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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1 of 2449 

 دوکام؛ حبس!

 ژانر: عاشقانه، درام

 خالصه:

لیلی وکیل دون پایه ایستتته که یمتتت یی دی ایرد یا قی  ع تتتق   ه 

 ه سرش را  زن  و از او ج ا شود.

پس از ج ایی، وضتتت یه پیهی ی ای دیان کار و را عه عاشتتتقانه اش  ه 

آی  که  ا ورود دردی که  ا ک ک  ه لیلی، حس خو ی  ه آن دی وجود دی

ی ان کی کی صتت ی ی شتت ی؛ ادا  ا پی ا شتت ن لتتر و کلها عه شتتده ، ر

 آورد و...ه سر لا ق لیلی، این ص ی یه زیاد دوام ن ی

 دق ده: 

 از دایری ای  ودن خود در نظر پراار  یزارم.

از ن ی ن یو در خواب هایی، دی  الی؛ ادا  رای چن  دقیقه دی نه از 

 دور،  ی یا ی.

   هی زن ای دی خواهی  ه یو یابِ

 دی شود چن  دقیقه درا،  بینی ام؟
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 زن  ودن در کنار یو زیباله!

  یا و یک  ار هی ش ی اله از دن  خوای یا  رایه؛

 زنیه کنی و از نو  سازم!
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 1#پارت

 

 به پاهای خشککش هککم  اد  ا د س شایس هککا   
بی میل تکابی

 میان پذیرابی را زیر بغل ز د. 

آخرین بو نم  ر این خانه،  د مثلیشککککککه اهجود فارهای بی ر 

 مغزد را یم خور . 

ره ی کو   به  ارتن  کیفم را رسی  سهکککککککککککککککم انماخکم س با کی

 نز یش پایم، آن را به جلو همایت کر د. 

 

صکککمای کدریمن پاهای هکککیکا را که هکککجیمد،   کا کر د س اس 

را  رحکککاه ککککه نفیس زنکککان، پلکککه ی آخر  را بکککا  یم آمکککم، ن کککا  

 کر د. 

خرین جعبکککه را هم بر اهکککککککککککککککککت س بکککا صکککککککککککککککککا  م س آخم هککککککککککککککککک 

ی قلنا  کرش را  هجیمد. لبخنمی  ایسکا نش، صمای هاست 

 ز د س آراد گفکم: 
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  ... منم  اد  خت   ک بخما  ر

 

پشکککککککت  شکککککککا نازی کر  س با هوسی که کشکککککککیم، نفیس ح یس  

 هم  اش را رها کر : 

 

،  ی ه   حر  این  ککککککککککککککککککککک از  ،ککککککت این خونه خ   م  ککککککر

ب هککم  ات رس نا  خوردا این هکه لو  ا،ککانسککور بی صککاح

یت،  ار نا کر . هارژ یم  ا یم، تهشم این   قویط کتی

 

  ،کم را رسی هانه اش گذاهکم:  

 

  ا ک بریم تا نیومم 

 

 ی تکککان  ا  س من آن ،ککککککککککککککککککت  ی ر  ککارتن را گرفکم س بککه  

 ،کت پله ها رفکیم. 
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ن هبان  ر حاه که رسی صکککککککککککنمه اش سلو هکککککککککککم ، به خوا  

 برایم فراهم یم کر  تا بی شکی
 ق  فرس رفکه بو  س این فرصکککککککککککککم 

، فلنگ را ببنمد س ختی ین ش نصککککککککککفه 
هیچ جوا  پیس  ا بی

 نیکه  بکانم. 

 

ی هی کا رفکم س اس زس تر جعبه را با  س  ،تش به ،کت ماهت 

 هکککککمد که برایم 
ر
گرفت س من مشکککککغو  جا  ا ن هکککککا   بزرب

 قطعا حکم آیینه  ق را  اهتا 

 

سی ها  انماخکم س  ر شقب را برایش هیکا را ر   ا ر گلگیل

 باز کر د تا  ارتن را رسی  صنمه ب ذار . 

ن ا   صنمسق را بسکم س به ،کت  ر هاگر  رفکم. با  س ه 

به ،ککککککککککککککککاخککان انماخکم، حیس    نانمن س مانمبی که هیچ 

 سجب از آن  ر،ت نبو . 

 

 با ماث رسی صنمه جا گرفکم. 
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 شه... ک من میمسنم کفری م  

 

 ک حوصله حر  های صممن یه غازش رس نماردا  

 

ی  ا :    هیکا ه شه ،کت خو ش را پایت 

 

 ا ک نا  سنم بینکون چی گذهکه؛ اما  اش ختی یم  ا ی 

 

جوابی نککککماهککککککککککککککککم، بککککمهم.  ر ساق  یم خوا،ککککککککککککککککم بی خیککککا  

 لسککککککوزی افراد ش هککککککو . جوابش را که نما د، ن ا  کوتا  

ر خو  مکوجه هم که مییل به به  شم هایم انماخت س ان ا

 حر  ز ن راج  به اس س مقم،اتش اص  نمارد. 

 

، ما رد حر  هایش را به ،ککککککککککککورا  گوهککککککککککککم،  به انماز  ی  اسی

وی ز   بو ا 
ُ
 ت
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 ی ر نا توانسکککککککککم ،حر  های رفیم صکککککککککیا اد را ،ککککککککبش 

 کنم س  سرار  به فار یش ،کککککککایه با     نصکککککککفه نیکه  
ی ،کککککککن ت 

ی   بت 
  بو  س نبو ش ن ستا باهم که  ی ر فرس 

 

ی  رخانمد س از گذر  رخت  ها  د را به ،کت ه شه ماهت 

 مکوجه ی سرس  به بلوار اصیل  همد . 

 

 2#پارت

 

 اد یم 
ر
زیککککا ی جککککالککککب رفکککککار یم کر د س هکککککه بککککه پککککای ب  

 گذاهتنم س من یم خوا،کم، خیا  بم کننما 

ی خت   هککککککککککککمد. هیچ ایم  ی جمیمی، جز  به ،ککککککککککککقه ماهککککککککککککت 

انککه مککا ررزرا نککماهککککککککککککککککم. قرار  بو ؛ سرککا  گر ن مککانککمن  ر خکک

 هود... 

تصککککککیم، ،کککککاوت کر . ،کککککاوب  که یعمی  پمرد  ر مقابِل این 

،  ی ر نه من نه توا   اگر  اغم بیابی
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اس، ذسق مرا کشکککککه بو ا نفیس های مرا فق   ر پشککککت گوش 

هایش یم خوا،کککککککککککت،  شککککککککککککم هایم را  فق  برای الککا   ر 

 ت. مقابل لبخنم هایش یم خوا،

 

هککا خوا،کککککککککککککککککت س گرفککت، گرفکمی کککه ر کککککککککککککککککایککت  ی اس، خییل  ت 

 رماری قلبم را   ری نا کر د...  اهتا پیس این مز  زه

ت های لیانو را یم نواخت را زیا  کر  س 
ُ
صککککککککککمای موزیِ  که ن

 من برای آرامش   نم  قیقه ای،  شم هایم را بسکم. 

 

اصکککککککککککککیل  بایم این بلوار دو بی را تا انکها یم رفت تا به خیابان

یس هایم بر،کککککککککککککم. تا سقم  که از این متل نرسد ، نا توانم نف

 کنم. رها  

 

مچ ی  از  ،کککککککت هایم را رسی  شکککککککم هایم گذاهککککککککم س بوی 

 خوش هب را میان را س ریشه اد حیس کر د. 
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ی با حرکت آرایم که  اهکککککککککککت، مرا راغب به خوابیمن   ماهکککککککککککت 

  نم ،اشکه یم کر . 

 

اگر ان شککت های پایم  نم هککب بو  که نخوابیم  ادح حم   

  ذارد، باز  م یم آیما را هم کنارش ب

مازی که به همت ر ش کر ، تکابی خور د س  د با  ،ت ان 

 را ،کتش  رخانمد. 

 

  ش را جلو کشیم س با  شم های ریز هم  به آینه ز  ز :  

 

 ک فار کنم،  ارمون  ر اسمم ا  

 

  ا به جلو خم همد:   

 

 ک لن ر کر یح 
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  : یینه ن ا  کر  سرار  به آ 

 

  پشت  مون، ُ مه ایه  یا مش ح 
ی  ک ماهت 

 

 از جا لریمد س از لنجر  به نور با بی که یم  ا ، ن ا  کر د: 

 

 ک یه  م پات رس رسی اسن گاز  مصب فشار بم  خبا  

 

 با  س  ،ت فرمان را گرفت:  

 

شها  
ُ
 ک منو یم ک

 

 اخا کر د:  

 

 ا بایم ُبکشهح ک من از خونه فرار کر د، تو رس  ر  
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 هانه ای با  انماخت س جوا  ،والم را نما .  

 

 بوق های پشت هم اس دو بی تر از قبل ا امه لیما کر .  

 

کککککککککککککککککککککککککککککک بذار بزنم بغل، یه  م حر  بزن؛ مشککککککککککککککککل رس حل کن.  

 اینجوری آبرسمون توی خیابون مت  ا 

 

 ،ککککککککککککککم را به هکککککککککککککالم گرفکم تا به خادر خرسش با ، شقب تر 

  نرس ، انکها
  ،کم را رسی  شم را،کم کشیمد: ی  گوهم 

 

ی آ د باهاش   ککککککککککککک یم  سنم  شوامون م شها من نا تونم، شت 

 حر  بزنم، اسن از من بمتر ا 

 

 هیکا  سرار  به آیینه ن ا  کر :  
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ککککککککککککککککککککککککککککک اینطوری هم تا متل ما میا ، به انماز   اسی از  ،کککککککککککککت  

 هاهان  ر   یم کشما 

 

 3#پارت

 

 باز تر س شررم  زن تر بو ا هان هم لا حم با اس بو  اس از ها 

 ،ککککم را رسی  د گذاهککککم س هکککیکا  شت ماهکککیجش را  کت  

 کر . 

 

ی  مه ای اس،  ر،ت کنار  آنقمر از  شتش  ا،ت که ماهت 

 مان ظاهر هو . 

 

ی آممن ه شه   د را با  نیاسر د تا ن اهش کنم. صمای پایت 

رتش ماهکککککککککککککککیجش را هکککککککککککککککجیمد س باز ش قه ای  به  یمن صکککککککککککککککو 

 . نماهکم
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ک تو که باز  لت براد تنگ م شها اسن موق  حم  اگه خو ت  

 رس با ر هم آ د حسابت نا آرد. 

 

ره ای به بازسی هیکا ز د:   با  ،ت  ی رد، کی

 

 ک بزن بغل هیکا...  

 

ی   صکککمایم را هم اس هکککجیم س  شتش را  م کر  تا پشکککت ماهکککت 

 ما، کنار بزنم. 

رار  گورش را گم بادرم س  س یم خوا،کم هوارهایش را بر  د 

 کنم. 

 

یم خوا،ککککم اصککک  آنقمر  لکن ش هکککود که شایس  سنفرمان 

را بو،ککککککککککککه باران کنم؛ اما نا خوا،کککککککککککککم اس  ی ر مرا حم  آ د 

 حسا  کنم. 
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ی لیا   هککککککککمد. با یش  هککککککککالم را رسی  د انماخکم س از ماهککککککککت 

ی دو بی ممت، پایم را به ،کککخم  رسی  حاِ  بم بعم نخوا،کککت 

 گذاهکم.   آ،فالت

 

 ر ماهککککککیجش را باز کر  س ن ا  مشکککککککاقم به کفش های مر انه 

 ی نسکافه ایش افکا . 

ی گرفت س  امل خو ش    ،تش را به قسکت با بی  ر ماهت 

سن کشی  م. را بت 

 

یم خوا،کککککککم  یکککک  تر به  شککککککم هایش بر،ککککککم س به ا،کککککککقبا  

 
ر
 نم حر  س  نم کنایه از اس برسد تا هکککایم  نم قطر   لکن 

ککک  س بی حا  ن اهم کر ... س از   شککککم هایش ببینم؛ اما خون ک

ی بو  که نا خوا،کما  ی  این تنها  ت 

 

هککککیکا  ا ماهککککیجش را جلوتر بر  س من خو  یم  انسکککککم که 

ی  بتثکان  خالم  کنم تا اشککا  هیچ جور    س،ت نمار ، بت 

 اس را نس ت به خو ش ،لب کنم. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 15 of 2449 

 

ح    م ه  ز  س پل سهحک این  ه مسخر  بازی که را  انماخم 

 

 ،کککککککت به ،کککککککینه هکککککککمد س خز   سر بازسهایم را رسی هکککککککانه اد 

 انماخکم: 

 

 ک اگه  ز  س پل یس ن ستیم پیس  را بیِ من اسممیح 

 

ی بُ  ن صککمایش را پایت 
ُ
ر  س هکککر   هکککر  ،  لکاتش را به زران ت

یم آسر . یم خوا،ت از  ر مصلتت سار   هو ، یم خوا،ت 

 ها؛ اما نا توانستا 

 

ی بمسننا گفکک    ی  م خوش نمارد،  رس هکسایه  ت 

 

  قیقا رس به رسیم ایسکا . 
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ی مشککککک  که  ا سی  ت بلنم نسکککککککافه ایش، با آن هککککککلوار جت 
ُ
ک

 به سجو 
ر
   آسر   ا،ت. ما رد بو ، ِ،ت قشن 

 

 ک جوا  منو بم ا ِبر س ِبر ز  نزن بهم ... 

 

بککا گوهککککککککککککککککه ی نککاخن هککای بلنککمد، پشککککککککککککککککِت گوش   می کککه لر 

 های فیش هست را یم خارانم: گوهوار  

 

کککک  ه فرس  به حا  تو  ار  که ِب بردح بعم اگه اینقمر به فار 

، خونه ت رس شوض کنا   اسن هکسایه های فضولم 

 

 قمیم  ی ر به جلو آمم:  

 

ی تو، پا توی کفشت کر ی که هکسایه   کککککک یا ت رفکه که هکت 

 های این آپارتکان رس  س،ت  اریا 
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 4#پارت

 

ر  کر د تا برسد؛ اما از پشکککککت حرفش، شقب گ بی اهکیت به 

 یقه پالکوی ناز م را کشیم. 

 

به  شکککککککککم هایش که  ر فاصکککککککککله نیم سجمی اد قرار  اهکککککککککت،  

 خت   همد: 

 

سلم کنا خسکم کر یا از خو ت، از حرفات، از ن اهات، ککککککککککک 

از  ،ککککککککککککککککات که فق  برای  ر آسر ن  لبا ، خو  شکل یم 

 ... ی  کتی

 

ا امه  که نیاز به اهککککککککش  اهککککککککتنم،  پلیک ز د س با  شککککککککم هابی  

  ا د: 
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ح نانه   ککککککککککککککککککککککککککککک  ی ه مغزد تتکل نمار  که   فار کنم، کجابی

ح  ی هم ح هاد خور  ح ناهار چی ی   ت 

 

را جوری رهککا کر  کککه یککش قککمد بککه جلو لرت هککککککککککککککککمد. یقککه اد 

  ،تش را رسی صورتش کشیم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک ننه بابات قبولت نار ن، سر    خواهر من یم خوای، 

 خونه مامان بزرا بزنیمح لر م   کو ه

 

پلیک ز د. اس بو   ی ر... اس بو  س این حر  هککای صککککککککککککککککم من 

 یش غاز حر   ارشا زسرش نا ر،یم به حر  هایم. 

 

، دل ش یم زسرش  ی نا ر،ککککککککککیم به  شککککککککککم هابی که هککککککککککوران ت 

 کر نم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 19 of 2449 

ککککککککککککککک خواهر من یه بیو  ی بمبخِت که حا  قرار  یه مطلقه رس 

 هم   لنا  بم ا 

 

 را حا    
ر
ی  ر کنار  شکککککم هایشکککککم  ف  با  نم خطوط از  ت 

 یم  یمد. 

 

ی یم کککر ، مککن کککککککککه  یکک ککر  ککککککککاری   بککککککککه خککواهکر  خککو ش تککوهکت 

.. جز یش  کمان نیکه خاه که ب شت  آن  ی نار د.... جز رفت 

 آغشکه به شطر اس،ت. 

 

 قمیم به جلو رفکم:  

 

کککککککککککککککککککککککککککککک حرفات هکینهح ایناه بفهکوبی من  حا  مطلقه اد س  

 یو  با یه ب ه  هار،الهح خواهرت یه ب
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ه با  یم آمم به  د اهار  یش قمد به جلو آمم س با  ،م  ک

 کر : 

 

ک  ر د توبی که  له ات لوکها یم خوای تا  ه قمر ب ه با ر  

  له خرح

 

 لبخنمی ز د. لبخنمی که  نمان هایم را نشان  هم؛ 

 

کککککککککککک ا ن  اری زسر یم زبی که برگر دح برگر د که چی بشهح یه 

شایس  سنفر  یم برد، بیس ن ککاهش یم کنم س خو د رس ا   

که یا د بر ا که هکه اسن یه مشکککککککککککککککت بغل س بو،کککککککککککککککه   یم کنم

اسلش  خوهه هایا اسلش خدره هاا اسلش... هکه چی اسلش 

کر ا  ـَ  خدره َم

 

  ،کم را  ر هوا تکان  ا د:  
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کککک بعمش یم  سبی چی م شمح نو که میا  به بازار کهنه م شه  

    آزارا 

 

 قمیم به جلو بر اهکم س ،ینه به ،ینه اش همد:  

 

 ستا منم یه سقم  نو بو دا یه سقم  مامانم یم ککککککککککککککک مشکیل ن 

 گفت؛ قررون  ،ت س پای بلوریتا 

 

ریم:  
ُ
  رسن صورتم با صمای نسبکا بلنمی غ

 

ک ب حر  کهنه بو ن ز ح منح مامانمح خواهردح هککارادح  

 هاهانح

 

کدیر رایم یش بر  که رسی تن یش   ،ککککککم را با  بر د س به آ 

 م: یم نشینم، رسی صورتش گذاهک
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ککککک غصه ات رس یم خوردا غصه  یر ر،یمنات، غصه با لبا  

خوابیمنات، غصکککککه  شکککککات، به خما که غصکککککه خورتر از من 

 نماریا 

 

ی انماخت:    ،کم را بی حوصله پایت 

 

کککککککککککککککک من نا خواد تو ی  غصه منو بخوری، با غصه خور ن، 

نا گه که  خت   نصه  هب با  کمسن س  ستا زن هکسایه 

سنا  ارتن ز  از   خونه بت 

 

 5#پارت

 

 لب هایم را رسی هم ف ر د:  

 

کککککککککککککککککککککککک بی خیا ...  ه یه هفکه  ی ه  ه  س هفکه  ی ه؛ رفکمی  

 مت    ی ه. س،ای هم یم بر ا 
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  شم های تت   اش به  چی یم ز . 

 

هککایش یم  اس هم اگر ان شککککککککککککککککت هککای پککایش را کنککار بی خوابی 

 گذاهت، هایم برابر یم هم. 

 

 ؛ قرار  بری ،فر خارجها ک من به هکه گفکم 

 

 لوزخنمی ز د س  ،ت به ،ینه ن اهش کر د:  

 

 ک ب و یهو رفت، ب و رفت بی ی   ی ه منو نخوا،تا  

 خنمیم:  

 

 ک این منم که نا خواد، پیس  را یه جوری رفکار یم کمی  
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 ه ای با  انماخکم: که ان ار تو منو نا خوایح هان

 

 ک  س درفه ،ت پیس....  

 ک فار نا کنم. تو که گفم  غصه خوریما  

 

 شقب گر  کر د:  

 

ککککککککککککککککککککککک برس حا  یه ما  نباش، یه ،ککککککککا  نباش... ی ه    نباش،  

 برای هک شه ها... 

 

ی همد، تقریبا فریا  ز :    نز یش ماهت 

 

کککککککککککککککککککککککک من م شککککککککم ایینه  ِق تو، اسنقمر سر  لت یم  سککککککککبم که  

 لت بم بشه... حا
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 گذاهککککککم س برگشککککککم. ابرسبی با 
ی  ،کککککککم را رسی ،ککککککقه ماهککککککت 

 لبخنم با  انماخت: 

 

کککک یم  سبی که ته تهش بازد سصلیم به هم، هم  باهه از هکه 

نم کککه جلو  شککککککککککککککککات بککاهکککککککککککککککم، کککه تککا خوا،کککککککککککککککم     ی  یم مت 

 ب رخوبی من باهم س منا 

 

 صمایم را با  بر د:  

 یم فهاح ک  ی ه بو نت  ر ی  شوا نا کنه،

 

ی ا امه  ا د: با  ره ای به ،قه ماهت   کی

 

کککککککککک اگرد ایینه  ق همی، مشکیل ن ستا من  ی ه هیچ کمسد 

 اد نک شکککککککککککه تو، نک شکککککککککککه ا،ککککککککککککتا  خو  
ر
از خ  های زنمب

 بهت فهکونمدح
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 "هه" بلنم با ی ش را  ر ا امه جنجالش  سبانم:  

،  رمونمیما بیکاری، بمبختا    ک تو شاهم ممی

 

ی    د: را رها کر  ر ماهت 

 ک مکا،فانه لزهش خوبی نبو ی شزیزد ...  

 

ی هود که  ا  ز :     رخیمد تا ،وار ماهت 

 ک بفهکم با ی  غت  من یم لری، لرات رس یم ریزد لییلا  

 

جوابش را که نما د، هککککککککککککیکا با  هر  ی مغکویم به ایینه ای  

 که اس را نشان یم  ا  ن ا  کر : 

 ک گنا   ار ا  

 

 ه صمایش بلنم تر هم: ابش را بمهم کیم خوا،کم جو  

 ک فهکیمی چی گفکم لییلح 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 27 of 2449 

 

س  سرککککار   س  سرککککار  " لییل سار" لییل صکککککککککککککککککککمایم ز  س من بیِ 

ر این  ،ککککککککاشت صککککککککفر، یم مجنون  ی ر بایم یم رفکمح بایم  

 گفکم؛ من کجا س این مر  کجاح

 ****** 

 

 6#پارت

 

 مر   ا  س فریا ش تکایم نماهت. 

میل کدریمنش به    یم کر  که هککککککککمیما  د به قمری ،ککککککککن یمی 

ی  ار را هم کر .    یوار را  اهکم س  قیقا هکت 

 

رس به رسی  یوار ایسکا د س ل شابی اد را رسی  یوار گذاهکم، 

ه صامت ایسکا د س بعم  نمثانیه، ل شابی اد را به  نم  قیق

 برای بار  سیم به  یوار کدریمد. 

 آراد س منظم... 
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ره ی بعمی را متکم ی حیس نا کی ی ی تر ز د.  ت  ی  هما  ت 

 جز  ر  به ا،کخوان هایم، ن شت  نا ز  . 

 

 منظم... با  قت... یش...  س.... یش ...  س...  

 

 سز رسزی تولمش ا،تا را،م  حا  رسزش خو  ا،تح امر 

خوا،ککککککککککککککککم رسز جماییکان، را شقب تر  بینماز  س تل ی به  اد 

 خو ش نمهم؛ اما مرغش یش پا  اهت. 

 

حم  یکاک خان   ر یم کمی

 

حوا  بقیه هم به من لرت هکککککککککککککککم س صکککککککککککککککمای زبی که گریه  

 امانش را بریم  بو ، از بغل گوهم آمم: 

 

 ک خانم هایباا  
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بایم یم گفکم؛ خانم هککککککککایبا س زهرمارا خانِم هککککککککایبا س  ر  س  

 هزار  رِ  بی  رمانا 

 نف  شکیم کشیمد؛ 

 

رس میم   ک تکود هم گریه هاتح ا ن گریه کر ی، گفت ب ه 

 ر من س توا به توح یم
ُ
  ک

 

 سرار  ُلر  ا رش را گرفت س گریه های بی صکککککککککککککککمایش با لرز  

 هانه هایش ی  هم. 

 رخیمد س به مر  غو  لیاری که ب ه را هبیه توپ به بغل  

ش یم انماخت، ن ا  کر د.   ما ر  لت 

 

 ک خانم من نه مهریه میمد نه ب ه رسا 

 

رسن کیفم سنم  را به ،ککککککککککخم   لوزخنمی ز د س حجم زیاِ  لر  

  پانمد: 
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سن... فار کر ی  کککککککککککککککککککککک نم ، به  ریا از حلقومت یم کشکککککککم بت 

 ههر هرته منم از پشت اسن کو  های رس،کاتون اسممدح

  

 قمیم به جلو بر اهت: 

 

ک زیا ی این زنه منو لر یم کمی تا مخ ب کو بزنه هاا فار نان  

 حالیم ن ستا 

 

سن   کشیمد:    د را از  رسن لرسنم  بت 

 

ا گا  بعمی  مت رس قی ی یم کنم تا برای من قلمر ککککککککک توی   

 بازی  ر نیاریا 

 

 قمیم  ی ر که جلو آمم، با صمای بلنم فریا  ز د:  
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 ک  رازحا  

 

مر  غو  لیار  ا شقکککککب رفکککککت س  رکککککاز ککککککه نز یکم آمکککککم، 

 خو ندیسم را  رسن جیب مانکدیم  انماخکم: 

 

ه، تهمیممم کر   که اگه پا پیس ک این آقا     من  ا  یم زن 

 ناشم، میا   د خونما 

 

 راز که نسککککککککککککککک ت به مر ، قِم بلنمتری  اهکککککککککککککککت، خو ش را  

 جلوی من کشیم: 

 

کککککککککککککککککککککک جنا   سان بهم گفت که ،ککککککابقه  اقو ک ککککککر  اهککککککم   

 ان ار... 

 

  نم برگه آ ار را جلوی  شم مر  تکان  ا :  
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ا م شکککککه ککککککککککککککککککککک حا  من نا  سنم  یکار کر ی که زنت  ار  جم

، هکینجککا ازت؛ امکککا ببینم یکککه بکککار  ی کککه   خکککانم    ا  یم زبی

ا     س تهت کر د س بر مت هلفمسبی

 

مر  غو  لیار یقککککه ی لبککککا   رککککاز را گرفککککت س من لرسنککککم  

ل رسی صنمه ا
ُ
 نماخکم س  به ،کت آن  س رفکم. هایم را با ه

 

  ،کم را تخت ،ینه ی مر  ز د:  

 

برس  نان برات لرسنم  ب ینم هاا  ککککککککککککککککککک باش کنار ببینم. یه  ار  

 شقب گفکم. 

 

اهکیم  به حرفم نما  س با  ،کککککککت ازا ش مرا متکم به کناری 

ره اش آنقمر متکم بو  که  پایم به لبه ی نشککککککککیکن ا   ز . کی

ی   افکا د.  صنمه خور  س رسی زمت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 33 of 2449 

ی انکککماخکککت س مچ  ،کککککککککککککککککت مر  را   رکککاز برگکککه هکککا را رسی زمت 

 مر  را   رخانم: گرفت س با یش فشار متکم،  ،ت 

 

،  م   کککککک سقم  به جرد  شوا س  ،ت بزن بر مت توی هلفمسبی

ا  ت رس اذیت یم کمی  این ننه لت 

 

 7#پارت

 

  ،ت مر  را آنقمر  رخانم که به پشتش ر،یم. 

پ  ب ه با گریه به ،کت  پمرش رفت مر  آ  س اسچی کر  س 

 س به پای پمرش  سبیم . 

 

 بلنم همد:   ،کم را به صنمه گرفکم س از جا  

 

د   کککککککککککککککککککککککککک نت   برس ب ه ت رس ب ت   ی ه. من از  ،ککککککککککت تو میکت 

 آخر... 
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  ا رش را زیر بغل ز  س به ،کت پ ش  سییم.  

نف کککککککککککک گرفکم س  راز که حا  مر  را به  ،کککککککککککککت  راز  ی ر 

   بو  به ،ککم آمم. ،تی 

 

 با لبخنم، لرسنم  های افکا   ی زیر صنمه را جک  کر : 

 

منم  خانم هایبا... بهکون نبو .  ک اص  حوا،م    ر

 

  اغذهایم را از  ،تش گرفکم:   

 

 ک این  ه حرفیه حامم جانح من هکش مزاحم توشم. 

 

ی که تا  هوهر  هکه مو  د هم یه گر ن  لفت یه    قبا هست 

، یم خوان کی   ،ت نشون بمنا یه ز  ی  ن رس یم بیتی
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 به ،خم  لرسنم  ها را  رسن کیفم جا  ا : 

 

 مرخیص ن رفکه بو یمح زس  اسممیم کها  از  فت  ک م ه  

 

 بنم کیفم را رسی  سهم انماخکم س مدرایلم را بر اهکم:  

 

کککککککککککککککککککککککککک هکککککککککککوهرش هکش فرار یم کنها امرسز با  ستا  راز رفکم  

 اسر مش مر ی رس... 

 

ی به نشانه تفهیم تکان  ا  س بعم از لر،یمن  نم ،وا     

 کوتا  به ،کت اتاس  رفت. 

ز کفش هککایم را  ر آسر د س که س یککش لن ککه انف ککککککککککککککک گرفکم 

پاهابی که جورا  ه شه ای رنگ پا به پا  اهت را رسی که 

 ،الن گذاهکم. 
ر
 ،ن 
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ی  ار را  پای  پم که  ا خنش هککککککم، با پای را،کککککککم هم، هکت 

کر د س  ر انکها، کیه را از  سش  ی رد به ،ککککم   ی ر  ا د 

 س   ،ور ،یا  را  زیر بغل ز د. 

ا ر لت  آن مر ، ن ککذهککککککککککککککککککه بو د کککه گوهککککککککککککککککه کنککار مکک  هنوز از 

 مانکدیم را گرفت. 

کش آنقمر   رمانم  س به هککمت زار به نظر یم ر،ککیم.  اش پ ک

 ناخله نبو  تا  لم برایش بسوز ا 

 

د  اش  اری ک  ؛ نت   کوتا  بیا ا ک  خت   می

 

 لبخنمی ز د:  

 

ت با مر ی که  اقو ک کککککککککککککر یم کنه س  ککککککککککککککککککککککککککککک هککککککککککککککا را ی  خت 

رسش موا   ر میار ، لو  حرسمم خرج یم کنه، خرج شککو از ف

 کنهح هکا ف
ر
تها زنمب  ار کن؛ نت    خت 
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 با بغیصی که ته گلدیش را به لرز  یم انماخت، جوابم را  ا :  

 

 ک ،لکان شاهم نت   ،تا  

 

ی  س ل  ش را نوازش سار بت  بخنمد شکیم تر هکککککککککککم س  ،کککککککککککت لت 

  ،کم جای  ا د: 

 

م شنا مثل هکه رسزابی کککککککککککککککک هکه شاهم ها هم یه رسزی جما 

یما پیس بذار نت   قبل مر ن، حماقل که یم  س  نیم قرار  بکت 

بککا خیککا  راحککت ب ککه اش رس  امککا  کنککه. تو هم بککا مککا را  بیککا س 

کککت  بفهکون که پمر خوبی  ن سککککتا  س تا بسکککککمی س   به پ ک

 یه ههررازی پمر نک شه به سهللا 

 

ی ک  ر د. جوابی که از ،کتش به گوهم نر،یم، شزد رفت 
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از خرسچی ،کککالن اصکککیل سار  حیاط تقریبا هکککلدش  ا گا  هکککمد 

س به ،کککککککککککت بوفه کو   رفکم تا هککککککککککایم معم  اد بکوانم یش 

 تاه کیش را تتکل کنم. 

 

 8#پارت

 

 کیش  سقلو را هکرا  هت  خوا،کم. لو  را به مر   ا د س یش  

 

هایم گلدیم نرد هو ا یم  انم  نریم اش با گریه حل یم هو  

 ما من مر  رسزهابی هسکم که زنانه گریه نانم. ها؛ ا

برای ک کککککک که  ی ر،  لیم را  ر قفل نا  رخانم س با خنم   

 نا گدیم؛ شزیز ،فر کر   برگشکها 

 

که    راز  اهککککککککککت. س خب.. خوش آمم..  ه خوش آممی  

،کککککککککککککککوزن بکککه قلبم س لیلکککه بسککککککککککککککککککت بکککه تن اسبی ککککه یم گفکککت؛ 

 بیکارهما 
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سن کشکککککککککککیمد که هککیش را از  بسککککککککککککه ی قهو   ان ای اش بت 

  قیقه، نت   با پ ش سار  حیاِط  ا گا  همنم. 

ن اهش به ممی که رسی نز یش ترین نیکات نشککککککککککککککسکککککککککککککککه اد، 

 افکا . 

ککککککککککککککی مککم ککککککککککککککی  مککاغدیش ز د. پ ک ب  ،ککککککککککککککککت لبخنککمی بککه پ ک

  ماخور   ا،ت س هی ایس به اس توجه نا کنم. 

 ککا  کیککش را کککه میککان  ،ککککککککککککککککم  یککم  ا بککا  س ه بککه مککا رش ن

 کر : 

 

 ک مامان کیش یم خواد.  

 

  ا کنار تر رفکم س کیش  ی ر را جلو گرفکم:   

 

 ک بیا قررونت.  ستا هست، من گشنم ن ست.  
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  ،ت نت   را رها کر  س کنارد نشست:  

 

ی پل سا که خوه لن بر ن...   ک خاله، بابا رس با این ماهت 

 

  ا د: هت  را  ر حاه که بی  ر آن فرس یم بر د، به  ،تش  

 

 ک بایم بابات ا   بشه. آ د بزرا ها اینجوری ا   م شن...  

 

 بی جان رسی نیکات نشست:  
  ش را تکان  ا  س نت   با تمی

 

مشا منم تهش   بمز مش بتی
کککککککککککککککککککککککککککککک  ارد به فار یم افکم، ا بی

 میان با ی  از اسن ماهینا یم برن خبا 

 

ا آراد اخا به اس کر د س تاه ای که  ر  هانم قرار  اهککککککککت ر  

 جدیمد: 
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ا  تا من هسکککککم، به   کککککککککککککککککککک اسن قلمی یم کنه تو که قلمر ن سککککم 

  رت س لرت فار نان. 

 

ککککککککککککککی مککانککم کککه بککا سل   جوابم را نککما  س بککه جککایش خت   بککه پ ک

ی لبا،کککککککککش، بیمی  د، با انکهای آ،کککککککککککت 
َ
کیش را گاز یم ز  س هر  

 اش را پاک یم کنم. 

ر   های کیش 
ُ
را رسی صکککککککمای زنگ مدرایلم که بلنم هکککککککم، خ

ی ریخ کم س گو ر را از انکهککای  کیقی کککه ب شکککککککککککککککت  هکککککککککککککککبیککه زمت 

سن آسر د.    کمان بو ، بت 

ن ا  به هککککککککککککار  ناهکککککککککککنا  کر د، با خ   اریم تکا  گرفکه 

هم  ا،ت، به هوای ایناه ی  از مو ل هایم باهم، گلدیم را 

 صا  کر د س جوا   ا د. 

 

 ک بلهح 
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 صما با انمب ماث به گوهم ر،یم:  

 

 م نکیمیا ه جوابم رس ه ی ک  

 

سن نیامم.   ،اکت مانمد. هیچ  لکه ای از میان لب هایم بت 

 ه یم گفکمح یم گفکم، شاسککککککککت را  سککککککککبانمد، بیخ گلدیم س 

 فر ابی که یم 
ی ی فر ا،کککککککککککککککتا هکت    یم گدیم؛ ندرککان هکت 

  انم، امش ش خوا  نخواهم  اهت. 

 

سی نیکات از جا بلنم هکککمد س  ر حاه که از کنار مر ی که ر 

 نشسکه بو ، یم گذهکم، جوابش را آراد  ا د: کناری 

 

 ک یه مرگیت هستا  

 

 خنمیم:  

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 43 of 2449 

ا    ک مرگم اینه که فق  مونم ، تو براد ناز کمی

 

 9#پارت

 

 لبخنمی ز د س به  رخِت کنارد، تایه  ا د:  

 

 ک یه زمان نازک ر یم کر یا یا ت رفکهح 

 

 لوسی کشیم:  

 

 ک فر ا میای  ی هح 

 

 جمس  کو   که  سر باغ ه قرار  اهت کشیمد: رسی  پایم 

 

 ک حککا میاد.  
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صککمای خش خش  اپشکجش را هم یم هککجیمد. صککمای فنمی 

 که بی هباهت به صمای رسهن کر ن، گاز نبو . 
 س تم تق 

 

ت رس   کککککک جوا  منو بم ا حوصله نمارد با خ  این س اسن ختی

د.   ب ت 

 

  ی تکان  ا د:  

 

 فشارش نم . رسهن نک شه... نقمر ه. ایک فنمی گاز خراب 

 

ا    ک مثل تو که هی وقت رسهن نک  ر

 

 ،کککم را به تنه  رخت کدریمد س یش برا زر  رسی هککانه اد  

 افکا . 
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 ک بی خیا  این حر  ها ...  

 

یت کجا،تح  ک کتی

 

ی آممد:    از رسی جمس  پایت 

 

 ک یا د نکیا . خمافظ.  

