی که قد فندقه می

 هاش رو پشتش پنهان کرده.تا بناگوش بازه و دست

و دامن صورتی که مامان براش با اون تاپ سفید 

 دوخته خوردنی ترین موجود روی زمینه.

 

های انگار استاد هم صداش رو شنیده که با ته مایه

 گه:خنده می

 

خوام و میبینمتعالً برو احضار شدی دانشگاه میف -

 که کار درست تحویلم بدی.
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 چشم استاد خداحافظ. -

 

 خدانگهدار. -

 

و حین گذاشتن گوشیم  دارمسمت آرامش قدم برمی

 گم:روی پاتختی سرزنشگر می

 

 باز که گفتی نسیم مامان؟ -

 

ی دوست داشتنی که هنوز خیلی با همون لحن بچگونه

ده مثل کنه، جواب میهارو برعکس ادا میهاز کلم

 همیشه دندون شکن.
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 پسندم.اینطولی بیشتر می -

 

کشمش و حین بوسیدن ضعف کرده تو آغوشم می

 گم:لطیفش می هایلپ

 

الهی مامان فدات بشه، تو چقدر زبون داری،  -

 پسندی آخه؟می

 

 دم:خنده و من با نیش بازم ادامه میفقط می

 

 گی چرا صدام کردی؟نمیخب حاال  -
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ده، انگار از خاطر ش تکیه میانگشتش رو به چونه

م پریده واسه چی راهش به اتاق افتاده چون قطعاً بچه

شد و ها میا مامان مشغول آب دادن گلاالن باید ب

 کرد.سرتاپاش رو خیس می

  

 آها یادم اومد، املوز عمو هوریش دُفت بابا فلدا میاد. -

 

شه فردا میاد؟ مگه یک ینه حبس مینفسم توی س

 هفته بعد نبود؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دونستم به زودی میاد اما باز انگار شوک با اینکه می

عمو هوریشی  فشار قوی بهم وصل شده که واسه اون

ها تمرین و جیغ و داد هورتاش باز رو که بعد از ساعت

 تونم بخندم.چرخه هم نمیزبون بچم نمی

 

تمرین کردن و چند تا  همین دیروز بود که سه ساعت

بستنی هم رشوه داد تا آرامش اسمش رو درست صدا 

 کنه و االن باز همون آشه و همون کاسه.

 

به آرامش نفهمونم کنم این مات بودن رو سعی می

 زنم:لبخند استرسی می

 

 عمو گفت فردا میاد؟ -
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 مطمئن بود؟ 

 

 آله خودش دُفت بابا زنگ زده بهش. -

 

 د به لبم میاره.ش لبخنلحن ذوق زده

 

 چه خوبه که زودی میاد مگه نه؟ -

 

 کوبه:هاش رو به هم میدست

 

ی ما؟ آله خیلی دلم بالش تنگ شده، قراره بیاد خونه -

 ی بابا؟ما میلیم خونهیا 
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االن دیگه وقت مردنه، باالخره روزی رسید که من 

درگیر این سؤال بشم، همین نبودنش کنارمون رو با 

ند و دروغ الپوشونی کردیم االن من چه هزار جور ترف

دونم چی قراره جوابی باید بهش بدم وقتی خودمم نمی

 بشه

 خوام قبولش کنم.دونم و نمییا نه می

 

شه خواد، اینو که دیگه نمیو نمیدیگه منسپاس 

خواست الاقل یه بار ازم خبر و میانکارش کرد، اگه من

اسمم رو  گرفت، وقتی تو این سه سال یه بارمی

 و بخواد.نیاورده، یعنی دیگه قرار نیست من
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هایی که منتظر جوابه وای من به این بچه با اون چشم

 چی بگم؟

 

 نی...دوخب... چیزه... می -

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 ۵۴۶پارت#

 

 

 دونی...... میخب... چیزه -

 

 ده.خودش نجاتم می
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متوجه این ش اصالً ی سادهتو اون دنیای کودکانه 

شه که جوابی برای سؤالش نگرفته و حرف رو نمی

 کنه.عوض می

 

بلم به مامانی حوا تمت تونم گال رو آب بده که اونم  -

 هامو جمع تونیم بریم پیش بابا.تمت تونه اسباب بازی

 

 دم.آب دهنم رو قورت می

های آبی که کپی سپاسه نگاهم رو تو اون چشم

نبرده  من به ارث چرخونم، آرامش هیچی ازمی

 های سپاس رو داره و عینا همون مو رو.چشم
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اگه بخوام بگم چیش شبیهه منه فقط ریزه میزه  

بودنش همین. چون به نظرم رفتارش هم شبیهه 

 ی پدریشه.خانواده

 

بوسم و دروغی ترین لبخند رو روی پیشونیش رو می 

 هام رو باور کنه.شونم تا حرفصورتم می

 

کمی استراحت کنه، خودش حتماً  با بیاد یهصبر کن با -

، گیمزنه، اون هر چی گفت ما نه نمیباهات حرف می

 باشه؟

 

های کوچیک تپلیش رو روی خنده و دستنخودی می

 ذاره.هاش میلب
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 باشه. -

 خیلی دلم واسه سپاس بابا تنگ شده.

 

 کنم.لبم رو کج و کوله می

 

 گی!؟س میآرامش مامان؟ بابا سپاس، چرا برعک -

 

 کنم.کنه که زمین بذارمش و منم اطاعت میتقال می

کنه و انگشت رسه، اخم میپاهاش که به زمین می

 ده:ش رو تکون میاشاره
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 و سپاس بابا، دیده ازت چیزی نشنوم.نسیم مامان -

 

جوام، لپم رو از تو به خاطر این لحن دستوری می

وابش مقصر این مدل حرف زدنش هورتاشه، حاضر ج

 کرده.

 

گیره و با جیغ جیغ بیرون آرامش نگاهش رو ازم می

 زنه.می

 

رم و پر از دلهره سمت تلفنم که روی میز آرایشمه می 

 گیرم.ی گندم رو میدارمش و تند تند شمارهبرمی
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دونم که تو این ساعت هورتاش مساعد نیست و می 

 درگیر کارهای شرکته.

ن و ادغام کرد هاشون روبه خواست سپاس شرکت 

 االن یه تجارت بزرگ رو تو دست گرفتن.

به خاطر همین این ساعت از روز که تو شرکتن  

دم هورتاش سرش شلوغه و منم گندم رو ترجیح می

 برای سؤال جواب کردن.

 

 جانم نسیم؟ -

 

 کنم.پر از دلهره پوست لبم رو می
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دارم و خیره به حوض کوچیک سمت پنجره قدم برمی 

 میام: مون به حرفوسط حیاط

 

 سالم... -

 سپاس فردا میاد؟

 

 ده:کنه و متعجب جواب میکمی مکث می

 

لرزه، چیزی علیک سالم... نسیم؟ صدات چرا می -

 شده؟
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آرامش به مامان پیوسته و حاال شلنگ و دست گرفته تا 

هام رو روی هم فشار رو شروع کنه، چشم خرابکاریش

 غرم:دم و کمی عصبی میمی

 

شه، سپاس اره به واقعیت تبدیل میهام دابوسک -

و بگیره، به نظرت دلیل خوبی واسه مردن ممیاد تا بچه

 نیست؟

 

پیچه، تنها کسی ش توی گوشم میصدای پوف کالفه

که معتقده سپاس قرار نیست بعد آزاد شدنش تغییر 

 کنه گندمه وگرنه بقیه همچین نظری ندارن.
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و یاد آرامشه نیومده محاال کی گفته که سپاس اومد -

 ازت بگیره؟

 

دم، چرا عصبی با دست آزادم پیشونیم رو ماساژ می

 کنه؟درکم نمی

 

پس یعنی اینکه قراره بگیره دیگه فقط زمانش  -

 دونی گندم بگو بهم؟مشخص نیست؟ تو چی می
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 ۵۴۷پارت#

 

 

من اینو نگفتم نسیم، هیچی هم اضافه تر از تو  -

دونم سپاس هیوال نیست فقط دونم، ولی اینم مینمی
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دلگیره، چیزی که تو تمام این مدت نتونستم بهت 

و حروم بفهمونم، جفتتون با لجبازی سه سالتون

ارزیدیم که آدم کردین، ما هم که به لعنت خدا نمی

 حسابمون کنین.

 

هارو هزار بار دم، این حرفسرم رو عصبی تکون می

دونم وقتی میشناسم و گفته اما منم اون مرد رو می

 کنه.بخواد کاری رو بکنه حتماً می

 

ت بگو که گی، اینارو به پسرخالهفهمم چی میمن می -

و ببینه، اصالً ام حتی نخواست یه بار منسه سال تم

تونست بزنه که نزد، دیدن بخوره تو سرم، زنگ که می

 پس به من اعتراض نکن فقط بهم بگو فردا میاد یا نه؟
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ها تو ، من خسته شدم از این حرفچی بگم واال -

 نشدی.

دونم بهش عفو دونم، فقط میفردا رو دقیق نمی

 و زودتر قراره بیاد.خورده

 

 دم.نفس عمیقم رو از سینه بیرون می

کردم واسه چیزی که روزها هیچوقت فکرش رو نمی 

واسش لحظه شماری کردم، اینقدر دچار استرس 

 بشم.

 

 ز این؟سپاس داره میاد، چی بهتر ا
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های داره میاد... سالم و بدون معلولیت، با همون چشم 

 آبیه خواستنیش.

 

رو خدا هر چی شد باشه من باید قطع کنم، گندم تو  -

هر وقت اومد بهم اطالع بده، نذار تو عمل انجام شده 

 قرار بگیرم.

 

 ده:کنه و جواب میکمی مکث می

 

 .دونم کی میادباشه، فقط منم خودم دقیق نمی -
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نگاهم رو از حیاط و آرامش در حال شیطنت کردن 

رم، باید یه چند دست گیرم و سمت کمد لباسم میمی

خوام سپاس فکر کنه مش بخرم، نمیلباس واسه آرا

بهش نرسیدم، اونم با پولی که خودش گفته از حساب 

شرکتی که االن دیگه کامالً سرپاست به حسابم ریخته 

و حقیقتاً اینقدر زیاد بوده  بشه تا آرامش تو رفاه باشه

 که پس اندازم کردم براش.

 

کشم و حین پرت کردنش مانتوی بنفشم رو بیرون می

 گم:میروی تخت 
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ره پیش سلطان خانوم، خاله در هر صورت اول می -

گه، پس تو زودتر و به خواهرزاده میهم همه چی

 فهمی، زود خبرم کن.می

 

اون بچه هم متوجه باشه اینقدرم حرص نخور، نذار  -

 بشه.

مردی که اینجوری از اومدنش وحشت داری یه زمانی  

ورم رفته. منکه باشوهرت بوده، جونش واست می

و با و اون عشق جاششه هنوزم عاشقت نباشهنمی

و سخت نفرت عوض کرده باشه، اما حاال که سفت

خوای من اینو باور کنم، باشه حواسم هست، اومد می

کنم تا یه وقت با اسلحه نیاد سر می خیلی زود خبرت

 وقتت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ها چیزی از دم، این حرفسرم رو به تأسف تکون می

توی دادگاهِ سپاس من مقصر کنه، وحشتم کم نمی

 اعالم شدم، حتی اگه کارم واسه نجات جونش باشه.

 

 دونم که قدر بدونه.بعید می 

ی این سه سال رو درد کشیدم من لحظه به لحظه

 .کاش بدونه

من نوزاد نارسم رو به دندون کشیدم تا به اینجا 

 تونه ازم بگیرتش؟برسونم، چطور می

 

 کشم.دی مینفس حرصی از این اعصاب خور
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 کاری نداری گندم؟ -

 

 و از طرف من ببوس.ی چشم آبینه اون جوجه -

 

 زنم:لبخند می

 

 باشه. -
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 ۵۴۸پارت#

 

 

**** 
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کنم به کنم، شروع میم میهام رو بند پیشونیدستم

های استاد ماساژ دادنشون و با اعصابی خراب به حرف

 کنم.بهادری گوش می

 

ای که وارد اتاقش شدم، داره پشت هم حرف از لحظه 

کنم و کار رو به خوبی زنه، اینکه چرا تمرکز نمیمی

 برم.پیش نمی

 

توضیح بدم که تو چه وضعیتی تونستم بهش کاش می 

 هستم.
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ن االن فکرم انقدر درگیره که به پروژه و اشتباهات م 

 تونم بکنم.احتمالیش فکر هم نمی

 

تونم بفهمم ی توانم رو بذارم، بازم نمیحتی اگه همه 

 ایراد کار کجاست.

 

زنه کاش استاد هم اینا رو درک کنه، اما با دادی که می 

فرسته هوا، استاد قرار کنه و مییتمام افکارم رو دود م

 یست درکم کنه.ن

 

 حواست به منه؟ -
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هاش سرم دم و خیره تو چشمآب دهنم رو قورت می

 دم:رو تکون می

 

 بله استاد. -

 

 ده.انگشتش رو تهدیدوار جلوی صورتم تکون می

 

ی لعنتی باید تا آخر هفته روی میز من این پروژه -

 فهمی نسیم؟باشه، می

 

م و کنهام رو روی میز تو هم قالب میشتانگ

 دوزم.هاش میهام رو توی چشمچشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

دونم چی شد که انقدر باهام احساس هنوزم نمی 

 .صمیمیت کرد که به اسم کوچیک صدام کنه

 

 شم.هایی که در حقم کرده نمیمن منکر تمام خوبی

ی اخراج شدن از دانشگاه هم رفتم من حتی تا آستانه

ها ک استاد بهادری، دوباره سر کالساما با کم

 برگشتم، اونم بعد از یک سال و نیم.

 

 گیرم.نفس عمیقی می 
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تونم روی این پروژه تمرکز کنم، استاد من فعالً نمی -

 کنم درکم کنین.خواهش می

 

ایسته، کمی سمتم خم زنه و کنارم میمیز رو دور می

 ندازه.شه و ابروهای پرش رو باال میمی

 

ت کمک هم بگو مشکلت چیه، شاید من بتونم بهب -

 کنم؟

 

 کشم.نامحسوس کمی خودم رو عقب می
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من اصالً دوست ندارم به هیچ مردی نزدیک بشم، من  

خوام، گرمای فقط یه عطر رو واسه نفس کشیدن می

 خوام نه هیچ کس دیگه.حضور یه نفر رو کنار تنم می

 

 صوصیه.کنم، ببخشید ولی خو حل میخودم مشکلم -

 

شه و سرش سینه می کنه، دست بهکمرش رو صاف می

ده که از ش نشون میده، لحن گرفتهرو تکون می

 حرفم زیادی ناراحت شده.

 

آها... خصوصی... ببخشید که توی زندگی خصوصی  -

 تون سرک کشیدم.
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 گم:شم و شرمنده میاز جام پا می

 

توروخدا استاد منظورم این نبود، از دستم ناراحت  -

فقط گفتم که مشکلم چیزی نیست که بتونید نشید، من 

حلش کنید، خودم باید حلش کنم پس لطفاً یا این 

و من دونینپروژه رو با همون ایرادی که خودتون می

هنوز نفهمیدمش قبول کنید یا یک هفته دیگه بهم 

 مهلت بدین بتونم درستش کنم.

 

 کنه، یه نگاه خیره.فقط نگاهم می

رو بخونه، سرم رو پایین  خواد مغزمکنم میحس می

کنم تا م رو مرتب میندازم و با هر دو دست مقنعهمی

 عذب بودنم زیر نگاهش کم کنم.کمی از م
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 تونم برم استاد؟من می -

 

 کنه.با ابرو به در اشاره می

 

 برو. -

 

کنم، عجیبه که سین جیم نکرد که شوکه نگاهش می

را وقتی به کنم چداد نکرد چرا حرف گوش نمیداد و بی

کنم اما واسه من همین نتیجه نرسیدیم قصد رفتن می

 فرار کردن کافیه. یک کلمه واسه بستن دهنم و
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 گم:دارم و با صدای آرومی میمیکیفم رو بر

 

 خداحافظ. -

 

کنه و من از اتاقش بیرون خداحافظ زیر لبی زمزمه می 

 زنم.می

 

دی رو خوام کالس بعاینقدر استرس دارم که حتی نمی

 خوام هرچه زودتر به خونه برسم.شرکت کنم، می
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کنم از استرس میدلشوره داره از پا درم میاره، حس 

هام کمی زیاد فشارم به شدت پایین اومده که چشم

 ره.سیاهی می

 

کنم با هر ضرب و زوری توی پاهام احساس ضعف می 

زنم و واسه اولین که هست از دانشگاه بیرون می

کنم و بعد از توقف سوار رو بلند می تاکسی دستم

 شم.می

 

کیفم  دم، گوشیم رو از تویآدرس خونه رو که می 

کشم، با دیدن چند تا تماس پاسخ نداده که بیرون می

شینه، حس شدیدی می از هورتاش دارم، تنم به لرزه

شه که انگار آفتاب کنم فضای ماشین انقدر داغ میمی
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اشین گذاشته تا ذوبش تمام تمرکزش رو روی این م

 کنه.

 

کشم تا کمی با انگشت مقنعه رو زیر چونه پایین می 

خوام شمارش رو بگیرم تا م باز بشه، میراه تنفس

ترسم از شنیدن بفهمم چرا زنگ زده اما انقدر می

 شم.چیزی که توی سرمه که پشیمون می

 

کنم و گوشی رو باز توی نفس حبس شدم رو آزاد می 

 ردونم.گکیفم برمی

من انقدر جرات ندارم که بهش زنگ بزنم، اگه بگه  

 امش رو ببره چی؟سپاس آزاد شده و قراره بیاد آر
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وای خدا کاش من اینقدر از این اتفاق استرس نداشتم 

تا بتونم به خوبی شوق آزاد شدن سپاس و دیدن 

 دوباره بعد سه سال رو نشون بدم.

 

اون زندان این نهایت آرزوی من بود که سپاس از 

لعنتی آزاد بشه و باز بتونه مثل یک فرد عادی به 

 زندگیش ادامه بده.

مهمتر اینکه بدون هیچ مشکلی کنار دخترش از همه  

ها یه اصل مهم باشه و بتونن زندگی کنن، اما این آرزو

تونم کنارشون باشم یا قراره زندگیشون داره که من می

 رو بدونه من بسازن؟ 
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سپاس هم این رو بخواد من دست از قطعاً حتی اگه 

 کنم.کشم، من دخترم رو هیچ وقت ول نمیتالش نمی

 

دونم چقدر از مسیر رو توی فکر بودم اما به خودم نمی 

که میام به کوچمون رسیدیم و من با حساب کردن 

 شم.کرایه از ماشین پیاده می

 

چرخونم، االن فقط یه چیز کلید رو توی قفل در می

رومم کنه، تو آغوش گرفتن آرامش و بوسیدن تونه آمی

 اون صورت لطیفش. 

 

شم و دو تا لگد به در مثل همیشه با قفل درگیر می

 کنه لعنتی.کوبم، همیشه گیر میمی
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کنم و نگاهم خیره به قفله باالخره به سختی بازش می 

و تالشم واسه بیرون کشیدن اون کلید که انگار تو قفل 

شم و حین غر به اطراف وارد میتوجه گیر کرده، بی

 کنم.زدن تقال می

 

.. دِ بیا بیرون مردشور برده، تو هم با من لج کردی. -

 شعور.دیگه... آییییی بی

 

 آرومتر. -
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 آرومتر. -

 

 

از یخ فرو رفتم،  کنم با سر توی استخر پرحس می

چه دارن هایی که تو کونگاه ماتم به رو به رو و بچه

 ره.کننه و نفس کشیدن یادم میفوتبال بازی می

 

تونه پشت سرم باشه، این صدا صدای نه سپاس نمی 

 اون نیست.
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خشکم زده و من خیلی دوست دارم یکی عالئم  

 م یا نه.حیاطیم رو چک کنه ببینه زنده

 اره بعد سه سال ببینمش؟یعنی االن قر

 

که صداش رو اما اون انگار برعکس من شوکه نیست  

 شنوم.خیلی نزدیک می

 

 و بردار.دستت -

 

کشم، باورم دست خودم نیست که نفس عمیق می

 شه.شه اما من هنوز با عطر تنش حالم خوب مینمی
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قبل خودش دستش رو که واسه گرفتن کلید جلو میاد  

کشم و هر تماسی یه قدم عقب می بینم و قبل ازمی

 کنم.نگاهش می

 

 گیره.هاش رو ازم میخیلی عادی چشم

کشه و سمت من با یه حرکت کلید رو از قفل بیرون می 

 گیره.می

ندازه و من دقیقاً حس نگاه سردش لرزه به تنم می 

کنم سپاسی جلوی رومه که بعد عقد دم محضر می

 تفاوت و یخ.دیدم، همونقدر بی

 

 کردی.قبالً ادب داشتی سالم می -
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دم میام، حین جوییدن خورم و به خوتکون سختی می

 زنم:لپم از تو لب می

 

 سالم... آزاد شدی؟ -

 

 ندازه.گیره و نگاهی به سرتاپام میکلید رو سمتم می

 

 چیه دوست نداشتی آزاد بشم؟ -

 

هاش از همین االن شروع شده، دستم رو نیش و کنایه

 .ذارهرم که کلید رو کف دستم میبجلو می
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بشی، فقط... انتظار نداشتم من... از خدام بود آزاد  -

 اینجا ببینمت.

 

کنه و تیکه موی مزاحمی که باد روی چشمش اخم می

 زنه. هدایت کرده رو عقب می

با این موی بلند شده و رنگ طالییه جذابش از همیشه 

 جذاب تر به نظر میاد.

درخشه نه اً سفید جلوی چشمم میتو این لباس تمام

 وریم عذاب نکشیده؟الغر شده نه تکیده، یعنی از د

 پس چرا من کلی وزن کم کردم از غم ندیدنش؟ 
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 م؟چرا، مگه نگفته بودم آزاد که بشم میام سراغ بچه -

 

م رو آزاد کنم تا متوجه کنم نفس حبس موندهسعی می

 شوکی که بهم وارد شده نشه.

 وقتی تازه رسیدم و هنوز توی حیاطم؟ االن وقتشه؟

 

 ت؟دنبال بچه -

 

 کنه.ده و تأیید میتکون می سرش رو

 

 م.دنبال بچه -
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قبل از اینکه بمیرم، مامان با یه لیوان شربت که تو 

 ش گذاشته بیرون میاد.سینی مسی مورد عالقه

ایش هیکل شال گلدارش سرشه و پیراهن بلند قهوه 

نفس نفس زنون تا کنار تخت  تپلش رو قاب گرفته،

 کنه.ه میره و حین گذاشتن سینی بهش اشارمی

 

 بفرما پسرم هوا گرمه بخور خنک بشی. -

مادر اومدی بیا "زنه نگاهش به من میوفته و لبخند می"

و بهم ریخته واسه ی کمدشبرو ببین این بچه همه

 جمع کردن ساکش.
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ته ساک شه، آرامش رفشوک بعدی زودتر بهم وارد می

 جمع کنه که بره؟!

 ؟خواد با رفتن آرامشمو ازم بگیرهمی 

 

دونم از ترسه یا خشم اما دست خودم نیست، نمی 

 گم:لرزه و با اخم میصدام می

 

 ساک... و... واسه چی؟ -

 

 قبل مامان سپاس در حالی که سمت تخت قدم

 ده:داره جواب میبرمی
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 پیش پدرشه.واسه اینکه با من بیاد، جای آرامش  -

 

 شه و لیوان خوش رنگ شربت آلبالو رو از تویخم می

کنم و بدون داره، اخمم رو عمیق تر میسینی برمی

دارم و تو توجه به حضور مامان سمتش قدم برمی

 توپم:ی یه قدمیش بهش میفاصله

 

 پس مادرش چی؟ جاش پیش مادرش نیست؟ -
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بینم که مامان داره و میاینبار اون یه قدم سمتم برمی

خواد شاهد ه، احتماالً نمیشخیلی آروم وارد خونه می

 ی ما باشه.مشاجره

 

و کشیده دستشم سه سال زحمتشمادرش همین  -

 درد نکنه، دیگه با پدرشه.

 

هام دیگه جایی واسه توی هم شدن ندارن، لعنتی اخم

زنه و دردش آدمو زبونش مثل نیش مار زهر داره، می

 کشه.می

 

عت هم یعنی واقعاً اینقدر ازم متنفر شده که چند سا

 نخواست صبر کنه؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 یعنی دلش برای من تنگ نشده؟

 روزهای خوبه هر چند کوتاهمون؟واسه اون 

 

خوام تو همین دیدار اول باهاش بحث کنم اما من نمی

تونم ساکتم باشم، نیش تا بیشتر لج کنه، ولی نمی

 دم:زنه و منم جوابش رو میمی

 

د با و بعم که سه سال نگهدارممگه من پرستار بچه -

 یه دستت درد نکنه بچه مو ببری؟

 

با لیوان نیم خورده توی  ندازه وسرش رو باال می

 کنه.دستش بهم اشاره می
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نچ... تو پرستار نیستی تو یه ترسوی بزدلی که تا  -

ت قراره کور بشه ازش طالق فهمیدی بابای بچه

 گرفتی.

 

 برم.کنم و صدام رو باالتر میهام رو مشت میدست

ی تپه و نگاهم یه لحظه از گوشهوقفه میبیقلبم 

کنه میوفته، این مستقیم نگاهمون میپنجره به نیما که 

 زاره.بچه از دعوا بی

 

 واقعاً متأسفم برات من به خاطر تو... -
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 ذاره.ش رو روی بینیش میانگشت اشاره

 

شنوه، بیست و بیار پایین بچه میهیشش... صدات -

 متر قد چه صدایی داره.کیلو وزن داره با یه 

 

یش این هام پشروع شد، حرص خوردن و کم آوردن

 مرد ظالم شروع شد.

 گم:دم و به جاش میجواب نمی

 

 و ازم بگیری.حق نداری آرامش -
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گردونه و حین صاف کردن لیوان رو تو سینی برمی

 ده:کمرش پر تحکم جواب می

 

 کنم نه تو.و من تعیین میحق -

 

 سپاس؟ -

 

هاش روی کنه و صدای کشیدن دندونمکث می کمی

 رسه.هم به گوشم می

 چی اینقدر عصبیش کرده؟
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اسمم دیگه روی زبونت جاری نشه، اونم با این  -

و تو هم به برمو میلحن، همینی که گفتم، من آرامش

 دی.زندگی شیرینت بدون ما ادامه می

 

 کنم از یه راه دیگه واردکشم، سعی مینفس عمیق می

زنم که بشم اما انگار همین اول کاری بدجوری گند می

هاش کشدار و شه و نفسخشم سرخ می صورتش از

 منقطع.

 

از نظر قانونم حساب کنیم تا هفت سالگیش باید  -

 پیش من باشه.
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های به خون ده و با چشمجوری فکش رو بهم فشار می

کنه که ناخودآگاه یه قدم عقب نشسته نگاهم می

 رم.می

 

کنم اون آفتاب لعنتی جوری بهمون تابیده که حس می 

ش تا ی عرقی که از شقیقهل تبخیره، قطرهمغزم در حا

کنم و فریاد خوره رو دنبال میکنار گوشش سر می

شه یه قدم عقب بپرم و پام به یهوییش باعث می

 ی مامان بر خورد کنه.گلدون شمعدونی مورد عالقه

 

 هارو یاد تو داده؟ی این قانونقانون غلط کرد با تو، ک -

الق بگیری گفته ناموسی که یادت داد طهمون بی

 تونی بچه رو با همین قانون کنار خودت نگه داری؟می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری
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 ۵۵۲پارت#

 

 

وحشت زده از این ذارم و م میدستم رو روی سینه

دونم چطور اینقدر فوران کرده نگاهش خشمی که نمی

 کنم.می

 

گه چه فکری کرده در موردم که این حرف چی داره می

 زنه؟رو می

داد دفاع کنم که خوام از خودم احتماالً با داد و بیمی

شه هر دومون سمت ایوون و صدای آرامش باعث می

 ورودی خونه بچرخیم.
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 تونی؟و دعوا میمچال مامان -

 

م به این داد خیلی زودتر از سپاس به خودم میام، بچه

 ت نداره، اصالً ندیده.و بیدادها عاد

 

دارم لبخند نصفه و نیمه ای روی سمتش قدم برمی 

 گم:شونم و با اشاره به سپاس میلبم می

 

 کنیم، مگه نه باباش؟ما که دعوا نمی -

 

و هر دو روبه روش سپاسم به خودش میاد، جلو میاد 

 گیرم.زنیم، خیلی آروم دست کوچولوش رو میزانو می
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 گه:ون در گردشه و مظلوم مینگاهش بین هردو م 

 

 زد.ولی سپاس بابا داد می -

 

کنه، حین سپاس دستش رو دور کمر آرامش حلقه می

بلند کردنش از روی زمین و به آغوش کشیدنش 

 گه:می

 

 کردیم.بازی میدورت بگردم بابا، داشتیم  -

 

 کنه، مشکوک و مچگیرانه.آرامش نگاهم می
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 چه بازی؟ -

 

هام رو توی کنه و من چشمهم میسپاس مستأصل نگا

 چرخونم.کاسه می

هنوز خیلی مونده تا یاد بگیره باید جلوی این بچه 

 چطور رفتار کنه.

درسته با هم خیلی ایاغن اما هیچی از رفتار و 

 دونه.های این بچه نمیاخالق

 گم:شم و با خنده میاز جام پا می

 

 بازیه کی صداش بلندتره. -
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 کنه.د تند تأیید میسپاس بدون فکر تن

 

 آره آره بابا همین بود. -

 

هاش رو دور شه، دستکم کم نیش آرامش باز می

 گه:کنه و ذوق زده میگردن باباش حلقه می

 

 کی برنده شد؟ -

 

ندازه و دست چپش سپاس یه تای ابروش رو باال می

 ده:رو باال میاره، حین نشوند دادن بازوش جواب می
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 قهرمان کیه؟معلومه که من،  -

 

گیره و حین خندیدن آرامش هر دو مشتش رو باال می

 کنه.جیغ جیغ می

 

 سپاس بابا... -

 

زنم، این جذاب ترین قابیه که چند سال لبخند می

رش رو منتظر بودم ببینم، وقتی سپاس اینجوری س

توی گردن آرامش فرو کرده و حین قلقک دادنش 

 خندن.جفتشون می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 آبجی؟ -

 

کنم الی در نیمه باز چرخم و به نیما نگاه میبه عقب می

 رم.ایستاده، سمتش می

 

 جونم آبجی؟ -

 

 ره؟آآآآآررررامششش می... می... می -
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 ۵۵۵پارت#
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شه و م به سپاسه که در باز میهای درشت شدهچشم

 کنه.آرامش از الی در بهمون نگاه می

 

 قوله قول؟ -

 

 گه:خنده می زنه و باسپاس زانو می

 

 و، نسیم مامان.و، توقوله قول، من -

 

کنه به بپر بپر کردن و از گردن آرامش شروع می

 کشه:شه و جیغ میسپاس آویزون می
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 نسیم مامان بدو حاضل شو بابا لو الضی کلدم. -

 

تونم م رو نمیزنه و من جلوی خندهسپاس قهقهه می

ی بهتر از م خوشحالیه منه چبگیرم، خوشحالیه بچه

 ه.های خوشگلش بخنداینکه لب

 

دوئه و سپاس آرامش با عجله سمت مامان حوا می

زنه با صدای پایین و لحن اعصاب نیشش رو به من می

 خوردکنش.

 

و قبول کنه، قطعاً فقط یه مدت، تا آرامش این موضوع -

 قصد ندارم دیگه با تو زندگی کنم.
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گیرم و به ینگاهم رو از مامان و آرامش و نیما م

هایی که با دم، چشمهای آبی خوشرنگش میچشم

 عینشون سه سال زندگی کردم، تو صورت آرامش.

 

 گم:مثل خودش با همون لحن اعصاب خورد کن می

 

همچین قصدی هم ندارم که باز با آدمی مثل تو  -

 زندگی کنم، فکر نکن خبریه، منم فقط واسه این بچه

 کنم.هر کاری می

 

ی خوره ولده، حرص میو به هم فشار میهاش رلب

 خواد نشون بده.نمی
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 سه سال نبودم زبونت باز دراز شده. -

 

 ندازم.شم و یه تای ابروم رو باال میدست به سینه می

 

توی این سه سال اینقدر عوض شدم که فکرشم  -

 کنی، پس منتظر اون نسیم تو سری خور نباش.نمی

 

س، بدون توجه کردن به یه قدم جلو میاد، نفس به نف

خوره و زدیک که نفسش پشت لبم میبقیه اینقدر ن

 شه.نفس من قطع می

 ببوسمش؟
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 "گفته بودم عاشق رام کردن دخترهای وحشیم  -

ولی واسه قبل بود حاال دیگه دلم رام  "کنهمکث می

 خواد.و هم نمیکردنت

 

ده و ازم رو کنم که با یه چشم غره ادامه میسکوت می

 گیره:می

 

 تو ماشین منتظرم. -

 

کنه و از خونه خارج امان و نیما خداحافظی میرو به م

 شه.می
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شم تا مامان با عجله کنارم میاد و من وارد اتاق می 

وسایل شخصیم رو بردارم، اونجا تو عمارت هنوز 

اینقدر وسیله دارم که راحت زندگی کنم، من نصف این 

 سه سال رو توی عمارت گذروندم.

 

کشم و سمت ساک کوچیکم رو از زیر تخت بیرون می

شینه و رم که مامان غرلند کنان روی تخت میکمد می

 گه:حین ماساژ دادن زانوش می

 

 ری؟!کجا جمع کردی داری می -

 تو مگه طالق نگرفتی؟ شما به هم نامحرمین.
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دارم و حین هام رو دونه دونه از روی رگال برمیلباس

 کنم.گاهش میچپوندن توی ساک ن

 

 به این چیزها فکر نکنی؟ شه اینقدرمامان می -

ن بزرگی وقتی سلطان خانوم تو اون خونه به او 

 و....هست

 

 گه:پره تو حرفم و کمی عصبی میمی

 

دونی اگه عموت بفهمه واسه من دلیل نیار، هیچ می -

 کنه.چه قشقرقی به پا می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

م روی تخت رذارم و سمت مامان میساک رو زمین می

گیرم رو توی دست میهاش شینم و دستکنارش می

 با لحن مالیمی به حرف میام.

 

الهی من قربونت بشم، قرار نیست من همچنان  -

 واسه حرف بقیه زندگی کنم.

م حاضرم هر کاری بکنم تا خوشحال االن به خاطر بچه

باشه شما هم به این چیزها فکر نکن من بلدم از خودم 

سپاسم اون مرد هوس باز عوضی نیست مواظبت کنم 

 نگران باشی. که

 

 زنه.لبخند نامطمئنی می
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باشه مادر من بهت اطمینان دارم فقط نرین حاجی  -

 کنما.حاجی مکه، من بدون این بچه دق می

 

 بوسم.ی تپلش رو میگونه

 

 چشم تند تند میارمش پیشت. -
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 ۵۵۶پارت#

 

 

*** 
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زنم، مامان پوشیده ز خونه بیرون میبه همراه آرامش ا

تو چادر گلدار آبی رنگش به همراه نیما پشت سرم 

 بیرون میان.

 

های آرامش رو محکم گرفتم و سپاس به محض دست 

 شه.ن پیاده میدیدن ما از ماشی

 

ندازم، یه شاسی بلند نگاهی به ماشین جدیدش می

مشکی رنگ که قبالً هم دیده بودمش، همون موقع که 

ی گردوندن ما اومد دنبالمون و هورتاش به بهونه

 کارمون به نمایشگاه ماشین کشید.
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اصرار داشت من انتخاب کنم و انتخاب من از هر  

زه نداد و گفت که مدلی سفیدش بود اما هورتاش اجا

 تأکید سپاس به رنگ مشکیه.

 

 .ی این مرد به رنگ مشکی واقعاً ستودنیهعالقه 

ن سفیدش زیادی جذاب تره ولی به نظرم این ماشی 

 به هر حال به من ربطی نداره.

 

ها مشغول صحبت دو تا در اونور تر چند تا از همسایه

 ها هنوز دنبال اون توپ توی این گرماهستن و بچه

 کشن.دوئن و جیغ میمی
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خواد یه خواد که نمیدونم آفتاب چی از جونمون مینمی

 .کمی هم شده فقط از حرارتش کم کنه

کنم قصد جونمون رو جوری به زمین تابیده که حس می

 داره. سوزان و کشنده.

 

هاش رو دوئه، دستآرامش ذوق زده سمت سپاس می 

 شه.می کنه و خیلی زود به آغوش کشیدهباز می

 

رم و رو به سپاسی که برق خوشرنگ چند قدم جلو می

 ایستم.زنه میریشش چشمم رو می

ش دقیقاً شبیهه یه طرح توی این آفتاب ته ریش 

 درخشه.جذاب شاین دار می
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لرزه اما من دست و دلم واسه این مرد بدخلق می 

هام که وا بدم، باید محکم باشم. محکم تر از این حرف

 گیرم.ش ساک رو باال میپس رو به

  

 و باز کنی؟شه صندوقمی -

 

 ده.کنه اما جواب نمینگاهم می

ره و آرامش ذوق باال می یکی از پسرا فریاد گل زدمش

 ده.زده به سپاس نشونش می

 

 سپاس بابا گل زد ببین. -
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خنده، چرخونه و میسپاس سرش رو به اون سمت می

هم خرج دخترش  هایی که داره پشتمن حتی به بوسه

 شه.کنه حسودیم میمی

 

ره، پاش رو زیره همراه آرامش سمت عقب ماشین می

 ده.ماشین تکون می

شه و خودش کنار خود به خود باز میصندوق  

 ایسته.می

 

رم، دو تا ساکت کوچیکم رو داخل صندوق جا جلو می 

 گم:رم حین بغل کردنش میدم و سمت مامان میمی
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 خودت باش، همینطور مواظبه نیما.خیلی مواظب  -

 "دمصدام رو پایین میارم و زیر گوشش ادامه می"

، من کنار سپاس خواد واسه من فکرو خیال کنینمی

و جوش هیچ اتفاقی واسم نمیوفته، پس الکی حرص

 نخور.

 

 شم.بوسم و ازش جدا میش رو میگونه

 کنه.ش رو خرجم میکه مثل همیشه نگرانی مادرانه

 

اشه مادر، تو هم حواست باشه، زیاد باهاش سر به ب -

سر نذار که این بچه بفهمه باهم مشکل دارین عموتم 
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ت باهاش حرف بزن، بدتر سر لج اگه زنگ زد درس

 نندازش.

 

 ذارم و صدام رو پایین میارم.هام رو روی هم میچشم

 

چشم خیالتون راحت، عمو هم مطمئن باش به خاطر  -

 گه.ی نمیعشق سابقشم شده چیز
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 ۵۵۳پارت#

 

 

 

 کنم.در رو باز می
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شم و سرش کشه تا وارد بشم، خم میکمی عقب می

 بوسم.رو می

ی مبل نشسته، سرش رو ناراحت تکون مامان رو 

دونم مشکلش چیه، نیما بدجوری با ده خوب میمی

شه، اما در هر و اگه بره اذیت می آرامش خو گرفته

 صورت این اتفاق میوفته.

 

باز میاد پیشت قهرمان مگه یه دایی خوشتیپ بیشتر  -

 داره؟

 

گفتن دم و به سپاسی که حین هام رو بهم فشار میلب

هاش رو در آورده و آرامش به بغل وارد مله کفشاین ج

 کنم.خونه شده نگاه می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

خنده و آرامش از تو بغل سپاس پایین میاد و نیما می

 گیره.دست نیما رو می

 

 و بابا میام پیشت باشه؟دایی من میلم زودی با مامان -

 

 زنه.نیما لبخند می

 

 یا؟با... باششششه ف... فقط زووود بببب -

 

 ه بابا، تند تند میام پیشت.باش -
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 بابا جان برو ساکتو بردار بریم. -

 

کنه به لرزیدن، اما من تمام تالشم هام شروع میلب

 کنم تا اشک نریزم.رو می

 

ندازه و با دست به من آرامش نگاهی به سپاس می

 کنه:اشاره می

 

 صبر تن مامانم آماده بشه با هم بلیم. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

نه و من هیچی به ذهنم ززانو می سپاس جلوی پاش

رحمه که آرامش و رسه بگم یعنی واقعاً اینقدر بینمی

 ازم بگیره؟

 

و و تو با هم بریم دو تایی پدردوست نداری من -

 دختری؟

 

پره مگه شه که اینجوری رنگش میم شوک میبچه

شه اینو بخواد وقتی تو این سه سال یه بارم بدون می

 شت نذاشته.من سرش رو روی بال

 

 بدونه مامانم؟ -
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آره بابا هر وقت که خواستی میارمت پیش مامانت  -

 خوبه؟

 

شه، تمام تالشم واسه اشک آرامش بهم خیره می

شه، انگار بدون هام تر میشه و چشمنریختن هیچ می

فهمه چی تو دلمه که دست اینکه چیزی بگم می

و دوئه و در رزنه و سمت اتاق میسپاس رو پس می

 کوبه.می

 

شه خوام با عجله دنبالش برم که بازوم کشیده میمی

 غره:و سپاس خشن می
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فهموندی که زندگی ما باید قبل از این بهش می -

 و باید با من زندگی کنه.جداست

 

کشم و تو صورتش براق بازوم رو با خشم عقب می

 شم:می

 

ت فرو کردم که یه زندگی ببخشید که تو سر بچه -

گفتم یه پدر نمونه، اشتباه از منه باید می وآل داره ایده

تو یه آدم خودخواهی که همیشه فقط به خودت فکر 

 کردی.

 

 شه.صداش بلند می
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 مادر نمونه... -

 

 کنه.صدای مامان ساکتش می

 

بسه دیگه خجالت بکشین، حرمت بزرگتر که  -

حالیتون نیست، اقالً به اون بچه فکر کنین که تا االن 

ی و االن همهوده که شما رو با هم ببینهتظر روزی بمن

 تصوراتش بهم خورده.
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 ۵۵۴پارت#

 

 

که  بسه دیگه خجالت بکشین، حرمت بزرگتر -

حالیتون نیست، اقالً به اون بچه فکر کنین که تا االن 
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ی و االن همهمنتظر روزی بوده که شما رو با هم ببینه

 تصوراتش بهم خورده.

 

ان خیره به همیم، نگاهش رو توی صورتم چرخ همچن

ده و با چند تا نفس عمیق سمت در راه میوفته، می

 م:گشینه با عجله میدستش که روی دستگیره می

 

خوره بهش بازش نکن، االن پشت در نشسته می -

 گیره.دردش می

 

ندازه و تقه ای شه، نگاهی به باال میدستش خشک می

 زنه:به در می
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 و باز کنی؟شه درجان می بابا -

 

شناسم، امکان نداره جواب بده، جلو من اون بچه رو می

ایستم و اینبار من امتحان رم و کنار سپاس میمی

 کنم.می

صدام مالیمه، آروم و مهربون، همونجور که همیشه با 

 زنم.دختر عزیزکردم حرف می

 

ی چشم رنگیمون دیگه قهر مگه قرار نبود جوجه -

 نکنه؟
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ده و من باز فایده ای نداره که به سکوتش ادامه می

 زنم.تقه ای به در می

 

بهت گفته بودم هر مشکلی داشته باشیم با حرف  -

 ه مگه نه دختر قشنگم؟شزدن حل می

 شه درو باز کنی با هم حرف بزنیم؟می 

 

ده، این دختر کپی برابر اصل این بار تخس جواب می

 باباشه لجباز و یه دنده.

 

 نه خیلم. -
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بینم، پیشونیش رو به ی چشم سپاس رو میاز گوشه

شه تمرکزم رو از چسبونه و لبخندش باعث میدر می

قانع کردن دختر کوچولوم  دست بدم و یادم بره واسه

 چه ترفندهایی بلدم.

 خنده.لعنت بهش حتی از قبلم قشنگ تر می

 

شه این بار سپاس به حرف سکوتم که کش دار می 

 میاد:

 

شه آشتی کنه بابا دختر باباش اگه بگه چی باعث می -

کنه هنوز نگاهم می"ریزه، سپاسش دنیارو به پاش می

ی قوی که ثله یه اسلحهلبخند داره یه لبخند کشنده م

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

مگه نه  "اگه شلیک کنه قطعاً مرگ در انتظارته

 مامانش؟

 

کنم، چطور توی این چند سال گه و من ضعف میمی

 عاشقش شدم؟ بیشتر از قبل

 هایی که در حقم کرده.حتی با تمام بدی

 

 کنم.گلوم رو صاف می

 

 آ... آره باباش قهرمانه. -
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اره آرامش که کنیم و صدای بغض دکمی مکث می

هاش رو ببنده و روی هم شه سپاس چشمباعث می

 فشارشون بده.

 

 و با هم میتام تو یه خونه.و باباممن مامان -

 

کنه و چند بار آروم روی ت میسپاس دستش رو مش

م کوبه و من پر از بغض واسه دل بچهپیشونیش می

 گم:می

 

کنن  تونن با هم زندگیگاهی اوقات بابا مامانا نمی -

 دختر مامان.
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تونه آرزوی مگه سپاس بابا قهرمان نبود؟ پس می -

 دخترشو برآورده تنه، مگه نه بابا؟

 

پیشونیش رو کنه، یه مکث طوالنی، سپاس مکث می

کوبه انگار آرامش فهمیده چه ریتم دار و آروم به در می

 خبره که باز به حرف میاد.

 

 به من دروغ گفتی تو قهرمان نیستی؟ -

 

خوام یه چیزی بگم تا آرومش کنم که سپاس قبل یم

 گه:من می
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و مامانت با هم و توریم منشه، با هم میچرا بابا می -

 کنیم.زندگی می
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 ۵۵۷پارت#

 

 

گزه و چادر رو محکم روی صورتش مامان لبش رو می

 ده.فشار می

 

شنوه قشقرش به پا خدا نکشتت دختر، االن می -

 کنه.می

 

کنم آرامش ی سپاس رو روی خودم حس مینگاه خیره

 کنه.زنه و اون با اهوم تأیید میتند تند حرف می
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همون پس مانه بشنوه کالگزم حق با مالبم رو می

 ست.معرکه

 

شم و نیمای گم، از مامان جدا میدیگه چیزی نمی

ها همچنان گیرم، بچهناراحت رو توی آغوشم می

مشغول بازی هستن و صدای فریاد شون توی فضا 

 ده.پیچیده و به آدم حس زندگی می

کاش باالخره نیما هم بتونه یه آدم عادی بشه مرد 

هنوز کلی از زندگی  زده ساله شده وی مامان پانخونه

 عقبه.
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 .بوسمروی سرش رو می 

 

 مواظب خودت باش.  -

 

ذاره، تا لزومی نداشته هاش رو روی هم میفقط چشم

زنه، از گرفتن زبونش خیلی خجالت باشه حرف نمی

 کشه.می

 

نیما با این قد و هیکل درشت و جذابیت ظاهریش، به 

ف گند د اگه اون تصادکل به عمو پرهام رفته، شای

زد به زندگیمون، چند سال دیگه نیما هم مثل عمو نمی

شد و یه جای این شهر یکی دلش براش پر عاشق می

 زد.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

گزم تا با این افکار همیشگی به گریه نیوفتم، لبم رو می

 چرخم نگاهش به منه.سمت سپاس می

 

 بریم؟ -

 

آرامش  ده، در عقب رو باز می کنه وسرش رو تکون می

 ذاره و جلو میاد.ماشین می رو داخل

 

 امری نیست مادر؟ -
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کنه حس خوبی اینکه هنوز مامان حوا رو مادر صدا می

داره، با ده، خوبه که هنوز احترام همه رو نگه میبهم می

شناسم این رفتار تو اوج توجه به سپاسی که می

 ناراحتی ازش بعیده.

 

 ده.با نیما هم دست می 

 

 افظ قهرمان.خداح -

 

 شیم.کنیم و سوار ماشین میخداحافظی می 

 

 .افتهندازه و با تک بوقی راه میماشین رو راه می
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ها توپ شون رو بغل می زنن و از جلوی ماشین بچه 

رن تا راه رو باز کنن. به محض خارج شدن از کنار می

 زنه:کوچه مون با صدای آرومی نیش می

 

کنی خیلی زود عمیق خداحافظی حاال الزم نبود انقدر  -

 قراره برگردی پیششون.

 

رم، بهترین کار اینه که جواب فقط بهش چشم غره می

 هاش رو ندم.نیش و کنایه

دونم تا کی دوام میارم ولی تا سعی دارم البته نمی 

دم که باهام بحث کنه، چون من بهونه دستش نمی

هیچ  ی این دعواهای لفظی اونه، مندونم که برندهمی
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ونم به این مردی که واسه هر حرفم یه توقت نمی

 جوابی تو آستینش داره پیروز بشم.

 

رو ثابت دی تا چیو تکون نمیچیه؟ زبون دو متریت -

 کنی؟

 و باز ببری.با جواب ندادن قرار نیست دله من 

 

کشم چون آروم بودن واقعاً این بار نفس عمیق می

خوام جلوش یسخته، فقط به خاطر آرامش، من نم

 وا کنم.دع
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همچین قصدی ندارم آقای نیکزاد، پس لطفاً با این  -

 و عصبی.و خسته کن نه منها نه خودتحرف

 

ندازه و همونجور که با ژست یه تای ابروش رو باال می

 ده:جذابش مشغول رانندگیه جواب می

 

 کنه؟آها االن دیگه حرف زدن من شمارو عصبی می -
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 ۵۵۸پارت#
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کشم، چرا حرف زدن فه دستی به پیشونیم میکال

 باهاش اینقدر سخت شده؟

 

هات من همچین منظوری نداشتم، به خاطر کنایه -

 گفتم.

 

ندازه و حین خارج شدن از از آینه نگاهی به عقب می

 ده:خیابونمون ادامه می

 

اعصاب خورد  االن دیگه حرف زدن من شده کنایه -

 کن؟
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وق ماشین جلویی که سعی داره پوف بلندم به همراه ب

 پیچه.از ترافیک عبور کنه تو فضای ماشین می

 

 سپاس تو مشکلت چیه؟ -

 و دیدی دنبال دعوایی؟ای که من چرا از لحظه

 

هاش رو ندازه و خیلی عادی جملهنیم نگاهی بهم می

و  ها بیشتر مندونه با این حرفکنه و نمیردیف می

 بشم.کنه تا بهش نزدیک تحریک می

 

خواستم االن خوام پیشت باشم، چون نمیچون نمی -

 م باشی.خوام تو خونهکنارم باشی، چون نمی
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هاش که خیلی نرم فرمون رو گرفته دست نگاهی به

 زنم:ندازم و مثل خودش کنایه میمی

 

و به زور وارد تو همچین حقی نداری وقتی خودت من -

تش اشاره با انگشت اشاره به صور "زندگیت کردی 

و از من داری، اگه من یادت باشه سالمتت "کنممی

من و نداشتی که باهاش به ی جذابتنبودم االن قیافه

 کنایه بزنی جناب نیکزاد.

 

 ره.ی لبش باال میگوشه
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واقعاً ممنونم ازت که با لطفی که در حقم کردی باعث  -

و داشته های آیندم صورت جذابمشدی واسه انتخاب

 باشم.

 

انگار به جز کنایه تصمیم داره دلم رو هم بشکنه 

شم، شاید دلشکسته و ناراحت به نیم رخش خیره می

نم قرار نیست سپاس رو داشته باشم، شاید باید باور ک

تونه کنار هم نگهمون واقعاً راه ما جدا بود و اجبار نمی

 داره.

 

زنه؟ یکی به غیر های آینده حرف میداره از انتخاب 

 من؟

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

دم صدام اینقدر بغض داره که دل قتی جواب میو

 سوزه:خودمم می

 

که به شه و دوست نداری دلیل نمیاینکه تو دیگه من -

 خاطر آرامش همدیگرو تحمل نکنیم.

 

های و چشم چرخونه و چند ثانیه به منسرش رو می

 ده.کنه و سرش رو تکون میلبالب پر از اشکم نگاه می

 

 کنم.کار می به خاطر آرامش همه -

 

 خوبه، پس همدیگه رو تحمل کنیم. -
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ش رو وسط خواد چیزی بگه که آرامش ذوق زده کلهمی

 دلی میاره.دو تا صن

 

 خری؟ سپاس بابا واسمون بستنی می -

 

 کنه.سپاس از آینه نگاهش می

 

 خرم.بابا قربونت بشه پرنسسم معلومه که می -

 

 آخ جون. -
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کنم به هیچی زنم و سعی میلبخندی به این پدرانه می

 فکر نکنم فقط تو لحظه باشم همین...
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 ۵۵۹پارت#

 

 

**** 

 

 

ی اول ورود به عمارت، آرامش از بغل از همون لحظه

سلطان خانم پایین نیومده، همونقدر که با سلطان 

 خانوم ایاق شده عاشق ایران جونم هست.
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و  روی زمینهها هنوز دو تا ساک کوچیکمون کنار پله 

ها هیچ ایده ای واسه مستقر شدن تو هیچ کدوم از اتاق

تونم وارد اون ندارم، چقدر حس بدیه که دیگه نمی

 های بزرگ رو به باغ بشم.اتاق با پنجره

 

کنم و ظرف رو سمت سیب توی دستمو خورد می

لطان خانمه و ی سگیرم، سرش روی شونهآرامش می

دت داره بعد از ظهرها مسته خواب، دختر خوشگلم عا

 بخوابه.

گیره و رو به سلطان خانوم زیر دستی رو از دستم می 

 گه:آرامش می

 

 تو بخور تا باهم بریم توی اتاق بخوابونمت.بیا سیب -
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 ده:هاش فشار میآرامش سرش رو بیشتر روی شونه

 

 بلیم بخوابیم.خولم، خیلی خوابم میاد، نمی -

 

کنم تا ام رو سمتش دراز میهشم و دستاز جام پا می

 از توی بغل سلطان خانوم بگیرمش.

 

 .بیا مادر بریم بخوابیم -

 

 شما بشین من کارت دارم. -
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دوزم، به محض هام رو به صورت سپاس میچشم

های بیرونش رو با یه دست گرمکن و اومدن لباس

 .تیشرت مشکی سفید عوض کرده

آلو و چند تا داخل زیر دستی توی دستش دوتا دونه زرد

 گیالسه.

 گم:رو بهش با صدای پایینی می

 

 کنیم.و که خوابوندم صحبت میآرامش -

 

چرخه و با هاش سمت من میسرش پایینه اما چشم

 ش رو به زبون میاره.تأکید جمله
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کنه خیلی از این زاویه که انقدر جدی داره نگاهم می 

 به نظر میاد. ترسناک

  

 باید صحبت کنیم. بره،مامان آرامشو می -

  

شه و بدون حرف سمت اتاقش راه سلطان خانوم پا می

میوفته، کاریم جز سکوت نداره، مرد کله شق روبه 

دونه که شناسه، خوب میرومون رو بهتر از همه اون می

 حرف حرف خودشه.

 

گی گفت انگار باید واسه ساختن این زندراست می 

کنم و کم میکفش آهنی پام کنم، من تمام تالشم رو 
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دارم که مینمیارم فقط و فقط زمانی دست از تالش بر

 بفهمم واقعاً دیگه دوسم نداره.

 

 شینم.سر جای قبلی می 

ندازم و آرنج هر دو دستم رو به پام رو روی پام می 

 دم.مبل تکیه می

 

 و بزن.شنوم حرفتمی -

 

 ذاره.ستش رو روی میز میزیر دستی توی د

داره و حین پاک ستمال کاغذی برمیاز روی عسلی د 

 کنه.کردن دستش خیلی جدی نگاهم می
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 باید یک سری چیزها رو مشخص کنیم. -

 

زنم و حین مرتب دست خودم نیست که پوزخند می

 گم:کردن پایین مانتوم روی رون پام با کنایه می

 

و رو از برم الزم نیست من قانون هم خونه بودن با ت -

 تکرارش کنی.

 

 زنه:مکث می کنه و این بار اون پوزخند می کمی

 

 ها برای قبل بود االن همه چی عوض شده.اون قانون -
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 ندازم.رو باال می یه تای ابروم

 

 هات به تخت خواب کشیده نشه.امیدوارم آخر قانون -
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 ۵۶۰پارت#

 

 

 هات به تخت خواب کشیده نشه.امیدوارم آخر قانون -

 

کنه و در آخر با پوزخند جواب گاهم میکمی خیره ن

 ره.شه تنم یخ ببنده و نفسم بگیده و باعث میمی
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خوره، قرار مار گزیده از یه سوراخ دوبار نیش نمی -

نیست دیگه اون زندگی تکرار بشه، منم هیچ تمایلی به 

خوابیدن با تو ندارم اما اگه تو محتاجی بهت نه 

ایی که یه زمانی زنم گم، تصمیم با خودته از اونجنمی

 و از قضا زیادی  هات.بودی

 

واقعاً مستحق  دونم حرص بخورم یا بشکنم، مننمی

ها نیستم من اگه کاریم کردم به این رفتار و این حرف

 فهمه؟خاطر خودش بود چرا اینو نمی

 

صدای رادیوی آقا مصطفی از تو آشپزخونه به گوش 

 اومده تو.رسه البد کارش تو باغ تموم شده که می
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رفتم پیشش تا مثل اگه اینقدر عصبی نبودم االن می

دیمش برام تعریف کنه اما های قهمیشه از داستان

 االن اینقدر عصبیم که حد نداره

 کوبم.کنم و روی زانو میدستم رو مشت می

 

 مگه تو خواب ببینی من محتاج تو بشم. -

 

 ده.با خنده سرش رو تکون می

 

ش ببینیم ولی سعی کن که اینجوری اونم باید به وقت -

 نشه چون من دیگه بهت میلی ندارم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

به سرم که تمام ذهنم پر شده از کنم زده حس می

اینکه بهش حمله کنم و تمام موهاش رو بکنم اما 

 کنم.شه و من با زبونم خودم رو آروم مینمی

 

زنی چون منم ها رو میچقدر خوشحالم که این حرف -

 ندارم.دیگه بهت میلی 

 

ی کوبه و سرش رو به نشونهرو به هم می هاشدست

 ده.مثبت تکون می

 اراحت نشد؟یعنی ن
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خیلی هم عالی، باال کلی اتاق هست اینجا رو بهتر از  -

شناسی، اتاق من که واسه خودمه، تو هم مدتی همه می

مونی، هر چی از من دور که اینجایی تو اتاق آخری می

 باشی بهتره.

و فهمید قرار نیست ما با هم و که آماده کردیآرامش 

 گردی.رمیت بزندگی کنیم به آغوش گرم خانواده

 

م رو کف دستم فرو کردم که حس هااینقدر ناخون

هارو ادا کنم به گوشتم رسیده، با حرص جملهمی

 کنم.می

 

و کنم چون واقعاً تحمل نیشهر چه زودتر آماده می -

 هات سخته.کنایه
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 ده.سرش رو تکون میباز 

 

ی عموی خوش کنی، یکی دیگه مسئلهخوشحالم می -

و اینا؟ قرار نیست ا نیاد بگه نامحرمینغیرتته، پس فرد

 خاطر آرامش. عقدت کنم، حتی به

 

 جوام.ی لبم رو میگوشه

تونم جواب تحقیرهاشو ندم وقتی اینجوری چطور می 

کشه و حین آتیش گرفتم، دستی به تیشرتش می

 ده:تکوندن خاک احتمالیش ادامه می
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 حله دیگه؟ -

 

چون واقعاً اگه خفه تونم، خوام سکوت کنم اما نمیمی

 شم.شم و جواب ندم داغون می

 

معلومه که حله، همون یه بارم به زور عقدت شدم،  -

 و دو بار تکرار کنم.قرار نیست یه اشتباه

 

نم وقتی کرو کنترل می لبخند بزنم اما خودم خواممی

ده لذت اینجوری فکش رو از خشم به هم فشار می

شه و ز جاش پا میهای مشت شده ابا دستبخشه، 

 گه:ها میحین رفتن سمت پله
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 پس به توافق رسیدیم، زیادم دم پر من نباش. -
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 ۵۶۱پارت#

 

 

 زنم.رفتنش حرف آخرم می قبل از

 شاید باید منم یه چیزهایی رو مشخص کنم.

 

 سپاس؟ -

ای توان من دیگه نسیم گذشته نیستم، تا یه اندازه 

و من تونی کنایه بزنیای میصبر کردن دارم، یه اندازه

خوای اینجوری به روی خودم نیارم، پس اگه می

و خالی کنی به این فکر کن که کاری نکنی خودت

هایی تصمیم بگیرم باهات مقابله به مثل کنم، یه حرف
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شه پسش گرفت پس دیگه نمی وقتی گفته بشه

 حواست باشه.

 

تمام مدت پشت به من ایستاده و به محض تموم 

های ریز چرخه، جوری با چشمم سمتم میشدن جمله

ریزه ولی کنه که دلم هری پایین میشده نگاهم می

 دم.یم نشونش نماصالً تو چهره

 

 کنی؟و تهدید میاین حرفت یعنی چی داری من -

 

مالم و م رو به شلوار جینم میکردهکف دست عرق 

 ندازم.ای باال میشونه
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و نذاریم تهدید، بذاریم اتمام حجت، من تو اسمش -

خوام که بدونی کاری این سه سال ظرفیتم پر شده، می

 نکنی سر بره.

 

قیقاً چسبیده به عسلی یه قدم جلو میاد، ساق پاش د

وش ای که یه لیوان بزرگ چای دست نخورده رشیشه

 باقی مونده و سرد شده، نکنه بریزه رو لباسش؟

 

 خوای بکنی؟مثالً اگه سر بره چیکار می -

 

شم تا ساکم رو ببرم تو اتاقم، از کنارش از جام پا می

 گم:گذرم میکه می
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از دستم فهمی چه کارهایی اونم تو موقعیتش می -

 برمیاد، البته امیدوارم به اونجا نرسه.

 

اک رو بردارم که بازوم کشیده خوام خم شم سمی

کوبه لبش که زیر شه و من رو از پهلو به تنش میمی

شینه قلبم به تپش میوفته چقدر دلم براش گوشم می

 تنگ شده حتی واسه این خشونتش.

 

کنم، هر و تهدید نکن بچه، هر کاری که بخوام میمن -

تونی بکنی که اگه بکنی کاری، تو هم هیچ غلطی نمی

 ذارم برات.نمیاستخون 
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شم از هاش خیره میزنم و توی چشملبخند می

باره، منظورم رو گرفته که اینجوری نگاهش آتیش می

های پیشونیش ی رگزنه و همهصورتش به کبودی می

شه که زنه. خوبه که هنوز واسم غیرتی مینبض می

 بتونم از اون راه اذیتش کنم.

 

ری آتیش واسه زنی که برات تموم شده اینجو -

 گرفتی؟

 

ده و حین حرف زدن فشار دیگه ای به بازوم می

 شه.نفسش تو صورتم پخش می

 

 م که تموم نشده.زنم تموم شده، مادر بچه -
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 مونی، غیر اینه؟تا قیام قیامت مادر بچم باقی می

 

سوزم از چرا اینقدر می کنم،اینبار من اخم می

 کنه؟و اذیت میهاش؟ چرا منحرف

  

کنه، به تو ربطی نداره مادر بچت چیکار می دیگه -

 و شعور داره.وقتی خودش عقل

 

هه عقل... تو اگه عقل داشتی االن به جای بازوهات  -

 شد.هام، تنت تو بغلم داشت فشرده میالی پنجه
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فش برداشتی هم کنم، از این حرفقط مات نگاهش می

 بکنم یا نه؟

 

نجات دادم،  ومعقولی نکردم فقط عشقممن کار نا -

 مردی که عاشقش بودم.

 

ده و من دلم یه هام چرخ مینگاهش رو بین چشم

 خواد تا عطرش رو به ریه بکشم.نفس عمیق می

 

طالق به تنهایی اشتباه تو نبود، پنهان کردن عشق  -

با شکرانه گناه بزرگیه  شو رابطهاون حرومزاده به تو

 بچه جون.
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بازوم رو با ضرب ول  ندازه ونگاهی به سر تا پام می

ی ی جلو داده و پیروز از این مکالمهکنه، با سینهمی

گیره و من ها رو در پیش میاعصاب خورد کن پله

کنم و عصبی واسه خالی شدن بهش دهن کجی می

 رمبهش چشم غره می

 ی بیشعور...پسره
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ن چیده پشت میز خوش رنگ و لعابی که ایران جو

 نشستیم.

اس هم اولین شام بعد به دنیا اومدن آرامش که سپ

 توش حضور داره.

 

حس دلگیریه ولی دوست داشتنی، چه ایرادی داره اگه  

ی ورودش به آشپزخونه حتی نگاهمم نکرده، از لحظه

همین که االن اینجا نشسته و با ژست خواستنیش 

 ه.خوره کلی حس خوب رو بهم منتقل کردغذاش رو می

 

یه قاشق از فسنجون خوش طعم سلطان خانوم رو 

ذارم و دور دهنش رو پاک رامش میتوی دهن آ

 کنم، با لذت مشغول جویدن محتویات دهنشه.می
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ی حواسم به سپاس و گوشیه تو نگاهم بهشه اما همه

دستشه که پشت هم واسش پیغام میاد و تند تند تایپ 

 کنه.می

 

زنه کی داره حرف میکنم، با زیر چشمی نگاهش می

با دنیای بیرون وقتی تازه از زندان آزاد شده و هنوز 

 هیچ ارتباطی نگرفته!؟

 

هاش شه از همین اول کار باید نگران رابطهباورم نمی 

کنه، اونم سپاس با این جذابیت باشم و کارهایی که می

 لعنتیش.
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اعترافش واسم دردآوره، ولی وقتی اینجوری اخم و  

شم. پس اگه این ه، بیشتر بهش جذب میکنتخم می

کنه سخت دن من از خودش میکارهارو واسه دور کر

خواد تمام مدت به اون در اشتباهه، چون من دلم می

های طالیی جذابش خیره بشم و شاید یه کوچولو اخم

 هام رو اون وسط بچسبونم.هم دلم بخواد لب

 

سه شه، دستش رو وام به سلطان خانوم جلب میتوجه

 کنه.برداشتن نمکدون بلند می

 

 دی.و مینسیم جان اون نمکدون -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

زنم، اون نمکدون با در طالیی رنگی که جلوی لبخند می

 دارم.بشقاب سپاسه رو برمی

 

 بفرمایین. -

 

شه. لبخندم دقیقاً با صدای پیغام بعدی قطع می

ذاره، لعنتی سپاس قاشقش رو داخل بشقابش می

 کنه؟ا تمومش نمیاعصابم خورد شد چر

 

 اصالً چرا شکرانه و بقیه اینجا نیستن؟
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با شناختی که من ازشون دارم االن باید اینجا رو  

ذاشتن روی سرشون ولی این سکوت واسم زیادی می

 عجیبه.