 

 کشیمد.   س ن ذاهکم که حرسی بزنم. قط  کر د س نفیس 

شقککب گر  کر د س بککه ،ککککککککککککککککککت نت   رفکم. حر  زیککا ی برای 

ی نماهتیم.   گفت 

تا  ا گا  بعمی بایم صکککککتی یم کر . ردی  ا گا  تا هفکه بعم یم 

 آمم. 
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خماحافظی کر د س جوری که ناراحت نشکککککککککککککککو ، هکان میان 

ر کر  بکککا لیکککام  ککککه هکککا، مقکککماری لو  بکککه  کککارتش ز د س اس فا

یه برایش لو  ریخکه انم. برایش آمم ، از ،کت خ  ت 

ب شکککککککککت  از یش ،کککککککککاشت کشکککککککککیم تا به خانه بر،کککککککککم. هنوز سار  

 کو ه نشم  بو د که هاهان را برای بار  سد  یمد. 

  

 شککککککککککم هایم را برای ممت دو بی ای رسی هم گذاهکککککککککککم. با 

 خنم  ن اهم کر : 

 

 ک  طوری سکیل جونح 

 

  ر هوا تکان  ا د:   ،کم را  

 

هکککیکا ن سککککم،  از اینجا... من مثل ککککککککککککککککککک تن لشکککت رس جک  کن 

 هی ی ن م بهت ها... 
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  لیم را  ر قفل  رخانمد که گفت:   

 

ا   ابی
ی  ک هجیمد یه  ت 

 

 هانه اد را به  ر تایه  ا د:  

 

 ک  ه خو ا پیس به گوش بقیه هم بر،ون.  

 

ابرسبی بککا  انککماخککت س من از نیکککه بککاز هکککککککککککککککککم   ر، خو د را  

  اخل بر د: 

 

 ه بر،کککه تو که حوصکککله اسنم نمارد  کککککککککککککککککک نبیکنت هکککاهانا من

هکککککککککککککککبیککه مزاحم هککای موتور ،کککککککککککککککیکلککت  ار  جلوی مککمر،ککککککککککککککککه 

ا  ،کابی   بت 

 

 به تشبیه اد خنمیم س  ،تش را رسی  ،ک ت    ر گذاهت:  
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 ک نازان رس یم خواد ببینما  

 

 ر را ب شت  به جلو ف ر د س با فشار لبه ی  ر به پایم باشث  

، ابرسهایم هم.  ی   رهم رفت 

 

  
ر
 ر کنمح  یکاک می 

 

 با زسر مر انه اش  ر را ب شت  به شقب رانم که غر ز د:  

 

 ک رس مخم نرس...  

 

ی های نازان که بلنم هم، گر ن کشیم ص مای خاله خاله گفت 

 تا از با ی  د به نازان ن ا  کنم. 
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ی  ر  ی سار  کر د که باشث هم،  ،تش بت 
به  ر فشار ب شت 

کنم س با زسر  ،تش را از   جا بکانم س من از فرصت  ا،کفا  

 رسی قا   ر کنار بزنم. 

 

لنمش را  ر را متکم بسکککککککککککککم س هوسی کشککککککککککککیمد که صککککککککککککمای ب 

 هجیمد: 

 

 ک هکون بهت  که سلت کر ا لیاقت نماری ب شعور 

 

 س با حر ، پاهنه پایش را به  ر کدریم.  

 

 نازان با تعجب به  ر ن ا  کر :  

 

 ک صمای شکو هاهانهح 

 

 10#پارت
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 خکم:   انماهانه با

 

 ک مزاحکه هبیه شکوت نبو  سا ...  

 

سع به حر  ز ن    کر :  ،کم را گرفت س با ذسق  ر

 

ککککککککککککککککککککککککککککک خاله خاله، اسن اقاشه بو  از مامان خوهکککککککککککککش اسمم رس  

 یا تهح هکون که  شکاش آبیها 

 

مانم  بو د، از کجا بو به خوش اممن مر  نس ت به ما رش  

 ُبر   ا،تا 

 

 مد:  ،کم را به موهایش ر،ان
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 ک خبح 

 

 ک براد یه باربی خریم ...  

 

  ،کم را رها کر  س به شرض هانه هایش باز کر :  

 

 ک این هوا...  

 

 کفش هایم را با  مپابی های رسفر ر شوض کر د. 

هکانطور که از شرس،ککککککش باریش یم گفت، کیفم را از  ،کککککککم 

 گرفت. 

آنقمر حجم س،کککککککککککککککایل کیفم زیا  بو  که دفل  کج  کج  

 رفت.  را  یم

کیفم را به ،ککخم  رسی مبل گذاهککت س به ،کککت بارر ش که 

خا ی نه ی پ ،ککککککککتیا ش قرار کنار هککککککککوفاز هکرا  س،ککککککککایل آهککککککککتی

  اهت، رفت. 
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گو ر اد را از جیبم  ر آسر د س سار  بککککاکیس لیککککامککککش هککککایم 

 همد. 

لیککامککش هککای ساریزی را بککا  قککت  ن ککا  کر د س بعککم شقککب گر  

 ت هم. کر د که حوا،م به هکار  ی اس لر 

 

 لیاماش را باز کر د: " فر ا براد  ا س تولمد رس بیارا "  

 

پاهایم را رسی مبل  سنفر  ی کنارد گذاهکم، لوزخنمی ز د س 

 کو،ن را زیر  د قرار  ا د س با  هکان مانکو،  راز کشیمد. 

هککیکا مشککغو  صککتبت با تلفن بو . مماد به زن پشککت تلفن 

 ر رخت خوا  بکانم. ،یع  اهت بفهکانم که بایم ب شت   

ی جککککا یم  یککککممش کککککه بککککا آن  امن بککککامز  زر  رن ش،  از هکت 

 ور  س مشغو   ر،ت کر ِن غذا ا،ت. تکان یم خ

گو ر را زیر گوهش جا  ا  س  هانه اش را به پشت گو ر 

 سکککککککبانم س خیار ها را با حوصککککککله لو،ککککککت کنم،  سرار  به زن 

م" خانم توصکککککککککککککککیه های تاراری کر  س مماد، زن را با  پسکککککککککککککککون

 نیکا" ،اکت یم کر . 
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 شککککککککم هایم را بسکککککککککم س با گوش  ا ن به صککککککککمای  ارتوبی که 

عر کو  انه ای را پخش یم کر ، ،کککیع کر د تا  ا   ر د هککک

 را الکیاد ببخشم. 

 ا س تولمش را یم خوا،کککککککککککککککتح  ا سی تولمش، نبو نش بو  

  ی ر... من که برایش مهم نبو دا 

 

 یم هما  بو دح این مر ، بی من، مر تر  

 

گوهککککیم که  سرار  لرزیم،  ،کککککم را با  آسر د س با یش  شککککم 

 یمش را باز کر د: بسکه، لیامش جم

 

ی بمسن توهم   ک برات یه شایس از خو د س غذاد فر،کا د. ببت 

 هکه  ار  ادا 
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خنم  اد گرفت. پ ی ان ار غم بازی هایش تکایم نماهت،  

ر از آن رسز ها هکککککککککبیه به کو ب هایش رفکار یم کر ...  ه قم

  سر مانم  اد. 

 سایفا را رسهن کر د س با لذت به ،کت ساتیس آپ رفکم. 

لیاد هایم را با حوصکککککککککککککککله خوانمد س میانش فیلت  هکککککککککککککککانم را 

 رسهن کر د تا  اش تلگراد رسد. 

مکوجه بی إد اس هکککککککککککککککمد؛ اما یم خوا،ککککککککککککککککم جلوی میل خو د 

ا  د. یم هم ها؛ اما به ،خم   نس ت به شاسش ب ت 

راد هکککککککککککککککککککمد س قبککککل ایناککککه بی إد اس را بککککاز کنم، رسی تلگ سار  

بمسن آناه خوانم  لرسفایلش ن ه  اهککککککککککککککم س صکککککککککککککفته  ت 

 هو  برایم باز هما 

ی ا،ت...   قابلیت های جمیم تلگراد ه فت ان ت 

آن سر خ  نا فهکیم که  انلور  من رسی خو  ار ا،ککککککککککت س 

ی ز ن باز هککککککککککم  س  اش ب ذار  پای ایناه؛  شاسککککککککککش بی ،ککککککککککت 

 گذهکه اد...   ازش

 

 11#پارت
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 سار  گالریم همد تا شایس ،یو هم  اش را ن ا  کنم.  

ر  بککا آن 
ُ
ر ککابی انککاری رنککگ س مککا  تککابککه ای کککه گوجککه هککای خ

ی با  انماخکه  هککککککککککککککم  را نشککککککککککککککون یم  ا ، ابرسیش را  غرسر آمت 

 ا،ت س ،لقی ای گرفکه، بیس ناجوانکر انها 

 

 م یم گفت؛ اس مر  شکل بو   ی ر... هکان زمان ها ه

 مر  شکل هسکم لییلا 

 یم هود، مجنوبی که  ل ههر بخواهجشا 

 

ر  ن ککاهم از تکوی نز یککش گر نش بککه زخم بخیککه هککککککککککککککککم  اش 

 ر،یم. 

 جای آن بخیه را تا صبح  بو،یمدا یا ش هستح

شایس را زسد کر د، خنم  هایش به امکما  گونه اش س جک  

 همِن  شم هایش یم ر،یم. 
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ی غککذا بککاهکککککککککککککککمح تککا این ونککه ذمنکظر  بو  تککا من ن سق یککش پخت 

 ... کنما اس که هی وقت ذسق مرا هم نار  

بوی خوش خورهکککککت کرف ککککک که تاز  لعا  انماخکه ا،کککککت، 

 لم را مالش یم  ا ؛ اما حوا،کککککککککککککککم به تاه های ،کککککککککککککککوخکه ی 

 گوجه  رسن ما  تابه لرت هم. 

 

یجش   لیازهایش هم حم  ،وخکه ا،تا بایم هکان  ای هت 

 را بخور ا 

ه لیامش جمیمش همد، بمسن آناه لیامش را باز کنم، وجمک

شکککککککن ن ا  کر د"   ه قم هکککککککاچی هککککککککا که به های یت نوتفیا

ا" بی ی ی نکت   لیاد ،ت 

 

ا،ککارین گو ر را خاموش کر د س از جا بلنم هککمد. نازان هم 

 نبالم را  گرفت س یش  ر میان  پفاش را به من تعار  یم 

 کر . 
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لن  رسی الن خم هکککککککککمد س زانوهایم 
ُ
را رسی صکککککککککنمه پشکککککککککت ا

 هکم. هیکا لبخنمی ز : گذا

 

 اتشم... ک برنا  د باشه فم 

 

لن گذاهت:  
ُ
 لیوان بزرا  ای را رسی ا

 

 ک نازان جان، به اسن  اغذها  ،ت نزن لطفا...  

 

 صمای نازان که نیامم،   کشیم س رس به من گفت:  

 

 ک  ا گا   طور بو ح  

 

  ،کم را حائِل  د کر د: 
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 مزخر . ر   ر ک مزخ 

 

لن گذاهکککت س همفون را هکرا  گو ر  
ُ
تلفن بی ،کککیم را رسی ا

 اش به هارژ ز : 

 

 ک هاهان جلو  ر بو ح 

 

  د را تکان  ا د:  

 

ت اسمم ...    ک  ه کنه ای گت 

 

 هانه ای با  انماخت: 

 

ی  یهح  ک نظرت راج  به معت 
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ی بو ، جوا   ی معت 
پلیک ز د س با اخم هابی که از   نشناخت 

  ا د: 

 

ی    کیه  ی هحک معت 

 

فنجان ،کککککککککککککککفیم  ای را که نز یش لب هایش بر ، صکککککککککککککککمای 

نازان که ،کککککککککیع یم کر  لر صکککککککککما، صکککککککککنمه را شقب باشکککککککککم س 

 کنارد بجشینم، حوا  هر سمان را لرت کر . 

 

ی گذاهککککککککککککککم س  ر حاه که به اس  کش یم  یش پایم را رسی زمت 

ار  زیر کر د تا با آن خر  بزرگش رسی صککنمه بجشککینم،  سر

 ار کر د: لب تار 

 

ی نا هنا،ما   ک ساقعا معت 
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خرمککابی بککه  هککان گککذاهککککککککککککککککت س قبککل جوا   ا نش، نککازان بککا 

 ذسق جوابم را  ا : 

 

 خالهح
ر
 ک اسن  شم آبی رس می 

 

 با خنم  به نازان  شم  سخکم: 

 

 ک ا،کش معینهح

 

  ش را تکان  ا : 

 

ا   می ه ب و..  ..ض.  ی  . .. ک آر . هیکا می ه که ن م معت 

 

 هایم ب شت  کش آمم س نازان ا امه  ا : لب 
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ا  ضو ب 
ُ
 ک آهان. ف

 

با خنم   د را ،ککککککت هکککککیکا  رخانمد س اس با لبخنم متو به 

ش ن ا  کر :    خت 

 

ا  ض ب 
َ
 ک مامان جان ف

 

 12#پارت

 

ی   که لبا  شرس،ککاش  " گفت س مشککغو  بسککت  نازان" آهابی

 هم. 

رسی ،ککککینش از  هککککیکا صککککنمه را شقب کشککککیم س م قه اش را 

 ظرفشوبی بر اهت: 

 

ی رس  یمی  ی ها   ک  نمباری که بیکار،کان اسممی، معت 
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  د را تکان  ا د س هک ب   ی ر باز کر د: 

 

 ک ل شنها   ا  ح

 

  نازان جلوتر اسمم س رسی صکککنمه ایسککککا ،  کاش کر د تا 

لن بجشنم. 
ُ
 رسی ا

 

 ک ل شنها   یه خالهح

 

 هوسی کشیمد: 

 

 ا  خاله جانا رگبز ک سا،ه آ د 

 

سن  سن کشکککککیم  بو د را از  ،ککککککم بت   که از زر سرق بت 
هکککککک ب 

 یم کشم س مشغو   پانمن، هک ت  ر  هانش هم. 
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ی  ر قابلکه، بوی  لن گذاهت س با بر اهت 
ُ
هیکا قابله را رسی ا

 خوش برنا بمجور به     عفه اد انماخت. 

 

ی می ه یه ممب  با هم ب ذرسنیما   ک معت 

 

 سکم: نشه  ،ت به ،ین

 ک  ه ممتح

 

 بی اهکیت  ،تش را  ر هوا لرت کر : 

 

 ک نا  سنما 

 

  ،کم را  رسن قابلکه بر د س مشم  برنا که  ،کم ریخکم: 
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ککککک هکا که ب ه ،ا  ن ستیم تا  نم ما  سقت ب ذرسنیما  نم 

 ،اله هککار هستیم خب... 

 

 ش را تکان  ا  س کف ت  را  نمبار به لبه قابلکه ز  تا برنا 

  سبیم  به کف ت   رسن قابلکه بریز : ی ها

 

 ک اتفاقا منم هکینو بهش گفکم س ر ش کر د... 

 

موهککایش را مثککل رسزهککای  ی ر یککش  ،ککککککککککککککککت بککا   ا   بو  س 

تش مخقی 
ُ
،ککککککککککککککیع یم کر ، تکوی زیبایش را با یقه ی بلنم اسرک

 کنم. 

خییل از ارگان های  سلم  به تکدیش گت  یم  ا نم س اس اصکککککککککک  

 نبو .   نبا   ر   

 

 مخکلظ ،کککککککککککت که بی اجاز  
تنها خ فش هم، هکان مهکابی

هان کر .   پمرش رفت س پل یس  ،ت گت 
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خو  به یا   اهککککم که مرا هم یم خوا،کککت با خو ش بتی  س 

بکککه قو  خو ش؛ مهککککابی بزرگکککانکککه ای بو  ککککه تکککا  شکککککککککککککککم یم 

، جان افشابی یم کر نما    رخانم، یش مشت  لتی

 

 ست س یش ،اله یم اهکم س اس بانز   ،ا   آن رسزها من ه

هکککککککککککککککم. رسز تولمش  ر مهکابی که  س،ککککککککککککککککانش یم گفکنم؛ به 

خادر تولمت بیا،  ،کککککک ت  هکککککم س به جشکککککن تولمی که ما  ر 

 خانه برایش تماری  یم  بو یم، نیامما 

 

 جابی که 
ی ی ن ه  اهککککککککککه هکککککککککم، تا هکت  کنار خیابان که ماهکککککککککت 

کککی یمگوهککککه کنار ِخیابان منک  به  ا گ   هکککککم، به اس ا  س متضک

 ن ا  کر د. 

 

خکب شایس هکا هم تکا یکش جکابی بکمر  یم خور نم. هیچ کیس 

 خو ش نا هم... 

 

 13#پارت
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بککمنش را هکرا   ش  رخککانکم تککا  ر مککاهکککککککککککککککیجش را ببنککم  ککه 

 مکوجه من هم. 

 
 
خو د را مشکککغو  ن ا  کر ن به پشکککت پایم کر د. تاس  نسکککبکا

 از صمقه    کفش های جمیمد 
ر
 بو .  به جا مانم بزرب

 

 ،کککککککا   اغذی میاِن مشککککککم را  س یه تا ز د س به جای پاک 

کر ن اهککککککش هابی که نا آممنم، پشککککککت پایم  ر زیر جورابم 

 قرار  ا د. 

 را  ا   اد. قو  ،کککککککککککککککت  ن ا  کر ن به بی 
ی قو  اهککککککککککککککککش نریخت 

 مرایم هایش که حاِ  خیالش را هم بم نا کر . 

 

 آمم: ر د. جلوتر  نم قمد مانم  به اس را یط ک

 

 ک  طوری خوه لهح
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لبخنمی ز د س کیه لپ تا  را به  ،ت  ی رد  ا د. ن ا  

 به کیه ،ن م س کیه لپ تا  انماخت: 

 

ی من بکونه، برگشکمی بهت میممش.   ک بذار توی ماهت 

 

ی هکککککاگر ، کیه  ل شکککککنها ش را قبو  کر د س ازهککککک شکککککه ی پایت 

 لپ تا  را رسی صنمه گذاهکم. 

  ا . به های ماهککککیجش را با  ماهککککیجش هککککم س هکککک شککککه ،ککککوار 

ی   هر  اد ن ا  کر د. هککک شکککه های  س ی ماهکککیجش مرا غک ت 

 س اس را  حا  نشان یم  ا . 

 

سن یم ز  س  موهککایم بککه خککادر بککا ، هر  قیقککه از مقنعککه اد بت 

 خو د را لعنت یم کر د که  ا تا  نز د تا ثابت بکاننم. 

 

 ک خوه یل بیا بریم... 
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عکککککه بکککککه  اخکککککل از کنکککککار  هکککککای مقن ایم را بکککککا  س  ،ککککککککککککککککمموهککککک

 فر،کا د: 

 

 ک چی هم  به نا  من خوه ل خوه ل یم بنمیا 

 

کیه لو  س گوهککککککک ش را  رسن جیب بزرا اسرکتش انماخت 

 س  سرار  یقه ی کت را با   ا : 

 

 ک ک  که خوه له بایم گفت خوه له  ی ها 

 

کوتا  ن اهش کر د. صکککککورتش به ،ککککککت رس به رسی  رخیم.  

 لر،یمد: 

 

 رسز یا ت افکا  خوه لمحامک 

 

 جوابم را نما  س به جایش بتث را به ،کت  ی ر کشانم: 
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 ک قرار  یه  نم رسزی برد ترکیه... 

 

بکککککه رس بکککککه رس خت   هکککککککککککککککککککمد س فار کر د، این آخرین بکککککا هم 

بو نکان  ر یش مسککککت  یش درفه ا،ککککتح  اش ب شککککت  ن اهم 

 دو بی تری نبینکت. کنم... قرار ا،ت ممت 

 

 ذر ا ک خوش ب 

 

 ،ککتش که  سر هککانه اد ق   هککم، ان ار قلب مرا حلم آسیز 

کر ن، به خیس خیس افکا د. امکما  ان شککککککککککان  ،کککککککککتش را به 

 گونه اد کشیم: 

 

 ک خدره یم  سبی از رژگونه خوهم میا ... 

 

  د را به ،کتش  رخانمد: 
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 ک چی یم خوایح

 

دور صکککیکیا ای  سر هکککانه اد س اهکککار  ای به  ،کککتش که به 

 ز د.  ا،ت،

 

 لب هایش کش یم آمم، تو   ی  
لبخنمی ز  س که اگر ب شکککککت 

 کرنگ گونه  پش ب شکککککککککککت  مرا برای مانمن  ر کنارش راغب 

 یم کر . 

 

 14#پارت

 

 ک میمسبی که مامانت هکه  یو که  ،ت مامانم گذاهکهح
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ن اهم از مسککککککت  گونه اش،  سرار  به  شککککککم هایش برگشککککککت. 

سر کنم. من بی ظرفیکککت تر از  کککاش ِبُجنَبم س خو د را از اس  

 حر  ها هسکم، خو ش خو  یم  انم. این 

 

 ک لطفا اینو ل ش هککارات متفوظ ن ه  ار لییل... 

 

پکاهکایم را آراد رسی آ،کککککککککککککککفکالکت خیکابکابی یم گکذاهککککککککککککککککم که  ر 

ی  انکهایش راهکان جما یم هککککککککم س اس فار این ا،ککککککککت؛ هکه  ت 

 متفوظ بکانم... 

 

 ک حوا،م هست. 

 

پ نماهککککککککککککه اد را کنار گونه اد بو   هکان دور که  ،کککککککککککتش
ُ
 ، ل

 کشیم: 

 

 ک مخصوصا پاها ابما مکوجه نشها 
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ی ا،کککککککککککککککککتح یککش ذر   ابرسبی بککا  انککماخکم، حر  هککایش هکت 

 ناراحم  هم نمار ح

 

کککک  را نبایم  س،ت صکیکیت نمسنهح خو ت خو  یم  سبی 

مشککککککککککاسر ، مماد  کش یم خواد؛ که  ارد با پاهککککککککککا زیا  ا برای 

 منه.  اسن هنوز ارهم 

 

 فشاری به بازسیم سار  کر : 

 

 از من جما همیا 
ر
 ک این  لیل نک شه که ب 

 

حرفش را بکککا   ر  کر د س بکککا دککککتنینکککه،  ،کککککککککککککککتش را از رسی 

 هانه اد بر اهکم س به خوا،که  لم شکل کر د. 

   ان شککککککانش را با هکککککعه، لکیس کر د س لبخنمی به ن رابی 

 اش ز د. 
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یش نفهکیمن پاها مهم باهمح ن ران بو  ساقعاح  را بایم برا

ی    ی ری مهم نبو ح  ت 

به سرس ی  ا گا  ر،کککککککککککککککیمیم، خو د را از نریم  ،کککککککککککککککتش،  سر 

سن فر،کا د.   کر د س نفسم را با فوت بت 

 

پلکککه هکککا را بکککا  رفکم تکککا لرسنککم  ی جکککا مکککانکککم  اد را بر ارد س بککه 

ی نز یش  ی که  ر هکت  ککککی قرار اهکککککت، برسد. اس زس تر از متضک

 ضی رفت. من به ،کت مت

 

سار  اتاقم همد، بوی شو ی که رسز قبل رسهن کر   اد، زیر 

بیمی اد ز . ن اهم تا گلمان هککککککککککککککککعمان رسی لبه ی لنجر  با  

آمم س به برا های خشککککککککککش هککککککککککم  اش، لبخنم ز د. خو ش 

مان گلمان را برایم آسر  س حا  که  ی ر قرار ن سکککت باهکککم، گل

 خشش هم  ا،ت... 
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ر د" بهم زنگ به  ،ککککککخ  پاهکککککا ن ا  کلرسنم  را بر اهککککککم س 

دح لیاد  بزن، ببینم مرخصککککککککککککککک ت برای چی بو   که من بی ختی

ی  یرسز بککا ا،ککککککککککککککککککاشییل   ا د جوابم رس نککما یا ب ککه هککا گفت 

ا خدره اس اشتح"   شوا  اهم 

 

برگه ی بر سکککککککمی  زر  را از رسی لرسنم  کنمد س  رسن ،کککککککطل 

 غاه انماخکم. آه

  امرسز را یم خواهم ک   یکککم
ی ن تو کنم،  شکککککککککککککککم هکککایم  ت 

 یباتری، جز تو نا خواهم. ز 

 

یعمی  ی ر من نا توانم از لنجر  ی  فت  ،کککاخککان، منکظر 

آمکککمن مکککاهکککککککککککککککیجش بکککاهکککککککککککککککم س اس را ببینم ککککه بکککا خنکککم ، توپ 

ی یم زنم س سار  ا،کو یو خو ش یم هو .   بساکبا  را به زمت 

 

 ب شکککککککککککککککت  از یککش هفکککه نککمیککمن هککای قککایک  کککه  ککارآموز یعمی 

سدح ککککه جکککمیکککمد م م را ب ت   س ب دیکککم؛  را  اغش نا ر 
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ککککککککککککککی د ق یم ر،کککککککککککککککیم، حم   نکوانم از  انجامان که به متضک

 ب دیما 

 ،کککککککککم را رسی  ،ککککککککک ت   گذاهکککککککککم س ل شککککککککابی اد را برای  نم 

 لتظه کوتا  به  ر  سبانمد. 

 

 مح یم هو  از این اتفاق فرار کن

 آزا د اما سصله تن تر به اس... 

 

 15#پارت

 

د تا به ا،کککقبا  اهککش هایم نرسد. یش  لبم را به  نمان یم گت 

ما  که صککتی کر   انم، امرسز هم رسیشا اگر گریه اد را ببینم؛ 

  س    یم هو . آن سقت نا توانم فرار کنما 

اس، ان ار کور هکم  ا،کتا اصک  مرا نا بینم. هکایم هم  ی ر 

 ا هم نا خواهم... مر 
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به اخت. اجکاه؛ اما بی  ا،م  کنارش نشسکم. پا رسی پا انم

 ن اهم،  شم  سخت: 

 

 ک یم خوای بی خیا  بشیمح

 

ه بککککه اجزای صکککککککککککککککورتش انککککماخکم. بی 
ُ
ل
 
ن ککککا   قیم س بی تک

خیا  این هککود، بی خیا  نبو نت  هح میانکان هزار فاصککله 

ح میانکان  هکککت ،کککیا   شکککم هایت به لهنای  ،کککت، یم بیمی

ی جای خاه ا ن شککککککککککککانم، خییل موهایت که ریشکککککککککککه هایش بت 

 خاه ،ت. 

 

 ک بی خیا  هیم لییلح 

 

  رسی  ،ککککککککککت هایم، پیس یم 
ی  ،ککککککککککت هایش را قبل قرار گرفت 

 زنم: 
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ی رسزات منم  ح بی خیا  اینم م  کککککککککککککر که بت  ککککککککککککککککککککککککککککک بی خیا  چی

 باهمح

 

ِا،ککککککان را که صککککما ز نم، زس تر از اس بلنم هککککمد، مچ  ،ککککم 

 گرفت:   را 

 

ی خو ت رس گ ا ک جون من قسم بخور که نکت   م س گور کمی

پیس هنوز یم  انسکککککککککککککککت که قسکککککککککککککککم جانش، مهم تر از خو د 

 ا،تح

 

 یم  انست س آنقمر بی  رنگ، بی خیا  بو ح 

 

ککککککک من نا تونم توی رسی مامانت ن ا  کنم س ب م؛ لییل گم  س 

 گور هم ا 
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یا ش هست، ما رد آخرین بار که گم س گور همد را هم پیس 

  بو  تا مرا لیما را هم یا ش هسکککت که  طور الککا،کککش کر 

 کنما 

 

 ...  ک نا خواد ایجبارد به خادر من گم س گور  ر

 

  ،تش را از  سر مچ  ،کم باز کر د: 

 

کککککک من یه بار به خادرت گم همد، حیس یم کنم برای بار  سد، 

 ارزهش رس نماریا 

 

تا هککککککککککنا،ککککککککککنامه اد را به  پلیک ز  س من قمیم به جلو بر اهکککککککککککم

  ،ت مر   هم. 

نمی آن  لکات شربی بان ار زمابی که 
ُ
ینکان جاری هککککککککککم، به ک

 گذهت. به کنمی حرکت یش  کپشت تا ر،یمن به  ریا... 
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اس مسکککاوت از اتاق خارج هکککم س من با تشکککار از مر  س هکککاهم 

سن آممد.   ها، از اتاق بت 

 

  ی ر برایش  یکککککم  هکککککککککککککککککککمن، تکوی خوش نقشکککککککککککککککش اهکیم  

لوی نماهکککت. فار با  کشکککیمن، یقه اسرکتش نبو  تا  راز ج

 سرس ی  ا گا ، خت   ن اهش نانم. 

 

 سرار  مسککککت  ر،ککککیمن تا ماهککککیجش را با هم یط کر یم. با یش 

ی قلمی که نا  یم. 
 قمد فاصله به انماز  ی هاست 

ان ار مسکککت  برگشکککککان تنمتر یم گذهکککت س هیچ از این قضکککیه 

 خوهتا  نبو د. 

اقل برایم آرزسی خوهککککککککککککککبخم  کنم...  اقل ب دیم که  اش  

ی  مر ی ت نا آیکککککم س من  ر  لم ب دیم؛ هکت  مثکککککل من گت 

َصب من... دور ا
َ
 ،ت خو  من، خوا،که ی بی حم س ن

ی  ا :   ه شه ماهیجش را پایت 
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 ک بر،ونکتح

 

ی را باز کر د، کیه لپ تا  را بر اهککککککککککککککککم.  د را    ر ماهکککککککککککککککت 

ی بر د تا ن اهش کنم:   پایت 

 

 ک مکنون. راهکون جما،ت... 

 

 16#پارت

 

 ابی  ا : به لب هایش تک

 

 ک آر . از این به بعم هکه  یکون جما،ت... 

 

لبخنمد را هکرا   ،کککککککککککککه موبی که  ر صککککککککککککورتم را  یم گرفت، 

 جک  کر د: 
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 ک  لم برات تنگ م شه... 

 

 مهم نبو  که اگر ب دیم؛  یمی حر  من همح

 حر  های تو، هکه اش را،ت س حسیمی ا،تا 

و کککککه قرار بو  بککککاز هم برایم از قو  س قرارهککککایکککککان ب و... ب 

؛ اما نشم...    س،کم  اهکه با ر

  ،کم را جلو بر د س  ،ت اس را دلب کر د: 

 

 ک امیمسارد شاهم بعمیت، شاهم تر از من باهه  ارس*... 

 

ران نیاسر   از لتظه  یمنش تا به ا ن حم  ا،ککککککککککککککککش را به ز 

بو د. نیککاسر د تککا بغن نانم. تککا ن دیم؛  ککارس جککانم، جککان بککه 

ارهایتا  ه حا  که یم رسی  ه قبل هابی که لبم کر ی با  

 .  مرا لییل ات یم  انسم 

ی  ،ت های مر انه اش گرفت:    ،کم را با ماث بت 
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  ی هح
ر
 ک مشکیل  اهم  بهم می 

 

مانم  بو  را  هککککککک شکککککککه ی شطری که از من  رسن جا لیوابی جا 

  یمد. ن اهش به مست  ن ا  برخور  کر : 

 

برات بخرمش... اما ان ار  کککککککککککککککککک یم خوا،ککککم توی ،کککفر ترکیه اد

 ت ن ستا قسک

 

 با ان شکاِن  ،کانش رسی حلقه اد را لکیس کر : 

 

 ک یم فرسه شح

 

ا م ر یم  بککه  شکککککککککککککککم هککایش ن ککا  کر د.  ککه ،کککککککککککککککوا  مزخرسی

 بفرسهمحتوانسکم؛ خادرات اس را 
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ی ن ست...  ی  ک سقم  مهریه اد رس بمی،  ی ه لو  حلقه که  ت 

 

ی هککککبیه به  هککککاسککککت نور را  ر  شککککم هایش  یمد.  ی قلبم  ت 

ن یم گرفت س یا د یم اسر  که به  شکککککککککککککم هایم گریه را جشککککککککککککک

 بمهکارد؛  نم هب خوا  س  نم لیت  گریها 

 

 ،ککککککککککم را رها کر . ایسککککککککککا د، تکابی به پاهایم  ا د. یش قمد 

ی را یم هنود.   برنماهکه اد که صمای باز همِن  ر ماهت 

 

ی   ی گوش هکککایم قکککمد بعکککمی را متکم تر بریم  ارد س منار تت 

ای هم کر ، با جان نا هکککککککککود. یم خوا،ککککککککککم حم  اگر زمزمه 

    گوش بمهم؛ اما جای هکه این ها، ا،کم را صما ز : 

 

 ک لییلح
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اس از پیس  رخت بیم مجنوبی که برا هایش رسی صکککککککککککککورت  

 یم افکا ، ن اهش کر د. 

 

ح  ک یا ت نرفکه که هنوز براد شزیزتریمی

 

حتو شزیز تریجت را از خو ت جما   یم کمی

 لبخنم ز د. 

 اگر  ه  ی ر یم رسی... 

اگر  ه  ی ر تا خو  صکککککککککککککککبح لیامش های مز  لران ت را نا 

 خوانم. 

اگر ککه کککه شایس شرس  مککان را تایککه بککه  کککم اتککاق، ن ککا  یم 

 . کنم؛ اما ... 

 مست  ر،یمن تا   کو ه را قمد ز د. 

 

 :  *پاسرس 

 معمی ناد ککارس: 
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 karoتلفِظ  ارس =(  -

؛ " از جاها،   ر بعیصکککککککککککککککی  - ر ی یم  اننم به معمی
ُ
ارس را ناد ک

 یش  فر   یم" ، " به  نبا  رسهنابی "

تو ککککککککککککیح  سد  ر مور  ا،ککککککککککککم  ارس اینه که این ا،ککککککککککککم رس  ر  -

ریشکککککککککککه ارممی یم  سننم س احککا  ب شکککککککککککت  جاها یش ا،کککککککککککم با  

،ککککککککه به خادر ریشککککککککه 50 %  ر ث ت احوا  ایران به ث ت نکت 

 ندیم بخش" ی ارممی س به معمی "

 ایرانیه -تو یح ،ود،  ارس  ر این رمان،  سرگه ارممی  -

 

 17#پارت

 

 ،کککککککککککککککت که ختی 
قمد هابی که متکم نبو .  قیقا هکککککککککککککککبیه زبی

 
ر
 اش د کر   انم. مرگش را زس تر از ر،یمن به ،ن   ،الیک

 گفکه انم؛  ارهابی که  س،ت  اری را انجاد بم ... 

ی تاک ککککککککککککککک با  نیاس  ر د. نا خوا،ککککککککککککککککم  ،ککککککککککککککککم را برای گرفت 

 ... زس تراز اینجا برسد
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لرسنم  را به ،کککککککککککینه اد  سکککککککککککبانمد س به ،کککککککککککخم  مدرایلم را از 

سن کشیمد.   جیبم بت 

که  لم با یمن لیامش،  ر  لم پایاوبی هم. خنم   ار ا،ت  

 به ،از اس یم رقصما 

 

لیامش را باز کر د" یه خونه نز یش متل  ارت به ا،ککککککککککککککککت 

تولمت   خو  این  ارس کر د. ز د.  نم ،ککککککککککککککککا  ل ش برای 

، یم توبی اسنجا بم ب  . اگه ل ش هککککککککککککیکا راحت ن سکککککککککککم  ذرسبی

خونه مامان بزرا هم تا این خونه، نهایت نیم ،اشت راهه. 

تونم امیمسار باهککککککککککککم به ایناه  مراقب خو ت باش لییل... یم

".  حوا،ت به خو ت هست س  ی ه منکظر من ن سم 

 

ار  خوانمد س بی خیا  اهککککش خ  آخر را  سرار  خوانمد.  سر

  همد که مقنعه اد را کثیه یم کر . هابی 
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 اش امیمسار نباهکککککککککککم که حوا،ککککککککککم به خو د ا،کککککککککککت س  سرار  

که   لیامش های حر   ارش را بفر،کککککم،  سرار  شایس املم  

،وخکه ا،ت را برایم ار،ا  کنم س از  ،ت پخت مزخرفش 

 اش ب ت  . 
ر
 تعریه ب دیم تا  لم برای گشن 

 

صکککککفته گو ر خاموش هکککککو .   یم خوانمد.  ذاهککککککمنا گ

   به آخرین لیاد جماییکان ز  یم ز د. 

 ک خب تو رس نا خوا ،  ر   یه پیسح

 مر ی که از کنارد یم گذهت با تعجب ن اهم کر . 

 خنمی ز د: لب

 

ی قمر راحکه آقاح ی آ د ها هکت 
 ک می م نخوا،ت 

 

ی آسر :   با تعجب گوه ش را از کنار گوهش پایت 

 

ی هم حخاک  ی  نم  ت 
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یش  ،ککککم را رسی  هانم گذاهککککم تا قبل بلنم هکککمِن صکککمای 

د.   گریه اد، جلدیش را ب ت 

 

مر  که نز یکم هکککم، رسی  س زانو نشکککسککککم س لرسنم  را جوری 

صورتم مشخص نشو . مر  ،یع  اهت تا بفهکم گرفکم که 

 که  ه هم  ا،ت س من نا خوا،کم از مهم نبو نم ب دیم. 

 

 نمحون خدرهح خاک خانم حالک

 

حالم که خو  ا،کککککت؛ سه پشکککککیکانم.  ی ر نا توانسککککککم به 

خو د حاه کنم که اس ،اشت  س هب به خانه یم ر،م س  ر 

،کککککت س  ،کککککت حاه که یش  ،کککککتش با ک سکککککه های میو  لر ا

 ی ر جعبه هکککککککککککککککک ت مور  ش قم، تا از  لم،  یر آممنش را 

  ر بیاسر . 

 زاندیش نشست:   د را با  آسر د س مر  هم رسی
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 ک خوبی خانمح

 بیمی اد را با  کشیمد: 

 ک مکنون. ببخشیم... 

 ،ککت به جیب هککم س  ،ککککا   اغذی درر  ار را به ،کککت 

 گرفت: 

سن یم اس   ممیم. ک  یممکون از  ا گا  بت 

  ،ککا  را زیر  شم هایم کشیمد: 

 ک  اش پیس نا  یمیما 

 

 18#پارت

 

 ز : 
ر
 لبخنم  کرن 
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ها گفکه بو  رس براتون س لرسنم  ای که پا کککک من اسممد اتاقکون

. هکا که...   اسر د.  یمد که با اسن آقا رفکیم متضی

 

  ه اتفاق جالمی را هم  یم  ا،ت... 

  ا ماث کر : 

 

 ما ک هکا که خو  بو ی

 

 بلنم همد س  ،ککا  را تکان  ا د: 

 

 ک نا  سنم ب هستیم؛ سه بابت  ،ککا  مکنونم. 

 

 بی هجیمد: د که صمایش را به خوشقب گر  کر د تا برس 
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ر
ی آ ما  ،کککت هککککا ن سکککت. هککککا هم سقم  ب   ککککککککککککککککککک نخوا،کککت 

، بزرگت  که هککککککمی  ی ه نخوا،ککککککک شا سه  شرس،ککککککش  اهککککککم 

  ی ه نا خوای شحسا،ت شزیز ا تقض شرس،ش  یه که 

 

اهن   کککککککه  ار زیکون ش بککککککه  برگشککککککککککککککککم س ن ککککککاهش کر د. لت 

ی  اش یم آمم؛ اما هر  ه ن اهش یم  کر د، نا صکککککورت ،کککککتی

 هناخککش که از  س،کان پاها باهم. 

 

کیفش را از کنار پایش بر اهت س  اپشن  ر  ،تش را به تن 

 ز : 

 

 ک به ک  نکی م که  یممکون... 

 

  ش
ر
ب  م هایش ن ا  کر د س اس ا امه یم  هم: با گی ی به تت 

 

 ک خو  ن ست گریه های یه زن رس برای ک  تعریه کر ... 
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 ک  با  آسر :  ،تش را برای تا 

 

ککککککککککککککککک فراموهکش کنیم خانم هککایبا... ،ککخکه؛ اما لبا  ها، بعِم 

 ممب  به آ د تنگ م شه. 

 

ما رد اکار  اهکککککککککککت تا به خانه برسد س ببینم که غصکککککککککککه نا 

خورد. حا  ان ار غصککه نخور نم از صککورتم مشککخص ا،ککت. 

 یم گفت، ما رها، حا  ب ه هایشان را یم فهکنم. 

 

نمار ، نه تعجب  کم؛  ی ر  ارس  س،کمرسزی که به ما رد گف

 کر  س نه ساکج ر نشان  ا ا 

 

ی راج  بککه د قکککان ن فکم. خو ش فهکیککم  بو ؛ یعمی  ی  ت 

مهکابی را جما آممن، تا  ساز   هکککککککب نخوابیمنکان کنار هم، 

 بیِ  ارهایکان باهیم تا هم  ی ر را نبیجیم. 
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پککمرد  بککا  لیککم زاپککا   ر ،کککککککککککککککفیککم آهمی را بککاز کر د کککه مکوجککه

وجه هککککککککککککمد. به ،کککککککککککککت  ر بزرا خرسچی حیاط یم رفت. مک

آممن من نشکککککککم.  ر  سد خانه مان به ،ککککککککت خیابان اصکککککککیل 

 باز یم هم. 

 

کم تکککا  ا بکککا پکککمرد حر  بزنم. یم قکککمد هکککایم را آراد بر اهککککککککککککککک

خوا،کککککککککم  لخوریش رف  هککککککککو . پمرد هککککککککمیما  اما  لر،ککککککککت 

 .. بو ا مخصوصا  اما ی که از قود س خدیش خو ش باهم. 

 

 ک ، د بابا... 

 

سن یم کشککککککیم،   ر حاه که ،ککککککوئیچ ماهککککککیجش را از جی ش بت 

 ن اهم یم کر : 

 

د...   ک ، د  خت 
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 تقریبا به من نز یش هم  بو : 

 

...  س،ککککککککت ککککککککککککککککککککککک  کککککککی ما رت گفت نخوا،ککککککککم  باهات بیا  متضک

 نماهکم تنهابی بریا هکونجوری که شرس، ت هلدش بو . 

 ت  باهه لییل... بهت  بو  که جمای ت هم با یه بزرگ

 

  ،کم را رسی بازسیش گذاهکم: 

 

 ک  س،ت  اهکم با  ارس تنها باهم بابا... 

 

 19#پارت

 

 سن کشیم: بنم شیناش را از زیر لبا    که  ارش، بت  
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 ک خو ت خو  یم  سبی که  ه قمر  ارس براد شزیز ... 

 

 به جای لوزخنم،  د را تکان  ا د: 

 

 ک اینو هکه ههر یم  سننم... 

 

کر د س از با ی هکککککککککککککککانه ی پمرد به ما رد که جلوی  ر   م  ما

 خانه منکظرد بو ، ن ا  کوتا  انماخکم. 

 

بینکون کککککککککککککککککککککککککککککک هی وقککککت هی ایس نا تونککککه بفهکککککه کککککه چی 

 گذهتا هکه فار شزیز  سر سنه انم... 

 

 پمرد  ،م  که رسی بازسیش بو  را گرفت:  
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خص کککککک یم  سنم که رفم  خونه مامان بزرا  نم رسز  ی ه مر 

. خو مون خونککه  اری م، م شککککککککککککککککه، خدر ککت نککمار  اسنجککا بککا ر

 بهت   اینجا برگر ی. ما رت هم تنها نکیکونه... 

 

" کر د:   "نوچی

 

 ش مامان بزرا  اردا ک یه خونه نز ی

 

 با ،اوب  که  ر مقابلم حرفم کر ، آراد صمایش ز د: 

 

 ک یم  سنم ص ر منو یم خوای؛ اما ا ن معذبم که برگر د... 

 

 یجش را باز کر  س با ،واه که لر،یم، جا خور د: ماه ر 

 

ح  ک با مهریه ت  یکار یم کمی

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 97 of 2449 

 

 یم خوا،ککککککککککککککککم لبخنکککمی بزنم. لبخنکککمی ککککه ب دیم؛ ساقعکککا  ر 

ی حم برایت مهکمح  هکت 

ما رد را  ر حا  آممن به این ،ککککککککککت  یمد. بهت  بو ، بتث 

 را زس تر ببنمد. 

 

 ک  زمش  اریح

 

ی گذاهکککت س  ر هکان حا ، شینش   ،کککت رسی فرمان ماهکککت 

 ه  شم ز : را ب

 

ک نها یم خوا،کم ل شنها  بمد که  فت   اری بخری س مسکقل 

. من نکونسکم برات بخرد؛ خو ت  ...  ر  هایم بکوبی

 

فت هایم را ممیون اس هسکمح   کماد یش از ل  ر

  ،کم را به لبه ی  ر گرفکم: 
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یم  کککککککککککککککککک نا تونم فع  جابی رس بخرد. هم از مسکک ولیت بزرگت  

ی  فکککت نار د بکککه خو د مطکت  ککککککککککککککر تر،کککککککککککککککم س هنوز اسنقکککمر ل  ک

 باهم... 

 

 ،وار ماهیجش هم: 

 

و س کککککککککککککککککککک بکون امشککککبو ل ش مامانت. از صککککب   لواپیس حا  ت

  ارسشه. جوا  تلفنت رس نما ی،  ارس هم ن ران هم  بو . 

 

  ،ت ما رد را میان  ،کم گرفکم: 

 

 ک  ی ه قرار ن ست ن رانم بشه... 

 

ی ای  ا د تا بفهکم، هیچ س ،کککککککک د لر انرژ  ما رد را بو،ککککککککیمد

 غصه آن پ ی لرس را نخور   اد. 
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 ک خوبی ما رح

 

  ،ت  سر هانه اش انماخکم: 

 

ی نشم  که... ک خدرم ماما ی  ن.  ت 

 

 20#پارت

 

" خر خو ب  س جککم س  یککش جور نککاجوری ن کککاهم کر  کککه یعمی

 آبا  پمریت"

 با خنم  لپ های بزرا س گوهم  اش را کشیمد: 

 

ی ها،ت که ن هت  اهکه ها. من اینارس هراککککککک م ن شاهم هکت 

 نماهکم د قم  ا ... 
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ره ای به پشکم ز ،  ر را باز کر :   کی

 

 جما هککمیا کککککککککککککککککک ان ار خییل 
ر
افکخار  که بعم هکککش ،کککا  زنمب

هکککککککککککککش ،کککککککککککککا  خییل  که لییل... انکظار  اهککککککککککککککم که برای هم 

یم..   بکت 

 

 ما ر خوش خیا  من... 

د؛ امککا اس از   من    کنککم  ا،کککککککککککککککککت. یککش     من یم مت 
ر
نککمب
 
ک

ی هکککش ،کککا  که به تنمی از صکککورتم ر   بزرا به فاصکککله هکت 

 هم. 

 

و  لبا  گذاهکککککککم به ،ککککککککت اتاقم رفکم. مانکدیم را رسی  

توی 
ُ
، مجبور به اتو کر نش نشکککککککککککککککود، سگرنه با آن ا ی تا  د رفت 

 شهم بوس  ما رد، هی وقت مانکدیم صا  نا هم. 
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 برایم بافکه را جورا  های بافکمی ای که 
ر
به پا کر د  به تازب

س از گککل هککای ریز س  رهککککککککککککککککِت قرمزش بککه خنککم  افکککا د. ان ککار 

گل های قرمز   هنوز کو ی  هار،کککککککککککککاله هسککککککککککککککم که شاهکککککککککککککم

 باهم. 

 

خکککانکککه رفکم تکککا بکوانم نکککاخن  بکککه غکککذای  ی بکککه ،کککککککککککککککککککت آهکککککککککککککککتی

  موزی 
ی خوهککککککککبدیش بزنم.  ر یخ ا  را باز کر د، با بر اهککککککککت 

 ما رد م م را گرفت: به ،کت گاز رفکم که 

 

 ک ناخنش نزبی ها لییل... بمد میا .. 

 

به خورهکککککککت قیکه ن ا  کر د. بوی لیکو شکابی تاز  را از هکه 

 س،ت  اهکم. ب شت   

 ما رد به ،کت لیاله ها رفت تا ما،ت برایم بریز . 

 

 ک براد نعنا هم بریز. 
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ی  ابینت ها یم گشککککککت،   ر حاه که  نبا  هکککککک شککککککه ی نعنا بت 

 لر،یم: 

 

ی ن فتح ی  ک براد ب و ببینم  ارس  ت 

 

بشککککککککککقابی از نز یش  ،ککککککککککت ما رد بر اهکککککککککککم س موز را به دور 

ر  کر د: 
ُ
 حلقه ای خ

 

 نزنیم راج  بهش... ک حر  

 

ی نعنا بر اهت:    ،ت از ریخت 

 ک لییلا 
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صکککمایش  ا با تر رفکه ا،کککت. نامم را صکککما ز ن، یعمی یش 

،ت نه جمابی بی تکا  فور  با  ارسبی که فار ،فر ترکیه ا

 قممه مانا 

 

ی ن فت اخه...  ی  ک  ت 

 

 قاهم را رسی لبه ی لیاله گذاهت: 

 

ن پ  رس یم خوری. ککککککککک لییل من یم فهکم که  ه قمر غصه ای

میکککمسنم ککککه هنوزد یم خوای ش سه نا فهکم  را برای یکککه 

  یر نیوممن س تخت جما همتکون بایم تا این جا ل ش بریم. 

 

 یه ز د: به کنار  ی  ابینت تا 

 

ککککککککککککککککککک مامان ما  ی ه هکو  س،ککککت نماهککککتیم... یه جور رفکار یم 

کر یم ککککه ان کککار نکککه ان کککار زن س هکککککککککککککککوهریم. فق  سظیفکککه ش 
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یمن میتکاج یخ اله س فق  سظیفم  ر،کککت کر ن غذابی خر 

 که با  یل غرغر یم خور . 

 

 21#پارت

 

 ب وبی تا را ی 
 ،کککککککت به ،کککککککینه هکککککککم س این یعمی بایم ب شککککککت 

 کم از تجش هابی که بینکان یم گذهتح هود.  ه یم گف

 

از  ا  س بیککما هککایکککان کککه آخرش من کوتککا  یم آمککمد تککا یککش 

ککککککککککک مجر  خانه بغیل  صککککککککککککمایکان نشککککککککککککنو  که باز اس  سقم  پ ک

یما   صب  ب دیم؛ هکا مشکل  اریم د ق ب ت 

 

ککککککککککککککککککککککک مامان لطفا بی خیا  هککککککککو... ا ن جما هککککککککمد،  ی ه هیچ 

 زنا
ر
 هدییم رس برات تو یح بمد. فایم  ای نمار  که زنمب

 

م ز :  
َ
 با قاهم، نعنا را میان ما،ت، ه
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 ک  س،ش  اری هنوزح  را پیس تو    نشمیا 

 

 ان شت هست س اهار  اد، ل شانیم را لکیس کر د: با  س 

 

ککککککککککککککککککککککککککک منم    هکککککککککککمد سقم   ی ه بغلم نار  س  ی ه تولمهامو 

 یا ش نبو ا م ه ما زن ها  لکون به چی خوهه که یه تولم س 

یه ،ککککککککککککالگر  از ساج هم نبایم در  مقابلکون یا ش نباهککککککککککککه 

 اخهح

 

 اهار  ای به خو ش ز د: 

 

ز ساجت با، بابا قهر کککککککککککککککککککککک خو ت، یا ت ن سکککککککت که ،کککککککالگر  ا

 کر ی  ون برات یه هاخه گل ناقابل هم نخریم  بو ... 

 

 با  س بشقا   ر  ،تش به ،کت گاز رفت: 
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 یم
ر
  کنما ک من با ی   ،اله  ارد با مهران زنمب

 

 تاه ی آخر موز را بر  اهکم: 

 

 یم کمی هم قهر کر یا 
ر
 ک تو که با    ،اله زنمب

 

 گشا د رفت:    شم غر  ای به لبخنم گل س 

 

 ک لییل بهانه هات اص  را یم نا کنه. 

 

بککه ،ککککککککککککککککککت  ری کککه بککه گلخککانککه حیککاط بککاز یم هکککککککککککککککککم، قککمد  

ا رد بر اهکم. میان را  از قوری یش لیوان  ای ریخکم س از م

  اش خرما را گرفکم. 

 مپابی ان شککککککککم  ها را لوهککککککککیمد س با لذت، ن اهم را تا  رخِت 

 میاِن گلخانه ا امه  ا د. 
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هکان بیم مجنون های سکککککت که اس  س،کککککت  ار . ب شکککککت  از  از 

 یش ،ا  س نیم از آخرین باری که به گلخانه آممد، یم گذر . 

مجبور یم  هررکککار ککککه مکککا رد برای  سرها  شوتککککان یم کر ،

 ارس به ر،کککوران برسد،   هککمد به  رسش ب دیم که یم خواهم با 

 خوش ب ذرانیم. یم خواهم ف ن جا برسد، یم خواهم  سنفر  

 

پمرد به خادر بیممجنون مجبور هم؛  نم ه شه ی ،قه 

 را بر ار  تا بیم مجنون اذیت نشو . 

لیوان  ایم را کنار  ا،ه های خرما س توت خشش گذاهکم س 

ی  اهت، نشسکم.  رسی  صنمه آهمی که رسکش حصت 

 د را با  گرفکم س به تراکم شایس ها ن ا  کر د.  شم  شم 

یس هککای خو د را نبینم؛ امککا از بخککت بککم، ی  از کر د تککا شا

  س،ت  اهکمی ترهایش را  یمد. 
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ی  ایکککم  ی آسیزان کر ن، شایس هکککایککککان  کککارس  ا . یکککش  سررت 

میککل یم خوا،ککککککککککککککککت تککا  ککاپ شایس فوری خریککم س از هکککه فککا

ی آسیزان کننم.  نم س به نخ های حصت   شایس  سنفر  ب ت 

انمد س آن را از به ،خم   ،کم را به ی  از شایس هایکان ر،

 گت   جما کر د. با برگر انمن شایس، مکوجه تاریخش همد. 

 

آن رسز آنقککمر بککه مدرککایلش زنککگ ز د کککه   فککه هککککککککککککککککم. سقم  

 فریا  ز د:  جوابم را  ا ، با صمای بلنمی تقریبا 

 

 ک اگه قصمت شصبابی کر نکه، موفم همی... 

 

 22#پارت

 

 با خنم  جوا   ا : 

 

... ک صتی کن  ی ه.   صتی
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  ،ککا   سر  د را باز کر د: 

 

یه بیاریا   ک من با مانکوهلوار نشسکم تا جنابعاه ت ر

ی س بوق را که هکککککککککککککجیمد، خیالم از بابت  صکککککککککککککمای گذر ماهکککککککککککککت 

نار د س به جایش حالش  آممنش راحت هکککککککم.  ی ر غرغری

 را لر،یمد. مثل هک شه خسکه س خوا  آلو  ا،ت. 

 هکککککککمد. اس بی خیا  خنم
ی یم س توج  به حر  ،کککککککوار ماهکککککککت 

 خور نم نار . 

 

ا   ک بابا تهش اینه که ،قطش یم کمی

 

  د را ،کتش  رخانمد: 

 

 ک  شا کن که قل ش تشایل نشم  باهه  ارس... برس  شاکن. 
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 خت: ابرسهایش را با  انما

 

 ک به من  ه اخه... 

 

با شصکککککبان ت به  شکککککم های خسککککککه اما تت   اش خت   هککککمد. 

 انماخت س با  شک  لر،یم: ابرسبی با  

 

 ک  کهح

 

ی ب ه رس نماریم  ارس...    اهت 
ر
 ک اص  آما ب

 

صکککککککمای موزیش را  کت  کر  س با  ،کککککککت آزا ش، ان شککککککککانم را 

 لکیس کر : 

 

ا  که فع  خانوا مون کککککککککککک آرسد باش... منم اص   لم نا خو 

  ،ه نفر  بشها 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 111 of 2449 

 

 مست  ان شکانش را تا که  ،کم ا امه  ا : 

 

،فر هسکم. تو هم ا ن  سر  ای رس  اری که بایم  ککک من مماد

. من هکه این ها رس  خو ی نشکککککککککون بمی تا یه ا،کککککککککا  ر کمی

 یم فهکم، پیس ا،ت   نماهکه باش. 

 

 ن ا  از جا   گرفت: 

 

 ، شفونت یم کنه شزیزد. ک اینقمر لو،ت لبت رس نان

 ،ککککککککتش را از رسی فرمان بر اهککککککککت س با گوهککککککککه ی ان شککککککککت 

 لکیس کر . هستش، زخم لبم را 

 

تا ر،ککککککککککیمن به بیکار،ککککککککککان، راج  به ا،کککککککککککو یو س مم  هایش 

حر  ز  س مماد نازد را یم کشککککککیم تا از ن رانیم  ا،کککککککه هککککککو . 

 برسد؛ اما هککککیکا ختی  ا ،  کت   ر 
یم خوا،ککککم به مطب  کت 
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کار،ککککککککککککککککان ا،کککککککککککککککت س خو ش   زایکان ی  از بیکارهایش بی

 ا،ت. 

 

ی لیا   یم هو  س من   ر این میان، رژلب  خابیم اس از ماهت 

 را تکمیم یم کنم. 

 ر ،ککککت من، باز یم کنم س تا ن اهش به پاهایم یم افکم، غر 

 یم زنم: 

 

 پاهات  ر  یم گت  ، خب کفش پاهنه بلنم 
ککککککککککککککک خدره یم  سبی

 نپوش... 

 

یم نشینم س کفش های پاهنه  ارد را نز یش پایش  رسی یش

 کشم: پایم یم آسر . که  ،تش را رسی پایم یم  

 

 ...  ک پاهات حالت کفش رس یم گت   بیمی
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 23#پارت

 

ی ا،کککککت،  ،ککککککم را به آرایم رسی   ر هکان حا  که  ش پایت 

 موهایش یم کشم. 

ی هم نا ر،م.  فشار  اریش آنقمر زیا  هم  که به حکاد رفت 

نها رسزهابی که باهکککککککککککک ا  یم رفت، یش حکایم گرره هککککککککککککوری ت

 گرفت. هم یم  

ی حک اد  ر ا،ککککککو یو به جانش افکا   ممب  ،کککککت فار ،کککککاخت 

 ا،ت. 

کفش هایم را که یم لوهکککککانم،  ،ککککککم را از رسی هکککککانه اش بر 

 یم  ار : 

 

 ک لیا   هو ما موز ... 
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ی لیا   هکککککککککمد. قمیم به  کیفم را به  ،کککککککککتش  ا د س از ماهکککککککککت 

بر اهکککککککککککککککم که پایش را نمیم  س  ا لم یم زنم. بازسیم را جلو 

 گت  : یم  

 

 ک لییلا 

 

 اش یم خور :   د به ،ینه

 

ی منو...   ک ببت 

 

نفسکککککککککککککککم را فوت رهککککککا کر د، خو ش خو  یم فهکیکککککم  کککککه 

 ا،ت   را تتکل یم کنم. 

 

ککککککککککک یم تر،م  ارس..  لم نکیا  ،قطش کنم. نا تونکم ن هش 

  ارد... 
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ی   ب شت  به ،کت خو شتنم را با م یکت  کشیم س  ر ماهت 

 را یم بنم : 

 

 اریم لییل... تو ککککککککککککککککککککک اگه قل ش تشکککککایل هکککککم  بو ، ن هش یم 

ی ن سم  که ب ه ای سجو   ار ا   حم  مطکت 

 

تا رسی زرانم آمم تا از اس هککککککککککککایت کنم، اما حا   شککککککککککککانش 

 مرا غصه  ار تر یم کر . کیفم را از  ،تش گرفکم: 

 

 ک نه. نا تونیم... 

 

ی کر   ادا هکه م ر با  هب قو  هکککککککککککککککیکا من خو د، خو   کت 

 یش حا  تهدع ،ا  ، بار ار هستنمح

 بازسیم را به نریم گرفت: 

 

 ک گوش میمی به منح
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 د را به ،ککککککککککککککککتش  رخانمد س اس با لبخنم، تار  موهایم را از 

 رسی صورتم کنار ز : 

 

، اسن م شه تصکیم آخر ما... تو مهم تریا 
ر
 ک هرچی تو ب 

 

 رد را به آرایم لکیس یم کنم: ک 

 

یم...  ی م شککککککککیم، بعم تصکککککککککیم یم گت  خو مون ککککککککککککککککککککککک اس  مطکت 

  ستا... 

 

زیا  دو  ناشککککککککیم که ل ش  کت  برسد. ن ذاهکککککککککم  ارس  اخل 

 بیایم. خجالت یم کشیمدا 

اس  یم خوا،ککککککککککت با هر زسری که  ار ، هکراهم بیایم؛ اما  ر 

 آخر کوتا  بیای  معرکه هم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 117 of 2449 

 ییل لریم . ک شزیزد رن ت خ

 

 ک ببخشیم... 

 

یمی   ،ککککت های لرزانم را هم که  یم، مرا به خور ن یش هککککت 

 س هک ت  شوت کر . به حرفش گوش  ا د. 

 

 ک یم ذاهم  هوهرت هم بیا ... 

 

 هالم را با س،وا  جلو کشیمد: 

 

 ...  ک نه خانم  کت 

 

 لمی تر کر د: 
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 ک را،تش من از بیمی  ش هم ا،کفا   نار د.. 

  : لبخنمی ز 

 

گرفت. یم  سنم  ه قمر نس ت به   ککککککککک هیکا جان باهاد تکا 

این مو کککککدع س،کککککوا  لیما کر ی، قطعا از صکککککبح تا حا  هم 

ی نخور ی...  ی   ت 

 

 د را تکان  ا د س خوا،ککککککککککککککککم تا زس تر مرا معاینه کنم. بعم 

، با خر  گذاهککککککککت تا رسی تخت  راز  یمی ی هککککککککت  خور ن  سمت 

ا،ککککککککککفا   کنم؛ اما گو ر باشکککککککککم. منکظر بو د تا از  ،کککککککککک ا  

 ینه را رسی قلبم گذاهت. لبخنمی ز : معا

 

 ک خو ت مکوجه ای  ه قمر تنم یم زنهح

 

 24#پارت
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سن فر،ککککککا د س ن اهم از  س  ،کککککک ا  که  نفسکککککم را متکم بت 

با ی  د بو ، به  ،ککک اِ  ،کککت  پ افکا . تصککدیر متوی 

ی یم  یمد که قابل تشخیص نبو .  ی  از  ت 

 

  اهم  چی بو ح لت هابی کهک شزیزد حا

 

  رحاه که ،یع یم کر د تا مانکدیم را جک  س جور کنم گفکم: 

 

کککککککککککککککککککککککک حالت تهدع که زیا   اهککککککککککم، تازگیا هم به بوی هکککککککککوهرد 

 حسا  همد. 

 

 ابرسبی با  انماخت س از رسی صنمه  ر   ار بلنم هم: 

 

 ... ح حامله ن سم   ک  را اینطوری به اسن  ،ک ا  ن ا  یم کمی
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،ککککککککت  ،کککککککک اِ  ،ککککککککت  می ی گر  هکککککککم  اد را به ها  شکککککککم

  رخانمد: 

 

 ک پیس این تصدیر   یهح

 

ککککککککککککککککککک   ،ککککک ا  ،کککککت را،ککککم  رس برای این  ار ا،کککککفا   یم کنم. 

اصککککککک  برای هککککککککا از  ،کککککککک ا  ا،ککککککککفا   نار د، معاینه ،کککککککا   

 بو ... 

 

ی گککذاهککککککککککککککککت س بککا لبخنککم ن ککاهم  گو ر معککاینککه اش را رسی مت 

 کر : 

 

ی  . برای ی  از را  هم  ل ش پای هکا، خکککککککککککککککک این  ،ک ا  هکت 

 هککارامه؛  ون اتاقش کو یاه، فع  اسر   توی اتاق من... 
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نفسکککککککم را با فوت رها کر د س بی ا،کککککککت  ، کفش هایم را به پا 

کر د. از خوهکککتاه حم    که های مانکدیم را ن سککککم. کیفم 

 را از رسی صنمه بر اهکم: 

 

... اگه هیکا رس   یمیم، حککا ، د بهش  ککککککککککک مکنون خانم  کت 

 بر،ون. 

 

 تا نز یش  ر اتاقش، هکراهیم کر : 

 

ی زس یا این اتفاق خو ، برات بیوفکه...   ک ایشا  به هکت 

 

 س به نشانه ی هم  ر ی،  کرد را لکیس کر . 

با خماحافظیم، ن ا   ارس به ،ککککککککککککککککت من  رخیم. از جا بلنم 

 هم س به ،ککم آمم. 
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قمر ق به ،ککککککککککککککککتش رفکم. آن لبخنم  نمان نکابی ز د س با ذس 

خوهکککککککککککککتا  هکککککککککککککم  بو د که بی اهکیت به هکککککککککککککلو ی راهرسی 

 بیکار،کان، خو د را آسیزانش کر د. 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک خما ب م  یکارت نانه لییل... هم منو تر،کککککککککککککککونمی هم 

 خو ت رس... 

 

 بازسیش را به ،کت خو د کشیمد: 

 

 ک اگه حامله بو د، خوهتا  یم همیح

 

 از راهرس خارج همیم: 

 

 ک نها 

رکککه ای بکککه بیمی اد، بی حر  ن کککاهم ک لتظکککه نکککم  ر  س بکککا کی

 حرفش را ا امه  ا : 
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ککککککککککککککککککک  س،کککت نمارد توی این ،کککن، بار ار ب کککر لییل... حیس یم 

فت  اری.  س،ککت  ارد ب ه اد یه ما ر  کر کنم هنوز جای ل  ک

مسککککککککککقل س تتصکککککککککیل کر    اهککککککککککه باهکککککککککه تا یه ما ری که به 

 خادر ب ه،  ر  س  ارش رس س  کنه... 

 

رتم را به بازسیش کشککیمد.  ه ت  کش آمم س صککو د ب شککلبخنم

قمر یم توانسکککم اس را  س،ککت  اهکککه باهککمح تا بی نهایتح تا 

 ،ه ،ا  آینم ح تا زمان ب ه  ار همنکانح یا... 

 

میل همیمی به خور ن بسکمی لیما کر   بو د س اس را مجبور 

ی  ر نز یش ترین بسکمی فرس ر کر د.  ی ماهت 
 به ن ه  اهت 

 

د هم،  وبی   سنفر  انمه رسی صکککککککککککککک
َ
ی نشککککککککککککککسککککککککککککککتیم س یش  

  ،تش را از خو د  سر نار د. 

ی گذاهت:   آرنجش را رسی مت 
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ح  ک ساقعا  س،ت  اری ما رب ر

 

قاهکککککککککککککککم بسکککککککککککککککتنیم را به  هان بر د س تا اخرین لتظه ای که 

 ن اهش به من بیوفکم، قاهم را از  هانم جما نار د. 

 

 ک نها 

 : قاهم  ی ری را لر از بسکمی کر د

 

فت کنه س سقت ا اسی کککککککککککک سه  س،ت   ارد، پمر ب کون ل  ر

 برای من س اسن  اهکه باهه. 

 

 25#پارت
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دعنه اد را گرفت. آنقمری مرا یم هکککککککناخت که یم  انسکککککککت، 

 ککه قککمر از تککایم هککای  ککاریم یم زنم تککا  ر متککل  ککارش بککا هم 

ناهار بخوریم س یا تا نیکه های هککککککککب بیمار بکانم که هککککککککاد را 

 ا خور نش ن ا  کنم. رد کنم س به غذ سرار  گ

 

ک مجبورد برد ک ش لییل... نا تونم تو رس از  ارات بنمازد که 

 با خو د بیای... 

 

به جای جوا   ا ن به حرفش، گو ر اد را کا تر گرفکم تا 

 نیکه ای از صورت اس  ر  ا ر  سررینم جا هو . 

 

مجبورش کر د تا بخنم . تو   ی  کرنگ گونه ،کککت  پش 

کر د س اس با اخم هایش به بسککککککککککمی آ  هکککککککککم  ا با لذت ن ا   ر 

 اد، اهار  کر . 

 

 اد. 
ر
ی یککش ،ککککککککککککککککا  پککایککابی زنککمب  ککایم یخ کر   بو ، مثککل هکت 

 بممز  س گیس... 
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خرما را به  هان بر د س شایس را از س،ککککککککککککککک  نصکککککککککککککککه کر د س 

 رسن لیوان  کای انکماخکم. بکه ،کککککککککککککککککت بقیکه شایس هایکان 

،  د را برفکم. با صکککککککککککمای کشکککککککککککیم  هکککککککککککمِن  م ه ،ککککککککککککت پابی

 سرس ی  رخانمد. 

 

 ک  یکار یم کمی لییلح

 

شایس  ی ر را هم از کنار شایس  سنفر  ما ر پمرد جما کر د 

 س به ،کت ما رد رفت. 

ی گذاهت:   ،بم کو ش میو  را رسی مت 

 

ح  ک اینا رس  را بر اهم 

 

 مشغو  نصه کر نشان همد: 
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 کککککککککککککککککککککک  ر،کککککککت ن سکککککککت که  ی ه شایس  سنفرمون اینجا باهکککککککه. 

 ناراحت یم هم. 

 

 رسی صنمه نشست س من با اهار  ای به هککش گفکم: 

 

ککککککککککککککک مامان ا افه سزن  اری هاا یم  سبی یا خو ت رس ز ی به 

 کو ه شیل  پح

 

 ،یمی بر اهت س  اقو را  ر    ، ب فرس بر : 

 

ک تو هم خو ت رس ز ی به کو ه شیل  پ... فار اینو کر ی 

توبی بککا ا ،  طور یم  س رسز  ی ککه اگککه خوا،کککککککککککککککک ککار برات بیکک

  لت کنار بیایح

 

 شککککککم هایم از تعجب گر  هککککککم. تا کجاها فار کر   ا،ککککککتح 

 هنوز  نم رسز هم از جماییم ن ذهکه ا،تا 
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 ک خوا،ک اراد،  ر خونه رس ،ورا  کر ن... 

 

  پ  پ ن اهم کر  س تاه کو   از ، ب را به  ،کم  ا : 

 

 ک هکش خونه اد، نا تونم لیا   رسی برد. 

 

 26پارت#

 

 

قمد های تنمی به ،کت  ر خرسچی اتاق  فت   سییمد که با 

 کارآموزد  سان  سان بکه ،کککککککککککککککککم آمکم. کیفم را جکا گذاهکککککککککککککککککه 

 بو د. 

 

 ک حوا،ت نبو هاا 
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کیفم را بکککا بی  قم  گرفکم ککککه بکککاشکککث هککککککککککککککککککم از زیکککب بکککازش، 

ی پخش هو .  سن بریز  س که زمت   مقماری از س،ایلم بت 

  

ی هککککککم، من هم مینا به ،کککککککت س،ککککککایلم خم  به ،کککککککت ا،ککککککتی

 خوهبوکننم  رفکم. 

 

ی س قویط  خو د را جلو انککککککماخکم س قبککککککل از ایناککککککه ا،کککککککککککککککتی

 آ امسم از پله ها بیوفکم ، با پایم مانعش همد. 

س،کککککککککککککککککاییل کککه جک  کر   بو  را  رسن کیفم انککماخککت س زیککپ 

 کیفم را نصفه نیکه بست. 

 

ی با  ،کککککم ب ت   مش بمنم را جلو کشککککیمد تا قبل افکا ن ا،ککککتی

، ی  ی  از پله ها که از   کنار پایم کا هککککککم با صککککککمای تم تق 

ی افکا .   پایت 
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ی رفکم.    فه  ،ککککککککم  رسی ل شککککککککانیم کشککککککککیمد س از پله ها پایت 

ی را بر ارد که  قویط آ امیس را بر اهکککککککککککککم، خوا،کککککککککککککم ا،کککککککککککککتی

 مدرایلم زنگ خور . 

تکا  رسی خ   سمم بو ، اهکیم  نما د س صمایش را خفه 

 ،کت هیکا بو د. تکا  از  کر د. منکظر 

 

یم  انسککککککککککککم اصککککککککککک   س،کککککککککککت نمار  تا خانوا   اش  ر جریان 

نم.   اتفاقاتش قرار ب ت 

ی را بر ارد که  به پله ی آخر ر،کککککککککککککککیمد، خم هکککککککککککککککمد تا ا،کککککککککککککککتی

 صمای زنگ مدرایلم  سرار   ر آمم. 

 

هکان دور که مدرایلم را از جیبم  ر یم آسر د،  ،کککککم  زس تر 

ی را بر اهت.   ا،تی

صککککککککککمای زنگ گو ر به صککککککککککورت مر  خت    کر ِن   قط  بمسن

 همد. 
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ی را به ،ککم گرفت:   ا،تی

 ک برای هکا،تح

 

ی را با خشککککککم خا  گرفکم. یم تر،ککککککیمد،  یر بر،ککککککم س  ا،ککککککتی

 هاهان مرا قا  ب ذار . 

 

 ک پاها امرسز اینجا ن ست... 

 

 با حوصله به ت پ س ا،کایلم ن ا  کر : 

 ک بله. خو ش منو فر،کا  اینجا... 

 

 جوابش را  ا د: اخا کر د 
ر
 س با بی حوصلیک

 ک نا  سنم منظورتون  یه، ا ن شجله  ارد.. 
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ی حر  از جکله اش را ب دیم، به تنمی از  تا خوا،کککککککککککککت، اسلت 

 کنارش گذهکم. 

 توج  نار د که کیفم با  ه همب  به بازسیش خور .  

 

مسافت ر،یمن تا به   خیابان را هم  سییمد س تقریبا میان 

ی گت  بیاسرد. خیاب  ان ایسکا   بو د تا بکوانم یش ماهت 

 

ی به ،ککککخم   ککک، ماهککککت  هک شککککه ،ککککاشت های یش تا  هار شضک

ی بو  کککه  ی گت  یم آمککم س  قیقککا ،ککککککککککککککککاشککت  س س نیم ظهر پککایت 

صبتش را با پل  های  سبیم  به هم از خوا  بیمار هم  

 . اد

 

هر  ه قمر ما رد اکار کر  تا هکککککککککککککککب را آنجا بخوابم، تر  

 را بهانه کر د تا به آن جا برگر د.  هیکا 

 س نصه هب ب شت  آن جا نکانمد س پمرد تا خانه ما ررزرا 

مرا ر،ککککککککککککککانم، یم توانسککککککککککککککم  لخوریش را از ،ککککککککککککککاوت دو بی 

 بینکان حیس یم کر د. 
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، یخ کر   بو نم  ی س خو د را لعنت  ،کانم از هجود ،وز پایت 

 کر د که  ،کاش های مینا را قرض ن رفکم. 

 

لرایم  ر  س  اغان، آن را غنیکت هککککککککککککککککر د س  قه یشبا تو 

  یکککک  ،وار همد. 

آ ر  نصککککککککککککه نیکه ای به راننم   ا د س از اس خواهش کر د 

 که  ربست برس . 