 

 ری شرکت مادر؟از فردا می -

 

نگاهم رو از صورت سلطان خانوم که اینو گفت روی 

شیک غذاش  چرخونم، مثل همیشهصورت سپاس می

خوره و حین نوشیدن لیوان دلسترش تأیید رو می

 کنه.یم

 

 رم.بله از فردا می -
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 کردی.زود نیست؟ یه کم استراحت می -

 

کنم خستگی ماهه دارم استراحت می ۸و سال ۲ -

 مو در کردم.و چند سالهسی

 

 

ندازه و من خوب سلطان خانوم نیم نگاهی به من می

خواد که سپاس با ما بیشتر میگیرم، منظورش رو می

 وقت بگذرونه.

 

 اگه چند روزی پیش آرامش بمونی بهتره.به هر حال  -
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سپاس به آرامش نگاه می کنه و آرامش واسش عشوه 

 ستمیاد، این دختر خود دلبرونه

زنه و وقتی با اون صورت نمکی اینجوری لبخند می

 دوزه.ش رو به طرف مقابلش میهای ریز شدهچشم

 

گه سپاس بابا، چند روزی رو در مادر جون راست می -

 امش باش.خدمت آر

 

شه، حق داره اینجوری ضعف سپاس نیشش باز می

 کنه.

 کشه.شه و لپش رو میروی میز خم می
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 ریزه.ای میوروجک بابا رو ببین چه عشوه -

 

خوام چرخه، نمیدونم چرا ولی زبونم ناخواسته مینمی

شه به این لبخند جذابی م میاعتراف کنم که حسودی

 به جز من. شهکه تو صورت همه پاشیده می

 

گم و صدام پایین تر از اونیه که بتونه بشنوه اما می 

 ده هنوزم مثل قبل حواس جَمعه.جوابش نشون می

 

 شو دیدی.خوبه باز عشوه -
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زهی خیال باطل که نشنیده با حرفش به راحتی آچمزم 

 کنه.می

 

ات به حد کافی تو چشم نبوده که هشاید عشوه -

 ندیدم.
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کنه و من ی مصلحتی میسلطان خانوم چند تا سرفه

بدون نگاه کردن به کسی لیوان آبم رو، شرم زده سر 

 شنوم.پوزخند غلیظ سپاس رو میکشم و صدای می

رو اینجوری لو بدم تا بفهمه  چطور تونستم خودم

 بهم توجه کنه؟ واسم مهمه که

 

م رو گرفت، غرق در افکار خودمم که چه راحت کنایه

 کنه.صداش توجهم رو جلب می

خوبه که ادامه نداد، خوبه که جواب نخواست، چون من 

زدم چون جوابی قطعاً با اشک از آشپزخونه بیرون می

 نداشتم به مزخرفی که گفتم بدم.
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 یم؟بابا جان اگه شامت تموم شد بریم بازی کن -

 

 کوبه.هاش رو به هم میآرامش ذوق زده دست

 

 آخ جون، بلیم.  -

 

کنه، حتی اگه غذاش تموم خب معلومه که موافقت می 

 کنه.نشده باشه لذت این بازی رو با هیچی عوض نمی

 

 ق کرده که انگار هیچوقت بازی نکرده.بچم جوری ذو

 

 باید به من قول بدی مامان بازی تونیم. -
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 ده.ده و سرش رو تکون میخنسپاس می

 

باشه ولی واسه مامان بازی احتیاج به یه مامان داریم  -

 نه بابا.

 

 بره.مون رو میی آرامش دل همهلحن بچگونه

 

 شم مامان.اشتال نداره من می -

 

شه، با یه هقهه زدن از جاش پا میسپاس حین ق

دستت درد نکنه رو به سلطان خانوم آرامش رو بغل 
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شه و حین سر و از آشپزخونه خارج میزنه و می

 شن.صدایی که راه انداختن از جلوی دیدمون محو می

 

هام ست که دستم به در آشپزخونهنگاه حسرت زده 

شه و صدای مهربون سلطان خانوم توی گرم می

 پیچه.شم میگو

 

شناسم اگه مو خوب میصبر کن دخترم، من بچه -

ده اونقدرها شون میاالن تو هم توی این خونه هستی ن

دونم خواد نشون بده دلگیر نیست، فقط نمیهم که می

 چی توی سرشه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

چپونم و با با حرص یه قاشق پر برنج تو دهنم می

 زنم:همون دهن پر غر می

 

و خورد م، کارهاش اعصابممنم یه حدی صبر دار -

 کنه.می

 

ش ذاره به زور جلوی خندهدستش رو جلوی دهنش می

 ره.گیرو می

کنن، خورم و بقیه تفریح میآره خب من حرص می

شه منم نه اونی که این وسط داره زجر کش می

 هیچکس دیگه.
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شی مادر، اذیت خیله خب حرص نخور خفه می -

روش خودت اذیتش کنه اشکال نداره، تو هم به می

کن، اما کاری نکن که کینه زیاد بشه، یه کاری کن 

زد، گرچه من و پا مییادش بیاد چطوری واست دست

و هم از یاد نبرده خدا شکنم حتی یه لحظهفکر می

لعنت کنه اون مهرشاد گور به گور شده رو که با 

 هامو نابود کرد.و کارهاش هر دو بچههاشحرف

 

کنم، رو پشت مهرشاد ردیف میهر چی فحش بلدم 

و اینجوری و شکرانه رو  خدا ازش نگذره که زندگی من

ه نابود کرد، که با یه عقد ساده که فقط یه جور دیگ

ی پدرش زندگی خودمون بودیم االن با هیوا توی خونه

 کنه.می
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هاشونه اما آرزوهاش خوشبختن، همیشه خنده رو لب 

 چی؟

 آرزوهامون چی؟ 

 

س عروسی که واسه همیشه روی دلمون حسرت لبا 

 موند چی؟

 مگه ما چندسالمون بود؟ 

 

مون از همه آرزوهامون دخترونه هایما تو اون فانتزی 

منع شدیم و االن من همون مرد دوست داشتنیم رو هم 

 ندارم.
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 پس واسه میلیونوم بار خدا لعنتت کنه مهرشاد. 

 

لحن  کنم و رو به سلطان خانوم باسرم رو بلند می

 گم:مظلومی می

 

 شه؟به نظرتون درست می -

 

ه قدش کمی سرش رو جلو میاره و موهایی که االن دیگ

 خوره.هاش رسیده تکون میتا روی شونه

 

 ی اتصال مهم دارین نسیم، آرامش.شما یه نقطه -
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خوام به خاطر اون با اجبار کنار هم آره، ولی نمی -

 اشته باشه.خوام مثل قبل دوسم دباشیم، من می

 

کنه و با سر به مسیری که سپاس هاش رو تر میلب

 کنه.رفته اشاره می

 

ر یه چیزی تو سرش هست که به زودی این پس  -

 و محکم باش.شه، فقط کوتاه نیامشخص می

 

 دم.ی باشه تکون میسرم رو به نشونه

شم و با یادآوری واسه جمع کردن میز از جام پا می

 زنم:با صدای آرومی پچ میهاش عمو و حساسیت
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و چیکار یه چیز دیگه هم هست مادر، عمو پرهام -

 کنم؟

 شناسینش که؟دونه من اومدم اینجا میهنوز نمی 

 

چرخونه و قری به گردنش هاش رو توی کاسه میچشم

 ده.می

 

گرده به پسر من و موضوع برمیتا من هستم -

 تونه بکنه.هیچکاری نمی
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 اقعاً دیگه کشش دعوا ندارم.مطمئنین؟ من و -

 

 خیالت راحت اونو بسپار به من. -
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 ذشته.یک هفته گذشته، سرد و یخ گ
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مون شده نگاه کردن از دور من به بازیه سپاس رابطه 

 و آرامش.

هایی که من توشون جایی ندارم و شاید به اصرار بازی

 آرامش کمی توشون نقش داشته باشم.

 

شه، کاش یه کاری هاش داره دردناک میاذیت کردن

منو نادیده بگیره  بکنه، حرفی بزنه، اما نه تصمیم گرفته

 ین درده.و این بزرگتر

 هستم اما نیستم.

ست حتی هاشم اما نگاهش جای دیگهجلوی چشم

 زنه.وقتی باهام حرف می

 راه خوبی رو واسه عذاب دادنم انتخاب کرده.
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کنه و منم خوب دونه که داره صبرم رو لبریز میاما نمی

 های ریزم تالفی کنم.بلدم با کنایه

 

انگار  ین یه هفته اومدن اینجا و زندگیهمه توی ا 

واسه همه بر وقف مراده و فقط منم که از سمت عمو تو 

 ی یه نامحرمم.فشارم که چرا تو خونه

 

 داره؟چرا دست از سرم برنمی

 کنم؟مگه من چیکار می 

م اینجام حرفش رو قبول دارم ولی من به خاطر بچه 

 همین.
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ه آماده کردن گرچه تو این یه هفته هیچکاری واس

ب باالخره قراره درست بشه، یا آرامش نکردم ولی خ

اینجوری یا هم همون چیزی که سپاس به ظاهر 

 خواد.می

 

اگه بیشتر بهم فشار بیاره حتماً باز سراغ سلطان خانوم 

گم که پرهام خان رحمانی به حرفش گوش رم و میمی

 کنه.نکرده و زیر زیرکی داره اذیتم می

 

کشم و یم میرم تو آینه، دستی به مقنعهخیره به تصو

 چرخم.شم به عقب میاز مرتب بودنش که مطمئن می
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م بدون ی تختم خوابه، بچهآرامش خیلی آروم گوشه 

خوابه، چیزی که سپاس هر شب بهش اصرار من نمی

 شه.داره و آخرش موفق نمی

 

کنم و کیفم رو واسه رفتن به پتو رو روش مرتب می

اتاق  ذارم، خیلی آروم ازم میی شونهدانشگاه رو

 زنم تا آرامش بیدار نشه.بیرون می

 

خوابه و بعد الاقل می ۱۱گرچه در هر صورت تا ساعت  

 اون سلطان خانوم و ایران هستن.

 

رسم، سپاسم حاضر و آماده با اون کت ها که میبه پله 

شلوار مشکی خوش دوخت که به خوبی رو تنش 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

زنه و به محض دیدنم یه رون مینشسته از اتاقش بی

 ندازه.ای ابروش رو باال میت

 

 گیرم.کنم و همونجور هم جواب میزیر لب سالم می

 

کنه. خوب رسه، صداش متوقفم میها میپام که به پله

دونم چقدر تالش کرده تا چیزی نگه و موفق نبوده، می

 خوادفهمم، مثالً میکنه میی الکی که میاینو از سرفه

شناسمش مهمه بگه مهم نیست براش ولی خوب می

 پرسه:ده میکه به خودش زحمت می

 

 کجا این وقت صبح؟ -
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خورم و با یه نفس عمیق کنم، لبخندم رو میمکث می

 دم:به راهم ادامه می

 

م میاد، ببینم گزینش دانشگاه، امروز جواب پروژه -

 شدم یا نه.

 

 شنوم.هاش رو پشت سرم میصدای قدم

وری که با مثل همیشه استوار و محکم، همونج

 افتاد.شنیدنش قلبم به تپش می

 

 گزینش چی؟ -
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ادبیه محضه و من کنم بیاینکه اصالً بهش نگاه نمی

کنم حقشه، تا اینجوری تربیت نشدم، ولی فکر می

گیره، منم جوری برخورد رو نادیده می زمانی که من

 کنم که انگار نیست.می

 

شرکت یه شرکت مشغول به کار بشم، یه  قراره تو -

 شه.و مهم، اگه قبول بشم عالی میخیلی معروف

 

العملش چیه نیم نگاهی بهش واسه اینکه بفهمم عکس

ندازم، اخم کرده و صورتش تو هم شده همزمان می

شیم و رو به ایران جون سالم وارد آشپزخونه می

 کنم.می
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 سالم صبح بخیر ایران جون. -

 

نگاهم اشتن ظرف شکالت صبحونه روی میز حین گذ

 ده:کنه و با لبخند جواب میمی

 

 سالم صبح بخیر. -

 

 سالم. -

 

صدای سپاسه که محکم تو فضای ساکت آشپزخونه 

پیچه و همزمان باهاش چایی ساز هم به صدا می

 درمیاد.
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 سالم آقا صبح بخیر بفرمایید. -

 

که کنم کشم و قصد نشستن میصندلی رو عقب می

 ده:سپاس مخاطب قرارم می

 

 تو مگه به کار احتیاج داری؟ -
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 ۵۶۵پارت#
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ی جذابم شینم و حین گرفتن لقمه جملهپشت میز می

دم تا خوب بسوزونمش رو رو که کلی بهش فکر کر

 گم:می

 

معلومه که به کار احتیاج دارم، باالخره من یه زن  -

جاش ولش کرده مطلقه هستم که شوهرش با غرور بی

های مطلقه تو دونی زنو در بیارم دیگه میباید خرجم

 این کشور...

 

شه حرفم قطع کف دستش که روی میز کوبیده می

 خوب سوزوندمش.خندم، آخیش شه و تو دلم میمی

 

 تو یه جا نریختم به حسابت؟من مگه مهریه -
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تو اگه تا آخر عمرت کار نکنی پول الزم نداری لعنتی،  

 و آتیش نزن.ها منبا این حرفپس 

خواد تشریف اگه نگران مطلقه بودنی بشین خونه نمی

 ببری سر کار تا هر الدنگی یه انگشت بهت بزنه.

 

ذارم تو دهنمو م رو میهی کوچیک شکالت صبحونلقمه

ها جوام تا بیشتر حرص بخوره، این مکثآروم می

دم و یکنه، باالخره قورتش مش میموقع جواب دیوونه

با برداشتن لیوان شیرم بدون نگاه کردن بهش جواب 

 دم:می

 

من به پولی که تو واسم ریختی احتیاج ندارم اونم  -

نا به کنار ی ایمهریه ای که خودت تعیین کردی، همه
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برم. قرار و ازش لذت میمن دوست دارم کار کنم

نیست که از تو طالق گرفتم از تنهایی بپوسم من فقط 

 بیست...

 

کنم، روشه خوبیه کوبه و من سکوت میباز به میز می

واسه ساکت کردنم تا نشنوه واسه عذاب دادنش چیا 

خوام بگم اما دیگه رسماً داره از سرش دود بلند می

 شه.می

 

 کنم.و پلت میزنم شلنسیم منو سگ نکنا، می -

 

دونم زیادی تو ای که میی ریز و خندهبا یه عشوه

 زنم.ی به صورت سرخش میچشمه چشمک ریز
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آقای نیکزاد من فقط سگ بودنتو دیدم مگه روی  -

 دیگه هم داری؟

کنم و خواد با خشم چیزی بگه که پیش دستی میمی "

ن این چیزا فکر نکنم واسه تو مهم درضم "دمادامه می

باشه، در هر صورت ما باهم نه نسبتی داریم، نه تو به 

و نه من کجا برمکمن حسی داری، پس چه فرقی می

و کار کنم به هر حال ما زندگی جدای خودمونچی

 داریم.

 

شینه ها پشت میز میکنه و با همون اخممکث می

اغی رو که عصبیه که همون لحظه یه قلپ از چای د

نوشه و همین االن ایران جون جلوش گذاشته رو می
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سوزه اما مثالً فهمم که از زبون تا معدش میمن می

 گه:میخونسرد 

 

 چه کاری هست؟ کی واست پیدا کرده؟ -

 

 دونم زیاده رویه ولی خب لذت بخشه،می

ذارم و سپاس لیوان ی دیگه توی دهنم مییه لقمه

 ه:ذارچایش رو روی لبش می

 

 شایان. -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

پره و اسم که از دهنم بیرون میاد، چای توی گلوش می

 به سرفه میوفته.

 

حقیقتاً منم های عمیق و از ته دلی که سرفه 

 شه.ترسونه، واقعاً داره خفه میمی

 

پرم، ایران جون یه لیوان آب سمتش از جام که می

کوبم، وای خدا گیره و من تند تند پشتش میمی

، خدا مرگم هاش پر اشکده و چشمصورتش سرخ ش

 بده خفه شد.

 گه:ایران جون نگران می
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 چی شد آقا خوبی؟ -

 

ان رو با باال انداختن سرش نوشه و جواب ایرآب رو می

هاش کمتر شده که با خشم ده، حاال دیگه سرفهمی

گه که خودم زنه اما هیچی نمیدستم رو پس می

 گم:می

 

 اون پیدا کرده.استادمه، شایان بهادری  -

 

ی غلیظ از کنه و آخرش با یه چشم غرهچپ نگاهم می

ره، عزیزم شه و از آشپزخونه بیرون میجاش پا می

 بحانه هم نخورد.ص
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جوام، نخورد که نخورد مگه اون یه ی لبم رو میگوشه

 ست با اون صدای دینگ پیغامش نصف عمر منهفته

 من باشم. رو کم کرده نگران گشنه بودن من بوده که

 

نوشم و با لبخند خبیثی که از صورتم کمی از شیرم می

کنم و از شه رو به ایران جون خداحافظی میپاک نمی

 زنم.پزخونه بیرون میآش

 

 بچرخ تا بچرخیم سپاس نیکزاد...
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 ۵۶۶پارت#

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

**** 

 

 

پشت میزی که چند سال ازش دور بودم نشستم. 

میزی که واسش کلی زحمت کشیده بودم و به دست 

 ی تالشم به باد رفت.چندتا عوضی همه

 

م به داخل تابیده های مورد عالقهنور خورشید از پنجره

کنه، مام تالشش رو واسه خنک کردن اتاق میکولر تو 

 اما زیادم موفق نیست.

 شاید باید عوضش کنم. 
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کنم و پوشه ای که منشی صبح بهم داده رو باز می

 کنه.ها اشاره میشه و به اسمهورتاش روی میز خم می

 

های جدیده که اضافه شدن، تمام اینا شرکت -

ون، به خواست باهاش کردیمباغدارهای قبلی که کار می

خودشون باز اومدن سراغ ما، دو تا کشور خارجی دیگه 

 هم اضافه شده.

اومممم... دیگه هر چیه گفتم تو این مدت، چیز جدیدی 

 نیست.

 

دم، هورتاش ی مثبت تکون میسرم رو به نشونه

کارش رو خوب انجام داده، شرکتی که دیگه هیچ 

ها تو که سالامیدی بهش نداشتم رو به جایی رسونده 
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دیدم و از این بابت هر چقدر ازش تشکر رؤیاهام می

 کنم کمه.

 

خوبه، همه چی ردیفه، خیلی بهتر از چیزی که  -

و مشخص و داشتم، فقط هنوز سهمتونانتظارش

 نکردین، هم تو، هم هیوا.

 

ده و به هیوا که مشغول گوشیشه سرش رو تکون می

 کنه.اشاره می

 

و برداشتیم گذاشته بودیمای که و هیوا سرمایهمن -

خیالت راحت، بیشتر از اونی که باید هم برداشتیم، اگه 

نگران جمع کردن شرکت خودمی باید بگم که 
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اینجوری واسه منم بهتر شد، ادقام کردن این دو تا 

شرکت کارو خیلی گسترش داد، ولی باز سهم تو از 

هت گم ریزشو بده بهمه بیشتره، حاال به حساب دار می

 خیالت راحت باشه.تا 

 

دم. مردی که گیرم و هیوا رو مخاطب قرار مینفسی می

االن واسم خیلی بیشتر از قبل ارزش داره، کاری که 

عقل من کرد، شاید اگه من جاش بودم واسه خواهر بی

 کردم.نمی

 

 بوسه.فقط مونده یه چیز که دست تو رو می -
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ند ون لبخشه و با اباالخره حواسش به من جمع می

ی لبش که قطعاً از خوندن آخرین پیغامش رو گوشه

 ده:لبش نشسته جواب می

 

 چی داداش؟ -

 

برو سراغ امیر، بگو برگرده سر کارش، حسابش با  -

 اون الشی حرومزاده جداست.

 

دونم شه و من خوب میهاش توی هم میاخم

یادآوریش چقدر واسش درد داره، واسه منم همینطوره، 

وان دادیم، اونم به بدترین شکل ممکن، مون تااما همه

 دیگه باید زندگی کنیم فقط زندگی.
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رم سراغش، اما ما نگفتیم بره، خودش یه باشه می -

 و رفت، حتی حساب کتابم نکرد.روز جمع کرد

 

 دم.سرم رو تکون می

 

بهم بدهکار بود، حتماً واسه اون حساب کتاب نکرده،  -

و ینه فرقه بین امیرارم، او بهش بدهکها حقوقشماه

 اون دیوثِ حرومی.

 

زنه و رو به روی هیوا روی هورتاش میز رو دور می

 پرسه:مقدمه میشینه و بیصندلی می
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 کنی؟با نسیم چیکار می -

 

کنم جدی و محکم، چرا االن بحث نسیم و نگاهش می

 پیش کشید؟

 ره؟چرا اینقدر روی اعصاب من راه می

کم بود، از روزی که آزاد  مالقاتوز وزاش روزهای  

کنه بفهمم شدم مدام به هر طریقی داره تالش می

کنم و االنم که مستقیم اسم زنی رو میاره که اشتباه می

 یه دنیا ازش دلگیرم.

 

 چه کاری قراره بکنم؟ -
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ندازه و حین دست کشیدن به یه تای ابروش رو باال می

 گه:ش جدی میته ریش بلند شده

 

خوای کارهایی که برات کرده رو نادیده ه نمیتو ک -

 بگیری؟ اون دختر...

 

بسه دیگه تحملش از توانم خارجه، بسه هر چی همه 

تو زندگیم سرک کشیدن، این موضوع منه و اون جوری 

 کنم.که باید حلش می

یه بار واسه همیشه باید بفهمن کاری به کار من 

م رو سمتش نداشته باشن، پس انگشت اشاره

 دم.و به نطق بلند باالش پایان می گیرمیم
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گم به همتون، تو زندگی من یه بار واسه همیشه می -

کنم، از اون دونم دارم چیکار میدخالت نکنین، من می

و جزئیاتش به ی من با نسیم تموم شدهگذشته رابطه

 هیچکس ربطی نداره.

 

ی جلوی دستم مشغول کنه و من با برگهفقط نگاهم می

وری که انگار برام مهم نیست چیزی که از شم و جمی

 پرسم:کنه میهای مغزم رو پاره میصبح داره تمام رگ

 

 شناسین؟شایان بهادری می -

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری
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ده، اما هورتاش سکوت هیوا خیلی زود جواب رد می

کنم نگاه مشکوکش به منه کنه، سرم رو که بلند میمی

 دونه.چیزی می فهمم کهو من می

 دم:سرم رو تکون می 

 

 بگو؟ -

 

 از کجا رسیدی به بهادری؟ -
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 شناسه.شه پس میاخمم عمیق تر می

 

 گفتم کیه؟چه اهمیتی داره؟  -

 

 و جذاب.استاده نسیمه، یه مرد جنتلمن خوشتیپ -

 

گیرم، حس خوبی به این مرد لبم رو از داخل گاز می

 گم:خیال میدازم و بینم رو باال میندارم، اما شونه

 

تونه داشته ساله چه جذابیتی می ۶۰، ۵۰یه استاد  -

 باشه؟
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 ذاره و از جاش پاهر دو دستش رو دو طرف مبل می

 کنه.ای به سر تا پاش میشه و اشارهمی

 

تونن جذاب باشن شکی ها هم میساله ۶۰در اینکه  -

ا سالگیمم قطعاً جذابه، ام ۷۰توش نیست، مثالً خودم 

 و از قضا مجرد.و دو سه سالشهشایان خان چهل

 

ره باال، دستم شروع کنم آنی فشار خونم میحس می

پره، یعنی امروز نسیم کنه به لرزیدن و پلک چپم میمی

 با اون مرد قرار داشت؟

 

 دونی؟ت... تو، تو از کجا می -
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خارونه، ی بینیش رو میزنه و گوشهبیخیال لبخند می

اون بینی خوش فرمش رو با مشتم خورد شاید باید 

خواد بگه کنم تا با این لحن اعصاب خورد کن که می

ا نفهمم مچ گرفته با من حرف نزنه، البته به وقتش، ت

 بهادری کیه نه.

 

دیدمش یکی دو باری جلوی در دانشگاه، با گندم  -

ش با رفته بودیم دنبال نسیم، یه بارم رفتیم دم خونه

 نسیم.

 

ی تنم تو کنم، همهمو باز میی باالی یقههعصبی دکم

 سوزه لعنتی.آتیش می
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 ش چه خبر بود؟خونه -

 

 مادرش فوت کرده بود، واسه عرض تسلیت. -

 

 کنم.دستم رو مشت می

کنه، کنه و هورتاش تفریح میهیوا خیره نگاهم می 

قصدش سکته دادن منه وگرنه چه لزومی به باز گو 

باید واسه تسلیت مرگ مادر  کردنش، اصالً چرا نسیم

 استادش بره البد خیلی با هم صمیمی هستن.

 

گیرم و دستم رو که شدیداً با پام روی زمین ضرب می

 کنم.باال میارم و به بیرون اشاره میلرزه می
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این دختره منشیه رو یا اخراج کن یا یه کار دیگه بده  -

 بهش، همین االنم زنگ بزن نسیم جاش بیاد شرکت.

 

پره و هورتاشه که به حرف ابروهای هر دو شون باال می

 میاد:

 

 نسیم بیاد شرکت؟! -

ی نسیم چه ربطی به شرکت داره؟ همون آخه رشته

ی که امروز توش گزینش شده عالیه بذار بره اونجا کار

 من تحقیق کردم.
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 پرم، چی گفت؟از جا می

 

 دونی؟گزینش شد؟ تو از کجا می -

 

 و ندیدی پسر عمو؟سابقت استوری آخر همسر -

 

 لعنتی گزینش شده، استوری هم کرده 

رم شرکت و روی سر اون چرا من همین االن نمی

 اب کنم؟مرتیکه شایان بهادری خر

 

کشم و حین باز گوشیم رو از جیب بغل کتم بیرون می

 گم:کردن پینش می
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 چیه آیدیش؟ -

 

 کی؟ -

 

 ره:پر خشم صدام باال می

 

 گم دیگه.نسیمو میزن بابام...  -

 

 ندازه:سرش رو باال می

 

 خوای.آهان فکر کردم استاد جونو می -
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 آرامش نسیم. 

 

کنم، لعنتی می با یه چشم غره بهش آیدی رو وارد

پرایوته و باید در خواست بدم که قطعاً اینکار رو 

 کنم. نمی

 کنم.ذارم و دستم رو دراز میگوشی رو زمین می

 

 و.بده گوشیت -
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 ۵۶۸پارت#
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داره و حین ور رفتن با گوشیش سمتم قدم برمی

 گه:می

 

 حاال تو چرا جنی شدی؟ -

 ی شما تموم شده نبود؟به توچه، مگه رابطه 

 

شه و حین تکون دادن دستم واسه صورتم جمع می

 دم:زودتر گرفتن گوشی عصبی جواب می

 

ر داری م که هست، انتظاچهبده من چرت نگو، مادر ب -

 بذارم هر سگ پدری دورش موس موس کنه؟
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داره و گوشی رو سمتم خیلی خونسرد سمتم قدم برمی

 گیره.می

 

و به نظرم به تو ربطی نداره، نسیم یه زن جوون -

تونه واسه زندگیش تصمیم بگیره در هر خوشگله، می

 تونه مجرد...صورت که نمی

 

ه صدام غرم کبم و جوری میکومشتم رو روی میز می

 ده:گوش خودم رو هم خراش می

 

 خفه شو هورتاش. -
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 کنم.گیرم و استوری رو نگاه میگوشی رو ازش می

های سبز و یه عکس از خودشه، لعنت به اون چشم

موهای طالیی که اینقدر راحت تو دید همه گذاشته، 

 اون شال المصبش چرا اینقدر عقبه؟

ارت کنم دونم چیکموقعش می آخ نسیم، آخ نسیم به

 فعالً بتازون.

 خونم.متن زیرش رو می

 

و ممکن من یه زن قوی هستم، اینقدر که ناممکن -

 و داشتم.کنم، گزینش شدم کاری که آرزوشمی
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پدر رو تگ کرده که یکیشون همون زیرشم چند تا بی

 شایان بهادریه.

 

 کنم و پیجش میاد باال، باعصبی آیدیش رو لمس می

خوره، یه مرد قد بلند با ته می دیدنش خون خونم رو

 ریش و موهای مشکی و صورت به شدت جذاب.

 

ی نسیم توی سرم چرخ دست خودم نیست که جمله

خوره، حرفی که واسه دق دادن من گفته بود، اون می

 موقع مهم نبود اما االن...

 

و ابرو و موهای  )ایده آل من واسه مرد، داشتن چشم

 (مشکیه.
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خواد گوشی رو بکوبم االن دلم می زنه،سرم نبض می

ها و با لگد خوردش کنم لعنتی، کف همین سرامیک

 لعنتی...

 

کنم، تا گرفتگی صدام از خشم زیاد گلوم رو صاف می

 .باز بشه

 

زنی نسیم، هورتاش؟ ری زنگ میهمین االن می -

و با نسیم بره سر اون کار به خداوندی خدا این شرکت

 زنم.دت آتیش میخو
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کنه به کشه و کفری شروع میوشی رو از دستم میگ

 داد زدن:

 

منطق بازی چرا در میاری؟ نسیم واسه ای بابا، بی -

و کشته و پذیرشش صد تا طرح کشیده خودشاین کار

گی این وسط آخه، اونو ول کنه تا قبولش کنن، چی می

 بشه منشی توئه گند دماغ؟

 

 .یه، نگفتم که بدوننفهمن من دردم چنمی

اگه قرار باشه مردی کنار نسیم باشه اون مرد منم، نه  

 هیچ کس دیگه.
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کنن که کسی به جز من چطور به این قضیه فکر می

 تونه دست نسیم رو بگیره؟می

اون دختر مال منه، حتی اگه دیگه هیچوقت نخوام 

 م بشه.اسمش وارد شناسنامه

 ای باشه. اون دختر قرار نیست با کس دیگه 

 

دست خودم نیست، چقدر عمر آرامشم کم بود، فریادم 

 های من گذشت.فقط یه هفته بدون فریاد کشیدن

 

 همینی که من گفتم. -
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 ۵۶۹پارت#
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**** 

 

 

های تو هم نگاهم به صورت آرامشه که سرش با اخم

روی پامه و به خواب رفته، موهای مثل ابریشمش رو 

چه روزهایی رو کنم کنم و به این فکر مینوازش می

 باهاش از دست دادم.

 

سه سال واسه نداشتنش و کنارش نبودنم خیلی زیاد  

 بود.

تونستم ، وقتی از هر چیزی که میسه سالم گذشت 

 داشته باشم به زور منع شدم.
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 تاوان کدوم گناهم رو دادم؟

م رو چی شد که من شدم هدف انتقامی که ریشه

 سوزوند؟

 

بار دیگه متولد شدم، با یه  ست اما من یهعذاب دهنده

 فکر باز و قلبی که دیگه به نرمیه قبل نیست.

 

تونم دلم رو با تم اما نمیخوام کینه ای باشم و نیسنمی 

گناهی که کنارمه اطرافیانم صاف کنم، تنها موجود بی

 همین دختریه که از خون خودمه و به نفسم بنده.
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های ی لبم از لبخندی که توی خواب رو لبگوشه

ره، حسی که بهش دارم غیر آرامش نشسته باال می

 قابل توصیفه...

 

زنی؟ خبر می بیا دخترم آجیل بردار، با کی حرف -

 خوشیه ایشاال؟

 

نگاهم روی صورت نسیم که گوشی به دست روبه روم 

شه، نیشش تا بناگوش بازه و مشغول نشسته خیره می

چت کردن، حین برداشتن کمی از آجیل سرش رو 

 زنه.ده و برق موهای طالئیش چشمم رو میتکون می
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هایی که دختری که غرروم رو له کرد و االن عین آدم 

چ کاری نکردن، حق به جانب، با اون صورت گل هی

 انداخته و خوشحال جلوی روم نشسته.

 

 کنه که چی به سر من آورده؟ اصالً به این فکر می 

 ت کوتاه میومدم.شاید نباید به خاطر آرامش اینقدر راح

 

 کنه.استادمه مامان، کلی داره ازم تعریف می -

 

د بهادری مو صداست، استاد... همون استاپوزخندم بی

 مشکی که ایده آل این دختره.
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موندم جام با شاید اگه چند سال دیگه تو زندان می 

 شد و االن نسیم کنار اون بود.این مرد عوض می

 

ق رفیق صمیمیم به من همینقدر به دختری که عش 

 خودش رو مخفی کرده بدبینم.

 چطور اجازه دادم اینجوری روی روانم پاتیناژ بره؟

 

متعادل بودن زندگی آرامش از خیلی چیزها  من واسه

گذشتم، اما دیگه قرار نیست اجازه بدم که غرورم باز 

 به دست این دختر خورد بشه.
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های درشت داخل ظرف رو توی دهنم یکی از بادوم

 گم:ذارم و خونسرد میمی

 

و واسه شناسه که این وقت شباستاد وقت نمی -

 تقدیر از دانشجوش انتخاب کرده؟

 

سرش رو از تو گوشی بیرون میاره، به نظر اونقدراهم 

خشن نمیام که اینجوری با چشم درشت نگاهم 

 کنن.می

 

 خب امروز وقت نشد که... -
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وی من مثل شه اینجا جلچون وقت نشد، دلیل نمی -

های خونه بشینی با استادت دل بدی قلوه خانوم

بگیری، آرامش که خوابه تشریف ببر تو اتاقت، 

 فهم نبود گفتم جلو چشمم نباش؟شیر

 

 سپاس پسرم این چه... -

 

گیرم، مامان خودش م رو سمتش میانگشت اشاره

 کنه.دونه که نباید ادامه بده و سکوت میخوب می

 

نشده که با این لحن دارم باهاش  نسیم انگار باورش

ده و زنم، نگاهش رو بین مامان و من چرخ میحرف می

 یاد.با تته پته به حرف م
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خواستم یه... چیزی بگم... واسه خب مم... من می -

 همون...

 

 شنوم؟می -
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 ۵۷۰پارت#

 

 

 ده.و میآب دهنش رو پر صدا فر

دادم ناراحت  عجیبه که اصالً از این حسی که بهش 

 نیستم.
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رو بدجوری سوزونده اما  این دختر با خودخواهیش من 

 من دیگه اون مرد احمق سه سال پیش نیستم.

 

 هورتاش زنگ زد بهم. -

 

کنم و یه لحظه هم دست از لبم رو خیلی خونسرد تر می

آرامشه که از  دارم، ایننوازش موهای آرامش برنمی

 کنه.یکف دستم به تمام بدنم سرایت م

 

 خب؟ -

 

 ده.گوشی رو توی هر دو دستش فشار می
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هیچی، گفت انگار تو شرکت به من احتیاج دارین یه  -

مدت بیام اونجا، منم گفتم جناب نیکزاد رئیس اصالً 

 دوست نداره من جلوی چشمش باشم.

 

 ترسه ولی زبونش درازه خیلی دراز.می

 ی حواسم پیشذارم، همههام رو روی هم میچشم 

آرامشه، نکنه جاش روی مبل راحت نباشه؟ باید 

 ببرمش توی اتاقش.

 

 درست فکر کردی اما هورتاش... -
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 کنه.کنه و کالفه ترم میحرفم رو قطع می

 

 مهم نیست من رد کردم. -

 

گیرم و به صورت پیروز نگاهم رو با مکث از آرامش می

ی لبش، آخ از اون لبخندی م، لبخند گوشهدنسیم می

 رو از پا دربیاره. تونه منه تنه میکه ی

 

 دلیل رد کردنت؟ -

 

 شه.قبل از جوابش مامان از جاش پا می
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برم تو اتاقم، خودمم خیلی خوابم و میمن آرامش -

 میاد.

 

 کنم.دم و با سر به اتاقش اشاره میجواب رد می

 

شی، شما برو بخواب امشب مینه مادر سنگینه اذیت  -

 خوابه.آرامش پیش من می

 

گه و حین شب بخیر گفتن و رفتنش دیگه چیزی نمی

 شنوم:زمزمه ریز نسیم رو می

 

 م زابراه بشه.آره ببر تو اتاقت نصف شب بچه -
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کنم و اونم خودش رو به اون راه خیره نگاهش می

طاقت کنه که زنه، چند دقیقه این نگاه کش پیدا میمی

 نمیاره:

 

 چیه یه ساعته خیره شدی بهم؟ -

 

تونه ترک بشه، بدترین هر عادتی یه روزی می -

تونه تو و گذاشتن کنار پس آرامشم میمعتادها هم مواد

رو بذاره کنار فقط به زمان نیاز داره. حاال دلیل رد 

 کردنت؟
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 ۵۷۱پارت#
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رنگش با گچ دیوار هیچ فرقی نداره، اما نسیم یادش 

بچه بازی یادم  رفته که چرا اینجاست و انگار منم با

 م دارم.رفته بود چه دردی توی سینه

 

حکم باشه سرش رو صداش میلرزه ولی میخواد م

تکون میده و من نبض قوی کنار پیشونیش رو شکار 

 کنم.می

 

 یعنی چی این حرف؟ -

 

 ندازم:یه تای ابروم رو باال می
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 منظورم کامال واضح بود. -

 

حث رو عوض زنه و ترجیح میده بچنگی تو موهاش می

و قانع کنه پس عصبی تونه منکنه چون قطعا نمی

 گه:می

 

سال درس نخوندم بیام جایی که هیچ  من این همه -

تخصصی توش ندارم کار کنم، این به کنار، موضوع 

و دیگه کاری که به سختی با جون کندن بهش رسیدم

و قرار نیست خیلی آسون ازش واسش خیالبافی کردم

کنار، من حاضر نیستم حتی یه لحظه با بگذرم، اینم به 

 آدمی به قدرنشناسی تو زیر یه سقف باشم.
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کنم و یه کلمه یه پوزخند غلیظ نثار نطق بلند باالش می

 گم:می

 

 نباش. -

 

کنم به لرزش هایی که حس میخوره و با دستجا می

هاش رو پشت افتاده یه تیکه از اون گندم طالیی

 زنه.گوشش می

 

 ؟یعنی چی -
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یعنی با آدم قدر نشناسی مثل من زیر یه سقف  -

محض  "کنممیبا انگشت به سقف اشاره  "نباش

عزت اطالعت اینم سقفه باال سرت، اگه تو اینقدر بی

تونی کنار کسی باشی که اینقدر قدر نفسی که می

 نشناسه مقصرش من نیستم.

 

 گه:کنه به لرزیدن و خیلی آروم میلبش شروع می

 

 خاطر آرامش...من به  -

 

 کنم.حرفش رو با لحن بدی قطع می
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و ون موقعی که گفتم مناینقدر آرامش آرامش نکن، ا -

و طالق نگیر هم آرامش بود، اون موقع که گفتم نکش

نرو پیش اون حرومزاده هم آرامش بود، پس واسه من 

و درنیار، تو فقط به خودت فکر ادای مادرهای دلسوز

خودت حق دادی، در واقع اونی  کنی نسیم، فقط بهمی

 که گوه زده شده به زندگیش من بودم نه تو.

کنی فکر یه بار به عواقب کارایی که می تو حتی

هایی گاهی اوقات بعضی از کنی، دقیقا مثل بچهنمی

 سوزونه کاش اینو بفهمی. تصمیما آدما رو از ریشه می

 

چکه، من که چیزی یه قطره اشک از چشم چپش می

م، هنوز مونده دختر جون باید بفهمی تاوان نادیده نگفت

چوقت منکر کاری که گرفتن و شکستن من چیه، من هی
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شم اما چیزهایی که تجربه کردم قابل برام کرده نمی

 هضم نیست.

 

من زمان نیاز دارم تا یادم بره تمام مدتی که مهرشاد  

دونست که با شکرانه خندیده، نسیم میبه ریشم می

دونست اون لعنتی عاشقشه و رفت ره، میرابطه دا

ت پوستش دیدنش، لعنتی گفت نسیم و بوسیده از لطاف

ی گفت چطور میتونه اینقدر احمق باشه که بره خونه

 ی تنشه....مردی که تشنه

 پوف...  

 کنه.م میحتی فکر کردن بهش هم دیوونه
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 های مهمت تموم شد؟حرف -

 

 ده.سرش رو تکون می

 

 شد.بله تموم  -

 

 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

به خوبه، فردا بیا شرکت ببینم کجا واست مناس -

و جیبت مشغول بشی، از اونجا که نیاز به کار داری

 خالیه.
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شه دستم رو زیر تن آرامش قالب حرفم که تموم می

 کنم.کنم و از جا بلندش میمی

 

 صبر کن ببینم کجا؟ -

 نشنیدی چی گفتم؟ نمیام شرکت. 

 

رم، صدای ها باال میدم و از پلهبه راهم ادامه می

شنوم کوبه رو میمین میهایی که با حرص روی زقدم

 ده:دم و اون ادامه میو اهمیتی نمی

 

زنم، این همه حرف زدم جواب با تو دارم حرف می -

 بده.
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شم و آرامش رو خیلی آروم روی تخت وارد اتاقم می

 کنه.م میدیوونهش ذارم که اینبار جملهمی

 

 رم پیش شایان کار...من می -

 

چرخم و آنی سمتش می کنه،دیگه داره زیاده روی می

گیرم، محکم و بدون انعطاف، حرفش بازوش رو می

 کنه.و وحشت زده نگاهم می شهقطع می

 

رم و زودتر از چیزی که فکر قدم به قدم جلو می 

کناری پرتش رم و تو اتاق کنم از اتاق بیرون میمی

 کنم.می
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ها آرامش دخترم و سلب قطعاً قصد ندارم با سر و صدا 

 کنم.

 

 کنی دیوونه؟چرا اینجوری می -
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 ۵۷۳پارت#

 

 

کنه و انگار بُهت جاش رو به خشم کمی مکث می

خونم چی تو سرشه شه میده، دستش که مشت میمی

 کشمش.و قبلش خودم تو نطفه می

 

بیاد باال قبل از نشستن تو صورتم،  اگه اون دست -

 کنم نسیم.و خورد میاستخونش
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ای ده و با صدای کنترل شدهفکش رو به هم فشار می

 غره:می

 

تونی همچین مزخرفی در مورد من بگی؟ چطور می -

ام؟ خجالت من هرزهمن با یکی بریزم رو هم؟ مگه 

 بکش.

 

م شه و کمی فشار دستصورتم از خشم زیاد جمع می

کنم، باید به خاطر انگی که به خودش نسبت رو کم می

 ش کنم.داده خفه
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خفه شو نسیم بفهم چی از دهنت بیرون میاد،  شاید  -

باید بهت یادآوری کنم چقدر سستی، چقدر مطیع 

شی چون سرتو تونی هرزه بادستورات بقیه، تو نمی

 ، احمقی.ایبرم، تو سادهمی

 

گیرم و ش فاصله میشه، کمی ازم تموم میجمله

 کنم.دستم رو از گلوش جدا می

کنم گزه و من سرتاپاش رو اسکن میلبش رو می

تیشرت سفید با یه لگ نقره ای جذب، واسه جلوی 

ست، اونم واسه این نامحرم گشتن زیادی اغوا کننده

کنه عموش بدجوری رگ گردن باد می دختر حاجی که

 براش.
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 ازت بدم میاد. -

 

 کنم.کشه اما تأیید مییقلبم تیر م

 

 خوبه، حست متقابله. -

ولی دیر کردی چون من از اون روزی که دادی وکیل  

ها رو و بعدش اون حرفو بیاره امضا کنمی طالقبرگه

 زد ازت بدم اومد.

 هووووم... بذار بگم چی گفت... 

م کنار سپاس و بچهخانوم رحمانی فرمودن من 

 کنیم.احساس امنیت نمی

 "دمکوبم و ادامه میم میکم روی سینهمح"
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ی خودش، جون خودش آسیب ممکنه سپاس به بچه

 و کنترل کنه.بزنه چون بلد نیست خشمش

و جا انداختم صبر کن همین بود دیگه؟ یا نه یه چیزی

 ......دیگه چی

 

تم که تو طالقم بدی حرف دلم نبود، اونجوری گف -

 خواستن کورت کنن سپاس.می

 

کنه، لرزش فکم از اعصاب ه نابودم میخشم دار

 داغونم روی صدام هم تأثیر گذاشته.
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و زیر آها چه جذاب... چقدر تو فداکاری، مردونگیم -

و حفظ کنی، اما خانوم سؤال بردی که غرور له شدم

و ازم گرفتی، تو هاممهندس تو قبل کور شدنم چشم

 وچشمم بودی نسیم تو تنها کسی بودی که بدون دروغ

کردم، تو هم دروغگو بودی نارو داشتم، اما اشتباه می

 و فروختی...تو هم وقتی منفعت خودت پیش اومد من

 

هاش و لبش لرزه و من نگاهم تو چشمهاش میلب

 درگردشه.

 

نجام و امن نفروختمت، من فقط چیزی که خواست -

 دادم تا تو عذاب نکشی.
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 کوبم.هر دو دستم رو به هم می

 

تونم آروم دیگه نمی "چه حرف گوش کنآفرین  -

لعنتی شاید ازت سکس  "کشمباشم و فریاد می

 دادی؟خواست باید میمی

دادی؟ گفت بعد طالق عقد من شو انجام میشاید می 

 شدی؟عقدش می

 

ه که یه قدم رسونرو تا مرز سکته می سکوتش من

 زنم:دارم و توی صورتش فریاد میبرمی

 

 ی؟دِ حرف بزن لعنت -
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 ۵۷۴پارت#

 

 

 ناله:اره و با گریه میذهاش رو روی گوشش میدست

 

 نه، نه سپاس. -

 

 رم.عقب می

سوزم تو این آتیش، قلبم مثل درونم طوفانه، دارم می 

 کوبه.یه ساحل مواجه که خودش رو به درو دیوار می

ره، لعنتی امروز اون قرص نفرین شده سرم گیج می 

 رو نخوردم.
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زنم، حال چرخم و به موهام چنگ میدور خودم می 

 یلی بد...بدیه خ

 

 کنم نسیم.کنم، باور نمیباور نمی -

 

ذاره که آنی عقب جلو میاد و دستش رو روی بازوم می

 بازم...خوام لمسم کنه، کم میارم، میکشم، نمیمی

 

و خراب نکن ها همه چینکن سپاس، با این حرف -

ها رو واسه اینکه طالقم بدی حرفببخشید، نباید اون 

 ما دیگه تمومش کن سپاس ما...زدم، بچگی کردم امی
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 کنم محکم جدی و خشن.اینبار من حرفش رو قطع می

 

و آرامش، تو و آرامش، مایی وجود نداره نسیم، من -

 مایی این وسط نیست.

 

 کنی.داری الکی لج می -

 

ش رو کنم، باز بهم نزدیک شده و ترفندنگاهش می

کرده، این لب تر کردن و مو پشت گوش عوض 

 ن با این عشوه وسط دعوا واسه چیه؟ انداخت

رو بلده من سه ساله که نَسخ  لرزیدن دل من؟ راهش

 شه...عطر تنشم ولی االن نه، االن نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 زنم:پچ می

 

 لج...! -

 

و دوست هات منآره لج تو هنوز با تک تک سلول -

تاب شدی نگاه ده اینجوری بیداری که با یه لمس سا

 کن، خیس عرقی.

 

کشم تا اگه تماسی هم هست از عقب می خیلی زود

زنم و صدای شکستن بین بره، آخرین ضربه رو می

شنوم، لعنت به من اما بلند تر از قلبش رو واضح می
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صدای شکستن قلب من وقتی تو زندان با غیرت باد 

 ست.کشیدم نیکرده و غرور خورد شده درد می

 

ه ببخشید دیگه اینم از مشکالت هورمونیه منه واس -

 شه.هر زنی باال پایین می

 

ی خواد از کاسهشه که میهاش اینقدر درشت میچشم

 چشمش بیرون بزنه.

 

 هر زنی؟ -
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دارم و حین بیرون کشیدن سمت میز توالت قدم برمی

 کنم.تیشرت از تنم تأیید می

 

خاصی برام خانوم هر زنی نکنه فکر کردی هنوز  -

 فداکار؟

 

زنی، باورم ها رو میرفشه داری این حباورم نمی -

 شه دیگه دوسم نداشته باشی.نمی

 

و باورت بشه خانوم مهندس. االن خستم این بحث -

و شنیدی بیا شرکت، فکر هامو گفتمتموم کن حرف

نکنم لزومی داشته باشه تا دانشگاهت تموم نشده 
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شرکت من جای خوبیه که به جدی بری سر کار، پس 

 درستم لطمه نخوره.

 

 ن سپاس.لج نک -

 

 شب بخیر. -

 

 این شب بخیر یعنی تموش کن و برو.

گه و کنم، زیر لب چیزهایی میبهش پشت می

ره، صدای بسته فهمم که با عجله از اتاق بیرون میمی

رسه، باالخره اون سد عظیم و شدن در که به گوشم می

رم، هر دو دستم کشنه و وا مییمحکمی که ساختم م
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ندازم مغزم و سرم رو پایین می دمرو به میز تیکه می

 در حال انفجاره لعنت به این زندگی مزخرف.

 

کنم و قرصم رو بدون آب کشوی میز توالت رو باز می

 کنم.دم اگه امشب نخورمش حتماً سکته میفرو می
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 ۵۷۷پارت#

 

 

*** 

 

 

 خشم...
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 خشم... 

 خشم... 

کنه، خشمه که باز داره خودم رو هم وحشت زده می 

م رو نادیده گرفته، و خواسته شه که باز منباورم نمی

ها بسه کوتاه اومدن، بسه پا پس کشیدن و عین احمق

 بازیچه شدن.

 

کنم و به محض وارد شدن، در ورودی رو باز می 

م شه و با سر و صدا سمتآرامش از کنار مامان پا می

 دوئه تا به آغوش بکشمش.می

 

 آخ جون سپاس بابا اومده، سالم بابایی.  -
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 سالم زندگی بابا. -

 

دم و سمت مامان راه میوفتم و تو آغوشم فشارش می

های آرامش رو بونیدیگه توان جواب دادن به شیرین ز

 ندارم.

 

 سالم نسیم کجاست؟ -

 

 ده:قبل مامان آرامش تند تند توضیح می
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و ببره مامان لفته حموم، دُفت زود میاد من نسیم -

 پارت. 

 

های صورتم به لبخند باز ده ماهیچهخشم اجازه نمی

کنم اما خروجی زحمتم چیزی به جز یه بشه، تالش می

 ده بیشتر نیست.آدامی که از سکته فلج ش

 

 گم:کنم و رو به مامان میبا سر به آرامش اشاره می

 

 . و ببر پارکمامان آرامش -

 

 پرسه:کنه و مشکوک میاخم می
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 بره چرا من برم؟ نسیم گفت می -

 

کنه و کنم، عصبیم اینو آرامش هم حس میتأکید می

میرم واسش، قرار نبود شه و من میتوی بغلم جمع می

 هام بشه.شاهد عصبی شدن این بچه

 

 گفتم شما مامان پاشو ببرش من با نسیم کار دارم. -

 

و دستش رو واسه گرفتن آرامش شه از جاش پا می

کنه، دلگیره از لحن تندم دلگیره اما منم ازش دراز می

دلگیرم، پشتم و خالی کرد، خیلی بد خالی کرد، 
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 گیرم که اگههاش رو اصالً در نظر نمیپنهانکاری

 ره کنار نسیم.بگیرم سلطان هم می

 

 بده ببرمش کله شق. -

 

 گم:خند میبوسم و با لبلپ آرامش رو چند بار می

 

 دختر بابا بره خوش بگذرونه تا بیام خب؟ -

 

 واقعاً میای؟ -

 

 معلومه میام پرنسس. -
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 باشه. -

 

رن و من روی مبل منتظر نسیم مامان و آرامش می

 شینم.می

 

کشم، با موهایی که نم دار انتظار نمیزمان زیادی  

ها دورش ریخته و عطر خنک شامپویی که از باالی پله

شه، پایین میاد و به محض دیدنم رنگش میهم حس 

پره، حقم داره اینجوری که من با نگاه عصیانگرم می

 کنم بایدم بترسه.نگاهش می

 

 رسه.بهم می
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 سالم آرامش کجاست؟ -

 

 کنم.میم دستم رو بند چونه

 

 نیومدی شرکت؟  -

 

هدف به اطراف زنه و بیموهاش رو پشت گوش می

و شلوار مشکی اینم  چرخونه، تاپ سبزچشم می

 انتخاب خوبیه.

 

 و...گفتم که نمیام من کارم -
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شه و من با صدای کنترل پرم ساکت میاز جا که می

 گم:شده ای می

 

 گفتی، منم گفتم یا کارت یا آرامش نگفتم؟ -

 

 کنه، خوبه الاقل تو این موضوع منبا التماس نگاهم می

 کنه.رو شناخته که التماس می

 

کن سپاس، این کارها بچه بازی که نیست، اذیت ن -

 و دوست دارم. من اون کار
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 جمع کن برو از اینجا.  -

 

 ده:کنه و حق به جانب جواب میاخم می

 

ت تو یعنی چی جمع کن برو؟! مگه همه چی به خواس -

 باید پیش بره؟

 گی برو؟ گی بمون یه روز مییه روز می 

 

 هاش.کنم خیره تو چشمنگاهش می

 

طالق گرفتی دختر دیگه زن من نیستی اصرارت  -

 واسه چیه؟
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 زنه:شه و اینبار داد میهاش عمیق تر میاخم

 

و تحقیر نکن، منم غرور دارم، لعنتی فقط اینقدر من -

 غرور تو مهمه؟

خوام تو اون شرکت لعنتیت کار م نیستم؟ نمیمن آد 

 فهمی؟خوام از بچم جدا بشم، چرا نمیکنم، نمی
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 ۵۷۸پارت#

 

 

های عمیقم از روی خشمه که به زور بیرونش نفس

هام گیر کرده و قصد خفه و ریهکنم تدم، حس میمی

 کردنم رو داره.
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شکنم بیای شرکت دیگه خودتم بخوای قلم پاتو می -

نسیم، باز روی حرفم حرف زدی، باز چیزی که واسم 

م نکنم خواستمهم بودو نادیده گرفتی، تا همین االن می

و کاری که با تمام وجودم خواهانشم، اما تو لیاقتش

رم پیش ا کار کن، دارم مینداری نسیم، برو همونج

 آرامش، برگشتم هیچ آثاری ازت توی این خونه نباشه.

 

 شم به گریه میوفته.یه قدم که ازش دور می

 

 تونه. آرامش بدون من نمی -

 

 چرخم.سمتش می
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 تونه.میتونه، خیلی راحتم می -

 

ش ی اشکش تا چونهده و قطرهفکش رو بهم فشار می

 گیره.راه می

 زنه.هاش به قلبم نیشتر میشکلعنتی ا

 

همش به خودت فکر کردی همش غرور خودتو  -

 و ندیدی.دیدی هیچوقت من

 

 خندم:پر از تمسخر می
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آخ آره همش به خودم فکر کردم، تو اصالً اون آدم  -

بذار اینم برات مثال بزنم تو به خاطر اراده نیستی،  بی

عموت پیشنهاد سکس منم قبول کردی دیگه چه 

 ارهایی ازت برمیاد؟ ک

 

هاش کشه و سمتم یورش میاره، مشتعصبی جیغ می

شه و صدای تو دماغیش روی م کوبیده میروی سینه

 کشه.اعصابم خط می

 

 دونی من تو اینشعور، اصالً میو بیلعنتی ببند دهنت -

مدت چی کشیدم؟ من هر بار که از در خونه بیرون 

تحمل کردم، همه جا ها رو ی همسایهرفتم نگاه زننده

و پچ پچ بود این دختره که یه روز با یه مرد فرار کرد
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ش پنهونی عقدش شد چی شد ی خانوادهبدون اجازه

 که االن جدا شده؟

 دونی چرا؟زنن، میهای کوچه با من حرف نمینصف زن

کوبه و من با خشم نگاهش شت بعدی رو میم»

چه زری  هاروگیرم دهن اون عفریتهکنم، گِل میمی

 «زدن؟

 

 دونی چرا؟ آره می -

کردن واسه شوهرهاشون نقشه دارم چون فکر می

چون آبروم رفته بود، چون به خاطر توئه لعنتی هر چی 

فهمی تو کردی با من، پیر پاتال اومد خواستگاریم، می

ت واسه رومو بردی، تو با اون شرط مسخرهتو آب

گند  و بهانتقامی که ما مقصرش نبودیم زندگیم
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خوای کشیدی، تو کردی، تو با من بد کردی، االنم می

 مو بگیری.بچه

 

چسبم، شه و مچش رو میباالخره صبرم تموم می

 زنم:دم و فریاد میتکون محکمی به تن لرزونش می

 

گفتم به شرط کور شدنم لعنتی اون موقع که می -

دیدم، دیدم، مزخرفات بقیه رو میطالق نگیر امروزو می

گو من مقصرم، تو کردی، تو خودت خواستی پس ن

و لبریز بشی اینی که االن هستی، پس االن صبرم

نکن، التماس نکن، برو دست به دامن همون قانونی که 

بهت یاد داد حضانتو شو، اقدام کن موفق شدی دو سه 

ذارم و داری، نشدی دیگه نمیدیگه آرامشسال 
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ه اگه باشی رم نسیم اومدم نبینمت کببینیش. دارم می

کنم های آرامش پرتت میبه خداوندی خدا جلوی چشم

و رفتی بیرون، حاال که اون کارو با لجبازی قبول کردی

 پس لجبازی منم ببین.
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 ۵۷۲پارت#

 

 

 کنه خدایا...م میداره دیوونه

کشم و آخرش چند بار پشت هم به صورتم دست می 

هایی که قدرت خفه شه مهمون پنجهگلوش می

کردنش رو داره، لعنتی این زخم چرکی نباید به این 

 کرد.زودی سر باز می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

نزدیک کوبم، اینقدر بهش هاش رو به دیوار میشونه

شینه اما شم که مست عطرش تنم به عرق میمی

 خشم جاش محکم تره.

 غرم:ش میی یه انگشت با صورت ترسیدهتو فاصله 

 

فردا میای شرکت نسیم، وگرنه همین االن که  -

فرستمت دم زیر بغلت، میو میآرامش خوابه ساکت

کنم دخترم هیچوقت یادش نیاد و کاری میپیش مادرت

 اشته.مادری هم د

 

 تونی...تو... تو نمی -
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و باال پایین ذارم و سرم رهام رو روی هم میچشم

 کنم.می

 

و بشناسی، تونم، تو که دیگه خیلی خوب باید منمی -

زنم اما اگه بزنم پاش هستم، پس انتخاب و نمیحرفی

 کن  یا آرامش، یا کار با استاد عزیزت.

 

، من تو حق نداری همچین شرطی بذاری سپاس -

 و از آرزوهام دور نکن.عاشق اون کارم، باز من

 

 ه، خیلی تند.زنقلبم تند می
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شه، من نسیم و از چند تا از همونقدرم فشرده می 

 گه باز؟آرزوهاش منع کردم که می

خواد بهم هام یادشه؟ چقدر میاصالً چیزی از خوبی

 زخم بزنه؟

 

، من تونم خودم رو کنترل کنماینقدر خشمگینم که نمی

ش قسم خوردم که خشمم رو کنترل کنم تا باز بنده

به شخصیتم اما امروز اصالً موفق  نشم و گند نزنم

 نبودم.

 

و من گوش کردم برو بسه هر چی مزخرف گفتی -

 بیرون از اتاقم.
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ذاره تا از فشارش کم دستش رو روی مچ دستم می

 دم.کنم و منم کمی مالیمت نشون می

 

ر کاری که دوسش دارم، نگو که رم سمن فردا می -

 شی؟اینقدر خودخواهی که مانع می

 

کنم از خشم زیاد سِر شدم، ماهیت بودن با یحس م

زنه که ش جوری آتیشم میاین دختر همینه، هر جمله

های ی رشتهشم، االنم همینم همهآنی خاکستر می

کنم و خونسرد عصبیم سوخته که هیچی حس نمی

 گم:می

 

  خودخواهم؟ -
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خوام جلوی چشمم باشی آره خب خودخواهم، اینکه می

 ؟ پس من خودخواهم.همیشه، خودخواهیه

 

ده، چی با خودش ترس و بغض جاش رو به لبخند می

 زنه؟هاش برق میفکر کرده که چشم

 

 تونستی یه جور دیگه هم بگی.خب اینو می -

 

دم، اینقدر محکم هاش چرخ مینگاهم رو توی چشم

کوبم که واسه چند لحظه و روش میم رو تجمله

 ره.نفسش می
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 چطوری بگم؟  -

ترسم تو اون شرکت و میاینکه بهت اعتماد ندارممثالً 

 ناموسی بریزی رو هم؟با یه بی
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 ۵۷۵پارت#

 

 

*** 

 

 

زنم، کشم و از اتاق بیرون میدستی به آستین کتم می

خوره نظرم رو صدای ملودی مالیم گوشی که زنگ می

 کنه.جلب می
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ی رم و روی کنسول جلوی آینه گوشهکمی جلو می 

کنم، نگاهی به اطراف ت چپ هال پیداش میسم

 نسیمه، پس خودش کجاست؟ ندازم گوشیهمی

 

چرخونمش و با رم، با نوک انگشت میسمت تلفن می 

کنه، اخم دیدن اسمی که روی صفحه خودنمایی می

 کنم.می

 

کشم و روی گوشم بدون فکر نوار سبز رنگ رو می

ونه، کشذارمش که صداش منو تا سرحد جنون میمی

رو زنه؟ این لعنتی همیشه با نسیم با این لحن حرف می

 چه حسابی؟
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فهمی گفتم زود نسیم هیچ معلوم هست کجایی؟ می -

 بیا یا نه؟

 

تونم ساکت بمونم، شاید باید با این استاد دیگه نمی

 تازه پررنگ شده هم آشنا بشم.

 

دانشجو رو به اسم کوچیک  جدیداً مد شده که استاد -

 کنه؟ زمان ما که اینجوری نبود.صدا می

 

ی متعجبش به گوشم کنه و صداکمی مکث می

 رسه:می
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 ببخشید شما؟ -

 

قطعاً شخص مهمی هستم که این وقت صبح جواب  -

 تلفن دانشجوتو دادم.

 

 شم اما با نسیم...من متوجه منظورتون نمی -

 

هیششش... اول بیا یاد بگیر که به اسم کوچیک  -

 صداش نکنی.

 

 شه و بلند.کنه، اینبار صداش کالفه میاز مکث میب
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 تونم بپرسم شما کی هستین؟می -

 

 شوهرش. -

 

ی لبش باال رفته و اگه جلو روم بود کنم گوشهحس می

 کردم.به خاطر اون پوزخند فکش رو خورد می

 

اما تا اونجایی که من اطالع دارم نسیم سه ساله  -

 پیش جدا شده.

 

 دم:دم اما خونسرد جواب میمیفکم رو بهم فشار 
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گم که شوهرشم، االن میاطالعاتت اشتباهه من  -

بدونی قرار نیست زن من توی شرکتی که شما پیدا 

کردی یا هر چی مشغول به کار بشه، انقدر دارایی دارم 

 که اجازه ندم همسرم بره سر کار.

 

ی استاد بودنش استفاده کنه اما کنه از هربهسعی می

 هارو خیلی وقت پیش پاس کردم.درسمن این 

 

شتباهه، قرار نیست که به خاطر طرز فکرت کامالً ا -

درآمدش بیاد سر کار نسیم به این کار عالقه داره همه 

 چیز که پول نیست.
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گم تو الزم نیست تو به من درس اخالق بدی من می -

گوش کن، جای کار پیدا کردن واسه دانشجوهات اول 

ی گه آویزهکی یه چیزی بهت مییاد بگیر وقتی ی

 نشنوم از دهنت.گوشت کنی، پس دیگه نسیم 

 

کنیم این مسخره ترین تو قرنی که ما زندگی می -

 درخواست یه آدمه.

 

کنم بهادری پس واسه من هنوز تو غار زندگی می -

و هم بذار سر من از تمدن حرف نزن، درس زندگیت

شو بده من و های مردمو شستو مغز جوونهاتکالس

 خودم استادم پس زحمت نکش.
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خوام اگه لحنم بد بود اما اگه میباشه من معذرت  -

 شه من با خانوم رحمانی یه صحبتی...می

 

 کنم:حرفش رو قطع می

 

 گم زنگ بزنه به سالمت.می -

 

هام رو روی هم فشار کنم و چشمتماس رو قطع می

به این دم، لعنتی باز یه کار بدون برنامه لعنت می

 خشم.
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 گردونم، امروز اصالًرو سر جاش برمی گوشی 

ی روبه رو شدن با هیچکس رو ندارم، پس حوصله

دارم تا خیلی زود برم سمت در ورودی قدم برمی

 شرکت.
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 ۵۷۶پارت#

 

 

*** 

 

 

خیره به شهر و جوش و خروشش، ماگ قهوه رو به لبم 

تی تو این چسبونم، گرمیه اون مایع تلخ مزه حمی

 کنه. گرمای تابستون هم حالم رو خوب می
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دو تا تاکسی زرد رنگ همزمان جلوی در شرکت 

کنم، مسافر ایستن و من نگاهم رو بهشون خیره میمی

 هردوشون چندتا مرده.

 

هام کنم و با دیدن ساعت اخمبلند می مچ دستم رو

ظهره و هنوز از نسیم  ۱۲شه، ساعت توی هم می

اما ایرادی نداره من مطمئنم که میاد  خبری نیست،

تونه یه شرکت، با تمام چیزهایی که گفتم و شنید نمی

 بار دیگه حرفم رو زمین بندازه.

 

نوشم و سمت میزم ی قهوه رو تا تهش میباقی مونده

ذارم و پشت کنم، ماگ رو تو سینیه چوبی میمیحرکت 
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کارش گیرم، تمام امروز فکرم درگیر نسیم و میز جا می

 بوده، بهتره کمی به کارهام برسم. 

 

کنم و به محض وارد شدن به لپ تاپ رو باز می

کنه به زنگ خوردن و با سیستم شرکت تلفنم شروع می

 دم:ی محمد، خیلی زود جواب میدیدن شماره

 

 محمد فقط بگو دست پری؟ -

 

 کنه.ی کوتاهش دلم رو گرم میخنده

 

 م بده.داداش عجله داریا اول یه سال -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

  

 کشم.دستی به پیشونیم می

 

 ببخشید سالم، حاال حرف بزن؟  -

 

علیکم... گفته بودم که میام شمال االن رامسرم، هر  -

و بکنی دنبال شاپوری گشتم، نیست که جا که فکرش

 نیست.

 

 ندازم.کنم و سرم رو پایین میدستم رو مشت می

 

 خب االن باید چیکار کنیم؟  -
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ه حرف گرفتم، یکی دوتاشون با رشوه، و بچند نفری -

 یکیشون خیلی چغر بود داداش به زور حرف کشیدم. 

 

 کنم. مالمت گر حرفش رو قطع می

 

نکن محمد، گفتم روی اصول کار کن به زور یعنی  -

و برگردونم نه بشم یه ام آبرو و غرورمخوچی؟ من می

 مجرم.