 

لو  زیا ی  ر کیفم نماهککککککککککککم؛ اما امیمد به هکککککککککککاهابی بو  که 

 مانم. گفت؛ منکظرد یم 

د.   یم توانسکم از اس لو  ب ت 

 

 س تکا،م بی پا،خ مانم. هکار  ی هاهان را گرفکم 

 

د، گو ر اد زنگ خور .   تا خوا،کم، هکار  هیکا را ب ت 
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 ک الو هیکاح

 

 27#پارت

 

ی  گریکککه اش بنکککم آمکککم  بو  س مرا امیکککمسار یم کر  ککککه هیچ  ت 

 جمی ای ل ش نیامم  ا،ت. 

 

 ک کجابی لییلح

 

ح نازان  طور حک تو   راهم. خوبی

 

 صتبت کنم:  با صمای گرفکه اش ،یع یم کر  تا بلنمتر 

 ک لییل بمبخت همد فار کنم... 
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 ،کککککم را به تایه گا  صککککنمه هککککاگر  گرفکم تا سقم  که راننم  

 میمان را  سر یم زنم، به گوهه ی  ر برخور  نانم. 

 

 ک نصه جونم کر ی هیکا... رفکه توی  کاح

 

ه، صککککککککمایش گرفکه بو  س خو  نا توانسککککککککت از هککککککککمت گری

 حر  بزنم. 

 

 افیش نباههبر،م، خماکنه تر  ک ،یع یم کنم زس  

 

ی لیا   هککمد س از راننم  تشککار جانانه ای کر د که با  از ماهککت 

ی  ر  س  اغانش، آنقمر زس  مرا ر،انم.   این ماهت 

 

ی،  خوهکککککککبخکانه لو   اسی  ر کیفم  اهککککککککم س با مقمار ب شکککککککت 

 هتا  کر د. مر  را خو 
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ی هکککککککککککککککاهان،  ر هکککککککککککککککاگر  را باز کر د س اس  ا  با  یمن ماهکککککککککککککککت 

 سحشت ز   از جا لریم. 

 

 ن ا  به ت پ س قیافه اش انماخکم: 

 

ک زس  باش را  بیوفت. فار نانم زس  بر،یم. ا ن  د ترافیش 

 جا   تهران کرجه... 

 

   که ا،کارت ماهیجش را ف ر : 

 ک تو یم  سبی قضیه رسح

 

ی را با   ا  تا پخش س پ  هککککمن موهایم، هکککک شککککه  های ماهککککت 

 اذیکم نانم. 

 

 تلفنکو نکیم . م  جوا  ک هیکا ح
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موهای نسککککککککککککککبکا بلنمش را از با ی   با حالت هککککککککککککککلخکه ای 

ت ،کککفیم س گرمان سرزهککک ش  ام  یم  ککر بسککککه ا،کککت س از ت  ک

 فهکیمد که شجله به خرج  ا   ا،ت. 

 

  ،م  رسی  شم هایش کشیم: 

نهح  یشب با مامان س باباد  شوا  اهکم. باباهم از ککککککک  اغونم 

سن.  ی خوابیمد...  خونه انماخککم بت   توی ماهت 

 

 هکار  هیکا را گرفکم س هکان بوق اس  جوابم را  ا : 

 کمی ها... یم تر،م تو هم تصا   
ر
کککککککککککک تو رس خما آرسد راننمب

؛ بمبخت تر از این بشم.   کمی

 

  قی
ر
 قا چی هم حک شزیزد ارسد باش. بهم م شه ب 

 

نف ککککککککککککککک گرفکککت س مکوجکککه را  رفکجش س حم  صککککککککککککککککککمای لیجر 

 د. بیکار،کان هم
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، آژانیس هم  نبا  ما اسمم. یم خوا،کم اس   ککک صب  که رفم 

د ل ش پکککار،کککککککککککککککککا تکککا این  نکککم رسز ککککه مجبورد برد  نکککازان رس بتی

 هکا ، اسنجا باهه؛ اما خییل گریه کر  که باهاد بیا ... 

 

 یم کر ، از من خوا،کککککککککککککککت؛ هکککککککککککککککاهان هم  ر حاه که ران
ر
نمب

 و . صمای گوهیم را زیا  کنم تا صمای هیکا را بشن

 

کککککککککک ر،یمیم هکا ... نازان زس تر از من لیا   هم تا  کمسنش 

رس ب ت  .   را  یکککه  ککککمسن کیم  لری جک  س جور براش 

 خریمد... 

 

ره ای به  ،کککککککککککککتش ز د س به  ، کی ی با  یمن  شت  ِم ماهکککککککککککککت 

ی اهار   ماهت 
 کر د.   کیلومت 
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د که  یمد نازان افکا   رسی  کککککککککککککککککککککککککک رفکم تا منم  کمسن رس ب ت 

 اگر  راننم ...  ،ت، ه

 

 28#پارت

 

ی مینا  کیفم را زیر پایم گذاهکم. به هیکا گفکه بو د که ماهت 

را قرض گرفکه اد تا به آنجا بیایم؛ اما مینا امرسز ماهکککککککککککککککیجش 

مزاحم خرا  هککم س من مجبور به تکا  با هککاهابی هککمد که 

 یم  انسککش... 

 

 ک  راح م ه  ارس مض  یم کر  نازانح

 

 ... لییل.... یم تر،م ک نه... بمبخت همد

 

 لمی تر کر د: 

شم  منو تو... 
ُ
 ک  کت  چی گفکهح ک
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سع هکککککم س نا توانسکککککم  ر،کککککت  صکککککمای گریه اش،  سرار   ر

مکوجه حر  هایش هود. هیچ حرسی نز د تا  ا آراد هو ؛ 

  قیقه، صمابی از اس نیامم. اما بعم  نم 

 

 . صمای بلنم  نم خانم را هجیمد که لر،کار را صما یم ز  

 هاهان با تعجب به مدرایل  ر  ،کم خت   هم: 

 

 ک غش کر ح

 ک الو الو... 

 

آنقمر با صککککککککککککککککمای بلنم الو الو گفکم که با خر  ی  گو ر را 

 جوا   ا . 

 ک الو... 

 

 با  ،کم، فشاری به ل شانیم سار  کر د: 
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 ک اسن خانم.... 

 

 میان حرفم لریم: 

 . ی هون هست  ی  ککککککککککککککککک از ظهر  که مماد جلوی  ر اتاق  خت  ی  ت 

ن. هکککککا  ه هم نخور ن، فار کنم از فشککککار شصکککمی غش کر 

 نسبم  باهاش  اریمح

 

 لب هایم را با زرانم تر کر د: 

شکوهما   ک من  خت 

 

ای  هککککیکا تو ککککیح  ا  س  ر آخر  لر،کککککار مر   ا  ی ر از  ر

،ککککککککککم، تکا  را قط   ی بتی
بمسن آناه ب ذار ، ،ککککککککککوا  ب شککککککککککت 

 کر . 

 

انمد.  یشککککککککب  د  د های  د را به تایه گا  صککککککککنمه  سککککککککب

 ار صبح، به خوا  رفکم. ،اشت  ه
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 ر   د حم  بکا قر  هم، الکیاد نیکافکه بو . یم تر،کککککککککککککککیمد، 

ن  اهت...  ن هم  باهم. ما رد ،ابقه می ت     ار می ت 

 

بکککه موزیکککش نبو  س مسکککککککککککککککت  را  ر  هکککککککککککککککککاهکککان اهکککل گوش  ا ن

،ککککاوت یم رانم.  نم لیاد به گو ر هککککیکا  ا د س هکه هککککان 

 وا  مانم. بی ج

 

 ا که گذهککککت، با صککککمای زنگ گو ر هککککاهان، حوا،ککککم به 

 اس لرت هم. 

 

   که رسی فرمان ماهیجش را لکیس کر :  

 ک بله... 

 

با صکککمابی که هکککجیمد،  شکککم ابرسبی برایش آممد س اس مکوجه 

 نشم. منظورد 
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ککککککککککککککککککککک کجابی هکککککاهانح  را   ار نیوممیح امرسز بایم لرسژ  رس 

 ر  یمی، باز رفم  سلگر یحتتدیل بمی هاا  شم منو  س 

 

رسی قسککککککککت لیامش گوهکککککککیم نوهککککککککم: بهش قضکککککککیه نازان س 

 هیکا رس ن وا 

 

س گو ر را ،کککککککککککککت صککککککککککککورتش گرفکم س اس با  شککککککککککککم های ریز 

 هم ، نوهکه را خوانم. 

 

سنا ک  یشب بابا از خونه   انماخککم بت 

 

صککککککککککمای خنم  ی   خوهککککککککککش مرا    آزر   تر از قبل کر . 

 کر د تکککا صکککککککککککککککککمای خوش     ر د را از یکککا  
ی بر د س گوش تت 

 خنم  هایش را گوش بمهم. 
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کککککککککککککککککککککککک حقکها  ه قمر گفکم؛ برس جما خونه ب ت  س  م لولت رس 

 خرج ماهینت کن. 

 

، کش مدیش را از موهایش جما کر : 
ر
 با   ف 

 

اگه سقت کر د، با گوهیم آلبود رس برای شرس  یم فر،کم. ککک 

. یم تونسککککم  خو ت توی گوگل  رایو،  یرسز آپش کر   بو د

 هم بفر،ک ش... 

 

 29#پارت

 

منکظر مکککانکککمد تکککا  سرکککار  غر بزنکککم؛ امکککا بکککه جکککایش، صکککککککککککککککککمای 

فریا ش را هککجیمد که به هککارانش  ،کککوری یم  ا  تا به گل 

 ر اری را انجاد نا  هم. ها  ،ت نزننم سگرنه فیلم ب
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شا ی ای از  هککککککککاهان زیر  شککککککککا ن اهم یم کر  تا ساکجش غت 

 من ببینم. 

 

 یم کنم، نا تونم حر  بزنم... 
ر
 ک  ارس  ارد راننمب

 

یح  ک کجا  اری مت 

 

 هاهان،  شم هایش را  ر  ا،ه  رخانم: 

 ک   قتی شکم... 

 

  خوهانه تر از قبل خنمیم: 

 اهکم  ل حک شکه  اهم  س من ختی نم

 

 
ر
 ،ککککککککت زیر  انه ز د س به صککککککککورت اس ن ا  کر د که با   ف 

 جوا  اس را یم  ا : 
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 اسر ی  ارس ها... ا ن نز یش شوار ی هسکککککککم، ت گت  ککککککککککککککککککککک سق

 پل یس هم نز یاشه... برس به  ارات بر   ی ه... 

 

ی پخش هم.   صمای خرچ خرچ خور ن  یپیس  ر فضا ماهت 

 

 کها ک با ُ، له که هسکم، خیالم راح

 

گوهککه  شککم ن اهم کر . از حالِت  ،ککت زیر  انه اد، خارج 

 نشمد س به جایش لبخنم کو   ز د. 

 

ی خنم   ار بو ن، جالب ا،ککککککککککککککککت که هنوز اگر به من   ر شت 

  ر  افه یا هر جابی 
کککککککککککککک ،کککککککککککککککابقت را هکرا  زبی ب دینم؛ هک ک

نگ حر  های بی 
َ
 یم  ایم، بتث  اری  اس را ل ش باشککم س ت

خوبی هایش ب سککککبانم س مماد تعریِه ملکه بو نم ا،ککککا،ککککم، 

 را کنما 
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 یمار همی... ک برس پ ، معلود ن ست امرسز از کمسد  نم  ب

 

ی را مکوقه کر :    ر  نم قمیم  شوار ی ماهت 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک تو سه معلومه از هر س  نم  بیمار هککککککککککککککمی، ا نم  ی ه 

 جابی که خوه ل موه ل زیا  ریخکها 
 مجر ی س رفم 

 

 آخر  زهرش را ریختا پ ی شقم  ای... 

پش را با  کر  س با   لر،ککککککککککککیم؛ " 
ُ
ن اهش کر د که خنمیم س ل

  یهح "

 

رسی تا،ککککککککککککککه تکان  ا د که لبخنمش ب شکککککککککککککت  کش ا از  د ر 

 آمم. 

 

نا خوا،ککککککککککککککککم فار کنم بکککه ایناکککه مکککا ر  کککارس اصککککککککککککککک  از من 

ی   خوهککش نا آیم س حم  زمان از ساجکان مماد به من گو ر
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کککککککککککککک  ر انکککه اش کر   کنم سگرنکککه اگر پکککای پ ک
ر
  ککککه خو  زنکککان 

ش 
ُ
ک کش زیا ی  خت  َ ککککَ ککککش من هسککککککم؛  ون ِپ ک بلغز ، مقضک

 ا،تا 

 

ی نجآر  م را رسی لبه ی لنجر  گذاهکککککم س  ارس با انرژی  ب شککککت 

 جوابش را  ا : 

 ک من هک شه خو ر زیر  لم ز  ا 

 

س بککا صککککککککککککککککمای بلنککم خنککمیککم.  لم گرفککت، آنقککمر کککه  د را بکه 

ت مخاله  رخانمد تا جلوی هر قطر  اهکککککککش احککاه ،کککککککک

د.   را زس تر ب ت 

 

 ی ری   ر حاه که  سرار  ی موهایش را یم بسککککککککککت، ن شککککککککککت  

 ز : 

ککککککککککککککککککک پیس ا نم خو ر زیر  لت شرس  به پا کر   بو  که لییل 

 رس د ق  ا یح
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 30#پارت

 

،کککککککککککککککاوت  کککارس مرا بکککه فار انکککماخکککت. بکککه فارهکککای خییل بکککم 

 انماختا 

  زیر  ه  اهت که من نفهکیمدحِب آنق
 مر بی خیا  س خو ر

 

 ه قمر خر هککککککم  اد که بر  تا لب هایم با  آمم  س خو د  

 ه نفهکیمن، ز   ادحرا ب

 

ی  ا  تا بوی تنم ا  لمی که به  هکککککککککککک شککککککککککککه ،کککککککککککککت مرا  ا پایت 

سن رس :  ی بت   لبا،ش یم ز ، از ماهت 

 ک فع  بایم برد. خمافظ
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جوا  ،ککککککککککککککوالش را بمهم س من هککککککککککککککمیما منکظر نکانم تا  ارس 

 اش 
ر
میل  اهکککککم تا جوا  ،ککککوالش را با زران  رازی هک شکککک 

 بمهم... 

 

 ک ناراحت همیح

 

ا  انماخکم س با تکان  اِ   د، بی اهکیت بو ِن حر  ه بهککان

 هایشان را نشان  ا د. 

 

بککه گو ر هکککککککککککککککیکککا زنککگ ز د بلکککه لر،ککککککککککککککککککار  سرککار  جوابم را  

ی نشم.   بمهم؛ اما ختی

 

، تخت گاز تا بیکار،ککککان رانم س حم  ب عم از لر اخت شوار ی

بی خیا  آن هکککم که صکککبتانه نخور   ا،کککت س من از  یشکککب 

ی نمارد. تا به ح ی  ا  میل خور ن  ت 
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تنها که یم هکککککککمد، حم  نا توانسککککککککم یش لیوان آ  بخورد. 

ی برای خو د  ر،ککککککت کنم س این اس   ی میلم نا کشککککککیم تا  ت 

 ،و  من بو ا  ماجرای جمابی یش   

 

هر س با ظاهری آهکککککککفکه سار  بیکار،ککککککککان هکککککککمیم. از لر،ککککککککار 

 هکار  اتاق هیکا را لر،یمد. 

 

ا هکککککککککم تا منکظر دش بو  س فرصکککککککککت نآ،کککککککککانسکککککککککور خییل هکککککککککل

 بکانیم.  ر ساق  هاهان تتکل صتی نماهتا 

 

 اد، صککککککککککککککتی کر ن را خو  یا  گرفکه 
ر
تا به این قسکککککککککککککککت زنمب

 بو دا 

 

یلش خاموش بو  س تا خو  صککککککککبح هککککککککب هابی که گو ر مدرا

ی نظر  به جکله تاراری زن گوش یم  ا د؛  ،ککککککککککککککک ا  مشکککککککککککککت 

 خاموش یم باهما 
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 که یم جا،ککککککککککت اسح کجا،ککککککککککت ک ککککککککککخاموش یم باهککککککککککم س ک

دا   گفت؛ اگر یش  قیقه ختی حالت را نم ، یم مت 

 

نح نکر  س رفت... 
َ
 کو ُمر 

باهکککککککککم که نکر  س از حا  بایم فار قرارهای نصکککککککککفه نیکه اش 

ی از اس بمهما   هایم ک  لیما هو  س ختی

 

هککککککاهان  ر را بسککککککت س کنارد رسی صککککککنمه نشککککککسککککککت. هککککککیکا 

ز   یککککککککمن نککککککککازان را هککم بککککککککه خککوا  بککو  س از ،ککککککککککککککککککککم  اجککککککککا

 هی امامکان نما نم. 

 

ن ا  به هککککککککلوار  س خ  هککککککککاهان انماخکم. نا  انسکککککککککم که 

 هنوز رابطه اش با پمرش هارآ  ا،تا 
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رسز بهت  یم هککم؛ اما لجبازی پمرش باشث اس ککاع  اریش هر 

 کوتا  آممِن هاهان هم نا هم. 

 

 ک قضیه  یه که بابات باهات  لا افکا  ح

 

 هایش را به هم  سبانم: ه  ،ت هر س ک

 ک خصومت خانوا گیها 

 

  شم غر  ای رفکم: 

 ک  ام  مکوجه همدا 

 

به صککککککککنمه اش تایه  ا  س به لر،کککککککککار خوش قیافه ای که از 

 ان یم گذهت،  شک  ز : مقابلک

ح ا پیس  را ازد ،وا  یم کمی  ک خو ت یم  سبی
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ره ی متکا به هانه اش ز د:   کی

ا راج  به ش   قت به هیکا،تحک نان شو ی

 

 جوابم را نما  س از جایش بلنم هم: 

کککک یم خواد برد با  کت  نازان حر  بزنم، ببینم مرخص م شه، 

یکش بیکار،کان تهران..   امشب بتی

 

کراهش رفکم س اس ب شت  از من صتبت کر . جوری من هم ه

 از  انشکککککک ا  معرسسی 
ر
که هککککککش کر د، تخصککککککصککککککش را به تازب

ی  را بایم  ر  ،ککککککککککککککککور شکلش گرفکه ا،کککککککککککککککت س مطب  اهکککککککککککککککت 

 ب ذار . 

 

یم  انسکککم که به خادر هککیکا لزهکک  خوانم  بو ؛ اما پیس از 

جنجککککاِ  بعککککِم  رککککازیش،  انشککککککککککککککک ککککا  را رهککککا کر  س بککککه حر  

 هی ایس گوش نما . 
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مککمت دو بی ایسککککککککککککککککت کککه ل ش  ککارس بککه شنوان درار  ککار یم 

کر . هیچ سقت نفهکیمد  قیقا  ه ا،کککعما ی  ار  س ش قه 

ه   ستا هر سقت هم یم گفکم؛ ش قه ات   ستح اش ب

 یم خنمیم س یم گفت؛ هیکا... 

 

 31#پارت

 

آنقمر اس ککککککککککاع بیجشککککککککککان بم هککککککککککم  بو  که خانوا   هککککککککککان یم 

هکککککاهان  ،کککککت به بی آبرسبی بزنم. هکه یم  انسکککککتنم تر،کککککیم، 

که  ه  له خریسکککت، این را سقم  ثابت کر  که با کت هکککلوار 

 آمما ر،ا به مرا،م شرس  هیکا 

 

 ک  کت   ه قمر مشکل نازان جمی هستح

 

 کت  که مر  نسککککککبکا مسککککککمی بو ، لرسنم   ،ککککککتش را به  ،ککککککت 

 لر،کار پذیرش  ا : 
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گفکم که اس اشش خدره. خییل خدره ککک من به ما ر نازان هم  

ککککه زس  فهکیکککمیکککم، من فق  تشکککککککککککککککخیص بیککککاری  ا د. نا 

  سنم حم  توی این ،ن، امکان شکل هست یا نها 

 

 م شه اگه شکل نشهح جمی ک پیس

 

  ش را تکان  ا : 

 ک مکانه... 

 

بعم از یش ،کککککککککککککککاشت، با خر  هکککککککککککککککیکا به هوش آمم. ترجیح 

س تر به  اغش برسد. با  ا د، هککککککککککککاهان را فع  نبینم س من ز 

سع هکککککککم س لر،ککککککککار با اخم  سرس د به اتاق، گریه اش  سرار   ر

 ن اهش کر . 
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کر ن ِ د از اتاق قمد به جلو بر اهککککککککم س لر،ککککککککار بعم  ش  

 خارج هم. 

 

 ک شزیزد... 

 

  ش را به ،ینه اد  سبانم: 

ککککککککککککککککککک لییل اگه پار،ککککا بفهکه، خون منو توی هکککک شککککه یم کنها به 

 با  بهانه هست. انماز   اسی  ن

 

  ش را از ،ینه اد فاصله  ا د: 

ککککککککککک غل  کر  . تو ب شت  از  س،اله که به دور قانوبی نازان رس 

ا   به  پر،م  گرفم 

 

 یش را پشت گوهش انماخکم: هامو 

یکش تهران.   ک مو دع نازان هم جمی ن ست. زس تر بایم بتی
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د ر،انم س با احکیاط از لو،ت  ،تش  سن  ،تش را به ِ ُ بت 

 کشیم. 

 ک بایم برد ل ش نازان.. 

 

ی بیایم. پالکدیش را رسی هکککککککککککککککانه   کاش کر د تا از تخت پایت 

را بسککککککککککککککککم س اش انککماخکم س از اتککاق خککارج هکککککککککککککککککمیم.  ر اتککاق 

 مکوجه هیکا همد که هاهان را  یم  ا،ت. 

 

هکککککککککککککککاهان از جایش تکان نخور . هکککککککککککککککیکا با اخم های  رهم، 

ی   آسر :  ،ککا  را از رسی مچ  ،تش پایت 

ح  ک تو اینجا  یکار یم کمی

 

ن اهش را تا  شککککککککککککککم های من ا امه  ا . به هککککککککککککککاهان ز  ز د 

 بلکه از آن بهانه های مزخرفش بیاسر . 

  

 اس نز یش هم:  ی ر به  هیکا قمیم
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 ک نشجیمیح

 

 ،ککت به جیب هککم س با هکان ژ،ککت خو  انه اش، جوا  

  ا : 

ح م ه من با شث بیو  ککککککککککککککککککککککککککککک تا ب یم خوای با من   لا با ر

 همنت هسکم یا من هوهرت رس کشکمح

 

ی بککککککه هکککککککککککککککیکککککککا  تکککککککاد این مککککککمت، هکککککککه را از تسکککککککککککککککلیککککککت گفت 

آسر  که بازخوا،ککتیم؛ اما هککاهان، هکه رسز به رسی هککیکا یم 

  ی ر پمرایم سجو  نمار ا 

 

  ،تش را بی اهکیت  ر هوا تکان  ا : 

ک اص  اگه پمراد رس هم کشکه بو ی؛ بازد نا خواد ببینکتا 

س هل  اسممی که چی بشهح من اینقمر بمبخت همد هل  

ح  که تو بخوای  ککم کمی
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زیر  شکککککککککککا به صکککککککککککورت    هکککککککککککم  ی هکککککککککککاهان ن ا  کر د. 

 از این حر  ها یم هم. اس اع  اهت، جمی تر 

 

کککککککککککککککک ن ران حر  مر د نباش، هنوز منو به ا،م برا ر هیکا یم 

 هنا،ن نه خادر خوا ا 

 

 32#پارت

 

 لوزخنمی ز :  

 ک برا رح برا ری که از اسلشم  شکش  نبا  خواهرش بو  ا 

 

د.  لبم را گزیمد. نا توانسکککککککککککککم در  هی امامشککککککککککککان را ب ت 

ی زیا ی جز ش قه هاهان نا  انسک  م.  ت 

ی به من      ر خانوا  ، نا یم  گرفکه یم هکککککککککککککمد س هیچ ختی

 نا ر،انمنم. 
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 ش بیا  اینجاا ک بایم پیس به  ارس یم گفکم تا از ک 

 

فاصکککککله اد را با هکککککیکا لر کر د س هکککککانه هایش را به نریم لکیس 

 کر د: 

 ک هیکا لطفا.... 

 

یش قمد کو ش به جلو، مصککا   با ،ککینه به ،ککینه هکمنش 

 هم. 

،  رگت  قمیم بمن هم  ه جلو بر اهککککککککککککککککم تا قبل هر ساکج کککککککککککککککر

فر  اس را  ر یم
ُ
 ماجرا هککود. هککاهان با ن اِ  از با  به پاییجش، ک

 آسر . 

 

سن فر،ککککککککککککککککککا  تککا جوا   نککمان  نفیس ح یس هکککککککککککککککککم  اش را بت 

، بمهم که خو د را میانشان انماخکم:   هامی

 ک  افیه ب ه ها... 
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م را با هککمت پیس اما  ،ککک  ،ککتش را گرفکم تا شقب تر بیایم؛

 ز . 

 

به قمری از این ساکجشکککککککککککککککش مکعجب یم هکککککککککککککککود که یش قمد 

 شقب تر یم رسد.  ش به ،ککم یم  رخم: 

 غت  تو یم تونه به این ختی بم ح خدره گفکم من    کککککککککککککککککککککککککککککک ب

 خو ر از هاهان نماردا 

 

 هانم را باز نار  ، صکککککککککککمای بلنِم هکککککککککککاهان  ر میان راهرس یم 

 لی م: 

ت نهح ا ن ساقعا من م ککککککک یم بنمی  هنت رس یا  هم تر از  خت 

 هسکمح

 

ن ا  لر،ککککککککککککککککار هکراِ   نم بیکار به ،ککککککککککککککککت ما برگشکککککککککککککککت. با 

، هانه ی هیکا را لکیس کر د:   ناراحم 

 ک بیا بریم گفکم... 
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از جایش که تکابی هم نخور ، هککککککککککانه اش را هکرا   ،ککککککککککتش، 

رها کر د س پشت به هر سهان به ،کت خرسچی راهرس، قمد 

 بر اهکم. 

 

 بعم از قمد  سمم، مکوجه حرکت هاهان س تهمیمش همد: 

کککککککک لییل خو  یم  سنه که من  ه قمر یم تونم  هن لم باهم 

واله ات که  اری کنم  ارس بیا  هککککککککککککککککا  تا  س تا  ری سری ح

کنککه کککه  را ب ککه ای کککه بیکککاری قلمی  ار  رس بککا خو ت این 

سر اسن سر یم بری س نا فها فشکککککککککککککککار هوای اتدرو  مکان 

ی بمتشا   به کشت 

 

خو ش را به من ر،انم س هر س از مست  سرس ی راهرس، خارج 

 همیم. 

 

با خر   ار خو ش را کر . تنها  اری که توانسکم انجاد بمهم 

 قب نازان باهم. این بو ، مرا
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از اس بعیم یم  انسکککککم که تا این انماز  با لجبازی هککککیکا، کینه 

 به    ب ت  . 

 

کان یمنش ن ذهکه ا،ت که از ههنوز  نم  قیقه هم از ر،

سع به تخلیه شصبانیتش یم کنم:   اس ،  ر

ا فار کر ی  ککککک تو خییل غل  کر ی که   خو  تصکیم گرفم 

 خییل حالیکهح

 

ره ای  نم قمد به جلو بر   اهکت س با ان شکت اهککار  اش، کی

 به    اس ز : 

 ک آر ح خییل حالیکهح

 

ل  ا د س با  شکککککم ا
ُ
برس فهکانمد نازان را به ،ککککککِت هکککککاهان ه

 که زس تر از اینجا برسنم. 
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سع  یم خوا،ککککککککککککککککم بککه هر دریق  کککه یم هکککککککککککککککو ، این بتککِث  ر

نشککککککککککککککککم  را تکککاد کنم کککه هکککککککککککککککیکککا، آتش بککه جککان اس انککماخککت. 

 ل ش را... تا خرخر  اش را... ،وزانم تا ق

 

 خو ت رس ن ه یم 
ر
ککک به تو ررظ نمار . تو اگه بلم بو ی زنمب

  اهم  بمبختا 

 

جلو برنککماهککککککککککککککککککه اد کککه پشکککککککککککککککیکککان از  را هنوز بککه آن ی  پککایم

ر 
َ
بو نم، شقککب گر  یم کنم تککا هر ککه  یعت  از میککاِن بتکث  

 رسد که صمای حرص ش به گوهم یم ر،م: 

 

یش جرمت  هم که با خو ت اسر یا فهکیمی مهریه اش ک  ر

د س نازان  رس گرفکه، گفم  جا ننه باباد از زن برا رد لو  یم گت 

 تیغ آر حرس یم فر،کم زیر 
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گوش هایم ،کککککککوخت، هکککککککعله اش، گرد س ،کککککککوزان نبو ، یخ س 

لغزنم  که باشث  انه  انه همِن لو،ت بمنم یم هم. ن اهم 

ش یم افکم. از سرای هانه ی هیکا به  شم های  
َ
 بی حالت

 

یس  خککِ  نکک ککککککککاهککش نککا  یککککککککمد، جککز 
هککیککچ پشککککککککککککککککیکککککککککککابی  ر پککَ

 شصبان ت... جز را ی از  زانمنم. 

 

آسر  س بااهار  ای به رفت،  ،تش را با  ن اهم را به خوبی گ

 من، حرفش را ا امه  ا : 

 

 ک این خو ش هکه پایه های زنمگ ش یم لن ها 

 

 33#پارت
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، به یش،  س، ،کککککککککککه س.... متکم به انما
ر
ز  هکککککککککککش ،کککککککککککا  زنمب

صکککورتش کدریمد.  ،کککم  را به صکککورتش کدریمد که  ی ر بایم 

 فار  رآسر ِن حلقه اش باهما 

 

نن ا  ها،  شککککم ه ر    ا، تکاد اکسککککت 
ی موجو   ر هوا، صککککمای تت 

ر کککککه... هککککککه هکککککککککککککککککککان  ر یکککککش لتظکککککه  آمبو نیس، جیغ  خت 

 خاموش هم.  ر یش لتظه نفیس هایم به خیس خیس افکا . 

 

با  نیاسر  تا جای ،ککککییل را لکیس کنم. فارش  ،ککککتش را حم  

را هم نا کر  که پایان  س،ککککککککککککت  اهککککککککککککتنکان به این جا خکم 

 شکککککه اش... که  اقو هکککککو  بر هکککککو ... که ،کککککنگ هکککککود بر هککککک

 رسی زخکم.. 

 

 با تکاد حا  زار، این بار را با قمرت فریا  ز د: 

 

 اد یم لن ه س شاهککقم هککمیح یم لن ه 
ر
ککککککککککککککککک من پایه های زنمب

،کککککککککه اسن ،کککککککککه رسزی که لیماد نا کر ی،  ل هکککککککککهر رس که سا
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ح یم لن ه که هککککککککککککش ،ککککککککککککا  باهاد  بسککککککککککککیا کر ی تا لیماد کمی

 کر یح 
ر
 زنمب

 

قب کشککیم  هککم. قمرتم را ب شکت  کر د س به ،کککت شهککانه اد 

 با هکان صمای جیغ  ار، بلنم لر،یمد: 

 ک آر ح

 

نفسش را رها کر . هیکا  ،کانم را بی خیا  هم،  ،ت  سر 

اما خییل سقت   کرد انماخت تا قضکککککککککککککککیه را فیصکککککککککککککککله بمهم؛

 ا،ت که زسر هی ایس به من نا  ررم. 

ی ن ه   اهکم.  پاهنه ی کفشم را متکم تر بر زمت 

 

ا  ی  ک صمات رس بیار پایت 
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زیر  شکککککککککککا ن اِ  گذرابی به ادرا  انماخت.  ر جای خلوب  

اِ   امل به م شکککککککککککغو  بتث بو یم، تنها ن هبان سرس ی، ا ر

 ما  اهت. 

 

 به 
ر
توج  به مقنعه افکا   اد نار د س با شصکککککککککککککککبان ت،  ن 

 موهایم ز د تا از جلوی  شکانم شقب رس : 

ا  یم توبی بهم  ی، هرچی از  هنت بیککککککک فار کر ی د قم  ا

ح فار کر ی هنوز  س،تت  ارد س برای  س،ت  اهتنم، 
ر
ب 

  ی بهت نکی محهی

 

 انماخکم س بی ش قه، مقنعه اد را 
ی  ،کککککککککککککککم را با هککککککککککککککمت پایت 

 از موهایم به صکککککککککورتم 
ر
ب رسی  د برگر انمد. ن اهش با خت 

برگشککککککککککککت س با قمیم که به جلو بر اهکککککککککککککم،  شککککککککککککم هایش به 

 می به  ،کم ر،یم. تن

 

فار یم کر ، جابی برای ،ییل جمیم  اردح  هنوز که  ،کم 

گونه اس، مرا یم ،ککوزانم. مرا یم کشککم که اس س اثر قرمزی رسی  
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 ز د، به حرمت 
ر
را ز د، بم ز د... به حرمت هش ،ا  زنمب

تکاد کو ب تا جوانیکان که آرزسی باهم بو ن را  اهکککککککککککککککتیم س 

 حا ... 

 

، صککککککککککورتش  مد که صککککککککککورتم  ر آنقمر نز یاش هکککککککککک یش سجمی

 قرار گرفت: 

 

فت کککککککککککککککککک اگه  س،ککت  اری افکخار بزرا زنمگیت س د ق هکک 

ت رس هکه باختی بشکککککککککککککککن،  زد ن سکککککککککککککککت که ،کککککککککککککککُ له رس  ی ان ت 

ی س بهش بباها یه زمابی اگه باباد  د  باخو ت به ک ش بتی

 ا  یم ز ، تو رسی بککابککاد هم سایک سککککککککککککککککککا ی س رابطککه شکو س 

 رس هارآ  یم کر ی مکر ا برا رزا گیت 

 

 هان باز کر  تا جوابی بمهم؛ اما ان شت اهار  اد را به ل ش 

 مد:  سبان

 ک ه ششش
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 ،کککککککککککانم را به یقه کا هککککککککککم  ی  بافت  خاب ش ر،ککککککککککانمد س 

هکان میان، زنجت  گر نبنمش را به زیر لبا،ککش فر،کککا د س با 

 لبخنم کو  ،  هانه های مر انه اش را لکیس کر د: 

 

منها ریم کک ب ذ  ه  ه قمر بم همی س هکه اش هایم تقصت 

 

ان بعمی، یخ بار  از کنارش گذهککککککککککککککککم، هکککککککککککککککبیه به برسی که با،

 بسکه ا،ت. 

گذهکککککککککم س غصککککککککه ی  چی صککککککککورتش را خور د، غصککککککککه تب 

 همیم بمنش را خور د... 

 سرککار  حککالش بککم ا،ککککککککککککککککت،  سرککار  بککا موهککای خ یس  ر ترا  

من، غصه خور اس نشسکه ا،ت س  ماخور   ا،ت.  سرار  

 هم  اد. 

 

 34#پارت
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مرِ  ن هبان تا خرسچی  ر حیاِط بیکار،ککککککککککککککککان با ن اِ  خط ش 

 هکراهیم کر . 

 که  ،کم را رسی مانکدیم کشیمد. 

 بخردا 
ر
 ،وزهش  م نا هم.. بایم پکا  ،وخک 

 

 ها ن ا  کر د س ذهن  
ی تا ر،کککککککککککککککیمن به   کو ه، به ماهکککککککککککککککت 

ین قسککککککککککککککت مغزد آهکککککککککککککفکه اد را م اله هکککککککککککککم  به گوهکککککککککککککه تر 

 فر،کا د. 

 

حا  سقت فار به اس ن سککککت، حا   ،کککککم یم ،ککککوز  س هکککک ش 

 قلبم... 

 

 هاهان مکوجه اد هم. 

،کککککم؛ ی بر اهککککت تا ،کککککواه بتی اما اهکیم   تایه اش را از ماهککککت 

 ه ،کت  ر هاگر  رفکم. نما د س به جایش ب

 ن ا  به نازان کر د. 
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ا،ککت. کیفم  رسی صککنمه نشککسکککه س  گرد، آبجبات  در ش

 م: را از نز یِش پاهایش بر اهک

 

 ک خو د بریم گر د تهران... 

 

 ،ککککم را رسی گونه ی نازان کشکککیمد س با ته مانم  ی لبخنمد 

 لر،یمد: 

 

 ک خوبی خالهح

 

ی  ککم کر  تا بنم کیفم را از  س  ر پایش ازا  کنم  ر هکان حت 

 آبجبات را نشانم  ا : 

 

 ک شکو هاهان براد خریم  ها... 
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سن آسر د. هامو   یش را نوازش کر د س  د را از لنجر  بت 

 

 ک کجا یم خوای بریح ،اشت رس  یمیح

 

جوی آ  را ر  کر د س بی تفاست به حرفش به ،کِت خیابان 

 اصیل رفکم. 

 نامم را مماد صما یم ز ؛ اما نا هجیمد. 

 

 جز یش  ی  لکات لی یم  به لیله ی ن ا  اس، نا هجیمد. 

  لن محگفکه بو ؛ یم

 

به  ،کککککککککککککککت هایم ن ا  کر د، نا لرزیمنما به پاهایم  شکککککککککککککککم 

  سخکم، نا لن یمنم... 