 

نه حواسم هست، خالصه رسیدم به یه آدرس تو  -

 رم سراغش. ت فردا میرش
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 یعنی درسته؟  -

 

و که پیدا کنیم درسته نگران نباش، شاپوری -

 شه. بزرگترین معما حل می

 

برم لعنتی دارم و درجه رو باال میکنترل کولر رو برمی

  خیلی گرمه.

 

 امیدوارم پیدا بشه. -

  

 شه، کاری نداری فعالً؟ می -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بود، تو یه پیغام، نه فقط از این به بعد حرفی چیزی  -

ی چت یا نبود قبل رفتنم به خونه زنگ بزن، من حوصله

 ندارم.

 

اوه اوه اون سری چتمون طول کشید زنداداش شاکی  -

 شد؟

 

 ذارم.و کنترل رو زمین می کنماخم می

 

 حرف بزن، خداحافظ. کم -
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کنه، گوشی رو روی میز بلندی قطع می یبا قهقهه 

دم، روزشماری ندلی تکیه میو به پشتی ص ذارممی

واسه نابودی مهرشاد شروع شده، من انتقامم رو از هر 

 گیرم. کی که آزارم داده می

 

 

 

 

 

 

یکی دو ساعت دیگه هم گذشته و انگار از نسیم خبری 

 ن تو اتاقم حاضر نشدن.نیست که تا اال
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دارم و اتاق هورتاش رو گوشیه تلفن شرکت رو برمی 

 ده:گیرم و جواب میمی

 

 بله؟  -

 

 نسیم اومد؟  -

 

 خونم. کنه و من تا تهش رو میمکث می

 

نیومد سپاس، جان هورتاش گیر نده، بابا اون کار  -

 براش...
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چ شم سوئیکوبم و از جام پا میگوشی رو سرجاش می

زنم و سمت خونه راه و گوشی رو از روی میز چنگ می

 میوفتم...
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 ۵۷۹پارت#

 

 

 زنم:هم میم عقبگرد کنم که تیر خالص رو خوامی

 

و بده یه تشکر ازش ی استادتآخ راستی شماره -

بکنم باالخره کار شاقی کرده شر تورو از سرم کم کرده 

 باالخره از اون پیرپاتاال الاقل یه پله جلو تره.
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و جواب دادی، لعنتی اگه اینقدر ازم متنفری چرا تلفنم -

 چرا بهش گفتی شوهرمی؟

 

ی گندت بزنن. چه زود دم، لعنتفکم رو بهم فشار می

همه چی رو کف دست این دختر گذاشت نکنه واقعا یه 

 چیزی این وسط باشه؟

 کنم.خیره نگاهش می

 

تونم باشم تو یه من ازت متنفر نیستم، بخوامم نمی -

انگشت  "گوشه از قلبم جا داری که کندنی نیست اما

تحت هیچ شرایطی با آدم  اما "گیرمم رو باال میاشاره

کنه ابل اطمینانی مثل تو که با هر سختی ولم میغیر ق

 شم.ای نمیوارد هیچ رابطه
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دم و از خونه بیرون هاش اهمیتی نمیها و گریهبه جیغ

 زنم...می

 

کنم و آخر سر راهم هر چی هست رو با لگد داغون می 

 ندم:شه و فریاد بلکار مشتمه که روی دیوار کوبیده می

 

 لعنتیییییی. -

 

چسبم و از دردش راستم رو با صورت توهم میی پنجه

 گزم.لبم رو محکم می
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تونم کنترلش کنم، لعنت لعنت به من و خشمی که نمی

هایی که بهش زدم، من این دختر به من به خاطر حرف

دونم سرش بره پاکیش رو حفظ رو از برم، من می

ها در مورد حرف کنه، گندت بزنن سپاس، پس اونمی

دونی نسیم خود چی بود وقتی میپیشنهاد سکس 

 ست روی زمین؟فرشته

 

ی قلبش رو بند بزنی خوای چینیه شکستهچطوری می

دونی؟ تو فقط الیق مردنی وقتی از بندزنی هیچی نمی

 سپاس فقط مردن.

 

گیرم، با زنم و پشت فرمون جا میاز در باغ بیرون می

 بم.کوریاد چند بار روی فرمون میدرد دستم با ف یهمه
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 کنه؟چرا با من اینجوری می

 ده؟چرا عذابم می

 من فقط خواستم کنارم باشه. 

 کنه؟چرا با منه شکسته لج می 

 

فهمه یه بارم شده باید یاد بگیره تصمیم چرا نمی

 درست بگیره؟

چرخه که یه بار های این دختر نمیدنیا رو مهربونی 

از من باشه و یه بار به خاطر من خاطر عموش با به

 خودم بکنه.
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اگه قرار باشه مایی وجود داشته باشه، نسیم باید یاد 

 و آرامش نگذره. بگیره اینقدر راحت از من

باید بفهمه از دست دادن تاوان داره، نه اینکه لج کنه  

و بعد خیلی راحت داشته باشه چیزی رو که خیلی 

 خواهانشه.

 

عجیبه شنید ولی شد، باید میفته میها باید گاین حرف

 هاش توانم رو گرفته.که قلبم درد گرفته، که اشک

کجا رفت اون همه تالش واسه محکم بودن واسه   

 نلرزیدن قلبم؟

 لعنتی 

 لعنتی... 
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 ۵۸۰پارت#

 

 

*** 

 

 

ی قدی زیادی بزرگ پذیرایی خیره به باغ و از پنجره

 شم.تاریکی بیش از اندازه

های داخلی باغ و حیاط سوخته و نصف بیشتر چراغ 

 عجیبه که مصطفی واسه تعمیرش تا حاال اقدام نکرده.

 

 باغ تاریکه، دقیقاً مثل قلب داغون من.
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 گذرونم.زخرفی که دارم میهای ممثل روز

کردم کنم و فکر میمثل چیزهایی که دارم تجربه می

 شه.دیگه هیچوقت تکرار نمی

 

ندان بودم و طالق نسیم دردناک بود و هایی که زروز

شون کردم دیگه هیچوقت قرار نیست تجربهفکر می

 کنم، 

های عمرم رو توی اما االن دارم دردناکترین ساعت

 کنم.تجربه می همین چند ساعت
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و نسیم رد و بدل  هایی که بین منی حرفوقتی با همه 

شد و من فکر کردم، اگه سپاس واسه نسیم هیچ 

 ی نداره، الاقل آرامش داره، اما نداشت.خاطر

 

وقتی اومدم خونه، جای خالی نسیم جوری توی صورتم 

م، که کنم هنوز مات اون لحظهکوبیده شد که حس می

شینه و م به درد میس کشیدن سینهبا هر بار نف

 تحملش سخت.

 

کردم به خاطر آرامش هم که شده صبر چرا فکر می 

 کنه؟می

زش اینقدر آسون بود که حاضر نشد یعنی جدا شدن ا 

 به خاطرش موندن رو انتخاب کنه؟
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یعنی اون کار لعنتی چقدر براش مهمه که پشت پا 

 زنه به همه چی؟می

 ؟مگه دردش درآمدش نیست

ذارم چرا خب من چند برابرش رو در اختیارش می

 اینقدر راحت ازمون گذشت؟

 

 اصالً این بهادری از کجا پیداش شد؟

ی داغ تر از آش واسه زنی که هیچ نیاز کاسهچرا شده 

 مالی نداره؟

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بودمم باز اینقدری از پدر و پدر  حتی اگه من مرده

نه، رسه که نخواد تا عمر داره کار کبزرگش بهش می

 پس این لجبازی واسه چیه، عذاب دادن من؟

 

نوشم و تو با حالی خراب کمی از چای توی لیوانم می

کنم، یه دستم خودم نگاه می ی پنجره به تصویرشیشه

م بند لیوان چای سرد تو جیب شلوارمه و دست دیگه

 مه.شده

 

هنوز کت و شلواری که از صبح واسه رفتن به شرکت 

با این تفاوت که کتش رو چند  پوشیده بودم تنمه،

دقیقه پیش با حرص از تنم بیرون کشیدم و االن پایین 

 مبل سه نفره به طرز بدی افتاده.
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هام دو تا سیاه چاله که خودم با حاله و چشمتم بیصور

ی زندگیم رو دیدنشون به وحشت میوفتم، من همه

 باختم.

 

شه که تو همین پوزیشن کشم، دو ساعتی میآه می

 کنم.هایی که افتاده فکر مییستادم و به اتفاقا

 دو ساعته اما هنوز این چایی رو به اتمام نیست.

 

خونه و پی بردن به اینکه نسیم ی ورودمون به از لحظه

ساک کوچیکش رو برداشته و رفته، مامان با یه چشم 

خواد بهش غره از کنارم گذشته و آرامش مدام ازم می
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سخت ترین قسمت  بگم مادرش کجاست و این

 ماجراست.

 

ی این رفتن نبودم وقتی براش جوابی ندارم، من آماده

فرستادم  های دختری که مادرش روکه بخوام به سؤال

 فکر کنم.

 

 

شه از تو جیب شلوارم صدای پیغام گوشیم باعث می

 بیرون بیارمش و پیغام هورتاش رو باز کنم.

 

 )فردا دو ساعت دیر میام، شرکت با تو(
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اختیار اولین فرستم و دستم بیله رو براش میح

خوام از کنه، من میموسیقی پلی لیستم رو لمس می

ره در بیام، حال بدیه، خیلی این حال بد ترک شدن دوبا

 بد.

 

هام اضافه کنه و یه درد به دردخواننده شروع می

 بره.کنه، وقتی خط به خطش منو پیش نسیم میمی

که خودش یه باره واسه اضافه لعنت به این پلی لیستی 

 هام.شدن درد

 

 ماند از قلبم برای منبعد از تو هیچ می

 نبغضم حریفه گریه هایم نیست خدایِ م
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 این گریه ها یعنی شروع ماجرای من

 چشم رقیبان خورده بر دار و ندار من
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 ۵۸۱پارت#

 

 

م از اونی که هست سنگین تر رقیب، رقیب، سینه

شه، لعنت بهت بهادری، لعنت بهت که فکر این می

هام دختر رو با اون کار بهم ریختی، کاری که تو برنامه

هام من تو برنامه ر ازنبود، رفتن نسیم پیش کسی غی

 نبود.

 

 

 دوش شما تنها دلیله انتظارِ من
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 دیوانگی دیگر نمی آید به کارِ من

 بینم تو راعاشق شدم عاشق چرا از دور می

 وای از این درد دوری

 ماندم در آغوشه غمت در دل تو جا ماندی فقط

 اما هنوز غرق غروری

 

 شهزاده ی نامهربان قلب مرا شکستی

 ن دُردانه ی که هستیکما تیر گذشته از

 شهزاده ی نامهربان قلب مرا شکستی

 تیر گذشته از کمان دُردانه ی که هستی
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 ای عشق خرابم کرده ای آخر

 تو را تا کی کنم باور

 بنی مگر دلم گرفتهنمی

 این شهر مرا دیوانه میخواند

 کجایی دل نمیداند

 که دنیای مرا ماتم گرفته

 بنی مگر دلم گرفتهنمی

 

 نامهربان قلب مرا شکستی ده یشهزا

 تیر گذشته از کمان دُردانه ی که هستی

 شهزاده ی نامهربان قلب مرا شکستی
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 تیر گذشته از کمان دُردانه ی که هستی

 

 رو واقعاً ماتم گرفته. لعنتی دنیای من

 

 سپاس بابا؟ -

 

کنم، قدش دقیقاً تا روی سرم رو از روی شونه خم می

 ش بشم. چسبیده تا متوجهمشت زانومه و همونجا رو با 

 دم:کنم و جوابش رو میآهنگ رو قطع می

 

 جانم بابا؟ -
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 یه تاری باهات دارم بدم؟ -

 

ره، لیوان رو ی لبم با یه لبخند کوچیک باال میگوشه

 .زنمذارم و روبه روش زانو میروی میز کنار پنجره می

 ه.کنهاش لبالب از اشکه و این قلبم رو فشرده میچشم

 

 بگو دورت بگردم؟ -

 

با انگشت به پنجره  "تو دُفتی نسیم مامان زودی میاد -

 ببین شب شد هنوز نیومده. "کنهاشاره می

 

 کنم.با انگشت شستم صورتش رو نوازش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 منه احمق چطور این بچه رو از مادرش جدا کردم؟ 

 

و اما شاید باید عادت کنه، شاید واقعاً دیگه نسیم من

 تونم از دخترم بگذرم.نمی نخواد، من

 

این مدت بدون بابا چطوری گذشت پرنسس؛  -

 شه یکمی هم بدون مامان بگذره؟نمی

 

های آویزون کمی جلو ندازه و با لبسرش رو باال می

ش رو شبیهه میاد، تاپ و شلوارک قرمز قیافه

 فرنگی کرده همون قدر خوردنی.توت
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 تام.و میشه من مامانمنه نمی -

 

 دم.رو بهم فشار می هاملب

نور زرد رنگ لوستر نتونسته خوب سالن رو روشن کنه، 

اما خیلی واضح باعث نشون دادن اشک حلقه زده تو 

 .ی دار منههاشه که انگار حلقهچشم

 

خب گفتم که مامانت میاد، االن یه کمی از دست بابا  -

 ناراحته اما به خاطر دخترشم که شده میاد.

 

شه و من سرم رو بیشتر خم م میاواتدستش بند کر 

 کنم.می
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 و ناالحت تردی؟چرا مامان -

 

 .کنملبم رو تر می

 

 ده از دل نسیم مامان دربیاره خب؟بابا قول می -

 

 خب ولی پس امشب کی برام قصه بخونه؟ -

 

کنم، حین تو آغوش دستم رو دور زانوش حلقه می

راه ها کنم و سمت پلهکشیدنش از جا بلندش می

 میوفتم.
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 شه؟بابا برات قصه بگه نمی -

 

 

ذاره، لعنت به من، یعنی م میسرش رو روی شونه

هیچوقت واسه مادرم اوالد خوبی نبودم که حاال با 

رفتن نسیم ازم بریده و واسه آروم کردن آرامش هم 

 کنه؟کمک نمی

 

 و بلدی؟و منگولی شنگولتو قصه -
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ه که بلد نیستم از علومذارم، مهام رو روی هم میچشم

 کجا باید بلد باشم؟

کنم، نه گفتن بهش ولی آرامش رو جور دیگه قانع می 

 .شیعنی یه محرک واسه لجبازی دوباره

 

ی جدید بابا قربون پرنسسش بشه، امشب یه قصه -

 گم خوبه؟بهت می
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 ۵۸۲پارت#

 

 

 ده:سرش رو با لبخند شیرین روی لبش تکون می
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 ترسما.پیشت بخوابم؟ تنهایی می -

 

کنم و پوست لطیف سرم رو توی گردنش فرو می

 بوسم.گردنش رو محکم می

 

 بره؟وابه مگه من خوابم میاصالً اگه دخترم پیشم نخ -

 

کنم درآوردن شیم و تنها کاری که میوارد اتاق می

 هامه.کفش

ذارم و خودمم کنارش جا آرامش رو روی تخت می 

 گیرم.می
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کنه و من سرش رو روی خودش رو توی بغلم جمع می

 کنم.بازوم فیکس می

 

 قصه بدو. -

 

 چشم. -

 

تا باد  کنم،ی سفید رنگ رو روش مرتب میمالفه

وزه اذیتش نکنه و با یه کولری که مستقیم به تختم می

کنم قصه ای رو که قراره از نفس عمیق شروع می

ند تا کتاب خودم دربیارم، توی اولین فرصت باید چ

 ی خوب بخرم.قصه
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 یکی بود یکی نبود، یه مرد بود... -

 

 پره تو حرفم:کشه و میهین متعجبی می

 

 دا هیچکس نبود!مرد نبود، غیر از خ -

 

بوسم شیرین زنم و پیشونیش رو عمیق میلبخند می

 دوست داشتنی.

 

 دورت بگردم من، بعد از خدا یه مرد بود، خوبه؟ -

 

 ه بدو مثل نسیم مامان.آره، درست قص -
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دم تا نخندم، مثل مامانش هام رو بهم فشار میلب

 زبون درازه، یکیش کم بود دو تا شدن.

 

 ود که خیلی خسته بود.باشه یه مرد ب -

 

 از چی؟ -

 

دم حسرت زده خیره به روبه رو و نفسم رو بیرون می

 دم:ده، جواب میپرده ای که باد کمی تکونش می

 

 بابا، از همه بریده بود.از همه چی  -
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 بریده بود یعنی چی؟ -

 و با چاقو بریده بود؟همه چی 

 

 یستم.کنم، من اصالً صحبت با یه بچه رو بلد نمکث می

 پرسن؟ها اینقدر سؤال میی بچههمه

ده یا اصالً های آرامش رو میی سوالنسیم جواب همه

 گه که واسش سؤال پیش بیاد؟چیزی نمی

 

 خیلی ناراحت بود، هیچ امیدی نداشت.نه، یعنی  -

 

 امید نداشت یعنی چی؟ -
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کشم تا فکرم بهم نریزه، نگاهم رو به نفس عمیق می

کنه، وروجک چقدر کاو نگاهم میدم کنجصورتش می

 پرسه؟سؤال می

 

 امید یعنی تو. -

 

ی کوچولوش کنه و انگشت اشارههاش رو غنچه میلب

 ش.ذاره رو چونهرو می

 

 آرامشم. منکه -
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کنم براش واسه ادای اسمش که دلم رو صد ضعف می

شم و چند بار پشت هم لپش رو بره، خم میبرابر می

 ...کشمبوسم و آخ میمی

 

دونم تو آرامش منی، ولی یعنی تو آخخخخخ... می -

 دلیل زنده بودن منی، تو همه کس منی.

 

 کنه.متفکر به سقف نگاه می

 

 پس نسیم مامان چی؟ -
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هاش تمومی کشم، سؤالکشه و آه میبخندم پر میل

 دم.نداره. این سؤال واقعاً االن جاش نبود اما جواب می

 

 اونم هست. -

 

 چی؟ مادرجون -

 

 دم.هام رو کالفه روی هم فشار میچشم

 

 اونم هست بابا. -

 

 و دایی نیما چی؟مامانی حوا -
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الفه ی کافی کخدایا از دست این بچه، امشب به اندازه

 هستم سؤاالش خیلی زیاده.

 

 اونا هم هستن. -

 

 عمو پرهام چی؟ -

 

هام رو توی کاسه شه، چشمدیگه تحملم تموم می

ه من اعصاب درست و حسابی دارم چرخونم، مگمی

 آخه.
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خوای نام و میشناسیای بابا کل کسایی که می -

 ببری؟

 

 گه:کنه و با صدای پایین تری میمکث می

 

 دی؟دعوام تر -

 

 کشم.گزم و دستی به پیشونیم میلبم رو می

 

 ذاری قصه بگم یا نه؟نه بابا دعوا نکردم، می -

 

 خب بدو... -
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کنم و یه بار دیگه پیشونیش رو میموهاش رو نوازش 

 بوسم.می

 

و به جز دخترش نداشت، زندگیش این مرد هیچکس -

های خوشرنگ دخترش که با خالصه شده بود تو چشم

دادن، همیشه ردن بهشون انگار دنیارو بهش مینگاه ک

ی دنیا باهاش بد کردن کرد اگه همهبا خودش فکر می

بهش زندگی  و بودن اونپرنسس کوچولوشو داره

 بخشه...می

 

کنم و توی افکار خودم غرق موهاش رو نوازش می

ی گم یا نه اما همهدونم دیگه چیزی میشم، نمیمی
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چه راحت با هر چیز جدیدی فکرم رو نسیم پر کرده، 

ذاره، شاید باید رو کنار می شه منکه وارد زندگیش می

یه جور دیگه خودم رو بهش نشون بدم، جوری که 

 ونه اینقدر راحت ازم بگذره.نت

 

ی آرامش رو نوازش چرخم و گونهکمی به پهلو می

شه، واقعاً ش باعث تعجبم میهای بستهکنم، چشممی

 بازی درمیاره؟خوابیده یا داره 

 

کشمش، دلم نمیاد سرش رو از بیشتر توی آغوشم می 

کشم و آباژور روی بازوم بردارم، پس کمی تنم رو می

کنم و توی همون حالت خاموش می کنار تخت رو

 مونم، تا آروم بخوابه و دیگه بهونه نیاره.می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

های تموم واقعاً دیگه تحمل جواب دادن به سؤال

 نشدنیش رو ندارم.
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 ۵۸۳پارت#

 

 

**** 

 

 

پیچه و اینقدر عمیق صدای ریز گریه تو گوشم می

بینم، اما کشیده شدن کنم خواب میخوابم که حس می

شه م باعث میهای لطیف و کوچیکی به گونهدست

هام رو باز کنم و صورت گریون آرامش رو تو چشم

 ی کمی از صورتم ببینم.فاصله
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 ه که بهم وارد شده.پریدن یهوییم از شوکی

 کنه؟! چی شد؟ چرا گریه می

 

کنم و با صدای دورگه شده از خواب با عجله بغلش می

 زنم:لب می

 

 کنی؟جانم، جان دلم بابا، چرا گریه می -

 

شکنه و من بیشتر تو آغوشم ش با صدا میگریه

 دم.فشارش می
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 تام.و میمن مامانم -

 

 دم.فشار میاز خوابم رو روی هم  های سرخچشم

 

 بابا جان ما که با هم حرف زدیم. -

 

زنه، بمیرم واسه شه و اینبار ناله میش بیشتر میگریه

 های از روی بغضش.سکسکه

 

 تام.و میمن مامانم -
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خیلی زیاد، راه نفسم از این بغض  قلبم به درد میاد،

اما من  کردم،شه، نباید از مادرش جداش میبسته می

 خودش رفت.نکردم، نسیم 

 

چیکار کنم برات بابا؟ گفتم که مامان زود میاد، ببین  -

 االن شبه چطوری بیاد پیشت؟

 

های کنه و با مشتم بلند میسرش رو از روی شونه

 گیره:هاش رو میکوچیکش نم چشم

 

 بهش زند بزن. -
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 لعنتی این چه وضعیته که توش گیر کردم.

 

 صبر کنی بابا؟ شه تا صبحنمی -

 خوای ببرمت پیش مادر جون؟می اصالً

 

کوبه و باز گریه رو از م میمشت کوچیکش رو به سینه

 گیره:سر می

 

 تام.و میمن االن مامانم -

 

باشه باشه دورت بگردم، آروم باش االن بهش زنگ  -

 زنم.می
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شم، گوشیم رو از روش سمت پا تختی خم می

نیم  ندازم سه وه ساعت میدارم و اول نگاهی ببرمی

 صبحه لعنتی...

 

گیرم و گوشی رو ی نسیم رو میچاره ای نیست شماره

ذارم، بوق اول هنوز کامل نخورده که روی گوشم می

 ده:جواب می

 

 سپاس آرامش چیزیش شده؟ -
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صداش اینقدر تو دماغی هست که حاضرم قسم 

بخورم تمام این چند ساعت رو اشک ریخته، گلوم رو 

 گناهکار رو دارم...کنم حس یه آدم اف میص

 

 خواد باهات حرف بزنه.می -

 

 و.الهی فداش بشم بده بهش گوشی -

 

ذارم و دست بدون حرف گوشی رو روی اسپیکر می

 دم.آرامش می

 

 آرامشِ مامان؟ -
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لرزه و قلب من از بغض هاش از بغض میآرامش لب

 این بچه.

 

 مامان تُجایی؟ -

 

هام و من چشمی دوبارشه ن از گریهمکث نسیم نشو

 دم.رو با درد روی هم فشار می

 

و ها از هم دور بشنبابا هایی الزمه که مامانیه وقت -

ها باید درک کنن مامان، ولی من بهت گفته اینو بچه

و نبینی جام تو بودم که هر جایی که باشم حتی اگه من

 قلبته، نگفتم؟
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 دُفتی. -

 

ار رو و بذدلت تنگ شد دستتخب، گفتم وقتی  -

 و بگو انجام دادی؟و اسم مامانقلبت

 

شینه غیر ارادیه، این فقط اینکه دستم روی قلبم می

 کنه؟واسه آرامش صدق می

 

آره ولی بازم دلم تنگ شد، آخه سپاس بابا بلد نیست  -

 خونه واسم.قصه بگه تازه الالیی هم نمی
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کنم، نگاهش می ندازم و فقط خیرهدستم رو پایین می

دگی گوهم فقط همین عذاب رو کم داشتم، همین تو زن

 عذاب وجدان جدا کردن آرامش از مادرش.

 

خونم مامان، تو دراز بکش دورت خب من برات می -

و هم بذار روی بالشت تو دستت نگیری بگردم، گوشی

خونم تو بخواب ضرر داره برات، من برات تا صبح می

 باشه؟

 

و زیر سرش کنه و من بالش رت میبدون حرف اطاع

 کنم.مرتب می
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کنه به الالیی خوندن و من کنار آرامش نسیم شروع می

شم، پخش شدن کشم و به سقف خیره میدراز می

 صداش تو فضای اتاق حس خوبی داره.

 

 الال الال الالیی؛ گلِ زیره 

 بابات رفته، نبات گیره

 الال الال؛ گلم باشی

 تو آرومِ دلم باشی 

 ن نشینی تو در، کنارِ م

  …نمیری؛ دلبرم باشی

 …الالالیی
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 ۵۸۴پارت#
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*** 

 

 

هام نگشتهدف الی اپوک عمیقی به سیگاری که بی

 زنم.گرفتم تا فقط بسوزه می

 

های تنگ شده از دودی که تا خفه شدن تو با چشم 

هام حفظش کردم، دومین مسکن امروز رو بدون ریه

 دم.آب فرو می
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چند روزه گریبان گیرم شده قصد اما این سردردی که  

خوب شدن نداره، چون این درد عصبیه، به خاطر 

 رو ازم گرفته. های آرامشمه که آرامشماشک

 

کالفه از این حس مزخرف نگاهم رو به هورتاش که با 

 کنم:دم و بدتر از اون اخم میی منه میاخم خیره

 

ها نگام چیه یه ساعته نشستی اینجا مثل کرو الل -

هام کنی؟ دردی داری بگو؟ نداری جلوی چشممی

بینمت دردهام چند برابر نباش، هورتاش اصالً می

 شه.می
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زنه، دستی به ته ریش خند اعصاب خوردکنی میپوز

 ده:کشه و خیلی عادی جواب میهمیشه مرتبش می

 

و چرا؟ شبیهه همم نیستیم که با دیدنم یاد خود خرت -

 هات بیوفتی.حماقت

 

هایی که از درد زیاد سرم حسابی تنگ شده، با چشم

گذرونم و انگشتم رو سر تا پاش رو از نظرم می

 گیرم:سمتش می

 

حتماً که نباید شبیه باشیم، همین زبونت که مثل  -

نیش عقربه کافیه واسه اینکه نخوام باهات همکالم 

 بشم.
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رو کالفه تر از اینی که هستم  زنه و منباز پوزخند می

 کنه.می

هاش کمه باید به گیری نگرانی واسه آرامش و بهونه

 همه جواب پس بدم.

 

ای یکی بهت خوخب ماجرا روشن شد، تو نمی -

زنی به همه چی، مگه گوشزد کنه چطوری داری تر می

 نه؟

 

ای به سیگاری که چیزی ازش نمونده پوک عمیق دیگه

زنم و حین خاموش کردنش تو زیر سیگاری سرم می
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دم، درد لعنتی آروم شدنی ف تکون میرو به تأس

 نیست.

 

دم، درد ی چشمم رو فشار میبا دو انگشت گوشه 

 شه.ه لحظه به لحظه بیشتر میهام دارچشم

 

 و خوردی؟هورتاش دردت چیه از صبح مغزم -

 

کنی، مگه قرار نشد دردم غلطیه که داری می -

و بذاری کنار زندگی ی تخمیبرگشتی اون گذشته

 کنی؟

 خواستی از صفر شروع کنی؟ و نبودی میت
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ی آبی رنگ کنار دستم دم و پوشهنفسم رو بیرون می

 کنم تا نگاهم بهش نیوفته.ز میهدف بارو بی

 

 خب االن مگه چی شده؟ -

 

ده و سمتم خم هر دو آرنجش رو به زانوهاش تکیه می

رو یاد  شه، صورتش اینقدر جدی شده که منمی

دم نمیاد هیچوقت لبخندی دیده ندازه، یاپدرش می

 باشم از جابر خان، خان عمو، هه...
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از خونه بیرون و چی شده؟ تو بگو چی شده که نسیم -

و اون بچه رو که یه روزم بدون مادرش نبوده تو کردی

 خونه زندانی کردی؟

و تو بگو چی شده که اون محمد کم عقل تر از خودت 

و رو ای مهرشادهفرستادی پِی شاپوری تا گند کاری

 دم.کنی؟ تو بگو من گوش می

 

کشم، لعنتی هیچی از زیر عصبی دستی به صورتم می

ره هنوز مثل گذشته حواسش بهم میدستش در ن

 هست، اونم خیلی دقیق تر.

 

 هم مادرم دهن لقه هم اون محمد مثالً رفیق. -
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ربطی به دهن لق بودن نداره، زن عمو نگرانه این از  -

و من حمد، خبرها از جای دیگه رسیدهاین، اما م

 منتظرم دستم بهش برسه.

 

خم دم و این بار من روی میز سرم رو تکون می

 شم:می

 

ها بشینم تو خونه بگم دستش انتظار داری مثل احمق -

درد نکنه هر کی گوه زد به زندگیم، یه سطل آب بدین 

گم عزیزم تمیز شد، باز زنم میتمیزش کنم یه کفم می

 و بزن برو.گوهت بیا

 خوای ازم هورتاش؟چی می
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و از و نیستمو، نابود شدم، هستتو رو خدا بفهم من 

دونی که دم، منظورم پول نیست، خودت میدست دا

اهمیت تو زندگیم همین پول بوده، منظورم تنها چیز بی

و گرفت نسیم و نابود کرد، نفسممه، خواهرمخانواده

ی کارهاش اگه از همه و ازم گرفتش، مننفسم بود

 گذرم پسر عمو...بگذرم از پیشنهادش واسه طالق نمی
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 ۵۸۵پارت#

 

 

شه و ده، از جاش پا میسرش رو به تأسف تکون می

کنم، حق زنه، نگرانه، من درکش میمبل رو دور می

ه سپاسی که همیشه داره، شاید اگه منم جاش بودم ب

 کردم.اعتماد نمیتوی خشم، گند زده به زندگیش 
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ولی من دیگه قرار نیست گند بزنم، من یا همه چی رو 

دم دیگه کنم، یا ترجیح میی خودم درست میبه شیوه

رو بهش چوب حراج  نباشم تو دنیایی که غرور و غیرتم

 زدن.

 

رفتی من نگرانتم، انتقام دوسر داره سپاس، اونبار  -

 و دیدی، نکن.دنبالش ضررش

 شرف حروم نکن.واسه یه نامرد بی وو جوونیتعمر

 

زنم، دم و لبخند میبه پشتی صندلی تکیه می 

هاش حقیقته ولی درد داره، خیلی زیاد، یه گوشه فحر

شرف نامرد از سنگ از قلبم به خاطر خیانت همون بی

 خیالش بشم؟شده، چطوری بی
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م تکرار رار نیست کارهای احمقانهنگران نباش، ق -

خیال مهرشاد بشم، تو هم اگه نخواه بی بشه، اما ازم

 و بلدم.کنی، اگه نه من راهشمردی که بهم کمک می

 

جلو میاد و کف هر دو دستش رو روی میز دقیقاً رو به 

ی تو انگشتش خیره ذاره و نگاه من روی حلقهروم می

دواج هیچکدومشون شه، چقدر حسرت داره که تو ازمی

 نبودم، نه هورتاش نه هیوا.

صرش کی بوده؟ مقصر نابودی شکرانه کی بوده؟ مق

خواد ازش انتقام همون نامردی که االن هورتاش می

 نگیرم.
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ی ندونم صداش مثل همیشه، مثل یه برادر که پای همه

ایسته به گوشم های برادر کوچیکترش میکاری

نم که حتی اگه باهام دورسه دلگرم کننده، من میمی

 کنه:نمیمخالف باشه پشتم رو خالی 

 

کنم، اما رو اصولش نه جوری که معلومه که کمک می -

خوای، از راه قانونی، جوری که واسه تو هیچ تو می

و مشکلی پیش نیاد، سپاس نه زن عمو، نه نسیم

و آرامش، نه هیچکدوم از ما دیگه طاقت نبودنت

و تماشا کن اگه من اون نداریم، پس بشین سر جات

 شونم مرد نیستم.سگ پدرو به خاک سیاه ن

 

 کنه.آه پر حسرتم صورتش رو جمع می
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منم دنبال راه قانونیشم، نگران نباش، اما حساب  -

پس گرفتن به گردن خودمه، مطمئن باش منم دیگه 

م دور باشم پس با احتیاط قدم تونم از خانوادهنمی

 دارم.برمی

 

ها کنه، از بیرون اتاق سر و صدای بچهمیخیره نگاهم 

رسه و نگاهم رو به اون سمت به گوش میواضح 

کشونه، اگه قبالً بود االن باید رو سرشون خراب می

 شدم ولی حاال...می

 

 اینبار محتاط تر به حرف میاد:
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 خوبه، نسیم؟ -

 

عصبیم،  م،م، کالفهچرخونهنگاهم رو سمت پنجره می

ذارن، مدام به یادش نیستم نمی یه ثانیه هم که

 شه:تکرار میاسمش توی گوشم 

 

 اون به خودم ربط داره. -

 

کنه هاش رو توی جیب شلوار کرم رنگش فرو میدست

 ده:ش رو جلو میو سینه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

خیلی خب، فهمیدیم که همه چی بین شما تموم  -

شده، منه خر با ماجرای اون استاد خواستم تحریکت 

با از دست دادن نسیم یه تاره موئه،  تکنم، بگم فاصله

ش، گند زدم، تمومش کن، بذار بیاد پیش بچه اما انگار

 و ببر.خوای آرامشنمی

 

گم تا بیشتر م رو میکنم شمرده جملهنگاهش می

درکش کنه، تا تو گوشش فرو بره و دیگه هیچوقت 

 همچین چیزی از من نخواد.

 

 ش کن.مونه... تمومم... پیش من... میبچه -

 

 لجبازی نکن، تو... -
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 نم.کحرفش رو قطع می

 

ره کیه؟ تحقیق کردی رئیس شرکتی که نسیم می -

 کارشون چیه؟ اطالعات داری؟

 

ده، این یعنی هاش رو بهم فشار میکنه و لبمکث می

 دم:خواد من بدونم و من ادامه میچیزی هست که نمی

 

و لشرم دنبادونی بگو، نگی خودم میهر چی می -

 دونی که...فهمم، میمی
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 کشه:ی عصبانیت میپوف بلندی از رو

 

 گم ولی انسان باش.می -
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 ۵۸۶پارت#

 

 

 

دم. هنوز کشم و فقط سرم رو تکون مییق مینفس عم

کنم شنیدنش قابلیت انفجارم نگفته ولی من حس می

 زنه.رو داره که با احتیاط حرف می

 

 بهادری یکی از شرکای شرکته. -
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بل از شه، پس حدسم درست بود. قدستم مشت می"

اما نسیم چیزی  "دهاینکه چیزی بگم خودش ادامه می

ه، یعنی به گندم اینجوری گفته دونه، بعد فهمیدنمی

کنم، چون دروغگو نیست، نسیم جزء منم باور می

و انگار کارشم خوبه ولی یه چیز دیگه هم هاستطراح

 ..هست.

 

 شه.هام تنگ میچشم

خوردکن بود که  ی اینایی که گفت اینقدر اعصابهمه 

رو آماده کنم، باز  واسه یه داد و فریاد حسابی خودم

 واد بگه؟ خچی می

 

 چی؟ -
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نسیم یه جورایی دستیار شخصیه بهادری شده  -

 یعنی...

 

 پرم:کوبم و از جا میهام رو با خشم رو میز میدست

 

یعنی مدام کنار اون آدمه، مدام باهاش در تماسه،  -

 ون عوضی دستیار نداره چرا نسیم؟لعنتی لعنتی، مگه ا

 

 باش، شاید موقتیه صبر کن.آروم -
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دم، اینقدر عصبیم به معنی برو بابا تکون می دستم رو

رم و کنم به راه رفتن، تا کنار پنجره میکه شروع می

کنم، به صورتم دست و تکرارش می گردمبرمی

 کشم و با حالت هیستیریکی به حرف میام:می

 

 خوام.سهام می -

 

 کنه.متعجب نگاهم می

 

 چه سهامی!؟ -
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وری که هست، و، هر جسهام اون شرکت کوفتی -

 خوام، باید برم توی اون شرکت.سهام می

 

کنه، باورش های درشت شده نگاهم میبا چشم

خواد شه، اما اگه نسیم نمیشه، خودمم باورم نمینمی

رم اونجا، شده شغل آبا و پیش من باشه، من می

جدادیم رو ول کنم و بزنم تو این کار، این کار رو ا

 های من باشه.مکنم، نسیم باید جلوی چشمی

 

 حساس نشو سپاس، آخرش فقط یه کاره. -
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کنم کننده، اینقدر که حس میزنم، بلند و کر فریاد می

کشه از ترس بیرون از اتاق دیگه هیچکی نفس نمی

 خشمم.

 

ار شخصی، زن من گی دستیحساس؟ لعنتی داری می -

 گی حساس؟ناموس تو میشده دستیار اون مرتیکه بی

 

 ولی به خود نسیم بگو، برشگردون.دونم می -

 

 کشمشون.ی توانم میزنم و با همهبه موهام چنگ می
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و خوام که بیاد، کسی که مننمیاد کله شقه، نمی -

 گردونم.گذاشت رفت با التماس برنمی

 

االن بری تو اون شرکت چی خب اصالً فکر کردی  -

 شه؟می

 دن؟اصالً بفهمن کی هستی بهت سهام می

 

خره بعد به اید بفهمن، یکی دیگه رو بفرست مینب -

 کنه.نام من می
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کنم اینقدر تو فشاره که چیزی به زار زدنش حس می

نمونده، حق داره کار آسونی نیست ولی اگه نشه، 

 کشم.دونه که اینجارو به آتیش میمی

 

 اصالً شاید نخوان بفروشن زور نگو. -

 

وشن دو برابر فرو بلدی، پول خوب بدی میتو راهش -

 قیمت بده.

 

کنه و با پاهایی که با تمام کمی با خشم نگاهم می

 زنه:کوبه، سمت در راه میوفته و تقریباً داد میقدرت می
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خورم باشه، باشه بذار برم ببینم چه گوهی می -

 ریدی به زندگی من تو یه نفر. مرتیکه پوفیوز،

 

رم لبخند ی خشمی که داره و من با همهاز در بیرون می

 زنم.می

شیم، هاست عصبی که میاین مشکل ژنتیکیه نیکزاد 

 شیم.بد دهن می

 حتی هیوای همیشه سر به زیر هم مستثنا نیست. 
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 ۵۸۷پارت#
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**** 

 

 

 

ثی که با هورتاش عصبی تر از چند ساعت قبل، بعد بح

کردم، نگاهم به لپ تاپه ولی فکرم جای دیگه 

 چرخه.می

 

تونم فکرم رو روی کارم متمرکز کنم، حتی اصالً نمی 

دونم دقیقاً باید به چی فکر کنم، به نسیم و دوریش نمی

که از صبح ده باز زنگ زده و از من، یا به آرامشی 

 خواسته شب ببرمش پیش مادرش.
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و تا بدبختی دارم که به یکی شون فکر مگه من یکی د 

 رم سراغ بعدی.کنم و بگم باشه این که حل شد می

 

زنم تا با محمد گیرم و به گوشیم چنگ مینفسی می

تماس بگیرم، الاقل واسه یه بارم که شده یه کارم 

اید فقط یه کم آرامش گرفتم تو درست پیش بره، ش

 این همه اعصاب خوردی.

 

مثل همیشه با خنده ده،ظارم جواب میخیلی زودتر از انت

 و حال خوب، فکر کنم باید به این حالش حسادت کنم.

لبخند جزء الینفک زندگیشه و من واسه داشتن یه  

پوزخند باید به تمام خاطراتم متوصل بشم که آخرش 

 شه.به اخم منتهی می
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 جانم تشکر؟ -

 

کنم و چنان چپی بهش نگاه گوشی رو از گوشم جدا می

گیره، اینم اخالق بدشه، بارها کنم که چشمم درد مییم

 گفتم اسمم رو اینجوری به زبون نیاره.

 

چسبونم و با تشر جواب گوشی رو باز به گوشم می

 دم:می

 

شه یه جای دلم بذارم، اما و میسالم نگفتنت -

و بیشتر تونه میل کشتنتری صدا کردنم فقط میاینجو

 کنه.
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 زنه:قهقهه می

 

دونم حساسی، ولی خب میل خشید داداش میبب -

 اذیت کردنت قوی تر از حساسیتته.

 

ست، پاکت سیگار رو از فایدهبحث کردن باهاش بی

کشم به دارم و یکیش رو بیرون میکنار دستم برمی

 رد سرم رو آروم کنه.امید اینکه نیکوتین فقط یکم د

 

 کار کردی؟با شاپوری چی -
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حرف زدم باهاش اولش انکار  گفتم که پیداش کردم، -

و دارم واسه به حرف کرد ولی خب من روش خودم

 آوردنش.

 

هام رو با کشم و سیگار الی لبهام رو تو هم میاخم

 کشم.حرص بیرون می

 

 چیکار کردی محمد؟ -

 یی که سرش نیاوردی؟سرو صدا، بالبهت گفتم بی 

 

گذره به گوشم صدای موتوری که از کنارش می

 کنه:و نفس عمیقش که کالفه ترم میرسه می
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نه داداش مگه من شکنجه گرم، آخه چه بالیی  -

تونم سرش بیارم؟ مثل آدم باهاش حرف زدم، فقط می

شاید یه کوچولو اون وسط مسطا از دختر خوشگلش 

 تعریف کرده باشم.

 

شه و مشتم رو چند بار روی میز مشت میدستم 

 پیچه:یکوبم و غرش خشمگینم توی اتاق ممی

 

لعنتی غلط اضافه کردی، تو به ناموس طرف چیکار  -

 داری؟
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شه و صداش تو هیاهوی خیابونی اینبار اونم عصبی می

 پیچه:که داخلشه می

 

شه اما تو سپاس من احمق نیستم، ناموسم سرم می -

ز آدم رذلی مثل شاپوری چطوری اعتراف به من بگو، ا

 ن کردی؟و قدغبگیرم وقتی هر گونه آسیب زدن

 

خوام تو دردسر بیوفتیم همین، گذشته از اون من نمی -

 مردونه نیست این کار.

 

نگران نباش من دختره رو یه بار از دور دیدم قرارم  -

نیست که دیگه ببینم، فقط با آوردن اسمش اون 

 همین. و ترسوندمکثافت
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ندازم و اینار مشتم رو چند بار آروم سرم رو پایین می

 کوبم.یم میروی پیشون

 

 چی دستگیرت شد؟ -

 

یه سری اسنادو مدارک که تو هفت تا سوراخ پنهون  -

شرف حق کرده بود واسه روز مبادا تا از اون بی

 السکوت بگیره ولی به کار ما بیشتر میاد.

 

 چه مدارکی؟ -
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هاشون، هاش با مهرشاد، دزدیکاریمدارک گند  -

، صادقیخالصه هر چی عوضی بازی کرده این جناب 

 شاپوری یه مدرک ازش داره.

 

زنم، پس مهرشاد تو دام خودش اسیر شده پورخند می

 و خبر نداره.

 

 شه ثابتش کرد؟االن می -
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 ۵۸۸پارت#
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و بندهاش گیر آوردم تو آره، با تمام مدارکی که از زد -

شه و آخریش همین شاپوری خیلی راحت میاین مدت

ری ببرم پیش پلیس یا خودت می گیرش انداخت، فقط

 سراغش؟

 

گزم، حس خوبی دارم یه حس آسودگی یهام رو ملب

خاطر، ولی هیچوقت لذت این کار رو از خودم 

گیرم، اینکه تو صورت مهرشاد نگاه کنم و سند به نمی

کاری که خاک سیاه نشستنش رو نشونش بدم، همون

 گم:اون با من کرد، پس با اطمینان می

 

دیم و میرم سراغش بعد مدارکتهران، خودم میبیا  -

 پلیس.
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 خوبه تا تهش باهاتم داداش، فعالً برم، امری باشه؟ -

 

 زنم:لبخند می

 

 یه عمر مدیونتم در جریانی دیگه؟ -

 

 کنی نگران نباش.جبران می -

 

هام کنم و سرم رو توی دستتماس رو قطع می

 گیرم. می
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ردسر حل شده، به هیچ شه یه کاریم بدون دباورم نمی

مهرشادو رو کنم  کردم بتونم دستوجه فکرشم نمی

ی هوشش یه جا گاف داده و اونم اما انگار اونم با همه

 شاپوری بوده.

 

فکرم اینقدر درگیر هست که با زنگ خوردن تلفن روی 

پره و حین چپ نگاه کردن بهش هام میمیز شونه

 دم:جواب می

 

 بله؟ -

 

 خوان ببیننتون.آقایی اومدن می جناب نیکزاد یه -
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 کشم.م میهام رو توی هاخم

 

 اسمش؟ -

 

کنه که صداش کمی ضعیف انگار با طرف صحبت می

 شه:می

 

 ببخشید اسمتون؟ -

 

شنوم اما خودش کار رو صدای اون شخص رو نمی

 کنه.آسون می
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 فرماین رحمانی هستن.قربان می -

 

گزم، پس وقت و میندازم و لبم رهام رو باال میابرو

 حساب پس دادن به پرهام خان رسید.

 

 راهنماییشون کن. -

 

شم و سمت قبل از اینکه وارد بشه، از جام بلند می

 بیرون راه میوفتم.

رم، دو قدم تا رسیدن به کنم و بیرون میدر رو باز می 

کنم و حین لبخند زدن در اتاق فاصله داره که پرش می
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کنم. من واسه این مرد خیلی دستم رو سمتش دراز می

 د.احترام قائلم، خیلی زیا

 

 سالم خوش اومدین. -

 

دونم برای چیه، دستم رو اخمش زیادی عمیقه و من می

 ده.فشار می

 

 سالم پسرم. -

 

ذارم، سمت اتاق دست چپم رو پشت کمرش می

 گم:کنم و روبه منشی میهدایتش می
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 دو تا چایی بیارین خانوم. -

 

 ان.چشم قرب -

 

 کنم.ه میشیم و به مبل اشاربا پرهام خان وارد اتاق می

 

 بشینین. -

 

 ممنون. -

 

 گم:شینم و با حفظ لبخند میروبه روش می
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و جبران رسیدم تا تشکر کنممن باید خدمت می -

خوام هایی که کردین، معذرت میواسه تمام محبت

 کوتاهی کردم.

 

 کنه.می کشه و ظاهر جدیش رو حفظنفس عمیق می

 

 توانت.ی الزم نیست، جبران کردی اونم با همه -

 

کنم انگار حاال دیگه منم واضح از این کنایه اخم می

شمشیر رو از رو بسته، حق داره ولی کاش یه کمی هم 

 رو درنظر بگیرن. من
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شه و ادامه بینه کمی سمتم مایل میسکوتم رو که می

 ده:می

 

یومدم هم التماس کنم که نیومدم اینجا کنایه بزنم، ن -

ه من از روز اولم موافق نبودم، م باشی نباز با برادرزاده

از همون روزی که تو رو با ناموسم تو کافی شاپ 

دیدم، فهمیدم که این رابطه روی اصولش پیش 

م بهتر بود که این وصلت و خانوادهره، واسه مننمی

ی لعنتی باز گند نزنه به گرفت تا گذشتهسر نمی

دا گیم تقدیر خزندگیمون ولی زد، اشکالی هم نداره، می

بوده اما االن همه چی فرق کرده  پای یه بچه وسطه، 

گناه که هم به پدرش احتیاج داره ی بییه دختر بچه

 هم مادرش.
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 دم:جوام و سرم رو تکون میلبم رو از داخل می

 

 و نسیم...دونم ولی زندگی منمنم می -

 

کنه تا ساکت باشم و خودش محکم دستش رو بلند می

 ده:تر ادامه می

 

و نسیم ندارم، قطعاً اینقدر عاقل من کاری به تو -

هستین که تصمیم درست بگیرین، زندگی هم به زور 

و بگیرین، اگه قراره جدا بشین شه اما تصمیمتوننمی

و تکلیف این بچه رو مشخص باشه ایرادی نداره، بشین

و درش. اینکه یه روز نسیمکنین یا پیش تو یا ما

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

گی برو نشد زندگی پسر، می و روز دیگهبریش خونهمی

تصمیم درست بگیر اون بچه توپ فوتبال نیست بین 

 شما دو تا که هر جا عشقتون کشید پرتابش کنین.
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 ۵۸۹پارت#

 

 

 

 کنم تا حرفم رو محکم به گوشش برسونم.دهن باز می

 

منه پرهام خان من قطعاً ی زندگی آرامش همه -

 ذارم آسیب ببینه.نمی
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خوبه نذار اما اون فقط کنار تو خوشبخته؟ پس  -

مادرش چی؟ اون هنوز کوچیکتر از اونیه که بدون مادر 

خوای نخواه، بچه نمیبزرگ بشه، اگه زندگی مشترک 

رو بیار بده نسیم بزرگتر که شد، عقلش که رسید، 

 کن به کنار تو بودن.و راضیش بشین باهاش حرف بزن

 

تونه از کنم خونم داره به جوش میاد، چطور میحس می

من بخواد بچه رو ببرم دو دستی تقدیمشون کنم وقتی 

ا ست؟ اصالً مگه من تتنها امیدم به زندگی همین بچه

حاال به نبودن همیشگی نسیم فکر کردم که االن 

 تصمیمی بگیرم؟

 

 میارم.امکان نداره، بدون آرامش دووم ن -
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 مادرشم دووم نمیاره به اینم فکر کردی؟ -

سه روزه بچه شو ندیده، یه چشمش اشکه یه چشمش 

ره تو اتاقش ره سر کار غروب میاد میخون، صبح می

بینی یکی وقت بری میتا صبح برق اتاقش روشنه، هر 

باره اینه های بچه رو بغل کرده عین ابر بهار میاز لباس

 انصافت؟ 

ی تن من با ندونم کاری خون به جیگر پاره تو سه سال

کنی، کردی، االنم اومدی جور دیگه داری جبران می

و گذاشتی کف موندست مریزاد سپاس خوب حق همه

 دستمون.
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اً قرار نیست من جواب ندازم، قطعسرم رو پایین می

این مردی که بارها ثابت کرده یکی از مردترین 

زنم آرامش حرف می مردهای زندگیمه رو بدم پس، با

 خوام.احترامی بهش آخرین چیزیه که میبی

 

من به نسیم گفتم نره سر اون کار، گفتم بیاد پیش  -

کنه مثل خودم اینجا تو همین شرکت، اما لجبازی می

 همیشه.

 

خوره و با وارد خواد جواب بده که تقه ای به در میمی

های چای شدن منشی با سینی تو دستش و لیوان

ذاره و نگاهم کنه، چای رو روی میز میت میسکو

 کنه.می
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 امری نیست قربان؟ -

 

 تونی بری.نه ممنون می -

 

ده و به محض خارج شدن از اتاق، سری تکون می

 ده:پرهام ادامه می

 

دارم، منم با کار کردنش موافق نیستم لجبازه قبول  -

درست، اما تو لجباز نیستی پسرم؟ عشق منم منم 

 سه، چون تو گفتی باید بمونه یعنی باید بمونه؟شنانمی

 پس خودش چی خودش آدم نیست؟ 
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 خودش شعور نداره انتخاب کنه؟ 

م با رفتنش تو اون شرکت چی از تو کم شد ها؟ شاید 

ی من که از برگ کنی برادر زادهفکر میو مسئله اعتماده

 پره؟گلم پاک تره هرز می

 

به من، لعنت به  بندم لعنتهام رو با درد میچشم

 کنم.روزهای گندی که دارم سپری می

 

 خوام اینجا باشه کنار خودم.من فقط می -
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ده، چقدر دارم جای خالی سرش رو به تأیید تکون می

کنم اگه بود شاید با میپدرم رو تو این روزها احساس 

 تونستم یکی دیگه باشم.حرف زدن باهاش می

 

داری، ناموس سرت دونم غیرت خیله خب خوبه، می -

خوای چهارتا حروم لقمه چشمشون به و نمیشهمی

شه، با ناموست بیوفته، ولی اونم راه داره با زور نمی

شه، اون شه، با شرط گذاشتن نمیو تهدید نمیدعوا

جوونه، غرور داره تا کی سکوت کنه مقابل همه دخترم 

 چی؟

یادت نره سپاس، اون دختر تو بدترین زمان ممکن  

قتی احتیاج داشت تو کنارش باشی وقتی هر زنی تو و

بارداریش کناره شوهرشه تنها بود، درد کشید، بچه زود 
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و دندون همون آرامشی که تر به دنیا اومد، با چنگ

د، پس نمک نشناس نباش، گی جونته رو نجات دامی

اهلل، اگه نه بگو منم بدونم که خوایش که بسماگه می

و بگم حق نداری بزنم تو دهنشاگه نسیم اسمتو آورد 

و و بیاری، فقط این بازیخوادتاسم مردی که نمی

 شه.تمومش کنین چون داره از کنترل خارج می

 

تونم نفس عمیق بکشم، هیچ جوابی ندارم فقط می

 شه:دم. از جاش پا میبهش ب

 

و بکن پسر، بیشتر از این نه رم، فکراتمن می -

رم خونه بچه رو، االنم می و عذاب بدین نه اونخودتون

 و ببرم پیش نسیم.تا آرامش
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 شم.کنم و از جام بلند میاخم می

 

لطفاً اجازه بدین خودم تصمیم بگیرم، آرامش پیش  -

 سه.ب مونه، سه سال دوری واسممن می

 

 خواد.اون بچه مادر می -

 

 خواد.پدرم می -

 

 کنه.می االاهلل رو زمزمهالهکنه و با خشم النگاهم می
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 هر چه زود تر تصمیم بگیر. -

 

شم لعنت به زنه، روی مبل آوار میاز اتاق که بیرون می

 این زندگی. 

 

گیرم و خسته جواب تلفنی که هام میسرم رو تو دست

 دم.خوره رو میر داره زنگ میواسه چندمین با

 

 جانم مادر؟ -

 

 کنه.رو هم نگران می صدای مامان نگرانه و من
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 و.پاس مادر برسون خودتس -

 

 زنم:پرم و ترسیده لب میاز جا می

 

 چی شده؟ آرامش چیزیش شده؟ -

 

سوزه، گفتم بهت این بچه رو از مادر تو تب داره می -

 شه.ی آتیمادرش جدا نکن بچم کوره

 

شینه و بدون حرف تماس رو قطع دستم روی قلبم می

 ی تنم.کنم تا برم پیش پارهمی

 ش اومده؟چه بالیی سر 
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 های از روی خشمم.لعنت به من و تصمیم 
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 ۵۹۰پارت#

 

 

*** 

 

 

ی اون طرح لعنتی رو که امروز پنج بار آخرین اندازه

زنم و گوشی رو بیشتر بین کتف و برگشت خورده رو می

 دم.گوشم فشار می

 

 ده؟ نفهمه بیشتر لج کنه؟مطمئنین جواب می -
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لم گه تا دپر از اطمینان میخنده و سلطان خانوم می

خوره، سپاس به هیچ گرم بشه، اما من چشمم آب نمی

ده، صراطی مستقیم نیست، آرامش رو بهم نمی

 بازیمون رو که بفهمه دیگه اصالً کوتاه نمیاد.

 

ما دست گذاشتیم روی خط قرمزش یعنی بازی دادنش 

شه و وقتی بفهمه، قطعاً خیلی بیشتر از اینا عصبانی می

رو ندارم، هر چند تا من دیگه توان آروم کردنش و 

 همین االنم نتونستم مثل قبل آرومش کنم.
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شناسم امکان مو میخیالت راحت دخترم، من بچه -

و میاره نداره بعد از این شما رو از هم جدا کنه آرامش

 پیشت قربونت برم.

 

کشم و با انگشت م میدستی به پیشونی عرق کرده

 م.کشوز روی میز بازه خط میروی طرحی که هن

 

و کنه؟ مامان شما که سپاسگین باور مییعنی می -

 و حواس جمعه.شناسین خیلی باهوشمی

 

م باشم، دلم براش دونم مادر، من باید طرف بچهنمی -

و خیره خونه کارش شده سیگار دود کردن تو تراس

های آرامش واسه تو و اون تابیشدن به باغ، ولی بی
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درد آورده، من چیکار  و بهریزه دلماشکی که میهمه 

 کنم که سپاس لج کرده؟

کنم چه مادر به درد گاهی اوقات با خودم فکر می

و به زندگی مو آروم کنمتونم بچهنخوری هستم که نمی

کنم، هر چقدر برگردونمش اما هر چقدر تالش می

 ای نداره.زنم هیچ فایدهباهاش حرف می

 

 گم:ا حسرت میکشم و بآه می 

 

کار کنم که دست از این لجبازیش دونم چیمن نمی -

دونین تمام این سه سال تو گوش برداره، شما که می

آرامش خوندم قراره باباش که بیاد با هم زندگی کنیم 

ی خوشبخت اما االن همه چی با هم بشیم یه خانواده
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خراب شده حتی اگه آرامشم بیاره بعد اون من باید 

 ن نیست.بجنگم که چرا پدرش پیشمو باهاش

 

فهممش کشه، پر سوز تر از من، میاینبار اونم آه می

زندگیه یدونه پسری که جونش به جونش بنده روی 

 هواست.

 

و به کام همه تلخ چی بگم واال با لجبازی زندگی -

 خواد هم مادر.کردین، معلومه بچه هم پدر می

 

زها کاری به جز م دست خودم نیست این روآه دوباره

کردم چی شد، زندگی که ندارم، چی فکر میآه کشیدن 

کردم اصالً شبیه بعد از آزاد شدن سپاس تصور می
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کنم نبود، ببین به کجا اینی که االن دارم تجربه می

 رسیدم که باید واسه داشتن دخترم نقشه بریزم.

 

 زنیم.مامان من باید برم باز با هم حرف می -

 

ی داغ ه حولهالنه که سپاسم برسه برم یبرو مادر ا -

 بذارم رو پیشونی آرامش.

 

خنده و منم به خنده خودش از این شیطنتش می

 میوفتم.
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کنم که سپاس بفهمه وای دارم به اون لحظه فکر می -

 ذاره برامون.بازی خورده به خدا آبرو نمی

 

 گه:شه و با نفس نفس میش بلندتر میخنده

 

هم برنامه ید بیام پیش تو دوتایی بااونوقت منم با -

 بریزیم این شاهزاده راهمون بده تو خونه.

 

 گم:گزم و حین تکون دادن سرم میلبم رو با خنده می

 

خدا نیاره اون روزو، قهر سپاس خیلی درد داره  -

 مامان، من برم فعالً خداحافظ.
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 خداحافظ دخترم. -

 

رو جمعش خوام نقشه ذارم و میگوشی رو روی میز می

واسه استاد که اینبار خودش با توپ پر کنم تا باز ببرم 

 کوبه.شه و در رو میوارد می

 

نگاهم رو از اون قد بلندش و کت و شلواری که جزء  

 ندازم.گیرم و سرم رو پایین میتیپ همیشگیشه می

شم اما بر عکس ی فریادش میگیرم و آمادهنفسی می

 تصورم صداش زیادی پایینه.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 بگو چته؟ -
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 ۵۹۱پارت#

 

 

 

کنم، اخم داره، عصبیه خیلی زیاد اینقدر که نگاهش می

ش ضربان داره و صدای یه رگ درشت کنار شقیقه

ش بهم یه صدای اعصاب خورد کن هاکشیدن دندون

 ایجاد کرده.

استاد بهادری همیشه عصبانیه فکر کنم به یه 

 م بگیره.ی خوب احتیاج داره تا کمی آرومشاوره
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کنم و با صدای پایینی هام رو توی هم قالب میانگشت

 دم:جواب سؤالی که به ظاهر تو آرامش پرسیده رو می

 

 چیزیم نیست... -

 

بود، تا جایی که من جواب سرباال  تحملش تا همینجا

نداده بودم، یه قدم جلو میاد و کف دستش روی میز 

 کشم:شه و من هین میطراحیم کوبیده می

 

نگو چیزیت نیست، به من دروغ نگو نسیم، چی به  -

 سرت اومده تو این مدت؟
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تو که حواست جمع بود، تو که ثابت کرده بودی  

تو گوش شرکام  تونی همونی باشی که منه احمقمی

االن چی عوض شده که از پس یه طرح  خوندم،

 معمولی هم بر نمیای؟

 

گیرم ت میم رو تو مشی سینهزنه، و قفسهقلبم تند می

ی مردهای اطرافم حساس وای خدا من به فریاد همه

شدم، هم ترسیدم، هم دلخورم چرا همیشه سرم داد 

 زنه؟می

 

 ستاد.من... من مشکل خانوادگی دارم ا - 

 

 عصبی تر یه قدم جلو میاد و صداش بلند تر.
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 کشم وخودم رو روی صندلی به عقب می

 شه.دستم روی مانتوی سفید تنم مشت می

 

تونه کنه نمیپس اون شوهر خوش غیرتت چیکار می -

 و حل کنه؟مشکلت

کنه قطعاً اونی که سر یه اسم کوچیک با من دعوا می

 ب تو دلت تکون بخوره.اینقدر دوسِت داره که نذاره آ

 

کنم، چطوری بگم بهش که دیگه لبم رو با زبون تر می

عالقه ای این وسط نمونده، اصالً چطوری بگم مشکل 

اصلیه من همین کاره که باعث نابودی و پاره شدن 

 همون ریسمون باریک زندگیمون شده.
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 من جدا شدم استاد. -

 

 ندازه.شه و نگاهی به سر تا پام میدست به سینه می

 

 ده؟و میو صبح زود اون مرد جواب تلفنتجدا شدی -

 

کشم ذارم، چقدر خجالت میهام رو روی هم میچشم

 کنه.در موردم می از فکرهایی که

 

 ی مادر شوهرم بودیم.به خاطر آرامش بود، ما خونه -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

پیچه و صدای پر از پوزخند غلیظش توی اتاق می

 تمسخرش.

 

 ست ولی مادرش مادرشوهرته؟اون یارو شوهرت نی -

 

کنم، جدا از لحن پر از تمسخرش حق نداره در اخم می

تو  هایمورد سپاس ذره ای بد بگه پس با همون اخم

 هم به حرف میام.

 

زندگی خصوصی من به خودم ربط داره ممنون  -

 شم دخالت نکنین.می
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گیره و من سرم ش رو توی صورتم میانگشت اشاره

 شم.کرو کمی عقب می

 

و از شرکت من بکش بیرون، پس زندگی خصوصیت -

و جمع کن شی کارمند منی حواستوارد اینجا که می

 اهته نسیم.اولین اشتباه آخرین اشتب

 

کنه، آخ که چند بار رو تو خاطراتم غرق می ش منجمله

 این حرف رو از سپاس شنیده بودم.

 

 چیز خنده داری گفتم؟ -
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ونم کی باز شده رو جمع دخیلی زود نیشی که نمی

 کنم.می

 

 کنم.و از این به بعد بیشتر جمع میببخشید حواسم -

 

ی اینجا نباشی خوبه االنم جمع کن برو، تمرکز ندار -

 بهتره، فردا که برگشتی همونی باش که باید باشی.

 

 چشم. -

 

 شه.ندازه و از اتاق خارج مینگاهی به سر تا پام می
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دم و لبخند ز سینه بیرون میم رو انفس حبس مونده 

 زنم، چی بهتر از این که برم خونه؟می

ی سلطان خانوم بگیره و سپاس امیدوارم که نقشه 

 برام بیاره. آرامش رو
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 ۵۹۲پارت#

 

 

**** 
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چلونمشون هایی که هی تو هم میبا استرس و دست

 زنم.تو حیاط قدم می

شه که اینجا منتظرم تا ببینم باالخره دو ساعتی می

 مو میاره یا نه.سپاس بچه

 

م از استرس به هم پیچیده و تشرهای یه تمام معده

برم داخل روم هیچ  ساعت یه بار مامان واسه اینکه

تأثیری نداشت تا اینکه با نیما رفت پیش آقابزرگ و 

 خورم.حاال من تو تنهایی دارم حرص می

 

میرم، چند مو ندیدم و دارم از دوریش میچند روزه بچه

بار تصمیم گرفتم که کار تو اون شرکت رو ول کنم و 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

برم سراغ آرامش اما حق با سپاس بود، تا کی 

 اطر بقیه از خودم بگذرم؟خواستم به خمی

 

تونم داشته باشم رو تا کی حسرت هر چیزی که می

 بخورم و با ندونم کاری گند بزنم به زندگی خودم؟

 

هاش به حد مرگ عصبی شدم ولی درسته از حرف

بیشترش حقیقت بود، من به خاطر عموم پیشنهاد 

سپاس رو قبول کردم، به خاطر شکرانه ماجراش با 

کردم و خودم چوبش رو خوردم، به  مهرشاد رو مخفی

خاطر سپاس پیشنهاد مهرشاد رو قبول کردم، تا کی به 

 خاطر بقیه خودم رو نادیده بگیرم؟ 
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منم باالخره باید روی پاهای خودم وایستم و یه بار 

 واسه همیشه به دل خودم کار کنم و تصمیم بگیرم.

بدون در نظر گرفتن اطرافیان، بدون اینکه فکر کنم  

ه من این کار رو بکنم یا نه به ضرر کسی هست یا اگ

 نه، بارم که شده فقط به خودم فکر کنم.

 

فقط حیف که وقتی تصمیم به محکم بودن گرفتم، 

قرعه به نام دخترکم افتاد و دیگه به خاطر آرامش کارم 

 رو ول نکردم.

 

دونم چند دقیقه غرق تو افکارم خیره به عکس ماه نمی

مونم اما صدای در که بلند توی حوض کوچیک خون
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هام درشت کشم و چشمشه ترسیده هین میمی

 م رو آورد...شه، وای خدا بچهمی

 

حاال جوری دست و پام رو گم کردم که انگار سپاس از 

های توی هم مون خبر داره، انگار االن با اخمنقشه

کشی، گه واسه من نقشه میپشت در ایستاده و می

 تالفی کنم.بشین و تماشا کن تا 

 

 حاال دیگه قلبم رو دور تنده، اگه فهمیده باشه؟ خدایا....

 

و به خودم میاره و اینقدر ی زنگ در منصدای دوباره

هولم که بدون توجه به تیشرت قرمز و شلوار مشکی 
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دوام و باد موهام رو به بازی تنگی که تنمه سمت در می

 گیره.می

 

کشم عمیق می شینه، نفسدستم که روی دستگیره می 

آرومم رو آروم کنم و با لبخند بازش  تا ضربان قلب نا

 کنم.می

 

و با لبخند ببینه، بسه هر چی م منخوام بچهمن می 

 اشک ریختم.

های ی اول با دیدن سپاس و اخماما تو همون ثانیه 

مو شه، بچهتوی همش اونم تنها صورتم جمع می

 نیاورده؟
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شه و نگاهی به اطراف تر می هاش پررنگبا دیدنم اخم

 ندازه:می

 

 و وضع پا شدی اومدی دم در؟با این سر -
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 ۵۹۳پارت#

 

 

 

م میوفته که من از اومدنش خبر ندارم و انگار تازه یاد

تفاوتی بهش االن باید نقش بازی کنم، پس نگاه بی

 شه.هام آویزون میندازم و لبمی
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 ئه تویی؟ -

 

 ده:کنه و فکش رو بهم فشار میخشن نگاهم می

 

منتظر کی بودی که اینجوری درو باز کردی؟  -

ف هیچکس تو این خونه نیست درو باز کنه؟ اون اف ا

 لعنتی پس واسه چیه؟

 

ش کنم و از روی شونهتوجهی به حرص خوردنش نمی

کشم تا تو ماشین رو ببینم اما خبری نیست سرک می

 م کجاست؟پس بچه
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 تم بودم، آرامش کو؟منتظر دوس -

 

 دوستت کدوم خریه؟ -

 

 دم.شم و تکونی به موهام میدست به سینه می

 

 به تو مربوط نیست. -

 

 ده:ذاره و به داخل هولم میکتفم میدستش رو روی 
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برو تو ببینم با یه تیشرتو شلوار چسبون وایستاده  -

کنه، اینکه بهم مربوط جلوی در بلبل زبونی هم می

 دم.رو بهت نشون می هست یا نه

 

شه و با همون اخم نگاهش رو به داخل می

ده، من نگران های بلند اطراف چرخ میساختمون

 کنه؟چی فکر میمم سپاس به بچه

 

هنوز نگاهش به باالست، دقیقاً آپارتمان سمت 

ندازه شه و صداش رو میمون، دست به کمر میچپی

 گزم.روی سرش و من لبم رو می
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تیکه پشت پنجره مشرف به حیاط مردم هوی مر -

 جای سیگار کشیدنه؟

 

گیرم و یه قدم عقب میرم تا اون مردی لبم رو گاز می

 من ندیدمش بهم دید نداشته باشه. گه وکه داره می

 

 چهاردیواری اختیاری به تو ربط داره؟ -

 

خوبه معنی چهاردیواری رو هم فهمیدیم خارج اون  -

کشیدی بیرون دیگه پنجره ای که تا کمر ازش 

چهاردیواریت نیست، پس بکش تو تا به جرم مزاحمت 

 ازت شکایت نکردم.
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 گه:عصبی می انگار اون مرد هم دیگه حوصله نداره که

 

برو بابا خدا روزی تو جای دیگه حواله کنه مردم  -

 دیونه شدن به خدا.

 

خواد جواب بده که جیغ خفه ای سپاس باز می

 کشم:می

 

 تمومش کن.بسه دیگه  -

 

شنوم که احتماال من صدای بسته شدن اون پنجره می

بعد داخل شدن اون مرد به گوشم رسیده سپاس با 
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گیره و یه ش رو از ساختمون میفحش زیر لبی نگاه

 توپه:قدم سمتم برمیداره و می

 

و وضع نیا تو حیاط گم با این سرچندمین باره می -

 و دید داره؟تمانههای اطراف آپاری ساختمونوقتی همه

 

کشم، خدایا چقدر حرص هام رو تو هم میاخم

 گه؟خورم از دستش، چی داره میمی

وقت پس دادن شم، االن دست به سینه می 

 هاشه.حرف

 

 آقای نیکزاد زنت نیستم یادت رفته؟ -
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 لطفاً غیرت الکی خرج نکن.
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 ۵۹۴پارت#

 

 

 

و یه قدم جلو کشه نش رو زیر دندونش میلب پایی

ایستم درسته این نزدیکی میاد، محکم سر جام می

کنه اما دلی که شکسته به این زودی بند سستم می

 خوره.نمی
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زنمم نباشی حق نداری با یه تیشرت تنگ که  -

تو به نمایش گذاشته تو حیاط های نداشتهسینه

 بچرخی.

 

گیره و کن قرار میهام تو درشت ترن حالت ممچشم

شینه هیچ فرقی کمرم از شرم به عرق می یتیره

 حیاست، مثل قبل بدون مالحضه.نکرده، هنوز بی

 

خداروشکر سایزم اینقدر معقول هست که نخوام  -

 واسه به رخ کشیدنش لباس تنگ بپوشم.
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شم از شینه آب میم میهاش که رو باالتنهچشم

درسته که یه زمانی پرواست لعنتی، خجالت، چقدر بی

 دم اما سه ساله که جدا شدیم.زنش بو

 

آره بگی نگی از قبل درشت تر شده ولی باز چنگی به  -

 زنه.دل نمی

 

خواد دم، االن دقیقاً دلم مینفس حرصیم رو بیرون می

های باز باالی بلوز آبیش که چنگم رو از الی اون دکمه

تا یاد  ش رو اینقدر بکشمرد کنم و موهای روی سینه

 ی من نظر نده.نهبگیره در مورد سی
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گم و حین چنگ زدن اینو می "به تو هیچ ربطی نداره  -

چادر مامان که روی طناب تو حیاط آویزونه ادامه 

 آرامش کجاست؟ "دممی

 

کنم و انگار سپاس تازه یادش میوفته چادر رو سرم می

کجاست و ما تو چه وضعی هستیم که گلوش رو صاف 

 شه:و دست به کمر می کنهمی

 

با دست به سر تا پام  "آرامش جاییه که باید باشه -

لخت رفتی دم در االن این چیه کشیدی  "کنهاشاره می

 سرت؟

 

 کنم.موهام رو کامل داخل می
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 پوشونم.و از چشم نامحرم میدارم خودم -

 

شه و فشار فکش روی هم نشون از دست به سینه می

 عصبانیتش داره.

 

 پوشونی؟و داری از من مین خودتاال -

 

 پس چی؟ -

 چرخه.م مینیومده چشمت رو سینه 
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هاش بینم که چشمده و میهاش رو بهم فشار میلب

خواد من بفهمم که داره هاش نه نمیخنده، اما لبمی

 گذره.بهش خوش می

 

شه اندازه گرفت باید دست اونارو که با چشم نمی -

به و هم ببوسی که ید دست منکار کنه، به هر حال با

ریم و جمع کن میاینجا رسیده، حاال برو وسایلت

 عمارت.

 

تونم با همین خشم واسه حال االنم کمه وقتی می

ی لعنتیش رو بجوام ولی بهتره هام اون خرخرهدندون

بحث سایز رو ادامه ندم چون واقعاً نشون داده خیلی 
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بازی  کنم، با مسخرهشعوره. کمی نگاهش میبی

 گم:می

 

شم ریم عمارت؟ وای نگو ذوق مرگ میمینه بابا  -

 چی بپوشم حاال؟

 

 زنه:کنه و تشر میچپ نگاهم می

 

 مسخره بازی در نیار بپوش بریم بچه منتظر توئه. -

 

 چرا نیاوردیش اینجا؟ -
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 چون قرار نیست از کنار من جم بخوره. -
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 ۵۹۵پارت#

 

 

 

 دم:سرم رو به تأسف تکون می

 

عذت نفس نیستم که کنار آدمی به قدر بیمن اینقدر  -

 نشناسی تو بمونم.

 

 کشه و عصبی جلو میاد.دستی به موهاش می
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 دست پیش گرفتی پس نیوفتی نسیم؟ -

من باید ازت شاکی باشم که گند زدی به هیکلم رفتی 

 تو اون شرکت.

 و به خودم پس نده.های خودمپس حرف

 

 . ندازمنگاهی از نوک پا تا فرق سرش می

 

 من با تو بهشتم نمیام. -

 

ریم جهنم، حاال جمع کن بیا بریم اشکالی نداره می -

گیره، اگه ی تورو میسوزه، بهونهمی بچه داره تو تب
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گم بیا به خاطر آرامشه، اگه بیای هم به خاطر می

 کنیم.آرامشه پس ما واسه هم هیچ کاری نمی

 

ن اینجوری موخواد قبول کنم، قرار نبود نقشهدلم نمی

پیش بره، قرار نبود من برم باید آرامش رو میاورد پس 

 چی شد؟

بارم کرد باز برم تو یعنی با اون همه حرفی که  

 ش؟خونه

 

 و.کشه خودشگم بچه داره میکنی؟ میاستخاره می -
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االن به فکر بچه افتادی من نگفتم بدون من  -

 تونه؟نمی

 

گیره و با مییه قدم جلو میاد و انگشتش رو طرفم 

 ده:ش رو نشون میشستش یه بند انگشت اشاره

 

تمام  کردم به حرمتشاید فقط اینقدر فکر می -

و بد با هم داشتیم از اون خونه روزهایی که چه خوب

کردم که من نه، آرامش زنی بیرون، شاید فکر مینمی

اینقدر مهم هست که پابندت کنه ولی خب، اشتباه 

 بریم.کردم االنم جمع کن 
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هاش دلم رو به درد میاره، شاید نباید آنی تصمیم حرف

دادم خرج میگرفتم و اگه فقط یه کمی سیاست به می

تونستم هم سپاس رو رام کنم هم برم سر اون کار می

کرد، ولی حاال که به اینجا و االن همه چی فرق می

 ندازم:رسیده کوتاه نمیام، پس سرم رو باال می

 

خوام یه بیارش پیش من، من دیگه نمینمیام، برو  -

 خوام ببینمت.لحظه هم تحملت کنم اصالً نمی

 

روی خشمش اینقدر بلنده که تو های عمیق از نفس

پیچه و ناخودآگاه منم نفس عمیق فضای حیاط می

ی مامان که کشم که عطر گل شب بوی مورد عالقهمی

 پیچه.هام میگلدونش دقیقاً کناره پامه تو ریه
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شه و با فکر به اینکه راضی شده سکوتش طوالنی می 

کشم که قدم برداشتن یهوییش سمتم نفس راحت می

شه یه قدم عقب کنه، فاصله که تموم میم میهشوک

رم و عصبی کنه، باز عقب میرم که باز پرش میمی

 گم:می

 

 کنی؟ بازیت گرفته؟چیکار می -
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 ۵۹۶پارت#
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کنه و باز جلو میاد عطر شونه خم میسرش رو روی 

تنش با اون بوی سیگار و ادکلن گرون قیمتش مست 

کننده ترین عطر روی زمینه، االن دیگه توی این فاصله 

 شب بو هیچی واسه گفتن نداره.

 

 تونی تحملم کنی؟خوام ببینم چقدر نمیمی -

 

ندازم تا ببینم مانعی تو راهم به عقب می نیم نگاهی

 دم:حین عقب رفتن جواب مینباشه و 
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تونم، اصالً تحمل کردن آدمی مثل تو معلومه که نمی -

 .سخت ترین کار ممکنه

 

ی پام به دیوار کوتاه ایوون برخورد باالخره پاشنه

 ایستم.کنه و میمی

چسبه، نامحسوس نفس عمیق تنش که به تنم می 

دم، خیره نگاهش کشم و آب دهنم رو فرو میمی

هام دست خودم نیست، داغ تند شدن نفس کنم ومی

شدن تنم و عرق کردن کف دستم هم دست خودم 

 نیست.
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کشه. کنه و چادر رو از سرم میدستش رو بلند می

کنم، این نزدیکی واسه نگهداشتنش مقاومت نمی

 هام بمونه.نذاشته که توانی تو دست

 

ی شینه و برخورد لبش به اللهزیر گوشم می سرش 

شه بلرزم، صداش پایینه خیلی زیاد عث میگوشم با

 پایینه و اغوا کننده:

 

تونی تحملم کنی که قلبت اینجوری مثل نمی -

 زنه؟ گنجیشک می

ی وجودت زنه االن با همهرج به رج تنت داره فریاد می

 خوای، هووم؟و میمن
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 نسیم؟خوای بگو بهم چی می 

 

بدیدم دم، خاک تو سر ندید هام رو بهم فشار میلب

 کنن.

خوام، هارو تو امتداد گردنم میمن االن واقعاً اون لب

لمس کنه و دنبال جا واسه ساکن شدن بگرده، پیداش 

 هاش ازش پذیرایی کنه.که کرد با دندون

 

کنم تا صدام گرفته با یه نفس عمیق گلوم رو صاف می

 نباشه:

 

 خوام برو عقب... هیچی نمیهی. -
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 کنه.لمس می هاش بازوم روسر انگشت

 

 خوای آرومت کنم نسیم؟ تو خیلی داغی...می -

 

 کنم.هام رو تنگ میچشم

 

 ببخشید دیگه اینم از مشکالت... -

 

ش کشه و انگشت اشارهتو یه ثانیه سرش رو عقب می

رو  شینه و غرش خشمگینش منروی لبم می

 .شمه الل میترسونه کمی
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و به آتیش ودتو خاون جمله تموم بشه نسیم خودم -

کشم، یه بارم شده بفهم الزم نیست هر زری که می

 و بهم پس بدی.زنم همونمن می

 

ی خواستم جملهکنم چطور میاالن که دارم فکر می

 و به خودش پس بدم؟خودش

 ها... تالفی تا کجا آخه به چهی زناون گفته بود همه

 قیمتی؟

ف های اون زشت بود پس تکرارش از طراگه حرف 

 تونه بدتر باشه.من چقدر می

 کنه.کنم که با ابرو به داخل اشاره میفقط نگاهش می
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 برو جمع کن بریم. -

 

 ندازم:ابروم رو تخس باال می

 

 نچ... -

 

سرش رو پایین میاره و من سرم رو کمی به عقب خم 

 کنم.می
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گی آفرین دیدم کار ساز کردی نچ میهارو غنچه لب -

 ضر شو.بود حاال برو حا
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 ۵۹۷پارت#

 

 

 

 

یدم کار ساز گی آفرین دهارو غنچه کردی نچ میلب -

 بود حاال برو حاضر شو.

 

 کنم لعنتی.دستم رو مشت می

 

 و بیار.گفتم که نمیام برو آرامش -
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و شه جمعش کردهایی گفته که بشه نمیگفتم یه حرف 

ن تو این کارو کردی حاال دیگه اگه تو هم بخوای م

 خوام.نمی

 

ده و کنه نگاهش رو توی صورتم چرخ میمکث می

ش رو تو صورتم ون انعطاف جملهخیلی جدی و بد

کوبه و من تاالپ تاالپ قلبم تا آسمون هفتم می

 رسه.می

 

خوام یه بار دیگه مخالفت کنی تا بشم سپاس می -

م گذاشتی یادته که االن شب اولی که پاتو توی خونه

 همونقدر وحشی.تو اون حالم، 
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 کنم.لبم رو تر می

اره دیوونه بازی رو که د دونم وحشت کنم یا قلبمنمی 

درمیاره رو آروم کنم، ولی من االن با تمام وجودم یه نه 

خوام تا بشه همون سپاس قبل از این سه قاطع می

ی از روی اجبار ش به اون رابطهسال حتی اگه کنایه

 باشه.

 

 و قانع کنی.ونی منتبا این کارها نمی -

 

سرش رو جلو میاره و من واسه برخورد نکردن 

کوتاه که تا ه صورتم با عجله روی اون حصار هاش بلب

 شینم.زانومه می
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کت دیگه مشکلی ندارم برو، با رفتنت به اون شر -

گرفتم، چون اصالً به من شاید نباید بهت سخت می

 ربطی نداشت مگه نه؟

ثابت کردی، اما االن فقط به خاطر با رفتنت اینو بهم  

ازیه ما اذیت خوام به خاطر لجبآرامش برگرد، من نمی

 بشه.

 

شه که از موضعش کوتاه اومده باشه اما حاال باورم نمی

کنه منم باید که یه جورایی داره معذرت خواهی می

 کوتاه بیام.
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کنم و از پایین به دستم رو روی رونم مشت می

ریکی شب و تک چراغ روی ایوون هایی که تو تاچشم

 کنم.درخشه نگاه میعجیب می

 

دیم ما دیگه .. اما تا کی اینجوری ادامه میباشه میام. -

 و شوهر نیستیم.زن

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

 درسته فعالً یه مدت تا این بچه آروم بشه. -

 

 شه.قلبم مچاله می
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 گی کنیم.خواد که با هم زندپس هنوز نمی 

 

 برم... برم... حاضر بشم. -

 

شم پشت و بلند که میکشم از همونجا پاهام رو باال می

 گه:کنه و میمی

 

تو ماشین منتظرم، اینم بگم که فهمیدم ترفندت  -

 لباس زیرته وگرنه سایز همونه.

 

ره و خیلی کنم که سمت در میبا خشم بهش نگاه می

 زنه.زود بیرون می
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تونه ش به لباس زیر اسفنجیمه چقدر میلعنتی کنایه

ده که بهم می هاییی حرصتیز باشه من تالفی همه

 رو سرش در میارم.
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 ۵۹۸پارت#

 

 

*** 

 

 

روی تختم، تو اتقاق عمارت همراه آرامش دراز کشیدم 

 بوسم.های کوچیکش رو میهم روی دستو پشت 
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ه چه تونه منو بکشحتی فکر کردن به مریضیش می

برسه که این اتفاق واقعیت باشه، االن که تو این 

وضعیتم و آرامش جلوی چشمم واقعاً از اینکه همدست 

 کشم.سلطان خانم شدم از خودم خجالت می

 

من وقتی خودم تحمل همچین بازی رو ندارم چطور با 

 اس اینجوری بازی کردم؟سپ

 فقط امیدوارم هیچوقت نفهمه که بخواد تالفی کنه.

 

 امان دفته بودم چقدر دوست دالم؟م -
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کنم با لبخند بیشتر به به صورت خوشگلش نگاه می

شه، دم و از حس وجودش قلبم گرم میخودم فشار می

 چطور تونستم با لجبازی چند روز نبینمش؟

 

 ی مامانشه.یکی یدونه -

 

ی من خیره به صورت مثل ماهشم، دخترک سه ساله

ه و دل سپاس رو زیر و رو بازیگر خوبیه که هنوز تو تخت

 خنده:کنه، ریز میمی

 

 مامان اده بدونی بابا اصالً بلد نیست قصه بده. -
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 خندم.می

 

 ها که نباید بلد باشن قصه بگن.ی باباهمه -

 

ملیضم فتر تونم  اوهوم... ولی وقتی اومد خونه دید که -

 ش درفته بودا.دریه

 

سرکشی توی گزم و موهایی که با ی لبم رو میگوشه

صورتم ریخته رو واسه چندمین بار پشت گوشم 

 زنم.می
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دونم که واسه اومدن من نقشه کشیدین ولی کار می -

خوبی نکردی مامان که بابا رو اینقدر ناراحت کردی، 

ن نه به بابا دروغ قول بده دیگه هیچوقت نه به ماما

 نگی.

 

کنه و من مالفه دست کوچیکش رو دور شکمم حلقه می

 کنم.رو تن جفتمون مرتب می رو

 

ی تو و به اندازهباشه قوله قول، به نظرت بابا هم من -

 دوست داره؟

 

 شونم.اخم کوچیکی روی صورتم می
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 این چه حرفیه معلومه که دوست داره؟ -

 

 تونه؟که بیاد پیشم حس مییعنی اده تو دلم بتام  -

 

ی کنم، فرشته کوچولوی سادهش رو نوازش میگونه

ها همیشه همینقدر ساده باشن و ن، کاش آدمم

 معصوم.

 

 کنن.و حس میهاشونها همیشه بچهمامان بابا -

 

 تام که بیاد پیشمون.پس من االن تو دلم ازش می -
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 بوسم.پیشونیش رو چند بار می

 

 االن دیگه وقتش نیست؟ کنیفکر نمی -

همین االنش هم خیلی بیشتر از ساعتی که باید بیدار  

خواد بره سر کار االن حتماً ودی، بابا هم صبح میب

 خوای بیدارش نکنی؟خوابه می

 

 تام االن بیاد.آخه من می -

 

کشم، بهتره همین کنم و نفس عمیق میلبم رو تر می

 شب اول باهاش مخالفت نکنم.
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 و تو دلت صداش کن.و بذار روی قلبتدستتباشه  -

 

شینه، بش میبنده و دستش روی قلهاش رو میچشم

دارم و چت سپاس رو باز و با عجله گوشی رو برمی

 کنم.تایپ می

 

 بیا تو اتاق بگو حس کردی آرامش صدات کرده. -

 

خوره و من گوشی رو روی خیلی زود دو تا تیک آبی می

 گردونم.پا تختی برمی
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کشه که در اتاق باز کنم چند ثانیه هم طول نمیفکر می

 داخل میاره.شه و سپاس سرش رو می

 

هاشه اما موهاش شدیداً بهم ریخته، لبخند روی لب 

ش انگار واقعاً تصمیم به خواب داشت که نیم تنه

 ست و فقط یه گرمکن سرمه ای پاشه.برهنه

 

 خواد آره؟و میگه پرنسس باباشحسم می -
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 ۵۹۹پارت#
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هاش رو شینه و دستآرامش ذوق زده روی تخت می

 کوبه.یبهم م

 

 و حس کرد.آخ جون بابا من -

 

شینم و سپاس د گشاد روی لبم روی تخت میبا لبخن

شه و نگاه من روی اون هیکل زیادی رو فرم وارد می

شه، لعنتی انگار تو زندان خوردن و خوابیدن زوم می

 بهش ساخته که درشت تر شده.

 

وای خدا اتاقم خیلی گرمه، با دست مشغول باد زدن 

 کوبه.که آرامش دستش رو روی تخت میخودمم 
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 جا سپاس بابا پیش پرنسست.بیا این -

 

ی تیشرتم رو از زنه و من کمی یقهسپاس قهقهه می

 دم.گردنم فاصله می

شینه آرامش خودش رو توی بغلش روی تخت که می 

شه سپاس رو تخت کنه، شیطنتش باعث میپرت می

 شه.بیوفته و با خنده مشغول قلقلک دادنش ب

 

 زنم، یه لبخند عمیق.لبخند می

یگه از رؤیاهایی بود که تمام اون سه سال این یکی د 

بهش فکر کردم، سه تاییمون روی تخت و بازی و پدر 
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و دختری که من توش نقشی ندارم اما شدیداً حسودی 

 کنم.می

 

 سپاس بابا امشب پیش ما بتاب. -

 

قطع شدن نفسم دست خودم نیست، قلبم شروع 

و کنه به تند ترین حالت ممکن خون رو پمپاز کردن می

شینه، اینجا بخوابه روی تخت هام به عرق میدست

 من اونم تا صبح؟

 وای... 
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زنه و سپاس چشمک ریزی به صورت منتظرش می

 کنه:لبخندش رو ازش دریغ نمی

 

 دوست داری پیشت بخوابم؟ -

 

م هم ها هم پیش بابام باشی بچهتام مثل همهآره می -

 مامانم.

 

ندازه امکان میم سپاس نیم نگاهی به رنگ پریده

نداره نفهمیده باشه دردم چیه من ازش دلگیرم ولی 

ای خودم شه که نخوام نصف شب به یه بهونهدلیل نمی

، رو توی بغلش که دلم کلی براش تنگ شده جا کنم
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ش من شدیداً احتیاج دارم که باز سرم روی سینه

 هام روش خط فرزی بکشم.شتبشینه و با انگ

، من دیگه دلم یه زندگی آروم من دلم براش تنگ شده

خواد، این کنار مردی که عاشقشم و دخترم می

ی بزرگی نیست من از بالتکلیفی خسته شدم و خواسته

 خوام دور از هر جور تشنجی.فقط یه کم خوشبختی می

 

کشه و سرش خودش رو پایین می "خوابم پیشتمی -

اصالً  "دهکنه، ادامه میه روی بالشت فیکس میرو ک

 امشب هوس کردم پیش پرنسس بخوابم.

 

گیره و سپاس با ابرو به آرامش الی بازوهاش جا می

 کنه.من اشاره می
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 و خاموش کن بخوابیم.چراغ -

 

شه به همین راحتی قبول کرد خب یه خدایا باورم نمی

خوب  دونه خودش کهای چیزی، آرامش نمیبهونه

 خت؟دونه به هم نامحرمیم بخوابیم روی یه تمی

 زنم:کنم و لب میکالفه اخم می 

 

 خوای بخوابی؟واقعاً می -
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بوسه، جواب ره و آرامش رو میبهم چشم غره می

ندادنش یعنی تو تصمیمش جدیه این یعنی امشب رو 

 بیدارم و قراره صبح با سردرد راهی شرکت بشم.

 

 کنم:دارم و واسش تایپ میمیگوشی رو از کنارم بر

 

 ید برو تو اتاقت() آرامش که خواب

 

شنوم و آباژور باالی ی ریز گوشیش رو میصدای ویبره

 کنم.سرمون رو خاموش می
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کنه حواسم بهشه دستش رو تو جیب گرمکنش فرو می

 گه:گیره که آرامش میو گوشی رو جلوی صورتش می

 

 خوای بلی ها؟بابا چیه ندی می -

 

 کنم.نه زندگی بابا مزاحم بود بالکش می -

 

 کنه.جوام و آرامش باز دلبری میم رو از تو میلب

 

 بالت یعنی چی؟ -
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و ببنده که باباش چند هاشیعنی پرنسس بابا چشم -

 شبه نخوابیده.
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 ۶۰۰پارت#

 

 

*** 

 

 

ی زیادی داغ اسیر شدم که کنم تو یه کورهحس می

خوره، وای مگه کولر روشن تم میگرماش به صور

 نیست پس چرا اینقدر هوا گرمه؟
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ذارم های بسته دستم رو روی گردنم میبا همون چشم

و صورتم از خیسی عرقی که روش نشسته جمع 

کشم، شم نفس عمیق میر که میشه، هوشیار تمی

آخیش با هر دم و بازدم چه بوی خوبی تو بینیم 

 پیچه.می

 

هام ه که کامالً هوشیار بشم و چشمکشخیلی طول نمی

تو درشت ترین حالت ممکن قرار بگیره و دیدن یه 

ی ی هیچ از صورتم همهصورت برنزه تو فاصله

تو کنه، وای دیشب سپاس های بدنم رو فلج میعصب

تخت من خوابید و االن دقیقاً پیشونی و بینیمون 
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چسبیده به همه و نفس سپاس که تو صورتم پخش 

 شه.می

 

با آهسته ترین حالتی که بلدم دقیقاً اسلوموشن کمی  

هاش روی کنم، دستکشم و نگاهش میعقب می

سینه قالب شده و عمیقاً خوابه، نگاهم رو پایین 

از ما خوابه پاهاش روی ندازم، آرامش پایین تر می

پهلوی سپاسه و سرش کنار شکم من رو تشک، چقدر 

 بدخوابی تو بچه.

 

کنم شش نم و به ساعت نگاه میچرخوسرم رو می

صبحه و دیگه کم کم باید آماده بشیم هم من هم 
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برم و با سپاس، پس باز سرم رو روی بالش جلو می

 نم.کصدای پایینی که آرامش رو بیدار نکنه صداش می

 

 سپاس. -

 

شه اینبار خوره اما بیدار نمیابروهاش تکون ریزی می

کنم مثل و لمس میکنم و بازوش راز دستم استفاده می

 همیشه سفت و داغه.

 

 سپاس بیدار شو. -
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ده و تو همون حالت هاش میباالخره تکونی به چشم

هاش غرق خونه و عجیب کنه، آبیهاش رو باز میچشم

 دلبر.

 

 ده؟چی ش -

 

 ری شرکت گفتم خواب نمونی.مگه نمی -

 

هاش سمت دستم که هنوز روی بازوشه کشیده چشم

 شه.می

 

 شه.ن لمس کردنم میبدو -
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 کشم.دستم رو سریع عقب می

 

 خواستم آرامش بیدار بشه.فقط نمی -

 

 با دستمالی کردن من؟ -

 

رم و حین از جا ی غلیظی بهش میغره اینبار من چشم

 زنم:ر میپاشدن غ

 

 حاال فکر کرده چه عتیقه ای هست. -
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صدام پایینه اما شنیده که صداش واسه به گوش 

 شه.ند میرسیدنم بل

 

م کنی با م که نصف شب نزدیک بود خفهالبد عتیقه -

ذاشتم و میگفتی آرامشهات میاون گره تنگ دست

 کنار تو وسط بخوابی.

 

م چه غلطی شکنم اما تو جام میخکوب مینگاه نمی

 کردم دیشب؟

های خدایا منکه اصالً نخوابیدم فقط واسه همین اتفاق 

 زنه.میاحتمالی قطعاً داره بلوف 
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اهمیت بهش سمت سرویس راه میوفتم و خودم رو بی

کنم، تو آینه به تصویر خودم خیره توش پرت می

هام شدیداً گل انداخته ای خدا نکنه واقعاً شم، لپمی

 بغلش کردم؟

کنه چقدر آبرو شدم، حاال فکر میرو بکش بی ایا منخد

 محتاجشم اییییی...

 

تا از التهابم کم کنه، پاشم چند مشت آب به صورتم می

ده خوام وارد توالت بشم که صدای در نشون میمی

 رفته از اتاق بیرون....
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 ۶۰۱پارت#
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*** 

 

 

کشم و یه قدم مونده به آشپزخونه که نفس عمیق می

 شم.با اعتماد به نفس واردش می

 

سلطان خانوم و سپاس پشت میز نشستن و از ایران 

 جون خبری نیست.

شه اما ن خانوم سمتم کشیده میبا ورودم نگاه سلطا 

نوشه و من با لبخند جلو سپاس نه، لیوان چایش رو می

 رم.می
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 سالم صبح به خیر. -

 

 سالم دخترم صبح تو هم بخیر بشین. -

 

کنم، صندلی روبه روییش رو واسه نشستن انتخاب می

سپاس تو رأس میز مثل همیشه شیک و مرتب نشسته 

 جواب سالمم رو بده.ده به خودش زحمت نمیو حتی 

 

 آرامش خوابه؟ -
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ی دارم حین مالیدن شکالت صبحونهیه تیکه نون برمی

 زنم.م بهش لبخند میمورد عالقه

 

کنه من باز بله خوابه، فقط بیدار که شد حتماً فکر می -

و رفتم، یه ویدیو چند ثانیه ای واسه اینکه گذاشتمش

 گردم واسش ضبط کردمیخیالش راحت بشه برم

زحمت اونو زود بهش نشون فرستادم واتس آپتون بی

 م باز غصه نخوره.بدین، بچه

 

م هر دو مون سمت سپاس به محض تموم شدن جمله

چرخیم، پوزخندش اینقدر غلیظ و پر صدا بود که می

 شد نادیده بگیریمش.نمی
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ی شکالت قاشق چایی خوری رو توی شیشه

 گم:هم میین فشار دادن فکم به گردونم و حبرمی

 

 زنی؟تونم بپرسم واسه چی پوزخند میمی -

 

 کنه:چرخه و اخم میهاش سمتم میچشم

 

 واسه هر کاریم باید بهت توضیح بدم؟ -

 

کنم اینقدر از جوام، حس میی لبم رو عصبی میگوشه

م درد ی سینهدستش حرص خوردم که تمام قفسه

 کنه.می
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ف من زدی باید سه پوزخندی که بعد حرخیر، اما وا -

 توضیح بدی.

 

نوشه و خیلی خونسرد یه قلپ دیگه چاییش رو می

 چرخه.زبونش واسه آزردن من می

 

مادر فداکار اگه نگران بچتی بشین تو خونه تا با  -

 ندیدنت نترسه نیاز به ویدیو نیست.

 

 زنم:اینبار من پوزخند می
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کنم فداکاری هم  دونم چطوری مادریمن خوب می  -

و تو کنم تو اگه پدری کردن بلد بودی سه سالتنمی

 گذروندی.زندان نمی

 

شه و مشتش رو روی میز صورتش از خشم سرخ می

ی تو دستش رو تو کوبه که سلطان خانوم لقمهمی

 ذاره و کمی عصبی به حرف میاد.ظرفش می

 

 تمومش کنین. -

تین واقعاً دیگه و گربه به جون هم نیوفاینقدر مثل سگ 

 کنین.م مین خستهداری
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سر سپاس با نفس نفسِ از روی خشم سمت مادرش 

 چرخه:می

 

 تونم بپرسم تو مادر کی هستی؟می -

و برگشتم تو این خراب شده از روزی که آزاد شدم 

 کنم مادر ندارم؟چرا حس می
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 ۶۰۲پارت#

 

 

 گه؟گزم، چی داره میلبم رو می
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ده و با لحن هاش رو بهم فشار میخانوم لبسلطان 

 ده:ناراحتی جواب می

 

 دستت دردنکنه پسرم. -

 

 کنه این از این.دستم که درد نمی -

 چی شد ناراحت شدی؟  

فهمم که کالً تو بینم نمیحقیقت تلخه، فکر کردی نمی

 جناح عروس سابقتی.

 

گه که دلم به درد میاد، سابق رو یه جوری کشیده می

 نتی زبونش خیلی نیش داره.لع
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و فقط اون و ببندمهامانتظار داری منم مثل تو چشم -

 و ببینم کارهایی که نسیم کردو نبینم؟طالق

 

بینم، باید احمق باشم که نبینم اما نه ببین، منم می -

بینین، اشکالی بینم که شماها نمیو میمن یه چیزهایی

طفاً دیگه نه برام اما لهم نداره درد خودمه نوش جونم،

زنم ساکتم کنین، نه نسخه بپیچین نه وقتی حرف می

و امتحان کنین، من چه شما اون م مندیگه با بچه

رفتم دنبال نسیم فقط ه مینداختین چه نو راه میبازی

 و خر فرض نکنین.به خاطر آرامش، پس من
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ندازم و با لقمه ای که نفس پریده سرم رو پایین می

کنم. به خوردنش نشدم بازی می هنوز موفق

 کنه.فهمه و بیشتر لج میدونستم میمی

 

کنه این اوضاع بهم ریخته رو سلطان خانوم سعی می

 آروم کنه.

 

 خواستم بچه پیش مادرش باشه...من فقط می -

 

کنه و اما سپاس خیلی عصبیه که حرفش رو قطع می

 توپه:می
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 پسرتم که آدم نیست؟ -

 

 نگو سپاس... -

 

 ده:شه و رو به من ادامه میسپاس از جاش پا می

 

 اگه میای برسونمت، اگه نه آژانس بگیر؟ -

 

 گم:کنم و با صدای پایینی مینگاهش نمی

 

 گیرم.آژانس می -
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 سمت در راه میوفته.

 

 بهتر. -

 

 سپاس صبر کن شب مهمون داریم دیر نکنی. -

 

ناراحت  ره، نگاهم رو ده و میشنوه اما جوابی نمیمی

 دوزم:تو صورت سلطان خانوم می

 

 هارو شنیدین.ببخشید به خاطر من این حرف -

 

 شینه.لبخند غمگینی روی صورتش می
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و با نادیده گرفتنش اهاتشحقمه مادر، تاوان اشتب -

م خیلی تنها مونده حق داره اینطوری پس گرفتم، بچه

 پرخاش کنه.

 

 کشم.نفس عمیق می

نها گذاشتیم، شاید وقتشه با مون سپاس رو تهمه 

تموم چیزهایی که تجربه کردم، فقط یه کم واسه 

 داشتنش تالش کنم.

 

شه وقتی من هر چقدر پا پس بکشم بیشتر ازم دور می

خوام چرا باید با ی وجودم این مرد رو میا همهب

 لجبازی از خودم برونمش؟
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 شم.باید یه قدم سمتش بردارم، از جام پا می 

 

رم دانشگاه یکی دو ساعتم شرکت کار دارم من می -

 کنم کیا هستن؟زود میام واسه شب کمک می

 

 زنه:لبخند می

 

ر و گندم به هیوا هم زنگ زدم اما انگاهورتاش -

 شکرانه حال نداره نمیان.

 

 بینمتون.باشه پس شب می -
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 ۶۰۳پارت#

 

 

*** 

 

 

 زم.ندانگاه آخر رو تو آینه به خودم می

پیراهن بلند سفید رنگ به خوبی اندامم رو قاب گرفته،  

هام موهام رو خیلی محکم باالی سرم بستم که چشم

رو کشیده تر از حد معمول کرده، آرایشم مالیمه یه خط 

سفید پشت چشمم و ریمل و یه رژ قرمز که شاین داره 

 درخشه.و می
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م داراز روی میز توالت عطر زیادی خوش بوم رو برمی

ی هام از رایحهپاشم و چشمچند پاف روی گردنم میو 

 شه.خوشی که پیچیده بسته می

 آخیش چقدر خوبه...

 

ذارم و با بستن ساعتم با بند ی عطر رو زمین میشیشه

 کنم.سفید دلبرش کارم رو تموم می

 

خب من واسه حاضر شدن تو مهمونی که قراره  

ق با ید حسپاس رو تحت تأثیر قرار بدم حاضرم، شا

مامانه من زنونگی بلد نیستم که اگه بلد بودم االن 

شوهرم تو مشتم بود، ولی هنوز دیر نیست سپاس باید 
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رو مثل قبل تو  کم خودماز اول جذب ظاهرم بشه و کم

 دلش جا کنم.

 

عمر عاشقی و دلبریم کم بود خیلی کم بود، پس من از  

 همین امشب تمام سعیم رو واسه دوباره داشتنش

کنم اما نه جوری که متوجه بشه من همچنان واسه می

 هاش حاضرم.پس دادن تمام حرف

 

گیرم و از اتاق بیرون باالخره نگاهم رو از آینه می

 زنم.می

آرامش خیلی وقته حاضر شده و با سلطان خانوم تو  

 باغ مشغول بازیه.
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رم تا بهشون ملحق بشم که صدای ها میسمت پله 

 رسه.الت ممکن به گوشم میین حسپاس با بلند تر

 

 شنوی؟سلطان بانو نمی -

 

کنم و سمت اتاقش قدم هام رو جمع میچشم

 دارم.برمی

 

 مادر؟ ایران نیستین؟ اه لعنتی... -

 

 شینه.دستم روی دستگیره می
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کنه بهتره برم خب حتماً یه کار مهم داره که صدا می 

 .کمکش کنم

 

محض وارد شدن به  و بهکنم با این فکر در رو باز می 

ره، تمام ی رو به روم نفسم میاتاق با دیدن صحنه

شه و مثل هر وقت دیگه ای که عالئم حیاتیم قطع می

 دم.شم اختیار دست و پام و از دست میشوکه می

 

کنم و اونم انگار عین خیالش خیره بهش نگاه می 

نیست از اینکه من وارد اتاق شدم نگاهش رو با چشم 

 گیره.میازم غره 
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شه که با تن خیس و لخت از حموم بیرون باورم نمی

داره، اینقدر با برمی اومده و داره از تو کمد حوله

کنم که های درشت شده خیره نگاهش میچشم

پیچه و داره و دور کمرش میی سفیدش رو برمیحوله

 زنه:حین سفت کردنش روی شکم طعنه می

 

 سکته کردی بچه؟  -

و بدزد بگم یه کم حیا هاتور الاقل چشمی بخیه تکون

 داری.

 

کنه و نفسی که انگار حرفش کار یه شوک دیگه رو می

دونستم لخته دم، لعنتی من اگه میرفته رو بیرون می

 شدم.میمردم وارد اتاق نمی
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 صبر کن ببینم لخته و اصرار داره به اومدن ایران؟ 

ه کمر ست ببدون در نظر گرفتن سوتی ای که دادم د 

 برم:شم و حق به جانب صدام رو باال میمی

 

 کنی؟و چرا صدا میچرخی ایرانلخت تو اتاق می -

حیا نداری تو؟ کی از حموم لخت میاد بیرون که تو  

 میای؟

 

ندازه، موهاش به طرز جذابی روی ابروهاش رو باال می

چکه یه های آبی که ازش میصورتش ریخته و قطره

 ن تن خوش فرم ساخته.ز اوتندیس زیبا ا
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تو حموم بودم یادم رفت حوله بردارم صدا کردم  -

و به گند نکشم، کسی جواب نداد بهم بدن تا اتاق

 اومدم که خودم بردارم.

 زنن.درضمن اونا شعور دارن قبلش در می

 

هام رو مشت کشم و دستهام رو توی هم میاخم

 کنم.می

 

 شعور خودتی.بی -

 

 ره:میاال ی لبش بگوشه
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شعور اونیه که بدون در زدن میاد تو اتاق یه مرد بی -

و تا آخرین حد ممکن درشت هاشنامحرم چشم

 و دستگاه طرف.کنه رو دمو زوم میکنهمی
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 ۶۰۴پارت#

 

 

 

تونم از خجالت بمیرم، دیگه پرو االن دیگه راحت می

رم تونه بهم کمک کنه اینقدبودن و حاضر جوابی نمی

بهم نزدیک شده که تمرکز فکر کردن ندارم تا جواب 

 گم:دزدم میبدم پس بریده وقتی نگاهم رو ازش می
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و . فقط شوکه شدم که نشد نگاهممن... چیز شد.. -

 بگیرم.

 

 بینیم؟چرا شوکه! مگه اولین باره لخت می -

 

 دم.جوام و سرم رو تکون میلپم رو از تو می

 

ها و بپوش االن مهمونهاتباسرم پایین تو لمن می -

 میان.
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گیره و خوام عقب گرد کنم که مچ دستم رو میمی

دونه به ی میکنه، لعنتسرش رو زیر گوشم فرو می

دونه کنه، میاینکارش حساسم مدام تکرارش می

هاش لعنتی ترین نرمیه دنیارو داره و بهش اصرار لب

 داره.

 

از یه هاش به گوشم حس پرت شدن برخورد لب 

ده و لرزش تنم رو با پرتگاه خیلی بلند رو بهم می

هایی که هر دو بازوم رو از پشت گرفته مهار دست

 کنه.می

 

 دیگه چه شکنجه ایه؟این  
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شه ی گوشم باعث میهاش و برخوردش به اللهلب 

قلبم بازی در بیاره و من سرم رو شرم زده پایین 

 ندازم.می

 

 خوشگل شدی. -

 

دم، لذت و شرم رو منقطع بیرون می نفس حبس شدم

هاش مواد مذابه که حسیه که االن گرفتارشم و از دست

 سوزونه.بازوهام رو می

 

 من مثل همیشه... من... -
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کنه هاش خفه میحرفم رو با فشردن شاهرگم الی لب

 بندم.هام رو میو من چشم

 

 و سکسی.مثل همیشه خوشگل -

 

طاقتش رو ندارم چه  شه، منلبم زیر دندونم له می

 ده.رو شناخته که اینجوری عذابم می خوب من

 

 ها...خوام برم مهمونمی -
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ی بعدیش قابلیت نه و جملهکهاش مدام اللم میبوسه

هام رو بهش هدیه اینو داره که سمتش بچرخم و لب

 بدم.

 

و هاتخوشگل کردی... عطرت... خیلی لعنتیه... لب -

 سرخ کردی...

 

سه گفتن ندارم و در واقع مکث بین هیچی وا

هاش مثل یه شراب هزارساله هوشیاریم رو ازم کلمه

 ی حرفش مندامهچرخم اما اها میگرفته که تو آسمون

 کنه زمین.رو با سر پرت می

 

 عروسیه عمته؟ -
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خوام ازش جدا بشم که باز ادامه کنم و میاخم می"

رت چیه یه اما حاال که اومدی منم که لختم نظ "دهمی

 کم شیطونی کنیم؟

 

 کنم.تو یه ثانیه داغ می

زنه، شه با من داره مثل یه عوضی حرف میباورم نمی 

 کنه من واسه این اومدم تو اتاقش؟یواقعاً فکر م

 خاک بر سر من که اومدم ببینم چیکار داره.

 

کشم، واسه عصبی بازوهام رو از تو دستش بیرون می

تونستم کرد نمیه که اگه میکننگهداشتنم مقاومت نمی

 حتی یه قدم عقب برم.
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گیرم و صدام بلند م رو سمتش میانگشت اشاره 

یه که در موردم کرده، من یه شه، از خشمه از فکرمی

 دختر دم دستی نیستم.

 

زنی سپاس آخرین بفهم با من چطوری حرف می -

 بارت بود فهمیدی؟

 

 زنه.میهاش از دو طرف کش میاد و باز آتیشم لب

 

مدت زمان زومت زیاد بود گفتم شاید دلت شیطونی  -

 گم.دونی که نه نمیبخواد می
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 غرم:یوفتم و میزنم و سمت در راه مپوزخند می

 

هات جابه جا دونم تو واسه هر زنی هورمونمی -

 شه.می

 

 فقط تو. -

 

 شه با خارج شدنم و کوبیدن در.حرفش همزمان می

 

کشم، گفت فقط نفس عمیق می ایستم وتو جام می 

 من؟

 های دیگه؟اینبار نگفت زن 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ذارم م میهای آتیش گرفتههر دو دستم رو روی گونه

 رسه.بلندتر از حد معمول به گوشم می که صداش

 

 یه چیزی سرت کن همینجوری نرو پایین. -

 

ها سرازیر رم و از پلهبه در اتاقش چشم غره می

ی ای، چی شد من واسه های لعنتشم، چه دقیقهمی

 ؟تاب بودملمسش چقدر بی

 

هاش که هنوز شینه و جای لبدستم روی گردنم می

وای هنوز نرمیش رو حس کنم، سوزه رو لمس میمی

 کنم.می
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 ۶۰۵پارت#

 

 

 

**** 

 

 

کنار گندم روی تراس بزرگ پشت ساختمون نشستم و 

باربیکیو ی هستم که همراه هورتاش کنار خیره به مرد

دقیقاً سمت راستمون با چند متر فاصله ایستاده و 

 چرخونه.هارو روی آتیش میجوجه
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رو وارد یه  تونه خیلی راحت منانتخاب لباسش می 

کنم خواسته با دنیای رنگی عاشقونه بکنه وقتی فکر می

ه من ست باشه که تمام سفید پوشیده و از همین فاصل

 هم عطرش هوش از سرم برده.

 

کشم، خیلی عمیق، از ته ته قلبم نفس عمیق می

همونجا که عشق این مرد جوری توش لونه کرده که 

 کورم کرده.

 

عشقم چیز بدیه هر چقدر از معشوقت سنگین بشنوی 

ی لبش یا دو دقیقه دیگه با دیدن یه چین لبخند گوشه

مت رو یه لب تر کردن ساده و برقه خیسیش که چش

 ره هوا.ه میشزنه همه چی دود میمی
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خواد بدویی بری سمتش ولی کنم دلت میحس می -

 دو تا دلیل تو ذهنمه کدومش؟

 

چرخونم و حین دست کشیدن سرم رو سمت گندم می

 گم:به شالم واسه مرتب کردنش می

 

 چی؟ -

 

خیال به سپاسی زنه و بیگازی به خیار تو دستش می

خته های گداهارو روی ذغالخ گوجهکه حاال داره سی

 کنه.ذاره اشاره میمی
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کنم یا گم یه جوری بهش خیره شدی حس میمی -

و بکنی یا هاشو لبخوای بری بپری تو بغلشمی

هاش تا اون خوای بری با دمپاییت بکوبی روی لبمی

 و از صورتش پاک کنه که کم دلت بلرزه.لبخند جذاب

 

باز نگاهم رو به اون تندیس رم و بهش چشم غره می

ی دیوار اب که موهاش تو نور سفید چراغ گوشهجذ

ی دم، حاال لبخندش تبدیل به خندهدرخشه میمی

دونم هورتاش ریز ریز چی زیر دندون نما شده و نمی

گه که سپاس اخمو رو به خنده گوشش داره براش می

 انداخته.
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باط گرفتم ی اولت بیشتر ارتراستشو بخوای با گزینه -

 نیست.ولی خب دومی هم بد 

 

کشه و صداش رو پایین میاره تا احتماالً نفس عمیق می

 به گوششون نرسه.

 

و به اون پسر دم چون منم همین حسبهت حق می -

 عموی لعنتیش دارم.

 

زنن و من با لبخند کمی روی هر دو مرد قهقهه می

شینم و چشمکی بهش صندلی فرفرژه راحت تر می

 م:زنمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 تو چرا؟! -

و تختشی، تالفیشو دربیار دیگه اینقدر تو که هر شب ت

 ببوس که حسرت نمونه.

 

 کشه.باز آه می

 

 ترسم.ترسم نسیم خیلی میمی -

 

 از چی؟ -

 

از این همه دوست داشتن، خیلی عاشقشم اینقدر که  -

 و.بینم حتی خودمو نمیبه جز اون هیچکس

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ندازم، خب جذابش می و استیل نیم نگاهی به هورتاش

ی بارز یه مرد همه چی تمومه هورتاش نمونهحق داره 

 رو بکنی. از هر نظر که فکرش

 

خب این مگه بده عشق همینه دیگه چشمت فقط  -

 و؟اونو ببینه نه هیچکس

 

و خیلی آره همینه ولی نه واسه منی که هر کسی -

 دوست داشتم از دست دادم.

های لرزون و با چشمگیره دستم رو توی دست می"

و دیگه یم نکنه یه روز از خواب پاشمنس "گهمی

 هورتاشو نداشته باشم مثل مامان بابام، نکنه اونم بره؟
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 ۶۰۶پارت#

 

 

جوام و دستم رو روی دستش فشار لبم رو از داخل می

 دم:می

 

و به کام خودت تلخ چرا داری با این فکرها زندگی -

 کنی گندم؟می

شقشی، از زندگیت و داری، عاشقته عاتو هورتاش 

 لذت ببر.
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و یه روز نباشه همین تونه یه روز باشههر آدمی می 

 وم فردا باشم؟من، از کجا معل

شه با این فکر زندگی کرد که اگه بمیرم چی مگه می

 شه؟می

 

 دونم ولی دست خودم نیست.می -

 

 زنم:لبخند می

 

و ببین، سه سال با فکر اینکه گی. مندونم چی میمی -

و ندارم زندگی کردم، سه سال گفتم بیاد ه سپاسدیگ

 خواد ببین چی شد ما هر چی انرژیو نمیدیگه من
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گرده مثبت فکر کن تو منفی بفرستیم به خودمون برمی

و لذت ها باید کنار هم زندگی کنینو هورتاش سال

و عشق بگیرین، به مردن فکر ببرین، باید عشق بدین

جاش به این فکر کن  نکن به نداشتنش فکر نکن، به

ی خودت کنیش، چطوری که چطوری بیشتر شیفته

 بیشتر عاشقش کنی.

 

 زنه:ندازه و لبخند میین میسرش رو پای

 

ی مثل تو که با این خوشگلیت دل اون داداش بیچاره -

و وقتی کشهو بردی که هر دقیقه یه سرک اینور میمن

 شه؟بینه به درو دیوار خیره میو مینگاهم
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 گم:زنه و خندون میهام برق میچشم

 

 گی؟جدی می -

 

 ده:سرش رو به تأیید تکون می

 

خدا مثل همین االن یه جوری با چشم تنگ آره به  -

های شده نگاهش بهته که فکر کنم دمپایی الزمن لب

 سرخت.
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خندم، ذارم و پر عشوه تر میدستم رو روی لبم می

اره دلبری کردن حاال که نگاهش به منه چه اشکالی د

 واسش.

 

خواد اینجوری عشوه بریزی این پسره خب حاال نمی -

 مینجا از خجالتت درمیاد.ها میاد هحیا نداره

 

خوام دز شیطنتم دم و میسرم رو به تأسف تکون می

رو بیشتر کنم، اما صدای جیغ جیغ آرامش که همرام 

 ده.شن اجازه نمیسلطان خانوم وارد تراس می

 

 ابا؟سپاس ب -
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کنم، سپاس دوئه و من نگاهشون میسمت سپاس می

واسه  هاش روده و دستبادبزن رو دست هورتاش می

کنه، آرامش که الی آغوش کشیدن دلبرکمون باز می

کنه و ره صورتش رو غرق بوسه میبازوهاش فرو می

 تونه بشه.من لبخندم گشادتر از این نمی

 

ت داشتنی الهی قربونشون برم که اینقدر دوس -

 هستن.

 

کنم، از نظر من از دوست گندم رو تو دلم تأیید می

 داشتن خیلی اونور ترن.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

شینه و ظرف ساالد توی طان خانوم پیشمون میسل

 ذاره.دستش رو روی میز می

 

 چطورین دخترها؟ -

 

ی دیم و توجه من به مکالمهبا لبخند جوابش رو می

به قهقهه  شه که آرامشم روسپاس و هورتاش جمع می

 واداشته.

 

 زودباش ببینم، شرط شرطه. -

 

 بوسه:هورتاش لپ آرامش رو می
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رط قبالً به جا اومده ببخشید که دخترت بله، ولی ش -

 رو کول من بزرگ شده.

 

 زر نزن بابا. -

 

 گه.گزم، این چیه داره جلوی بچه میلبم رو می

 

 بابا زِل یعنی چی؟ -

 

 های عمو هورتاش.هیچی عمر بابا زر یعنی حرف -
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 کوبه.هورتاش شاکی مشتی به کتف سپاس می

 

 ت بکش.دی خجالاینا چیه به بچه یاد می -

 

 قبل از سپاس آرامش به حرف میاد:

 

 بابا عمو هوریش باز زِل زد؟ -
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 ۶۰۷پارت#
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زنه، گیرم و سپاس قهقهه میدستم رو جلوی دهنم می

دو نفری که پیشمن هم  عجیبه که خود هورتاش و این

 ریسه رفتن از خنده.

شه توی همین مدت چقدر آرامش شبیه باورم نمی 

 سپاس شده.

 

شی یا بیا هورتاش خان خوردی حاال اسب دخترم می -

 نه؟

 

 کنه.هورتاش تعظیمی می
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ان من مخلص پرنسسم هستم ولی خب سپاس خ -

 باشد تا پس از این.

 

 حاال شاید اجاقت کور بود. -

 

کنه و من گوشم رو با انگشت ینبار گندم جیع جیغ میا

 دم.فشار می

 

 گی دیوونه الل شی ایشاال.چی داری می -

 

ده و با خنده آرامش رو روی سپاس اهمیت نمی

 ذاره.های هورتاش میشونه
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و مسخره ترین جای این بازی دویدن هورتاش  

 صدای اسبی که پشت هم درمیاره.

م و آرامشم نفسش رفته بسکه ما از خنده ریسه رفتی 

 خندیده.

 

ی های خیس از خندهسلطان خانوم دستی به چشم

 کشه.زیاد می

 

 ها آماده نشد گشنمونه؟پسرها جوجه -

 

ایسته و حین دادن آرامش تو بغل سپاس هورتاش می

 ده:جواب می
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 الن میارم.ست زن عمو اآماده -

 

ی سپاس همراه آرامش کنارمون میاد و روی صندل

کنم و لپ شینه که دستم رو بلند میکناری من می

 کنم.آرامش رو نوازش می

 

 نسیم مامان بابا بهم قول داد فلدا بلیم شهل بازی. -

 

 زنم:لبخند می

 

 خوش به حالت دخترم. -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 تو هم بیا دیده. -

 

ه دست و پام رو گم شی سپاس باعث مینگاه خیره

رت آرامش کنم و خیره به صوکنم اما نگاهش نمی

 دم:جواب می

 

من فردا کلی کار دارم مامان شما دوتایی برین  -

 خوش بگذرونین.

 

دم، حتی اگه زنه و من اهمیتی نمیسپاس پوزخند می

کردم چون مطمئنم به کار نداشتم هم قطعاً رد می
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زد که نتونم یمحض پذیرفتنم یه جوری بهم نیش م

 سرم رو بلند کنم.

 

 ها کنارمون میاد.وجهباالخره هورتاش با ج 

 

ها، هر کدوم خوب پخته واسه بفرمایین اینم از جوجه -

 منه هر کدوم سوخته دستپخت سپاس خانه.

 

 شه:صدای سپاس بلند می

 

 عجب آدمی هستی تو. -
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 همینی که هست. -

 

م تا برای شندازم و مشغول میسرم رو پایین می

وع آرامش غذا بکشم و بقیه هم با شوخی و خنده شر

 کنن.می

 

خیلی وقت بود بدون تشنج یه شام ساده نخورده 

 بودیم خدایا شکرت....
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 ۶۰۸پارت#

 

 

*** 
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مهمونی امشب دلچسب اما خسته کننده بود. امروز رو 

کالً سر کار بودم و فردا رو هم سر کارم و هم دانشگاه 

 دارم، پس این خستگی زیادم دور از انتظار نیست.

 

خوام از کنار در اتاق کشم و میی بلند باالیی میخمیازه

الی در باز مونده نگاهم بهش  سپاس رد بشم که از

میوفته، پشت پنجره ایستاده و خیره به باغ با ژست 

همیشه جذابش مشغول دود کردن اون لعنتیه که من 

شه، حتی اون سیگار بدقواره شدیداً بهش حسودیم می

رو لمس کنه اما  ین منهای مرد خشمگتونه لبهم می

 تونم.من نمی
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که دستمه به چهار  ایهای خورد شدهبا ظرف میوه 

 کنم، نیمدم و خیره نگاهش میچوب در تکیه می

ست و اسلش سبز رنگش خیلی خوب به ش برهنهتنه

کنم زیادی پایینه چون کمر تنش نشسته، ولی حس می

ادتم لباس زیر مارکدارشم تو دیدمه و این باعث حس

 شه.می

ی اشیای این خونه از سپاس سهم دارن اال من و همه

 المانه ترین مجازات جهانه.این ظ

 

کنه و کام عمیقی از سیگاری که دستش رو بلند می

گیره و اونجوری دلفریب الی دو تا انگشتش گرفته می
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خوره، جوری که به یه چیزی توی دلم تکون می

 زنم.روبدوشامبر ساتن تنم چنگ می

 

من این مرد رو خیلی بیشتر از چیزی که به نظر میاد 

ش و کنایههاش رو، نیشم بدخلقیدوست دارم، تما

ها رو، من جوری عاشقش شدم که باید تو قصه

 ی زندگیم.ی زندگیه منه همهبنویسنش، سپاس همه

 

های پیچ درپیچش چرخ نگاهم رو روی جز به جز عضله

وچیک دقیقاً پشت دم و به رد سیاه رنگ خیلی کمی

کنم، رسم و اخم میگردنش روی ستون فقراتش می

 یگه چیه؟اون د

 چرا تا حاال ندیدم؟ 
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دم تتو باشه همیشه روی یعنی این لک که احتمال می 

 تن سپاس بود و من ندیدم یا جدیده؟

 

 یا بیا تو یا برو. -

 

هام بپره، وای خدا خیلی بد شه شونهصداش باعث می

کنم مگه پشتش به د دارم نگاهش میشد چطور فهمی

 من نبود؟

 

همیده پس بهتره خودم رو شه کرد فاما کاریش نمی

 ضایع نکنم.
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های پوست کنم و به ظرف میوهدر رو تا آخر باز می 

 کنم.ای که واسه خودمه اشاره میکنده

 

 خوری؟خواستم ببینم میوه میمی -

 

 چرخه.سمتم می

های من زوم اون و چشمکنه دست به سینه نگاهم می 

شه که چیزی تا ریختنش خاکستر سیگار سرخی می

مونده، نکنه بریزه روی پوستش آخه دقیقاً مماس با ن

 بازوشه؟

 

 ست؟این موقع شب وقت میوه -
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 دم.هام رو بهم فشار میلب

 

 مگه میوه خوردن وقت داره؟ -

 

 ندازه.نیم نگاهی به ساعت می

 

ست، وقت یه چیز شب وقت میوه نی ۱الاقل  -

 ست.دیگه

 

 گم:رم و متعجب مییه قدم جلو می
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 چیه؟ هوس چیزی کردی اگه بخوای...وقت  -

 

 کنه.حرفم رو قطع می

 

 گن هوس...بهش نمی -

 

 تونم بدم بهت.خب هر چی باشه من می -

 

همراه با پوزخند غلیظش پوک دیگه ای از سیگار تو 

جمع  هاش از دود غلیظشگیره، چشمدستش می

 سوزونه.شه و لحنش دلم رو میمی
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خوام، از من نمی دادنی که هست منتهی تو بدی -

تونه بده اونجایی که اینجا مزاحمی کس دیگه هم نمی

 ملتفتی دیگه؟
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 ۶۰۹پارت#

 

 

پرواش گاز شم و لبم رو از لحن بیمی متوجه منظورش

م و شه سکوت کنگیرم، اما منم نسیمم مگه میمی

 جواب ندم؟

 باید همین االن آتیشش بزنم تا اینجوری خوردم نکنه. 
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های ریز شده ندازم، با چشمنگاهی به سر تا پاش می 

 و صورتی که بهش نشون بده واسم مهم نیست.

 

ندارم، حتی اگه این  دروغه ولی قصد کوتاه اومدن 

ها طول بکشه اونی که قراره یه قدم برداره بازی سال

هام رو کردم و همین االن ن من تمام فداکاریاونه چو

با حضورم تو این خونه قدم بزرگم رو واسه دوباره 

 ساختن این زندگی برداشتم.

 

کنم منم چیز دادنی به تو ندارم، اصالً رغبت نمی -

 ه به انجامش، پس توهم نزن.بهش فکر کنم چه برس

زنم، و بودن باهات له له میفکر نکن دارم واسه لمست

اوصوالً هیچ زنی دوست نداره با مردی مثل تو که فقط 
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و داری هم خواب بشه، الاقل واسه جذب یه ظاهرش

 من اینجوری نیستم.

گیرم به ش مینگاهم رو از فک محکم شده "

شم، احمتم نمینترس مز  "دم های قرمزش میچشم

رم تو اتاق پیش دخترم تو راحت باش، اراده کنی می

 بیار شریک شو باهاش. ودهاونی که می

 

تأکید به دخترم فقط واسه اینه که یادش بیاد یه دختر 

داره و یه وقت واقعاً به سرش نزنه اینجوری نقره داغم 

 میرم.کنه، بودنش با یه زن دیگه... رسماً می

 

یگار رو توی زیر سیگاری خاموش باالخره اون س

کنم داره، خیره نگاهش میکنه و سمتم قدم برمیمی
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ایسته، ظرف زنه و پشت سرم میکه چرخی دورم می

دم و صدای ام فشار میتوی دستم رو الی پنجه

 ندازه.محکمش لرزه به اندامم می

 

گیرم پس واسه من کُری نخون، من اگه بخوام می -

خوای یا نه، واست جذاب می واسمم مهم نیست تو

هستم یا نه، دوست دارم واسه نطق بلند باالت کف 

ولی با همین لباسی که تنته مشخصه اونقدرها هم بزنم 

میل نیستی، مگه واسه تحریک من بیشتر گی بیکه می

ی سینه ای که تو و قفسهاز اون  پاهای خوشتراش

 دیدمه الزمه؟

هام اگه اصرار حرفنگاه صبحتم که مهر تأیید بود به 

 کنی شاید یه کاری واست کردم.
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شه و بهم مشت می ی لباسماراده دستم روی یقهبی

کنم، با یه نیم چرخ تو صورتش براق نزدیکش می

 شم.می

 

کنم این تویی که خیلی چیزها دلت اما من فکر می -

هات از دستت در رفته. دنبال و کنترل هورمونخوادمی

 چی هستی سپاس؟

کنی تا و مدام تالش میسوزونیو میهات منبا حرف 

و یست واضح حرفتو با تنم چفت کنی، بهتر نتنت

 شه باور کن.بزنی؟ هیچی از غرورت کم نمی

 

 کنه.لبش رو تر می
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چه تالش مسمر ثمری آفرین ولی مگه جدیده من  -

همیشه همین بودم به قول خودت یه آدم عوضی که 

گفتی دیگه یادت که و میهمینست همش دنبال رابطه

 نرفته؟

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

 

 وای اون گذشته رو هم بزنی؟ختا کی می -

گفتم عاشقت نبودم و میمن وقتی اون مزخرفات 

 کنی؟سپاس، چرا درک نمی
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هام ده و خیره به لبنگاهش رو توی صورتم چرخ می

 گه:می

 

 االن عاشقمی؟ -

 

دونه یه نگاه عمیق، یعنی نمیکنم فقط نگاهش می

 عاشقشم؟

 میرم؟بینه چطوری واسش مییعنی نمی

ا که همه چی گفتنی نیست، یه چیزهایی رو هم به خد 

باید حس کرد، باید از نگاه طرف خوند اما سپاس 

 خواد بفهمه.نمی
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 پرسی.و میشه این سؤالباورم نمی -

 

زنه و حین خاروندن ته ریشش چشمک لبخند می

 زنه.زی میری

 

 خیال اینا، نظر مثبتت؟حاال بی -

 

 کنم.هام رو تنگ میچشم

 

 ثبتم واسه چی؟نظر م -

 

 بریم تو تخت؟ -
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دم، دیگه بیشتر از این آب دهنم رو پر صدا فرو می

اینجا ایستادن جایز نیست این مرد خطرناکه، شدیداً 

خطرناک و سکسی حتی اگه یه قدم بهم نزدیک بشه 

دم و کاری که نباید رو از دست می من خودداریم

 شه، پس بهتره برم.می

 

اهمیت به رم و بییی غلیظی بهش مچشم غره

خوام از کنارش بگذرم که بازوم رو سؤالش می

و من حس  کشهگیره، سرش رو زیر گوشم میمی

کنم تنم آنی وارد یه کوره با باال ترین دمای ممکن می

 شه.می
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از کنارم فرار نکنی، چون فرار که یادت باشه بعد این  -

کنم یه شیرم که باید شکارت کنم، کنی حس میمی

کنم نسیم به جبران تموم اگه شکارت کنم لهت می

و تونستم با لذت ازت کام بگیرمهایی که میاون شب

 تو نذاشتی.
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 ۶۱۰پارت#

 

 

 

صدام واسه رسیدن به گوشش زیادی پایینه اما اون 

عزمش رو واسه شنیدن جزم کرده، سرم رو کمی 

 ششه.ی گوهام چسبیده به اللهچرخونم و حاال لبمی
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 مقصر سه سال نبودنت من نبودم. -

 

لرزه اما کنم حاال اونم مثل من صداش میمی حس

هام گوشش رو لمس کنه که کنار اصرار داره لب

 کشه.نمی

 

 آره ولی مقصر این چند ماه تویی. -

 

کنم جو میونمون دم حس میهام رو بهم فشار میلب

واد و خکشونه که سپاس میداره راهش رو به جایی می

سک خیمه شب من نه، اگه بمیرمم به این راحتی عرو

شم که فردا دقیقاً با همین مسئله خونم رو بازیش نمی

 کنم.تو شیشه کنه، پس حرف رو عوض می
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کشونی؟ من ببین یه کنجکاوی ساده رو به کجا می -

فقط خواستم بدونم اون رد کوچیک سیاه چیه پشت 

 گردنت همین؟

 

ی چند سانتی کشه و تو فاصلهسرش رو کمی عقب می

خوره و من دلم م و چشمم چرخ مینگاهش بین لب

های دخترکشش رو باز خواد با انگشتم اون اخممی

 کنم.

 

 پرسیدی که جواب ندادم؟ -

 

 زنم:لبخند می
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 گی؟االن پرسیدم می -

 

کنه و ده، کمرش رو صاف مینفسش رو بیرون می

تونم اون ی میکنه این یعنبدون حرف بهم پشت می

 تتو رو ببینم.