 

  موزیِش ماهککککککککککیمی که از کنارد گذاهککککککککککت، به یا د  صککککککککککمای
ی تت 

 آسر .. 
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 قیقه هابی که با  رسش کنارش قمد بریم  اهککککککککککککککککم س از ذسق 

ی یم انماخکم تا ن اهش نانم.   بو نش، مماد  د را پایت 

 

 همی  همی س مغرسر "اینقمر  سر 

"  کور همی، ششقکو نا بیمی

 

سن کشککیمد س ته مانم  ی  مدرایلم را از میان س،ککایِل کیفم، بت 

نکم را ک  خریِم بلی  به ،کت تهران کر د.   اینت 

 

ایسکککککا د. را،ککککت س با  ا انتنا به ،کککککت بیکار،کککککابی که آن 

 ،کت خیابان قرار  اهت. 

 

یش..  بکه ن ران ش .... بکه  س ،ککککککککککککککککه امیمسارد بکه اس... بکه لی ت 

ن انشا  صم حر 
 
 های ل

 

ح  "آخه با هرب غت  من حالت خدره، یعمی چی
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ا"  فر ای خو ت چی م شه، حا  امرسز من هی ی

 

ی ها به تنمی یم گذهکککتنم  ان ار مسکککابقه ی راه ا،کککت. ماهکککت 

 س ک  به فار من نبو ... 

 به فار  ،م  که تا ا،کخوان یم ،وختا 

 ش نشم  ا،ت حا ... نا آمم.... سقتبه فار اه  که 

 

ی جلوی پایم مکوقه هککککککم س آخرین ن اِ   امیمسارد یش ماهککککککت 

  ر  اله ی گونه اش افکا ... 

 

 35#پارت

 

ی هککمد س یا د رفکه ا،ککت که  ی ر لو  نقمی  ر  ،ککوار ماهککت 

 کیفم ن ست. 

 

ی یش ، ِد نیکه لنهان، جوا   ا د.   ، د راننم  را با ،ت 
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س لیا   هکککککککککمن س هررار که مسکککککککککافر هم ،کککککککککوار میان را ،  نم 

 راننم  از من یم لر،یم؛ مقصم کجا،تح

 

 فکم؛ جهنما بلمیحیم گ

 

این آش س  ش  بلم نبو  س   تکان یم  ا  که معلود ن ست،

 ِ ش ا،تح 

یم خنمد به افکاری که یش  ی از خادرات را با  یم آسرنم 

سن یم ریزنم.   س از  شم هایم بت 

 

مد س را یوبی که هکککککبیه برفش های هککککک شکککککه  سکککککبان د را به 

ی جابی تلدیزیون قط  س سصکککککککککککککککل یم هکککککککککککککککم، با صکککککککککککککککمای مجر 

 گرفت. 
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نقطه های ریز س  رهکککککککککککککککِت  مپ ها را با  یمی تار یم  یمد. 

قطر  ها با فاصکککککله ی دو بی ای یم افکا نم س تا که  ،کککککِت 

 ،وخکه اد، پخش یم هم. 

 

وا،ککم  را پخش بعم از احوا  لر  مجری، آهنگ های  رخ

 یل س ها ... کر ن. ی  پشت آن ی  مت

 

ین هککککم س  ی قبلش از من معذرت خوا،ککککت راننم  سار  پکپ بتی

 که مکان ا،ت تا ر،یمن به مقصم،  یر هو . 

 جهنم را یم گفت... 

  یر هو  یا زس ... جهنم بو   ی ر... 

 

    همیم یواش یواش

 رابطکون نفیس نماهت

 گفم  براد قفیس نباش
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  ی راننم  با موزیش قایط هکککککککم س  شکککککککم هایم خنم صکککککککمای

 خطوط خنم  ی فامیل را یم  یم. 

 

ککشکو س  خت  شکو  ر آ،ککککان بسککککه هکککم   یم گفکنم؛ شقم پ ک

 ا،ت... 

 بی بو  
ُ
کماد آ،ککککککککککان بو  که زس  ابری هکککککککککمح آ،ککککککککککان ما ق

  ی ر... 

 

  سر همیم از اسن هوا

ی ما ی نکونم  بت  ی   ت 

  را رفم  از  ،کمح
ر
  اش ب 

 

 36#پارت

 

ی ن ککککا    ،ککککککککککککککککم را حککککائککککل  د کر د س بککککه  ککککارگر پکککککپ بزنت 

 م ،  ر حا  تایپ  ر گوه ش بو . انماخکم. با خن
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 د را به ،کککککککککککت مخاله  رخانمد. راننم  اتدرو ، لو  را  

به  ارگر  ی ر یم  ا  س مر ی  ی ر به زن بار ارش  کش کر  

 تا به ،کت  ،تشوبی برس . 

 

 ت، تنم از جا لریم. راننم   ر را متکم بس

 

 ک خانم مسکقیم بردح

 

جلو بر د تا به  صککککککککفته گوهککککککککیم را رسهککککککککن کر د س  ،کککککککککم را 

 آ ر  ن ا  کنم: 

 

 ک منو بر،ونیم اینجا... فق ... 

 

قبککل از ایناککه  ش بککه ،ککککککککککککککککککت جلو ب رخککم،  سرککار  ن ککاهم 

 کر : 
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 ک بلهح

 

صککککککککککککککککمای موزیککش متیل ای کککه پخش یم هککککککککککککککککم را  م کر  تککا 

 تر بشنو .  صمایم را راحت

 

ک م شه هکار   ارت بمیم، من کرایه اد رس ا ن  ارت به  ارت 

 کنمحیم  

 

جش نبو ، 
ُ
 س   ک

ی پشم   ی تکان  ا  س با بوق هابی که ماهت 

، از  ی  نم  را جا انماخت س سار  خیابان هکککککککککککککککم س  ر هکان حت 

  اهتی ،  ارت ،یا  رن ش را نشانم  ا . 

 

ی را لر اخت کر د س هک ان لتظه برایش، لیامش کرایه ماهکککت 

 . ساریزی آمم 
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کوتا ،  سرار    ن اِ  کوتا  به لیامش انماخت س با تشکککککککککککککککار 

 آ ر  را لر،یم. 

 

ین مخلوط هکککککککککککککککم  بو  به خیابان  ی  ر ،کککککککککککککککاوب  که با بوی بتی

 رسهن  مرکز ههر ن ا  کر د. 

 

یککش  ی از رسزهککایم را  ر خیککابککان هککای رهککککککککککککککککت، گککذرانککمد. 

،ککککککککککککککککککانککک ان از من راج  بککه  ککارس یم رسزهککابی کککه نصکککککککککککککککِه  بت 

تا  لر،کککککککککککککککیمنم، پشکککککککککککککککت تلفن از قمد ز ن هایم با اس یم گفکم

  لشان آ  هو ... 

 

لوزخنککمی ز د س  د را جلو بر د، ل شککککککککککککککککانیم را بککه تایککه گککا  

صککککککنمه راننم   سککککککبانمد که هکان  قیقه، صککککککفته گوهکککککیم 

 رسهن هم. 

 

خ  اصکککککککککیل اد را غت  فعا  کر   اد تا هکککککککککیکا س هکککککککککاهان زنگ 

 زننم. ن
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 تو ی  نماهکم بمهم. 

 

خییل یم گفکم؛ هکککککککککککککککوهر ،ککککککککککککککککابقم، جوش  مهریککه را یم زنککمح 

ا،ت ی  زیبا،ت... اشجا  ان ت 

 

 37#پارت

 

خطوط هککککککککککککککککار  ها میان ذهنم  رخیم س به نامش ر،کککککککککککککککیم. 

  اش هکار  اد را پاک کنم. 

 آنقمر به صفته گو ر ز  ز د تا تکا  قط  هم. 

 

ا  ن ذهکککککککککککککککه بو  که با هنوز  نم  قیقه از قط  هککککککککککککککمِن تک

  ،  شم های بسکه اد را باز کر د. آممن لیام
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 س ه،   ککککه خکککاموش هککککککککککککککککککمن را لکیس کر د، امکککا هککککان بکککا 

 قیقه، لیامش  سمش هم ر،کککککککککککیم. بی خیا  بم قلق  کو  انه 

 اد همد س  اش لیامش هایش رفکم. 

 

 لم به جای معذرت خوا  با یش جکله مزخرفش، مشکککککککت 

 هم. 

 رفم  لییل" ح کمسد گوری" حالت خدره

 

ر   آهککککککککککککغاِ  رس 
ُ
ی لوزخنمی ز د، با ان شککککککککککککت هککککککککککککسکککککککککککککم، خ

 صفته را گرفکم تا لیاد  سد را بخوانم: 

" برگر  بیکار،کککککککککککان. تا نیای برنا گر یم تهرانا هککککککککککیکارس از 

 ن رابی کشم   خت   ی  له خر.."

 

قبل ایناه صکککککککککککفته گو ر را خاموش هکککککککککککو ، لیامش  ی ری 

....  ارت  هم  ککککککککککککیکه ی غرسلنم  هایش کر " فر ا میاد  فت 

  ارد"
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ه ن کککککا  کنجککککککاس مر  راننکککککم ، بکککککه خنکککککم  افککککککا د. بی توجکککککه بککککک

 خنمیمد. 

 یم خوا،ت به  فت  بیایمح که  ه ب دیمح 

 که  ه بخواهمح حرسی  اهتیمح

 مانم  بو ح با من  لن ان،  ه  اریح 
 بتم 

  ه صناح مرا یم هناختح

 

سن تر ان شکان یخ ز   اد را از آ ی بلنم لبا،م، بت  کشیمد   ،کت 

 تا برایش حر  هایم را تایپ کنم. 

 

م از ممت ها، حا  یم خوا،کککککککککککککککت به متل  ار من بیایمح بع

  متککککل  ککککاری کککککه بککککه فککککاصکککککککککککککککلککککه لنا  قیقککککه، رس بککککه رسی 
 فت 

 ا،کو یو قرار  اهت س اس هی وقت به  یمنم، نیامم  بو ... 

 

ی کر د س    به  ر   یا ز د: حر  هایم را با  پایت 
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یح ان ککار ب شکککککککککککککککت  از من نیککاز  " یم خوای مهریککه رس پیس ب ت 

بهشا تو هیچ آهنابی توی ،اخککون رس به رسبی متل  اری 

ا من   ارت نماری... هکون دور که یط این ممت نماهکککککککککککککککم 

 از جابی که تو هسککم   سری 
خییل ،ککیع یم کنم که  ی ه حم 

  کنم. پیس به ،کککیع من،  کش کن؛  ون هکه پایه های
ر
زنمب

 تو رس هم زخا کنه."
ر
 من یم لرز ، مکان آسارش، زنمب

 

 38#پارت

 

 

پاهکککککککککککا با بهانه هایش، هیچ را ی اد نا کر . نا توانسککککککککککککم 

ی تنمی بایم جایش را  یش  رصکککککککم به این فار کنم که به هکت 

 شوض کنم. 

 

البکه بی ار  حم  اهت؛ آنقمر  رگت  اس اع مزخرفم با  ارس 

 های هی ایس را نا  ا د. بو د که جوا  تکا  
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ا،کککککککت را یش هفکه مرخیصککککککک اخکیاری که پایش را امضکککککککا ز   

   س ته بنمی کر   س به  فت  برگشکم. 

 

آمککمد تککا غرهککایم را بککه جککانش بزنم س  سرککار  بککه مرخصکککککککککککککککیم  

 ا امه بمهم. 

 

  یاقو  ر  ،کککککتش را جا به جا کر  س مسکککککت  ر،کککککیمن به 
ان شکککککت 

 گذران
ر
 م.  ای ،از با لبخنم بزرب

 

ک باهاش را  بیا  خت  خو ... من فع  بایم یه ممت کوتا ، 

 اسنجا برد. 

 

 نوچی کر د س کفری از  ،ت لبخنمش، ،وا  لر،یمد: 

 ک این  فت  م ه ما  خو ت ن ست اخهح
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  ش را برایم تکابی  ا  س لیوان  ای را به ل ش نز یش کر : 

 

اسمم ، ک ما  خو مه، اما یه مشکل کو ی  برای رفیقم ل ش 

ان مافات  بشه...   س،ت  ارد  ک   ر حقش کنم تا جتی

 

کان لیوان  ر  ،کککککککککککککککتش، به ،ککککککککککککککککِت  و  لبا  رفت. با ه

پالکوی مر انه ی کوتاهش را رسی هکککککککککانه انماخت س  ر را باز 

 کر . 

 

از جایم بلنم هکککککککککککمد س پشکککککککککککت  ش را  گرفکم. اگر یم رفت، 

 ، از من من بمبخت یم هکککککککککککککککمد. هی اماد از س  ی این  فت 

 خوهشان نا آمم... 

 

لمی از  ای را خور : 
ُ
 ق
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. من به ی  یم ککککککککککککککککککککک لییل ،ککککککیع ک ن ب شککککککت  اسقات این جا با ر

د تا یه  ارآموز به جای تو، توی اتاق  ا گا  باهه.   ،تی

 

  ،ت به  کر ز د: 

 

ی...  ی یارسامت   ک حا  ِب میا ح هکت 

 

 لیوان  ای را به  ،ت مج ر  ا : 

 

ش از اینجا   ه، هایمد یه ،اشت سر ، مکان ا ن بر،کککک مست 

 ...   ی ه... را،م 

 

 39#پارت
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ی را بر اهککککککککت س با ن ا  به قسکککککککککت مبل  لرسنم  های رسز مت 

 ها،  ش را به ،کت من  رخانم: 

 

کککککککککککک  ارس بهم لیاد  ا   که ن هبان نا ذار  بیا  با ، از ن هبان 

 لر  س جو کر د، فهکیمد  ار توشه... جریان  یهح

 

اهکککککککککککم که  ش را به ،ککککککککککککت از کلب ب ر د تا بهانه هایم را بت 

 برگر انم:  مج ر 

 

 
 
ی مجم ا ی رس به آقای امت  ککککککککککککککککککککککککک خانم ،کککککککککیاچ، لطفا هکه  ت 

 تو یح بم ... 

 

ی مج کککککککککککککککر گذهکککککککککککککککتیم س اس با ن ا  به   تا پایم،  از جلوی مت 

 ابرسبی برایم با  انماخت: 

 

ا   ک بهت نکیا  که نخوای  ارس رس بپی وبی
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 جیب مانکدیم فرس بر د:  م را  ر  ،ت های

 

 ک نا خواد بیا  اینجاا 

 

ان شککت هککسککت  ،ککتش را رسی نکایشکک رآبی  سککبانم س تیش 

 خرسجش فعا  هم. 

 

 ک  راح

 

بی اهکیت به بتث بینکان، هکککککککککککککککانه ای با  انماخکم س   که 

سن  ی لرسنم   ر  ،تش، بت  آ،انسور را ف ر د.  ش را از بت 

 کشیم: 

 

 ک  شواتون هم ح
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هککککو . را میان  ر آ،ککککانسککککور گذاهکککککم تا پاهککککا زس تر سار   یمپا

   که ی هکاه را ف ر د: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک برای   ز ن به رفیم صککککککککککککککککیک ش هی وقت به اینجا 

 نیومم ، حا   را بایم بخوا  که منو ببینهح

 

لرسنم  های را  ر کیفش جا  ا ،  ،کککککککککککککت به ،کککککککککککککینه هککککککککککککم تا 

سن باشم:   از زیر زرانم بت 
 حرسی

 

که از این مم  رفکارها با  ارس ح یا د نکیا   کککککککککککککککککککککک چی هککککککم  لییل

ا   اهکه  با ر

 

 به ،کِت آیینه پشت  د برگشکم تا رژلبم را تکمیم کنم. 

 ر حککککاه کککککه رژلککککب را از انکهککککای لبم بککککه جلو یم کشکککککککککککککککیککککمد، 

 جوابش را کوتا  س تا حم مکان آراد  ا د: 
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 ک د ق گرفکیما 

 

ب تر از مکعجککب بککه تصکککککککککککککککدیرد  رسن آیینککه ن ککا  کر . مکعجکک

 کم.   اس هسحاِ  بی رمم ممی که هنوز  ر بهت حر 

 

ی ای که زیر  شکانم،  یه کشیم   مکعجب تر از خطوط لت 

 انم. 

 

 بنِم کیفش از رسی هانه اش ُ  خور . 

با لب هابی که به  اخل جک  هککککککم  ا،ککککککت، ن اهش یم کنم. 

یم لر،کککککم "  را" ح س فار های من از  ی  رز آ،کککککانسککککور به 

 رس  که اس نفیس هایش را رها یم کنم س من ن سکم... جابی یم 

 ن سکم تا نفیس هایش را بشکارد. 

 

 40#پارت
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 ینگ صمای آ،انسور، اس را از من جما، فارها را از  د به 

 لرساز س  ،ت ها را به انکهای جیب بزرا مانکدیم یم ر،انم. 

 

 یم لرزیمنم... این ها را  یم  بو  س به من یم گفت؛ لن ان... 

 

 ک اسممیح

 

 خما اس را ر،انم... 

قمیم به جلو بر اهکم تا صمای بوق های هشمار آ،انسور 

 و . قط  ه

 خو د، هنوز  ر بهت جمابی به   یم برد، اس  طورح

 

 با  ،تش به من اهار  ز : 

 ک لییل رس  یم  بو ی  ی هح
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 مر  با بی حالم  ن اهم کر . 

 یم هنا،کش.   ی ر مشکاق  یمار ن ست. مرا یم هناخت س 

 

 زرانم  رخیم: 

 ک ، د... 

 

 ر،یم: مست  ن اهش با یش  سر  تنم از پاها، مجم ا به من 

 ک ، د خانم هایبا... 

 

 پاها  ،تش را به پشت اس ز : 

 

 امو  ارد بهت یم ،ککککککککککککپارد،  ون امانت  ار  خوبی 
ر
کککککککککککککککککککککککککککک زنمب

 .  هسم 

 

 ن هبان   ر،یم س ختی ر،یمن آژانیس را  ا . 
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نماهکککککککککککت تا بکوانم،  اش حک ت شصکککککککککککمی پاهکککککککککککا غری ز  که  

 کنم. 
ر
 خو ش راننمب

 

  نم قمد را  که رفت، برگشت س با  س ه ن اهم کر . 

 

ی را تعریه کنمح  ی ساقعکککککککا یم خوا،ککککککککککککککککککککککت، برایش  کککککککه  ت 

 د قکانح حر  هایشح ،فرهایش یا ُ، له راح

 

   که آ،انسور را اس ف ر . 

ر،کککککیمن به  پیس بمهم؛ اما تا منکظر هکککککمد تا به اس هم جوا  

،  هیچ حرسی بینکان ن ذهت.   فت 

 

جلوی  ر اتاقم ایسککککککککککککا د تا خوش س بشککککککککککککش با س   به اتکاد 

 بر،م. 

مینا مماد پشکککت گوهککم، ،کککو،ککه یم آمم س ،کککوا  های بی  ر 

 س لیار یم لر،یم. 
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ب شکککککککککککککککت  از یککش ررکک ، منکظر هککککککککککککککککمد تککا ایناککه بککا خر  از اتککاِق 

سن آمم.   آخری بت 

 

م  رابی س ،کککککککککککوا  لیچ فر،ککککککککککککا  تا از  شکککککککککککا را  اخل اتاق مین

 کر ِن اس، خو اری کنم. 

 

 41#پارت

 

به خوا،ککککککککه ی اس، پشکککککککت  ش، سار  اتاق هکککککککمد.  ی ر نا 

توانسکککم، بمسن  ر ز ن، سار  این اتاق هککود س با صککمای بلنم 

 از مو ل هایم هکایت کنم... 

 

ی  ،کککککککککککککککت هایم با مای    ی ر نا توانسککککککککککککککککم برای هکککککککککککککککسکککککککککککککککت 

 ه اینجا بیایم... وی اتاق پاها، ب ،تشوبی  خوش ب

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 198 of 2449 

یمح  ک خب خانم هایبا، بهت 

 

لی ش مغزد تکککککا ر،کککککککککککککککیکککککمن بکککککه آن رسز مزخر ، زیکککککا  دو  

د... ب شکککککککککککت  از گریه ای که با  ،کککککککککککککا   اغذی  ناشکککککککککککیم. بهت 

 درر  ار تو، پاک هم. 

 

 ک بابت اسن رسز مکنونما 

 

 فر،کا : به جلو خم هم س جکله ها را کناری 

 

 سز صتبم  کنم. راج  به اسن ر ک نا خوا،کم 

 

، جک  کر  س خو ش را جلو  پککککاهککککای بلنککککمش را بککککه ،کککککککککککککککخم 

 کشیم: 

 

 ک امرسز بایم بریم  ا گا ح
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  شم هایش را رسی صورتم، ثابت ن ه  اهت. 

 

به جلو خم هککککککککککککمد س از میان رسزنامه ها، تخکه هککککککککککککا  را به 

ل  ا د: 
ُ
 ،کتش ه

 

رسز صبح، خانم   این جا نوهکه هم . هر کککککککککک تکاد  ارهای س   

 راتون  ارها رس ل ست یم کنه س لریجت یم گت  . ،یاچ ب

پاهکککا ترجیح یم  ا  تا ل سکککت براش ایکیل بشکککه. اگر هککککا هم 

 اینطور راحکیم من به خانم ،یاچ یم ،پارد. 

 

که  ،ککتش را رسی تخت هککا  گذاهککت س آن را به ،کککت 

 خو ش کشیم: 

 

 ممته اینجا،تح ک  ارآموزتون  ه
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بی تر از حم معکو  هکککم،  ش را با  آسر . که دو ،کککاوتم  

 خت   به صورتش، جوا   ا د: 

 

 ک یه ما  هنوز نشم ... 

 

برگه اس  را پشککککککِت هککککککا  انماخت س  ر هکان حالت، بافت 

 مر انه ی قهو  ایش را از تجش  ر آسر . 

 

ر  ،کککککت به  ،ککککککه ی مبل گرفکم تا از فضکککککا خشکککککِش اتاق، فرا

 ذرد را خوا،ت: کنم که خو ش زس تر، ش

 

یم.  یه بتی  ک ،وا   ی ه ای نمارد، یم تونیم ت ر

 

قمد هایم را  شت بخشککککککککککککیمد س تا قبل از ایناه،  ،کککککککککککککم به 

  ،ک ت   بر،م، صمایم ز . 
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سن آسر د س  رخیمد.    ،ت هایم را از جیبم بت 

 

ککککککککککککککککککککککککککککک من فق   ر حم هفت رسز اینجاد. قرار ن سککککککککککککککت ممت 

 دو بی ای تتکلم کنیم. 

 

 ر  ها بو . از این حزرنگ تر 

جوا  هکککای تلگراسی س ،کککککککککککککککاوت هکککای دو نیم بکککه مکککذاقش 

 خوش نیامم  ا،ت. 

 

لبخنککم ز د، هر نککم بی حیس س بی حوصکککککککککککککککلککه؛ امککا جوابش را 

  ا د: 

 

 ک مهم اینه  ارها خو  ل ش بر . 

 

 تخکه ها  را به  ،ت گرفت س از جا بلنم هم. 
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ی یم رفت، کواته جوابم ر  ر حاه که ب  ا  ا : ه ،کت مت 

 ک امیمسارد ل ش بر .. 

 

 42#پارت

 

سن آممنم از اتاق، یش جور بی بمییل با لذت هکرا  بو .   بت 

 

اد از رسی صکککککککککککککنمه بلنم هکککککککککککککم، لبخنمی به  ،کککککککککککککیاچ به احت 

 حالِت معذبش ز د س با اخم به مینا ن ا  کر د. 

 

 ،وا  لی ی هایش تکایم نماهت. 

 

قرار کر   اد س من فار یم کر ، رابطه ی صکککککککککککککیا ای با اس بر 

م اله هکککککم   ر جیب مانکدیم بو د  به فار  ،کککککککا   اغذی

 که آخرین اهش هایم را به خو  گرفت. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 203 of 2449 

 حا  یم فهکیمد که  را این اساخر اس را یم  یمد... 

 

رسی صککککککنمه اد نشکککککسککککککم س سار  ،ککککککایت  ا گا  هککککککمد تا ختی 

 تیت  هم  ا،ت را بخوانم. های جمیمی که   

 

بو د؛ اما پاهکککا نا گذاهکککت ب شکککت    ی جمیمتر  نبا  لرسنم

 از لرسنم  های د ق ل ش برسد. 

 

ی هود.   برایم زس  یم  انست که سار  لرسنم  های ،ن ت 

  مینا،  د را با  
با صککککککککککککککمای  ینگ  ینگ پشککککککککککککککِت هِم گو ر

 آسر د س به اس ن ا  کر د. 

 

 ک مینا خانما 

 

  ، گو ر را زیر ککا  ها یم انماز : هو  ز 
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 خشیم... ببک 

 

 با اخم ن اهش کر د: 

 

 ک برای خو ت یم گم. 

 

" شکککککککککککم" بلنم با بی نثارد کر  س گوهککککککککککک ش را جلوی  شکککککککککککم 

 هایم به هارژ ز . 

 

مشکککککککغو  لیما کر ِن موزیش بی   یم هکککککککمد که هکان لتظه، 

 هیکا موزی  برایم فر،کا . 

  

، تشککککککاری کر د س اس برایم قلب خوهککککککتا  از بی   د بو نش

 کا . قرمزی فر،

 

 43#پارت
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از بعِم  شوای آن رسزمان، منکظر معذرت خواه ش نکانمد. 

فارهایم را گوله کر   س  ارس را میانشککککککککککککککککان ،کککککککککککککککنجاق ز   به 

 قرقر  ای که رن ش، ،یا  ا،ت... 

 

شذرخوا  های پشککککِت هِم هککککیکا، ب شککککت  معذبم یم کر . یم 

  انسکم که  ه قمر از آن رسز به بعم، ناراحت ا،ت. 

 

ری یم گذهککککککککککت که هر رسز اس از بیکارها س من کان جو رسزهای

 از  شوای زن س هوهرها یم گفکم... 

 

ی  ی را نکمار ... فرق شجیمی بت 
بعکم آن  شوا، رسی تککا  گرفت 

 نخوا،که همن را به س در یم  یمد.  اس س برا رش ا،ت. 
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 ر این مککمت، مککا رد بککا تکککا  هککای مخکلفش، حککالم را جدیککا 

یم خوا،کککککککککککککککت از بو نم  ر خانه یم هکککککککککککککککم س ب شکککککککککککککککت  از هکه 

ی هو .   ما ررزرا مطکت 

 

هککیکا هم ختی یم  ا  که ما رد رسزی  نمبار به خانه س تلفن 

 هکراهش زنگ یم زنم. 

 

  ش را  ری یم کر د. هم   فه یم همد س هم ن ران

ی گذاهکککم س برای  نم  قیقه کوتاِ   شککم  ل شککانیم را رسی مت 

 هایم را بسکم. 

 

که صککمای فریا ی، از لیانو نر،ککیم  بو   هنوز به اسج صککمای 

 جا لرانمد. 

 

 د را به ،کککککت  ر  رخانمد س بی توجه به لرسنم  ای که از 

 رسی پایم ُ  یم خور ، از جا بلنم همد. 
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تر  ر اتاق را باز کر  س صککمای جر س بتث، ر،ککاتر به مینا زس 

 گوهم ر،یم. 

 

سن افکککا  س بککا صککککککککککککککککمای  گوش هککای هنککمزفری از گوهکککککککککککککککم بت 

ه صکککنمه فریا ی بعمی،  ،کککت س پایم را گم کر د س بی ن ا  ب

ی ر،کککککککککککککککانمد س به  ر   جلوی پایم، خو د را به آن ،ککککککککککککککککت مت 

 ا،کخوان مچ پایم اهکیت نما د. 

 

سن اتکککاق ر،ککککککککککککککککککانکککمد.  ر  نیککککه بکککاز را گ رفکم س خو د را بکککه بت 

 ان شکان  ،کم را به ،خم  از لبه ی  ر، جما کر د. 

 

  کدریمن، پا
ی ن ا  اس را به  هککککککنه ی بلنم کفش هایم،صککککککمای تت 

 ،کت من کشانم. 
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خو د را به ،کککککککککیاچ ر،کککککککککانمد س ان شککککککککککم را رسی قط  تکا  

 گذاهکم: 

 

 .  ک  زد ن ست به پل یس زنگ بزبی

 

 44#پارت

 

 گو ر را از میان  ،تش،   جایش برگر انمد. 

ن هبان به ،کککککککککککخم  اس را شقب کشکککککککککککیم تا ب شکککککککککککت  از این سار   

 متوده نشو . 

 

ه س   تککککا نیکککککه هککککای سرس ی آمککککم  بو نکککم س این بکککمترین کککککه

 قسکت ماجرا یم هم. 

 

ان شکککان  ،کککم را به ،ککخم  از مشککت آزا  کر د س به ،ککخم  

ی را پشت    د جا گذاهکم. رسز اس ... ن اِ  امت 
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 رسز اس  س این هکه گنم اریح 

 رسز اس  را یا ش ا،تح 

 حر  هایش راح 

 اد  ر 
ر
یم  جلوی یش غریبه، تاز  آهککککککککنا  این  سیم نهیب زنمب

 هم. 

 

 ،ککت های ن هبان را از خو ش جما کر  س با ن ا  به جک  

هکککککککلدش هکککککککم ، حرسی ز  که  ر این لتظه از زن بو نم، مکنفر 

 مد. ه

 

 ک نا تونم بیاد  اش زنمح

 

نالیمد... از شکم سجو  تا ماسرای ذس  هکککککککککککککمن، از نوی پا تا 

ران  اهت.   قلمی که به ،خم  کی
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سع لچ لچ ها هم. ت  ام ی قمیم به شقب بر اهت، قمد اس،  ر

 گوش هایم را کیپ کر د... 

 

خوبی هککککایش را ،کککککککککککککککوزانککککم، ی  پیس از  ی ر  ر آتش جککککانم 

ش را هم با  بر .   انماخت س خاکست 

 

ککککککککککککککر د. ن هبان پایش را از  ناخن های بلنمد را به بازسیش ف ک

ی را پککامیککانککه  ر  هککا بر اهکککککککککککککککککت س تککا لتظککه ی آخر،  د  یت 

 نماخکم. ا

 

 گفکه بو  زنمح 

 زبی که لن ان س آسر  ا،تا 

 

زبی که  نم رسز ل ش، بو،کککککککککککککه بر هکککککککککککککنا،کککککککککککککنامه اش ز ی س  

 رهایش کر یا 
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زبی که اهککککککککش هایش با را  ،ککککککککککا   اغذی مر ی  ی ر پاک 

 هم س تو فار ،فر ترکیه ات بو یا این من بو د، زنش... 

 

 ک سلم کنا 

 

 45#پارت

 

سن کشیم. ز میاکا  ابازسیش را با ه  ن  ،کم بت 

  رهای آ،انسور باز هم. 

 

رککککه ی متکا بککککه ککفش ز د کککککه  بککککا تککککه مککککانککککم  ی زسرد، کی

سن رس .   بت 

 

انکظار این حرکت را نماهکککککککککککککککت س پایش به  رز که قاِ   ر، 

 گت  کر  س تلوتلو خوران از آ،انسور خارج هم. 
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ا   ک سح ر

 

 به ،کت انکهای پارکینگ قمد بر اهکم. 

 ش شذرخوا ، حضوری آمم. ظار یه انکب

 

شجب آممبی  اهکککت این مر ... آن از  ا،ککککان ششکککق  مان س 

 این از پایان  ا،کان ششق  مان... 

 

 خو ش را جلدیم کشیم. 

 به مم  کفش های پاهنه بلنمد، هم قوار  اش هم  اد. 

 

  یقه اش را  انماخکم. قمد به قمد جلو رفکم 
ی بازیم را با گرفت 

 که، هکراهیم کر . تر از ه نابه  ار س اس 

 

 ک      کهح
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گوهکککککه ترین قسکککککککت پارکینگ را برای فریا د انکخا  کر د.   

 به  شم هایش ز  ز د. 

 

ی امسکککککا ، مرا یم کشکککککم، از نبو نت  ... پایت  یم  انم، خو  من 

نه، از غصه ی تو... از رگه های قرمز  شم هایت تا لی ش 

 تارهای موهایت... 

 

؛ اما با  نیامم. به جایش جیغ گلو ر،کککککککککککککککیم به بیخ   ناله هایم

 کشیمد، جییعی که  م از ناله نماهت: 

 

ح  اد یم کمی
ر
 ک  ه غلظ  اری با زنمب

 

ره ی متکا به ،ینه اش ز د:   کی
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کککککککککککککککککککککککککککککک  از ِب تا حا  اینقمر شو ی هککککککککککککککمی که فار آبرسی من 

ک خو ح یهوح تو که  ح یهو یا  زِن لن ونت افکا ی پ ک ن سککم 

 یم، فار ک ش س ترکیه ات بو ی... ا  یم ر، ساز   م،ا  به 

 

 ،کککت هایش به مچ  ،ککککم ر،کککیم س جوری  ،ککککم را  رخانم 

اهجش همد.   که مجبور به رها کر ِن یقه ی لت 

 

 مچ هر  س  ،کم را گرفت س با قمرت مرا به شقب فر،کا : 

 ک فار نان منم بلم ن سکم که لنجو  باشم... 

 

 46#پارت

 

 ،تش آزا  کر د: ز میان  ه ،خم  امچ  ،ت هایم را ب

 

 زنکمح لنجو  یم ک ککککر که آبرسد رس 
ر
ککککککککککککککککککک  نگ یم زبی که ب 

یح  بتی
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 ناخن هایم را  ر یش حرکت ابلهانه رسی گونه اد کشیمد: 

 ک بیا... بیا خو د  نگ یم زنم... 

 

 ،وزش  لو،ت گونه اد، به گریه اد انماخت. 

 

ی یم   آمم س اس ماتاهککککش هایم به هککککمت از  شککککم هایم پایت 

 ه این بازی  جمیمی که را  انماخکه اد. مانم  ا،ت ب

 

قمیم به جلو بر اهککککککککککککت س قمیم به شقب رفکم.  نگ  سد را 

 باز هکان جای قبیل ز د: 

 

 ک خدرهح

 ،اوتش مرا کفری تر کر ، اهار  ای به گونه اد ز د: 
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 ک خو  ن ستح

 

م را  ،ککککککککککم را با  آسر د تا  سرار   نگ بینمازد که مچ  ،کککککککککک

 گرفت:  ر هوا  

 

ح  ک  ه مرگکهح م ه  یکارت کر د که اینطور یم کمی

 

ی  سن کشککککککیمد س با انکهای آ،کککککککت   ،کککککککم را از میان مشککککککتش بت 

 مانکدیم، اهش هایم را پاک کر د: 

 

 ک یم  سبی به تش تش اسن آ د ها چی گفکمح

 

 اهش های بعمی را نر،یم  به زخم گونه اد، گرفکم: 

 

لو  یمییم خوامشا گفکککککککککککککککک گفکم شاهقکما گفکم 
ُ
مح نازی کم گ

گش بهش ن فکم...   تر از گلتی
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 47#پارت

 

 ،کککککککککککم را برای  نم  قیقه رسی  هانم گذاهکککککککککککم تا صککککککککککمای 

 گریه اد  ر نیایم. با تعجب ن اهم یم کر . 

 

مرا این گونککه نککمیککم  بو . این گونککه، نککا ککار بککه اس... نککاگریز بککه 

 اس...  یوانه ی اس... 

 

هرد  ش هکککککلوغه اگه کککککککککککککککککککک به هکه اسن شو ی ها گفکم، هکککککو 

خو ش به خونکون نا بر ، اخه توی ا،کککککککو یو  گا  منو با 

 یم خوابه... 

 

 که  ،کم را رسی هر س  شکم کشیمد: 

 

ی نمارد  ارس... بخما که نمارد...  ی  ک من  ی ه  ت 
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با ،اوت دو ن ش، ن اهم از کفش های جت   ُ مه ایش به 

 یم.  شم هایش ر،

 

ب س لککککب کر   اد. هنوز آن تعجککککحککککا  ان ککککار توجککککه اش را ج

 بهت اس  را میان مر مش هایش یم  یمد. 

 

،م.   این خو  ا،ت... خو  ا،ت که از من   یوانه بت 

 

 ک نصه اسن مهریه رس یم خواد لییلا 

 

 نفسم  ر رفت. قلبم برای  نم لتظه تر،یم. 

 

خوا،کککککککتح من که بی آبرسیش برای لو  بو ح مهریه اد را یم 

 ا   نبا    ستحمهرش را خریمد، ح
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ی هایم را تا ز   س اس ا امه  مقنعه اد رسی  د کشیمد س آ،کت 

  ا : 

 

کککککککککککککککککککک خونه رس به ا،ککککککت ز د،  اسی ن سکککککتح هکون خونه لو  

 نصه مهریه ت هستا 

 

 خت   تکاهایش کر د. 

ش هم. 
َ
 اد باشِث ،اوت

ر
ب  خت 

 

 رساق  جوابی جز، احکم جوابی بککه حر  هککایش نا  ا د. 

 ماهکم. بو ِن خو د ن

 

ی لیما کر :   لبخنمی ز د س اس جردت ب شت 

 

 ک زس  بهت بر یم گر سنم... 
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 48#پارت

 

 که  ،کم را رسی گونه اد کشیمد. 

 لو،ِت گونه اد کنم  هم  ا،ت. 

 

کر د.  نم  قیقه به  از ،ککوزهککش،  شککم هایم را رسی هم ف ک

 رایم جوا   ا د: هکان حالت مانمد س  ر آخر به آ

 

 ک نکیمد. 