 

بلند تر از من هست که خوب نتونم قدش اینقدر 

ذارم و پایین ببینمش پس دستم رو روی کتفش می

کنه اما من واقعاً کشمش، خوبه که مقاومت نمیمی

دونم این ساعت شب چرا دیدن اون تتو اینقدر نمی

 واجب شده.
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 کنم.متعجب به اون چند تا حروف عمودی نگاه می 

 

(Насим) 

 

 ن دیگه چیه؟تونم تلفظش کنم ایحتی نمی

سرم رو از پشت جلو می برم و خیره به نیم رخ 

 گم:اخموش می

 

 تونم بخونم.چیه این سپاس؟ نمی -
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ندازه و تکونی به نیم نگاهی به صورت منتظرم می

ده که دستم پایین میوفته، واقعاً چرا تا االن تنش می

 آویزونش بودم؟

 

هاش رو تو جیب اسلشش فرو چرخه و دستمی سمتم

 کنه.یم

 

 ی روسیه.یه کلمه -

 

 خب یعنی چی؟ -

کنم، گاهی کنه که نیشم رو باز میفقط نگاهم می "

ره موقعیتم چیه و مرد روبه روم کیه، اوقات یادم می
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بگو  "کردیم؟مگه ما همین چند دقیقه پیش دعوا نمی

 دیگه جون نسیم؟

 

شه و انگار کالفه شده که می هاش عمیق تراخم

دزده، یه رگ درشت کنار صورتم مینگاهش رو از 

تپه و من دستم رو روی بازوش ش پر قدرت میشقیقه

 دم.نوازش وار تکون می

 

 سپاس... بگو دیگه یعنی چی؟ قبالً نبودا تازه زدی. -

 

کشه و حین پس زدن دستم سمت در هولم پوفی می

 ده.می
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 م شب خوش.خوام بخوابمی -

 

 نم.کم رو کج و کوله میو لوچهلب

 

 جنبه نداریا بگو دیگه. -

 

های کنه، چشمکنه و به در اشاره میدستش رو بلند می

درخشه و از الی فک قفل آبیش تو صورت سرخش می

 غره:شده می
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سه ثانیه وقت داری از اتاق بری بیرون اگه نری قلم  -

و التماست دم برداریذارم قدم از قشکنم نمیپاتو می

 مثل یه گرگ ندرمت تصمیم بگیر. کنه تاو نرم نمیدلم

 

اصالً نیازی به تصمیم نیست با عجله از اتاقش بیرون 

 بندم.زنم و در رو هم پشت سرم میمی

 

شد بگی شعور چی میسمت اتاقم راه میوفتم، بی  

شینه که معنیش چیه اما لبخندم اون موقعی رو لبم می

 گل عزیزم میوفتم.یاد گو

 

دارم شم و گوشیم رو برمیبا عجله وارد اتاق می 

ی چینم و ترجمههایی که دیدم رو کنار هم میکلمه
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ست و منی که با آوردن معنی روسی آخرین گزینه

کنم هزاران پروانه تو قلبم به پرواز درمیاد و بغض می

 شه.خدایا باورم نمی

 

(Насим )نسیم یعنی 

 

 شه ذوق مرگ نشم براش، اسم منگه میوای خدایا م

 و کرده روی تنش.رو تت

 

 آخ چرا یادم نبود عهدش با هورتاش رو؟ 

قرار بود عاشق که شدن اسم عشقشون رو تتو کنن  

 روی تنشون.
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شه خدایا چه حس خوبی دارم دلم داره زیر و رو می 

وای اسم منه حاال دیگه این بازی واسم جذاب تر 

رو دوست داره بچرخ تا بچرخیم  شه پس هنوز منمی

 د.....جناب نیکزا
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 ۶۱۱پارت#

 

 

*** 
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یه صبح کاریه دیگه رو با کلی انرژی شروع کردم البته 

 اگه استاد بهادری بذاره.

هاش بلند هست سرش راه میوفتم، اینقدر قدمپشت  

ی خدا با دوام، همیشهکه واسه رسیدن بهش تقریباً می

داره، واقعاً بیچاره اون زنی که باید اینو  همه دعوا

 تحمل کنه.

 

خب البته تجربه ثابت کرده مردهای خشن کنار 

هاشون لطیف ترین مردهای روی زمینن، مثل زن

 سپاس...
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ز دو طرف کش بیاد که یاد این میوفتم خواد انیشم می

 پرسم:اصالً چرا با این عجله دنبالشم و سؤالم رو می

 

 باید چیکار کنم؟ خب من االن -

 

ایسته و من واسه برخورد نکردن بهش جیغ آنی می

 کوبم.می کشم و پوشه رو محکم به سینهخفه ای می

 

 کنه:های ریز شده نگاهم میبا چشم

 

 چته؟ -
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کنم چند نفری که تو ندازم، حس میپایین می سرم رو

 هامه.اطرافمونن نگاهشون به من و گند زدن

 

 هیچی. -

 

 ده.تأسف تکون می سری به

 

تو قرار نیست کاری بکنی، میای تو جلسه مثل  -

و همراه بقیه با سهامدار کنیهمیشه نت برداری می

 شی.جدیدمون آشنا می
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 کنم.و تنگ میهام رزنه و من چشمپوزخند می

 

 شناسیم؟و میسهامدار -

 

 کنه.ش میکنه و دستش رو بند چونهسؤالی نگاهم می

 

 باید بشناسم؟ دونمنمی -

 

 ندازم:شونه ای باال می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

البد  من چی بگم شما با کنایه گفتی گفتم -

 شناسیم.می

 

های بلند سمت ندازه و با قدمنگاهی به سر تا پام می

شه قدم مون اونجا برگذار میهااتاقی که جلسه

کنم و به محض وارد شدن دو داره، همراهیش میبرمی

تو اتاق به انتظار نشستن نفر اعضای هیئت مدیره که 

شن و من حین گوش دادن با دیدنمون از جاشون پا می

بندم و با یه به سالم و احوالپرسی بهادری در رو می

 یرم.گسالم کوتاه کنار بهادری پشت میز جا می
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دم آقای کمالی با اون نگاهم رو تو صورتشون چرخ می

و  هیبت مردونه و موی سفید بزرگترین فرد این جمعه

 آقای طالبی کمی سنش پایین تره.

 

ی بهادری هستن و استاد با جفتشون تو سکوت خیره 

 کنه.لحن خاصش شروع به صحبت می

 

خب شرکای گرامی اینجا جمع شدیم که عضو جدید  -

 ت مدیره رو بهتون معرفی کنم.هیئ

 

کشه آقای کمالی دستی به سیبیل پر پشت سفیدش می

 تیش داره.هاش نشون از نارضایو اخم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

مگه هیئت مدیره نباید سهامدار باشه کسی از این  -

 و فروخته؟جمع سهامش
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 ۶۱۲پارت#
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دونم که اون دم، مینگاهم رو به آقای طالبی می

مقداری از سهامش رو فروخته، دلیلش هنوز معلوم 

نیست اما خب حتماً قانع کننده بوده که دست به این 

 کار زده.

 

 فروختم کمالی جان. من -

 

 گه:کنه و کمالی با بهت میبهادری اخم می

 

 تو فروختی؟ تو مگه نیاز مالی داشتی؟ -
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و کار کشته نه ولی حس کردم وجود یه نیروی جدید -

 تونه تو ارتقاء شرکت مناسب باشه.می

 

کشه و به صندلی چرم مشکی که روش کمالی پوفی می

 ده.نشسته تکیه می

 

همون روز اول  این نیروی کارکشته خب کجاست -

 دیر...

 

با باز شدن در و وارد شدن فردی که با دیدنش نفسم 

ده و من اینقدر ماتم شه، ادامه نمیتو سینه حبس می
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خوره و صدای رساش که خودکار توی دستم زمین می

 پیچه.تو اتاق می

 

خوام بابت تأخیرم سپاس نیکزاد سالم عذر می -

 ید.هستم سهامدار جد

 

شن و من عین جنازه تو جام پا میهمه از جاشون 

 ساکنم، سهامدار جدید خدایا اینجا چه خبره؟

 

ده و به سپاس جلو میاد و با تک تکشون دست می

رسه، دستش رو با بهادری که کنار من ایستاده می
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کنه و من نیش زبونش و نگاه مکث سمتش دراز می

 گیرم.خشنش رو خوب می

 

 واه.تاد بهادری... خیرخخوشبختم اس -

 

های توی هم دستش رو فشار استاد با همون اخم

فهمم، بهادری ده، االن معنی اون پوزخندهارو میمی

کرد من دونست و فکر میرو می اسم شوهر سابق من

 در جریانم وای خدایا...

 

 همچنین. -
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شه، نگاه آبیش رو به من دست سپاس که آزاد می

 گه:یت میم با جدباز مونده دوزه، رو به دهنمی

 

 رنگتون پریده خانوم بهتره کمی آب بنوشین. -

 

کشم و دهنم رو شینه و من باالخره نفس میمی

شم و حین برداشتن خودکارم از روی بندم، خم میمی

ی بهادری که با خشم به منه رو حس زمین نگاه خیره

 کنم.می

 

چه دلیل  قطعاً به خاطر این حجم از گند زدنه وگرنه

 تونه داشته باشه؟یدیگه ای م
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شینم و جرأت نگاه کردن به مرد روبه سر جام می

 کنه؟روییم رو ندارم، سپاس اینجا چیکار می

خیال من شده و خدایا چه ساده بودم که فکر کردم بی 

احتماالً دیگه کاری به کارم نداره اما حضورش اینجا 

با خیال راحت ده قرار نیست من سر این کار نشون می

و برم از این به بعد حواسش شش دنگ به منه و بیام 

ها و مشکالتی که تونم تعداد دعوامن از همین االن می

 خواهیم داشت رو بشمرم.

 

 شه:با صدای بهادری توجهم بهش جلب می
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تونم بپرسم دلیل اینکه ما رو برای همکاری می -

ما  تون به موضوع کاریانتخاب کردین چیه، رشته

 خوره؟می
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 ۶۱۳پارت#

 

 

 

کنه و مثل همیشه با اعتماد سپاس گلوش رو صاف می

کنه و نگاه من برق به نفس شروع به حرف زدن می

 کنه.طالیی تو گردنش رو شکار می زنجیر
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من کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دارم فکر  -

و صادرات خیلی راحت بتونم کنم واسه وارداتمی

و کارم ربطی به اینجا نداره هتون کمک کنم، شرکتب

و تونه تو ارتقاء شرکتتون اولین حرفم میاما سرمایه

 بزنه.

 "کنهمیبا انگشت اشاره به طالبی اشاره "

آقای طالبی در جریانن تعداد زیادی قطعات سفارش 

 دادیم که تو گمرک منتظر ترخیصن.
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اون سرش رو ندازه و بهادری نیم نگاهی به طالبی می

ده، خدایا سپاس فکر همه جاش رو به تأیید تکون می

 کرده که به این زودی کلی سرمایه ریخته تو بازار.

 

ین که اینجارو واسه خب یعنی شما یهو تصمیم گرفت -

و به لطف سرمایه تون مارو بکشین کار انتخاب کنین

 باال؟

 

این رسماً یه دوئله وقتی اینجوری خصمانه تو صورت 

 کنن.هارو ادا میکنن و جملهنگاه می هم
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کنم آوردن اون همه سرمایه تو شرکت فکر نمی -

و جواب و ارتقاء کاریتون احتیاج به این همه سؤالشما

 شته باشه.دا

 

کنیم اینطور و به چه دلیل کار میما باید بدونیم با کی -

 نیست؟

 

 ده.سپاس سرش رو تکون می

 

 حتماً به شما خواهم گفت. ودرسته منم ریز دالیلم -

مند شدم اما فعالً همین که بدونیم به کارتون عالقه

 .کافیه
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کنه و سپاس با لبخند خیره استاد بهادری سکوت می

 که کمالی به حرف میاد.بهشه 

 

های گمرک آقای نیکزاد گفتین منتظر ترخیص جنس -

 هستین؟

 

کشه و سرش رو به سپاس دستی به آستین کتش می

 کنه.د باال پایین میتأیی

 

بله فقط امضای آخر پسر شما مونده، پسرتون  -

 هستن دیگه اگه اشتباه نکنم؟
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و مستیقم بله پسر منه قراره امروز از مسافرت برگرده -

ها فردا ترخیص جنس بره سراغ کارهای عقب افتاده

 شن.می

 

 خوبه چی بهتر از این. -

 

 جازه.م برسم با اخب پس من برم به جلسه -

 

شه طالبی هم به تبعیت ازش کمالی که از جاش پا می

 گه:ایسته و روبه سپاس میمی
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امیدواریم این شراکت طبعات خوبی واسه شرکت  -

 شه با اجازه.داشته با

 

خیره بهشونم تو سکوت محض من هنوز گیجم، هر دو 

گیرن و از دن و همونجوری جواب میسری تکون می

 رن.اتاق بیرون می

 

های توهمی که قصد باز شدن نداره از ستاد با اخما

 شه.جاش پا می

 

امیدوارم شراکت از روی خیر خواهیتون واسمون پر  -

 سود باشه.
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به این نزاع لفظیه و امیدوارم سپاس پر استرس نگاهم 

زنه به این پی اینبار رو سکوت کنه ولی با حرفی که می

ی هبرم که سپاس هیچوقت قرار نیست مالحظمی

هیچی رو بکنه یا الاقل واسه یه سری چیزها چند تا 

های بهادری کوبنده دروغ مصلحتی بگه، خیره تو چشم

که حس  گزمده و من لبم رو اینقدر میجواب می

 گیره.کنم طعم خون میمی

 

ی شراکتم از روی خیر خواهی نبود اولیش عالقه -

و شدید همسر سابقم به حضور توی این شرکت بود

میش این که همکار شدن با مردی مثل شما که دو
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های مطلقه رو واسه اعتماد به نفس دادن دست زن

 گیرن بود.بهشون می
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 ۶۱۴پارت#

 

 

خوام آب بشم و برم تو زمین شنوم و از خجالت میمی

 زنه؟هارو میفچطور این حر

 

چرخه و بهادری واسه یه لحظه شوکه سمت من می

 کوبه.شت چند ضربه به میز میبا انگسپاس 
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زنم به من نگاه دم وقتی باهات حرف میترجیح می -

 کنی.

 

حدسم درست بود سپاس اینجاست تا لذت کار کردن 

کنه و خوبه که رو بهم زهر کنه، بهادری نگاهش می

فهمه سپاس اینجاست تا با اون ده انگار میجواب نمی

 ه.کنمی مشاجره کنه، با دست به من اشاره

 

خوش حالم از آشناییون جناب نیکزاد هر چی که باید  -

مونه ده سؤالی نمیو نسیم بهتون توضیح میبدونین

 اگه موند من در خدمتم با اجازه.
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مشت شدن دست سپاس و صدای روی هم کشیدن 

های استاد لبخند فکش بعد جاری شدن اسمم رو لب

 ن دوئلشونه و من واسه تموم شدن ایکنج لبش می

 گم:می

 

 دم شما بفرمایید.من براشون توضیح می -

 

های ده و با قدمکنه سری تکون میدیگه صبر نمی

 شه.بلندش از اتاق خارج می
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سپاس نگاهش رو با پوزخند از دری که بیشتر از حد 

 ده.گیره و به من میلزوم کوبیده شده می

 

با واسه گفتن یه کلمه که بتونم خودم رو آروم کنم 

 م تو جنگم اصالً چی باید بگم؟خود

رفته سهام این شرکت رو خریده خدایا یه آدم چقدر 

 تونه آزار دهنده باشه.می

 

 سرخ شدی بگو تا نترکیدی؟ -

 

شه و با کف دستم روی میز طاقتم با متلکش تموم می

 کوبم.می
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 این مسخره بازیت یعنی چی سپاس؟ -

 بشه؟ واسه چی سهام اینجارو خریدی که چی 

 

کشه و حین خیال دست به آستین کت مشکیش میبی

 گه:از جا پا شدن می

 

و ابرو مشکیت گفتم دختر و به استاد چشمدلیلش -

 جون، دنبال چیز اضافه ای نباش.
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این چه تأکیدیه روی چشم و ابرو مشکی بودن استاد، 

واسه دومین باره که دست گذاشته روی این مسئله 

 یعنی چی آخه؟

 

ه میوفته و من با عجله راهش رو سد در را سمت

 کنم.می

 

کنم فقط واسه گند کنم سپاس، باور نمیباور نمی -

 و خریدی؟و کارم سهام این شرکتزدن به من

 

ی لبش ده و گوشهنگاهش رو از سر تا پام چرخ می

 ره...باال می
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ها که گاهی اوقات واسه از چشم افتادن بعضی آدم -

عمیقه باید مدام جلوی چشمت خیلی  جاشون تو قلبت

و روزی چند بار پی به و ببینیباشن، تا یه چیزهایی

 حماقتت ببری.

 

شن و به نفس نفس میوفتم، هام مشت میدست

کنه و رو پشت گردنش تتو می مریضه مگه نه اسمم

زنه، آخه من چطوری اینجوری با زبونش بهم نیش می

 شه؟آروم باشم تا این مرد باز جذبم ب
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هایی که اینجوری به ی حرفیه روزی به خاطر همه -

دی سپاس اون و شکستی تاوان پس میخاطرش دلم

 روز خیلی دیر نیست.

 

ده، شه و فکش رو بهم فشار میهاش توی هم میاخم

 حقیقت تلخه مگه غیر اینه؟

 

و بگو باید برم کار دارم چیزهایی که باید بدونم -

 نسیم.
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م بهتره به خودم بقبولونم دن میسری به تأسف تکو

که سپاس دیگه اینجاست و باید به چشم رئیسم 

 بهش نگاه کنم.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

 

 

 ۶۱۵پارت#

 

 

 

*** 
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چقدر وقتم الکی به خاطر هیچی تلف شد، وقتی سپاس 

زدم سرش خان نیکزاد تموم مدتی که داشتم حرف می

تو گوشی بود و حاضرم قسم بخورم حتی یه کلمه از 

 رو نفهمید.هام حرف

 

اینقدر که بعد یه اعصاب خوردی حسابی اتاق رو با  

چند تا متلک نون و آب دار که جوابش یه پوزخند غلیظ 

ترک کردم و االنم با اخم روی صندلیه چوبیه کنار  شد

میز منشی نشستم تا یه کم اعصابم آروم بشه و برم 

ی کارهای امروزم البته اگه این منشی حراف سراغ بقیه

 ر دستم بذاره.کنا

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ها گم نسیم این سهام دار جدیده عجب کراشیهمی -

 دیدی؟

 

و  کنم و نگاهم رو از گوشیمهام رو ریز میچشم

عکسی که سلطان خانوم از آرامش حین شیطنت 

 دم.گیرم و به صورت الهه میفرستاده می

 

 سهام دار جدیده چیه؟ -

 

 .دهی حظ کردن تکون میسر و دستش رو به نشونه

 

 ها...ایکراش بابا کراش، عقب مونده -
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یعنی خدای جذابیت، همه چی تموم، خوشگل، خوش 

به بیست، قد بلند، هیکل، خوش لباس، صدا بیست، جذ

 ...های آبیچشم

 همچین مردی کراشه دیگه.

 

تونم چیزی شه، چقدر بده که نمیهام توی هم میاخم

 از نسبتم بگم اصالً چی بگم؟

ه ولی شوهرم نیست طالقم داده، لعنتی مبگم پدر بچه

 تو یه نظر چطور این همه جذابیت رو کشف کرده؟

خرفش چیزی چرا من اون اوایل به جز اخالق مز 

 دیدم؟نمی

 گه کراشه؟لعنتی به عشق من می 
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 نیست به نظرت؟ -

 

کنم با یه نفس عمیق خودم رو کنترل کنم، سعی می

کنم، دلم ش میکنم و نگاهی گوشیم رو قفل میصفحه

ی کوچیک روی بینیش خواد انگشت کنم و اون حلقهمی

رو به دردناک ترین حالت ممکن بکشم تا کنده بشه، 

 ها.کار و این مسخره بازی محل

 

 دونم دقت نکردم.چه می -
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شاید بد شانسیه که دقیقاً همین االن که صحبتشه از 

ش اتاق بیرون میاد و همون جور که نگاه به ساعت مچی

ی زرد رنگ تو دستش رو روی میز ندازه پوشهمی

تا دندونش رو به نمایش گذاشته  ۳۲منشی که 

 ذاره.می

 

و بگین ه وکیل آقای کمالی زنگ بزنینخانوم لطفاً ب -

 خوره به تعطیالت.فردا واسه ترخیص برن چون می

 

گم حتماً، روز اول کاریتون چشم جناب نیکزاد می -

 اینجا خوب بود؟
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جوام، حاال که این دختر اینجوری با رو از تو می لبم

کنه، تا حاال زنه نگاهم میدلبری داره باهاش حرف می

م حال بدم نداشتم، انگار تو چهره که وجود خارجی

ده، حاضرم قسم مشخصه که بعد یه لبخند جواب می

بخورم واسه حرص دادن منه وگرنه امکان نداره 

 م بگیره.سپاس به این راحتی با کسی گر

 

 با وجود همکارهای خوبی مثل شما قطعاً خوب بوده. -

 

 نیسم بیا کارت دارم. -
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فشار قوی تن سپاس  صدای استاد دقیقاً مثل یه شوک

کنم، حاال لرزونه و من این لرزش رو حس میرو می

منم که لبخند روی لبم دارم و سرم رو رو به استادی 

ی تو دستشه شهکه تو درگاه در ایستاده و سرش تو پو

دونم مرد رو به روم رو آتیش دم و با لحنی که میمی

 گم:زنه میمی

 

 چشم اومدم شایان خان. -

 

ی سپاس از جام پا های به خون نشستهچشمخیره تو 

آخیش نقشه ای که واسه دق دادن من کشید شم،می

 یا شکرت.به خودش برگشت، خدا
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کنم، گوش باز میایستم و نیشم و تا بناکنار استاد می

ش به منه و احتماالً متعجب از صدا کردن نگاه خیره

ی حواسم به سپاسه، اسم کوچیکش، اما من همه

کنم و با یه نگاه آبیش رو روی خودم حس میسنگین

گم صدای تند شدن ضربان قلبش رو از چیزی که می

ی شنوم، من این مرد رو از حفظم همهخشم واضح می

 حرکاتش رو.

 

 نم کاری داشتی؟جا -
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 ۶۱۶پارت#

 

 

 

این استفاده نکردن از فعل جمع همون کبریت زیر 

اهمیت مثل همیشه جدی باروت سپاسه ولی استاد بی

 گه:می

 

دهارو ی استاندارو چک کن ببین همههای جدیدقطعه -

د بره کارخونه و هم چک کن امروز بایداره یا نه، تعداد

 ها بوده.دبه کنه ایراد از قطعه بعد سلیمانی نیاد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

یه تیکه از موهای سرکشم رو زیر شال مشکیم فرو 

گه تمام قصدم فهمم چی داره میکنم، من اصالً نمیمی

ترکوندن سپاس از حسادته کاری که خیلی راحت با 

 کنه.من می

 

م رم فقط تنها برچشم شایان خان همین االن می -

 شما نمیاین؟

 

ندازه، و نیم نگاه کوتاهی به سپاس میکنه باز مکث می

 سرش رو جلو میاره و صداش رو پایین:
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 ی شدیدی به اسم کوچیکم پیدا کردی؟امروز عالقه -

 

زنم و مثل کنم و لبخند خجالت زده ای مینگاهش می

 گم:خودش آروم می

 

 ناراحت شدین؟ -

 

خواستم اینقدرم نمیسرش پایین تر میاد وای خدا 

کنه، دیگه چرا زیر وره االن سکته میسپاس حرص بخ

 زنی استاد؟!گوشم حرف می
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و نشونه نگیر گاهی ش غیرتشواسه جلب توجه - 

 ده.اوقات جواب عکس می

 

خوام گزم میندازم و لبم رو میسرم رو پایین می

ی سپاس از همونجا جواب بدم اما صدای بهم ریخته

 ده.منشی اجازه نمیکنار میز 

 

 رحمانی... اووم... خانوم رحمانی.نسیم...  -

 

چرخونم، این با ابروهای باال پریده سرم رو سمتش می

دونه چی عجله واسه صدا کردنم چیه که انگار نمی

 صدام کنه؟
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کنه و به بینه گلوش رو صاف مینگاهمون رو که می

 شه و اینبار بدون تپق زدن جوابخودش مسلط می

 ده:می

 

 یح ندادین منتظرم هنوز.یه سری چیزها رو توض -

 

 کنه.استاد به سپاس اشاره می

 

 و راه بنداز بعد برو انبار.اول کار جناب نیکزاد -
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 چشم استاد. -

 

شه و قبل من سپاس با چند استاد داخل اتاقش می

ایسته که نیم قدم عقب قدم بلند چسبیده بهم می

شم کبوده و از الی فک قفل رم حاال صورتش از خمی

 غره:ا صدای پایین میشده ب

 

 گفت زیر گوشت؟ناموس چی میی بیمرتیکه -

 

آخ چه لذتی داره پس دادن اون پوزخندهای گاه و 

 گاهش.بی
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به شما چه ربطی داره شما با همکارهای جدیدت  -

 خوش باش.

 

شه و من به دیوار پشت سرم بیشتر بهم نزدیک می

ز الهه کنم، بجا نگاهم اطراف رو چک میچسبم و بمی

 هیچکس حواسش به ما نیست.

 

کنی آخ نسیم داری بدجوری خط قرمزها رو رد می -

تو باهاش حفظ کن کاری نکن اینبار به جرم قتل فاصله

کشم کشمش نسیم نزدیکت بشه میبیوفتم زندان می

 بفهم اینو.
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 هام خونهزنه که ترس تو چشماینقدر جدی حرف می

 غیرتش بازی کنم. کنه، حق با استاده نباید بامی

 

دیوونه نشو سپاس خودت گفتی دیگه چیزی بین منو  -

 تو نیست.

 

گیرم و به ش مینگاهم رو از پیشونی به عرق نشسته

دم، شه میهایی که داره زیر دندونش له میلب

 غره:می

 

ای ناموس دیگهبین منو تو نباشه، بین تو و هیچ بی -

 تونه باشه.نمیهم 
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 کنم االن بهترین راه فرار کردنه.گلوم رو صاف می

 

چیزی نمونده که نگفته باشم بهتون جناب نیکزاد  -

 رم به کارم برسم.می

 

کنم و سنگینی نگاه خشمگینش رو تا بهش پشت می

 کنم. گذشتن از پیچ راهرو روی خودم حس می
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 ۶۱۷پارت#

 

 

**** 

 

 

 

ت شده و شه تو دومین روزی که وارد شرکباورم نمی

بیشتر از یکی دو ساعت نیست که اینجا حضور پیدا 

 کرده، همچین دعوایی راه انداخته.
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هایی که دم، کارشکنیخب البته بهش حق هم می

زنه، ریزه و هیچکس حرفی نمیاعصاب همه رو بهم می

چون پسر جناب کمالی باعث و بانیشه و همه در 

ت کنن، اما خب سپاس آدم ساکبرابرش سکوت می

نشستن و حرف خوردن نیست، اونم وقتی این همه 

و هنوز ها کرده سرمایه گذاری واسه واردات اون قطعه

از گمرک ترخیص نشده چون کمالی کوچیک تشریف 

بردن سفر خارجه و وقت ندارن که دنبال کارها رو 

 بگیرن. 

 

نگاهم رو از وکیل کمالی که سپاس خوب از خجالتش 

 گیرم.در اومده می
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داد فشارش باز آشوبه نکنه با اون همه داد و بیدلم  

 بره باال؟

 نکنه باز خون دماغ بشه؟

 وز قرصش رو خورده؟اصال امر

 

جوام و یه بار دیگه نگاهم رو بین ی لبم رو میگوشه

زنه و در اتاقی که متعلق به وکیل که با تلفن حرف می

 دم.سپاسه چرخ می

 

یم آنی در رو باز خیال باشم پس تو یه تصمتونم بینمی

 شم.کنم و وارد اتاق میمی
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اون تو همون لحظه اول نگاهم روش قفل میشه، بعد  

جنجال بزرگی که راه انداخت دیدن این صورت به 

 ظاهر آروم باور کردنی نیست.

 

هایی که بهم دونم در کنار تمام اون زخم زبوننمی 

ا شدم مونم چرا پزنه و االنم قطعاً ازش در امان نمیمی

دونم که اصالً اومدم توی اتاقش، ولی خب اینو می

 طاقت نیومدن رو نداشتم.

 

رم، هیچ تغییری تو حالتی که ندم و جلو میبدر رو می

کنه، روی صندلی لم داده و به خودش گرفته ایجاد نمی

هر دو پاش رو روی میز گذاشته و دستش روی شکم 

 ست.هاش بستهقالبه و چشم
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دونم که رم، میکشم و جلوتر مینفس عمیق می

بیداره، قطعاً این ساعت از روز تو شرکت اونم بعد 

تونه ش رو زخمی کرده نمیکه حنجره فریادهایی

کنم جرأتم رو به دست خواب باشه، پس سعی می

 شه یه کلمه:ی تالشم میبیارم و همه

 

 خوبی؟ -

 

صداش خشدار تر از هر وقت دیگه ای به گوشم 

شه که درونم رو ای به پا میوی قلبم ولولهرسه و تمی

 کنه.طوفان می
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هام نیاز اتو زیر دندونهنه... از لحاظ روحی نرمی لب -

 دارم.

 

کنه که نگاهم کنه و من هاش رو باز نمیحتی چشم

 ذارم.های داغم میپشت هر دو دستم رو روی گونه

 

 من، من... اومدم که... -

 

کنه هاش رو باز میخره چشمکنه، باالحرفم رو قطع می

 کنه، داغ و سوزاننده.و نگاهم می
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ی من که اون دل بیچارهکنه و امان از لبش رو تر می 

 کوبه.و به در و دیوار میخودش

 

کردم واسه داشتن یه نیم هیچ وقت فکرش رو نمی 

 نگاه از این مرد اینجوری به تکاپو بیوفتم.

 

گفتم چطوری آروم  و آروم کنی دیگه، بهتاومدی من -

و شروع اهلل، روی پاهام بشینشم، اگه هستی بسممی

ون چون اون عطر مزخرفی که کن، اگه نیستی برو بیر

مو تحریک زدی بیشتر از اون یارو داره اعصاب نداشته

 و خورد کنم.کنه تا هر چی تو این اتاق هستمی
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 شم.کنم و دست به کمر میاخم می

 

کنه اونوقت عطرم اذیتت نمی اگه بشینم روی پات -

 کنه؟اینجا بودنم بدون نزدیک شدن می
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 ۶۱۸پارت#
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ده و پاهاش رو از روی میز زمین سرش رو تکون می

 ندازه.می

 

هایی که رفته زیر و دستهاتروی پام بشینی لب -

مم و احتماالً جاهای دیگهکنهو پرت میلباست حواسم

فهمی چی بازش کنم یا خودت می قراره لمست کنه،

 گم؟می

 

 توپم:دم و عصبی میفکم رو بهم فشار می

 

 کنی.متنفرم از اینکه به من با این دید نگاه می -
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 کنه.ی جلوی دستش رو باز میزنه و پوشهپوزخند می

 

 نگاه کنم!؟ انتظار داری به چه دیدی بهت -

یادمه،  ومتأسفم که از اون ازدواج یه ساله فقط همین

های زوری که از طرف من بود چون تو هیچوقت رابطه

 مایل به انجامش نبودی.

 

رم و تونم عصبی بشم، جلو میدیگه بیشتر از این نمی

کوبم که نگاه پر اخمش روی کف دستم رو به میز می

 شینه.دستم می
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ی مزخرف که من ه خاطر یه کینهنمک نشناسی، ب -

زنی به زندگیمون، یتوش مقصر نبودم داری گند م

هامون زوری بود چون ازت متنفر اصالً آره... رابطه

هات بدم میومد، االنم که دقیقاً بودم، چون از اخالق

شدی همون سپاس اعصاب خوردکنی که ازش بدم 

 میومد.

 

های به چشمی کشه و خیرهنگاهش رو از دستم باال می

شه، فکش اینقدر محکم شده که م میخون نشسته

 پیچه:دای ساییدگی دندونش تو گوشم میص

 

تونم ازت داشته باشم ای من میکینه؟ چه کینه -

 نسیم؟
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و ندیدی، هیچوقت درکم و ندیدی، تالشمهیچوقت من

و ی مثبت رفتارهامنکردی، هیچوقت نخواستی جنبه

ش ش به سینهگشت اشارهبا ان "و ببینی هامحرف

 "کوبهمی

ی ن اینم، یه آدم دیوونهبه من نگاه کن نسیم... م

اعصاب، تو فکر کن مریضم، تو فکر کن باید تو بی

ی زنجیری تیمارستان بستری بشم، با این دیوونه

 همونجوری که باید رفتار کن.

شم منو بساز جای خراب کردنم من همون خمیری می

خوای ازم ونی همونی که میتکه تو ورزدادن می

دی تو ترجیح میگم بسازی... هه... چی دارم می

 ت.بهادری زیر گوشت زر زر کنه نه پدر بچه
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هاش رو قبول دارم بارم، حرفکنم ولی نمیبغض می

دم، منم این وسط درک نشدم اما بهش حق نمی

 هیچوقت درک نشدم.

 

گفتی به تو درکم کردی؟ تو بهم حق دادی؟ تو یه بار  -

خاطر این دختری که با شنیدن صدای بلندم به گریه 

باشم؟ نه  کنه فقط یه کم آرومو وحشت میمیوفته

نگفتی سپاس، به جاش تا تونستی زخم زبون زدی، دل 

شکستی باشه نوش جونم اشکالی نداره، در مورد 

و شکستم، ولی اگه بازم دم غرورتطالق بهت حق می

و جدایی بمونم زندگیمههات که تو دو راهی چشم

اس اما در مورد کنم سپو انتخاب میهمون راه قبلی

بهادری منی که به خاطر تو از خودم گذشتم به خاطر 
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و نکن یه سیبل گذرم پس بهادریهیچی از تو نمی

 دارت.های زهرواسه شکلیک حرف

 

زنه روبه روم با شه و میز رو دور میاز جاش پا می

ایسته و با کنار دادن دو طرف های توی هم میاخم

 کنه.فرو میکتش دستش رو تو جیب شلوارش 

 

 و هیچوقت قرار نیست بخوای نه؟سپاس بدون چشم -

 

 گم:هاش میصدام رو پایین میارم و خیره تو چشم

 

 خوای؟و مینسیم بدون چشم -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 مون یه وجبه.داره، حاال فاصلهیه قدم دیگه سمتم برمی

کشه و خیره به جیبش بیرون میدست راستش رو از  

م یه قلب فرضی ینهی سش روی قفسهانگشت اشاره

 کشه و من تنم به رعشه میوفته.می

 

 خواست.و میسپاس قلب نسیم -

 

 لرزه.می دم و حاال صدامآب دهنم رو پر صدا فرو می
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 خواست؟می -

 

دور زدن  کنه، حینکنه و بهم پشت میباز اخم می

 گه:شستن با صدای محکمی میمیزش واسه ن

 

اش ببند تا اعصابم برو بیرون درم پشت سرت یو  -

تونی تحریک نشه که اگه بشه فقط تویی که می

 آرومش کنی.

 

 کنم.هام رو مشت میدست
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های از روی خشمم رو کنم و نفسبا خشم نگاهش می

تونه اینقدر اعصابم رو دم لعنتی چطوری میبیرون می

 خراب کنه.

 

 و اعصاب ترین آدم زندگیمی.ر -

 

شه و راست مایل میشینه و لبش به روی صندلی می

 رم.ایش چشم غره میمن به اون لبخند سکته

 

تو هم سکسی ترین فرد زندگیمی تشریف ببر بیرون  -

 با کمالی جلسه دارم.
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های بلند از کوبم و با قدممشتم رو روی رونم می

ی توانم رو با همه خوام درزنم، میاتاقش بیرون می

ندمش، از این شه آروم بببکوبم اما تهدیدش باعث می

گه رو مرد هیچی بعید نیست، ثابت کرده چیزی که می

 کنه پس بهتره به پاش نپیچم.عملی می
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 ۶۱۹پارت#
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به محض بستن در پشت سرم با استاد بهادری چشم 

 شم.تو چشم می

کنه بینه، با دست اشاره مینگاهم رو که به خودش می

 سمتش برم.

 

ی ای که همهو میز منشی و الههنگاهی به سمت چپ  

افتم، اد راه میو سمت استندازمحواسش به ماست می

 کنه داخل بشم.کنه و اشاره میبدون حرف در رو باز می

 

کنم و وارد اتاقش هام رو توی هم قالب میانگشت 

 شم.می
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طرح گند زدم که االن  خدایا باز چی شده توی کدوم

 باید باز خواست بشم؟

 

شنوم، گردنم رو سمتش ی بستن در رو که میصدا 

 م.کنچرخونم و نگاهش میمی

چرخونه و از خیلی عادی خودکار توی دستش رو می 

ده و شه، رو به روی من به میزش تکیه میکنارم رد می

 کنه، یه نگاه پر از نفوذ.دست به سینه نگاهم می

 

کنم به کشم و سعی میخجالت زده دستی به شالم می

 م مسلط بشم.خود
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 کنه؟چرا اینجوری نگام می

 کنم:ن باز میطاقت نمیارم و خیلی زود ده

 

 چیزی شده استاد؟ -

 

 گه:خیال میندازه و بیسرش رو باال می

 

 چرا از شوهرت جدا شدی؟ -

 

 شه:هام کمی تو هم میاخم
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 چه نیازی به دونستنش هست؟ -

 ؟کنم این سؤال خیلی شخصیه اینطور نیستفکر می 

 

 ده:باز سرش رو تکون می

 

با وجود این  خوام بدونمسؤال خیلی شخصیه اما می -

همه عالقه واسه جلب توجه هم دیگه چرا از هم جدا 

 شدین؟

 

ندازم، چقدر بدم میاد دستم جلوی سرم رو پایین می

 ست.همه رو شده
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ما با هم مشکلی نداشتیم جداییمون اجباری بود ولی  -

و انگار سپاس دیگه به ا شدیمخب در هر صورت جد

 ای نداره.من عالقه

 

جاست رحمانی، مردی که من دارم اشتباهت همین -

 وار عاشقته.بینم دیونهمی

 

زنم اونم عمیق و دست خودم نیست که پوزخند می

 پرصدا.

 

ش شناسین استاد پس از عالقهو نمیشما سپاس -

 حرفی نزنین.
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 :دهخیلی جدی تر از قبل ادامه می

 

کدوم مردی واسه زنی که عاشقش نیست میلیاردی  -

 تی اصالً نیازی بهش  نداره؟کنه وقهزینه می

و باز کن دختر جون اگه هنوز دوسش داری هاتچشم 

دونم داری با لجبازی خرابش نکن، مگه یه آدم که می

 و داره؟چند بار شانس با عشق زندگی کردن

 

 شینه.درد می اینقدر که به گزملبم رو بیشتر می
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خواد، اون پسم و کردم اون نمیمن تمام تالشم -

 زنه.می

 

و انگولک پس تو هم صبر کن، لجبازی نکن، غیرتش -

نکن، روی یه خط صاف باهاش برو جلو ببین چی 

شه، همیشه هر دو طرف نباید منم منم کنن، حاال می

هایی که این بار تو نیم من باش شاید از تعداد فحش

 ده کم بشه.می به من

 

آب گیرم، لبخند داره ولی من سرم رو با ضرب باال می

 نالم:شم از خجالت و میمی
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 ده که...استاد؟ فحش نمی -

 

ندازه و حین رفتن پشت یه تای ابروش رو باال می

 گه:میزش می

 

 ناموس فحش نیست.دونستم بیچه جالب نمی -

 

 خ سپاس.میرم، خدایا شنیده آدیگه االن رسماً می

 

 استاد من... -
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دن دم دیهیشش... مهم نیست، من بهش حق می -

و به عشقت با یکی دیگه خیلی درد داره، برو سر کارت

و باز هاتهام فکر کن، خالصه بود ولی مهم، چشمحرف

کن دختر به خاطر آرامش زبون به دهن بگیر، واسه 

ی یه زن که تو ساخت این زندگی هیچکس به اندازه

 ی قدرت نداره پس از قدرتت استفاده کن.باش

 

تکون سر تأییدش  کشم و بافقط نفس عمیق می

کنم، حرفی ندارم که تو جوابش بزنم قدرت دست می

 منه؟ فکر نکنم.

 

 برم استاد؟ -
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 برو. -

 

گیرم و از اتاقش بیرون نگاهم رو از صورتش می 

 زنم.می
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 ۶۲۰پارت#
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 کوبم.بهم میعصبی در ماشین رو 

موضوع این یارو کمالی اینقدر اعصابم رو بهم ریخته 

که کنترلم رو از دادم و باز فریادم امضای شخصیت 

 خشنم شد تو محل کار جدیدی که موقتی بود.

 

بشم و شر قطعاً از امن بودن جاش که مطمئن 

هارو از سر نسیم کم کنم، اون سهام به نام مگس

دنبال کار خودم رو  شه و من مثل همیشهنسیم می

 گیرم.می
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دم، زنم و پام رو روی پدال گاز فشار میاستارت می

گندت بزنن سپاس تموم کن این کینه ای که داره 

 سوزونه.خودت رو از ریشه می

رم تا پیغامی که داکشم و گوشیم رو برمیپوفی می 

 اومده رو باز کنم پیغام از محمده.

 

 یا خودم برم؟( ری سراغش)داداش چیکار کنم می

 

نه دیگه تحمل روبه رو شدن با اون حیوون رو ندارم، 

ی کافی داغون و بهم ریخته هست زندگیم به اندازه

 تحمل دردسر جدید ندارم.

 کنم.پس تایپ می 
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نظیم کن، پشیمون شدم و ببر شکایتم ت) محمد مدارک

 و ببینم.(ی نحسشخوام دیگه قیافهنمی

 

و سمت شرکت راه میوفتم که  زنمبریدگی رو دور می

 ده:جواب می

 

 کنی برادر.)بهترین کارو می

هاست و بکنی پشت میلهزودتر از چیزی که فکرش

 خیالت راحت(
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خوام با یه لبخند عصبی جواب بدم که گوشی زنگ می

ی هورتاش خیلی زود جوابش ا دیدن شمارهخوره، بمی

 دم:رو می

 

 جان؟ -

 

ز خشم هست که من با صداش اینقدر جدی و پر ا

کنم تا مطمئن بشم شک یه بار دیگه به گوشی نگاه می

 زنه.این هورتاشه که حرف می

 

 .خوریات یه چیز دیگه هم اضافه شد آفرین به گوه -
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 کنم.رک میی خیابون پاماشین رو بهت زده گوشه

 

 باز؟ گی چیکار کردمچی داری می -

 

اس، حیف اون تونم بگم خیلی آشغالی سپفقط می -

 ذارم.و بچه که کنار تو باشن دیگه بخوانم من نمیزن

 

دیگه داره شورش رو در میاره با خشم مشتی به فرمون 

 شه:ی ماشین اکو میکوبم و صدام تو فضای بستهمی

 

 ؟زر نزن بگو چی شده -
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ش دنیا رو روی سرم خراب کنه و جملهکمی مکث می

 کنه.می

 

و پسرت منتظرتن آفرین ونپاشو بیا شرکت کتی ج -

گیره یه سال از آرامش زنی میکمر خوبی داری می

 بزرگتره.

 

تند شدن آنی ضربان قلبم، گیج رفتن سرم و نبض 

های سرم تو یه لحظه اتفاق میوفته و زدن تمام رگ

شه و گلوم از ونی که از بینیم جاری میحجم زیاد خ

 طعم تلخش به خس خس میوفته.
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 کتی؟

 

 گردم با یه سورپرایز جذاب(برمی ) به زودی

 

این خط از یادداشتش مثل فیلم که روی تکراره مدام 

فهمم ره و میاد و من دیگه نمیجلوی چشمم می

گه، گوشی رو روی صندلی پرت هورتاش چی می

تونم لرزششون رو مهار ایی که نمیهکنم و با دستمی

شم ککنم و قرصم رو بیرون میکنم داشبورد رو باز می

تا بتونم یکیش رو از جلدش خارج کنم و تو دهنم 

بذارم، چندتاشون کف ماشین میوفته و لعنت به من و 

رو بکشه و قطعاً  تونه مناین ضعفم، فقط یه چیز می
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شه من نسیم رو کنه اینکه اگه راست بااین کار رو می

 واسه همیشه از دست دادم.

 

 دهمیچند تا نفس عمیق و پاهام که گاز رو فشار 

تا منو به شرکت برسونه و صد در صد خون کتی رو 

بریزم، بعد سه سال بعد اون همه بدبختی اینه 

یکی دیگه رو  ی حرومسورپرایزش که احتماالً نطفه

 ببنده به ریش من؟

 .کشمکشمش، قطعاً میمی 
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 ۶۲۱پارت#

 

 

** 

 

ت کنم و خودم رو داخل پردر شرکت رو با لگد باز می

برام مهم  کنم االن دیگه آبرو و پرستیژ کاریممی

کشه و من حالم از بوی نیست، گردنم مدام تیر می

ی لباسم رو رنگین کرده بهم خونی که قسمت جلو

پره و خوره، منشی با دیدنم وحشت زده از جا میمی

 غرم:من با صدای پایینی می
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 کجان؟ -

 

انگار صدای اینقدر ترسیده که قدرت حرف زدن نداره، 

یده که سراسیمه باز شدن در به گوش هورتاش رس

بیرون میاد و با دیدن سر و وضعم فقط یه لحظه 

بینم اما چیزی که شنیده ش مینگرانی رو تو چهره

 خیال بگه:اینقدر وحشتناک هست که بی

 

 هوار نکش رفت. -
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رم و لگد بعدیم رو به گلدون های بلند جلو میبا قدم

کوبم، گلدون چپه یا کنار میز منشی میبزرگ سانسور

شه و فریادم ستون شه و خاکش پخش زمین میمی

 لرزونه:این شرکت رو می

 

 یعنی چی که رفتن؟ -

 

کشه گیره و من رو سمت اتاق میعصبی بازوم رو می

دم و قبل از شیم با خشم به عقب هولش میوارد که می

خوابه و اینکه به خودم بجنبم مشتشه که روی فکم می

 چرخه:صورتم به چپ می
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زدم همون موقع که باید خیلی وقت پیش میاینو  -

رفتی سراغ اون دختر بدبخت واسه انتقام زندگی گوه 

هاتو یه نگاه خودت، اما االنم دیر نیست باز کن چشم

و گرفته بکن سپاس چه به این لجنی که تا گردنت

 خوری تو؟گوهی داری می

 

دم، ذارم و کمی ماساژش مییدستم رو روی فکم م

کنم به حرمت لی زیاده تالفی نمیضرب دستش خی

همون چند سال بزرگتر بودنش اما از الی فک چفت 

 غرم:شده می

 

 کجا رفتن؟ -
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زنه، حتماً انتظار داشت کالفه چنگی به موهاش می

مشتش رو تالفی کنم زد که من با کتک زدنش خشمم 

و فقط تنو بدن کتی رو خالی کنم اما نه این خشم 

 تونه آروم کنه.می

 

ی سه دونم با عجله اومد دست یه پسر بچهنمی -

ی توئه زنگ چهار ساله هم تو دستش بود گفت بچه

بزنم بیای تحویلش بگیری، گفت اطالع داری از 

و قبول کنی، و دیگه نوبت توئه که مسئولیتشوجودش

کار کردی و بهت زنگ بزنم رفت، چیاما تا بیام تو اتاق

 سپاس؟

 ی؟خیالش شدو بیبچه داشتی
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کنم یه لرزه، حس میی اعضای بدنم از خشم میهمه

ربات برنامه ریزی شده هستم که هر کس از راه 

کنه و من با گذشتن رسه یه آزمایشی روم پیاده میمی

شم، بچه، یه ی سخت تر از قبلی میازش وارد مرحله

ی بزرگ شده، بچه ی دیگه که چند سال بدون پدربچه

 شه؟من مگه می

 

گه چه بازیه من خیلی قبل تر از وقتی که رفتم این دی

سراغ نسیم کتی رو از زندگیم بیرون کردم این بچه 

کنم حتی ذهنمم دیگه مکث می"تونه از من باشه... نمی

 ی من باشه؟نکنه بچه "باهام همراه نیست
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شه لعنت بهش امکان نداره از من باشه، چطور می

 هام...نفهمیده باشم من تو رابطه

 

 حرف بزن الل شدی؟ -
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 ۶۲۲پارت#

 

 

 حرف بزن الل شدی؟ -
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رو از خیاالت عجیب غریبم  صدای بلند هورتاش من

ها روی مبل شه، مثل شکست خوردهکبیرون می

گیرم دیگه نایی شینم و سرم رو توی دستم میمی

های ی رگکنم همهیداد ندارم حس مواسه داد و بی

دم هام رو از دست میمغزم پاره شده و دارم حس

 حال بنالم:شه بیحالت تهوع شدیدم باعث می

 

تونه از من باشه هورتاش، تو که دیگه اون بچه نمی -

تونم همزمان با دونفر شناسی من نمیو میدونی منمی

شه من همیشه از این مدل مردهای باشم، حالم بد می

 ل بدم میومد چطور خودم مثل اونا باشم؟کمر ش
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شینه و من همچنان مسرم که به پارکت رو به روم می

زیر پام خیره بشم و موهام رو به دردناکترین شکل 

و از خواب بیدار کنه، بیدار ر بکشم تا شاید دردش من

شم و ببینم کتی وجود نداره و من هنوز تو همون اتاقم 

شدم جنسیت حاضر میهمونجا که واسه جشن تعیین 

و نسیم با دلبریش دین و ایمونم رو برده بود، همونجا 

 ...که هنوز جهان با اومدنش گند نزده بود به زندگیم

 پوف...

 

 حامله شده باشه چی؟ ت با نسیماگه قبل از رابطه -
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کنم، صورتش سرخه مثل من اونم باالخره نگاهش می

من نیست، این  ست اما داغون تر ازعصبیه، اونم کالفه

 منم که همیشه زندگیش روی هواست.

 

شه، من چند ماه قبل عقد با نسیم باهاش بهم نمی -

 زدم

هام من حواسم به رابطه "زنمباز به موهام چنگ می"

 بود.

 

 ب بعد اون دیدیش؟خ -
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آثاری از حاملگی داشت؟ پیش میاد سپاس این همه  

ی، شاید بارداری ناخواسته، فکر کن شاید اشتباه کرد

 تو مستی باهاش خوابیدی فکر کن.

 

ش رم آخرین باری که دیدمش تو خونهبه فکر فرو می

بود، همون موقع که همه چی تموم شد من بعد اون 

و مستی با هیچکس دیگه ندیدمش، من هیچوقت ت

همخواب نشدم، منم واسه خودم اصولی داشتم من 

 مثل یه عوضی تو مستی به جون هیچ زنی نمیوفتم.

 

 ست؟ حامله
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ی بدون ایمنی نداشتم باهاش، اما چطوری؟ منکه رابطه

 نالم:هیچوقت نداشتم، با حال زارم می

 

ندیدم هورتاش بعد اون دیگه ندیدم، سه ساله که  -

 کرد؟باید حاملگیش رو از من پنهون می ندیدمش چرا

 

های ریز شده نگاهم ده و با چشمسرش رو تکون می

 کنه.می

 

 ونی.دگفت می -
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دم و مشتم رو روی رونم فکم رو بهم فشار می

 کوبم.می

کنم و اونم متأسف با دست به لباس خونیم اشاره می

 ده:سر تکون می

 

 

و نستم االن حالدوگوه خورد هرزه، به نظرت اگه می -

 روزم این بود؟
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 ۶۲۳پارت#

 

 

 پس چرا اومد اینجا؟ -

و بندازه داره اون بچه راگه حق با توئه چه لزومی  

 گردن تو؟

 

 دم.ی ندونستن به دو طرف تکون میسرم رو به نشونه

 

کنم کی تا دونم قصدش چیه ولی تعجب نمینمی -

ی خوش شانسی واسه من حاال زندگی رو پاشنه

 چرخیده؟
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کشه و حرفش دقیقاً قلبم رو نشونه متأسف آه می

 گیره تا ناکارم کنه.می

 

حیرونت کنم اما اگه  م بیشتر از اینخواسپاس نمی -

ره و کرده باشه صد درصد میاین دختر قصد آبروت

 و نسیم.سراغ مادرت

 

 بندم آخ نسیم.هام رو میچشم

 کوبم.پریشون مشتم رو چند بار روی پام می

 

 این دیگه چه بازیه هورتاش؟ -
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های خونه و از شر این طوفانتونم زندگیمچرا من نمی

 گه از کجا اومد؟ات بدم، این دیخراب کن نج

 

هام کنه و انگار االن که حرفلبش رو با دندون له می

 رو شنیده به راست بودن ماجرا شک کرده.

 

این نقشه هر چی که هست راست یا دروغ باید رو  -

ت مشخص ره خونهبشه، دختره یا باز میاد اینجا یا می

 شه.شدن این قضیه هم با یه آزمایش معلوم می

 

 بندم.هام رو میدم و چشمکیه میبه پشتی مبل ت
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ی نه هورتاش موضوع این نیست موضوع زدن ریشه -

و من هیچ وقت دستم گهمنه، کتی در مورد این بچه می

و ی من نیست، گمرسه تا ثابت کنم بچهبهشون نمی

ره ی منم میو نیمهو اونوقت زندگی نصفهشهگور می

دست به یکی ی دنیا دارن هروی هوا اینه قصدش، هم

 و نداشته باشم.کنن من نسیممی

 

خیله خب آروم باش، با عقل جور در نمیاد سپاس  -

 چرا باید همچین کاری بکنه؟

 رسه از بردن آبروت؟چی بهش می

بیشتر فکر کن یه چیزی بیشتر از اینا هست که  

 دونیم.نمی
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ی چرا رو به خودم میاره لعنت انگار این سؤال تازه من

نکردم، مهرشاد هنوز دست از سرم بهش فکر 

برنداشته اون عوضی با کتی هم همدسته همون بود که 

تونستم بهش برسم چون مهرشاد از قبل هیچوقت نمی

 گم:کرد، مبهوت میداد و اون فرار میبهش خبر می

 

مهرشاد با کتی همدسته هورتاش، لعنت به من چرا  -

م معرفی و بههرشاد کتیزودتر نفهمیدم، اولین بار م

 کرد

 ..وای. "زنمتو موهام چنگ می"
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پره حاال دیگه هورتاشم مثل من آتیش گرفته از جا می

 زنه:ی مبل میو لگدی به پایه

 

ی عوضی ناقص شدنش کم بود باید بمیره حرومزاده -

 تا درس بگیره.

 

هام رو کنم و چشمنفسم رو تو سینه حبس می

 باش.اش سپاس، آروم بندم، آروم بمی

ری، تو باز گند کنی، تو سراغش نمیتو هیچ کاری نمی 

زنی به زندگیت، به آرامش فکر کن، به نسیم فکر نمی

کن، به هیکل ظریف و بغلیش، به موهای مثل طالش، 
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های خوش طعمش که خیلی وقته نچشیدیشون، به لب

 تو نباید این فرصت و از دست بدی باید ببوسیش...

 فعات...به د 

 رار...به تک 

 هاشپس به نسیم فکر کن فقط به اون... به چشم 

 هاش...به چشم

 

ی شیرین نسیم بیرون رو از خلسه صدای هورتاش من

 کشه.می

 

خیال اون حرومزاده آدرسی از کتی داری خیله خب بی -

 شماره ای چیزی؟
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 دم.سرم رو تکون می

 

خودم دونم کجاست شم میخطش خاموشه، خونه -

دونم اونجا باشه وقتی ش، اما بعید میگرفتم برا

 رم سراغش.دونه میمی

 

بیا به این فکر کنیم که اونم رو این عقیده تو همون  -

 ری اونجا سراغش هوم؟ ست، اینکه تو نمیخونه

 

 پرم.شه و از جا میدرشت می هامچشم
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 کجا؟ -

 

رم سراغش با اینجا نشستن که چیزی درست می -

 شه.ینم

 

 چسبه.از کنارش بگذرم که بازوم رو می خواممی

 

و بشور یکی دو و صورتتصبر کن اول برو دست -

دست لباس دارم عوض کن بعد بریم، درضمن منم 

میام مگه از روی نعشم رد شی بتونی تنها بری تا باز 

 گند بزنی به زندگیت.
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کشم کنم و نفس عمیق میهام رو مشت میدست

کنم که چند کاری نمی دم ولی من دیگهبهش حق می

سال دیگه از زندگیم خراب بشه، پس سرم رو به 

 دم:ی مثبت تکون مینشونه

 

و بسپار به هیوا تو ماشین منتظرم، باشه بریم، شرکت -

 گیرم.فقط زود بیا هورتاش دارم آتیش می

 

 کنم میام.باشه برو عوض کن ردیف می -
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**** 

 

 

نبود، هیچ جا نبود و این مزخرف ترین حالیه که من 

 دارم.

کردم یه روزی برسه که دنبال هیچ وقت فکرش رو نمی

 کتی بگردم.
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یه شماره ای چیزی برام پیدا کنه و  به محمد سپردم

های افتاده و اعصابی که دیگه فکر نکنم االن با شونه

م و وارد کنهیچوقت داغون تر از این بشه در رو باز می

 شم.عمارت می

 

هام از پام و پوشیدن حین خارج کردن کفش

رسه و هام صدای بلند آرامش به گوشم میدمپایی

نه، دقیقاً مثل یه مسکن شیلبخند عمیقی روی لبم می

شه و اون درد طاقت ی درد حمله ور میقوی به نقطه

 بره.فرسا رو تو یه لحظه از بین می

 

و بیار برام نسیم ن زود توپممن میلم پیش مادر جو -

 مامان.
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 از دست تو بچه. -

 

گیره، باز چه شیطنتی کرده که نسیم لبخندم عمق می

 خوره؟اینجوری حرص می

 

ندازم هنوز خیلی زوده واسه خونه ه ساعت مینگاهی ب

اومدنم اما اینقدر عصبی بودم که دلم به آغوش 

 خواست تا آروم بشم.کشیدن آرامش رو می

کنم و خیلی آروم در سالن رو باز و رو رد میراهر 

 کنم.می
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خوام کنم شاید میدونم چرا اینقدر محتاط عمل مینمی

شیطنت شون منم به حضورم از تکاپو نندازتشون و با 

ی اول تو دیدم وجد بیارن، اما چیزی که همون لحظه

تونم ی سکسیه که میگیره لعنتی ترین صحنهقرار می

 ته باشم.انتظارش رو داش

 

خیره به نسیمی که با یه شرتک جین کوتاه روی 

کنه کنسول بزرگ کنج دیوار خم شده و تالش می

 ایستم.احتماالً توپ آرامش رو بیرون بیاره می

 

پاهای لختش، مدل ایستادنش، ظرافت حرکاتش، این 

کنه و دختر خواستنی ترین موجود روی زمینه، تقال می
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چی به سر احساس  دونه تصویر رو به رومنمی

 م میاره.مردونه

 

رم تالشش گزم و جلو میلبم رو واسه کنترل خودم می

نم دوقابل ستایشه اما با اون هیکل ریزه میزه بعید می

 دستش به اون پشت برسه.

 

ذارم و گوشی و سوئیچ رو خیلی آروم روی عسلی می 

 غر غر کردنش لبخندم رو کش میاره.

 

رسه، اینجا مگه بچه دستم نمیآیییییی، از دست تو  -

 کنی؟زمین فوتباله اینجوری شوت می
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حاال دیگه پاهاش از زمین کنده شده و چیزی که من 

ز پایین تنه ای که تو هوا بینم یه نمای جذاب امی

 رقصونه و چیزی از سرش مشخص نیست.

 

رسم، نگاهم رو از پوست خوشرنگ کمرش بهش می

کنم و تو م قرار گرفته میکه به خاطر تالش زیاد تو دید

ایستم، چقدر دلم لمس ی یه سانتی ازش میفاصله

خواد همینجا تو همین پذیرایی ترجیحاً کردنش رو می

 ل.روی همین کنسو
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ها ازش دست اگه شروع به لمسش کنم ساعت

 های طوالنی، خیلی طوالنی...کشم ساعتنمی

 

کی غر کنه و شابا اولین تکون، پاش به پام برخورد می

 زنه:می

 

آرامش مامان مگه قرار نبود بری پیش مادر جون،  -

 خوره به صورتت.برو عقب چسبیدی به من پام می

 

جا به جز من هیچکس زنم، اینلبخند دیگه ای می

 نیست و هوس انگیز ترین قسمت ماجرا همینجاست.
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رم و هر دو دستم رو از دو طرف تنش نیم قدم جلو می 

شم تا ببینم چقدر دم و خم میمیروی کنسول تکیه 

فاصله مونده که به اون لعنتی که اینجوری عصبیش 

 کرده برسه.

 

 گردی؟دنبال چی می -
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 ۶۲۵پارت#
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شه جیغ بکشه و تعادلش رو از شنیدن صدام باعث می

زنم و مانع دست بده، با عجله به پهلوهاش چنگ می

 پم:توشم و میافتادنش می

 

 خوای گردنت بشکنه؟می چته -

 

نفس نفسش و اون گرمایی که از پوستش به تنم 

شه خود همون آرامشیه که دنبالش بودم و تزریق می

 ره.در واقع خستگیم به همین راحتی از بین می

 

 و صدا؟ترسیدم، کی اومدی چرا بی سر -
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کشمش پاهاش دم و باال میهام رو بهم فشار میلب

چرخه و گیره با عجله سمتم میین قرار میکه روی زم

 کنه به مرتب کردن لباس و موهاش.شروع می

 

 دم:ش جواب میخیره به حرکات شتاب زده

 

 امروز حوصله نداشتم زود اومدم، تو چرا زود اومدی؟ -

 

های شلوارکی که تا تالشش واسه پایین دادن پاچه

نم دوچهار انگشت رونش رو پوشونده خنده داره، می

کرد من اینقدر زود بیام وگرنه لباس نمیکه فکر 

 انتخابیش قطعاً این نبود.
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استاد بهادری یه کاری براش پیش اومد رفت منم  -

 دیگه کاری نداشتم.

 

محکم شدن فکم دست خودم نیست این اسم واسم 

 ست.اذیت کننده

 

 ست؟بودنت تو اون شرکت به حضور بهادری وابسته -

 

کنه همون ه و نگاهم میکنبلند میباالخره سرش رو 

های من نگاه فراری که به هر جایی خیره شد جز چشم

 ها......که امروز عجیب دلتنگ این زمردی
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 پوف......

 

 

نه فقط کار خاصی نداشتم، بعد دعوای تو با وکیل  -

 کمالی هم همه چی بهم ریخت منم اومدم.

 

نسول دم و با ابرو به کبحث مزخرف کاری رو کش نمی

 کنم.می اشاره

 

دنبال چی بودی که به خاطرش اون سکانس  -

 و چیدی؟سکسی
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زنه و صداش کمی پایین موهاش رو پشت گوشش می

شه اما من اون کشه خوشگل میمیاد، خجالت که می

دونه دم خودشم نمینسیم حاضر جواب رو ترجیح می

هام رو باال تونه هورمونهاش چقدر میبعضی از جواب

هاش تا مرز سکته پیشم ببره اما با عضیین کنه و بپای

 ی اینا واسم جذاب تره.همه

 

رسه خم شدم توپ آرامش اون پشته اما دستم نمی -

 اونو بردارم.

 

گیرم و دستم رو روی کنسول نگاهم رو ازش می

تونم ذارم تا پشتش رو ببینم منم اگه خم بشم نمیمی

 اون توپ نارنجی رو بردارم.
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 کنم جلو بیاد.با دست اشاره می کنم وت میکمر راس

 

 بیا جلو. -

 

کنه اما جلو میاد و من نفس عمیقی از گیج نگاهم می

کنم، هام میست وارد ریهکنندهعطری که شدیداً دیونه

کنم که هر دو دستم رو سمت پهلوهاش دراز می

کنه و من بدون در نظر گرفتن خودش رو جمع می

کنم و ندش میاز زمین بللرزش تنش تو یه حرکت 

ذارمش، بلندیش دقیقاً تا زیر پشت کنسول پایین می

 خواست با خم شدن برش داره؟شه چطوری میسینه
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هیچوقت لزوم وجود این لوازم غیر استاندارد و تو خونه 

تونه این تیکه چوبی که به نفهمیدم، چه جذابیتی می

یحی خوره داشته باشه به جز همین تفردرد هیچی نمی

 واسته واسه من پیش اومد.که ناخ

 گیره.داره و سمتم مینسیم توپ رو برمی 

 

 یه ساعته االف اینم. -
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 ۶۲۶پارت#
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گیرم و رو از دستش می زنم و توپلبخند یه وری می

 گم:حین برانداز کردنش می

 

 به آرامش. برم بدممی -

 

شم توجه بهش که هنوز اون پشته یه قدم دور میبی

 گه:که هول زده می

 

 پس من چی؟ -
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 چرخونم.گردنم رو سمتش می

 

 تو چی؟ -

 

 و نمیاری بیرون؟من -

 

 ونه اما این بازی رو دوست دارم.تدونم که نمیمی

 

 چرا من باید بیارمت بیرون؟ -

 

 کنه:اخم می
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 و گذاشتی این تو.چون تو من -

 

 ایستم.چرخم و روبه روش دست به سینه میمی

 

مات پس از فروش داریم مگه، چون من گذاشتم خد -

 خودمم بیارمت بیرون؟

 

ا شه و بخیره به لبی هستم که حرصی داره جویده می

 گه:آرامش ساختگی می
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خواد تو بیاریم بیرون گوشیم رو میزه، خیله خوب نمی -

 زنم به عمو پرهامم.بده زنگ می

 

ش ندازم و با تفریح نگاهیه تای ابروم رو باال می

 کنم.می

 

اونوقت عمو پرررررهام جونتون شمارو با این تاپ  -

و به نمایش سفید که لباس زیر باب اسفنجیتون

و شورتی که تنتونه ببینه اونم وقتی من جلوتم گذاشته

 کنه؟سکته نمی

  "دمشه و من ادامه میصورتش از خشم سرخ می"

 البته شاید االن روشنفکر تر شده هووم؟
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کنه و باز شدن صورتش نشون اهم میکمی خیره نگ

ده چیزی واسه آچمز کردنم به ذهنش رسیده، لعنتی می

 نه.زاالن با یه جمله آتیشم می

 

کشه و پیروز زبونش رو روی ردیف باالی دندونش می

 گه:می

 

گی عموم حساسه، ولی منکه نیستم االن راست می -

 گم آقا مصطفی بیاد بغلم کنه بذارتم بیرون.می
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کشم و کف هر دو دستم رو روی فس عمیق مین

 شم:ذارم و سمتش خم میکنسول می

 

 اونوقت خونش حالله خانوم رحمانی. -

 

 خترک شیطون رو مخید

ذاره و هاش رو دقیقاً کنار دستم روی کنسول میدست

 کنه لحنش...صورتش رو به صورتم نزدیک می

 آخ لحن صحبتش...

رو از من  لعنت بهت کتی اومدی این دلخوشی

 بگیری...
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پس نظرت چیه خودت بغلم کنی بیاریم بیرون ایرانم  -

 شه هووم؟بیوه نمی

 

شه و با ی موندن اخمم هیچ میتمام تالشم واسه باق

ی لبم جلوی اون لبخند سرکش رو گزیدن گوشه

گیرم و تو یه حرکت با گرفتن دو طرف تنش از اون می

ا چیزیه که کشمش، االن بوسیدنش تنهتو بیرون می

خوام اما بدون حرف سمت اتاق مادرم راه میوفتم تا می

 آرامش رو ببینم.
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 ۶۲۷پارت#

 

 

 **** 

 

شم و حین بوسیدن آرامش که روی تخت خم می

مامان به خواب رفته، نگاهی به گوشی تو دستم و 

 ندازم.ی محمد میشماره

 

امان که کنم و بدون توجه به مه کمر راست میبا عجل

خونه از اتاق کنار تخت روی صندلی نشسته و کتاب می

 دم:ها جواب میشم و حین باال رفتن از پلهخارج می
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 جانم محمد؟ -

 

سالم سپاس جان داداش دختری که گفتی اسمش  -

 کتایون احمدیان بود دیگه؟

 

ورد کنه شه، لعنتی اسمشم اعصاب خفکم محکم می

 چطور یه مدت باهاش گذروندم؟

 

 آره خودشه چیزی پیدا کردی؟ -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

واال چیز خاصی نه هیچ خونه ای به نامش نیست،  -

و کاری هم اینجا نداره اما یه خط تلفن همراه به کس

 دونم داریش یا نه؟نامش هست نمی

 

بندم و سمت شم و در رو از پشت میوارد اتاق می

 دارم:پنجره قدم برمی

 

 بگو ببینم دارم یا نه. -

 

ستم برات فقط اینقدر عصبی بودی نپرسیدی فرمی -

 مهرشاد چی شد؟
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کنم، دم و یه لنگه پنجره رو باز میسرم رو تکون می

 شم؟من واقعاً تو این همه دردسر چطور خفه نمی

 

و از خاطر اینقدر درد دارم که گاهی اوقات چندتاش -

 برم، حاال چی شد؟می

 

شه، یداری اما اگه خدا بخواد داره تموم محق  -

و تنظیم و تحویل دادم شکایتمدارکی که ازش داشتیم

هاش هم قابل اثباته پس برو با خیال ی جرمکردم همه

راحت یه لیوان خاکشیر خنک بخور که تو این گرما 

 چسبه.می
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دم با این درد جدید چه کنم، داشتن سرم رو تکون می

 خوامش...به جز نسیم هیچوقت نمییه بچه از هر کی 

 

و هیچوقت فراموش خیلی مردی محمد، این لطفت -

 کنم، فقط اون شماره رو بهم بده حیاتیه.نمی

 

 فرستم یاعلی.چشم می -

 

 خداحافظ. -

 

کنم و بالفاصله اون شماره رو تماس رو قطع می

شم جواب گیرم و منتظر میفرسته، بدون مکث میمی
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موش نیست یعنی یه امیدی هست به بده، همینکه خا

خوره تا قطع بشه و باز دادن اما اینقدر بوق می جواب

 گیرم.می

 

زنم و حین گذاشتن عصبی به پاکت سیگارم چنگ می 

شم ولی جواب هام منتظر مییکی از سیگارها الی لب

 ده.نمی

 

گیرم و کنم و کام عمیقی ازش میسیگار رو روشن می

هام از اون دود غلیظ که وارد ریه های ریز شدهبا چشم

 کنم.ردم براش تایپ میک
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کنم، زیر زمین بری، دونی پیدات می)جواب بده کتی می

کنم، پیدات پرنده بشی بری تو آسمون من پیدات می

دونی چی در انتظارته، نباید با من که کردم خودت می

کردی پس قبل اون خودت بیا، همدستتم افتاد بازی می

شی خوای به سرنوشت اون دچار باگه نمی زندان،

 خودت بیا سراغم خیلی زود(

 

کنم و کنم و گوشی و روی میز پرت میسندش می

کنم، خیره به باغ با حال خرابی سیگارم رو دود می

نداشتن نسیم خیلی طوالنی شده باید بجنبم اون 

 بهادری هم خیلی روی اعصابمه...
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 ۶۲۸پارت#

 

 

 

 بیا تو. -

 

که وارد شده رو  های کسیسرم پایینه و صدای قدم

 شنوم.می

 

 سالم داداش. -
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رو با  زنم و حین بستن پوشه نگاهمامضای آخر رو می

 .دمی هیوا میلبخند به چهره

 

 سالم مرد بزرگ امری باشه؟ -

 

ده و کمی جلو میاد، تو حد فاصل جواب لبخندم رو می

ی ایسته و کمی سر شونهمیز وسط و میز کارم می

 کنه.ش رو مرتب میای تنتیشرت قهوه

 

 و پیدا کردم باهاش حرفم زدم.امیر -

 

 خب؟ -
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 ده.یهاش رو بهم فشار ملب

 

دونم اما گفت که به خاطر قلب و نمیو دروغشراست -

و مادرش مجبور شده از تهران بره یه شهر خوش آب

و بگم خودش بهت زنگ هوا گفت ازت تشکر کنم

 زنه.می

 

 گیرم لعنت بهت مهرشاد.با پاهام روی زمین ضرب می

 

 اوکی دستت درد نکنه. -
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ت خوام مشغول کارم بشم که دیدن صورمی 

شم کنه و بهش که خیره میمضطربش متوقفم می

 گه:می

 

من یه خواهشی داشتم ازت البته اگه دوست نداشتی  -

 اصالً حتی بهش فکرم نکن.

 

دم و با دست شه و سرم رو تکون میصورتم جدی می

 کنم.اشاره می به مبل

 

 کنم.باشه بشین گوش می -
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که از من خواد بگه کنه، چی میکمی این پا اون پا می

ترسه منی که همیشه تو بدترین حالم هیوا رو اذیت می

 نکردم.

 

 نه راحتم اینجوری، بگم؟ -

 

ی کولر دم و با کنترل درجهبه پشتی صندلی تکیه می

دنش دست کنم، اینکه پشت هم به گررو زیاد می

 ده زیادی گرمشه.کشه نشون میمی

 

 بگو؟ -
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هاش االخره لبکنه، بعد یه مکث طوالنی، بنگاهم می

 ده و به حرف میاد.رو بهم فشار می

 

دو تا خواهش دارم که اگه قبول کنی یه باره دیگه  -

 و نشونم دادی.مردونگیت

 

اینقدر مقدمه نچین هیوا حرفتو بگو مثل همیشه،  -

 و بگو.گم پس آروم باشمن به تو نه نمیدونی می

 

 زنه:کنه و انگار دلگرم شده که لبخند مینگاهم می

 

 خوام دیگه با شکرانه حرف بزنی، مثل قبل.می -
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شه با دست خودم نیست که ابروهام توی هم می

کنم، شکرانه مثل قبل بشم؟ اصالً فکرش رو هم نمی

یانت کرد تاوان شکرانه به من خیانت کرد، به خانواده خ

ندونم کاریه شکرانه رو من دادم نسیم داد، آرامش داد، 

 نه فکر نکنم.

 

تونم شکرانه هنوز خواهرمه هیوا، چه حیف که نمی -

و پاک کنم ولی هنوز دوسش دارم، هنوز این نسبت

 پشتشم ولی ازم نخواه مثل قبل باشم.

 

 شینه.با عجله جلو میاد روی مبل رو به روییم می
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پاس شکرانه داغونه، دیگه از اون دختر سرزنده س -

، اون شدشناختی هیچی نمونده داشت خوب میکه می

شد اونم وقتی های افسردگیش داشت درمان میحالت

 فهمید داری میای.

و و مقصر دونست خودشتمام این سه سال خودش 

هاست ولی خب با مالمت کرد که اون باعث این اتفاق

شد اما همه چی بعد می کلی تالش داشت خوب

و حرف نزدنت خراب شد سپاس، باز شده اومدنت

 ریزه.ه که مدام اشک میی افسردهمون شکرانه

دونم ازش ناراحتی حقم داری اما این حق من می

 م اینجوری به باد بره.نیست که تموم آینده
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های لرزون از شم و خیره تو چشمسمتش خم می

 گم:دردش می

 

و به حرف زدن من بستگی داره؟ زندگیتون ی توآینده -

تو رو بکنین انگار سپاسی نیست اصالً فکر کنین مُردم 

 خدا دیگه عذاب وجدان زندگی شما نیوفته گردن من.
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 ۶۲۹پارت#
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صداش  ده و اینبار واضحسرش رو به تأسف تکون می

 لرزه.هم می

 

بنده،  شه سپاس درک کن، شکرانه جونش به تونمی -

درسته اشتباه کرده، بچگی کرده ولی کاریه که شده، 

من این وسط غرورمو گذاشتم، غیرتمو گذاشتم داداش 

و بهمون تو هم کوتاه بیا، بذار زندگی باز روی خوشش

نشون بده، من از وقتی یادمه عاشق شکرانه بودم، 

ندی بهم ولی من حتی عاشق پستونک خوردنش خمی

و هیچکس نبود، مه شکرانه بودبودم، من از وقتی یاد

و ندید ولی من فقط اونو دیدم االنم حق دارم اون من

که بخوام آرامش داشته باشم، زنی که مدام اشک 

تونه کنه نمیو حتی از کنارم خوابیدن امتناء میریزهمی
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مدام احتیاج داره یکی و گرم کنه چون ی منخونه

ساله  و گرم کنه، سه ساله تحمل کردم، سهپشتش

ریختم تو خودم ولی به خدا منم کم آوردم، اینارو 

گم که فکر ناجور کنی من با همین شرایطم تا عمر نمی

دارم نوکر شکرانه هم هستم اما تو کمک کن بهتر 

 بشیم.

 

متأثر از حقیقتی که به زبون آورده نفس عمیق 

 شم.کمی

 

 شه؟اگه من باهاش حرف بزنم مشکالتتون حل می -
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شه اگه شکرانه باز برگرده به زندگی قبلیش آره می -

 شه من مطمئنم.اگه بدونه همه باز دوسش دارن می

 

 دم.سرم رو به تأیید تکون می

 

م باشه به خاطر تو به خاطر آرامش خودم که خسته -

و م سراغشراز این همه تنش باشه همین امروز می

 زنم، دومیش؟باهاش حرف می

 

 کشه.یق میهمراه با لبخندش نفس عم
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خوام یه جشن تونی قبول نکنی، میاین اونیه که می -

تولد براش بگیرم ما که جشن عروسی نداشتیم 

خوام اینجوری دلش به دست بیاد، تو یکی از می

روستاهای شمال که واسه خرید پرتقال رفته بودم یه 

 و جذاب پیدا کردم، میای؟جای خاص

 

 کنم.لبم رو تر می

 

 ؟چطور مهمونی -
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ی زنداداشم هستن خانوادگی، خودمون البته خانواده -

و کار درستی باالخره اونا هم جزئی از مان، ما که کس

 نداریم بابا هم رفته پیش عمو جهان.

 

ذارم چی بهتر از این خودمم هام رو روی هم میچشم

 م.بهش احتیاج دار

 

 اوکی میام. -

 

 گه:متعجب با دهنی که باز مونده می

 

 عاً؟واق -
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 خندم:می

 

چرا که نه؟ حاال هم پاشو برو سر کارت قرار نیست  -

و بهمون نشون بده درست زندگی همیشه روی تلخش

 شه.می

 

 شه.های کش اومده از جاش پا میبا لب

 

 قربونت برم داداش خیلی مردی. -
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کنم و با خارج شدنش گوشی رو ش میبا لبخند بدرقه

 دارم.برمی

 

 بله قربان؟ -

 

 ی مهمی دارم؟امروز جلسه -

 

 خیر قربان. -

 

رم اگه کاری بود که حضورم الزم باشه خوبه، من می -

 بهم زنگ بزن.
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 ۶۳۰پارت#

 

 

**** 

 

 

پشت در ویالی بزرگ جابر ایستادم، با یادآوری آخرین 

باری که از اینجا بیرون رفتم یه رگ درشت کنار گردنم 

 ذارم.روش می کشه و من دستم روتیر می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

در تنها فرقش با سه سال قبل درخت بیدیه که کنار 

های رقصونش تا روی زنگ رو هم رشد کرده و شاخه

 پوشونده.

 

االن که اینجام فقط به یه دلیله اینکه تموم بشه این 

 مون رو زده. ی همهزجری که ریشه

 تا کی قراره این کینه ادامه داشته باشه؟

ه و یه جایی نفس راحت باید یه جایی تموم بش

قط بکشیم، با کش دادن این حرص و عصبانیت ف

کنم اون فکر می شه،زندگیمون به گند کشیده می

 درسی رو که باید همه مون گرفتیم.
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تاوان دادیم و االن دیگه وقتشه زندگی کنیم بدون کینه 

 بدون درد.

 

کنم، الاقل بخشم اما فراموش نمیشکرانه رو می

به نسیم گفت چیزی نیست که بشه  مزخرفاتی که

 فراموش کرد.

ذارم پای مزها گذشت اما من میشکرانه از خط قر 

بچگیش پای ماهر بودن اون نامرد تو دروغ گفتن که با 

 قلب یه دختر بچه بازی کرد.

 

 کشم.نفس عمیق می
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ذارم، هنوز واسه کنم و روی زنگ میدستم رو بلند می 

ذارم کنار من واسه یدیدنش مرددم ولی تردید رو م

بتونم ساختن یه زندگی غرق آرامش با نسیم باید 

 شم.دم و منتظر میببخشم پس فشارش می

 

پیچه دلم به درد میاد دختر صداش که توی گوشم می 

 شیرین زبونمون به کجا رسید که گند زد به همه چی؟

 

 بله؟ -

 

بندم باید آروم بشم تا هام رو میکنم و چشممکث می

 نشکنم به خاطر هیوا به خاطر دل خودم.دل 
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 باز کن. -

 

شه به کنه و صدای لرزونش آتیش میکمی مکث می

جون برادری مثل من که خواهرش داراییش بود و دود 

 شد رفت هوا.

 

 دا... داداش توییی؟ -

 

شکرانه همدم تنهایی من، وقتی بابا از بیمارستان 

و پر  سالم بود هنوز اون صورت زشت ۱۳آوردش من 

هامه وقتی بغلش کردم دنیارو بهم موش جلوی چشم
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شدم پناهش شدم یه محافظ تمام وقت، دادن من 

بارها به خاطرش هیوا و هورتاش رو کتک زدم به 

خاطرش گندم و به گریه انداختم یعنی هیچکدوم از 

 هام رو یادش نبود که روی غیرتم قمار کرد؟...محبت

م تر از همیشه کشم تو همو محکهام رو میاخم 

 گم:می

 

 منم باز کن شکرانه. -

 

 بیا تو فدات شم...وای داداششش  -
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رو روی دستگیره  دستم شه،در با صدای تیکی باز می

کنه، چطور ذارم، واسه وارد شدن پاهام یاری نمیمی

م باهاش چشم تو چشم بشم و واسه نسبت دادن بچه

 به اون عوضی دهنش رو پر خون نکنم؟

 

گزم اینقدر محکم که چیزی به خون رو محکم میلبم 

 افتادنش نمونده.

دم تا از این من این درد رو به خودم هدیه می 

 فکرهای مزخرف خالص بشم.

 

لعنتی تو اومدی اینجا تا بسازی نه باز خراب کنی، 

 شم. دم و وارد میپاهام رو تکون می
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حیاط باصفاشون هنوز مثل قبل زیباست، مثل روزهای 

 چیگیمون که بیشترش اینجا گذشت.ب

 

الی شیارهاش کلی گیاه هایی که از ی موزائیکخیره 

تونم تو خیالم بعد رم و هنوز میرشد کرده جلو می

های خونم رو روش ببینم، گذشت سه سال قطره

همونقدر واضح مثل قبل، لعنت بهت جهان چه کردی با 

هر روز من اون روز که تا مرز سکته رفتم که تا روزها 

 مُردم و مُردن رو زندگی کردم.

 پوف...
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کنم و با بلند های توت رو طی میختمسیر پر از در 

کردن سرم شکرانه با سر پایین افتاده و رنگ و روی 

شه، اون تیشرت مشکی گشاد و پریده جلوم ظاهر می

ای باالی سرش بسته دقیقاً موهایی که به طرز شلخته

 ساخته. ردهازش یه قاب از یه آدم افس

 

 سالم داداش. -
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 ۶۳۱پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 

 

هایی که گذرونم و به انگشتسرتا پاش رو از نظر می

 رسم.کنه میهای ناخونش رو میداره ریشه

 

 سالم. -

 

شه و استرس از هاش میوناینبار ناخونش مهمون دند

 باره.ی وجناتش میهمه
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 هیچکس خونه نیست... هیوا... -

 

کنه واسه دیدن هیوا کنم، فکر میرو قطع میحرفش 

 اومدم.

 

 پس تو کی هستی؟ -

 

های گشاد شده به سرش با ضرب باال میاد و با چشم

شه که کنه باورش نمیهای توی همم نگاه میاخم

 باشم.واسه دیدنش اومده 

 

 من؟ -
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و ببینم اینقدر آره تو، اینکه من بخوام آبجی کوچیکم -

 واست عجیبه؟

بینم شکرانه نیست یه موجود ه اینی که دارم میالبت

زنه به ست که مثل قبل داره گند میضعیفه شکسته

 و بقیه.زندگی خودش

 

هاش شه و لبهاش پر از اشک میبالفاصه چشم

 کنه به لرزیدن.شروع می

 

و ببخش بچگی کردم، داداش به خدا غلط کردم، من -

 .خیلی خر بودم که فقط به خودم فکر کردم
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 ره:صدام کمی باال می

 

 و ببخشم؟چی -

 و که تو باعثش بودی؟رفتن آبروم 

 و که تو خوردش کردی؟ی نسیمدل شکسته 

 و؟ناموسو بدنت به یه بییا به حراج گذاشتن تن 

 

شینه و با صدای بلند تش میهر دو دستش روی صور

 زنه.زیر گریه می
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خوردم، و ببخش داداش، منه خر گول ببخشید، من -

 خاک بر سرم که عاشق شدم عاشق یه آدمه اشتباه.

میرم، داداش هر روز خودمو از من هر روز دارم می 

ها شدم من ی این بدبختیدرون کشتم، من باعث همه

 باعث جدایی تو و نسیم شدم.

اعث شدم بری زندان همش تقصیر منه، به خدا من ب

دیدم، و بدون تو هر روز مردم وقتی بزرگ شدن آرامش

تونم جبران کنم ولی توروخدا و نمیو زدممن این گند

 ببخش.

و بزن اینقدر بزن تا بمیرم ولی باهام حرف اصالً بیا من 

سوزم سپاس دارم و نادیده نگیر، من دارم میبزن، من

 یرم.گآتیش می
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یه نفس حرف زده و من انتظار این همه اشک تو 

های اطرافم آدم ی اول رو نداشتم، من از شکستنثانیه

 م.بریدم، خسته

 

شه جبران کرد شکرانه سه یه سری چیزها رو نمی -

شه به عقب و نمیو آرامشسال جداییم از نسیم

گم فقط تو مقصری نه من خودم بیشتر برگردوند، نمی

گفتی شاید ارم ولی اگه تو از اون تجاوز نمیتقصیر ک

 گرفت.و نمیهامخون جلوی چشم

 

رسه و ش به عرش آسمون میای گریهصدای های ه

درد نبض دار وحشتناکی به سرم هجوم میاره، لعنتی 

 کنم؟چرا دارم نبش قبر می
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 گم من اومدم تا تموم کنم.چرا دارم اینارو می

 

 یه قدم جلو میاد.

 

 ورد...گوه خ -

 

 شه.شه و دهنش بسته میصدام بلند می

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

ن، اومدم نیومدم اینجا نبش قبر کنم پس تمومش ک -

و بشه این زندگی نکبتی، فراموش کنیم اینجا تا تموم

 تونی؟بشیم مثل قبل می

 

 گه:های آویزون میبا لب

 

 تونم؟و میچی -

 

ی قبل همونقدر سرزنده، بشی اینکه بشی شکرانه -

ی مردی که پای همه چیت وایستاده خونه خانوم

 تونی؟می

 ه باشی.البته اگه لیاقت مردونگی هیوا رو داشت
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کنه و یه قدم دیگه جلو میاد، دلم با التماس نگاهم می

ازش شکسته با غیرتم بازی کرده ولی من طاقت ندارم 

 این حالش رو ببینم شکرانه نیمی از وجودم بود.

 

و مامان بازم دوسم ، اگه نسیماگه تو رو داشته باشم -

 و به چشم یه دختر خراب...داشته باشن، اگه همه من

 

 توپم:شم میبا خ

 

 ببند دهنتو... -
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کنه که ادامه هاش رو جمع میشه و لبساکت می"

 "دممی

شه همه دوست دارن، مامان که همه چی مثل قبل می  

ش چیه بچه تکلیفش مشخصه مادره پای همه

تر از این مونه نسیم که اونم مهربون، میوایمیسته

هاست که به خاطر مزخرفاتی که درموردش حرف

 تی...گف

 

 کنه:شکنه، با ناله حرفم رو قطع میصداش با گریه می

 

شدم، کاش خفه وای بمیرم داداش، کاش الل می -

زدم، من کور شده بودم، هارو نمیشدم اون حرفمی
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ه زبون آوردم داداش و بمن مزخرفات مهرشاد حیوون

 غلط کردم.

 

خوام به خاطر اون کشم حتی دیگه نمینفس عمیق می

رم و با گرفتن عصبی بشم، یه قدم جلو میگذشته 

هاش دورم کشمش، دستپشت سرش تو آغوش می

کنه، هاش دلم رو زیر و رو میشه و نالهحلقه می

شکرانه اشتباه زیاد کرده اما اونم قربانی انتقام جهان 

 شد.

 

هیشش بسه دیگه گریه نکن شکرانه، همه چی تموم  -

و و باز زندگینیمکو فراموش میشد ما با هم همه چی

 مونه یه چیز.گیریم فقط میاز سر می
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 کنه.م جدا میمتعجب سرش رو از سینه

 

 چی؟ -

 

اینکه به هیوا بگم تو نگهداشتنت صرف نظر کنه، تو  -

 ی.بلد نیستی یه آب دست مهمون بد

 

 کنه.هاش رو پاک میشه، چشمبا لبخند ازم جدا می

 

 گهداشتمت.ببخشید داداش بریم تو دم در ن -
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شم، من دم و باهاش وارد خونه میسرم رو تکون می

کنم، ما الیق یه زندگی یکی یکی همه چی رو حل می

 مون... قشنگ هستیم همه
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 ۶۳۲پارت#
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ی کوچیک زرشکی رنگ توی دستم رو مدام در جعبه

کنم و خیره به برق شیئ داخلش باز و بسته می

 زنم.به سیگار توی دستم میهای عمیقی پوک

 

مونه، دیگه بهترین موقع واسه شروع دوباره این سفر

خوام نه توانش رو دارم که باز از نسیم دور نه می

 باشم.

 

من دیگه هر چی که باید رو درست کردم هر چی که 

خوام کرد، االن فقط نسیم رو میروی دلم سنگینی می

 فقط نسیم، تمام و کمال.
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دم و خیره به پشتی صندلی تکیه میسرم رو به 

های بزرگ داخل اتاقم که نور آفتاب رو با جرهپن

ای به سخاوت به داخل هدایت کرده پوک دیگه

 زنم.سیگارم می

 

امروز نتونستم برم شرکتِ نسیم و ندیدمش، دیشب  

دیر رفتم خونه و خواب بود، صبحم زودتر از من رفته 

اعصاب خوردکن که  بود و این شده سرآغاز یه دلتنگی

 حسابی خرابم کرده.
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تاب گیرم و حین برداشتن گوشیم از کنار لبکام می

 کنم.واسش تایپ می

 

 ی سهیل شدی رحمانی کم پیدایی؟()ستاره

 

شینم و گوشی به دست منتطر روی صندلیم صاف می

 ده:شم و خیلی زود جواب میجوابش می

 

غزت فشار ی سهیل نشدم فقط اگه یه کم به م)ستاره

چشمم به چشمت  بیاری یه جوری هماهنگ کردم

 نیوفته(
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 کنم.زنم و تایپ میلبخند می

 

 و از دست بدی؟(ترسی خودداریت)چرا می

 

ندازم و جواب ی کنار دستم مینیم نگاهی به جعبه

 ده:می

 

 کنم() چه خنده دار من اصالً به تو فکر نمی

 

دلتنگی زیاده دم و پیغام بعدیم از سرم رو تکون می

 دادم.قطعاً نباید جواب میها وگرنه بعد این حرف
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 و ببریم پارک؟(ای آرامش)بعدازظهر چیکاره

 

ذاره و جوابش بیشتر از اینکه خیلی منتظرم نمی

 شه.حرصیم کنه باعث لبخندم می

کنه اینکه اینکه نسیم خودش رو فدای آرامش نمی

ت بود، طاقت باالخره یاد گرفته خودش تو الویته، سخ

زش درد داشت اما نتیجه داد، فرسا بود، دوری کردنم ا

دونم نسیم بدون در نظر گرفتن حاال دیگه بعید می

صالح خودش هیچ تصمیمی بگیره، حتی همین پارک 

اومدن ساده که مطمئنم اگه نسیم قبل بود بدون چون و 

 شد.کرد حتی اگه اخراج میچرا قبول می
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هام طعاً حضور تو توی برنامه)بخوامم ببرمش پارک ق

 نیست(.

 

ذارم و حین کام گرفتن با هر ی لبم میسیگار رو گوشه

 کنم.دو دستم تایپ می

 

 هام هستی فرقمون اینه()اما تو همیشه تو تمام برنامه

 

دونم دنبال یه کنه و من میاینبار کمی مکث می

کنم مالیم ایه که من آتیش بگیرم ولی حس میجمله

 ده.رو میجوابم 
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هر حال سه سال از من  )خودتون دو تایی برین به

 واسه بودن با آرامش عقب تری(

 

 رسه.بالفاصله پیغام بعدیش می

 

)منم اصوالً دوست ندارم کنارت باشم، باید تمرین کنم 

 و مگه نه؟(دیگه نبودنت

 

دم و سیگار رو تو زیر سیگاری فکم رو بهم فشار می

 کنم.خاموش می
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 کنم(نمی دونم اما من اینو هیچوقت تمریننمی )تو رو

 

ست، ی تموم شده)چه بخوای چه نخوای این یه رابطه

و برم تصمیم دارم تو همین روزها با آرامش حرف بزنم

 کشی(ای که تو توش نفس میاز اون خونه

 

کنم و با رسه، اخم میخواد میباالخره به چیزی که می

 .گیرمش رو میعصبانیت شماره

 

ماسش کفریم شمارم و رد تهارو میپشت هم بوق

کنه اینقدر که سرم به ضربان میوفته یه نبض می

 دردناک.
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 کنم.تایپ می

 

 )جواب بده نسیم نذار اون روی سگم باال بیاد(

 

ش رو بگیرم پیغامش آتیشم قبل از اینکه باز شماره

 زنه:می

 

 و ندارم زنگ نزن(ی شنیدن صدات)االن حوصله
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 ۶۳۳پارت#

 

 

 

پرم که تونم تحمل کنم از جام مینه دیگه اینو نمی

ای که به در احتماالً با خشم برم سراغش اما با تقه

گیرم و به شی میی گوخوره نگاهم رو از صفحهمی

 دم.منشی که وارد اتاق شده می

 

شینم و نگاهم بهشه، هیچوقت منتظر با اخم می

کنم اون ه، گاهی اوقات فکر میشی ورود نمیاجازه
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رئیس منه نه من رئیس اون، هورتاش از کجا پیداش 

 کرده؟

 

ذاره و من به ی دستش رو روی میز میهای توپوشه 

 م که نگاه متعجبش رو باال میاره.دم ادامه مینگاه خیره

 

 کنین؟امضا نمی -

 

 شه.چشم قربان اطاعت امر می -

 

کنه به مرتب روع میگزه و دستپاچه شلبش رو می

 کردن شالش.
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 ببخشید من چیز بدی گفتم؟ -

 

 کنم.با دست به در اشاره می

 

ی ورود باش، یا از این به بعد در که زدی منتظر اجازه -

و زنی که سرتنی واسه چی در میدونکنه نمی

 و میای تو؟ندازی پایینمی

 

 ندازه، انگار واقعاًنیم نگاهی به در و بعد به من می

 دونه در زدن یعنی چی.نمی
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و اعالم کنم ببخشید من فکر کردم با در زدن حضورم -

 کافیه.

 

عصبی از حرصی که نسیم با اون پیغام بهم داده 

 دم:با تشر جواب می گزم وی لبم رو میگوشه

 

خیر کافی نیست، شاید من تو موقعیتی نیستم که  -

نیست، بتونم راهت بدم تو اتاق فهمیدنش کار سختی 

 کنی میای تو اتاق که چی بشه؟درو باز می

 

 کنه.خجالت زده سرش رو تو گردنش فرو می
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 شه.ببخشید دیگه تکرار نمی -

 

ندازم ن میکنم درسش رو گرفت، سرم رو پاییفکر می

 کنم.و بدون حرف شروع به امضا می

 

ندازم و بعد از زدن امضای آخر نگاهی به منشی می

 گیرم.پوشه رو سمتش می

 

 دیگه؟ -

 

کنه و حین گرفتن پوشه از دستم گلوش رو صاف می

 گه:می
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جناب نیکزاد تشریف بردن گفتن واسه آخر هفته  -

 تمام کارها انجام شده.

 

 کنم.العمل خیره نگاهش میهمچنان بدون عکس

 

کنم اینجوری نگاه ببخشید چرا من امروز هرکاری می -

 کنین؟می

 

 همه نیکزادن خانوم فرخی.اینجا تو این شرکت  -
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 ناله:شه و میهاش آویزون میلب

 

 آخ... حق با شماست جناب هیوا فرمودن. -

 

 دم.سرم رو تکون می

 

 امری باشه؟ -

 

تا گریه کردنش نمونده، وقتی کنم دیگه چیزی حس می

 لرزه.زنه صداش میحرف می
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رحمانی تماس گرفتن گفتن یه سری امضا  خانوم -

ید حتماً امروز زده بشه تشریف ببرین هست که با

 شرکت.

 

کشم پس واقعاً زبونم رو روی ردیف باالی دندونم می

رو نبینه اما من عاشق بازی  تصمیم گرفته امروز من

دونم بعد درخواستم با چه م وقتی میکردن با نسیم

شه میاد اینجا و چقدر دیدنش تو اون حرصی پا می

 حال لذت بخشه.

 صبیم کرده تمام تنم خیس عرقه.وقتی اینقدر ع

 

 گم:کنم و به در اشاره میلبم رو تر می
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زنگ بزن بگو اگه امضای مهمیه خودش بیاد، من  -

 هدر بدم.ی اون شرکت وقت ندارم واسه کار بیهوده

 

 چشم جناب نیکزاد مهمون دارین بگم بیان؟ -

 

 کنم.اخم می

 

 کیه؟ -

 

 گفتن بگم خانوم کتی. -
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 ۶۳۴پارت#

 

 

تند شدن ضربان قلبم دست خودم نیست، دستم 

 غرم:شه و از الی فک قفل شده میمشت می

 

 برو بگو بیاد تو. -
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 چشم قربان. -

 

شم هیچ حرکتی شینم، از جام پا نمیتو جام محکم می

کنم من باید این خشم رو کنترل کنم اگه از جام نمی

م بیرون تونه از زیر دست و پاپاشم هیچکس نمی

 شدش.بک

 

هایی که شه و با اون صورت آشفته و لباسدر باز می

شه، مثالً هیچ تالشی واسه ست بودنش نکرده وارد می

 خواد بگه خیلی پریشونه؟می

 پریشون تر از من.
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دم و با لحنی که نگاهم رو روی سرتا پاش چرخ می

 گم:کنم میزان خشمم رو نشون نده میسعی می

 

م احوال شما؟ پس پسر بچهانوم مادر به به کتی خ -

 بابا کجاست نیاوردیش؟ ای بابا نشد که.

 

 زنه زیر گریه.همون دم در می

ش پوشونه و های های گریهبا دست صورتش رو می

کنه، احتیاجی به حرف اضافه نبود همین اتاق رو پر می

 حرف خوب بهش فهموند که تا چه حد عصبیم.

 برم.میم رو باال کنم و صداصورتم رو جمع می
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 گمشو بیا تو من اینجا آبرو دارم. -

 

هاش بنده و التماسشه و در رو میبا عجله وارد می

 شه.شروع می

 

 غلط کردم سپاس شکر خوردم ببخش. -

 

 توپم:با تنفر می

 

 بشین زر نزن. -
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کنه و روبه روم روی مبل دو نفره خیلی زود اطاعت می

هایی که داره نم به اشکک، خیره نگاهش میشینهمی

ریزه و دستمالی که مدام باهاش بینیش رو خشک می

 کنه.می

 

سوزه، پیغامم و سوزه اصالً نمیدلم به حالش نمی 

 گرفته که االن اینجاست.

ریزه تا ببخشمش چطوری زنه و اشک میناله می

 ببخشمش؟
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من به هر کی بدی کرده باشم واسه این دختر خوب  

و ساختم حتی قیافش رو هم یش رو از نبودم، من زندگ

 با پول من ساخت چطور باهام بازی کرد؟

 

ی روزهای خوبی که باهم سپاس به حرمت همه -

 و ببخش.داشتیم تو رو خدا من

 

کنم و با فریاد بلندی دستم رو روی با نفرت نگاهش می

 کوبم.میز می

 

 تو حرمت حالیته لعنتی؟ -

 و ببری؟اون بچه رو آوردی آبروی من 
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 چسبونه و نگاهرسیده خودش رو به پشتی صندلی میت

 زنه:ش دو دو میوحشت زده

 

ی تو نیست، به خدا... به اون بچه... اون بچه بچه -

 ی مهرشاد بود... اون مجبورم کرد...خدا نقشه

 

 دم.سرم رو به تأسف تکون می

های مشت شدم رو اینقدر فشردم که دست

 شسته.هام به درد ناستخون
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و اون  شاد، لعنت به توشاد... مهرهرشاد... مهرم -

 مهرشاد. اون بچه کیه؟ مهرشاد حرومزاده؟

 

 ده.سرش رو تند تند تکون می

چکه و روی شال و حجم زیاد اشکش از صورتش می

 سبز رنگش فرود میاد.

 

داد تو و مینه نه من با مهرشاد رابطه نداشتم، خرجم -

بور بودم کمکش کنم تو داشت مجاین چند سال، ازم آ

 شه.مادر میم بیو ننداز زندان بچهجان عزیزت من

 

 گم:گزم و پریشون میلبم رو می
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چه آتویی چی داشت ازت که به خاطرش چند سال  -

 با من بازی کردی؟
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 ۶۳۵پارت#
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 گه:های لرزون میکنه و با لبنگاهم می

 

اداشم بود دوست صمیمی، مهرشاد بهترین رفیق د -

ها من خیلی اما یه عوضی به تمام معنا بود اون موقع

داغون بودم با یه کثافتی رابطه داشتم عاشقش بودم 

ولین مرد زندگیم بود ولی اون حیوون ازم فیلم به خدا ا

 گرفته بود موقع... موقع سکس...

 

 "دهجوام و اون با سر پایین افتاده ادامه میلبم رو می"

 

دونم چطوری قبل برادرم مهرشاد فهمیده بود، نمی -

و با همون مجبورم و ازش گرفته بودفهمید، اون فیلم
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من خیلی زود بهت کرد بیام سراغ تو ولی من... ولی 

هاش گوش نکردم اما باز وقتی دلبستم دیگه به حرف

 پای نسیم...

 

خوام اسمش با دهن شه حتی نمیدستم مشت می

کنه و من خشن مشتی به مکث می کثیفش برده بشه،

 کوبم.میز می

 

 زر بزن. -

 

 ده:کشه و ادامه میترسیده هین می
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شمت نه حسادت کردم این حق من بود که داشته با -

هیچ کس دیگه، بازم گول مهرشادو خوردم گفت کاری 

خواد و میکنه تو مال من بشی گفت خودش نسیممی

و گفت که تان انتقامداس ذاری،و ولی تو نمینسیمم اون

 و اونو دوست داره.به زور زنت شده

 

ی ساکت باشه دیگه تحمل ندارم دستم رو به نشونه

دم، کنار هم فشار می هام رو رویباال میارم و چشم

گوشم چیا گذشته که من هیچ وقت نفهمیدم، سرم رو 

 دم.با درد تکون می

 

ها قرار نداختم زندان حاال حاالو نمیاگه اون عوضی -

 بود با من بازی کنی نه؟
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 ندازه.سرش رو پایین می

 

به خدا وقتی اومدم اینجا پیشمون شدم واسه همون  -

و گور شم تا مهرشاد م گمخواستصبر نکردم بیای می

 پیدام نکنه ولی پیغامت...

 

نکنه نسیم برسه و این  ،ذارمهام رو روی هم میچشم

این عوضی هر چه زودتر لعنتی رو اینجا ببینه؟ بهتره 

خوام نسیم با دیدنش حتی به گورش رو گم کنه، نمی

ی یه توضیح کوچیک ناراحت بشه، پس دستم رو اندازه

 کنم.و به در اشاره میکنم بلند می
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 و.پاشو برو گم شو کتی، دیگه نبینم ریختت -

 

کنه، شه و متعجب نگاهم میخیلی آروم از جاش پا می

که من ازش خواستم گورش رو گم  انگار باورش نشده

 کنه.

 

 برم یعنی؟ -

 

 کنم.با تنفر به سر تا پاش نگاه می
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نمیری ای که ی خشن دیگهچیه نکنه منتظر یه رابطه -

 بمیری؟

 

 ده.آب دهنش رو پر صدا قورت می

 

 نه فقط بخشیدیم؟ -

 

 دم.زنم و نگاهم رو تو صورتش چرخ میپوزخند می

 

و دیگه هیچوقت دورو بر ونفکرشم نکن گمشو بیر -

ت بگرد که و روزی هزار بار دور بچهزندگی من نباش

به خاطر اون ازت گذشتم وگرنه کمترین کارم شکستن 
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فکت بود واسه صحبتی که قبالً با نسیم استخون 

 و من دستم بهت نرسید که تسویه حساب کنم.داشتی

 

 داره.عقب عقب سمت در قدم برمی

 

 بینی خیالت راحت.و نمیدیگه هیچوقت من -

 

خوام نفسم رو بیرون زنه و من میاز اتاق بیرون می

ی نسیم از جام پا بدم که با شنیدن صدای بهت زده

 شم...می
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 ۶۳۶پارت#

 

 

*** 

 

 

پوشه ای که قراره سپاس امضای آخرش رو بزنه توی 

 دم.دستم فشار می
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واسه امضا  د که سپاس خودشمثل روز برام روشن بو

هایی که تو راه شرکت رد و بدل نمیاد، بعد اون پیغام

شد و با فرستادنشون جیگرم حال اومد دیگه قطعاً 

 امکان نداشت که بیاد.

 

حدسم درست بود به محض رسیدن به شرکت  

منشیش زنگ زد و گفت که خودم بیام و من باز لبخند 

دارم دست نیافتنیم  زدم از این همه شناختی که از مرد

 اما این انتظار رو دوست ندارم.

 

کنم، حس خوبی به این کالفه به منشی چپ نگاه می

 ی رئیس شرکتن ندارم.کنن ننههایی که فکر میمنشی
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همون جور که روی صندلی چرم دقیقاً زیر تابلوی  

ی خوش رنگ و لعاب نشستم، بزرگ یه سبد میوه

 دم.مخاطب قرارش می

 

 شون تموم نشد؟جلسه -

 

 زنه.کنه و لبخند میسرش رو از توی گوشیش بلند می

 

دونم خانوم ولی فکر نکنم زود تموم بشه البته نمی -

طبق حدس من، از اون گذشته شما هم تازه رسیدین 

 یه کم صبور باشین.
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 چرخونم.هام رو توی کاسه میچشم

 

زنین هر تونم بپرسم چرا اینجوری حدس میمی -

ره؟ منم وقت ندارم منتظر بشم ای یه تایمی داجلسه 

کشه خودتون امضارو لطفاً بپرسین اگه خیلی طول می

 بگیرین من برم.

 

بله اون در مورد یکی مثل شما که واسه کار اومدین  -

دونم کنه اما این خانومی که من دیدم بعید میصدق می

 که به این زودی بیاد بیرون.

 

 کنم یعنی چی؟اخم می
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 کنه؟ه که اینجوری فکر میو این جلسه بودچی ت

 

 فهمم؟نمی -

 

ندازه نیم نگاهی به در اتاق سپاس و بعد به من می

شه از حرفی که زده سرش رو تکون انگار پشیمون می

 شه.ده و باز مشغول گوشیش میمی

 

دونم خانوم من حدس زدم، شما هم منتظر نمی -

 منتظرتون بمونین تا ایشون بیان چون آقای نیکزاد

 ن.هست
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شم، ذارم و دست به سینه میپوشه رو روی زانوم می

لعنتی این چه شکیه تو دلم افتاده البد یه چیزی بوده 

 گه،که منشی اینجوری می

 نکنه؟

خوام بهش فکر کنم چون اگه این وای نه اصالً نمی

 کنم.باشه قطعاً دیگه یه لحظه هم تحمل نمی

 

گذره در یرم، چیزی نمیگبا پام روی زمین ضرب می

شه و اون زن بیرون میاد دنیا دور سرم اتاق که باز می

شم، قدم دوم رو که چرخه و مات شده از جام پا میمی

داره نگاهش به من میوفته به من شکسته، به منی برمی

 هام نمونده.کنم خونی تو رگکه حس می
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 کنه.جلو میاد و دستش رو سمتم دراز می

 

 دم.یح مینسیم توض -

 

 ده چه توضیحی؟یح میتوض

یه قدم دیگه جلو میاد و من سرم رو با خشم پایین  

 ی نحسش رو ببینم.خوام قیافهندازم، حتی نمیمی

 

 من با سپاس... -
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 ۶۳۷پارت#

 

 

خوام ضعفم رو ببینه کنم نمیدستم رو بلند می

 خوام شکستنم رو لمس کنه.نمی

 

 واسم مهم نیست کتی. -

 

 .اما.. -
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اولین کلمه که از دهنش بیرون میاد سپاس پشت 

کنه، حاال شه و صداش رو قطع میسرش ظاهر می

اولین بار بهش بعد از عاشقیم با  دیگه نگاهم واسه

 نفرته.

 

و به نسیم توضیح بدی همسر من الزم نیست چیزی -

ارزشی مثل هاست که با دیدن آدم بیبا شعور تر از این

 از تنفر بشه.تو نگاهش به من پر 

 

 هاش...رو اما حرف پس درک کرده نگاهم
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ی کتی با خجالت به حرف میاد و من همچنان خیره

 سپاسم.

 

 من فقط خواستم باعث سوءتفاهم نشم... -

 

تونی بشی، االنم وظیفه تو انجام دادی شی، نمینمی -

در اونجاست برو و دیگه هیچوقت نبینمت، آتیش 

 داره.گرفتی مردی، سپاس وجود ن

این درخواست نیست کتی دستوره، سرپیچی کنی... 

کنه بفهمم همسرم و تهدید میبفهمم خطری زندگیم

ده، حتی اگه به تو ربط نداشته باشه پیدات پریشون ش

 کشمت.و میکنممی
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تونه درست بزنه، کنم اما قلبم هنوز نمینگاهشون می

 کنه؟کتی تو شرکت سپاس چیکار می

رو همسرش خطاب کنه، حتی اگه  نحتی اگه سپاس م 

اون لعنتی رو از اینجا بیرون کنه، من االن به حد مرگ 

 پریشونم.

شوهر من االن اینجا وقتی سپاس با  همخواب سابق 

 کنه؟ای نداره چیکار میمن هیچ رابطه

 

شه شه و کی در بسته میفهمم کی از جلوم رد مینمی

 با حرف سپاس به خودم میام.
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 و بیار اتاقم.باید امضا کنم چیزی که -

 

هام رو از میزی که جلوی پامه و روش کلی مجله چشم

ت تلخ خودنمایی ی مشکی رنگ شکالو یه جعبه

دم، چی گیرم و به صورت پر اخمش میکنه میمی

 شه همین میز رو بکوبم توی سرش؟می

 

شه و من با چشم غره به هر جایی که وارد اتاقش می

کوبم، هنوز شم و در رو میاقش میتونم وارد اتمی

ایسته پشت میزش نرفته که با صدای در تو جاش می

 خه.چری پا سمتم میروی پاشنه
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 این چه طرز بستن دره؟ -

 

 خندم.مسخره وار می

 

آخ ببخشید مثل کتی جون با کالس نیستم تا درو  -

 آروم ببندم.

 

انگار بساط تفریحش به راه شده، به میز بزرگ قهوه 

کشه و با زنه و یه پاش رو باال میای رنگش تکیه می

 کنه.ش تعادلش رو حفظ میپای دیگه
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من روی اون کت سبزی که  زنه و نگاهلبخند می

شینه، امروز کنه میبدجوری داره تو تنش خودنمایی می

 هاش یه کمی تناژش سبز شده.چشم

 

و بدم بهت یاد ی کتی جونتونم شمارهخب می -

 زش.بگیری ا

 

این جون رو اینجوری کشیده تلفظ کردنش این قابلیت 

ده که جلو برم و گلدون پِتوس روی میز رو رو بهم می

ردارم و بکوبم تو سرش اما باز خودم رو کنترل ب

م کنم و واسه اینکه آتو دستش ندم تا باز مسخرهمی

رم و پوشه رو کنه، مثل یه خانوم متشخص جلو می

 گیرم.سمتش می
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 هارو امضا کن.نای -
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 ۶۳۸پارت#

 

 

بینم زنه و وقتی میست حرفی نمینگاهم به پوشه

کنم که دستش واسه گرفتن باال نمیاد نگاهش می

 زنه.لبخند یه وری می
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ست دختر های عقب موندهحسودی کردن کار آدم -

 جون.

 

رواقع خونم به جوش اومده ولی کشم، دنفس عمیق می

 کنم.وا نیست، راهش کاریه که من میخب راهش دع

 

قرص امروزت درصد توهمش باالست، اینو امضا کن  -

 من برم شایان جون منتظرمه.

 

رم، پره که یه قدم عقب میجوری با خشم از جاش می

 غره:گیره و با حرص میپشت دستش رو سمتم می
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 کنما.پر خون میو زنم دهنتنسیم می -

 

 زنم.دازم و پوزخند میننگاهی به سرتاپاش می

 

جناب عقب مونده عصر هجری... خواستم بدونی  -

 حسود کیه.

 

ده و دستش رو مشت فکش رو روی هم فشار می

 کنه.می

 

شم گردن کنم بچه من غیرتی میمن حسودی نمی -

 شکنم.می
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 ندازم.یه تای ابروم رو باال می

 

دلم  و امضا کنه حق با توئه، حاال این کوفتیآها باش -

های خواد کنار مردی باشم که هنوز درگیر رابطهنمی

 قبلیشه.

 

شینه و باز لبخند ژست قبل روی میز می باز با همون

 زنه، خوش خنده نشده امروز؟می

 

آره خب باید تمومش کنم، خود تو بدجوری چسبیدی  -

 ی قبلی.م رابطهبه آینده
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گزم دیگه تحمل ندارم اذیت لبم رو میعصبی 

تونم هاش دیگه از توانم خارجه، حتی دیگه نمینکرد

 رو بازی کنم. نقش یه دختر با فرهنگ

 

ندازم، من واقعاً دارم دنبال یه نگاهی به اطراف می 

گردم که بکوبم توی سرش و گوی بزرگ چیزی می

 ست حتی اگه باشیشه ای که روی میزه بهترین گزینه

وام تو خزنم و میاین ضربه بکشمش، بهش چنگ می

گیره و سرش بکوبم که میونه راه هر دو دستم رو می

 مونه.گوی تو هوا می
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 گه:پرخنده می

 

 آخ... آخ... پری دریایی خشن شد. -

 

 کنم.شم و جیغ جیغ میبیشتر عصبی می

 

 ی پوکت.ولم کن، من باید اینو بزنم توی اون کله -

 

ه اما عصبی نیست اینو از لحنش از صدای کناخم می

 دم.روم و صافش تشخیص میآ
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 چرا چون تو هم مثل کتی تو گذشته موندی؟ -

 

 و با اون خونه خراب کن یه جا نیار...اسم من -
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 ۶۳۹پارت#

 

 

 ندازه.شونه ای باال می
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 چرا نیارم؟ -

 کنی؟ی اونو خراب میاصالً شاید تو داری خونه 

 

خواد، زدن میدم، دلم جیغ فکم رو بیشتر بهم فشار می

ش رو های فربیندهدلم چنگ زدن به اون چشم

ونم واسه سوزوندش خواد، اما مثل همیشه زبمی

 بهترین سالحه.

 

ی اونو ی نفرین شدهاصالً نگران نباش من خونه -

کنم وقتی خودم دارم واسه خودم با یه آدم خراب نمی

 سازم.جدیدو نرمال خونه می
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هاش پر از شمه، چشماینبار دیگه اخمش از روی خ

 داره.شه و صدای ساییدن فکش اتاق رو برمیخون می

 

دم با غلط و پس بگیر، ترجیح میحرفت همین االن -

 کردم تمومش کنی.

 

 زنم:پوزخند می

 

 خوای چیکار کنی؟گیرم میپس نمی -

 

واسه ثابت کردنم به خودت تا  و دارمروش خودم -

 اگه نخوامت. بفهمی من تنها مرد زندگیتم حتی
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 کنم.خندم و کفری ترش میباز می

 

خوادت ی که نمیکنی اوناین چیزیه که تو فکر می -

 منم نه تو.

 

شه و با ول شه از جاش پا میحالت صورتش عوض می

گیره و روی مبل هام گوی رو میکردن یکی از دست

 کنه.پرت می

 

 ترسونه.رو بیشتر می همیشه خونسردیش من 

 شه؟چی تو سر
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شه و تو یه حرکت هر چی رو میزه با آرنجش خم می 

 کشم.هین میکنه و من ترسیده پخش زمین می

 

 کنی دیوونه شدی لپ تاپ شکست.چیکار می -

 

 زنه:چشمک می

 

 فدای سرت کار واجب تر دارم. -

 

رو  ده وقتی منواسه درک کردن حرفش بهم وقت نمی

کنه شروع چرخونه و با کمر روی میز درازم میمی

 کنم به دست و پا زدن.می
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 کنی ولم کن؟!چیکار می -

 

کنه و خودش رو بین پام جا هام رو مهار میدست

تونم تکون بخورم وقتی تنش کنه، عمالً دیگه نمیمی

ی نزدیک به چسبونه و من از این فاصلهرو بهم می

 شم.مردن نزدیک می

 

 گفتی؟خب داشتی از فرد جدید می -

 

زنه دم، از صورتم حرارت بیرون میو بیرون مینفسم ر

 کنم آروم باشم.و سعی می
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 بذار برم. تمومش کن -

 

 چرا؟ -

 ی قبلی.برم رابطهتازه دارم لذت می 

 

 دم.آب دهنم رو پر از استرس پایین می

االن باید چه حسی داشته باشم بترسم از اینکه یکی 

رمایی که داره بیاد و مارو ببینه یا ضعف کنم واسه این گ

 زنه؟آتیشم می
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 کنی.سپاس برو کنار داری اذیتم می -

 

هام میاد و من از تماس تنمون چشمسرش پایین تر 

 بندم.رو می

 

 و ببین نسیم؟من -

 

لعنت بهت مرد این چه لحنیه، دست و پاهام داره 

 کنه؟شه چرا با من اینجوری میحس میبی

 

 ولم کن. -
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کشه ریشش رو به صورتم می بدون توجه به حرفم ته

کنم و لبم رو بهم فشار و من اینبار واقعاً ضعف می

 .دممی

 

و لو بده ی جدید مهرشادکتی اومده بود نقشه -

همدست بودن باهم واسه گند زدن به زندگیم، پس 

کنم این وسط هیچی نیست، من قطعاً طال رو ول نمی

 تفاله چایی بردارم.
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لی که قابل وصف نیست، این شه، حاتو دلم ولوله می

تونه مثل آب روی آتیش ها بعد اون همه جنگ میحرف

 ه.اثر کن

 

 بینه.بذار برم االن یکی می -
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 ۶۴۰پارت#
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دونه که من کنه، خوب میهام رو ول مییک از دست

اسه پس زدنش ندارم دستش روی شالم دیگه توانی و

ره تو گردنم فرو می کنه بینیش کهشینه و بازش میمی

 کشم.همراه باهاش نفس عمیق می

 

 آخ عطرت... -

 

 کنم:دم و زمزمه میآب دهنم رو پر صدا فرو می

 

 گفتی مزخرفه؟می -
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ده و بیشتر عطر گردنم رو نفس محکم جواب می

 کشه.می

 

 مزخرف گفتم. -

 

 گفتی اعصاب خورد کنه. -

 

 مزخرف گفتم. -

 

 گم:یکنم و دلگیر مکمی مکث می
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 ی قبلی.گفتی رابطه -

 

 گیره.ده و صدای قلبم اوج میجواب می

 

 مزخرف گفتم. -

 

کنم چیزی تا لو رفتن حال ملتهبم ندارم که فکر می

 دم.طاقت به عقب هولش میبی

 

 خوام برم.پاشو می -
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 مزخرف نگو. -

 

کنه و کنم، لبش پوست گردنم رو لمس میمکث می باز

 دم.هم فشار میهام رو روی من چشم

 

 لطیفه مثل پوست آرامش. -

 

هامون یه نفس باهم کنه و حاال لبسرش رو بلند می

گردونه و من هام میفاصله داره، نگاهش رو توی چشم

کنم یه بوسه تو سبک سپاس دارم به یه بوسه فکر می

ذاره یادت شه سوزشش تا شب نمیم میکه وقتی تمو

 شه.ت یادآوری میبره و صبحم با دیدن کبودیش به

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

ده و من نفسم حبس هاش رو از هم فاصله میلب

هاش که طاقته واسه بوسیدن اینو از چشمشه، بیمی

گیره و خونم، تصمیمش رو میزنه میمدام دو دو می

صدای در  هامون باایه لبگیرم، لمس ثانیهمن گر می

 شه.یکی می

 

 سپاس بیام تو؟ -

 

هاش رو پاسی که چشمهای درشت شده به سبا چشم

ده و فحش رکیکی به لب میاره نگاه روی هم فشار می
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شه و من با سرعت غیر قابل کنم، از روم پا میمی

 کنم.شم و شالم رو مرتب میباوری از روی میز پا می

 

 توپه:شه و میدست به کمر به در خیره می

 

 بیا تو. -

 

 هورتاش سرش رو داخل میاره اما تو نمیاد.

 

 گم این دختره...یم -
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 "کنهکنه و حرف رو عوض میبا دیدن من مکث می"

 نسیم اینجایی؟

 

کنم وسایل پخش زنم و خدا خدا میجونی میلبخند بی

شده روی زمین رو نبینه، من هنوز دارم از اتفاقی که 

تحمل خجالت کشیدن از  سوزمداشت میوفتاد می

 هورتاش رو دیگه ندارم.

 

 امضا اومدم داشتم میرفتم دیگه. سالم واسه چند تا -

 

 زنه:کامل داخل میاد و لبخند می
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و به زن عمو گفتم واسه فردا زنگ بزنه به مادرت -

 عموت اوکی کنین بریم.

 

 دم.متعجب سرم رو تکون می

 

 فردا کجا قراره بریم؟! -

 

 گه:کنه و متعجب میاه میبه سپاس نگ

 

 نگفتی بهش سپاس؟! -
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کشه و کالفه به حرف تش میسپاس دستی به صور

 میاد:

 

 شدی.خواستم بگم اگه مزاحم نمیمی -

 

ندازه و به زور جلوی هورتاش ابروش رو باال می

 خنده؟گیره، لعنتی به چی میش رو میخنده

 

 شم.رم مزاحم نمیآها از اون نظر... خب من می -

 

ره و در رو شه و خیلی زود بیرون میمنتظر جواب نمی

 .بندهمی
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های تو هم سپاس که هنوز نگاهش با نگاهم رو به اخم

 دم.خشم به دره می

 

 فردا چه خبره؟ -

 

 چرخه.ده و سمتم مینفس عمیقش رو بیرون می

 

 و اول تموم کنم.دم کار نیمه تموممترجیح می -
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 ۶۴۱پارت#

 

 

ها رو از روی زمین دم، پوشهلبم رو بهم فشار می

حین مرتب کردنشون و گذاشتنشون روی دارم و برمی

 دارم.یمیز یه قدم سمت در برم

 

 خوام برم امضا کن بده پیک بیاره برام.می -

 

 صبر کن نسیم باید حرف بزنیم. -
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 دم.سرم رو به دو طرف تکون می

 

 االن وقتش نیست من باید برم. -

 

 گه:کنه و با صدای پایینی میکمی خیره نگاهم می

 

رخصی بگیر دو روز بعدشم که تعطیله فردا رو م -

 ست.نهریم شمال تولد شکرامی

 

دم، االن اصالً مغزم یاری سرم رو به تأیید تکون می

تونم پردازش کنم باید از این اتاق و از کنه نمینمی

 رو جمع و جور کنم. این عطر لعنتی دور بشم تا خودم
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 باشه، خداحافظ. -

 

گفتن زیر لبیش  "لعنتی "هنوز به در نرسیدم که صدای

از پشت کشیده شنوم و بالفاصله بعدش بازوم رو می

کوبه، اینبار خشونت نداره رو به دیوار می شه و منمی

کنه، وقتی اما یه تصویر رو توی ذهنم پر رنگ می

م با کتی اومدم تو همین اتاق و عصبی از مکالمه

 رو با خشم به دیوار کوبید. سپاس من

 

هام قفل هاش رو توی پنجهکنم، پنجهمیخیره نگاهش 

ده، رو باالی سرم به دیوار تکیه میهام کنه و دستمی
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کنه من کنم هر تقالیی جری ترش میمخالفت نمی

 تجربه دارم.

 

چسبونه و با لبخند کنج لبش صورتش رو به صورتم می

 گه:می

 

 هات...دادم اما پیغامرفتی اجازه میباید می -

 

رو  خواد منهام میده و با نگاهش روی لبادامه نمی

ن واقعاً عین خیالم نیست، تنها حسی که بترسونه اما م

دارم ضربان قلب باالمه و دلی که واسه لمسش به تب 
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خواد دونم که اینم یه بلوفه، میو تاب افتاده اما می

 بوسه فقط منتظر التماس منه.التماس کنم، نمی

 

بگو تا بازش کنم برات؟ کدومش برات واضح نبود  -

خوام از یا اینکه میخوام باهات بیام بیرون اینکه نمی

 زندگیم بندازمت بیرون؟

 

چسبونه و پیشونیش هام میی بینیش رو به لبتیغه

بنده و نفس عمیقش رو هاش رو میروی بینیم، چشم

 ده.بیرون می

 

 رم؟و از زندگیت بیرون بندازی از قلبتم بیرون میمن -
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 زنم:مونجا روی بینیش به سختی لب میه

 

 که از دیده برفت.از دل برود هر آن -

 

بوسه و من ضعف م رو نرم میخنده و چونهتو گلو می

 کنم.می

 

 سه سال نبودم از دلت رفتم؟ -
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کنم، دیگه چیزی ندارم بگم وقتی اینبار من سکوت می

 ره.ش حقیقت محضه، سپاس از قلبم بیرون نمیاشاره

 

هاش رو مماس لبم ده و لبهام میاری به پنجهفش

 کنه.می

 

ها یادآوری بشه یه چیزهایی باید همیشه واسه آدم -

هایی که منشعش سطحیه اما تو عمیق ترین مثل لمس

خوام شه مثل کاری که من میجای ممکن حس می

 هاته مقصد قلبت.بکنم مبدأ لب
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که شه اینبار منم هام که به کام گرفته میلب

دم، پس بلوف نبود و من احمق هاش رو فشار میپنجه

 ی این کار رو دادم و چه بد که پشیمون نیستم.هاجاز

حق با سپاسه من این بوسه ای که مقصدش فقط به  

کام گرفتن لب پایینم بود رو تو اعماق قلبم حسش 

ی گرانبها کردم، همونجا که خاطراتم و مثل یه گنجینه

 قایم کردم.

 

هاش با دندون هام از بین لبجدا شدن لب به محض

 زنه:که پچ میبه جونش میوفتم 
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این بوسه رو تو قلبت نگه دار که اگه بازم خواستی  -

و بندازی دور بشه سند موندنم و از اون تو بکنیمن

 خب؟

 

با حالی خراب و تنی که به لرزش افتاده از حس زیاد 

غزم رو هاش داره مخواستن این مردی که آبی چشم

 تونم یه کمله بگم واسه رهاییکنه فقط میسوراخ می

خوام پی به واسه رفتن و بیشتر درگیر نشدن من نمی

 ضعفم ببره.

 

 خوام برم.می -
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 کنه.م رو مهر میهاش شقیهلب

 

بریم و میبرو ولی کارتو که کردی برو خونه آرامش -

ه کنم اما به این فکر کن به اون بچپارک مجبورت نمی

 یه پارک دوتایی بدهکاریم.

 

 دم.تکون می سرم رو واسه خالصی به تأیید

 

 برم؟ -

 

 برو... -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

کنه و امان از اون لبخند هام رو با مکث ول میدست

گیرم و درحالی که زیادی دلبرش، نگاهم رو ازش می

کنم که ای کاش باز مانع رفتنم امیدانه به این فکر مینا

ی دیگه مهمونم کنه از ی کشندهبشه و احتماالً یه بوسه

 زنم...اتاق بیرون می
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 ۶۴۲پارت#
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*** 

 

 

سره سر ی از ته دل آرامش وقتی از سرخیره به خنده

گیره یهای سپاس جا مخوره و اون پایین تو دستمی

 زنم.لبخند می

کمی دیگه از پشمک صورتی تو دستم رو توی دهنم 

های سپاس اً به شیرینی خندهذارم و شیرینیش دقیقمی

 و آرامشه همون قدر دل ضعفه آور.
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خوره همراه با جیغ سمت منی که یه بار دیگه سر می

روی نیکمت کمی دور تر ازشون نشستم دست تکون 

 ده.می

 

 گذره.یلی خوش مینسیم مامان خ -

 

 دم.زنم و واسش دست تکون میلبخند می

 

 قربونت برم مامان جون. -

 

 م برم استخر توپ.میتا -
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ده و آرامش رو توی بغلش سپاس سری تکون می

 گیره.می

 

 چشم پرنسس بابا شما امر بفرمایید. -

 

خیره به قامت بلندش تو اون تیشرت و شلواری که به 

ه تیکه دیگه پشمک تو دهنم خوبی به تنش نشسته ی

 دم.ذارم و نفسم رو حسرت زده بیرون میمی

 

ی که آرزوی منه و امروز به شه اون مردباورم نمی

رو بوسیده بهم محرم  نوازش دهنده ترین حالت من
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نیست و درواقع تو آشنا ترین حالت ممکن هنوز مثل یه 

 غریبه نسبتی باهام نداره.

 

یم وقتی آرامش تو استخر بینمشون فاصله ای ندارمی

 ده.پره و سپاس به ستون بادیش تکیه میتوپ می

 

ز اون همه جنگ اعصاب باالخره یه شه بعد اباورم نمی

 شب آروم داشتیم.

چقدر احمقانه تصمیم داشتم این خوشی رو از خودم 

بگیرم وقتی دیدن راه رفتن دوتاییشون تو این پارک 

 ده.دقیقاً چند سال به عمرم اضافه کر
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ده، ی یه آه دیگه رو نمیبهم اجازه صدای پیغام گوشیم

غام گندم رو جواب کنم و پیش نگاه میمن به صفحه

 دم:می

 

)نسیم این موقع سال شمال هواش سردتر از 

 اینجاست واسه آرامش لباس گرم بردار.(

 

 دم:زنم و جواب میلبخندی به این نگرانیش می

 

رسی که گفتی )هنوز ساک جمع نکردم باشه م

 دارم(برمی
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 پرونه:هام رو میکنم و صدای سپاس شونهارسال می

 

 زنی؟و لبخند میدیمیبه کی پیغام  -

 

هاش رو روی شینه دستکنم، کنارم مینگاهش می

 شه.کنه و منتظر جواب میپشتی نیمکت از هم باز می

 

 گندم گفت لباس گرم بردارم واسه آرامش. -

 

 زنه:نه و با مکث لب میکخیره نگاهم می
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 شد.کاش می -

 

 کنم.متعجب اخم می

 

 ه؟دارم دیگوا چرا نشه شب برمی -

 

هاش کش میاد و برق سفیدی دندونش تو نور لب

هایی که سرتاسر شهربازی رو پوشوندن چراغ

 درخشه.می

 

هام هات با لببرداشتن اون تیکه پشمک روی لب -

 شد.کاش می
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شینه و بدون نگرانی واسه بم میبا عجله دستم روی ل

کشم و اون پاک شدن رژم به همه جاش دست می

دارم، اصالً بعید نیست تا دو یتیکه پشمک رو برم

هایی که ی این آدمدقیقه دیگه بگه گور بابای همه

 کنم.رن خودم پاکش میدارن جلومون اینور و اونور می

 

 و تنها گذاشتی؟آرامش -

 

 ده.سرش رو تکون می
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ذارن بیاد بیرون، خسته شدم تایم داره یه ربع نمی -

دوام ارم میو کشید این بچه سه ساعته دنسیم رُسم

 باهاش.