 

 رها کر :  با فوت نفسش را 

 

 ک  راح تو که هکه چی  اریا 

 

،  ه بو ح  ی  لوزخنم ز د. منظورش از هکه  ت 
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خانه را یم گفت یا س،کککایل نماهککککه اش یا هکککایم هم، خو  بی 

 معرفِت بی مرامشا 

 

 ک برای اسن لو ، ابرسی منو توی  فت  پاها یم بریح 

 

  یش پایش را به کناری انماخت: ،نگ ریز  های نز 

 

اد ا،کو یو رس بفرسهم، خو ت یم  سبی  ه قمر  خو ککککککککککککککککک نا

 ،گ  س ز د براشا 

 

 قمد اس  را بر اهکم، بایم یم رفکم. 

بایم زس تر، ن ا  ها را تتکل یم کر د س بایم  د با ،کککککککککککککککایِت 

 گرد یم هم. 
ر
 اپمیت نشم  ی  ا گا  های خانوا ب
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قمد  سد را بر اهککککککککککم تا از پله های ا کککککککککطراری به دبقه اس  

د س از آنجا ،کککککککوار آ،کککککککانسکککککککور هکککککککود. پایم را رسی پله اس  برس 

 . گذاهکم

 

ح اما  ککککککک این مهریه حم منه. نا  سنم سرهاست همی یا چی

 فار نان یه پاپا  از اسن لو  رس بهت میمد. 

 

خو ش را به پله ها ر،ککانم س با غرسر حرسی را به زران اسر  که 

 یم  انست، شکیل نا هو : 

 

 ما ک پیس خونه رس یم فرسه

 

 49#پارت

 

  ،کم را به میله ی کنار  ی پله گرفکم: 
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 ک خو ت رس هم باهاش بفرسشا خو ت شو  ت رس... 

 

صمای باز همِن  ر های آ،انسور،  د به شقب  رخیم  با 

ی که هکرا  ،کککککککککککککککیاچ به دبقه هکاه آمم   س با  یمن امت 

 انم، خجالت ز   همد. 

 

ی آممد س به ،کت  آن  س رفکم.  یش پله با  رفکه را پایت 

 

ی... معذرت یم خواد...   ک ببخشیم اقای امت 

 

ت  د ن اهش با ماث خییل دو بی ای از صککککککککورتم به پشکککککککک

 ر،یم. 

 

 هانم کش آمم تا به ،ککککککککککککککیاچ لبخنم بزنم که  ر  را  ر گونه 

 اد احسا  کر د. 
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ح ی  ک مزاحم هست 

 

د   ارس را یم گفتح سای من... یم توانسکم  ر این لتظه بکت 

 س را مزاحم یم  یمنم. که ا

 

ی ،کککاخککون  . رس به رسی هکت  ی
کک  خانم هکککایبا هسکککت  ککککککککککککککککککک هک ک

 ا،کو یوی رزپینش رس اگه  یم  باهیم، برای ایشونه... 

 

 اش یم آمم س جلوی  ر خانه پمرد، آبرسریزی یم کر ،  اش 

 یه یم کر ؛ اما اینجا... مرا جلوی هیکا خار س خف

 

ی بکککککا بفر  مکککککاییکککککم آرایم، از ،کککککککککککککککیکککککاچ حر   ی ری نز  س امت 

  اخل آ،انسور برسیم. هر سیکان خوا،ت تا 

 

با  ،کککککت هابی که  اری جزمخقی هکککککمن  رجیبم نماهکککککتنم به 

  یوار  ی آ،انسور تایه  ا د. 
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خطوط  کرنِگ که آ،کککانسکککور را  نبا  یم کر د تا به اس ن ا  

 نانما 

 

ت من نا رفت؛ اما حا  با 
 
این ونه خجالت کشکککککککککککککککیمن  ر ک

 فکضار، مجبورد... این س   ا

 

 50#پارت

 

ی مرا تککککا جلوی  ر اتککککاق هکرا  کر  س توج  بککککه ن ککککا   امت 

 های لر حرِ  س   نار . 

 

... مثل هکان رسزهابی  اش یم هککککککککم، من هم بی توجه باهککککککککم

 که حر  های خانوا   اش، از کنار گوش هایم یم گذهت. 

 

 معذرت خوا   سرار  اد را با اخم های  رهم، ر  کر : 
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 ک مقضش هکا نبو ی... بهت   بری  اخل

 

 مینا مرا به  اخل اتاق کشیم. 

 ر اتاق را که بسککت،  ،کککم را به  یوار  ی کنار  ی  ر گرفکم 

هابی که هر لتظه امکاِن اهککک  هکککمن  اهکککت، به س با  شکککم 

  سر تا  سر اتاق ن ا  کر د. 

 

 ک خوبی لییل جونح

 

 را تتکل کر .  ،تش را زیر بازسیم انماخت س تکاد سزنم 

 من امشب از زسر غصه اش یم مر د. 

 

فهکیمِن این که بعم رفکجش،  لم غا هکککککم  ا،کککککت، ،کککککخت 

کوری  اس را   نبو ؛ اما حم   شکککککککم لزهکککککککش هم نا توانسکککککککت،

  رمان کنم. 
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توج  به غرغرهای هکککککککیکا نار د س به جایش حوا،کککککککم را به 

  فت  نقا ر نازان لرت هم. 

 

 رسی  فت  کشکککککککککککککککیم که نوی مما  مما  قرمز را آنقمر متکم  

 هاست. 

 

بکککا صکککککککککککککککککمای بلنکککِم آیفون، کیفم را رسی  سش انکککماخککککه س بکککه 

 ،کت  ر پذیرابی رفکم. 

 

 ا برایش ز د. یش ،اشت ل ش هکه حر  هایم ر 

  اسی س کوتا ، تا  ی ر این مس له را کش نمهم. 

 

 نم رسز  ی ر ما ررزرا مرخص یم هکککککککککککککککم س نا توانسککککککککککککککککم 

 ا  نشان بمهم. اس اع را بر سفم مر 
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پشککککککت  د قمد بریم  اهککککککت تا  سرار  را ککککککیم کنم، رفکنم را 

 به تعدیم بینمازد؛ اما کوتا  بیا نبو د. 

  س اد ح یس: 

 51#پارت

 

  اخم های هککککیکا هککککم. 
ی صککککمای بوق بلنمش باشِث  رهم رفت 

فع  بمشنم ا،کککککت، فع  تا یش ممب  به من زنگ نا زنم تا 

 نازکشش هود. 

 

هت، کنارش باهم س با هم ها را  س،ت  ایش  ی از هب 

مس سجوِ   غصکککککککککککککککککه ی آ د هککای رفکککه مککان را بخوریم؛ امککا از بککَ

 ذرانم. تنهابی گذرانمد، تا انکهایش را تنها یم گ

 

ککککککککککککککککک هرسقت حیس کر ی،  زمه بیای اینجا، خواهش یم کنم، 

 زس ی بیا... 
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 ...  حر  مفت یم ز  این  خت 

پ د را  د گوهم قرائت  برگر د تا ما ررزرا، آیه یت  پ د

کککککک  د از ایناه یط این هککککککککش ،ککککککککا  یش نو  کنم س اف ک  ب ت 
ر
 ب

 برایشان نیاسر دا 

 

  ،ت هایش را به آرایم رها کر د: 

 

ن بی ار  اد،  ار  ار . من برد تا  ل کو ه نفهکیمن که کککککککککککککککککککک اس 

 باز این اسمم ... 

 

  نازان هکرا  یم هو . 
ی  خماحافظ ش با صمای " مامان" گفت 

 

ی را، را  یم انماز . کوتا بوس     برای هککککککککککککیکا یم زنم س ماهککککککککککککت 

امرسز لبکککا  هکککایش مرتکککب تر از رسزهکککای  ی ر ا،کککککککککککککککککت، بکککه 

خییل کو ش مشا ش  موهای بسکه هم  اش س گوهوار  ی

 ن ا  یم کنم. 
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اها بو .  ی  هک شه شاهم این  ت 

 

ح  ک  را با، بابات نرفم 

 

 س با ن ا  خنمابی به  شم هایم اهار  یم زنم: 

 

جور ن اد نان که ان ار تاحا  منو مرتب نمیمیا حا   یهکککککککککککککککککککک 

سن یم انماخکنم ها...   توی یه ،ا ،    ماهش از خونه بت 

 

شککککککککککککککک یم، کفش هایم را از پایم  ر با خنم ، دبم شا ت هک 

 یم آسرد: 

 

کککککککککککککک از تو بی آزارتر لیما نار د، هکشون  نبا     ر آسر ن از 

ی   اد هست 
ر
 زنمب

 

 52#پارت
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 س  ش را به ،کت جلو برگر انم: با  رفت ابرسهایش 

 

 ک حا  قرار  از این به بعم،  ر ر ابت باهمح

 

  انه ای با  انماخکم: 

 

، گفکه  ی  ار ... یم کککککککککککککککککککککککک نخت  بو ی؛ رفیقت نکایشکککککککک ا  ماهککککککککت 

. س،ایل خونه  خوا،کم ب شت  برای این قضیه بهم  کش کمی

نم   چ کر د، خو د حلش یم کنم، فق  ا ین رس هم اینت 

ی رس بهم میم ح منو   نمسسنه  ی امرسز ماهکککککککککککککککت  رفیقت هکت 

 هاا 

 

 ،ککککککککککککککککت هککایش را از قسککککککککککککککککککت هککای بککاز  فرمککان  اخککل بر  س 

ی بر اهت. مدرایلش را از رس  هکار ماهت 
 ی کیلومت 
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ی تایه  ا د س اس مشغو  لیاد  ا ن   د را به ه شه ی ماهت 

 به رفیقش هم تا ختی آممنکان را زس تر بمهم. 

 

کر ، ن ا  کوتا  به صککککورت خسککککه اد   که ار،ککککا   لیاماش را 

 انماخت: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک هککککککککککککککیکا هنوز از  ،کککککککککککککککم بابت اسن رسز که به  ارس گفکم 

 بیا ، کفریهحبیکار،کان 

 

 پاهایم را با  آسر د س رسی صنمه گذاهکم: 

 

 ک یم خوا ، پار  لور  ت کنه.  اش ختی نا  ا ی... 

 

 هانه ای با  انماخت: 
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که  اریش نمارد،   ه بازی یم کنیم. منککککککککککککککککککککک هر سمون  اریم ب 

جکو  ر میار   خت   ی ف ن هم ... 
 
 خو ش ل

 

ر  کر .  یمی به بیمی  تا اخم هایم را  یم، فتشکککککککککککش را زیرلمی 

 اش  ا : 

 

ککک فق  توی ا،کو یو راحت بو د که حا  بعم جمای ت،  ارس 

  سبیم  به ا،کو یو... نا ذار  از جاد تاون بخورد. 

 

 53#پارت

 

 زیر  انه اد انماخکم: ت  ،

 

 ک اس اع  ارش خدرهح

 

ی را مکوقه کر  س به  راش راهنکا ز  ز :   ماهت 
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 ارمون خدره.  ارس بازرونش هکه رس خر کککککککککککک ما هک شه اس اع  

 یم کنه، سه... 

 

 ن اهم هککککککککککککککم،  ش را به ،ککککککککککککککککم  رخانم س با 
ر
ب مکوجه خت 

 خنم  حرفش را ا امه  ا : 

 

 ر کنه. ک سه  ی ه نکونست تو رس خ

 

 د را به تایه گا  صککککککککککنمه  سککککککککککبانمد س مچ  ،کککککککککککم را رسی 

  شم هایم گذاهکم: 

 

 تنم، ،واری نا  د... ک خییل سقکه  ی ه به  س،ت  اه
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ی یا زیبای ش مهم نبو ؛ اما  لم یم خوا،ت،  برایم رنگ ماهت 

ش به گوهککککش بر،ککککم که لو  مهریه را  رجا خرج کر   اد  ختی

 باهم. که  ی ر لنگ لو  مهریه ن

 

 اش لنِگ متبکم باهکککککککککککککککم، لنِگ ن ا  که  ی ر خر  تو   ی 

 شکیم گونه اش نا هو ... 

 

هککای جککالمی بر   ی ای خر کر نم  اهککککککککککککککککت، مث  ابعککا  اس  ککه  ت 

طر بو،ه های که  ،کانش... 
ُ
 شرین  هانه هایش به ق

 

، زیا  دو  ناشیم.  ی  خریمن ماهت 

 

ی که اس  از هکه به  شکککککککککککم آمم را انکخا ی   کر د هکان  ت 

ی را    بسککیار، ماهککت 
 کت  از یش ،ککاشت س هککاهان با  ر  زرابی

سن آسر .   از نکایش ا  بت 
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 54#پارت

 

 را خو ش هککککب هابی 
ر
با  ارس به هککککب گر ی یم رفکم، راننمب

 یا د  ا . 

 

 را یککککا  گرفکککککه اد...  
ر
افکخککککار یم کر  کککککه آنقککککمر زس ، راننککککمب

  
ی  متبت گوا  را هکان اس ، بمسِن ر  هککککککککککککککککمن گرفکم. گرفت 

اس،  ه قمر دو  کشیمح هش ،ا ح یا از هکان اس  ابکمابی 

 تا ب ست ،الگیکانح

 

ی نر،ککککککککککیم ، صککککککککککمایش ز د.  ،ککککککککککتش به  ،ککککککککککک ت    ر  ماهکککککککککک ت 

ی گذاهت:    ،تش را رسی  الوت ماهت 

 

 ک جانمح

 

 لبخنمی به مهرران ش ز د: 
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 ک مکنونم. لطه کر ی بهم... 

 

 ،وئیچ را  سر ان شتش  رخانم: 

 

. ککککککککککک تو هم ی  ی ممی ی بو ن توی این  شت  ... نا ت  ی .. سصله نا ت 

 خانوا   یعمی هی ی بو ن. 

 

 خماحافظیکان دو بی نشم. 

ا،کککه اش بایم گوش یم  ا د، یم گفت، مر ی لوفیوز به خو 

را فراموش کن تا گو ی زیر  شکککککککککککککم هایت  کت  هکککککککککککککو ... ی  

 ن ست، برای خو ش،   بی بخوانم. 

 

ی مرخیص گرفکم. امرسز را با  یل خجالت از   امت 

ی هم کنم؛ اما ن ذاهککت   یم خوا،کککم معذرت خوا  ب شککت 

 س گفت؛ ل ش یم آیما 
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را  س،ککککککککککککککککککت نکککمارد... هیچ جور   س،ککککککککککککککککککت این ل ش آمکککمن 

 نمارد... 

 

هابی که احکیاج  اهککککککککککم با 
ی  هکککککککککمد س  ت 

ر
سار  یش لوازد خان 

 یش قیکت مکو،  انکخا  کر د. 

 

بککه بککاررر، ا ر  خککانککه هزینککه اش را یاجککا   ککارت کشکککککککککککککککیککمد س 

  نمیم  اد را  ا د. جمیمی که حم  

 

یککککش مبککککل تککککش نفر  بزرا امککککا کو ککککش هم خریککککمد تککککا دبم 

شا ت هک شککککککککککککه اد، ظهرهای جکعه رسیش بخوابم س پاهایم 

را رسی شسکککیل کو اش  راز کنم س  ای باهکککم س یش مشکککت 

لرسنککککم  س  ککککاکککککائوی تلخ س اس  ی ر ن سککککککککککککککککککت کککککه برایم هکککککککککککککککت  

... بجوهانم که  لسی  م بمنت  م ا،ت  خت 
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 55#پارت

 

ر،کککککککککککککککیمنم به جلوی  ر خانه، دو  کشکککککککککککککککیم، هو  خریمن 

افکا  س  یرتر به خانه ر،کککککککککککککککیمد. کفش های جمیم به جانم 

ی باررری هم مکوقه هم.   ماهت 

 

 مر  با ن ا  به خانه اد انماخت: 

 

 ک ک  هست برای  کشح

 

 با ماث،  ،ک ت   گر   ر را لکیس کر د: 

 

قا... لطفا س،کککککککککایل رس هم  اخل ش رس میمد آکککککککککککککککککککککککک من هزینه 

 بیاریم. تنها نا تونم اخه... 
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گری که رسی ن سککککککککان ایسکککککککککا   مر   ی تکان  ا  س به  س  ار 

 انم، اهار  ای ز  تا یخ ا  را لیا   کننم. 

 

با ماث پایم را  ر راهرس گذاهکم. هکان رسز جماییکان،  لیم 

مجم ا یش  ی ر را را به خانه ما رد پسککککت کر  س ن ذاهکککت، 

ش حسا  هم  بو ...  ی  ببیجیم. این مر ، هکه  ت 

 

ا راحککت تر بکواننککم ِ فککِت لن ککه ی  ی ر  ر را هم بککاز کر د تکک

 س،ایل را  اخل بیاسرنم. 

 

 با، باز کر ِن  ر اصیل، بوی شطر  ارس زیر بیمی اد ز . 

، اینجا آمم  ا،ت... 
ر
 پیس به تازب

 

ی های قهو  ای رسهکککککککککککککککن اهکیم  به پارکت ها س  اغذ  یوار 

 ش به ،لیقه، خو ش بو ... نما د. هکه ا

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 241 of 2449 

رنگ قهو  ای س ،کککککککککککفیم را  ر کنار ُ مه ای، خییل  س،کککککککککککت 

  اهت... 

 

س،کککایل را گوهکککه ی پذیرابی گذاهکککتنم، فق  یخ ا  را  اخل 

خانه کو کم بر نم.  ی  آهتی

 

فر  ی کو ِش هزینه هککککککککککککککککان را حسککککککککککککککککا  کر د تا مبل تش ن

 م  اخل بیاسرنم.  س،ت  اهکمی اد را ه

 

پ ،کککککککککککککککتیش  سر مبل را باز کر د س به متن خرسج  ارگرها، 

 رسی مبل نشسکم. 

 

ی نسکککبکا ددیل؛ اما کو ش   ،ککککم را  راز کر د س به ،کککخم  مت 

 مبل را به ،کت خو د کشیمد. 
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 شکککککککککککم بسککککککککککککم س حم  نخوا،ککککککککککککم تا جوا  زنگ تلفمی که از 

د ا،ت را بمهم. صبح به همت،   لی ت 

 

 56#پارت

 

م  نم ،ککککککاشم  که رسی هکان مبل خوابیمد، هککککککیکا تکا  عب

 گرفت س خوا،ت که برایش شایس خانه را بفر،کم. 

 

نز یش شکل نازان بو  س اس نا توانسکککککککت که این مسکککککککت  نیم  

 ،اشکه را هم بیایم. 

 

بکککه هکککککککککککککککیککککا تعکککار  نز د ککککه لو  مهریکککه را برای شککککل نکککازان 

هزینه های  ن یم  انسکککککم که برا رهککککوهرش، تکادبر ار ،  و 

 ر اخت یم کنم. شکل س بیکار،کان را ل
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 خواهش  
ی لیاد هایم، لیاد های اس را هم یم  یمد. تلگراسی بت 

 لو  قرض  ا ن را کر   بو . 

 

های به زس  به گوهش یم ر،م... به زس ی یم فهکیم که  ختی

ی نمارد..  ی   ی ر  ت 

 

کفش هایم رفت. فق  اس، خو  یم ن اهم تا جعبه ی قرمز   

های ،ککککککککککککا   س نسککککککککککککت که  ه قمر، شاهککککککککککککم خریمِن کفش  ا

 پاهنه  ار هسکم... 

 

ی نشسکم س جعبه ی کفش را باز یم کنم.   "رسی زمت 

ن ککاهش را بککه خوبی یم فهکیککمد. این مر  شجیککب خو ش را  

 به من لو یم  ا ... 
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اس اگر یم گفت، غذا نا خورد، یعمی برایم ماکارابی  ر،کککککککککککککت 

، یم خوردا تر ر هم بیککاسر  ی یم خورد، امککا بککا  یل نککاز س کمی

 د اهای لو،ش... 

 

 ک  ه مرگکهح

 

ی گذاهککککککککککت س پاپ کرن را از  ،کککککککککککم گرفت ، تبلتش را رسی مت 

  ،تش را باز کر  تا رسی پایش بجشینم. 

 

 ک  لم یم خوا ، هعبه  سد ا،کو یو رس هم بزنم. 

ن ککاهش کر د. منم  لم یم خوا،ککککککککککککککککت تککا خککانککه کو ککککان بککه 

 کنم.   یش خانه سی بی تغیت  

ی ا،کو یو  ارت رس را  نا انماز ح  ک م ه هکت 

 

 57#پارت
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 مشم  پاپ کرن بر اهت: 

 

ن ک ش س  ککککککککککککککککک  را خدره؛ اما ا ن ،ککو   توی ک شککه... ملت مت 

 ترکیه برای فرمالیکه. 

 

س  ه مغکود یم هکککککککککود که حم  فرمالیکه خشکککککککککش س خاه هم 

 نماهتیم. 

 

اس، از  ناراحت یم هکککککککککککود که لبا  شرس،کککککککککککم به  ،ککککککککککککور  ما ر 

 بکککه ،کککککککککککککککفیکککم تغیت  کر ،  ون ککککه شر 
س  بکککایکککم ،کککککککککککککککفیککم نبکککاب 

 بپوهم... 

 

شککت  جا بیوفم  ککککککککککککککککک تاز  ،ککه  هار ،ککاله ا،کککو یو ز ی، بذار ب 

 خب... 

 

  ،تش  سر هانه اد حلقه اد هم: 
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ح مامانت قرض میم ح دح مامانت چی  ک از بابا لو  ب ت 

 

 با اخم هابی که هرلتظه ب شت  یم هم، ن اهش کر د: 

 

 ینت مونم  که از مامان من لو  بخوایا هکک 

 

 توج  به بمشنق  اد نار : 

 

ی بمی نکی م که... مامانت  اسنقمر  ار  که شکو رس کککککک خب  ت 

  پا اسر . ا نم که توپ هم نا تونه شکو رس تاون بم ا 

 

  ،کم را رسی پایش گذاهکم س با فشار آرایم، بلنم همد: 

 

 ک برد غذا بذارد... 
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را ز د بککه نشکککککککککککککککجیککمن، سقم  کککه  هککککککککککککککککمد س خو د از کنککارش ر  

،ه، مامانتش بمبخت شالم م شه" س نا  گفت" تا به ما مت 

ه ما رد بمبخت نبو ؛ اما  س،کککککککککککککککت نمارد لو  از اس فهکیم ک

ش بمهم.   بخواهم  ون  ارس یم خواهم  ارش را گست 

 

 58#پارت

 

ما رد  ارس را خییل  س،ککککککککککککککت  اهککککککککککککککت س اگر لو  را بخواهم، 

سککابم یم زنم؛ اما خو   ارس اگر  نم ،ککا   ی ر  ار  رجا به ح

 وانست تا هکه  ار بانم... یم کر ، یم ت

 

های بی  ر س لیار را    لم یم گرفت
ی که هک شککککککه یش  ی  ت 

بککککه رسیم یم آسر . شکدیش... پککککمرد را یم گرفککککت. پککککمری کککککه 

 مجبور به صما ز نش به ناد " پمر" بو دا 
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ر  کر ِن لیا
ُ
ز نشکککککککککان  ا د؛ اما ،کککککککککیع  ر خو د را مشکککککککککغوِ  خ

هکککمِن اهکککش هابی  اهککککم که به بهانه ی لیاز  از  شکککم مخقی 

 وبی یم ریخت. هایم بر رسی ،ینش ظرفش

 

بکککککککه خو د  رسش نا گدیم ککککککککه از  ،کککککککککککککککتش نکککککککاراحکم، نا 

خوا،ککککککککککم به رسی  ارس بیاسرد که امرسز تولمد ا،کککککککککت س تو به 

ح   فار ا،کو یو  ر ک ش هسم 

هککککککککلدش دبییع ا،ککککککککت،  ش باز  خب یا ش ن سککککککککت  ی ر... 

 ا،ت دفل ... 

 

 ک چی یم خوای بذاریح

 

کر د.  ر حککا  بککاز کر ن از آیینککه ی کثیه  ر  گککاز ن ککاهش  

یخ ا  ا،ککککککککککککککت تا قر  هایش را بخور . با  ماخور گ ش، 

 مجبور به مانمن  ر خانه هم  بو ... 
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 ک ،وپ یم ذارد. 

 

ی ناهار خوری نشست:   رسی صنمه مت 

 

 ها...  ک ،وپ بمد میا  

 

  ی تکان  ا د: 

 

 ک باهه... 

 

شقب  رخیمد س به ،ککککککت یخ ا  رفکم. بسککککککه ی گوهکککککِت 

سن آسر د س یش ،کککککککککک ب زمیمی بزرا  خورهککککککککککم  را از فریزر بت 

 هم به  ،ت گرفکم. 

 ، ب زمیمی را جلدیش گذاهکم:  
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ر  کن،    کنم. 
ُ
 ک خ

 

 59#پارت

 

از رسی صککککککککککنمه بلنم هککککککککککم س پشککککککککککِت  د به ،کککککککککککِت  ابینِت 

ز یش گاز آمم.  ،ککککککککککککککت هایش از َسرای   ،ککککککککککککککت هایم،  سر ن

 رد لی یم  هم:  ک

 

 یحک  کهح ناراحت هم

 

 گوهت را  ر ،ینش گذاهکم: 

 

ککککککککککککک  ی ه ناراحت نک شم. هک شه این حرفو یم زبی س هک شه 

 هم ناراحت م شم، سه خییل سقکه  ی ه ناراحت نا هم. 
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ه ،ککککککِت هکککککت  آ   اش را باز کر د.  ،کککککتش را هکراِ   ،ککککککم ب

 بسکه ی گوهت آسر : 

 

ناراحت یم کککک نبینم غکت رس ها... من زر مفت یم زنم تو  را 

ح   ر

 

ی هکککککککانه س گر نم ر  کر  س از حیس خوهکککککککاینم ته   ش را از بت 

 ریشش،  ِ  قلقلکیم به سجم آمم. 

 

 ،بِم نز یش  ،تش را به ،کت گوش ها آسر : 

 

یکه. قهر ک ی  باهاد، یم فهکم یه  ت 
، قهر یم ککک حر  نا زبی می

 کنم... 

 

ی بلنِم لبا،کککش را ب ه  د را شقب بر د س ن اهش کر د. آ،ککککت 

 ان شت گرفت س زیر  شم هایم را پاک کر : 
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 ک یم بینم که ابرسهات رس هم کوتا  کر ی... 

 

 بیمی 
ر
ان شت هکسکت  ،کتش را از انکهای ابرسیم تا برجسک 

 اد کشیم: 

 

 ک هیطون ش کر ی... 

 

 60#پارت

 

ره ای بهآ  را بسککککککککککککککککم س   ،کککککککککککککککت هایش، بم شنقیم را  با کی

 نشان  ا د. 

 

ه اد نما . فشککککاری به  کرد آسر  س اهکیم  به حالت س خوا،ککککک

با قمرت مرا از جا بلنم کر  س با هکان حالت، مرا به ،ککککککککککککککت 

 گاز ُبر : 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 253 of 2449 

 

ی با هوهر  ماخور  ...  ی  ک آهتی

 

خم هکککککککککککککککم س از  ابینِت کنار گاز، نکامان س زر  دره را هکرا  

  موا ، کنار  ،کم گذاهت. باس  

 

 با آرنجم به آرایم به هککش ز د: 

 

 ک برس شقب  
ر
 ارس.. یم ،وزی من هانیس نمارد جا  ماخور ب

 بایم ،وخک یت هم تتکل کنم. 

 

با اخم های  رهم، لیاز را  ر ما  تابه ریخکم،  ،کککککککککککککککت  راز 

کر د تکا نکاکمان را بر ارد ککه  کانکه اد را بکه ،ککککککککککککککککت خو ش 

 کشیم: 

 

د  مامانم ها... خونه  ک مت 
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ش  شم غر  اد را زیر ،یبییل ر  کر  س ان شت هسِت  ،ت

 را رسی لب هایم کشیم: 

 

ککککککککککککککککک لو،کککه هککم ، این شا ِت خور ِن لو،ککت لبت رس تری کن 

 شزیزد... 

 

 د را خوا،ککککککککم به ،کککککککککت ما  تابه برگر انم که  انه اد را 

 متکم تر گرفت: 

 

 چی یم  سبهح
ر
 ک توی  ماخور ب

 

  ،تش کدریمد: را به کف ت  

 

ا   ک قطعا تو نا  سمی
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 61#پارت

 

 ش، گونه اد را نوازش کر : باپشِت ان شکان  ،ت

 

، هم تب ُبری،  ، فق  تو بهم یم  سککمی
ر
ککککککککککککککککک توی  ماخور ب

 ... رِت خور بی  هم  ر

 

  ،کم را به ان شکانش ر،انمد: 

 

ی جمیم ب و...   ک زرون نریز... اینا تاراری براد، یه  ت 

 

  رخانم: ا  ر  ا،ه  شم هایش ر 

 

ی تو که تاراری نا ههح  ک مثل  س،ت  اهت 
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جوابم، لبخنم کو   هکککککککککم که به  لش نشکککککککککسکککککککککت س با خر  

 رهایم کر : 

 

ککککککککککککک نا خواد زیا  بهت ب سبم، فر ا توی  ا گا  شطسه کمی 

 گوگوه من... 

 

 مشم  به بازسیش ز د: 

 

 ک خب پیس گکشو کنار  ی ه... 

 

 ایم کر . با خنم  های از ته  لش، ره

 

ی لیازها، ما  تابه را ر  سی فرصککککککککککککت کر د که تا قبل ،ککککککککککککوخت 

 اجاق خاموش ب ذارد. 
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با ته مانم  ی خنم  اش، مشکککککغو  خ   کر ن ،ککککک ب زمیمی 

هککککککککککککککککککککم. مکککککماد از خو ش تعریه یم کر ،" مر ، اینقکککککمر زن 

ح" ی  ذلیلح" ، " مر  ها، ، ب زمیمی لو،ت یم کتی

 

نکککم.  لم را رنکککگ جعبکککه کفش را بسککککککککککککککککم، کفش هکککا  لم را ز 

 را هم پیس ز .  ،یاهش ز نم.  لم، اس 

 

اد، بدیش را یم  هکم. شطر بکمقلِم اس، هککککککککککککککککامه اد را به خکانکه 

 بازی گرفکه ا،ت... 

 

 62#پارت

 

مدرککککایلم  سرککککار  زنککککگ خور ، فرصکککککککککککککککککککت کر د تککککا قبککککل قط  

همنش، جوا  بمهم. صمایم بی  لیل س بی گریه گرفکه بو ، 

 . نانم  مای اس را خور   اد.. 
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 ک ، د بفرماییمح

 

 صما، برایم غریبه بو : 

 

 هایباحک خانم 

 

خانه رفکم تا  ای ،از را  ی از جایم بلنم همد س به ،کت آهتی

 به را  بینمازد. 

 

ی جهزیه اد، بیاسرد.. این  ی س هِل را از بت   اش یم هککککککککم،  ار ت 

 سقت رسز، هو،شان به  لم افکا   ا،ت. 

 

 ...  ک یه لتظه گو ر

 

رسی صککککککککککککفته مدرایلم ن ا   ار  ی ناهککککککککککککنا   با گی ی به هککککککککککککک

 کر د. 
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 یلحک الو لی

 

 حا  صما، آهنا به نظر یم آمم. 

 

 ک پاهاح

 

سن یم کشکککککککککککککککیکککمد،  جش بت 
ُ
 ر حکککاه ککککه  کککای ،کککککککککککککککککاز را از  کککارت

 لر،یمد: 

 

 ک چی هم ح گو ر خو ت... 

 

 میان حرفم آمم س خو ش تو یح  ا : 

 

ح  ارس خدرهح  ک افکا  توی آ  ،وخت... خوبی
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 خرش،  ا ماث کر : ر  آبا ح

 

 کر د... ک ببخشیم فراموش  

 

 63#پارت

 

ی کر . میان  خنم  کوتاهم، اس را مجبور به شذرخوا  ب شککت 

 "مکا،فم" گفکجش، حرفم را ز د: 

 

ح اس اع با جای جمیمت  طور ح  ک مشکیل ن ست. تو خوبی

 

 ک بم ن ست. فضای صکیا ای نمار ؛ اما خدره بازد... 
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تیلش را از آ  لر کر د س رق ز د، پارچ ا،ککککککککک ای ،کککککککککاز را به ب

 رسی  ای ،از گذاهکم: 

 

ی یم گفت که یه هفکه بایم تتکلش  ک  اش زس تر بیای... امت 

 کنیم. 

 

 با هیطنت جوابم را  ا : 

 

سن هکککا، کفریش نان، خییل  کککککککککککککککککککککککککککککک  نیبینم زس تر بنکککمازیش بت 

ای ، بازد مراد خرجم کر  که خوا،ککککککککککککککت  صکککککککککککککککبور . با اسن  ر

  ککم کنه. 

 

ای   ون خو  پاهکککککککککا  ،کککککککککیمد با کماد  ر سع کر  به  حم  نتی  ر

 تو یح  ا ن: 
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ککک ب ه که خییل هککککیطونه س مماد از  ککککککککککککککککککک ار  خ صککککه، با یه پ ک

ی زنگ یم زنن، ،خکه که یه جا به صورت ثابت  مهم به امت 

 ..   ار کمی

 

ی، مکاهل ا،کککککت. البکه ا ن یا د   ا مکعجب هکککککمد که امت 

از ساج نمار ، سه باز هم  لیل آمم که مینا یم گفت؛ حلقه 

 مکاهل نباهم.  نا هم که

 

 ککارس یط این  س،کککککککککککککککککا  حلقککه از ساجش را گم کر  س اصککککککککککککککک  

مکوجه ناراحم  من نشکککککککککککم. یم گفت؛ هکه یم  اننم که تو زن 

ا   من هسم 

 

فار کر د به زبی که حلقه به  ،کککککککککککت  ار  س هکککککککککککوهرش حم  

 زمان د ق، حلقه نماهت... 

 

 64#پارت
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ارجاع  ا مش به   هاد به مشکککککککل برخور  ، ز لرسنمککککککککککککککککککککک ی  ا

... را،تش نا خوا،کم، تو رس برای این لرسنم  انکخا    فت 

 کنما 

 

  شم هایم گشا تر هم س با ناراحم  لر،یمد: 

 

 ...  ک یعمی اینقمر بم هسکم پاهاح ساقعا ناراحت م شم سقم 

 

ی به جانش بزنم:   حرفم را بریم س ن ذاهت، غرهای ب شت 

 

اسنا هم موافم نبو نم؛ نمتا از سکیلهامون حر  ز د. ا  کککککککککککککککککک ب

ی س،ککککککککککککککک  حر  هککاد زنککگ ز ؛ اگککه خو ش هم توی  امککا امت 

ط بممش به تو...   لرسنم  بهت  کش کنه، به  ر
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 ،کککککککم  رسن کیفم خشککککککش هککککککم. هکان جور که رسی  سپایم 

ی سلو همد:   نشسکه بو د، رسی زمت 

 

ی  ککم کنه، لرسنم  رس به  م میمی پاهاحک یعمی اگه امت 

 

  فه ای کر : 

 

 ار ... ک 

 

 ،ککککککم را با  بر د س با مشکککککت هابی که بی هکککککباهت به هکککککعار 

 ا ن نبو ، " ایوه" نثکککککککار خو د کر د س بکککککککا جیغ کوتکککککککا  

 لر،یمد: 

 

 پاهاح
ر
 ک ساییم  را،ت می 

 

 با صمای بلنِم فریا ش، خنم  اد راکنت   کر د: 
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س تری کن،   کککککککککککککککک  د گو ر جیغ ناش... این شا ت زهت ر 

... بخکککما نکککابو د از لرسنکککم  هکککای  ی کککت ه م، اینطور یم کمی

  ،تتا 

 

ی  راز کشیمد:   لبخنمی ز د س رسی زمت 

 

 ک سای سای  مت گرد  اقا 

 

 65#پارت

 

 ک خجالت باش لییل... 

 

  ،کم را رسی ل شانیم گذاهکم: 
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ک تو بیا  فت  من از خجالت  ر بیاد فع ... برات کیش میخرد 

مر ... تا  اقال  و تر ب ر لت 

 

 بابات لت  ا ک 

 

 کیفم را کنارد انماخکم: 

 

 ک بابامم لت  ... 

 

 ا  ی ر حر  یم زنکککککککم س آخرش بی هیچ حرسی از  ککککککارس، 

 خماحافظی یم کنیم. 

 

از خوهکککتاه برای خو د یش  ،کککت کبا  برا ،کککفارش یم 

  هم س بی خیا   ای لیپکون یم هود. 

جمیم  ،کککککم افکا   مینا هم، خوهککککتا  هککککم که یش لرسنم  

 ا،ت. 
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لرسنم  ی نت    یرسز به اتکاد ر،کککککککککککیم س ردی  ا گا  به نف  ما  

 تکاد هم. 

 

حیه هکککککککککککککککوهرش زس  رفت سگرنه یش  هان ک ی نثارش یم 

ری بخوانم. 
ُ
 کر د تا  م برایم ک

 

ی که با  ی از لرسنم  جمیمد نا  انسککککککککککککککککم؛ اما هکت  ی هنوز  ت 

یمی سار   فت  هککمد، هکه فار کر نم  رابطه اد که با  ارس،   هککت 

  ر،ت  رمان هم  ا،تا 

 

 ه خیا  تبا   اهکککککککککککککککتنم که فار یم کر نم، جماییکان یش  

 قهر  ،ا   ا،تا 

 

نا  انسککتنم قهری که ُمهَرش  ر هککنا،ککنامه اد ب شککت  از یش 

 هفکه خشش هم  ا،ت را نا هو ، پاک کر . 
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 66#پارت

 

یمی بر ار    از ی ، هکککککککت 
.  یل هم مینا ن ذاهکککککککت ک ککککککک ب شکککککککت 

یمی خامه ای لقکه ای را بریم   شوا  را  یم انماخت، اگر هککککککککککککت 

  اهتنم. 

 

ی بو د تا به  فت  بیایم س لرسنم  را نشککککککککککککککانم  هم.  منکظر امت 

 یشکککککککککککب برشایس هکککککککککککب های  ی ر با خوهکککککککککککتاه خوابیمد، 

فق  یش لتظه کوتا   لم خوا،کککت تا  ارس هم این جریان را 

 بفهکم س خوهتا  هو . 

 

فتش ذسق یم کر د؛ امکککا ت ل تککککاد لتظکککاهک شکککککککککککککککککه  ر  ککککککککککککککر  ک

  ر،ت بعم جماییکان من یش پله با  رفکه بو د س اس نبو ... 
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آنقمر کنار ،یاچ نشسکم که با خر   ر آ،انسور باز هم س 

ی را  یمد.   امت 

 

با یش  ،ککککت لوهککککه های قرمز آبی را ن ه  اهکککککه س با  ،ککککت 

 به  ،ت
ر
  اهت.   ی رش ِ ،ت پ  ب ه ای که توپ بزرب

 

  زیر لب ،واه کر : ،یاچ 

 

 ک ب ه خو ههح

 

 جوابش را نما د. 

با قمد های تنمی به ،کککککککتش رفکم س لوهککککککه ها را از  ،ککککککتش 

 گرفکم. 

 

تشکککککاری زیرلب کر  س از ،کککککیاچ خوا،کککککت تا یش لیوان هکککککت  

 برای پ ر ه  اش کنم. 
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ش گذاهکم.  ی  سار  اتاق همیم س لوهه ها را رسی مت 

،ککککککککبم لرسنم  های د ق    های آبی را  ر خم هککککککککمد تا لرسنم

ی افکککا د س  رککه ای بککه  کرد، رسی زمت  ب ککذارد کککه بککا برخورِ  کی

ی برخور  کر .    ،کم متکم به مت 

 

از صکککککککککمای افکا نم س برخور  توپ با لنجر ، ،کککککککککیاچ بی هوا  

 سار  اتاق هم. 

 

ی گرفکم تا بلنم هود که پایم رسی ی  از  ،کم  را به لبه ی مت 

کککککککککککک لرسنم  ه ی خور . زیر لب " خما لعنت کنه " ای به پ ک ا لت 

 را به  یوار نز یکم ر،انمد.  ب ه گفکم س  ،کم

 

خما را هار کر د که توپ با قمرت به ه شه نخور   ا،ت، 

 قطعا ه شه ها، یم هاست. 
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 67#پارت

 

 ،یاچ ،ککم  سییم: 

 

 سای خانم هایبا....  ک

 

  ،کککککککککککککککیاچ، صکککککککککککککککمای قمد های 
ی مر انه ی به هکراِ  سای گفت 

ی را هجیمد:   امت 

 

 ک  یکار کر ی ب هح

 

سن آسر :  ی بت   صنمه را از پشِت مت 

 

 ک خوبی خانم هایباح
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 د را تکان  ا د، ،یاچ زیر بازسیم را گرفت. مینا هم، لییل 

 گدیان، سار  اتاق هم: 

 

 ک لییل جون... 

 

ی، لرسنککککککم  هککککککا را از نز یککککککش پککککککایم جک  کر  س از مینککککککا  امت 

 ش لیوان آ  بیاسر . خوا،ت تا ی

 

ی گرفکم س با خر  از جایم بلنم هککککککککککمد.   ،کککککککککککم را به لبه ی مت 

ککککک ب ه ن ا  کر د، بی هیچ ساکج ککککککر   د را با  آسر د س به پ ک

 خت   اد هم  بو . 

 

 رفت،  ،کککم را رسی  کرد گذاهکککم س اس که به ،کککت ب ه یم

ی ز :   با اخم های  رهم، ت ر

 

ا  ک بایم یم ذاهکم ل ش بابابزرا  بکوبی
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 ب ه خنمیم س از زیر  ،ِت اس  ر رفت. 

ی هم از اتاق خارج هککککککککککککککککم.  صککککککککککککککککمای جیغ مینا که آمم، امت 

 ،یاچ  ککم کر  تا رسی صنمه بجشینم. 

 

یش نشکککککککم   ی ی مینا  ت  ... برس ببت  ی ککککککککککککککککککککککک خدرم خانم ،کککککککیاچ ببت 

 باهه. 

 

 68#پارت

 

به جلو خم هککککککککمد،  نا توانسکککککککککم به مبل تایه بمهم. با آن 

 تاه ی پ ی، متا  ا،ت این  کر خو  هو .  توپ  هل

 

اس  رحاه که ب ه را زیر بغل ز   ا،کککککککککککککککت، سار  اتاق هکککککککککککککککم س 

ی گذاهت:   لیوان آِ   ر  ،تش را رسی مت 
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کککککککککککککککککک ببخشککیم خانم هککایبا... ساقعا مکا،ککفم. ا ن زنگ یم زنم 

 با خانم ،یاچ بریم  کت   آژانیس

 

ه  اهکم از جا  ،کم را به  ،که ی مبل گرفکم س با  ر   ا ک

 بلنم همد: 

 

ی نشککم که، یه  م فق   ر  یم  ی ککککککککککککککککک نه نه... خدرم بخما...  ت 

 کنه. 

 

ککککککککککر ه  کککککککککک ب ه را رسی مبل نشکککککککککککانم س خو ش هم کنار پ ک پ ک

 نشست: 

 

کککک خوبی هکککککمی س قرار بو    کککککککککککککککککککک شرهکککککیا ساقعا فار یم کر د، پ ک

ی برس  رس بخرد.   برات اسن ماهت 
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کککر ه به من ن ا  کر . ز  ز   به  شککککم هایش، اخم هایم  پ ک

 ر  یم کر  س ذسق لرسنم  خوابیم   را  ر هم کشکککککککککککککککیمد.  کرد

 بو . 

 

ککک تخسککککش، قرمزی مچ  ،کککککم رس  ره ی  اری، پ ک به مم ، کی

 به کبو ی یم رفت. 

 

 ک ببخشیم خانم... 

 

ن اهش کر د. لب های برجسککککککککککککککککه اش را  د را با  آسر د س 

 به حالت قهر برگر انم: 

 

موتورهککو  راد ماهککینو یم خر ، تو کککککککککککککککککک بابابزرا گفت خو ش ب

 بخر... 
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س  ،ت هایش را با حالت دلبکارانه ای زیر بغل ز . با ابرسی 

ی گذاهکم.    را رسی مت 
ّ
 با  رفکه، لیوان آ

 

 ا بلنم همد.  ،کم را به تایه گا  مبل گرفکه س به ،خم  از ج

 

 69#پارت

 

 ک خدریم خانم هایباح

 

 بلنم هم:  د را به ،کتش برگر انم، از جایش 

 

ی باهم که خدریمح  ک مطکت 

 

 لبخنِم هر نم نکای ر ز د: 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 277 of 2449 

 ک خدرم بخما... 

 

 
ر
 ،ککککت هایم را  رسن جیب مانکدیم بر د که مکوجه کشککککیمب

 ن ا  اس به مچ  ،کم همد. 

 

،  ،کککککککککککم را  ب شککککککککککت   ر جیب کو ش مانکدیم با لبخنم معذبی

 مخقی کر د س به ،کت  ر اتاق را  افکا د. 

 

 . ک خانم هایبا.. 

 

  ر یش قمیم  ر اتاق ایسکا د. اس نز یش تر آمم: 

 

ح  ک یم خوا،م  راج  به لرسنم  جمیم حرسی بزبی

 

  ،کم را رسی  ،ک ت    ر گذاهکم: 
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 ک حا  سقت هست. 

 

  ر را تا نیکه باز کر د. 

 ا رسی  ر گذاهت س آراد  ر را بست. که  ،تش ر 

 

ی لرسنککککم  ای کککککه  بککککه ،ککککککککککککککککککککت کیه قهو  ایش رفککککت س اسلت 

سن آسر .    ،تش ر،یم از کیفش بت 

 

ککککککککککککککر ه هک نان با هکان حالت دلبکارانه به  ارهای اس   پ ک

ن کککا  یم کر  س هر نکککم یکککش بکککار، نق  یم ز  س  سرکککار  پکککایش را 

 رسی پای  ی رش یم انماخت. 

 

 70#پارت
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ای  ککککککککککک من ی توی ایکیلم جزئیات رس  ارد، هکا اینو بخونیم.  ت 

 اهکککککککککتیم، ایکیلش کنیم.  مهکش رس براد بندیسکککککککککیم. اگر سقت

 نشم هم اهکا  نمار ،  ،ت ندیسکون رس براد بیاریم. 

 

 با لبخنم لرسنم  را از  ،تش گرفکم: 

 

ی..   ک مکنون آقای امت 

 

  ر را برایم باز کر : 

 

فت کنیم س  ی ه از ککککککککککککککککککککککککککک امیمسارد بکوبی با این  ککککککککککر لرسنم ، ل  ک

. د ق به نسککککککککک ت بهت  از این  لرسنم  های د ق جما ب کککککککککر

ش لرسنککم  هککای لی یککم  ،کککککککککککککککککت کککه هرکیس بککه دریق  ،کککککککککککککککبکک

ی مهکیها    اخلش  رسش یم گه، لو  خییل  ت 

 

سن آممد.    ی تکان  ا د س از اتاق بت 
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سار  اتاق هکککککمد. مینا،  ر حاه که مقنعه اش را رسی هکککککوفاز 

اهککککککککککت به ،ککککککککککککم برگشککککککککککت. اهککککککککککار  ای به مقنعه اش یم گذ

 کر د: 

 

 ک چی هم ح

 

  ام  آن را صا  کر :    ،م  رسی مقنعه اش کشیم س 

 

ککککککککر ه سح کککککککککر جوری خور  بهم که آ  ریخت رسی  کککککککککککککککککککککککک پ ک

مقنعه اد. خما لعنتش کنه. نیومم  مشککککخصککککه، شجب سز  س 

 فکنه گریه... بمبخت مامانش... 

 

خیا  مقنعه هکککککککککککککم س با قمد لرسنم   ر  ،ککککککککککککککم را که  یم، بی 

 های تنمی به ،ککم آمم: 

 

 ک هکونهح
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نم  ای ت
ُ
اد، کان  ا د س با ان شککککککککککت اهککککککککککار   د را با لبخنم گ

ره ای به لرسنم  ز د:   کی

 

 ک بایم بریم توی  ارش... 

 

 71#پارت

 

سن  هوا رس بکککه تکککاری  یم رفکککت ککککه بکککا خر    از  کککامپیوتر بت 

 ا ی از مدرایلم گرفکم. کشیمد س با خکیاز  ی کشماری،   

 

  ،کم را  ر کیفم بر د س گو ر را بر اهکم. 

 اهکم. از ما رد س هیکا   نم تکا  بی پا،خ 

 

+ را برایم 18هکککککککککککککککککککککاهککککککان هم ی  از آن جوی هککککککای بی مز 

 فر،کا   بو . 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 282 of 2449 

نت س لیاد ر،ککان  یم  انسککت  ر تایم های  اریم،  اغت اینت 

 ها نا رسد. 

 

گرفکم کککه بعککم از  نککم بوق مککا رد هککککککککککککککککککار  ی خککانککه مککان را  

 جوا   ا : 

 

 ک  ه شجبا 

 

ی های ما رد،   س خما یم  انسککککت که این" ه شجب" گف ت 

 
ر
 اد  ار .  رازی  ر زنمب

 

از بعم جماییم، تکا  هایش ب شکککککککت  هکککککککم  ا،کککککککت، به قمری 

که حیس یم کنم، به من مشکککککککککاوی ا،کککککککککت س یم خواهم هکه 

د را  ش کنم.  ی   ت 

 

ح  ک کجابی  خت 
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 اشت مش   مچ  ،کم ن ا  کر د: به ،

 

 ک   ارد...  د هلدش بو ... 

 

 ر  اتاق آمم: تا از جا بلنم همد، صمای  

 

 ک گو ر یه لتظه مامان... 

 

  مپ اتاق را رسهن کر د س به ،کت  ر رفکم. 

 

ک ب ه رسی هککانه اش خوابیم  س  ی افکا  که پ ک ن اهم به امت 

 کفش به پا نمار . 

 

 72#پارت
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ی  ، بهت   هکککککککککککا هم زس تر بری... من  مپ های ککککککککککککککککککککککککک هکه رفت 

رس هم انکهای راهرس خاموش کر د. لطفا  مپ این ،ککککککککککککککککت 

 خاموش کن. 

 

 با لبخنم کو   جوابش را  ا د: 

 

 ک خسکه نباهیم.  شم بفرماییم... 

 

، بنم کیفش را  ا از 
ر
 خور  س اس با بی حوصلیک

پ ر ه تکابی

 رسی هانه اش پایینت  آسر : 

 

... ک هکا   هم خسکه نباهیم. شض رس به هبکون هم بخت 

 

رفکجش صککککککککمای بوق  ،ککککککککک اِ  اثر ان شککککککککت را که هککککککککجیمد، از 

ی همد.   مطکت 
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ی آسر د:   شینش دمی رسی  شم هایم را پایت 

 

 ک الو مامان... 

 

  ا دو  کشیم تا جوابم را بمهم: 

 

 

 ک یارس ب بو ح

ی برنامه س لوهککککککککککه  ها، به ،کککککککککککت  امپیوترد رفکم س بعم بسککککککککککت 

 گزینه خاموش همنش را فعا  کر د. 

 

 ک یارس صاحبکارمه... 

 

 با کنجکاسی لر،یم: 
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یک سا ما ر م  ش  اهتح ه پاها  ر

 

ی هانه س گوهم ن ه  اهکم:   گو ر را بت 

 

کککککککککککککککککک نه. یه ممت قرار  جای پاهککا بهکون  کش کنه. پاهککا رفکه 

هککککککهر،ککککککان به ی  از  س،ککککککاش که به مشککککککل ِهریم برخور ، 

 کنه.  کش  

 

 73#پارت

 

" گفت س  سرار  لر،یم:   "آهابی

 

ح بایم زس تر یم رفم  خونه. ،اشت ه فت ککککک  را خونه ن سم 

 هبه تا بری خونت هب هم . 
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لرسنم  را  رسن ،کککککککککاک  ،کککککککککم  مشککککککککک  رن م گذاهککککککککککم س  نم 

یمی باس  را  ر پ ،تیش فریزر گر  ز د س  اخل ،اک قرار  هت 

  ا د: 

 

  ه... ک حککا  ار  اهکم مونمد  ی

 

  ا سلود صمایش با  رفت: 

 

کککک اگه ل ش هیکا یم مونمی  لن رسن نا همد. ا ن   بایم 

ا زنگ بز   نم ببینم کجابی

 

 اخا کر د س کیفم را بر اهکم: 

 

ی خریمد که   تاک    اخهح ماهت 
ککککککککککککککک  را بایم   زنگ بزبی

 به تاک  نشم س راحت تر برد خونه... 
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سر د.  سهکککککککککاخه ی متافظ را از  لیم  ر اتاق را از جیبم  ر آ

سن کشیمد س  مپ ها را خاموش کر د.   برق بت 

 

 ت  زنگ ز د باز نار ی، گوهککککککک رفکم یه   خونه ت، هرچی 

هم که جوا  نما ی، ،کککککککککککککدپریه رس به رس خونت گفت که از 

 صبته خونه نیوممیا 

 

 به ،کت  لیم  مپ ها رفکم: 

 

 خب... ککککککککککککککککک ببخشککیم نکونسکککم جوا  بمد. زنگ یم ز ی  فت  

 تلفن نز یککه شزیزد. 

 

 74#پارت

 

  ا آراد گرفت: 
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بهت بم . یم  سنم ک برات غذا پخکه بو د.  ا د به ،دپری تا 

، غکککذا   تنهکککابی
ی نکت   س تجبیل خرج خو ت سقم  از گلوت پکککایت 

 .  یم کمی

 

 مپ ها را یش  ،ککککت خاموش کر د س به ،کککککت آ،ککککانسکککور 

 رفکم: 

 

فار بو ی؛ اما اسن مسکککککککککت  ککککککککککککککککککککککککک قررونت برد اخه... مر  که 

. خو د یه چی  دو بی رس نا خوا  بیای... خسککککککککککککککه م  کککککککککککککر

 س هامم یم مونه.   ر،ت یم کنم، برای ناهار 

 

،کککککککوار آ،کککککککانسکککککککور هکککککککمد س تا خوا،ککککککککم،  کرد را به  یوار  ی 

" گفکنم   "آ  
آ،ککانسککور تایه بمهم،  ر  هککمیمی حیس کر د.

 با شث ن ران ش هم: 

 

 ک لییل چی همح
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 را ز د:    که هکاه

 

،  کرد خور  به  ر آ،انسور...   ک هی ی

 

 آ،انسور  ر دبقه ی ،ود ایسکا . 

 

یم تر،م مماد  حا  که  ارس ن ست،ککککککککک مواظب خو ت باش، 

 یم کر ی. 
ر
ی بشه.  اش یم اسممی ل ش ما زنمب ی  یه  ت 

خو د غککککککذات رس یم پخکم، رات یم انککککککماخکم بری   ککککککار، 

 ن رسنم نا همد. 

 

سار  آ،ککککککککانسککککککککور هککککککککمنم.  ی به رسی   س مر  نسککککککککبکامسککککککککن

 آهنابی برایشان تکان  ا د: 
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ن ران منم نشکککککککو  کککککککککککککککککککککک راحکم اینطور... خونه هم ن سککککککککم زیا . 

م اگکه آفکت  اهککککککککککککککککت ککه توی اسن مکامکان جکان... بکا مجون ب

ی ش...   تصا   آفت مت 

 

 75#پارت

 

 

 کن. 
ر
... تو رس خما ارسد راننمب  ک زرونت رس گاز ب ت 

 

 صمایش به ،خم  یم ر،یم. 

 مجبور همد گو ر را قط  کر د. 

 

ی اص  نبو ...    اخل آ،انسور آنت 

 س  لیل قط  هکککمن را هکرا  یشلیام  به گو ر ما رد  ا د 

 هب بخت  فر،کا د. 
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ی ها گذهککککککککککم س  ی ماهکککککککککت  سن آممد، از بت  از آ،کککککککککانسکککککککککور که بت 

ی همد.   ،وار ماهت 

 

سن آمکککمد س بکککا ماکککِث  دو بی ای،  د را بکککه  از پکککارکینکککگ بت 

شقب  رخانمد. به آرد د بی  زرپینش که رسی یش صکککککفته 

 ر سرس ی صکککککورب  خوش رنگ، قرار  اهکککککت، ن ا  کر د س تا 

 ا،کو یو، ن اهم را ا امه  ا د. 

 

 از سرس ی ا،ککککو یو را 
ر
 رِ   ام  هککک شکککه ای که نکای  کرن 

 نشان یم  ا . 

 

ان از رسی ش قه زیا ش ا،کو یو به ناد خو   ارس بو ، آن زم

 به من، یم خوا،ت ا،کو یو را به ناد بزنم؛ اما قبو  نار دا 

 

ین اموا  های  س،ککککککککککت نماهکککککککککککم،  س،ککککککککککت  اهکککککککککککجش را با ا

ا اکتسابی به رسیم بیا ی  سر . زهت بو  س س،و،ه ان ت 
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 ُ مه ای  اس 
ی  د را  رخانمد تا را  بیوفکم که مکوجه ماهکککککت 

 همد. 

 

ز گذاهککککککککککککککککم س با ن ا  به آیینه کنار، را  پایم را رسی پما  گا 

 افکا د. 

 

تا لتظه ای به لیچ اس  بر،کککککککککککککککم، مماد از آیینه به اس ن ا  یم 

که دبم شا ت هک شککک  ش با ،کککاک سرز ر س توپ   انماخکم

 و یو یم زنم. بسکابالش، یش  ی به ا،ک

 

 76#پارت

 

لیچ اس  را گذرانمد س  ی ر به آیینه ن ا  کر د. حرسی با ایینه 

 ای نماهکم که  ی ر اس را نشان نا  ا . 
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 لم یم خوا،کککککککت مرا ببینم س ب دیم؛  ه تیمی به هم ز   ای، 

، به ت و خییل یم آیما اما با هکه این ها، رس به شجب ماهکککیمی

 جلو رانمد... 

 

ها به گوهککش یم ر،ککیم، یم ر،ککیم   که خانم سکیل زیر پایه ختی

ی حا  یش هککککا  بلنم زیر پایش  ار ... یم  ی یش  ا گسکککت 

 ر،یم  س  اش آن جا بو دا 

 

ی باشث هکککم تا  یر به خانه بر،کککم. ظر   ترافیش نیکه ،کککن ت 

رس به رسی خانه گرفکم س با تشکککککککککککککککار  های غذا را از ،کککککککککککککککدپری 

 خییل زیا ی به ،کت خانه رفکم. 

 

کوجه یش گلمان هککمد. با تعجب به  ر خانه را باز کر د که م

گلمان ن ا  کر د، مطک نم که گلمان آنجا نبو  س حم  اصککککککککککک  

 گل س گلمابی  ر خانه سجو  نماهتا 
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 کو ش  وبی گذاهککککککککم س رسی 
ظر  غذا را رسی جا کف کککککککر

 نشسکم.  سپایم 

 

کیفم را رسی  سهکککککککککککککککم انککماخکم س بککه گلککمان ن ککا  کر د. هیچ 

، گل ها را  س،کککککت  اهککککککم؛ اما هکککککناخم  با گل س گیا  نماهککککککم

 نه آنقمر که حوصله ن هماریشان را  اهکه باهم. 

 

گلمان را که بر اهکککککککککککم،  اغذ  ارت پسکککککککککککاه از زیر گلمان جما 

 هم. 

 

ه  پ کا هکککککککمد، گلمان را بغل گرفکم س از ،ککککککککن ین ش  ا ب

، اخرین  ارت پسککککککککککککککککا  را که باز کر  ی د، به جای خوانمن مت 

  ... خ  را خوانمد. شجیب بو 

 

شجیککب تر از آن هککککککککککککککککلکک  لبخنکمی کککه انکهکای ا،ککککککککککککککککش یم 

  یمد. 
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 77#پارت

 

 گلمان به  ،ت سار  خانه همد. 

لن شرین 
ُ
 مپابی ان شم  های ابریم را لوهکیمد س به ،ککت ا

خانه رفکم.  ی  آهتی

 

رسیش گذاهککککککککککککم س کیفکم را به آن تایه  ا د.  ارت  ن را گلما

 نماخکم. پسکا  را لوله هم  س  ر جیب مانکدیم ا

 

 ،اک غذاها را بر اهکم س  ر خانه را بسکم. 

 مانکو را به هکان  و  لبا  کنار  ر سرس ی آسیزان کر د. 

ب شکککت  از یش ،کککاشت کشکککیم تا غذاها را جا به جا کنم س رسی 

م بمهم. مبل  س،ت  اهت
 
 نیم،  ل
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جوا  لیاد های حا  احوا  هیکا را کوتا   ا د. حوصله ی 

 اش را نماهکم. 
ر
 ،وا  لی ی های هک ش 

 

یم  انسککککککککم ما ررزرا از بیکار،ککککککککان مرخص هکککککککم  ا،کککککککت س 

 نا توانم زیا ، مدرایل به  ،ت ب ت  . 

 

توج  به لیاد های هککککککککککککککککاهان نار د س به جایش به اس لیاد 

خونم رس  اریح گل یم فر،م  که چی بشهح که  ا د: "  لیم 

مارد، برس از فامیل هات بتی  بهت لو  بمدح هی ی  ی ه ن

 بهت می ن که  یا با لولم خریمدا"

 

لیاد را با ماث دو بی ای فر،ککککککا د.  نم  قیقه  ر صکککککفته 

اگر جوا  را  ا ، زس تر بخوانم س یش جوا  َ ت مانمد که 

ی نشم. جانان تر به اس بمهم؛ اما خ  تی
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سن ز د که  نباله ی هکککالم به  ،کککک ت   ی  با گی ی از اتاق بت 

  رگت  کر  س به هکراهم متکم بسکه هم. 

 

بککا تعجککب بککه  ر ن ککا  کر د س ان ککار تککاز  خوا  از  د لریککم. 

 ی تلدیزیون ن ا  کر د.    رخانمد س به ،اشت کو ش با 

 

 78#پارت

 

وا  رفکه بو د. هالم با هکان هلوار پار ه ای  یرسزی به خ

 مرتب کر د س مانکدیم را لوهیمد. را جلوی آیینه 

 

ی بار خوا  مانمد س اگر مینا به  باسرد نا هککککککککککککم که برای اسلت 

 تلفن خانه اد زنگ نا ز ، از خوا  بیمار نا همد. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 299 of 2449 

خما را هار که تلفن خانه را به اس  ا د. مدرایلم را  یشب از 

ه فار نیوفکا د که آ رد را   شصکککککککککککککبان ت خاموش کر د س ب

 فعا  کر   اد. 

 

 وهیم را رسهن کر د. جورا  هایم را لوهیمد س گ

ی  اد مالیمد که صکککمای  کرد ،کککفیم کننم  را رسی لو،کککت ،کککتی

 مدرایلم  ر آمم. 

 

خانه آسیزان کر   بو د را   ی آیینه کو   که کنار سرس ی آهکککککتی

هنا  به  ،ت گرفکم س به ،کت مدرایلم رفکم. هکار  ی نا

 بو ... 

 

 ک بلهح

 ک الو خانم هایبا... 
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  ی خت    ، گفککت کککه اس نا 
خککما مینککا را لعنککت کنککم.  خت 

 آیم که... 

 

 آیینه را کناری گذاهکم: 

 

ی...   ک ، د آقای امت 

 

ی ها هجیمد: صما  یش را به ،خم  از میاِن بوق های ماهت 

 

ککککککککککککککککککککک خانم کجاییمح من ب شککککککت  از ب سککککککت  قیقه ،ککککککت که   

 منکظرتونمخیابون 

 

 با گی ی لر،یمد: 

 

 ک کمسد خیابونح چی هم  که منکظر منیمح
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 79#پارت

 

ی را به تاک ککککککک یم  ا .  صکککککککمایش را هکککککککجیمد که آ ر  مسکککککککت 

ی هم به گ وهم ر،کیم. خوا،کم صکمای بسککه هکمن  ر ماهت 

،کم که صکمای پ کش آمم" بم  من بازی   سرار  ،کوالم را بتی

 کنم  ی ه، د "

 

ه شصکککککککککبابی مد. خما خما کر د ک ،کککککککککم  رسی صکککککککککورتم کشکککککککککی

د.   نشو ؛ سگرنه بایم این لرسنم  را به گور بتی

 

ککک آ ر  رس براتون یم فر،کم. به خادر  یر اسممنت تجبیه ت 

 بیایا  یم کنم که این مست  دو بی رس 

 

 د را به  پ  رخانمد س یش نفیس راحت کشیمد س بعم با 

 لبخنمی که اس نا  یم، جوا   ا د: 
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ان یم  یم هکا... من ا ن را  یم افکم. کنم، ببخش  ک جتی

 

تکککا  را قط  کر د س بککا هو ، آرایشکککککککککککککککم را تککیککل کر د س از 

مینا خوا،ککککککم تا  ارهای تایپ لرسنم  نت   را برایم انجاد  هم 

ی ایکیل کنم.   تا گزارهش را به امت 

 

امیمسار بو د که با آن إم ء  اغون س بی  ر س لیارش، ایجبار 

 ز گوگل  کش ب ت  . را حماقل ا

 

فم را بر اهکککککم. با صککککمای زنگ خانه، به آیینه ن ا  کر د س کی

ی یش آ امیس اککفا  بی خیا  لیوان هکککککککککت  هکککککککککمد س به بر اهکککککککککت 

کر د. بافت هکککککنیل را رسی  ،ککککککم انماخکم س  ر خانه را قفل 

 کر د. 

 

 توج  به گلمان ،فاه رسی الن نار د.  
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 از  ،ت صاح ش شصبابی ادا 

 بی که اص  به اس هبیه نبو ا لیاد هااز  ،ت 

 ا هناخککش...  ی ر ن

 

 80#پارت

 

  ر کو ه را که باز کر د، ن اهم به موتور ُپست افکا . 

 

 ک ، د خانم... 

 

 جلوی  ر ایسکا د، مر  جعبه کو   به ،ککم گرفت: 

 ک لطفا امضاش کنیم... 

 

 به   برا شنواِن تبلت ن ا  کر د: 
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 ک مکنون آقا... 

 

ی که م تکان  ا .  ر خانه را بسککم س به برای ی  ،ککت ماهت 

یزی، جلوی  ر پاری کر   بو د، رفکم.   زیر  رخت تتی

 

هکه س،کککککککککککککککایلم را هکرا  ،کککککککککککککککاک غذایم رسی صکککککککککککککککنمه شقب 

ی را را  انماخکم.   گذاهکم س ماهت 

 

ی بککاز کر د س لبخنکمی بککه  کا سی  جعبککه ی   ککارتمی را هکککان حت 

ختی لرسنم  را  ا ، به هاهان  هاهان ز د. هکان رسز که پاها 

یمی  ا ِن من، برایم  ا سی  ختی  ا د س قرار هکککم که جای هکککت 

ی  بفر،کم.   تتی

 

ککککککی خو  یم  انسکککککککت که  ه یم خوا،ککککککککم،  اش اس هم   پ ک

 بلم بو ...  اش... 
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جککا   ،کککککککککککککککخککت س لی ککم  را آنقککمر بککه ،کککککککککککککککخم  گککذرانککمد کککه 

ی هم، نا خواهم از  د  ان متبت امت  شبور اص فار جتی

 کنما 

 

از هکه اذیکم یم کر ، ا ر   کو ه به خیابان هکککککمن، ب شکککککت    

را هم که اصککککککک  بلم نبو د، اگر با سیز مسکککککککت  را لیما نا کر د 

که ب شککککککککککککککت  از  هل  قیقه یم کشککککککککککککککیم تا به آن جا بر،ککککککککککککککم س 

ککککککککککککد از مهم   سرار  اس ب دیم، تجبهت یم کنم" صکککککککککککککتی کن تا پ ک

یشا" سای ا ص  فارش هم مرا  ق تعطیل هو ، به خانه بتی

 یم  ا . 

 

 81#پارت

 

ی هککککم س  سن بیایم. ،ککککوار ماهککککت  دوه ناشککککیم که تا از مهم بت 

 هکان اس  لر،یم: 

 

 ک مست  رس راهت اسممیمح
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 ن اهش به گوهیم ر،یم که رسی هولمر قرار  اهت: 

 

 ک فار کنم خییل ،خت بو ... 

 

ی  ا د:   پلیک ز د س  ا ه شه را پایت 

 

 ک اهکا  نمار ا 

 

م هایش را ریز کر  س با آن خنم  ی کو اش مرا ب شکککککت  شککککک 

 حر  کر . 

 

ی به هککککککککار  های ناهکککککککنا   ی ه  کککککککککککککککککککککک  ر شو کککککککش یا  می ت 

اهکیت بمیا هکککککککایم ی   ار  میکت   س هککککککککار  تو  د  ،کککککککت 

 باهه... 
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ی ها به ترت ب پشککککککت هم پاری   که ماهککککککت 
ر
 بزرب

 
کو ه نسککککککبکا

 هم  بو نم را ر  کر د. 

 

کر  س راهکان کوتا  تر هککم.  کت  از   ت   ککمکر ن مسکک ر لیما  

نیم ،ککککککککککاشت ناشککککککککککیم که به ،ککککککککککاخککان  نمدبقه ای که بی 

 هباهت به ُبرج نبو ، ر،یمیم. 

 

  کررنم را باز کر  که مدرایلش زنگ خور . 

ی لیا   همد.   هنمزفری را به گوش گذاهکم س از ماهت 

 

غو  س جلوتر از من به ،کککککککککککککککت ،ککککککککککککککاخککان را  افکا  س مشکککککککککککککک

 فجش هم. ت با تلصتب

 

 82#پارت
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ی هککککککککار  هایم،   شکککککککم غر  ای به نکای  ُپشکککککککتش رفکم س از بت 

 هاهان را انکخا  کر د. 

 

بعم از  س بار تکا  با هکککککککککککککککاهان که هیچ کماد را جوا  نما  

ی آمم.   با خر  آ،انسور هم پایت 

 

،کککککککککککوارآ،کککککککککککانسکککککککککککور هکککککککککککمیم س اس هک نان با لبخنم مشکککککککککککغو  

 صتبت بو . 

 

توجککه نانم؛ امککا آن " شزیزد،   هککایش م بککه حر یم خوا،کککککککککککککککک

جانم، قررانت برسد" هایش، مرا ب شکککککککککت  کنجکاس یم کر  تا به 

 حر  هایش گوش بمهما 

 

 ک امرسز  د هلوغه خانم... 
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ن ا  زیر شککککککککککا به صککککککککککورتش انماخکم س اس گو ر را جابه جا 

 کر : 

کککککک یم  سنم قو   ا د؛ اما شرهیا رس بر د مهم تا شض هم برد 

 میاشه نا ر،یم که بریم جای  ی ه... یل دو  یارمش  ب

 

ن ا  من را که  یم، ابرسبی برایم با  انماخت س من  ر لرسگری 

تکاد به   که آ،کککککککککککانسکککککککککککور اهکککککککککککار  کر د. جلو رفت س   که را 

 ف ر . 

 

"* کککککککککککککککککککککککککککککک اخه  را بلی  ،کککککککککککککککینکا خریمیح توکه یم  سبی من 

 حوصله فیلم نمارد... 

 

ر آ،انسور  ر به باز همن  تایه  ا د س به میله پشت  د 

 دبقه  سد ن ا  کر د. 
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 ر حاه که یقه ا،ککککککک  بافتش را تا یم ز ، پایش را میان  ر  

 آ،انسور گذاهت س به اخم های  رهکم ن ا  کر . 

 ک اخکات رس نبینم جقله... 

 

 ،ککککککککتش  سر گر نم لی یم  هککککککککم،  سرار   رهای آ،ککککککککانسککککککککور 

مر  با    بازهم س لت 
 
س، حلقه هم  ی ایمن  ،ت های مجم ا

 اخا کر  س تدپیم: 

 

 ک بریم خونه هاتون از این د اها  ر بیاریم... 

 

 83#پارت

 

 

توج  بکککه حرفش نار د؛ امکککا اس  ا بکککه جلو خم هککککککککککککککککککم س  

 ب شت  مرا به آغوش کشیم: 
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 ک حاچی بم  یم خواد به هکه ب م که  س،ش  اردح

 

مر  به ،کت ما  رخیم:   لت 

 

 یم  و با هکه تویمرروطح م ه تکککککککککککککک به هکه  ه 
ر
خونت زنمب

ح  کمی

 

 ش را  رخانم س به من ن ا  کر ، با آن خنم  ای که ،ککککککککککیع 

ِپ من  شصبابی هم  را کشیم: 
ُ
 یم کر ، همت ن ت  ، ل

 

ککککککک نه حاچی با خو ش که هسکم یعمی با هکه اد... بقیه با من 

 یم
ر
؛ امککا یم خواد بککمسنن من بککا ب  ارد زنککمب ی  نا کتی

ر
 زنککمب

 کنم... 

 

ره ای به مچ پای اس ز : ملت    ر  با انکهای شصایش کی
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 ک  خت  رس معذ  کر ی پ جونا 

 

 صورتش را به صورتم  سبانم: 

 

 ک معذبی از بغلمح

 

سن یم رفت  مر   رحاه که بت   رهای آ،کککانسکککور باز هکککم س لت 

 با هکان اخم ها، شیناش را رسی  شم گذاهت: 

 

 جای شقل چی هست... ک معلود ن ست توی  له ات 

 

ی  ر گذاهت:    پایش را بت 

 

 ک حاچی یه  قه سایسا... 
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 84#پارت

 

ی  رهای نیکه  مر  ایسککککککککککککککککا  س اس مرا رها کر .  ش را از بت  لت 

 باز جلو بر : 

 

 ک یم  سبی اسن خانم ب بو ح

 

مر  غرغری کر :   صمای هشمار آ،انسور  ر آمم س لت 

 

 ک به من  ه... 

 

  ارس خنمیم: 

 

ت  میمیح من تو  ه که به من گ ن به تو  هح پیس بهککککککککککککککک آفری

 هایم بخواد زنم رس جلوی تو ماچ کنما به تو  هح
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مر  نار .   س سار  آ،انسور هم، توج  به غرغرهای لت 

یم خوا،کککککککککم به حرفای بی   س تهش بخنمد؛ اما  ،ککککککککت به 

 ،ینه ن اهش کر د: 

 

خونه ککککککککککککککککککک یم  سبی ،ککککاشت  نم   ارسح بهت گفکم زس تر برس 

اراش، نککذاهکککککککککککککککککت تککا کینطوریش مککامککان بککا  ککلبککا  بپوش... ه

 زس تر بیاد خونها تو  ی ه  راح

 

 هالگر نم را  سر گر نم انماخت: 

 

 ک  شواد نان  ی ه... من به این ما ... 