 

 خندم.می

 

و باال آره همیشه همینه پارک که میاد دیوار راست -

 ره.می

 

 ده.سرش رو با خنده تکون می

 

 ضعف کردم نسیم چیزی داری بخورم؟ -
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و پشمکی که دیگه چیزی ازش  ندازمشونه ای باال می

 گیرم:نمونده رو سمتش می

 

 خوری؟این هست می -

 

و حین چرخوندن سرش سمت  شهصورتش جمع می

 شنوم.زنه و من واضح میمخالف زیر لب حرف می

 

 و بخور...جای اینکه بگه بیا من -
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کنه و کوبم که باخنده نگاهم میمشتی به بازوش می

 .هدجای ضربه رو ماساژ می

 

خواستی امروز و نمیحیایی تا دیروز منخیلی بی -

جه تغییر و هشتاد درسرت به جایی خورده که صد

 کردی؟

 

 به سنگ. -

 

 چی!؟ -

 

 گم سرم به سنگ خورده.می -
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ی دیگه که گفتم نسیم گشنمه چی داری درضمن دفعه 

بگو عزیزم بیا هرجامو که دوس داری بخور. منم از 

با  "رسم...و به جای خوبی میمکنهات شروع میلب

 من برم پیش آرامش. "کنهدست به روبه رو اشاره می

 

های درشت شده خیره شه و من با چشما میاز جاش پ

به این همه وقاحتش تا دور شدن ازم دنبالش 

 کنم...می
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 ۶۴۳پارت#

 

 

**** 

 

 

گیرم و واسه ملحق عروسک آرامش رو تو دستم می

 رم.شدن به بقیه بیرون می

های ورودی ساختمون رو واسه رفتن تو حیاط پله 

 ایستم.سمم تو جام میگذرونم که با شنیدن امی
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 نسیم؟ -

 

چرخم، خیره به شکرانه ای که با عجله به عقب می 

 زنم:داره لبخند میسمتم قدم برمی

 

 جانم؟ -

 

 کنه.رسه و لبش رو زیر دندونش له میبهم می

 

تونم قبل رفتن پیش بقیه یه چیزی بهت بگم من می -

 تا االن منتظرت بودم.
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 ذارم.و روی بازوش میشه و دستم رصورتم جدی می

 

 یزی شده؟جانم چ -

 

نگاهی به در ورودی حیاط که چهار طاق بازه و سپاس 

ندازه و با من و من شه میبا بطری آب ازش خارج می

 گه:می

 

و تو بارها بهم هارو زدمدونم... بارها این حرفمی -

خوام بدونی واسه هزارمین بار از لطف کردی ولی... می

ه خاطر خوام، به باهات داشتم معذرت میرفتار زشتی ک
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های مزخرفی که تو جمع به زبون آوردم تمام حرف

شرمندم. به خدا حاضرم تو جمع داد بزنم غلط کردم 

 و از ته دل ببخشی.اما تو من

 

دم و سرم رو کمی پایین میارم تا بازوش رو فشار می

 ش خم شده نگاه کنم.تو صورتی که روی سینه

 

منم هزار نوم به قول خودت هزار بار گفتی شکرانه خا -

و رفت، منم به ی لعنتی گذشتبار گفتم اون گذشته

 ی تو مقصر بودم ولی دیگه تموم شد هوم؟اندازه

 دیگه بهش فکر نکن. 
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 گه:سرش رو باال میاره و با لبخند می

 

م، باهام حرف زد، ناهار خوردیم، سپاس اومد خونه -

و بل بشیم، گفت همه چیکلی خندیدیم، گفت مثل ق

 و از اول شروع کنیم.نیمفراموش ک

 

کنم، پس مشکلش با دست خودم نیست که اخم می

 رو هنوز نبخشیده. همه حل شده حتی شکرانه و من

 

 ناراحت شدی؟ -
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دم و با کشیدن بازوش و همراه سرم رو تکون می

 گم:کردنش با خودم می

 

شیده پس همه ناراحت چرا حاال که سپاس تو رو بخ -

کنیم شکرانه، اون سه سال از  چی تمومه بیا زندگی

زندگیمونم شد یه تجربه که بفهمیم خانواده مهم تر از 

 همه چیه، درسته؟

 

م رو محکم و داره گونههمون جور که باهام قدم برمی

 بوسه.پر صدا می
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ای وای من فدات بشم زنداداش حاال دیگه هیچ غصه -

 تو دلم ندارم.

 

ن جواب ماچش رو  دیگه از در باغ خارج شدیم و محاال

 دم.مثل خودش می

 

 و قلوه دادنتون تموم نشد؟دل -

 همه منتظر شماییم.

 

نگاه چپی به سپاس که دست به کمر کنار ماشین 

رم و با یه چشم غره سمت ماشین عمو که ایستاده می
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رم، سلطان خانوم و مامان و نیما داخلش نشستن می

 کنه.رو اذیت می همه مثل قبل شده منبیشعور با 

 

ی پر از اخمش رو تا زمانی که در ماشین رو نگاه خیره

کنم و صدای عمو کنم روی خودم حس میباز می

 کنه.حواسم رو به خودش جلب می

 

 کجا عمو؟ -
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 ۶۴۴پارت#
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ندازم، سلطان خانوم نگاهی به نیما که جلو نشسته می

 بن.و مامان هم عق

 

 بشینم تو ماشین شما دیگه؟ -

 

 ده:کنه و سلطان خانوم جواب میعمو مکث می

 

 ما اینجا تکمیلیم دخترم تو برو تو ماشین سپاس. -
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کنم که عمو نگاه میهای درشت شده به با چشم

 ده.سرش رو تکون می

 

امر امر سلطان بانوئه عموجان تشریف ببر دیره  -

 خوریم به ترافیک.می

 

های مشت شده با جوام و با دستو از داخل میلبم ر

غرغر زیر لب سمت ماشین سپاس راه میوفتم، قطعاً 

 رم تو ماشین هیوا و مزاحم اونا بشم.که نمی

 

کنه نزدیک که با پوزخند نگاهم می با اخم به سپاسی 

 شم:می
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 چی شد دست از پا دراز تر برگشتی؟ -

 

 کنم.دهن کجی می

 

شستم تو کشتی نمیو میودتجا نبود وگرنه خ -

 ماشینت.

 

 اگه تو ماشین من نشینی که اصالً من نمیام. -
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کنم و عصبی پام رو زمین هام رو مشت میدست

 کوبم.می

 

 سپاس. و مسخره نکنمن -

 

 زنه.زنه و ماشین رو دور میلبخند می

 

 مسخره نکردم فقط به خاطر تو دارم میام. -

 

 که حرصم بدی آره؟ -

 ن مسافرتم کوفتم کنی؟که ای
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 کنه.ندازه و به ساعت مچیش نگاه میشونه ای باال می

 

چه کنم دیگه مغز فندقت بیشتر از این کشش نداره،  -

 .پس کجا موند این هورتاش اه

 

ش تاکسی زرد رنگ به محض تموم شدن جمله

شه و هورتاش و گندم با ساک کنارمون متوقف می

شن ولی ده میای که دستشونه ازش پیاسورمه

 شد؟ماشینشون چی
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کنه و با سپاس دست هورتاش کرایه رو حساب می

 ده.می

 

 ماشینت کو؟ -

 

دونم چه لعنتی هر کاری کردم روشن نشد نمی -

 مرگش شد.

 

 گندم با لبخند سمت من میاد.

 

 سالم. -
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 سالم عزیزم.

 

 گه:دم که سپاس حین سوار شدن میباهاش دست می

 

 کرد بشین بریم.شه کاریش نمی -

 

خوام در عقب رو واسه نشستن باز کنم که هورتاش می

زنه و دستش رو روی در با عجله ماشین رو دور می

 ذاره.می
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 و از زنم جدا کنی؟نخوای منسیم بانو تو که نمی -

 

 شه اگه جدا باشین؟وا حاال چی می -

 

هیچی هم طاقت ندارم هم اگه جلو بشینم با رانندگی  -

مونم رو میرم میرسم میخان تا شمال نمیسپاس 

 دستتون.

 

 کوبه.گندم حرصی به بازوش می

 

خدا نکنه ببند دهنتو، نسیم برو بشین جلو من درد  -

 دونم چیه.اینو می
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زنم و باالخره هاشون میخندی به این دیونه بازیلب

کنم، خیره به سپاس متعجب شم و اخم میسوار می

 گم:می

 

 و!؟پس آرامش ک -

 رم پیش بابا فکر کردم تو ماشینه؟گفت می 

 

 کنه.با دست به ماشین هیوا اشاره می

 

 گفت با عمه جونش میاد. -
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 ۶۴۵پارت#

 

 

**** 
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کنم گیرم و عصبی شروع میناخونم رو زیر دندونم می

 به کندنش.

ش فروخته رو به عمه شه که آرامش منباورم نمی 

د و از ذوقش نشست تو ماشین ا نیومباشه چطور با م

 هیوا؟

 

کنم و خیره به ماشین عمو که چند هام رو ریز میچشم

کنم که تا ماشین جلوتره یه تیکه دیگه از ناخونم رو می

سوزه و صدای ضربه ای که سپاس با پشت دستم می

پشت دست به دستم کوبیده تو فضای ماشین 

به  کنم که حواسشپیچه، متعجب نگاهش میمی

 نندگیشه.را
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 کنی لبم درد گرفت؟چرا اینجوری می -

 

 ده:خیره به روبه رو خونسرد جواب می

 

دردش بیشتر از درد معده ای که کلی ناخون توش  -

 جمع شده نیست.

 

 زنه:گندم غر می

 

 گی؟آی... حالم بهم خورد سپاس چی می -
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 ده:قبل از سپاس هورتاش حق به جانب جواب می

 

و ن به حرف اونا کاری که بایدوش کردتو جای گ -

 بکن.

 

کنم، گندم با چرخم و نگاهشون میکمی به عقب می

کنه و هورتاش خیلی جدی خشم به هورتاش نگاه می

شه با همراه موزیکی که تو فضای ماشین پخش می

 دست روی رونش ضرب گرفته.

 

 چی شده؟ -
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ره و من از حرص خوردنش گندم بهم چشم غره می

م، از همون اول صبح مشخص بود یه زنمی لبخند

خوره، روبه هورتاش چیزیش هست که حرص می

 توپه:می

 

 کنی یا نه؟تمومش می -

 

 ندازه.هورتاش شونه ای باال می

 

 و باختی.به من ربطی نداره شرط -

 

 کشه:گندم حرصی جیغ می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 غلط کردم باهات شرط بندی کردم ای بابا. -

 

 .انگار اوضاع خیلی بده

شینم و سپاس از تو آینه نگاهشون ام صاف میتو ج

 گه:کنه و مثل همیشه با لحن جدی میمی

 

و آوردین واسه ست دعواشو حالتون تو خونهعشق -

 ما؟

 

و واال ما با این آبجی خانوم تو توی خونه هم عشق -

 حال نداریم.
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 زنه.گندم باز جیغ می

 

 ئه ئه نگاش کنا چقدر پرروعه. -

 

شون کنم و به مکالمهتو دستم مچاله می یفم روبند ک

 کنم.گوش می

 

 و باختی بده بیاد.گی شرطاگه راست می -

 

 توپه.سپاس کالفه می
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و خوردی چیه این شرط لعنتی از صبح مغزمون -

 هورتاش؟
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 ۶۴۶پارت#

 

 

کنه و سرش رو کمی از هورتاش گلوش رو صاف می

 میاره.الی دو تا صندلی جلو 
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شرط بستیم خیلی معمولی، یادم تو را فراموش  -

 آسون تر از اینم مگه داریم؟

ام ی بازنده شد هر کس ببازه باید تو مأل عجریمه 

 و بده، حاال گندم خانوم باخته دبه کرده.ماچ

 

دونم کجای بینم ولی صدای ضربه ای که نمینمی

 شنوم.کوبه رو میهورتاش می

 

 کردم ببری.قط فکر نمیمن دبه نکردم ف -

 

 ده:قبل از هورتاش سپاس جواب می
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بندی به اینم فکر کن که ممکنه وقتی شرط می -

 ی توش نیار.ببازی، حاال که باختی حرف

 

شه، واقعاً داره هام درشت میکنم و چشمنگاهش می

 ده همو ببوسن، اونم وقتی ما تو ماشینیم؟ اجازه می

 اونم تو خیابون؟

جا که اینقدر شلوغه و عمو اینا و هیوا هم تو اونم این 

همین خیابون با چند تا ماشین فاصله همراهیمون 

 کنن؟می

 

 کنم.من اینکارو نمی -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

زنه و از آینه به هورتاش نگاه س پوزخند میسپا

 کنه.می

 

این از بچگی هم همین بود مگه یادت نیست ترسو و  -

 بزدل.

 

ها ترسوام بابا شماکنما، من زنم لهت میسپاس می -

 و ببوسم؟حیا ندارین، من تو خیابون این غول بیابونی

 

 کنه.سپاس اخم می
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بونی بودنش قبل از اینکه عقدش بشی به غول بیا -

 کردی االن دیگه فایده نداره.فکر می

 

 یه راه داره. -

 

دم تا راهش رو بگه و گندم حواسم رو به هورتاش می

 گه:حرصی می

 

 راهش چیه؟ -
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و ترسویی منم بهت تو همین االن اعالم کنی بازنده -

دم انجامش ندی اما همیشه به و اجازه میکنمارفاق می

 کنم.و ذهنم ثبتت میعنوان یه آدم جر زن ت

 

گیرم تا نخندم ولی انگار دستم رو جلوی دهنم می

 کشه:گندم بدجوری بهش برخورده که جیغ می

 

 تو شرط ببندم. باشه لعنت به من اگه باز با -

 

ی پر از شه با صدای بوسهتأیید گندم همزمان می

پیچه و من با عطششون که تو فضای ماشین می

خیال مشغول پاسی که بیهای درشت شده به سچشم
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کنه و کنم، سنگینی نگاهم رو حس میرانندگیه نگاه می

 زنم:ندازه و من لب مینیم نگاهی سمتم می

 

 ؟بوسنواقعاً دارن می -

 

ده و حین دست راستش رو از آرنج به شیشه تکیه می

 گه:بازی با لبش می

 

 حواست به جلو باشه. -

 

اش و این کارم االن وقت اینه که دهن کجی کنم بر

 کنم.می
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 چشم... -

 

کنه و من دست به سینه به جلو خیره چپ نگاهم می

شم، اون دو نفرم که دیگه ول کن نیستن یه خورده می

 ا هم خوب چیزیه،خجالت حی

 شه:باالخره صدای زیادی خمار هورتاش بلند می

 

آخیش المصب از تو تختم بهتر بود بوسه جلوی کلی  -

 چشم.

 

 زنه:میسپاس تشر 
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 بسه دیگه بچه نشسته تو ماشین. -

 

چرخم و به خودم اشاره کنم،  سمتش میاخم می

 کنم:می

 

 االن بچه منم اینجا؟ -

 

 کنه.نگاهم می

 

 ستی؟نی -
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 ۶۴۷پارت#

 

 

کشم و بهش چشم غره نفس عمیقی از روی خشم می

 ام؟!ی پررو من بچهرم پسرهمی

ی مثل خودت نمک نشناسم از همین خوبه اون بچه

 ست...بچه
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کنه و من خیره به تعداد کمی صدای موزیک رو زیاد می

ار از شهر شم که واسه فرهایی میزیاد ماشین

ی خوب دل به جاده و داشتن یه آخر هفتهشلوغشون 

 زدن.

 

چرخه و آخرش تو همین ماشین به فکرم همه جا می

راننده ای که عطر تنش بینیم رو پر کرده خالصه 

ای هست که بهش فکر شه، اصالً مگه چیز دیگهمی

شنوم هم واسم مثل یه کنم وقتی صدای نفسی که می

 .موسیقیه گوش نوازه

 

ری اینقدر این موزیکو ریپیت داداش قصدی دا -

 کنی؟ جون تو من حفظ شدم.می
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شه و سرم رو سمت سپاس توجهم بهشون جلب می

ندازه و چرخونم، از آینه نگاهی به هورتاش میمی

 :گهخیال میبی

 

 و دهن زنت باشه.تو سرت تو لب -

 

خوام باشه ولی این تأکید به آهنگی که واال می -

 ذاره.هش نیست نمیاطبت اصالً حواسش بمخ

 

کنه و خیلی زود موزیک رو قطع اینبار سپاس اخم می

کنه و من کنجکاو از چیزی که هورتاش به زبون می
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آورده موزیکی که بارها پخش شد و من به جای اون 

 کنم.حواسم به سپاس بود باز پلی می

 

ش رو تو خواد قطعش کنه که انگشت اشارهسپاس می

دم، نگاهش از دستی که نمیگیرم و اجازه ت میدس

شینه هام میمحکم انگشت بزرگش رو گرفته تو چشم

 زنم:و من لب می

 

 کنم.بذار باشه خواهش می -
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خواد دستش رو ده و انگار نمینگاهش رو به جلو می

کنم و بعد زیاد عقب بکشه که خودم این کار رو می

 کنم.یکردن پخش دستم رو روی رونم مشت م

 

 ه که می بینی یه قلب نیمه جون دارمتو این سین

 اگه قابل بدونی قلبمو من به تو بسپارم

 حواست باشه قلبم رو نذاری زیر پاهاتو

 ازش دلخور نشی هیچوقت، نگیری تو نگاهاتو

 تو این سینه که می بینی یه عالم دلهره دارم

 ده آزارمیه عالم عاشقم اما نبودت می

 ازه پیدا شهدلِ خونم، یه حس ت خوام تو اینمی
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 بیا این دل برای تو، حواست به دلم باشه

 گیرمکنار تو آروم می

 میرماگه تو نباشی می

 به چشمات قسم من بی تو از این زندگی سیرم

 س، تو زنجیرمبدون تو انگار دست و پام بسته

 

با لبخندی که به بخاطر این آهنگ روی لبم نشسته، 

تپش قلبم رو  مردی که خیلی راحت بدون نگاه کردن به

هایی که اینبار اسمارتیزی باال برده خیره به ناخون

 کشم.رنگشون کردم روی رونم خط فرزی می

 

 تو می تونی یه عمری صاحبِ این قلبِ من باشی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 ذارم تو تنها شیبه احساسم قسم هیچوقت نمی

 تونی برای من یه آشتی با خودم باشیتو می

 دم باشیلحظه که من عاشق ش یه آرامش تو این

 تمام آرزوی من تو این دنیا فقط اینه

 که تو باشی، آخه دوریت واسه من خیلی سنگینه

 آخه جز تو به کی باید بدم من این دلِ خونم

 

ی این آخ حسی که دارم خود پروازه، من کلمه به کلمه

 بلعم تا تو قلبم نگهش دارم.شعر رو می

 

 گیرمکنار تو آروم می
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 میرمتو نباشی می اگه

 به چشمات قسم من بی تو از این زندگی سیرم

 س، تو زنجیرمبدون تو انگار دست و پام بسته

 

م و جین یخیمم که دستم گرم هنوز خیره به دست

شه، شه و نگاهم سمت صورت سپاس کشیده میمی

دستم رو گرفته و با نیم نگاهی سمتم، دستم رو به 

ز سوزه و ان بوسه میکنه و جای اولبش نزدیک می

 کنه.هام به قلبم نفوذ میرگ

 

کنم از زمین کنده حس عجیبی دارم، احساس می

گه صبر زنه اما مغزم میشدم، خوشحالم و قلبم تند می
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کن قراره بدجوری تو رو بسوزونه و دلت به این بوسه 

 گرم نشه.

 

ولی حالم خوبه جوری که انگار از این ماشین کنده 

فر دیگه تو این ن یادمون رفته دو نشدم هر دو مو

ماشین هستن که سکوتشون قطعاً واسه اینکه متوجه 

 حال بینمون شدن.

 

ذاره و پشت دستم رو سپاس دستم رو روی رونش می 

 کنه.نوازش می

واسه هیچکدوممون مهم نیست سمند نقره ای که با 

گیره چی در اون سرعت از سمت راستمون سبقت می
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هام نه دونه انگشتتو این لحظه که دو انتظارشه، اصالً

 شه مگه چیزی مهمه؟داره لمس می

 

سوزه هام میاینقدر خیره نگاهش کردم که چشم

خوام پلک بزنم اگه پلک بزنم و همه چی مثل یه نمی

 سراب محو بشه چی؟

 

ندازه و حین لمس کردن سپاس سرش رو پایین می

 گه:هام با صدای پایینی میناخون

 

 زهای آرامش شده.هات شبیهه اسمارتیناخون -
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زنم و با دست آزادم موهام رو پشت گوشم لبخند می

کنه چرخه و خیره نگاهم میزنم که سرش سمتم میمی

 زنه:و لب می

 

 نسیم... -

 

 اما فریاد هورتاش قلبم رو تو دهنم میاره.

 

 سپاس جلوتو بپا سمنده زد به جلوییش. -
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شه، یاعلی سپاس یکی میو گندم با فریاد  جیغ من

شه و ها بلند میگیره و صدای جیغ الستیکترمز می

 شه.ماشین با تمام قدرت به ماشین جلویی کوبیده می

 

 نسیم محکم بشین. -

 

ی جلو سپاس با دست راستش مانع برخوردم به شیشه

ی کناری شه اما تکون ماشین سرم رو به شیشهمی

 شههام سیاه میچشمکوبه و تو یه لحظه دنیا پیش می

 و تموم.
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 ۶۴۸پارت#

 

 

**** 

 

 

 کنم مردم، یه مرگ آروم و راحت.حس می

مهمه و بدتر از اون فریادهای البته اگه این صدای ه 

 کشه بذاره.رو می مردی که داره خودش
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و باز های خوشگلتپاشو جان من نسیم، اون چشم -

 کن.

 نین؟کها به چی نگاه مییکی یه کاری بکنه... لعنتی

 

کنم که کلی آدم اطرافمونن، هر کی یه چیزی حس می

اما و باز کنم هامخواد چشمو من خیلی دلم میگهمی

و ندارم و تکون بدم اما توانشخوام خودمشه، مینمی

 نکنه واقعاً مردم.

کنم، یه درد وحشتناک روی اما من درد رو هم حس می

 م.شقیقه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

م که با بوی اگزوز کنیه عطر خوشم زیر بینیم حس می

ها قاطی شده ولی اون عطر به حس بویاییم ماشین

 غالب شده.

 

 کنن؟و حس میها هم درد و بو رمگه مرده

تونن ببینن چون تونن بشنون، حتی میدونم که میمی

ده روح از جسم جدا شده و این توانایی رو بهش می

 اما این درد خیلی عجیبه...

 

عنتی این چه شکنجه ایه نسیم سپاس بمیره پاشو ل -

 پاشو تا نمردم...
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 زنه؟این سپاسه که اینجوری نعره می

دم، هم خوب تشخیص میش رو حتی صدای بلند گریه

شد بهش بگم من خوبم چیزیم بمیرم براش کاش می

 نیست فقط خیلی خوابم میاد.

 

هورتاش یه کاری بکن قلبم داره وایمیسته، زنگ بزن  -

 عنتی چرا نرسید.ببین اون آمبوالنس ل

 

دم و صوت خشن ی گندم رو تشخیص میصدای گریه

 هورتاش.
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خودتو اینقدر نزن  یه دقیقه آروم بگیر سپاس کشتی -

 تو سرت، هیچی نیست فقط بیهوشه.

 

شه تمام سعیم رو واسه ی سپاس باعث میصدای ناله

دوباره زنده شدن بکنم، خدایا این عشق چیه که حتی 

 ت بمیره...تونه راحآدم نمی

 

و هاشسرش خورد به شیشه خودم دیدم چرا چشم -

 میاد؟کنه پس؟... چرا این آمبوالنس لعنتی نباز نمی

خدایا چرا من اینقدر بدبختم، چرا همه چی سر من میاد 

 فقط همین مونده بود که نچشیده بودم.
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ی زیاد تو دماغی شده، واسه من صدای گندم از گریه

 ده از این اتفاق؟کنه یا ترسیگریه می

 

سپاس تو رو خدا یه دقیقه آروم بگیر حالم داره بد  -

 شه.می

 

شده که هورتاش ترسیده با ی گندم تموم نهنوز جمله

 گه:لرزه میصدایی که می

 

چته گندم خوبی؟ بمیرم حال این دو تا نذاشت  -

 بپرسم مشکلی نداری؟
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 خوبم. -

 

ت بندش شنوم و پشی سپاس رو میصدای پوف کالفه

 یه صدای دیگه:

 

 آقا پلکش تکون خورد. -

 

پشت بند صدای اون زن غریبه هر دو طرف صورتم 

صدای سپاس از نزدیک ترین فاصله به  شه وداغ می

 رسه:گوشم می

 

 و زندگیم.هاتقربونت برم باز کن چشم -
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های گردم که آروم چشمانگار دارم به این دنیا برمی

 نالم:اولین چیز درده که می کنم وسنگینم رو باز می

 

 آخ. -

 

 هام؟جانم؛ جانم دردت به چشم -

 

 سپاس؟ -
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کنم فکم و تک تک حس میصدام گرفته و خشداره و 

 کنه.هام درد میدوندون

 

هاتو باز کن تا سپاس بمیره نبینه این روزتو، چشم -

 و نفس بکشم.هاتو ببینمزمردی

 

 کنم.هام رو باز میباالخره چشم

 شه.ویر تار روبه روم کم کم واضح میتص

هنوز روی صندلی خودمم، در سمت من بازه و سپاس 

 صورتم رو قاب گرفته.
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کنه به بینه شروع میهای بازم رو که میچشم

هام، پشت هم و هام، گونهبوسیدنم، پیشونیم، چشم

و محکم توی کاره و منآخرین بوسه رو روی لبم می

 ده.شارم میگیره به خودش فآغوش می

 

 وای، وای نسیم، مردم... نسیم نصف عمر شدم. -

  

چی  دم،و ماساژش میذارمدستم رو روی کتفش می

 ریزه.کشیده که اینجوری جلوی این همه آدم اشک می

 

 .خوبم سپاس آروم باش -
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 ۶۴۹پارت#

 

 

ده، نگاهش رو رون میهورتاش نفسش رو از سینه بی

 ره،ره و از پشت سپاس کنار میگیاز صورتم می

ایسته و با هر دو دست صورتش رو کمی عقب تر می

 ناله:پوشونه و گندم میمی

 

 نسیم خوبی؟ تو که کشتی مارو دختر! -
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های دردناکم زنم و چشمبه صورت گریونش لبخند می

 دم.رو روی هم فشار می

 

 خوبم. -

 

گیره، شه و بازوهام رو میسپاس ازم جدا میباالخره 

ده و حین باال نگاه ترش رو توی صورتم چرخ می

 گه:کشیدن بینیش می

 

 خوبی نسیم؟ -

 کنه؟ بگو تا بمیرم برات.کجات درد می 
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کنه اما مگه شینه، خیلی درد میدستم روی پیشونیم می

 ها اصالً به چشم میاد؟با این حرف

ن بیهوش شدم، از هیجان من فکر کنم از هیجا

 تو این چند روز نصیبم شده. هایی کهبوسه

 

 خوبم فقط کافیه تو آروم باشی... -

 

کنه و با انگشت خیلی آروم جای درد رو لمس می

 صداش رو پایین میاره.

 

 کنه؟اینجا درد می -
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 گزم:لبم رو می

 

 تونم تحمل کنم.آره ولی می -

 

و من دخیل نبوده بازم یه رد دیگه که لمسم توش -

 متنفرم ازش.

 

و به زنه و باز منکنم که لبخند مینگاهش می خیره

 ده.خودش فشار می

 

 جون به لب شدم، تو بیهوش بودی ولی من مردم. -
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کنه و صدای زنگ تلفن هورتاش حواسم رو جمع می

کنم و عطر سرم رو بیشتر تو گردن سپاس فرو می

کشم همون عطری هام میخوش بوی تنش رو به ریه

هایی که واسه زیاد ماشینکه با دود اگزوز حجم 

 تماشای تصادف توقف کردن قاطی شده.

 

جانم؟... نه تو ترافیکیم زن عمو مشکلی نیست. خب  -

 چه بهتر فکر کردم هیوا عقب مونده...

آره شما ادامه بدین ما یکمی دیر میایم... نه چی باید  

ه باز بشه طول بشه فقط جلوتر تصادف شده تا را

 و... باشه خداحافظ.مونرسونیم خودکشه میمی
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 کنه.نگاهم به هورتاشه که گوشی رو تو جیبش فرو می

 

 فعالً حله. -

 

کنه و به کنه، کمرش رو صاف میسپاس باالخره دل می

 کشه.صورتش دست می

 

 خوان دور ما؟هورتاش اینارو رد کن برن چی می -
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کنم نگاه رو گرفته نگاه می به جماعتی که دور ماشین

 متأثر به ماست. شونهمه

کنه و من آروم هورتاش خیلی زود متفرقشون می

 گم:می

 

 چی شد سپاس ماشین خیلی داغون شده؟ -

 

 گه:کنه و کمی خشن میچپ نگاهم می

 

ماشین فدای سرت نسیم، من مردم، من داغون  -

ته و نبسو باز کنی چرا اون کمربندهاتشدم تا چشم

 بودی؟
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 ندازم:سرم رو پایین می

 

 یادم رفت. -

 

خوره کمربند واسه ای بهت برمیگم بچهبعد می -

 بستنه، واسه اینجور مواقع.

 

 دم.هام رو جلو میلب

 

 حاال مگه چی شده منکه خوبم؟ -
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خواد با خشم جواب بده که گندم پیش دستی می

 کنه:می

 

النس اومد حاال خداروشکر که به خیر گذشت آمبو -

 ه باشه.برو یه چکت کنه چیزیت نشد

 

 من خوبم چیزیم نیست. -

 

کنی نسیم االن دیگه و تو تعیین نمیخوب بودنت -

ترس جاشو به خشم داده سیم پیچام باز داره قاطی 
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دی اونم به روش کنه تاوان این اشتباهتم پس میمی

 خودم االنم پاشو بریم ببینم خوبی یا نه.
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 ۶۵۰پارت#

 

 

**** 
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خیال پاس رو راضی کنم که بیباالخره تونستم س

 .بیمارستان رفتن بشه

مبوالنس هم من واقعاً خوب بودم، خود دکترهای آ 

 متأیید کردن و قرار شد امشب حواسم بیشتر به خود

 باشه تا اگه مشکلی بود خیلی زود برم بیمارستان.

 

اما االن که تو این جمع نشستیم حالم خیلی خوبه و  

و هم ندارم چون حال دلم دیگه اون درد کوچیک ر

 خوبه.
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ها که چه بالیی سر ماشین اومده بعد اون سؤال جواب  

کبودی کوچیک پیشونیم از چیه حاال دور همیم و و 

 های تکتکمونه.خنده روی لب

 

خیره به سپاسم، رو به روم زیر مسیر باد خنک کولر  

که باالی سرش روی دیوار وصله، روی مبل آبی رنگ 

این ویالی زیادی کوچیک بهمون دادن  قدیمی که تو

 نشسته.

 

یل درب و یه ویال با دو تا اتاق خواب و یه سری وسا 

داغون ولی چه ایرادی داره اینجوری هیچکس به هیچ 

کنه و ما قراره ها حبس نمیای خودش رو تو اتاقبهونه

 همه مون کنار هم باشیم و چی جذاب تر از این.
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رو واسه آرامش گرفته تا  هاسپاس قول یکی از اتاق 

بچم راحت باشه و همه موافقت کردن و اتاق بعدی 

 لطان خانومه تا اونا هم راحت باشن.واسه مامان و س

 

 مامان من خوابم میاد. -

 

گیرم، اینقدر بهش خیره نگاهم رو از مرد جذابم می

سوزه، من تک تک هام مینگاه کردم که چشم

د رو تو ذهنم ثبت هارو از وقتی موزیک پخش شلحظه

 کردم.
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کنم و به آرامش که تو بغلم خودش رو لبم رو تر می

 .دمجمع کرده می

 

 جان مامان بریم بخوابی؟ -

 

 ماله:صورت کوچولوش رو به بازوم می

 

 آله. -

 

شم و سمت اتاق همونجور که تو بغلمه از جام پا می

ذاره صدا راه میوفتم، هورتاش معرکه ای گرفته که نمی

ترین قسمت ی عمو جذابه صدا برسه و قهقههب
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نوم ماجراست، عمو حالش خوبه اینجا وقتی سلطان خا

بره ازش با اون لباس سفید و شال آبی رنگ دل می

 حالش خوبه، خیلی خوب.

 

 پرهام خان جان جدت حق با من نبود؟ -

 

شم که عمو شم و دیگه متوجه نمیوارد اتاق می

ا نه، واسه بالیی که سر اون کنه یهورتاش رو تأیید می

 ی خراب بهش فروخته آورده.مرد فروشنده که قطعه
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فلزی که خودم  روی تخت یه نفرهآرامش رو 

ذارم و هاش رو عوض کردم تا آلوده نباشه میمالفه

 شینم.کنارش می

 

 مامانم دستشویی نداری؟ -

 

ذاره و های کوچیکش رو زیر صورتش میدست

و من هزار باره قربون اون قد و  بندههاش رو میچشم

 شم.ش میباالی ریزه میزه

 

 نه، با سپاس بابا لفتم. -
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ندازم و نیشم تا بناگوش باز رو باال می یه تای ابروم

 شه دیدن و حس این روزها.شه، باورم نمیمی

 

 واقعاً بابا بردت؟ -

 

شم دفت از این به بعد فقط به اون بگم چون آره تازه -

 شی.خسته می تو خیلی

 

کشم، ی عمیق مالفه رو روی تنش میبا همون خنده

شم بخوابه، منتظر می کنم وموهاش رو نوازش می

آرامش از همون زمان نوزادیش واسه خوابیدن اصالً 

 اذیتم نکرد، همیشه زود خوابید.
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شم چراغ اتاق بوسم و از جام پا میپیشونیش رو می 

شینم و با فکر به میکنم و باز کنارش رو خاموش می

 کشم.های امروز نفس عمیق میاتفاق

 

ز سپاس شنیدم یعنی هارو اشه اون حرفباورم نمی 

 شه تموم شده باشه؟می

روزهای مزخرف زندگیمون تموم شده باشه و حاال با  

 هامون؟یه نفس عمیق بریم دنبال خوشبختی

 

کشم و به دیوار تکیه خودم رو روی تخت عقب می

کشم و چنگی تو موهام شالم رو از سرم می دم،می
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م رو زنم تا از اون بهم ریختگی در بیاد، پشت سرمی

دم، خیره به سقف نفسم رو بیرون به دیوار تکیه می

 دم.می

 

کردن به خوشبختی برام سخت هست که اینقدر فکر 

شه با باز شدن در و م مصادف میباورم نشه، آه دیگه

 ند به لب داره.وارد شدن سپاسی که لبخ

 

 زنه:پچ می

 

 خوابید؟ -
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 ۶۵۱پارت#

 

 

های شم و نیم نگاهی به آرامش و چشمجمع و جور می

 ندازم:ش میبسته

 

 دیگه باید خواب باشه. -

 

تابیده  ی نوری که از بیرون داخلبنده و باریکهدر رو می

 شه، خیره به قامت بلندشم که جلو میاد و پایینمحو می

 .شینهتخت می
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کالفه شدم بسکه هورتاش حرف زد، گفتم شاید  -

بشه اینجا تو سکوت یه چرت بزنم تا شام، سرم خیلی 

 کنه.درد می

 

کشم و از تخت پایین زنم و خودم رو جلو میلبخند می

 رم.می

 

 خوای؟بخواب، مسکن میرم بیرون تو پس من می -

 

ن صدای پچ شم که با هموواسه برداشتن شالم خم می

 پچ مانندی که واسه بیدار نشدن آرامشه به حرف میاد.
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خواستم جایی باشم که تو نباشی اون یکی اتاق می -

 بود.

 

زنم پشت گوشم، بدون کنم و موهام رو مینگاهش می

ها که حرف سمت کنج دیوار و تعدادی از رخت خواب

دارم و رم و یه بالشت برمیروی هم چیده شده می

 گیرم.سمتش می

 

خواد ذاره میگیره و روی زمین میبا لبخند از دستم می

 گم:دراز بکشه با عجله می

 

 نه صبر کن. -
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ی تمیز دیگه ای کنه، از تو ساکم مالفهنگاهم می

 گیرم.دارم و سمتش میبرمی

 

وم نیست چند نفر روی اینا اینو بذار روی بالشت معل -

 خوابیدن.

 

زش ندیدم، مالفه رو روی امشب به جز لبخند هیچی ا

 گه:ذاره و حین دراز کشیدن میبالش می

 

فهمم هیوا چرا اینجا رو گرفته وقتی کلی ویالی نمی -

 خوب این اطراف بود؟
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هنوز ایستادم و با آرامش ساختگی از استرسی که تو 

 گم:این لحظه دارم می

 

شاید به این فکر کرده که این جای کوچیک  -

 کنه.بهم نزدیک میو بیشتر مونهمه

 

ده و تیشرتش رو کمی سرش رو به تأیید تکون می

 کنه.مرتب می

 

 خوای بشینی؟شاید، تو نمی -

 

 چرا. -
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هاش شینم آرنجش رو روی چشمروی تخت که می

هایی هستم که تو ی لبذاره و حاال من خیرهمی

 ریکی هم سرخیشون مشخصه.تا

 

 در مورد کتی... -

 

خورم، انگار مکثش واسه تکونی می با شنیدن این اسم

اینه که بدونه واسم مهمه یا نه که منم بدون 

 گم:رودروایسی می

 

منتظر شدم خودت بهم بگی البته اگه هنوز ناراحت  -

 بودن یا نبودنم واست مهمه.
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و روی آرنجش  دارههاش برمیدستش رو از روی چشم

 شه.بلند می

 

برگشتم خیلی  مهمه، خیلی هم مهمه، از وقتی که -

و بهت بگم، کارها کردم، منتظر بودم قطعی بشه

هاشو اثبات کردم، و انداختم زندان، جرممهرشاد

 هاشم همینطور، فقط موند کتی.همدست

 

 کنم.کنم و نیش کالمم رو ازش دریغ نمیاخم می

 

 ابقتون بود دلتون نیومد؟چون دوست دختر س -
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 ده.زنه و سرش رو تکون میلبخند می

 

 نه چون مادر بود دلم نیومد. -

 

 کنم.گزم و متعجب تکرار میلبم رو می

 

 مادر؟! -

 

 و به من نسبت داد.شآره مادری که بچه -

 

ی عالئم حیاتیم رو از کنم تو یه لحظه همهحس می

 گم:به زور می شینم ودم، با زانو جلوش میدست می
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 اون بچه از تو نیست مطمئنم. -

 

شینه و با لبخند عمیقی موهام رو نم میحاال دیگه او

 کنه.پشت گوشم هدایت می

 

و به زبون آورده باشی حتی اگه با شک هم این حرف -

 دنیارو بهم دادی نسیم.

 

شم کنم و منتظر میهام رو روی رونم مشت میدست

 ذاره.نتظرم نمیتا ادامه بده و زیاد م
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من دیروز اومده بود که ببخشمش گفت بچه واسه  -

نیست از ترس زندان، خبر دستگیری مهرشاد به 

گوشش رسیده، گفتم بدونی که فکر اشتباه نکنی که 

باز یه راه دیگه واسه دور شدنم ازت پیدا نشه گفتم که 

 بدونی دیگه قرار نیست هیچی ازت پنهون کنم.

 

ی و با حس شیرینی که از جمله کنملبم رو تر می

 ذارم.روی هم می هام روآخرش بهم تزریق شده چشم

 

ای اعتماده من بهت اعتماد دارم شرط اول هر رابطه -

 سپاس.
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صورتش جلو میاد و به محض بوسیدن پیشونیم و باال 

رفتن ضربان قلبم صدای مامان از بیرون اتاق به گوشم 

 رسه.می

 

 دارم. نسیم مادر بیا کارت -

 

 کنه.کشه و با ابرو به در اشاره میسپاس عقب می

 

 رو عموجونت رگ گردنش ترکید من اینجام.ب -

 

 گم:شرمنده می
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 مامانمه. -

 

ی عموجونه، برو منم یه دونم مامانت نمایندهآره می -

 .زنم میامچرت می

 

تونم با حس خوبی بهش لبخند بزنم، شکی فقط می

سر عموئه همین که تا االنم توش نیست که همش زیر 

 کرده عجیبه.صبر 

و اتاق با در بسته خط قرمز عمو دو تا نامحرم ت 

کشه و من با برداشتن شالم از پرهامه، سپاس دراز می

 شم.اتاق خارج می
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 ۶۵۲پارت#
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*** 

 

 

سفره رو به کمک گندم و شکرانه جمع کردیم و کنار 

ی کوچیک کنار دیوار نشستم که با صدای زنگ پنجره

 شم.کپیغامم گوشیم رو از جیب جینم بیرون می

 

اسم سپاس لبخند به لبم میاره، نیم ساعتی هست که  

ه بیرون زده و در واقع شامش رو هم نصفه و از خون

نیمه ول کرد تا جواب تلفنش رو بده و دیگه داخل 

 نیومد،
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 کنم.پیغامش رو باز می 

 

 ) شامتو خوردی؟(

 

 کنم:تایپ می

 

 ) آره خوردم تو نخوردی ولی...(

 

حال تایپش دلم به تب و تاب  ی درخیره به سه نقطه

 یده!؟ی طوالنی ازش بعمیوفته، یه جمله
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کنه، دقیقاً مثل یه دختر م میپیغامش هیجان زده

دبیرستانی که اولین باره مورد توجه یه مرد قرار گرفته 

 اونم مردی که عاشقشه.

 

خواد که خوام دلم یه چیز شیرین میو نمی) اون شام

 تو داری...

 خونه، زیر درخت پرتقال منتظرتم(بیا بیرون  

 

 کنم:گیرم و تایپ مییناخون شستم رو زیر دندونم م

 

 ) االن میام (
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شم، بدی شه و من از جام پا میخیلی زود آفالین می

کوچیک بودن خونه هم همینه زود متوجه هر تغییر 

شه و مامان شن، نگاه همه سمتم کشیده میرفتاری می

 گه:می

 

 ؟چی شد مادر -

 

 رم.زنم و جلو میلبخند می

 

 چیزی نشد! -
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ست به کنارش روی مبل دو نفره اینبار عمو با د

 کوبه.می

 

 بیا اینجا عمو. -

 

 گم:گزم و آروم میلبم رو می

 

 خوام برم بیرون اگه ایرادی نداره.می -

 

خواد چیزی بگه که باز سلطان خانوم اجازه عمو می

شد سلطان اً چی میکنم، واقعده و من کیف مینمی

 ذیتم نکنه؟خانوم از اول زن عموم بود تا عمو اینقدر ا
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 چه ایرادی مادر برو سپاسم بیرونه. -

 

کنه. خجالت زده خنده و عمو کمی اخم میگندم ریز می

شم، چند تا دم و از خونه خارج میسری تکون می

 کنم.ی منتهی به حیاط رو طی میپله

 

بینمش، زیر درخت م که میچند قدم بیشتر برنداشت 

، از تیشرت بزرگ پرتقال ایستاده و نگاهش به منه

زرشکیه تنش و جین مشکیش تو این تاریکی هیچی 

 درخشه.های آبیش شدیداً میمعلوم نیست اما چشم
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رم با قلبی که کوبشش به عرش آسمون جلو می 

لرزه، تونم کنترل کنم میهام رو نمیرسیده، لب

یجانه یا از نسیم خنک اواخر شهریور که دونم از هنمی

 رو به سرما رفته.

 گم:زنه که میرسم، لبخند میمی بهش 

 

 چرا اومدی بیرون؟ -
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 ۶۵۳پارت#

 

 

دستم  کنه و من بدون تردیددستش رو سمتم دراز می

 ذارم.رو توی دستش می
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خواستم باهات حرف بزنم، قطعاً تو چهل متر خونه می -

 شد خصوصی حرف زد درسته؟نمی

 

شم، تو دل تاریکی فرو راه میوفته و باهاش همراه می

 دم.ریم و من دستش رو فشار میمی

 

ترسم بهتره دور نشیم، همینجا خیلی تاریکه من می -

 حرف بزنیم خب؟

 

دیگه اینقدر دور شدیم که اهالی خونه تو تاریکی حاال 

 ایسته.روم میداره و روبه نبیننمون، دیگه قدم برنمی
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 تا من هستم از هیچی نترس قلبم. -

 

کنه لبخند هایی که آتیش بازی میخیره به چشم

 زنم باز شدم قلبش.می

ی من که از قبل عاشق باز این صفت و باز دل دیوونه

هام دست خودم کنم و عشوهمی تره، سرم رو کج

 نیست.

 

 قلبت؟ باز شدم -

 

 گیره.هم می جلو تر میاد و اون یکی دستم رو
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 مگه زمانی هم بوده که قلبم نباشی؟ -

 

 ندازم.سرم رو پایین می

 

 خوای.و نمیگفتی من -

 

 کشه:شینه و سرم رو باال میم میدستش زیر چونه

 

زنن اما ها میحرف ها تو دلگیر بودنشون خیلیآدم -

ندازن دور و نمیکننو از سینه نمیهیچوقت قلبشون

فهمیدی شناختی باید میمنو خوب میزمرد تو هم اگه 

 شی.هیچ جوره از قلبم کنده نمی
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هایی رو تکرار کنه که اگه بخواد همینجوری کلمه

کنم و دراز به دراز ی شنیدنشم قطعاً ضعف میتشنه

 میوفتم.

 

 من... -

 

 گه:هام میکنه و خیره تو چشمحرفم رو قطع می

 

مت زدم نسیم و به ناوقتی شدی قلبم یعنی سند قلبم -

 اینقدر عاشقت بودم که...
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 پرسم:شتابزده می

 

 بودی؟ -

 

 کنه.م رو نوازش میره و گونهی لبش باال میگوشه

 

 هستم. -

 

گزم و با قلب گرم شده دستی که از لبم رو از ذوق می

ذارم، ای دستش محروم شده رو روی بازوش میگرم

بازوی پر حجم عضله ایش که نسیم خنک حسابی 

 دش کرده.سر
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خیلی واسه شنیدنش انتظار کشیدم سپاس، من یه  -

کردم پای تصمیمم نمونی، گفتم بعد درصدم فکر نمی

 رضایت گرفتن باز عقد...

 

 کنه.با صدای گرفته ای حرفم رو قطع می

  

گرفتی شکستم، بد شکستم نسیم، تا یه  وقتی طالق -

 و چی به سرم اومده، امادونستم کیم، کجاممدت نمی

و جور کردم، تو مال من بودی، حتی اگه و جمعخودم

و فهمیدیو میطالق گرفته بودی اما باید یه چیزهایی

کردی که خودتم توی این گرفتی، باید درک مییاد می

و اون نشی، کار این دنیا ماهیت داری، اینقدر فدای
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سختی بود بی محلی کردن بهت اما از پسش بر 

 اومدم.

 

 کنم:شه و متعجب دهن باز مییهام درشت مچشم

 

 و کارها واسه تنبیه من بود؟های اون حرفهمه -
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 ۶۵۴پارت#

 

 

 زنه:لبخند می
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همش نه دلگیر بودم ازت خیلی زیاد اون فکرها، اون  -

و اون احتماالت داشت مغزمو مثل خوره هاحرف

های مهرشاد وقتی از بوسیدنت جویید نسیم حرفمی

من نگفتی و به دونستی عاشقتهوقتی گفت تو میگفت 

و تو کردم اگه شرطش عقد کردنت بودوقتی فکر می

شدم دقیقاً مثل یه کردی یه آدم دیگه میقبول می

و خالی بینه اما گفتمدیوونه یه قاتل که فقط خون می

شدم فقط موند تنبیه، تنبیه جفتمون هم من هم تو، تو 

ازم نگذری حتی اگه پای واسه اینکه اینقدر راحت 

ه، تنبیه خودم واسه اینکه نداشتنت جونم وسط باش

و راه وقتی جلوی چشممی بهم یاد بده با فکر عمل کنم

 و تو دردسر نندازم.به راه جفتمون
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هام تا عمر دارم منت دارتم تو از خودت بابت چشم 

فهمم اینو گذشتی، از آرامشت گذشتی به خاطر من، می

و به تا آخرشم نوکرتم اما نسیم، دیگه منکنم، درک می

هیچ قیمتی ول نکن، حتی واسه خودم، وقتی بهت 

 و نشکن.گی منگم یه کاری نکن اگه چشم نمیمی

 

رم حاال کنم و نیم قدم جلو میهام رو تر میلب

پاهامون چفت هم شده و دست سپاس دور کمرم 

خوره و من شه، نگاهش تو صورتم چرخ میقالب می

میرم، رفته میسه اون تیکه مویی که باد به بازیش گوا

هاش رو قبول دارم من با روان این مرد چیکار حرف

کردم چه راحت وقتی سپاس با غیرتش دست و پنجه 

کرد واسه بیرون اومدنش از زندان برنامه نرم می
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ریختم و انتظار داشتم سریع برام آغوش باز کنه می

 ردم.چقدر احمق بودم چقدر درکش نک

 

تو این دنیا خیلی چیزها یاد گرفتم سپاس، یاد گرفتم  -

و نداره، دردناک یاد گرفتم ارزش داغون کردن خودم

ولی االن، اینجا که هستم خوشحالم که بعد از آزادیت 

و از خودت روندی، درد بهم لبخند نزدی، که من

و به خودم آورد، از نخواستنت اینقدر زیاد بود که من

کنم شک نکن و حسابی تالفی میگیرمهات دلحرف

دونی ولی باز ازت و خودتم میهاشون حقم نبودیلیخ

خوام که وقتی و ازت معذرت میممنونم که کمکم کردی

و به خودم دادم واسه کشیدی من حقدرد غیرت می

 کاری که کردم.
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کنه و نوازش انگشتش روی لبش رو با زبون تر می

باد داره فکم رو هم به  شه و حاالم قطع نمیگونه

 زه.ندالرزش می

 

تونی اما من چطوری تالفی کن، هر جوری که می -

 و؟و ابرو مشکیتتالفی کنم اون استاد چشم

 

 جوام.شه و لبم رو میهام تو هم میاخم

 

 باز گفت... یعنی چی آخه؟ -

 چه اصراریه به رنگ مشکی موهای استاد؟ 
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نگی به موهاش ده و کالفه چنفسش رو بیرون می

 زنه:می

 

ود، گفتی هیچوقت از مردهای بور خوشت ایده آلت ب -

کرد برات بورم نبود، آخ نمیاد، بهادری هم خودکشی می

و نسیم، آخ که اومدن اون باعث شد بزنم به سیم آخر

و بگم که جیگر خودمم سوزوند. نسیم هاییو پرتچرت

درصدم  رفتن به اون کار مثل یه فحش ناموسی بود، یه

درد من فقط بودنت  کردم بهم نه بگی،و نمیفکرش

کنار بهادری بود وگرنه من با کار کردنت مشکلی 

گفتم شرکت من که مدام جلوی چشمم نداشتم، می

باشی. ندیدنت درد بود نسیم، تو فکر کردی اگه 
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خواستم کنارم نباشی به حرف آرامش گوش می

 بردمت عمارت؟و میکردممی

شه فکرشم دمت که بدونی بدون تو نمیمن فقط بر 

 و نخونی.هامو نخونی، عشق تو چشمکردم دلمنمی

 

دم، نسیم ناباور از چیزی که شنیدم سرم رو تکون می

 فهمی.خیلی احمقی که تا نشنوی نمی

 

 ها...آخه تو خیلی عصبی بودی اون حرف -

 

 کنه.پریشون حرفم رو قطع می
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م تو نه سر زدی، نه نسیم من سه سال زندان بود -

و خالی به من زدی نگو حق حتی یه زنگ خشک

 نداشتم دلگیر باشم؟
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 ۶۵۵پارت#

 

 

دم، چرا این شه و بهش حق میهام آویزون میلب

و کردم چرا فکر کردم اگه برم دیدنش پسم کار

 زنه؟می

 مگه من عاشق نبودم؟
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پس گفتم از خودم گذشتم واسه سپاس؟ مگه من نمی

چرا گند زدم چرا با دور کردن خودم اونم سه سال از 

عشقم این آتیش رو جای سرد کردن بیشتر شعله ور 

رفتم مالقات عصبانیتش هم کردم؟ شاید اگه مدام می

موند بعد از کرد کم کم و همه چیز نمییفرو کش م

 های بعدمون.آزادیش وعذاب

  

 زنم:ندازم و شرمنده لب میسرم رو پایین می

 

ببخشید حق با توئه، من اشتباه کردم باید میومدم  -

دیدنت کارم احمقانه بود، اما در مورد استاد اونجوری 

کنی نیست، من استاد رو فقط به چشم که تو فکر می

بینم نه هیچ چیز دیگه، و االنم که رئیسم میستادیه ا
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اونم همین دیدو به من داره، اگه اینجوری نبود که از 

خواست عاقالنه رفتار کنم و نمیگفتو نمیعشقم به ت

 تا ازم دل نکنی.

 

 ندازه.کشه و شونه ای باال میدستی به ته ریشش می

 

 دونیشناسی میشناسی خیلی خوبم میتو منو می -

ام بعد جلو چشم من به اون دونم دیوونهحساسم می

خوام برم انبار تو نمیای؟ گی میمرتیکه دیالق می

و از حلقت بکشم خوام اون زبونتالنم مینسیم همینم ا

 بیرون.

 

 شم.گزم و از یقه ش آویزون میلبم رو می
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واییی سپاس ببخشید اما به خاطر اون دختره منشیه  -

ز اومدنت گفت کراش زدم رو نیکزاد بود بیشعور قبل ا

 تو هم اومدی گرم گرفتی باهاش.

 

 گه:های تو هم ادامه میبا همون اخم

 

بینم بذار کراش ای هم میجز تو کس دیگه مگه من -

خوام بزنه بذار خودکشی کنه نسیم من فقط تو رو می

خوام کنم، نمیو به نامت میفقط تو، سهام شرکت

کنم هر کاریم باشه کمک می اونجا زیر دست باشی،

ولی بازم فاصله تو باهاشون حفظ کن. منم دیگه نمیام 

 اونجا تا تو حرص نخوری خوبه؟
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دم و نیشم تا ی باشه تکون میم رو به نشونهسر

 گه:هام میشه و سپاس خیره به لببناگوش باز می

 

توی اون تصادف لعنتی که بیهوش شدی مردم  -

خواستم تو این رگ بود، من مینسیم، اون یه تلنگر بز

و ولی اون تصادف بهم مسافرت تموم کنم این جدایی

کنیم و میفکرشفهموند که خیلی زودتر از چیزی که 

 نمیموندم. شد زندهشه اگه چیزیت میدیر می

 

کنم و حین بازی ش فرو مینیم بند انگشتم و تو یقه

 گم:ی گرد تیشرتش میکردن با یقه
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 سرت به سنگ خورده؟ االن یعنی -

 

خنده و موهای سرکشی که مدام از شالم با صدا می

 ده.زنه رو داخل میبیرون می

 

 نسیم؟ -

 

 انم؟ج -

 

 کشه:کنه و نفس عمیق میمکث می

 

 شه؟خوام باز داشته باشمت میمی -
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 ذارم.هام رو روی هم میچشم

 

شه، به شرطی که اون گذشته مدام عذابمون نده، می -

شرطی که از زخم زبون خبری نباشه، تا دلخور به 

و دل نشکنیم، اینجوری شدیم یا عصبی از گذشته نگیم

 شه.می

 

ده و با مکث لحنش توی صورتم چرخ مینگاهش رو 

 کنه.رو عوض می

 

 تونم باهاتون آشنا شم؟خانوم محترم می -
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  "دهکنم و اون با خنده ادامه میهام رو زیر میچشم"

و و یه شرکت وارداتسالمه ۳۳کزادم، من سپاس نی

صادرات میوه دارم، شاید واست جذاب نباشه اما 

یمه امروز تو راه شمال کنم، شغل اجدادتجارت میوه می

کنم تو یه نگاه و حس میواسه اولین بار دیدمت

عاشقت شدم، به نظرت شانسی واسه با هم بودن 

 داریم؟
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 ۶۵۶پارت#
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کارش اینقدر برام ارزشمند هست که لبخندم تبدیل به 

گه همه چی رو فراموش کنیم و شه، داره میبغض می

 از نو شروع کنیم.

 باید بشه. شه،می 

 

کنه و با قطره اشک سرکشم از چشمم سقوط می

 گم:صدای لرزون از بغض می

 

کنم از لحظه سالمه، حس می ۲۳من نسیم رحمانیم  -

ی شخصیتتون شدم، ای که باهاتون حرف زدم شیفته

 جوابم مثبته اگه واقعاً دوسم داشته باشی.
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بوسه و هاش کش میاد و بالفاصله اشکم رو میلب

 زنه:نجا پچ میهمو

 

دونم تازه با هم آشنا شدیم، من آدم هَوَلی نیستم می -

 اما این حق منه.

 

دوزه، از هیجان زیاد و طعم هام رو میگه و لبمی

زنم و ای که از دلتنگی میاد به پهلوهاش چنگ میبوسه

ش گیره، بوسهسپاس دو طرف صورتم رو قاب می

 آرومه، مالیم و لطیف.
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خوام، ی سپاس سابق و میلی من بوسهشرم آوره و 

کنه و پیشونی هاش رو جدا میواسه نفس زدن که لب

 زنم:چسبونه پچ میبه پیشونیم می

 

شوهر سابقم تو بوسه مهارت بیشتری داشت جناب  -

 سپاس خان.

 

 زنه:کشه و نفس نفس میلبش رو تو دهنش می

 

 دهن شوهر سابقتو... دلتنگ چیشی؟ -
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کارم، خیلی کوتاه در حد یروی لبش م ی کوتاهیبوسه

 ای.یه لمس یه ثانیه

 

بوسید که ردش تا دلتنگ مالکیتش وقتی جوری می -

 موند.ها میساعت

 

ره و من داغ شدن تنش رو واضح ی لبش باال میگوشه

 کنم.حس می

 

 پسندی زمرد؟ی خشن میبوسه -

 

 کنم.لبم رو تر می
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 داری. کنم بیشتر دوسماونجوری حس می -

 

کنه من از این دنیا هام پذیرایی میهاش از لبدندون با

ست و به گذشته پرت هام بستهشم، چشمکنده می

مردم و هاش میشم، همونجا که زیر هیجان بوسهمی

 .شدمهام رو باهاش شریک میزنونگی

 

کنه، لذت تنها حسیه که لب پایینم رو با زبون لمس می

عد گزیدن هر گوشه یرم وقتی بگدارم از این لحظه می

کنه، هاش و زبونش ازش پذیرایی میاز لبم با نرمی لب

من امروز عاشق تر از قبلم من بازم سپاس رو بدست 

 آوردم.
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کنه و پچ هام تا گوشم رو با بوسه طی میمسیر لب

 زنه:می

 

 نسیم عاشقتم خیلی زیاد. -

 

ش هام رو روی سینهدست دمنفسم رو بیرون می

 زنم:فس بریده لب میذارم و نیم

 

 منم عاشقتم. -
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فهمن چی و ببیننت میاگه همینجوری ببوسمت -

خواد تمومش کنم، لعنتی گذشته بهت، اما دلم نمی

 هاتم؟دونی چند وقته نسخ طعم لبمی

 

کارم که لبش رو تو دهنش ی کوتاهی رو لبش میبوسه

 کشه:می

 

ری ذارم خمایمحرمت که شدم حتی یه لحظه هم نم -

 بوسمت که خسته بشی.و بکشی، اینقدر میلبم

 

 های تو؟کنی! من خسته بشم اونم از لبشوخی می -
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گیره و خیره به پشت خندم و سپاس ازم فاصله میمی

 سرم به حرف میاد.

 

 بیا رئیس ستاد امر به معروف اومد! -
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 ۶۵۷پارت#

 

 

 ومد!بیا رئیس ستاد امر به معروف ا -

 

ی اون ویالی چرخم و روی پلهمتعجب به عقب می

کوچیک که خیلی دورتر از ماست، زیر نور زرد رنگی که 
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بینم که ن عمو رو میدورش هزاران پشه در حال پرواز

ده، شکی نیست که نگاهش رو به اطراف چرخ می

 بینتمون.دنبال منه اما تو این تاریکی قطعاً نمی

 

 بهتره برم. -

 

 زنم.لبم، راستی زود بهتون زنگ میبرو ق -

 

 کنم.چرخم و نیشم رو تا بناگوش باز میسمتش می

 

 وا مگه تازه آشنا شدیم که منتظر زنگت باشم؟ -

 زنیم دیگه!ب بعد حرف میخ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

 کنه.اخم می

 

 هنوز نیم ساعت از آشناییمون نگذشته یادت رفت؟ -

 

 ندازم.ابروهام رو باال می

 

رم و منتظر زنگتم، د، پس من میآها یادم رفته بو -

دونی که چقدر عاشقتم اصالً تا صبح به خوب می

 گیرم...و گر میکنمهات فکر میبوسه

 

 کنه:طع میپریشون حرفم رو ق

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

برو قلبم بیشتر از این با احساساتم بازی نکن زیر  -

 کنما.همین درخت یه داداش واسه آرامش درست می

 

دن چند تا بوس تو هوا سمت گزم و با فرستالبم رو می

دوام اما سپاس عمو که حاال کمی جلوتر اومده می

 ایسته.همونجا می

 

 رسم و شاکی به حرف میاد:به عمو می 

 

و پاتو دوئی تو این تاریکی دستآروم چرا می -

 شکنی دختر.می
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 کنم.زنم و شالم رو مرتب مینفس نفس می

 

 چرا اومدین تو حیاط؟ -

 

 کنه.اشاره می به پشت سرم

 

 با سپاس کار دارم کجاست، با هم نبودین مگه؟ -

 

 ندازم.نیم نگاهی به پشت سرم می

 

 رفت یه دوری بزنه چیکارش دارین؟ -
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کنه و چند بار به ریشش دست خیره نگاهم می

 کشه:می

 

گم ولی صحبت اضافه کنی جمع کردم رفتم نسیم می -

 تهران.

 

 وا یعنی چی؟ -

 

 فتم.همین که گ -

 

 گم:های ریز شده میگزم با چشملبم رو می
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 کنم در موردش.حاال بگو فکر می -

 

 ره:بهم چشم غره می

 

 ری کنم.خوام از سلطان خواستگامی -

 

میرم، چی؟ خواستگاری اونم گیره، درواقع مینفسم می

 از مادر سپاس؟

 وای وای... 

 

 چرا االن؟

 چرا همین امشب که همه چی درست شده؟
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 شه.سپاس اگه بشنوه دیوونه می 

 شه.همینم روی زبونم جاری می 

 

 شه.عمو سپاس بشنوه دیوونه می -

 

 توپه:عصبی تو صورتم می

 

سال صبر  ۳۳برام مهم نیست نسیم،  دیگه هیچی -

سال سوختم این حق من نیست، منم دلم  ۳۳کردم، 

خواد، عشقی که و میخواد، دلم عشقمآرامش می

و خوردم اما یه ذره مهرش از دلم کم ها حسرتشسال

 نشد.
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استرس رفتار سپاس و خراب شدن همه چی اجازه 

ده که خوشحالیم رو نشون بدم، من واسش نمی

الم حتی شاید بیشتر از اتفاقی که واسه خودم خوشح

 افتاده، عمو پرهام الیق این خوشبختیه اما سپاس...

 

صبر کن  فهممت، اما االن وقتش نیستباشه عمو می -

 بشه. بذار الاقل جشن شکرانه تموم

 

 کنه:اخم می

 

 مگه قراره چیکار کنم؟ -

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 خوام ازدواج کنم.کنم میخالف شرع که نمی 

  

 گیرم:رو میدستش 

 

دونم دورت بگردم، فقط صبر کن تو رو دونم، میمی -

 گم، خیلی زود.خدا، خودم بهش می

 

کنه، ت نمیکنه و سکوتش خیالم رو راحکمی نگاهم می

 شه.شینه دلم گرم میش که روی پیشونیم میاما بوسه

 

 کنم.باشه به خاطر تو صبر می -
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 عاشقتم عمو مرسی. -

 

 کنه.م قالب مینهدستش رو دور شو

 

تو گفت آرامش بهونهمن بیشتر، برو تو مادرت می -

 گیره.می

 

 باشه شما نمیای؟ -

 

 خورم میام.یه هوایی می -

 

 کنم.هش میبا شک نگا
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 چیزی نگی به سپاس؟ -

 

 گم دیگه.برو تو پدر سوخته گفتم نمی -
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 ۶۵۸پارت#

 

 

**** 
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آرامش به خواب رفته رو که به زور ده تا قصه 

 بوسم.خوابوندمش رو می

کنم و نگاهی به ساعت مچیم کمرم رو صاف می

صبحه و کشم، ساعت سه ندازم و پوف بلندی میمی

هام رو روی هم بذارم و نتونستم چشم من هنوز

 م.حسابی کالفه

 

دم، به حجم زیاد وسایلی نگاهم رو توی اتاق چرخ می

 که توی اتاقه و فقط یه باریکه راه تا در خالی مونده.

ها اینجاست تا اون بیرون ها و کاور لباسی ساکهمه

 راحت بخوابن.
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م آرامش دراز بکشخوام کنار دم میسری تکون می 

 ده.ی گوشیم اجازه نمیکه ویبره

 

دارم و با لبخند از روی پشتی کنار تخت برش می 

دم، پس جدی بود واسه جواب تماس سپاس رو می

 زنگ زدن؟

 

 جانم؟ -

 

ای صداش محکم و پر از حرص به بعد مکث چند ثانیه

 کشه:و از ترس میرسه و منگوشم می
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عمو جونت و تا یادم بره همین االن یه چیزی بگ -

 و ازم خواستگاری کنه.دنبال من بود تا مادرم

 

شه و لباسم رو روی سینه تو هام درشت میچشم

گیرم، شنیده خدایا شنیده، باز یه طوفان مشتم می

 دیگه باز همه چی خراب شد.

 توپه:کنه که کالفه تر میش میسکوتم خسته

 

 زنی؟چرا حرف نمی -

 

 شه.ش میوجهزونه که زود متصدام اینقدر لر
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 تو... آروم... باش. سپاس... به خدا... من... -

 

و قطعاً االن از چی وحشت کردی اینکه عموت -

 کشم؟می

 

 وای سپاس ببخشید تورو خدا. -

 

صداش واسه یه عصبانیت در حد قتل خیلی خونسرده، 

کنه یعنی همه شاید متوجه وحشتم شده و مراعات می

 ؟چی خراب شد

 ه روال مزخرف قبل برگشت؟باز زندگیم ب
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یه شرط داره نکشمش، اینکه االن جوری دلمو ببری  -

 که حواسم به تو پرت بشه.

 

دم و با ابروهای متعجب گوشی رو از گوشم فاصله می

شه داره جدی کنم، باورم نمیباال پریده نگاهش می

 زنه؟حرف می

 کنم:یچسبونم و زمزمه مگوشی رو باز به گوشم می

 

 .تو.. -
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و گردن اون شروع کن نسیم، تا نزدم به سیم آخر -

و خورد نکردم که چشمش دنبال مادر عموی پوفیوزت

 منه.

 

خواد من حرفی و میگزم، اگه خودش اینلبم رو می

رو روی انگشتم تاب  ندارم، پس با ناز وقتی موهام

 دم به حرف میام:می

 

 سپاس؟ -

 

 همه کس سپاس؟ -
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 زنم:د میلبخن

 

خواد که دارم الی بازوهات له و میایلم اون لحظهد -

 کنه.می و گرمای تنت ذوبمشممی
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 ۶۵۹پارت#

 

 

شنوم و صدایی که نفس عمیقش رو از پشت تلفن می

 به خاطر خواستن زیاد دورگه شده.

 

 خوام نسیم.و زیر تنم میهمین االن تنت -
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 صدا.خندم اما بیریز می

 

و کشیدی روی تختت، وقتی تنت ی که منهمونجای -

 بوسم...و میچفت تنمه پوست خوشبوی گردنت

 

فراموشیه خواستگاری کنم، این بازی واسه مکث می

 غره:عمو جواب داده که می

 

کنی نسیم مگه این دل المصب م میداری دیوونه -

 چقدر طاقت داره؟
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در شینه، تو این مدت اینقی لبم میلبخند خبیثی گوشه

اذیتم کرده که بخوام با یکم دلبری و تشنه 

 نگهداشتنش بیشتر عذابش بدم.

ش ن ادامهمن مقصر نیستم، خودش شروع کرد و م

 دم.می

 

هام و دارم که همین االن با حرفمن قابلیت این -

و برات رقم بزنم فقط کافیه ی سکسیبهترین لحظه

 و به صدام گوش کنی.و ببندیهاتچشم

 

م اوج بگیره و شه خندهینش باعث میغرش خشمگ

کنم تا نزنه به سرش و هام مهارش میمن با فشار لب

 پاشه بیاد تو اتاقم.
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خوام تا و پرت نگو، من االن تو رو توی بغلم میچرت -

 م کنه.هات دیوونهاینقدر ببوسمت که صدای ناله

 خوای حرف بزنی برام! شدنیه؟تو می

 

کنم تا باد آرامش مرتب می ی سفید رنگ رو رویمالفه

شم و کمی دور تر ازش کولر اذیتش نکنه، از جام پا می

 :کنمبا لحن خماری زمزمه می

 

 تو خودت خواستی! -

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

بندم و میهامآره خودم خواستم، چون هر بار چشم -

هایی که عمو جونت تو حیاط زد تو مغزم اکو حرف

 و بشکنم نسیم؟شه، برم گردنشمی

 

 گم:کشم و میزیر دندونم میلبم رو 

 

عمو رو ول کن عشق من، امتحانش که ضرر نداره،  -

کن، من کاری  و به من گوشهاتو ببندفقط چشم

 کنم که فقط اینجا باشی کنار من خوبه؟می

 

ی ریزش تو گوشم ش به همراه زمزمهپوف کالفه

 پیچه:می
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 دهن عموتو... بستم بگو. -

 

ادب رو درستش نستم این بیزنم، آخرش نتولبخند می

 کنم.

 

 بستی دیگه؟ -

 

 آره بگو... -

 

هم  لباس خواب صورتی تنمه، همون ابریشمیه که با -

خریدیم تو مثل همیشه خشن شدی شاید از همیشه 

 خوای با خشونت از تنم بیرون بکشیشخشن تر، می
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 ...آخ

 

کنم، تا لحنم تأثیرش رو بذاره و انگار موفق مکث می

 کنه:زمزمه می شدم که

 

 چی شد؟ -

 

دم با همون لحن همونقدر اغواگرانه االن ادامه می

 انفجاره.سپاس خود آتشفشانیه که در حال 

 

ناخونت پوستمو خراش داد، گفتم که زیادی خشن  -

 شدی امشب.
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 ...لعنتی -

 

 دونمدم، میشه و من ادامه میهاش تند مینفس

کنم و حس خوب میبرم، اذیتش بدجنسیه اما لذت می

 گیرم.می

 

هات داره هات چه داغه، بوسهاوف سپاس لب -

 کنه، استخر یادته؟م میدیوونه

ی لذت بخشمون؟ االن دقیقاً همونقدر تو رابطهاون  

 اوجیم...
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 ناله:می

 

 گی؟نسیم خدا لعنتت کنه، اینارو چرا االن می -

 تونم بیامو نمیریخته تو خونه االن که کلی آدم

سراغت تا اینقدر ببوسمت که حسرت سه سال 

 نداشتنت جبران بشه.
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 ۶۶۰پارت#
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گفت بهم شیطان شم، سپاس چی میباز شیطون می

 رجیم؟

 آره من االن خود خودشم.

 

خوام با یه تیر دو نشون بزنم، هم خودشم که می

و بخواد اموش کنه هم اینقدر منخواستگاری عمو رو فر

تونست از دست دادن تک تک لحظاتی که میکه واسه 

 با من باشه حسرت بخوره.

 

و، وقتی داری همه جامو هیشش خراب نکن حالم -

هات بوسی حرف نزن، بذار حواسم فقط به بوسهمی

 کنی.و خمار صدا میباشه به صدای جذابت وقتی اسمم
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 "گمپایین تری میکنم و با صدای مکث می"

 عاشقتم، سپاس؟ -

و و ببوسهات تو دلم مونده مناله حسرت بوسهسه س 

 اسممو بگو.

 

 غره:طاقت میبی

 

خوامت بیشتر از قبل خوامت نسیم، میآخ لعنتی... می -

 خوامت...ی جونم میبا همه

ی تمام حسرتی که تو این سه سال داشتم، به اندازه

و فکرت تو هام بودو لبتمام روزهایی که اسمت ر

 ت.ذهنم اما نداشتم
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دم اگه ادامه پیدا کنه بغض هام رو بهم فشار میلب

کنه پس کنم، اگه بغض کنم فقط بغلش آرومم میمی

 گم:اهمیت به حرفش میبی

 

هات به خواد عشقم وقتی دستو میدلم بغلت -

 پهلوهام چنگ زده.

 

 زنه:خشن توی گوشم پچ می

 

هات کل توی بغلم فشارت بدم که جیغ نسیم جوری -

 رو بیدار کنه اومدم. خونه
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 شه.هام درشت میچشم

 یعنی چی؟ 

 زده به سرش؟

 

ده و تماس رو قطع فرصت گفتن چیزی رو بهم نمی

رم و قبل از باز کنه، وحشت زده سمت در میمی

ی برهنه و صورتی که به تنه کردنش اونه که با نیم

 شه.تاق میشدت قرمز شده وارد ا

 کوبم:م میمحکم به گونه

 

خاک برسرم همه تو حال خوابیدن اینجوری اومدی  -

 بیرون؟
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 کشه ما نامحرمیم...و میسپاس عموم من

 

ده تا از جلوی در کنار برم و حین وارد شدن و هولم می

 کنه:بستن در حرفم رو قطع می

 

مزخرف نگو نسیم، تو جون منی نامحرم چیه؟ مشکل  -

 ی عربیه؟آیهاون 

 یم االن بذار آروم بگیرم. خونباشه فردا اول وقت می 

 

ره و من با لمس پوست مثل سرش توی گردنم فرو می

 گم:یخش متعجب می
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 چرا اینقدر یخی؟ -

 

 زنه:تو گردنم پچ می

 

انتظار نداشتی که کنار گوش عموت باهات سکس  -

 م.سوزتلفنی کنم؟ بیرون بودم سرد بود اما دارم می

 

 کنه.کوبم و نگاهم میضربه ای به کتفش می

 

 خوری این چه کاریه؟سپاس سرما می -
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کنه که صدای آرامش هام رو شکار میبدون جواب لب

 کنه.ها از هم جدامون میمثل برق گرفته

 

 سپاس بابا اومده؟ -
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 ۶۶۱پارت#

 

 

کشه و من مثل کسی که حین ارتکاب سپاس پوفی می

 رم:به دزدی دستگیر شده جلو می

 

 چرا بیدار شدی؟آره مامان  -
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 تونم بخوابم.زنین نمیآخه شما خیلی حرف می -

 

 شینم.کنارش می

 

زنم تا بخوابی بمیرم مامانم ببخشید دیگه حرف نمی -

 ببند چشمتو.

 

 سپاس بابا هم بیاد تا بخوابم. -

 

 گیره:سپاس با عجله جلو میاد و دست آرامش رو می

 

 اینجام بابا بخواب. -
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س که مشغول نوازش آرامشه خیره به صورت سپا

 گم:می

 

 عمو... -

 

 کنه:حرفم رو قطع می

 

فی ندارم اونم در صورتیه که مادرم بهش بگو من حر -

شه بخوادش، اگه سلطان نخواد سپاس عزراییل می

 واسه پرهام نسیم.
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 گم:تری میکنم و با صدای پایینلبم رو تر می

 

 شی؟یبگم حرف بزنه با سلطان خانوم ناراحت نم -

 

کنه، صداش هاش رو ریز میکنه، چشمنگاهم می

مم، عشقم مراعات فهاینقدر پایینه که فقط من می

 کنه.آرامش رو می

 

و بدل بگو حرف بزنه به ازای هر کلمه که با مادرم رد -

 زنم.شو مهر میکنه من یه جای تن برادرزادهمی

 

 کنم.اخم می
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 وا به من چه!؟ -

 

چیه نکنه بعد سه سال قراره حسرت ناموس ناموسه،  -

 بکشم؟

 

 دم.قری به گردنم می

 

 نامحرمی به من.جناب دستپاچه شما  -

 

 کنه.کمی خیره نگاهم می
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 باشه. -

 

 گزم، یعنی چی این باشه؟ی لبم رو میگوشه

 یعنی ناراحت شد؟ چرا آخه مگه حرف بدی زدم؟

 شه.هنوز تو فکرم که پا می

 

 کجا؟ -

 

عمو جونت نفهمه اومدم اینجا به تالفیش  بیرون برم -

 بره تو اتاق مادرم.
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تونم جلوی خودم رو ه که نمیلحنش اینقدر خنده دار

 .رهخندم و سپاس بهم چشم غره میبگیرم، می

 

دونی چیا در انتظارته که آره خب بخند هنوز نمی -

 شی.ی ازدواج مادرم با عموت میواسطه

تش رو جلوی لبش کنم که مشخیره نگاهش می"

 "گیرهمی

ئه ئه ئه نگاه توروخدا مادرمونو دادیم دست کی امانت 

 م زندان.رفتی

 

 ندازم.یه تای آبروم رو باال می 
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او حاال چی شده عموی من به اون خوشگلی  -

 خوای دیگه؟باشخصیتی خونه ماشین ثروت چی می

 

 کنه.ش ولوله به پا میکنه و جملهخیره نگاهم می

 

 خوام.شو میدرزادهبرا -

 

 کنه:ی بعدیش آچمزم میکنم که با جملهو باز مینیشم

 

 و کبودش کنم.یاهکه س -
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دم که با یه نگاه چپ از اتاق بیرون قری به گردنم می

 ره.می
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 ۶۶۲پارت#

 

 

*** 

 

 

رتقالی که االن واسم مورد عالقه ترین زیر درخت پ 

 درخت روی زمینه ایستادم.
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ون درختی که دیشب شاهدمون بود، شاهد همون هم

لحظه ای که نسیم رو با عشق بوسیدم، با دلتنگی 

 بوسیدم، با حسرت بوسیدم و با خشم بوسیدم.

 

کنم هنوز کشم و حس میهام رو توی دهنم میلب

 کنم.نده و حض میهاش روش جاموشیرینی قند لب

 

 هام رو توی جیب شلوار جین آبیم فرو کردم ودست

 خیره به در ورودی هستم.

به درخواست نسیم تیشرت صورتی تنم کردم و با 

ش نه به م نبود اما نه نگفتم، نه به هدیهاینکه سلیقه

 اصرارش واسه پوشیدن این رنگ.
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 صدای موزیک کل فضا رو گرفته.

رانه پشت ساختمونه و من جشن کوچیک هیوا و شک

از پا های زندگیم هستم و سر اینجا منتظر فرشته

 شناسم.نمی

 

حسی که دارم اینقدر خواستی هست که قلبم رو به تب 

ای به پا کرده که با هیچی و تاب انداخته و تو دلم ولوله

 گیره.بجز وصال آروم نمی

 

داشتن دختری که به زور وارد زندگیم کردم و به زور 

هش داشتم و با قلبم عاشقش شدم بهترین اتفاق نگ

 کنم.ها خداروشکر میتش بارزندگیم بوده و من باب
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اگه یه روزی فقط یه دلیل واسه بخشیدن جهان وجود 

داشته باشه اونم هُل دادنم سمت نسیم و مجبور کردنم 

 به انتقام.

 

درسته که زندگیم پر طوفان بود و دریاش زیادی مواج 

اینجا با این حس خوب ایستادم به نظرم  اما االن که

ن اتفاق توی زندگیم ارزشش رو داشت، نسیم بهتری

 بود و بعد اون آرامش که مثل معجزه بهم روح بخشید.

 

 های قشنگیه اما سخت و داغ.ساعت

ش باعث علو داغ از آتیشی که نسیم با هر حرکت ساده

 شه.گرفتنش می
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 ها آخ...آخ از اون دلبری

های دیشبش پشت تلفن که هنوز فکر رفآخ از ح

 کنه.گون میکردن بهش حالم رو دگر

 

کردم این دختر خیلی بیشتر از اونکه فکرش رو می

 توانایی از پا درآوردنم رو داره.

 

نسیم خود آتیشه، یه آتیش وسوسه کننده تو زمستون 

ری و که واسه رسیدن گرماش به تن یخ زدت جلو می

جرقه و به خاکستر نشستن تن  تا به خودت بجنبی یه

 شه سهمت از حضورش.ملتهبت می
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هاش رو نم دیگه بیشتر از این بتونم دلبریفکر نک

 دووم بیارم، من باید تموم کنم این نامحرمیت مسخره

 رو من نفسم بنده نفسشه و ازش محرومم.

 

 سپاس پسرم؟ -

 

چرخونم و نگاهم قفل هیکل درشت پرهام سرم رو می

ی با اون کت شلوار مشکلی رنگ مثل شه وقتمی

 ایسته.همیشه با ظاهر آراسته کنارم می

 

 جانم؟ -
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ش کنه و دستی به ریش همیشه آنکارد شدهمکث می

 کشه.می

 

 با نسیم حرف زدم. -

 

قسمت سخت ماجرا شروع شد، چه احمقانه فکر کردم 

هام به گوشش از طریق نسیم دیگه با رسوندن حرف

رو توی این موقعیت اعصاب  سراغم نمیاد و من

 ده.خوردکن قرار نمی

 

رو  زنه اما خودماز چی حرف میدونم من خوب می

زنم به اون راه شاید قبل دهن باز کردن نسیم از می

 اون در بیرون بیاد و من خالص بشم.
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 در چه مورد؟ -
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 ۶۶۳پارت#

 

 

ده، لعنت به این نگاهش رو عادی تو صورتم چرخ می

 شه.خونسردیش که باعث استرسم می

 

ری، من خیلی وقته که از و نظری که دادر مورد مادرت -

و اینکه بودی حس سلطان با خبرم، تنها مشکلش تو

 موافقی یا نه.
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دم و حین خیس کردن به سرم می تکون نامحسوسی

 گم:هایی که مثل کویر خشک شده میلب

 

 من.. اگه مشکلی هم باشه واسه منه... -

 

کنه و اینبار صداش جدی تر از قبل به گوشم اخم می

 رسه:می

 

 ببین پسرم حس من واسه امروز مشکل تو نیست، -

ت، جوون بیست ساله هم نیستم که تب دیروز نیس

و و سه ساله که سلطانتندم زود عرق کنه، من سی

 و سه ساله هیچ زنی به چشمم نیومدهخوام، سیمی
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شینه و شه و نگاهش روی دستم میدستم مشت می "

و دارم از تو که جاماگه االن این  "دهمحتاط تر ادامه می

حرمت  کنم واسه اینکهپسرشی خواستگاریش می

 حالیمه.

دونم االن چه حالی داری، دونم غیرت چیه، میمن می 

فهمم چی و گول بزنم میمن هر چقدرم که خودم

خوای سر به تنم نباشه که و االن احتماالً میکشیمی

 و آوردم.اسم مادرت

و چقدر غیرت داری و روی ناموستدونم تو مردیمی

بدونی فکر سخته شنیدنش واست اما اینارو گفتم که 

 و کردم.همه چی

تونم بدون سلطان من حتی چند روز دیگه رو نمی 

 بگذرونم.
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 دم:م رو از سینه بیرون مینفس حبس مونده

 

و بچه داره اون مثل شما بعد شما ازدواج کرده مادرم -

 نایه که دلش بشکنه.خوام بشه یه کوفادار نبوده نمی

 

 ده.ی مثبت تکون میسرش رو به نشونه

 

دونم، ولی واسم مهم نیست من همون موقع هم می -

وقتی تو رو باردار بود ازش خواستم که با من ازدواج 

و این کنه ولی خب از بد روزگار یا بدشانسی من نشد

سال طول کشید تا من اینجا از تو بخوام  ۳۳داستان تا 

 بدی. بهم جواب

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

 

کنم سخت ترین قسمت ماجرا اینجاست که فکر می

رتت باد کنه و سکوت کنی، که از تو آتیش رگ غی

 بگیری و تحمل کنی.

مگه چند تا پسر تو دنیا هست که مادرشون رو ازش  

 خواستگاری کردن؟

 

تونه زندگی یعنی مادر من با این مرد زیادی تعصبی می

پ اولین کنه، هنوز فریادهاش تو اون کافی شا

 نرفته. مالقاتمون یادم

 

 کنم...کمی مکث می
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ه که تعصبیه اما خب خوش غیرته تعصب درست

هاش تو شرکت، کشه، عربدهش رو میخانواده

هایی که واسه دفاع از نسیم توی فکم خوابوند، مشت

 شکی توش نیست که مواظب مادرمه اما...

 

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 

کنم و شونه ای باال ش میم رو از صورتنگاه خیره

 ندازم:می

 

... خب اگه مادرم موافقه یعنیمن به نسیمم گفتم  -

 زنم.من... منم حرفی نمی
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هاش کش میاد و من با اینکه خیلی براش احترام لب

م رو تو اون فکش خواد استخون پنجهقائلم دلم می

 خورد کنم، واسه گرفتن مادر من اینجوری ذوق کرده؟ 

 

دی خدا به دادت برسه، تاوانش و تو پس می آخ نسیم

 دی.چفت تن من پس می الی بازوهای من

 

 کنه.گلوش رو صاف می

 

و واسه داشتن سلطان مقدمه بچینم بیام خواستگاری -

 ذاری تو دستم؟و میی مراسم یا با یه عقد دستشبقیه
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 ۶۶۴پارت#
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م نشون ندازم، اینقدری که دارسرم رو پایین می

دم روشن فکر نیستم اما مجبورم اینجوری نشون می

 بدم.

 

 از قدیم چی گفتن دستم زیره ساطوره... 

نسیم مستقله ولی هر چی باشه این مرد بزرگترش  

 شه.حساب می

 

م مهمه، چرا نباید دل این مرد و هو خواستاگه دل من 

ها با مردی ی من مهم باشه که سالمادر زجر کشیده
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خواستش، که گرچه عاشقش بود کرد که نمیزندگی 

 ولی مادرم ازش متنفر بود و چی از این بدتر.

 

ت رو نابود کرده و زندگی کردن کنار آدمی که آینده 

 آروزهات رو پر پر کرده.

 

ل بودن رو داره حتی اگه این مادرم لیاقت خوشحا

وسط من از درد دیدن مادرم کنار یه مرد غیر پدرم 

 آتیش بگیرم.

 گم:پس با اعتماد به نفس می 
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و و سه سال پیش اون موقع که مادرمسی -

رفتی پرهام خان؟ خواستی، چطوری باید جلو میمی

 و بکن.االنم همون کار

 

ضربه ای به  خنده وانگار زیادی سرخوشه که بلند می

 کوبه.بازوم می

 

گی، قرار نیست اینقدرها هم آسون گرفتم چی می -

 ولی هر چی تو بگی. برسم به مرادم

گردن من از مو باریک تره، اونم وقتی پای ماه بانو 

 وسط باشه.
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لبخند تنها جوابمه و اونم با تکون دادن سرش، نگاهی 

 گه:میندازه و و بعد به در ورودی ساختمون میبه من

 

و بدون دغدغه رو داره نسیم لیاقت یه زندگی آروم -

 دونی دیگه؟می

 

 .کشمنفس عمیق می

 

 دونم.می -

 

یه زن تنهاو جوون خوشگل اونم مطلقه تو این جامعه  -

 دونی دیگه.پر از گرگ کارش سخته، اینم می
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ی مطلقه خود تیغیه که جوام کلمهلبم رو از حرص می

 کنه.یم رو پاره میهای عصبتمام رشته

 

دم و از الی صدای فکم رو با خشم بهم فشار می

 دم:ضعیف بیرون می سائیدگیشون به هم یه صوت

 

 دونم.می -

 

 ذاره:هاش رو روی هم میچشم
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دونی و انگار نمیدونیپس با تمام چیزهایی که می -

یه تصمیم درست بگیر، چون از اینجا که بریم آسمون 

ذارم چشمت زمین به آسمون دیگه نمی وبه زمین بیاد

 به نسیم بیوفته.

ن خوبیه این تهدید نیست سپاس جان این بزرگتری 

خواین که بعید من به شما دو نفره که اگه همو نمی

و که هر سه تا تون دارین دونم، تموم کنین بازیمی

 کشین.توش عذاب می

 

زنم تا حساب کنم و دو پهلو حرف میگلوم رو صاف می

 کار دستش بیاد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

و ساله مادرم ۳۳و سالته ۶۰پرهام خان اگه شما  -

خوام، و میسال نسیم ۶۰قد و سالمه ۳۳خواین من می

و تو حسرت اگه طاقتت تموم شده من آتیش گرفتم

سوختم، اگه سلطان واسه شما ماه بانوئه نسیم قلب 

دم که یه بار دیگه و بهتون نمیمنه، پس این شانس

 زم دور کنین.و انسیم

 

کنه و انگار دیگه حرفی واسه کمی خیره نگاهم می

ده و ازم دور میگفتن نمونده که سرش رو تکون 

 شه.می
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شه و نگاه من می نگاه چپم هنوز بهشه که دستم گرم

زنم و شه، کنارش زانو میهای آرامشم میقفل چشم

 دم:لبخند به لب جوابش رو می

 

 جانم بابا؟ -
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 ۶۶۵پارت#

 

 

 گه:شه و ذوق زده میهاش ستاره بارون میچشم

 

 لباسم خوشدله؟ -
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، لباس دمی قد و باالی کوچیکش چرخ مینگاهم رو رو

 ازش یه فرشته ساخته و خرگوشیه  ًتوریه صورتی دقیقا

 بره.موهاش دلم رو می

 

کشمش و حین بلند کردنش ضعف توی آغوشم می 

 رم از این عشقی که بهش دارم.می

کنه و عطر تن هام زیر گلوش رو مهر میبوسه

 کشم.ی زندگیم رو به ریه میمعجزه

 

بشه خود فرشته ای  و قامتتالهی بابا قربون اون قد -

 شما، معلومه که خوشگله.
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های تپلش رو غرق بوسه کنه و من گونهشیطنت می

 کنم.می

 

 پس خدا به دادت برسه. -

 

 گم:متعجب از این لحن حرف زدنش می

 

 چرا بابا؟! -

 

گیره و های کوچولوش رو جلوی دهنش میدست

 خنده.می
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وم... نسیم مامان ست تردیم، خاله دند وآخه من -

 دفت خدا به داد سپاس برسه غش نتونه.

 

هام رو بوسه مردن واسه این بچه آسون ترین کاره،

کنم و با فرو رفتن دوباره جای جای صورتش ردیف می

سرم تو گردنش و اینبار به قصد قلقلک دادن، ریسه 

 ره از خنده.می

 

 رمت راحت شم؟گی تو زبون دراز، بخوچی می -

 

 گه:ریده میزنه و بقهقهه می
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 و بتولی هم فایده نداله نسیم مامان اومد.دیده من -

 

هام چرخم، تو همون نگاه اول چشمهمراه آرامش می

شه و یه چیزی توی دلم واسه زوم زیبایی نسیم می

 خوره.هزارمین بار تکون می

 

ا به حق با آرامش بود خد ی زمینیم،مات اون فرشته 

 دادم برسه.

اس صورتی تنشه و نسیم رو صد برابر دقیقاً همین لب

زیباتر کرده که تو این فاصله هم درخشش 

 زنه.هاش چشمم رو میزمردی
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فهمم اصرارش واسه آخ از اون رنگ لباسش االن می

 پوشیدن لباسی که صبح بهم هدیه کرده.

 

 بلیم پیششون. -

 

یدن نسیم یادم از بهت بیرون میام و نفسی که با د

کنم و سرم رو تکون و باالخره آزاد میرفته بیرون بدم ر

 دم.می

 

 بریم پرنسس بابا. -
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خیره به نسیمی که کنار گندم ایستاده سمتشون قدم 

 دارم.برمی

 

پیچه و وزه زیر بینیم میعطر تنش با نسیمی که می

 شه.این اسم دقیقاً برازنده

های طال که ا رشتهواقعاً این حجم روی سرش موئه ی 

 درخشه؟می تو این آفتاب

 

لباس بلند صورتی با اون تورهای رقصون تو باد، شال 

ستی که آزادانه روی موهاش انداخته اینقدر جلوه داره 

 که نفسم رو بند آورده.
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ده رسم گندم با لبخند سری واسم تکون میبهش می

 شه.و ازش جدا می

 

رو باز به صورتش ایستم و نگاهم ها میپایین پله

خوام به آرایش ملیح صورتش دقت دم، من نمیمی

تونم دقت کنم وقتی تنم داره واسه لمسش کنم، نمی

 کشه.فریاد می

 

مثل همیشه با ناز خدادادی که تو تک تک حرکاتش 

کنه و حین پایین اومدن از مشخصه، اخم کوچیکی می

 ده:اون دو تا پله آرامش رو مخاطب قرار می

 

 ا فرار کردی آرامش؟کج -
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 نبالت گشتم.همه جا رو د

 

چسبونه و حین حلقه م میش رو به گونهآرامش گونه

 ده:هاش دور گردنم جواب میکردن دست

 

 اومدم پیش بابا دیده. -

 

ذارمش که نسیم بوسم و زمین میش رو میگونه

کنم که گیره، اینقدر خیره نگاهش میدستش رو می

 گه:معذب می

 

 م؟چطور -
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 ۶۶۶پارت#

 

 

 دم.نفسم رو بیرون می

 

 نفس گیر مثل همیشه. -

 

 گزه:ی لبش رو میخجالت زده گوشه

 

 اونقدرها هم نه. -
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تی به احساسم که داره بهم کنم و اهمیلبم رو تر می

زنه بکشونش یه گوشه و اون رژ شاین نهیب می

 دم.هاش پاک کن نمیصورتی رو از روی لب

 

با ابرو به آرامش که  "دم زمرد،و من تشخیص میاین -

دونی می "کنمکنه اشاره میبا کنجکاوی نگاهمون می

و دارم واسه ثابت کردن بهت که های خودمکه روش

شدی مثالً کشیدنت یه گوشه ولی خب حیف  چقدر زیبا

 ست.هام بستهکه دست

 

 گه:قبل از نسیم آرامش متعجب می

 

 بازه بسته نیست. هاتبابا تو که دست -
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ی کوچیک دارم هام از حس نابی که به این فرشتهلب

 کش میاد.

 

 و المثله.دورت بگردم این یه جور ضرب -

 

 ضرب المثل یعنی چی؟ -

 

 ده:خننسیم می

 

 کنه.و ردیف میهاشاالن تا خود صبح چی -
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گیرم و رو به آرامش نگاهم رو از اون لبخند نازش می

 گم:می

 

 برات توضیح بدم عمر بابا؟ بعداً -

 

ذاره و من رو به نسیم هاش رو روی هم میچشم

 گم:می

 

 بریم پیش بقیه؟ -
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ده، دست راست آرامش رو سرش رو تکون می

شیم و وارد دست چپش رو، همراه می گیرم و نسیممی

 شیم.جشن کوچیک خانوادگیمون می

 

ها و های سفید کاغذی البه الی درختریسه 

ای نور رنگی باالی سرمون کشیده شده و یه هریسه

های همرنگش که همه میز بزرگ سفید و صندلی

 دورش نشستن.

 کنه.شه و اشاره میهیوا با دیدنمون از جاش پا می 

 

اومدین بیاین بشینین تا عشق من  خوش -

 و فوت کنه.هاششمع
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نیم نگاهی به شکرانه که از خوشحالی روی زمین بند 

م و صندلی رو واسه نسیم و آرامش ندازنیست می

 کشم.عقب می

 

 گیرم.شینن و من کنار نسیم جا میمی

 

 نسیم جان مادر چقدر دیر کردی؟ -

 

 ده:اب میزنه و جونسیم رو به مادرش لبخند می

 

 یه مشکلی واسه لباسم پیش اومد واسه اون. -
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 زنم:برم و پچ میسرم رو زیر گوشش می

 

پیش اومد اینجوری دل  تازه یه مشکلی واست -

بری اگه مشکل نداشتی فکر کنم دراز به دراز می

 میوفتادم این وسط.

 

کنه، حرف چرخونه و با اخم نگاهم میسرش رو می

ی شه، این فاصلههاش میزوم لب زنه اما نگاه منمی

 ست.هاش بزرگترین شکنجهکم با لب

هاش مگه ی لبچند سانت و به کام نکشیدن وحشیانه

 شه؟یم
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 ها نزنی سپاس؟شه از این حرفمی -

 

صدام اینقدر پایین هست که جمع نشنوه اما خوب 

 بره.رو باال می فهمم که ضربان قلب دلبر کنار دستممی

 

 گم چطوره؟گم، از بوسیدنت مینمی از مرگ -

های شیرین و نفسگیر وقتی اون لبی خشنیه بوسه

 هام...آبنباتیتو الی لب
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 ۶۶۷پارت#
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ده صدای صاف کردن گلوی پرهام خان بهم اجازه نمی

ش لذت ببرم، بیشتر از نگاه کردن صورت سرخ شده

های تو هم کشم و تو همون نگاه اول اخمعقب می

 بنده.هام نقش میپرهام جلوی چشم

 

گیرم و دست به سینه نگاهم رو توی جمع نفسی می

 دم.چرخ می

مع شدنشون هیچوقت جوری ججمع خندونی که این

 توی خاطرم نبود.

 

اگه چند سال پیش وقتی واسه آوردن نسیم با اون 

گفت قراره شون رفتم یکی بهم میآبروریزی تو خونه

تون باهم تولد خواهرت رو جشن چند سال دیگه همه
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کردم یه پوزخند عمیق بود و بگیرین تنها کاری که می

 ی مزخرفاتش.یه برو بابا حواله

ن با همون جمع و مهمتر از اون پرهامی که نگاه ما االا

ش به مادرم اخمم رو کمی تو هم کرده کنار هم مردونه

 هاش رو فوت کنه.دور یه میز نشستیم تا شکرانه شمع

 

شه و من با شمارش واسه فوت کردن شمع شروع می

کنم که نگاهش به کیک لبخند به شکرانه نگاه می

 بزرگ سفید جلوی دستشه.

 

دم به لبخند عمیق مامان به ذوق آرامش م رو مینگاه

 گیره.به زیبایی نسیم و لبخندم عمق می
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زنم شه همراه با بقیه دست میها خاموش میشمع

 های شادی که برام آرزو بود و امروز محقق شده.لحظه

 

 های زیادی بهش فکر کردم.روزها و شب

ا ی که بهمون روزها که توی زندان روی اون تخت فلز

شد و فریاد هر تکونی صدای جیرجیرش بلند می

توانی آورد، همون روزها تو اوج ناهام رو در میهمبندی

شه همچین و درموندگی به امروز فکر کردم که می

 روزی رو تجربه کنم؟

 

حاال دقیقاً توی همون روزم، همون آرزوی شیرینی که 

 کردم و بهش رسیدم.هر شب با خودم مرور می
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 شم عمیق...که میآ

 

دم که با ضربه به جام آب نگاهم رو به هورتاش می

 کنه.ی توی دستش همه رو ساکت میمیوه

  

حاال که همه اینجا جمع شدیم منم باید یه خبری  -

 بهتون بدم.

 

های ی لپنگاه کنجکاو همه بهشونه و نگاه من خیره

گیره و ی گندم، هورتاش دست گندم رو میگل انداخته

 ده:یدنش ادامه میین بوسح
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من االن رو ابرام خوشحال ترین مرد رو زمینم چون  -

 شم.دارم بابا می

 

هام رو کش میاره و ی نسیم و شکرانه لبجیغ ذوق زده

 شه.ی هورتاش و گندم میها روونهسیل تبریک

 کنم.شم و دستم رو دراز مینیم خیز می

 

 مبارکه داداش. -

 

 ده.دستم رو فشار می

 

 بال در میارم سپاس. رمدا -
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 زنم:لبخند می

 

 فهممت.می -

 

 گه:هیوا با صدای بلندی می

 

و ببر که از ذوق عمو شدن االنه که شکرانه کیک -

 غش کنم.

 

بره و خنده و سر کنه، کیک رو میشکرانه اطاعت می

رسه، حاال نوبت منه من خوشیه همه به گوش خدا می
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شم که ز جام پا میکنم، اباید این خوشی رو تکمیل 

 کنن.همه نگاهم می

 

چرخه و من دستش رو از نگاه سؤالی نسیم سمتم می

کنم، خجالت زده به گیرم و بلندش میروی میز می

دم، این لحظه کنه و من اهمیتی نمیپرهام نگا می

 تونه متوقفم کنه.هیچی نمی

 

کشمش و یه قدم از میز فاصله از پشت میز بیرون می 

گیرم و خیره به صورت شم می، دست دیگهگیریممی

 زنم. ماهش زانو می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

هورتاشو هیوا با صورت و مسخره بازی جمع رو به 

های چراغونی نسیم ندازن و من به جز چشمخنده می

هایی که انتظار این کار رو از بینم، زمردیهیچی نمی

من نداشته، خودمم نداشتم، زانو زدن جلوی یه زن 

و ی منهام نبود، اما نسیم همهمهو برناهیچوقت ت

 عوض کرده.

 

ها باید تالش کنم تا نسیم لیاقتش رو داره، من سال

 الیق نسیم باشم الیق دختری با روح به اون بزرگی.

 

گناه مجازات کردم با من نسیم رو از همون اول بی 

ها پام وایستاد، پای همه چیم خشونتم، تموم اون
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هام پس خلقیم، زخم زبون مم، بدهای مداواعصابیبی

 نسیم الیقشه.

 

 کنم.گلوم رو صاف می

 

نسیم رحمانی، تک دختر خاندان رحمانی، نور چشم  -

و کنار این مرد ی عمرتحاج پرهام حاضری بقیه

 ی توئه بگذرونی؟اعصاب که دیوونهبی
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 ۶۶۸پارت#
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یده لب ش الیق بوسیدنه وقتی برهای گشاد شدهچشم

 زنه:می

 

 من... من... -

 

هاشو های لطیفی که امروز ناخونفشاری به دست

 دم.صورتی رنگ کرده می

 

ذابه. شاید یه ست کامل ش به الک زدن واسم جعالقه

 ی خوبی باشه براش.الک از یه طیف رنگ کامل هدیه
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 به فکر داری قلبم؟ واسه بله دادن به من احتیاج -

 

کنه ده، زبون باز میرو به لبخند می باالخره بُهت جاش

 کوبه.و به در و دیوار میو قلبم خودش

 

اعصاب که و کنار همین مرد بیی عمرمحاضرم همه -

 اشقشم زندگی کنم.ع

 

های مامان و حوا خانوم تو دست صدای قربون صدقه

 شه.ها گم میزدن
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شم و فارغ خیره بهش با ضربان قلب باال از جام پا می

کنن، پیشونیش رو با جا و کسایی که نگاهمون میاز 

 کنم.های داغم مهر میلب

ی خداست و من بعد اون داشتنش بزرگترین هدیه 

 رسم.م بهش میهمه درد دار

 

 پرونه:کنه و هورتاش مزه میپرهام باز گلو صاف می

 

 پس حلقه کو داداش؟ خواستگاری بدون حلقه؟ -

 

 کنم.چپ نگاهش می
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 طی نداره.به تو رب -

 

های نسیم رو ره و من دستی جمع به هوا میقهقهه

 دم.بیشتر فشار می

 دونم که پرهام دقیقاً االن مثل خودم دستش زیرمی 

 تونه اعتراض کنه.خواد ولی نمیساتوره مادرمه و می

 ها همش خط قرمزشه.وگرنه این لمس

 

 حاال وقته شوکه کردن نسیمه.

ساتن بلندی که روی میزه  شم و از زیر رومیزیخم می

دقیقاً روی زمین، پاکت کوچیک سفید رنگ رو بیرون 

 کشم.می
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 کشه.کنه و هورتاش باز هووو مینسیم ذوق می

 

ی مخمل زرشکی که روزها همراهمه از توی پاکت جعبه

تا تو یه فرصت مناسب توی انگشت نسیم کنم رو 

 :شهکشم و صدای شکرانه با ذوق بلند میبیرون می

 

الهی قربون داداشم بشم که اینقدر به فکره. خوردی  -

 هورتاش خان؟

 

 خب بابا تو هم با اون داداشت. -
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کنه و چی ین نگاهم میزنم، نسیم با تحسلبخند می

 بهتر از اینکه ازم راضیه.

 

گیرم و ذارم و دست چپش رو میپاکت رو زمین می

 کنم.انگشتر رو وارد انگشتش می

 

هیچ دلیلی درش نیار نسیم به هیچ هیچوقت به  -

 دلیلی.

 

 ده.هاش رو روی هم فشار میچشم
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تا آخر عمرم حتی یه ثانیه هم از خودم دورش  -

 کنم.نمی

 

خواد اما خودم رو کنترل ی دیگه میدلم یه بوسه

 کنم.می

 

 کنه.مامان کنارمون میاد و صورتمون رو غرق بوسه می

 

که دیگه هیچی از این آخ من دورتون بگردم، به خدا  -

 هام شاد باشن منم شادم.خوام، همین که بچهدنیا نمی
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ره و من روی سر نسیم تو آغوش مادرش فرو می

 مثل قبل یه  ًبوسم، خوشحالم که تقریبانیمارو می

 نوجوون عادی شده.

 

ست که تک به تک از حاال نوبت گندم و شکرانه

ها حاال گردنمون آویزون بشن و انگار این تبریک

 ...ها ادامه دارهحاال
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 ۶۶۹پارت#
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خیره به رقص هیوا و شکرانه یه تیکه از کیک پر از 

 زنه.ذارم و شیرینیش دلم رو میخامه رو توی دهنم می

 

با صورت جمع شده ظرف توی دستم رو روی میز 

م ذارم که صدای نفس آه مانند نسیم زیر گوشمی

 کنم.نگاهش میپیچه و متعجب می

 

 کشی؟جونم؟! چرا آه می -

 

فهمه ده، چرا نمیهای کوچیک لعنتیش رو جلو میلب

 من هالک بوسیدنشم؟

 خواد عذابم بده مشخصه.می 
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 و تو تا حاال با هم نرقصیدیم؟چرا من -

 خواد خب.منم دلم می

 

ش کشم تا به این لحن بچگونهلبم رو زیر دندون می

 دیش نگرفتم.نخندم و فکر نکنه ج

 

 نگفته بودی دوست داری برقصی؟ -

 

هاش رو روی سینه قالب ندازه و دستشونه ای باال می

 کنه.می
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مگه ما باهم جشنی هم رفتیم؟ یه دونه بود که اونجا  -

 شد باهات حرف زد.اینقدر سگ اخالق بودی نمی

 

 ابروهام رو متعجب باال انداختم.

 

 سگ اخالق؟ -

 

از مردی مثل من که هالک تک تک  برهلبخندش دل می

 رفتارهاشه.

 

 نبودی مگه؟ -
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اهمیت به سؤالش با ابرو به پیست رقص اشاره بی

 کنم.می

 

 بریم برقصیم. -

 

 چرخونه.هاش رو توی کاسه میچشم

 

 شه؟با وجود عمو پرهام مگه می -

 

نگاهی به پرهام که با مادرم مشغول صحبت کردنه 

 ن میارم:ازم و صدام رو پاییندمی
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و بهش دونه مادرمگه، بگه مینترس چیزی نمی -

 دم.نمی

 

گیره و ی بلندش عمق میلبخند روی لبم با قهقهه

 کنم:زمزمه می

 

 جانم دورت بگردم. -

 

وای سپاس فکر کن بگی چون نذاشتی برقصیم  -

 ازدواجت کنسله.

 

 دم.سری تکون می
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 گم:شیدن دستش میشم و حین کاز جام پا می

 

 .گفتنش که جذاب نیست بیا عملیش کنیم -

 

کنه دستش رو جدا کنه و من خجالت زده سعی می

برم و دستم رو دور خیال تا پیست رقص پیش میبی

 کنم.کمرش قفل می

 ی زندگی منه همش... آخ که این دختر همه 

 

شه و نگاه من روی صورت موزیک بالفاصله عوض می

ورتش رو قاب گرفته موهای طالئیش که ص ماه نسیم و

 شه.خیره می
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کنیم به تکون خوردن و همراه با ریتم موزیک شروع می

 کنه:نسیم زمزمه می

 

 شه.وای سپاس من روم نمی -
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 ۶۷۰پارت#

 

 

برم، حدفاصل نازک شال حریرش و سرم رو پایین می

 زنم:ی گوش بوسیدنیش و همونجا پچ میالله

 

 م خب؟و تو تنهایینسیم من -

 و بسپار بهم.و خودتهامو بذار روی شونههاتدست 
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من  و تو، توی بغل هماینجا تو این لحظه فقط منم 

هام روی و تو بیتاب لمس دستمست عطر تنت

 کمرت.

 اینجا هیچکس نیست هیچ چشمی.

 

پیچه و نسیم صدای خواننده تو گوشمون می

 شه.هاش دور گردنم قالب میدست

 

 اختیار وار فکرته بیدل من ثانیه 

 من خود آزارم ولی پای عاشقی بذار 

 و تا ابد دادم به توای از قلبمگوشه 

 دم از همه تا بشم پابنده تو ای وای... دل بری 
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هام جاری زنه و عشق تو تک تک مویرگنسیم لب می

 شه:می

 

اگه تنها باشم، اگه چشمی نباشه که ما رو ببینه بغل  -

 "وبوسمت جای جای صورتتکنه، میساده آرومم نمی

کشه و من لمس انگشتش رو روی ته ریشم می

اینجا وقتی زبریه ته  دقیقاً "خرمدستش رو به جون می

 کنه.و بیتاب تر میو مندهو خراش میهامریشت لب

 

قرار دم، این دختر قرارم رو بیهام رو بهم فشار میلب

 کنه.می
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کنم، زمزمه می کشم و شعر روعطرش رو نفس می

ها رو ندارم، دیگه جمله تونم بگم توانشچیزی نمی

 کنه.آرومم نمی

 سه سال بود؟ چطور سه سال نداشتمش 

 سال بود... ۳۰۰نه 

 

 باید از عشق نگاه تو شهرو بهم بریزم یه تنه

 باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه 

 

وام غزل خگم عشق تو سهم منه میاینو به کل دنیا می 

 بسازم ازت هر جایی ورد زبونا بشه

 ی مردم دنیا بشهخوام که عشق تو دلمون قصهمی 
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 ی ما بدجوری غوغا بشه.القهباید که از ع 

 

کشه، ما واقعاً از این جمع کنده کمی سرم رو پایین می

 شدیم.

 

کنه سپاس، پیچه بیتابم میصدات وقتی تو گوشم می -

 مینجوری زیر گوشم؟شه همیشه برام بخونی همی

هیچکس نشنوه فقط من بشنوم، فقط من حست کنم، 

 من. فقط من داشته باشمت، فقط

خوامت پادشاه آره فقط واسه خودم میخودخواهم 

 طالیی من...
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 طاقت من.یه چرخش کوتاه و باز همراهی بی

 

 گیرمت.چه قشنگه دیدنت... حقمی می

 بینمت.کنم... هر دفعه میعشقو باور می

 خود نفسی برام... با تو روشنه شبام

 من وفادارم به تو... هر دقیقه هر زمان عشقم...

 

 تو شهرو بهم بریزم یه تنهباید از عشق نگاه  

 باید به آسمونا بگم چشمای تو فقط مال منه 

 اینو به کل دنیا میگم عشق تو سهم منه. 
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سپاس بیشتر از هروقت دیگه عاشقتم اینقدر که  -

خواد که الی و میدلم فرار از این جمع همین االن

های درشت بازوهات اینقدر فشارم بدی که استخون

 سپاس؟نتونم نفس بکشم، 

خوام تنمو تو تنت حل کن نذار ازت جدا بشم من نمی

 از آغوشت کنده بشم.

 

 خوام غزل بسازم ازت هر جایی ورد زبونا بشه.می 

 ا بشهخوام که عشق تو دلمون قصه ی مردم دنیمی 

 ی ما بدجوری غوغا بشهباید که از عالقه 
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دونم جلوی چشم بقیه وقتی هنوز محرم نیستیم می

هام رو به گوشش طاقت لبت اینکار اما بیدرست نیس

 گم:بوسم و میچسبونم، میمی

 

 شه. هر چی تو بخوای هر چی تو بگی همون می -

همین کنه، یا م میتابم نسیم، عطر تنت داره دیوونهبی

و مهم نیست واسم ذارم بریری یا دیگه نمیاالن می

 کنه. که چند تا چشم داره نگاهم می

 

شه و با فشار دادن پشت گردنم تموم میهاش دلبری

 کنه.هاش رو باز میقفل دست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

وزه رو شه تازه نسیم خنکی که میازم که دور می 

 کنم.حس می
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 ۶۷۱پارت#

 

 

*** 

 

 

ای که توی باغ بر پا کردم، دستی به همهمهخیره به 

 گم:کشم و کالفه رو به هورتاش میکتم می

 

 همه چی ردیفه دیگه؟ -
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 لباس نسیم رسیده یا نه؟ 

 

 غره:کنه و با حرص میبا اخم نگاهم می

 

تو این مدت  و تو سرویس کردی سپاس،دهن من -

و تدارک همچین جشنی خیلی سخته واسه کم چیدن

ای بود صد برابر بیشتر خرج کردی، چه عجلههمه چی 

شد سر فرصت؟ همش چند روزه از شمال آخه، نمی

 برگشتیم.

 

ندازم و خیره به میزهایی که داخل سرم رو باال می

 گم:حیاط عمارت چیده شده می
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خواستم االن بشه وقتی نسیم شد، من مینه نمی -

دیگه کردم که و نداشت، اگه برنامه ریزی میتظارشان

 جذاب نبود.

 

یعنی هالک این سورپرایزتم، تا دیروز دهن همه رو  -

خوام، یهو جلوی چشم همه و نمینسیم بستی منمی

 کنی، امشبم که اینجوری.زنی خواستگاری میزانو می

 

سازم ی جذاب واسه عشقم میبه جاش یه خاطره -

 این بده؟

 

 گه:ندازه و حرصی میرش رو باال میس

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 سیده مهری هاشمی                                     تو یه اتفاق خوبی 

 EXCHANGE GROUP   از کاری

و شوهری نیست اگه ر***دن به روابط زن نه بد -

بقیه رو در نظر نگیریم بد نیست، آخه پوفیوز حاال 

 و چی بدیم تو همچین غلطی کردی؟هامونجواب زن

محض اطالعت هیچکدوممون عروسی نگرفتیم که  

 صرفاً مقصرش تویی.

 

دونم همش زنم میبا خنده ضربه ای به کتفش می

 رادره.شوخیه هورتاش واسه من خود ب

 

 تونی تو هم انجام بده تو هم عروسی بگیر.می -

 

 البد بعد زایمان گندم؟ -
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 خندم.می

 

 مگه آرامش من تو عروسی نیست واسه تو هم باشه. -

 

 تو شاید خر باشی من نیستم. -

 

با رسیدن ون مشکی رنگی که خیلی وقته منتظرشم، 

گیرم و به غرغرهاش اهمیت رو از هورتاش مینگاهم 

 دم.ینم

 

 دارم.سمت ون قدم برمی 
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آرایشگری که به کمک گندم باهاش هماهنگ کردم از 

 زنم:شه و من لبخند میماشین پیاده می

 

 سالم خوش اومدین. -

 

 زنه:به تبعیت از من لبخند می

 

شه واسه این کار این همه سالم ممنون، باورم نمی -

ین و اومدم، باید به همسرتون تبریک گفت بابت اراه

 مصمم بودنتون.
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لطف کردین، در واقع به من تبریک بگین واسه  -

داشتن دختری مثل نسیم، بفرمایید فقط لطفاً تا 

و بپوشه نگین قضیه چیه خواد لباسی آخر که میلحظه

کنه این یه جشن معمولیه نه لباسم نبینه، نسیم فکر می

 .جشن عروسی

 

 ذاره.هاش رو روی هم میچشم

 

 لتون راحت.حتماً خیا -

 

 کنم.با دست اشاره می
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 بفرمایید. -

 

هاش ده و با همراهی تأیید تکون میسری به نشونه

 شه.ازم دور می
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 ۶۷۲پارت#

 

 

**** 
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ها رسیدن. حیاط به طرز زیبایی چراغونی شده مهمون

 ها با فاصله کنار هم چیده شده.و میز و صندلی

 

های بنفش نمای قشنگی های سفید و گلرومیزی 

واسه این جشن ساخته و منتظرم نسیم آماده بشه و از 

 پایین بیاد. هاپله

 

جمع چنان توی سکوت فرو رفته که باعث استرس 

شه، خودم خواستم که ساکت باشن اما االن می

شد کمی بیشتر پشیمون شدم، شاید اگه همهمه می

 آرامش داشتم.
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با لباس عروسی که شه و نسیم باالخره در باز می 

شه، زیبا ترین براش گرفتم جلوی دیدم ظاهر می

 ندگیم دیدم.عروسی که توی ز

تونم از دختری که با لباس این تنها توصیفی که می

 سفید جلوی دیدمه داشته باشم.

 

دسته گل بنفش رنگش رو با هر دو دست جلوی تنش 

نگه داشته، تور بلند سفیدش جلوی صورتشه و من از 

 بینم.هاش رو میا اشک حلقه زده توی چشمهمینج

 

حالی هم حق نداره نه قرار نبود گریه کنه، حتی از خوش 

اشک بریزه، من قسم خوردم که نسیم کنارم فقط 

 بخنده.
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هاش از یادش بره ما دیگه اشک بخنده که تمام غم

 نداریم.

 

 ایسته.هارو پایین میاد و میچند تا از پله

 چرا ایستاد؟کنم متعجب نگاهش می

 ذاره؟چرا منه منتظر با این قلب بیتاب رو به انتظار می

 

کنه به جیغ داره و یهو شروع میدیگه برمییه قدم  

 جیغ کردن.

 

 تونم... تحمل ندارم.من نمی -
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ی ده، تعداد باقی موندهفرصت فکر کردن بهم نمی

دوئه و خودش رو توی بغلم پرت هارو سمتم میپله

 کنه.می

 

چرخونمش کنم چند دور میزنم و بلندش میقهه میقه

 ذارمش.و زمین می

ره و بوسیدن وت جمع به هوا میصدای جیغ و س

 کنه.هاش رو قطع میپیشونیش خنده

 گه:هام میخیره تو چشم 

 

 شه سپاس چیکار کردی؟باورم نمی -
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 ذارم هیچ حسرتی تو دلت بمونه.گفتم که نمی -

 

 کردم.و نمیاصالً فکرش خیلی خوشحالم سپاس -

 

بوسم و لطافت پوستش یه بار دیگه پیشونیش رو می

 کشم.هام میه لبرو ب

 

 واسه خوشحال کردنت هر روز یه برنامه دارم زمرد.  -

لبم رو تر "دیگه فقط دل بردن داریم، فقط خنده داریم. 

کشم که ی گوشش میکنم و نمش رو روی اللهمی

 "دمسم رو از سینه بیرون میکنه و من نفتنش لرز می
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که و داریم، اما االن ها دیوونگی تو تختمونتا ساعت

دوزه و واسه داشتنت به هم میو زمانقلبم داره زمین

بریم تا عقد کنیم تا مال من بشی، تا مال تو بشم، 

 و شرعی.رسمی

 

ی خوشگلش رو روی هم های آرایش شدهچشم

شه دنیای من یاه میذاره و واسه یه لحظه همه جا سمی

هاست باز شدنشون روشنائیه و صداش همین چشم

 ده.ش نوازیه که بهم لذت میخود سمفونیه گو

 

 بریم زندگیم. -

 

 کنم.دستم رو بلند می
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کنه و دستش نسیم خنک مهرماه تنمون رو نوازش می

 ذاره.رو توی دستم می

 

قدم به قدم تو مسیر پر از گل و شمعی که تا رسیدن  

ریم و من به نیم جایگاه عقد آماده کردم پیش می به

 کنم.زنه نگاه مید میها لبخنرخ زیباش که به مهمون

 

تونم براش بمیرم، بدون بهانه بدون دلیل، من واقعاً می

 ی من از خدا بود.این دختر تنها و آخرین خواسته

 

و از جهنم نسیم همون اتفاق خوب زندگیم بود که من

  به بهشت کشید.
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 همونقدر پاک، همونقدر بکر.

 

 کشم تارسیم و من صندلی رو عقب میبه جایگاه می

 بشینه.

 

 کشم.گیرم و نفس عمیق میکنارش جا می 

کنم اولین باره خیلی هیجان دارم خیلی زیاد حس می 

قراره این دختر رو عقد کنم و از هیجان تنم به عرق 

 شینه.می

 

خوای م نگفتی میشه چرا بهوای سپاس باورم نمی -

 عروسی بگیری؟
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 آخه عروسی با یه بچه؟ 

 

 زنم.م به منه و آروم لب میکنم، نگاه اوننگاهش می

 

و هارو داری قلبم، پس لبخند بزنتو لیاقت بهترین -

 لذت ببر.

 

لبخند عمیقش الیق پرستیدنه دستش رو روی صورتم 

ها زدن مهمونذاره و صدای ظریفش البه الی دستمی

 رسه.وشم میبه گ

 

 عاشقتم سپاس خیلی زیاد. -
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دیگه جواب گزم و بیتاب تر از هر وقت لبم رو می

 دم:می

 

 ی من.نه به اندازه -

 

 پس من چی؟ -

 

 چرخیم.جفتمون سمتش می

آرامش زندگی مونه، لباس عروس سفید تنش زیادی 

 بانکمش کرده.

 بوسم:ش رو میشم و با عشق گونهخم می
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 هر دو عشق منین. تو و مامانت -
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 ۶۷۳پارت#
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لباس عروس انتخابی سپاس به زیبایی توی تنم 

م ای رنگم روی موهای شنیون شدهنشسته، تاج نقره

 درخشه.می

 

برق ی خاصی داده و آرایش مالیمم به صورتم جلوه 

 زنه.هام از صد فرسخی ذوقم رو فریاد میتوی چشم

 

دم و نگاهم رو از ی دستم فشار میدسته گلم رو تو 

گیرم و به محض باال های قرآنی که رو پام بازه میآیه

شه که های آبی مردی میکشیدنش تو آینه قفل چشم

 کنه.با لبخند نگاهم می
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ی تحویلم بینه چشمک ریزم رو به خودش که میتوجه 

 زنه:ده و پچ میمی

 

 خوبی؟ -

 

 خوبم؟

هام، وقتی اینجا توی باغ سؤال خوبیه، من روی ابر

کنه، عمارت، وقتی نسیم خنک صورتم رو نوازش می

ام با لبخند دورم رو گرفتن، وقتی ی خانوادهوقتی همه

ی سفیده بختم رو باالی سرم شکرانه و گندم پارچه

سابه، وقتی باالی سرم میگرفتن، وقتی مادرم قند رو 

ا هم با آقاجون به عنوان شاهد کنار عاقد نشسته و نیم

لبخند کنارشه، نیمایی که دیگه خیلی بهتر از قبل شده 
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ست به اونم روحیه داده، شاید به خاطر خوشیه خانواده

وقتی عمو پرهام و سلطان خانوم دسته گل بدست 

اری بشه ی عقد شون جمنتظرن تا بعد از عقد ما خطبه

چون سلطان خانوم قبول نکرد اول اونا عقد بشن چون 

 بود باید اول خوشبختیه مارو ببینه. ش اینعقیده

یه کمی اونور تر هیوا مشغول عکاسیه و هورتاش  

آرامش ذوق زده رو به زور تو بغلش نگه داشته که نیاد 

 تو بغل ما بشینه...

 

 تونم بشم.آره من خوبم، بهتر از این نمی

خواستم رسیدم پس ی اونچه که مین االن به همهم 

زنم ارم و مثل خودش لب میذهام رو روی هم میچشم

 ره:و ضربان قلبم از دیدن لبخند زیادی جذابش باال می
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 خوبم. -

 

سرکار خانوم نسیم رحمانی آیا وکیلم شمارو به  -

اهلل مجید، شاخه نبات، یک صداق معلوم یک جلد کالم

سکه بهار  ۱۴ی معلوم و مهریهشمدانو دست آینه

 اد در بیاورم؟آزادی به عقد جناب آقای سپاس نیکز

 

گیرم که صدای گندم اجازه واسه بله گفتن نفس می

 ده.نمی

 

 عروس رفته گل بچینه. -
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ی ریز سپاس رو های قرآنه و زمزمهنگاهم به آیه

 شنوم.می

 

 خاک بر سر شوهرت که بلد نیست دهنتو بدوزه. -

دیگه عقد دوم مگه سه بار خوندن داره قلبم اومد تو 

 دهنم اه...

 

 گزم تا نخندم.و میلبم ر

خونه و به محض تموم شدن جمله اینبار عاقد می 

 شکرانه با صدای بلندی به حرف میاد.
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 عروس رفته گالب بیاره. -

 

برم کنه و اینبار من سرم رو جلو میسپاس سکوت می

 زنم:و پچ می

 

 و؟چی؟ بلده کارش هیوا -

 

کنه و حین چپ نگاه کردن به هیوای لبش رو تر می

 ده:خبر از همه جا جواب میبی

 

 هیوا غلط کرده. -
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 ۶۷۴پارت#

 

 

 

ای به واقعاً سخته نخندیدن، خوشحالم که هیچ غریبه

تو این جمع نیست وگرنه قطعاً دهن به  غیر از عاقد

 دهن می چرخید که عروس امروز زیادی سرخوشه.

 

م نهای که مامان به شونیشم همچنان بازه که با ضربه 

 شه.م به عاقد جلب میزنه توجهمی

 

 کنم آیا وکیلم؟سوم عرض میبرای بار  -
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بندم و از خدا هام رو میهای قرآن چشمخیره به آیه

خوام که این بار زندگی روی خوشش رو به من می

نشون بده و با یه نفس عمیق بله رو به مردی که 

 دم.پرستمش میعاشقانه می

 

 ترها بله.ی بزرگبا اجازه -

 

صدای نفس عمیق سپاس همون حس خوب عشقیه 

تونه به قلبم نفوذ کنه دیگه از داشتن من خیالش می که

 راحت شده.

 

 ده.سپاس هم بله رو می
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ها به من حس قشنگی ها و خندهها، تبریکبوسه 

ی قبل وقتی عقد همین مرد شدم بدترین ده، دفعهمی

 روز زندگیم بود.

 

نشسته بود و من با اشک وقتی تمام  وقتی اون با اخم 

طه ای که قولش رو بهم داده بود وجودم رو وحشت راب

 بود. تا بعدش عمو آزاد بشه گرفته

 

چقدر فرق هست بین اون روز و االن، وقتی قلبم واسه 

 کنه.تنها بودنمون بیتابی می

 

 و بده قلبم.دستت -
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کنم، کت شلوار مشکی با اون با لبخند نگاهش می

اپیون همرنگش اینقدر حذابش کرده که واسه یه پ

 ته ریش طالییش بیتابم.بوسه از 

 

ذارم، خیره به انگشتم حلقه دستم رو توی دستش می

 زنه:کنه و با صدای پایینی پچ میرو توی انگشتم می

 

دم برات نسیم اما اگه دو دقیقه دیگه عموت جون می -

 سر عقد عسل دهن مادر من بذاره دهنتو...

 

گیرم تا حلقه رو دستش کنم و با عجله دستش رو می

 کنه.گیرم که سکوت میگونی هم از مچش مینیش
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زنم و با حرص حلقه رو تو انگشتش لبخند زوری می

 کنم.می

 

های عموی من از این لحظه لذت ببر نه اینکه از لذت -

 حرص بخوری.

 

جلو میاد تو صدای دست زدن بقیه پیشونیم رو 

 گه:می بوسه ومی

 

 بعد بگو. وهات تاوان داره زمرد به این فکر کنحرف -
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های آبی زیادی با عشق نگاهم رو بین چشم

 دم.هاش چرخ میخواستنیش و لب

 

م تا تاوان پس بدم هر چقدر سخت تر من آماده -

 بهتر.

 

بینم و گزیدن لبش از حسی که بهش دادم رو می

 ذاره جواب بده.صدای بلند هیوا نمی

 

و قلوه دادین پاشین نوبت بسه دیگه هر چی دل -

 و دوماد بعدیه.عروس
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شیم، آرامش با کشه و از جامون پا میسپاس پوفی می

پره و من خیره به عمو و جیغ و خنده تو بغل سپاس می

ی عقد نشستن لبخند سلطان خانوم که حاال کنار سفره

 زنم.می

 

یبایی کنم عمو چند سال جوونتر شده و زحس می

 سلطان خانوم چند برابر.

 ست.که کشیدن عذاب دهندهحتی فکر کردن به دردی 

 

هام کنه و نگاه عمو میخ چشمعاقد شروع به خوندن می

خونم، ازم ممنونه واسه شه، من رنگ نگاهش رو میمی

پافشاریم و تصمیم در مورد ازدواجی که سلطان رو 

 کنارش نشونده.
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خوای دست بزنی مامانم چقدر تو فکری قلبم نمی -

 شد زن عموت.

 

م و خیره به عمو که داره پیشونی از فکر بیرون میا

شه بوسه نیشم تا بناگوش باز میسلطان خانوم رو می

 شینه.که سر سپاس زیر گوشم می

 

ذارم بخوابی زیاد خوشحال نشو امشب تا صبح نمی -

بوسه به تالفیه این حرکت عموت، پیشونی مادر منو می

 دم.ونت مینش
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و اینبار  کنمخندم و دستم رو دور بازوش قفل میمی

 کنم.کنم و شیطنت میمن سرم رو زیر گوشش فرو می

 

 ذاری تا صبح بخوابم؟واسه یه بوسه نمی -

 واسه تا صبح بیدار موندنشون قراره چیکار کنی؟

 

چرخونه و های درشت شده سرش رو میبا چشم

 کنه.نگاهم می

 

ت یی نسیم صبح فردا تا شبم به تنبیههخیلی پررو -

 اضافه شد.
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زنم و بازوش رو بیشتر تو بغلم بار دیگه قهقهه میاین

 دم.فشار می

 

ش و جشن کنه به اجرای برنامهدیجی شروع می

مونم شروع کردم تو حسرتش میقشنگی که فکر می

 شه.می
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 ۶۷۵پارت#

 

*** 
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قصه تونستم آرامش رو  باالخره بعد از خوندن سومین

 بخوابونم.

انقدر از مهمونی امشب ذوق زده بود و شیطنت کرد که  

 به سختی خوابش برد.

 

گیرم و با لبخند پشت در اتاق سپاس نفس عمیقی می

ت پنجره با تیشرت و شلوار سفید کنم، پشدر رو باز می

رنگ ایستاده و به محض شنیدن صدای در سمتم 

 چرخه.می

 

 با خوابید؟پرنسس با -
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 دارم.بندم و سمتش قدم برمیدر رو می

 

 و کالفه کرد خوابید.پرنسس بابا وقتی مامان -

 

رسم، حاال وقت شیطنت کردنه خنده و بهش میمی

 نه.کوقتی اینجوری شیفته نگاهم می

 

 جای خالی مامانت خیلی مشخصه مگه نه؟ -

 کنن؟به نظرت االن پیش عمو چیکار می
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کنه و با هر دو دست پهلوهام رو چنگ می بالفاصله اخم

شه از الی فک قفل زنه، تنم که به تنش کوبیده میمی

 غره:شده می

 

میرم تا بهش فکر نکنم، بیتاب تنبیهی که دارم می -

 کنی؟یادآوری می

 

ذارم و نگاهم رو بین ش میر دو دستم رو روی سینهه

 دم.هاش چرخ میو چشم دستم

 

کردم به ای داشتم، فکر میدیگه خب ازت انتظار -

محض پا گذاشتن تو اتاق قراره با خشونت به دیوار 

 و به هم زدی.کوبیده بشم اما تصوراتم
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کنه و با م رو نوازش میکنه، گونهدستش رو بلند می

هایی که هاش یکی از زیبا ترین تصویری روی لبهخند

 ذاره.تا حاال تو عمرم دیدم رو به نمایش می

دیگه از خشونت خبری نیست، اون موقع که اذیتت  -

م داشتم یه مرد زخم کردم یه قلب سنگی تو سینهمی

و کینه هیچی نداشت که خورده بودم که به جز نفرت

ام، تنها چیزی که دارم بهش فکر کنه، اما االن که اینج

ی کنم عشقه، عشق به تو که شدی همهحس می

 زندگیم...

و واسه بوسیدنش پیش قدم  گیرهلبخندم عمق می

هاش خود قبله گاهیه که باید پرستیده شم، لبمی

کنه که من یه بشه، وقتی این حس رو بهم القا می
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موجود ظریفم که باید دوست داشته بشم باید نوازش 

 بشم.

 زنه:کشه و لب میقد یه نفس عقب می

 نسیم تو یه اتفاق خوبی تو زندگی من عاشقتم. -

 زنم:های نم دارش پچ میس لببا عشق مما

 سپاس تو یه اتفاق خوبی تو زندگی من عاشقتم. -

کنه و قدم به قدم به هام رو شکار میطاقت لببی

شیم و واسه داشتن هم بیتاب تر از تخت نزدیک می

 ر وقت دیگه ایم...ه

 پایان#

 خوبی اتفاق یه تو
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 هاشمی مهری سیده

 …سالم

 ...رمان پایان

 .ساده معنی یه با تاهکو یکلمه دو

 وقت باهاشون هاماه که زندگی تا چند شدن تموم

 .گذروندی

 دنبال هاشونغم واسه بودی، خوشیشون دنبال مدام

 .گشتی مرهم

 .کردی فکر بهشون مدام

 سفره سر سینما، تو تفریح، وقت خوردن، غذا وقت

 .کردن گوش موزیک موقع و دوش زیر
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 دور ازت هم انیهث یه که کسایی با بودن یعنی این

 خیلی سخته خوردن، چرخ ذهنت توی مدام و نبودن

 دیگه رو معتادی بهش که چیزی بدونی اینکه زیاد

 هاقصه اینا یهمه با اما باشی داشته نیست قرار

 .بود خوبی اتفاق یه تو پایان اینم ودارن پایان

 تقدیم با رو خوبی هایلحظه باشم تونسته امیدوارم

 .باشم کرده فراهم اشم به رمان این

 یه شد که تموم امیدوارم و باشین برده لذت امیدوارم

 .خوبی حس چه آخیش بگین و بکشین راحت نفس

 خوندن شما، کنار بودن دارم؛ و حس همین خودم

 خوبی هایدوست چه اینکه به فکر و قشنگتون نظرهای

 .داشت خوبی حس کردم پیدا
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 چیزی اگه ت،داش کاستی وکم شما نظر از داستان اگه

 .خواممی معذرت نشد وبخونین داشتین دوست

 منو وکردین اعتماد من به اینکه از کنممی تشکر

 .کردین همراهی

 .بشم بهتر و بهتر بعدی هایرمان تو کنممی سعی

 هاشمی مهری سیده عاشقتونم شما یهمه از تشکر با

۱۴۰۱/۴/۵ 
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