 

س با آن  شم های تت   اش، پل  های پشِت ها ز  که مرا 

 گرفت: به خنم  انماخت. با خنم  اد،  ،تش را به قل ش  
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 ک سای قلبم... 

 

 85رت#پا

 

 مشم  به بازسیش ز د س  ،تش را میان  ،کم دلبیمد. 

، جیغ س  ا  خواننم   ر آن  ی هکککککککککککمن با اس یعمی ،کککککککککککوارماهکککککککککککت 

 قویط  مه ای رنگ که توجه هکه را جلب یم کر . 

 

ش قه ای به آهنگ های خارچی نماهکککککککککککککککت، هک شکککککککککککککککه خما 

 قمیم یم ُمر ا  ایرابی گوش یم  ا ، برای آهنگ های  سر 

 

 زیا  نانیا... ما صماهو ک تو رس خ

 

، صککمای  ی توج  به من نار  س با رسهککن هککمن  ککب  ماهککت 

 بلنمش  ر فضا پخش هم. 
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  ،ت رسی گوش هایم گذاهکم س اس با صمای بلنم خنمیم. 

 

ا  صم،اله ی من سقتشه که بنوهکت..   ک  ر

 

  شم غر  ای به حالِت مسخر  اش رفکم: 

 

 ک مز مز  کن زمزمو خانم.. 

 

ی را رسه  ن کر . ماهت 

 

 ک خانم... 

 

به خنم  افکا   بو د؛ اما صکککککککورتم را ،ککککککککت  ی ر  رخانمد. 

 کر  س با  ،کککم  که به من نز یش بو ،  د را به ،ککککت 
ر
زرن 

 خو ش  رخانم. 
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ره ای به    ،کم ز .  ،ت بر د تا آهنگ را  م کنم که کی

 

 ک ان شکای کشیمتو، کش بم  تا آخر من

 

 86#پارت

 

ه  ،ککککککککککککککککم کشکککککککککککککککیم س  ر حاه کان شکککککککککککککککت هایش را رسی مچ 

 ،ککککککککتش را غن ه کر   به ،کککککککککت ل ش بر  س صککککککککمایش را  ر 

  ش انماخت: 

 

 ک بو،ه ی  اغکو ب ت  تا که نیوفکه از  هن... 

 

 س  ،ککککککککککککتش را  ر هوا برایم لرتا  یم کنم. به خنم  یم افکم س 

فتش بمی نثارش یم کنم که " جوسن" کشکککککماری یم گدیم س 

   یم گت  . با ریکم آهنگ رسی فرمان کی 
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 ک  ر  د ،کار  هو خککانککم

 

 ش را بکککا نکککاز برایم تککککان یم  هکککم، بکککا  یکککمن مشککککککککککککککککککت من، 

  شک  یم زنم: 

 

 ک جا این سح ر بازیا به قرب  بازی های هوهرت توجه کن... 

 

 کنم: صمای  ب  را  م یم  

 

 ک ب مثل من تو رس یم خنمسنهح

 

  ،تش را از رسی فرمان بر یم  ارد: 

 

 د که بخنمسنکم. اص  نمار ک ک  رس 
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 ان شکان  ،کم را لکیس یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککککککککک خو د انماز  ی  ل  نیا یم خنمسنکت... تا باهککککککککککه از این 

 قرب  بازیا.. 

""" 

 

 با صکککککمای بوق های مکم ، تایه اد را از میله پشکککککت   بریم

  ارد س به ن ا  خت   ی اس توجه نا کنم. 

 

 87#پارت

 

ککککه اینطور بکککه یکککا  یم بکککار  نکککمد بعکککم از جکککماییککککان ا،کککککککککککککککککت  

ر  نمد  ر  نم ،کککککککککککککککاشت آب  ا،کککککککککککککککت که اینطور آسرمشح با

 میان مغزد مطالعه یم هو ح
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اس یش  ر  ا،کککککککککککککککت بعم از پا  کر نش که یا د یم آیم  ه 

 قمر خوانممش... 

 

خانوا   هککککککککککونه. من نا تونم بیاد  ککککککککککککککککککککککککک اینجا خونه سکیل  ل

ی خو ت س مینا تقسک ... مماری ا ککافه رس ب ت  بت 
یم کن،  فت 

ی که فار یم کمی  زمه رس براد توی  اغذ بندیسکککککککککککککککیم.  ی هر ت 

... حم  اگه حکو   د رفکجشون هم مشاوی بو ا هرچی

 

  د را تکان یم  هم س  ر خانه باز یم هو . 

خو  ا،کککت که  مشکککخص ا،کککت، س ککک  ماه سکیلشککان خییل

 
ر
، زنمب

ر
ی منطقه ای  ر دبقه آپارتکان به این بزرب  ر هک ت 

 یم کنم. 

 

 اسممیم... وش ک خ
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ن ککا  بککه مرِ  جوابی کککه بککا لبککا  راحم  ای  ر را برایکککان بککاز 

 کر   ا،ت، یم انمازد س با ماث سار  خانه یم هود. 

 

 ،ککککککککت به  ار یم هککککککککود که بنم  سککککککککمی کفشککککککککم را باز کنم که 

ی بکککککا هککککککان کفش هکککککا جلو یم رس ، که پکککککایش را رسی  امت 

 موکت یم کشم. 

 

یش   که م  بو د، به جاقم یش بنم ان شککککککککککککت هم خم نشکککککککککککک

مانکدیم را باز س بسکککه کر د که آر ، نا خوا،کککم کفش هایم 

 را  ر بیاسردا 

 

تش پله ای که باشث سصل همِن سرس ی به پذیرابی یم هو  

را پشککککککککککککککککت  ش ر  یم کنم. جوری به ،ککککککککککککککککِت اتاق انکهای 

 پذیرابی یم رس  که ان ار آهناییم  با این خانه  ار . 

 

ی ای  نجا رسحک یم هنا،ت 
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 88#پارت

 

 سار  ی  از اتاق ها یم هو : 

 

 ک سکیلشون رس آر ... 

 

با  یمن مر ی که رسی سیل ر نشککککسکککککه ا،ککککت،  ا مکعجب 

 یم هود. فار یم کر د آن مر  جوان، سکیل باهما 

 

اد...   ک ، د آقای احت 

 

ی گرد احوا   جلو یم رسد س ،ککککککککککککککک د ،ککککککککککککککککا   ای یم کنم. امت 

 ی ار ها پشت  ش یم ایسکم تا ابلر  یم کنم س من هبیه 

 خوش س بشش تکاد هو . 
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 با سار  همن پ  جوان، ن اهش به من یم افکم: 

 

 ک لطفا بشینیم... 

 

خما را زیر لب هکککککککککککار یم کنم که   س  له اش لیما هکککککککککککم س از 

رنگ بجشینم.  ی  من خوا،ت تا رسی ی  از تش مبل های ،تی

 

 دحار بیک  ای یم خوریم یا نوهیمبی گرد  ی ه ای 

 

  ی تکان  ا د: 

 ک مکنون.  زد ن ست. 

 

 اس با فاصله از من، رسی مبل ،ه نفر  یم نشینم: 
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کککککککککککککککککککککک برای من توی اسن لیوان مخصکککککککو  هات،  ابی بیار که 

ی بخورد شرفان...  ی  اص  نکونسکم امرسز صبح  ت 

 

 89#پارت

 

ی برگشت:   پ  به ،کت امت 

 

ح  ک صبتونه نخور ی یعمی

 

ی کیفش را کنا  ذاهت: گ  رشامت 

 

کککککک شرهیا خونه باهه، من کوفت هم نا تونم بخورد. از بیس 

نه توی ،فر ...  ی  که با اسن تدپش مت 

 

پ  که حا  ا،کش را یم  انسکم به ،کت مر  رسی سیل ر 

 رفت: 
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 ک بابا هکا  ابی یم خوریح

 

 مر   ی تکان  ا  س به من ن ا  کر : 

 

 ک هکا خدریم خانمح

 

تایه به مبل از  ،ککت  ا د. ،ککیخ ز ا لبخنمی ز د س حالکم را 

 رس به جلو نشسکم: 

 ک متشارد. 

 

 لکوی رسی پایش زیر  ،تش گذاهت: 

 

ی  اری هست که توی این ،بش بهکون افکا  ...   ک ان ار اسلت 
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ی گرفت:   لبخنمد س،عت ب شت 

 

ککککککک تقریبا تاز  سار  بازار  ار همد. قبلش هم مماد  فت  به  فت  

یآقای  یم همد تا ایناه با   آهنا همد.  کبت 

 

 90#پارت

 

ککککککک با ،ککککککککیمی  ای سار  اتاق هککککککککم س اس که لیوان  ،کککککککککه  ار  پ ک

 بزرا لب ُلر را بر اهت: 

 

سهای خییل خوبی  سر خو ش جک  کر  . حیس یم  کککک پاها نت 

کر د، خانم هایبا  یر سار  مسائل  ی ه همن. آخه  س،ا  

کت  به دور ثابت ل ش پاهککککککککککککککککا  ار کر ن س یش ،ککککککککککککککککا  با  ر

 س...  نم،اه هم  اراموز آقای قیا  بو ن... خو ر  ،امان

 

 مر  شیناش را رسی ککابش گذاهت: 
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کککککککککککککککککککککککککککککک اس  قیککا  کککه خییل سقککت بو ،  ککارآموز قبو  نا کر . 

 هرسقت از  انش ا  ک  رس یم فر،کا د، قبو  نا کر ... 

 

ی هانه ای با  انماخت س با لبخنم جوا  مر  را  ا :   امت 

 

 یبا رس کشه کر نا نم هاا  خاک هایم ا،کعم

 

 ن ا  به  شم های براق اس انماخکم: 

 

کککککککککککککککک ا نم برای این خانوا    زمه که خانم هایبا هم  کککون 

کنککککککه. خو ت خو  یم  سبی کککککککه قیککککککا   ککککککارش توی حککککککل 

اب  حر  نمار . نهح  لرسنم  های ارث س مت 

 

ه " آخرش به من ن ا  دو بی ای انماخت.  ـَ  س با " نک
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ی بو    پیس بککه خککادر  کککه مرا برای لرسنککم   ر نظر گرفکککه هکت 

 ا،ت... 

 

قیا  ی  از س  ی نامماری بو  که به ،خم  فراسان را ی  

ی به خارج از کشور برایش  ار کنم.   هم تا قبل رفت 

 

 
ر
اش را  آن زمان ها خییل ،کککککخت گذهکککککت س  ارس مماد  لکن 

تر بهانه  یمنم یم کر  س با ظر  های غذا س هک ت مرا بیمار 

 از قبل ن ه یم  اهت. 

 

 91#پارت

 

قیا  هک شکککککککککککککککه به اس کککککککککککککککاع ما زن س هکککککککککککککککوهر یم خنمیم که 

 سنفر  غذا یم خور یم س قمر یش ،ککککککککککاشت با هم  ر خیابان 

 را بکککه 
ر
منک  بکککه  فت   کککار قیکککا ، قکککمد یم ز یم س رف   لکن 

 کر یم. ،خت ر  یم  
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 ... ی  ک ا،کا  قیا  ساقعا به من لطه  اهت 

 

چ خییل خوبی  اهکککت. هکککجیم  اساخر حا  رس ککککککککککککککککککک قیا  این 

 بو د که نو   ار هم ... 

 

ب شککککککت  از یش ،ککککککاشت خادرات مر  دو  کشککککککیم تا ما به آن 

  فت   ،کش های مور  نظر بر،یما 

 

اصکک  ش قه ای به خادراتشککان نماهکککم س اصکک  برایم جالب 

ی،  انشجوی قیا  بو   ا،تا نب  و  که امت 

 

ی  ای را هم با هککککککککت   مشککککککککب یمی خور د. یم  انسکککککککککم ا،ککککککککومت 

 مماد بایم به  ،تشوبی برد. 
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 ر،ت ا،ت که  ای خور هسکم؛ اما یط یش ،اشت ،ه  

 بار  ای خور ن، زیا ی بو . 

 

کککک هررار که خم س را،کککککت یم هکککککم، مرا مجبور به تشکککککار از  پ ک

 خو ش یم کر . 

 

را به اتاقش بر  س با  س لوهککککککه تلق  به ،کککککککت من س اس پمرش 

 س ی ایسکا   بو یم، آمم: که میاِن سر 

 

ی زیا  صتبت  کککککککککککککک ببخشیم بابا یه  م تنها،ت، به خادر هکت 

 یم کنه اگر آهنابی ببینه. 

 

ی لبخنم ز :   امت 

 

کککککککککککککککککککککک این  ه حرفیه شرفانح من به پمرت ارا ت خا   ارد، 

 پمرد کر  رس فراموش نار د. هنوز لطه هابی که  ر حم 
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ی لوهه ها را به  ،ت من  ا .   امت 

 

 92#پارت

 

 

  ر را باز کر د س از خانه که خارج همد. 

ی مانمد که خماحافظی اش را پ ی تکاد کنم.    منکظر امت 

ککک  ی هم از خانه خارج هککککم.  ر را هنوز ن سکککککه بو  که پ ک امت 

 جلوتر آمم: 

 

 ک فرها  یه لتظه صتی کن... 

 

یم با  رفت. ساکجش ابرسیم به خادر آن ا،کککککککککککککککا بو  که ابرس 

  . پ  به زران آسر 
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 ر تکاد این ممت حم  کنجکاس ا،ککککککککش هم نشکککککککمد؛ اما ا ن 

 برایم جالب هم. 

 

 پ  با یش پ ،تیش مش  فوق جذا  برگشت. 

آرد های د بی س تلق  پ ،ککککتیش برق یم ز . پ ،ککککتیش را به 

ی گرفت:   ،کت امت 

 

لِم شرهیا،ت. را،تش من یه ،فر  اهکم نشم کککککککککککککککک  ا سی تو 

 یا... که با، بابا بیاد تولم شره

 

به ،ککککت آ،کککانسکککور رفکم. باز یم خوا،کککتنم تعار  تیاه پار  

کننم. ،وار آ،انسور همد س حم  از پ  خماحافظی نار د 

ی نکانمد.   س منکظر امت 
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ی به تکا  های از  ،ت    که هکاه را ف ر د س هکان حت 

 ا  کر د. هککککککککککککککککاهان س هکککککککککککککککیکا هر س، یش بار تکا  رفکه اد ن

 گرفکه بو نم. 

 

 ا د س از آ،انسور خارج همد. ن لیایم  به هر سها

 

 93#پارت

 

مکککا رد بکککا اکارهکککایش آنقکککمر نکککاراحکم یم کر  ککککه  ی ر تکککا  

 نماهکم. 

 

یم  انسککت هیچ جور   س،ککت نمارد به آن جا برسد س  سرار  

مهککککککان هکککککابی ببینم ککککککه صکککککککککککککککورت گرفککککککه ی پکککککمرد را میکککککان 

 هرکمامشان منکظر یش تیاه  رهت به من هستنم. 
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ی ن قسکککککککککککککککککککت ،کککککککککککککککخکککت تری مکککاجرا بعکککم جکککمابی از  کککارس، هکت 

  سرها های هرهفکه یا هرما  بو . 

 

مهکابی هفکه ل ش را  ون  ر تهران نبو د، ما رد نکوانسککککککت 

 اری کنم؛ اما حا  که رس به رسیم نشککککککککککککسکککککککککککککه ا،ککککککککککککت س پا  ر 

 به خانه ما ررزرا بتی ، خییل  کفش کر   تا 
مرا به هر دریق 

 .  ارها یم توانست انجاد  هم 

 

 ک زنگ یم زنم بهش می م نیا ا 

 

 لوزخنمی ز د س پایم را از  ،که ی مبل اسیزان کر د: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک فار کر ی بکککه خکککادر اسنکککهح من  ی کککه حم  براش مهم 

 ن سکم.... 

 

سن آسر :    ش را از کیفش بت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 335 of 2449 

 

 نکیایا من خدر ت رس یم خوادا ک پیس غل  یم کمی که 

 

ره ای به ل شان ِ  تلدیزیون کی  یم یم زنم:   فه با کنت 

 

ککککککککککککککککککککککککککک مامان   جم س آبا ت، تو یه بارد هککککککککککککم ، خوبی من رس 

 نخوا ا  اقل راج  به این مس له کذابی نخوا ... 

 

سع هم:   لکو را رسی صورتم انماخکم س غرغرهایش  ر

 

،کککالکها ب سکککت س هفتا هنوز ککککککککککککککککککک خت   ت ب سکککت س هفت 

ح بایم خو ی نشککککون  شقلت نا کشککککه که نبایم اینکار رس کمی

 به این خانوا   ی پمریا بمی 
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جوابش را نما د س به جایش  ا صمای موزیش را زیا  کر د 

 س اس بی خیا  نشم. لکو را متکم از رسیم کنار ز : 

 

ی ه نه من نه کککک پاهو جک  کن خو ت رس... بخما اگه نیای،  

 توهاا 

 

 ز  یم زنم  ر صورتش... با اخم یم لر،م: 

 

 ک  یهح

 

 به لکو یم
ر
  زنم:  ن 

 

ک مامان اگه مهکوبی از ب ه ت مهم تر ، باهه  ی ه نه من نه 

 توا 
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 لکو را رسی صورتم یم انمازد. 

 

کککککککککککککککککککک خییل لرس هکککککمیا فار کر ی حا  که د ق گرفم  هرچی 

ح
ر
  لت یم خوا  بایم ب 

 

از جا یم لرد س لکو را جوری لرت یم کنم که رسی  شصکککککککککککککککبابی 

گِل گلمابی که اس برایم الن یم افکم س قسککککککککککم  از آن رسی برا  

 فر،کا   ا،ت. 

 

کککککککککککککککک بیس کن مامان... خواهش یم کنم اینقمر منو تتت فشار 

نذار... بخما من هنوز یش ما  نشکککککککم  که از  ارس جما هکککککککمدا 

طور  اری اذیکم یم قبلش هم ب ه ناخلقی نبو د که حا  این

ا  را بایم هرسز بیای  د خونم که رالورتت رس بهم بمن  کمی

 اخهح

 

ی تر یم آسرد: ایصم  م را پایت 
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ککککککککک مامان لطفا  ری کن که نا خواد ا ن خانوا   ی  ارس رس 

ببینما نا خواد  سرار  ما رش به رسد بیار  که را ی نبو   

ککککهکککککو قالیمیما بخما که بابا  هنوز نا خوا  حم  منو س ما پ ک

 ببینها فق  به رسد نکیار  که  ه غلظ کر د... 

 

 انماز : هالش را رسی  ش یم 

 

ی  م نماهککت که ا ن رست نک شککه توی صککورت  ی ککککککککککککککککک  ارس  ت 

خکککککانوا   ش ن کککککا  کمی سگرنکککککه اینطور  اش نا کمی برای یکککککه 

 مهکوبی کو یشا 
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د س نفسککککککککککک م را متکم رها یم  ،ککککککککککککم را به تایه گا  مبل یم گت 

 کنم: 
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ککککککک آر   م نماهت، بخما که مشکل از من بو ا اسن منو د ق 

. برس به هکشککککککککککون ب و  ارسی هکککککککککککا هکه چی تکود  ا . اسن.. 

ا برس ب و برن هکککککککککککش هفکا زن بو ،  ل هکککککککککککهر یم خوا،کککککککککککجش

ن تا خیالشون راحت هه.   براش ب ت 

 

خانه رفکم س ما رد هم پشکککککککککککککککت  د سار   ی به ،ککککککککککککککککت آهکککککککککککککککتی

خانه هم:  ی  آهتی

 

کککککککککککککککککککککککککککککک بیا بریم بلکه این  رت س لرت ها رس ن ن. بخما بابات 

 ناراحت یم هه. 

 

 باز یم کنم: بطری را   ر ه شه ی

 

ککککککککککککککککککککک نکیاد مامان... نا خواد زخم زرون بشککککککنود... نا خواد 

 بخما... 
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 با حا  نزاری ن اهش یم کنم: 

 

ککککککککککککک خوهت میا  مامان بزرا   زیر لب ب ه"   سای  ارسد 

هکککککم" ار  حیه هکککککم که منو گرفت... ناه من    ارس  حیه

 رس یم  زسنمد، یه پار  ا،کخون هم . 

 

  شه ی آ  را از  ،کم گرفت: شصبان ت هما رد با 

 

ککککککککککککککککککککککککککککک س کککککککککککککعت رس  یمیح یه هفتیس اسممی این خونه هنوز 

س،کککککککککککککککککایلش رس جککا بککه جککا نار یا بوی خککاک از خونککه میککا . 

رتککب هککککککککککککککککه. حککاکی ن سکککککککککککککککم  بیککای خونککه خو مون تککا اینجککا م

 اینقمر از من س بابات بمت میا ح
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د س با  شکککککککککککککککم هابی که هرل تظه منکظر حالت گریه را یم گت 

 یم نالم:  هستنم تا ما رد برس  س اه  هو ،

 

 ک بابادا بابادا باباد... من... 

 

حرفم را یم خورد. از کنککارش یم گککذرد س بککه ،ککککککککککککککککککت مبکل یم 

رسد. کنت   تلدیزیون را بریم  ارد س تنها صکککککککککککککککمای کدریمن  ر 

 خانه، مرا ها  یم کنما 

 

  نم قطر  اهش یم ریزد س  ییع پاکشان یم کنم. 

از جا بلنم یم هکککککککککککککککود، بطری آ  را هکرا  لکدیم از رسی الن  

  افکم. بریم  ارد که ن اهم به گلمان یم

 

آنقمر خاکش خشکککککش ا،کککککت که احککا  خشکککککش هکککککمن برا 

،  ،کککککم  ی د؛ اما به جای جمی گرفت  هایش را بایم، جمی ب ت 

سع به کنمن برا هایش یم کنم.   را به ،اقه یم ر،انم س  ر
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ا جکککککما یم کنم. برا .. برا گکککککل هکککککایش ر ی  پیس از  ی ری. 

م س به صکککککمای بلنم مجری
َ
ن
 
 های  سکککککبیم  ،کککککاقه را هم یم ک

 تلدیزیون که احضار خوهتاه یم کنم، لوزخنم یم زنم. 

 

ی نسککککککککککککک ت    بهت 
 سر گلمان را برا ها ُلر یم کننم. حیس  راحم 

 به این اس اع  ارد. 

 

ی  ی از اس  اهککککککککه باهکککککککم. هیچ  ت  ی ی... نا خوا،ککککککککم هیچ  ت 

ا فرامو ر از پیس بایم  ،ککککککت به  ار یم هککککککمد برای فرامو ر 

سع یم هم...   یاِ گاری  ر

 

م. هکککککبیه با 
َ
ن
 
ی اس را از تنم، از مغزد، از موهایم، ِبا یم هکه  ت 

 تاس  هم  ا،ت،  یمنش شاصیم یم کر . 
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ی  فت   ی گیل ککککککککه  ر بت  ی لبکککککککا  ککککککککه برایم خریکککککککم. اسلت  اسلت 

 خادراتم خشش هما 

 

 97#پارت

 

ی   ی رسز بو،ککککککککککه ای که  ر تقدیم آن ،ککککککککککا  نوهکککککککککککم، اسلت  اسلت 

ی خنم   نم...  س،کککککککتت  اریم که هکککککککجیمد، اسلت 
 
ای که  لم را ک

ی اسلش خو  ا،ت.  ... هکه  ت  ی ... اسلت  ی  اسلت 

 

هککککبیه ،ککککوا ت  هارگزینه ای که اس  برگه امکتابی یم آیم... 

ی  ها یم ر ...   بعم که به ت ر

 

یککککح اس، خو ش را     م  ارد. من  ر ت ر
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 ر  هار گزینه ای، فق  اس، اس، اس، هکه سار  ا،کککککککت که حا  

ن سککککککت... حا  جوابم یش جکله  ر جوا  ،ککککککواه ،ککککککت که 

  را جما همیح خب  ی ر نخوا،کما 

 

س،ککککککایل را  اخل یش پ ،ککککککتیش ریخکم، هکان لبا  که حا  

 ا برایم تنکگ ا،ککککککککککککککککت، هککان تقدیم س هککان رسزهایش که 

 که ،خت یا د ا،ت، یم گذر .  نمین ،ا    حا  ب شت  از 

سع هم....   مان از خانه پمری  ر ی  هکه  ت 

 

از توپ بساکبا  اس که به  س رخه اد خور  س افکا د. خنمیم 

 س  ،ت س پا لفم  گفکمی که یش هفکه مرا از اس قهر کر . 

 

 یم  انسکم. 

 یم  انسکم که ما رد یم خوا،ت مرا  ق بمهم. 

 قضیه را ن فکه انم.  به ما ررزرایم  انسکم که هنوز 
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یم  انسککککککککم که ما ررزرا به  ارس زنگ یم زنم که از من گ یه 

 کنم. 

 

 که   نا زنم به بزرگت  فامیلا 

 

تر از این نشود.     نا زنم تا حقت 

ی همن، ،خت ا،ت...   حقت   س،ت  اهت 

  زیر پایشککککککان، له س لور   ات یم کننم س به رسی خو هککککککان 

 منت. رنم که کدرینا آس 
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کنککار جوی ایسککککککککککککککککککا د. تقدیم را پککار  س گککل را میککان آ  جوی 

 انماخکم. لبا  را با قی ی تاه تاه کر د. 
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 اش یم هکککککککم بو،کککککککه اش را به آهکککککککغاه بینمازد س بغلش را به 

 زن گمابی بمهم که لولمار هو . 

 

خو د را هم بعم از اس فراموش کنم، جماییکان را هم پشککککککککت 

شش هم  ی هنا،نامه ِ  شکو کو 
ُ
زنجت  با  بینمازد س مهرخ

ش  بمهما 
ُ
 اد را به نان خ

 

صکککککککککککککککککمای زنکککگ مدرکککایلم یم آمکککم. مر  هکسکککککککککککککککککایکککه را  رفککککه را 

 برگشت. 

 

،ککککککککککککککک یم  ا  س جوابی آرامت  گرفکککت. ن کککا  بکککه خکککادرات  ر 

  ،کم کر  س لر،یم: 

 

 ک اسن شرس،ش رس یم فرسهیمح
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که  ،ککککت  پ   من رسی به شرس،ککککش ن ا  کر د. اس  ا،ککککم

 شرس،ش س ناد اس رسی که  ،ت را،ِت شرس،ش... 

 لبخنمی ز د س شرس،ش را به ،کت مر  گرفکم. 

 

،کککنجاقش لرسانه ای که اس به موهایم یم بسکککت را به موهای 

 بامز  ی شرس،ش ز د: 

 

 ک برای هکا... یم خوا،کم بنمازد  سر... 

 

 مر  با  س ه به شرس،ش ن ا  کر : 

 

 ن نباهه یه سقت... تو  خت  ک برای 

 

مان قبل این ها ُمر   ا،ت...    خت 
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 ک من ب ه  ار نک شم... 

 

 ر را بسککککم س شرس،کککش را جلوی پای مر  انماخکم. خوا،کککت 

 بر یم  ار ، نخوا،ت هم به جوی بمهم... 

 

مدرایل را با ماث بر اهککککم. هککککار  ی ما رد س آ  از نها  من 

 بلنم یم هو : 

 

 جانحک بله مامان 

 

 ای گریه اش  ا از توپ ُلرد  م یم کنم: مص

 

 ک چی هم  مامانح

 

 ک مامان بزرا... 
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 99#پارت

 

س ا امه حرفش را به گریه های نکا یجش یم لی انم. فار یم 

کنم ککککه مکککا ررزرا ریم رحککککت را خوانکککم  ا،ککککککککککککککککککت... حکککککا 

  ی ر... سگرنه گریه اش برای   ستا 

 

 ک الو مامانح

 

 هوسی یم کشم: 

 

 ر  حک مُ 

 

صکککمای جا به جابی ما رد را یم هکککنود س بعم با صکککمای گرفکه 

 ای جوا  یم  هم: 
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ککککککککککککککککککک  ارس رس  یم تنها اسمم. گفت لییل کجا،ککککت...  ارس هم نه 

گکککذاهکککککککککککککککککت نکککه بر اهکککککککککککککککککت گفکککت ازد د ق گرفکککتا ن فکککت 

 د قش  ا ما... گفت گرفتا 

 

پلیک ز د س منکظر مانمد تا ب شکککککککککت  برایم حر  بزنم. صکککککککککمای 

 یم هجیمد. ارس را بیما    ا  س 

 

ر  
ُ
حکککککا  سرکککار  ،کککککککککککککککیع یم کنکککم تکککا بکککا فریکککا  حرفش را بکککه ک

 بجشانم. 

 

 ک ا ن گریه ت برای  یهح

 

مه...   ک برای   قتی

 

 اخا کر د: 
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کککککککککککککککککککککککککک بیس کن مامان... فار نان نا  سنم  یا از  ،ککککککککککت اسن 

خانوا   ی شو ی یم ک ککککککککککر که حا  اینطور هککککککککککور گرفکه تو 

 رس... 

 

ارسد کن برس... بخما بابات رس از ان بزرا رس بیا این مامکککککککککککککککککککککککککککککک 

سن کر ا   خونه بت 

 

 لوسی کشیمد: 

 

 ک خب ب و بابا بیا  خونه... ان ار چی هم  حا .... 

 

 100#پارت
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ککککککک خما منو باشه از  ،ت  ارای تو... تو نا  سبی بابات  ه 

قمر مامانشو  س،ت  ار ح هکون باباشه  ارس،    رابطه هو 

زنقط  کر ،   مامان بزرا با   یل مرین هم این لت 

 

  ،کم را رسی ل شانیم یم کشم: 

 

شه نا مت  .  م به ،ینه بزنش... 
ُ
ک
َ
 ک اسن تا من س تو رس ن

 

   فه از را ی نشمنم، تت  آخر را یم زنم: 

 

 ک لییل لطفا... خواهش یم کنم. بابات د قم میم ا 

 

 به خنم  یم افکم: 

 

 م ایران گر ی.. هم... یم ریفکیم سر    ک ای سای... پیس یم ا
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 حرسی که نا زنم. خنم  اد را جک  یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککک فق  بخما بیاد،  رسش گفکه باهککککیا،  ی ه پامو توی خونه 

 نا ذارد. از ا ن ب م... 

 

 خوهتا  جوابم را یم  هم: 

 

ی جلوی  کککککککککککک ساقعا میایح بخما  رسش نکی م؛ مهران توی ماهت 

  ر نشسکه. 

 

 تلفن را قط  یم کنم. 

 به ان شکانم ن ا  یم کنم. به هکه    ان شکم. 

 

به آن حلقه که هنوز  ر  ،کککککککککککککککت  ارد. به برق ن یجش... به 

ی تراهیم  هم  ا،ت.   اس  ناد اس که کنار ن ت 
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ی هایش را  س،ت  اهکم.  م مانم  بو  تا مجبورد کنم،  هکت 

 نامش را رسی بازسیم تکو بزنم. 

 

س من... تو غت  من  جا من باهکککککککم س من باهکککککککمیم گفت، هکه 

 ه یم خوا ح 

 

ی  سبانم را  مانکوی نسبکا کوتا  انکخا  کر د س هلوار جت 

 به ،خم  لوهیمد. 

 

نه یم خوا،کککککککککککککککم با حا  نزاری آن جا برد س نه یم خوا،کککککککککککککککم 

خییل فار کننم که به من خییل خوش یم گذر  جای هککککککککککککککککا 

 خاها 
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 هم رسی صکککککککککککککککور زیککپ مککانکدیم را بسککککککککککککککککم س آرا
ر
تم یش  کرن 

ی   نشککککککککککککنا د، موهایم را  گوجه ای  ر،ککککککککککککت کر د س با بر اهککککککککککککت 

سن ز د.   گو ر س کیفم از خانه بت 

 

کفش های پاهنه بلنم قرمزد را لوهیمد تا با هالم هکاهنگ 

 هو . هالم.. را،م  هالم را اس خریم. 

 

معکقم ا،ککککککککککت؛ قرمز به من یم آیما مخصککککککککککوصککککککککککا اگر کنار اس 

من اس، قرمز باز هم به  لوهکککککیمد که ببنیم بمسنباهکککککم.. حا  

 یم آیم حم  اگر نباهم. 

  س اد ح یس: 

 101#پارت

 

نیم ،اشت مست  را با گوش  ا ن به آهنگ بی   د گذرانمد. 

  اهکم فار یم کر د که  ه ب دیم س یا اص  حرسی بزنمح 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 356 of 2449 

جکککککا   هکککککککککککککککلدش س  م ترافیکککککش را بکککککا پیس کو کککککه هکککککابی ککککککه یم 

 هناخکم، گذرانمد. 

 

 سرار  یا ش کنم که ش قرمز را ببینم س نا خوا،کککککککککم که  را  

هسکککم  هایم  را گوش  طور پشکککت  راش قرمز آهنگ های م

 یم  ا  س از من یم خوا،ت تا هکراهش بخوانم. 

 

ی  ی پمرد پاری کر د. گفکه بو د ماهککت  ماهککینم را پشککت ماهککت 

 خریمد؛ اما ن فکم  قیقا  ها 

 

خو  یم  انسکککککککککککککککککت کککه برای هی اککماد از  ککارهککایم  اغش 

 اد، یش حیس لدچ بی خلن
ر
  خواهم رفت. هکه رسزهای زنمب

 مرد... پمری که.... به اس  اهکم. به پ

 

ی لیا   هم. ن اهم کر .   از ماهت 
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برای خو ش س خانوا   اش اصککککککککککککککک  ت پ مهم نبو . خانوا   

 ی به همت آزا ی که  یش را ارممی  اهتنما 

 

ی  اهککککککککککککت. نامش ارممی بو    که  ر  ارس هکککککککککککککمت ب شککککککککککککت 
ر
رب

... تکوبی از نککککککککا هکککککککای ارممی رسی گر ن س ککفش هم ح
م 

 هایش بو د...  اهت س من شاهم تکو 

 

 این آخری، نامم را یم خوا،ت تا تکو بزنم؛ اما ن ذاهکما  

 

 ، مکان دو بی نشم. 

،کککککککککککککککیکککم. مکککا رد، خو  که   جوابککککان س  را آمکککمنم را هم نتی

  ،تش گذاهکه ا،ت. 

 

  بی تنها گذاهکه ا،ت... بی ار  ما رد را با آن خانوا   هیو 

قا   ر با یش مست  حیاط دو بی تر هم سقم  اس را تایه به 

 ژ،ت خو خواهانه س لر  شوا  یمد. 
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 ک ، د... 

 

من اس  ، د کر د. ، یم که بلنم س ر،ا بو . بمسن" حالت 

ح "  خو  ا،ت س بی من  ه یم کمی

 

 102#پارت

 

 

 لوهیم  ا،ت. 
ر
ت خوش رن   ت  ر

 آجری کههکان تم رن
ر
 به لو،ت گنمم ش خییل یم آیم.   

 

کوبی که هکان اس  ن اهم را  اسش کر  س تا  شکککککککککککککککم هابی که 
َ
ت

  نم رسز ا،ت نمیم  ادح
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 پمرد سار  خانه نشم؛ اما اس  نبالم را  آمم. 

 

 ک این موق  هب برای اسممن به اینجا ت پ ز یح

 

 خنمیمد س به خنم  اد اخم کر . 

 . جذا  ا،ت.. 

 ش... ن اسایلمثل هکا

ی گذاهتنم یم کر ا   مثل هکان اخم هابی که بعم از  یمن لتی

 

هککککان هکککابی ککککه مجبور بکککه پکککاک کر ن خ   شکککککککککککککککم زیکککا ی  

 کشیم  اد س مالیمن رژگونه اد یم کر . 

 

 ک رژگونه نز ی  راح

 

 ن اهش کر د: 
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 ک  ون  ی ه  س،ت نمارد خبا 

 

 اش نبو  س 
ر
فرصت نفیس کشیمن ما ررزرا  جای هک ش 

 را یم  ا . 

 

مکککا رد بکککه تنکککمی ،کککککککککککککککککم آمکککم. لبخنکککمی ز د س گونکککه اش را 

 بو،یمد: 

 

ککککککککککککککککک اینقمر جوش نزن مامان.  ل صورتت قرمز هم . اسممی 

 خو نکابی کمی یا حر  بخوریح بیس کنا 

 

 103#پارت

 

 برگشکم به جک  ن ا  کر د. 

 مثل هک شه پمر  ارس نبو ا 
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بخنم ا،کککککککککقبا  ییم س هککککککککیکا با لنازان با  یمنم، به ،ککککککککککم  س 

 یم کر . گر 

 

 هاهان هم حم  به مهکابی ها نا آمم. 

ی هککیکا را  ر خانه  خییل سقت ا،ککت که دبل ر،ککوابی خوا،ککت 

 کدریم  ا،ت س هکه مخالفت کر   انما 

 

 ما ر  ارس حم  ن اهکم نار . 

 ، مش کر د س با بمشنق  جوا  هجیمد. 

 مشکیل ن ست.  

 ت. این ها مشکل من ن س

 

س  قارب  ،کککککککککککککت که  ر رسز خوا،کککککککککککککک اری ع  سرار  حاین ها  ر

ی ن فکم.  ی   ارس کشیمد س هیچ  ت 
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خواهر بزرا پککککمرد پککککا رسی پککککا انککککماخکککککه س بککککا  هککککار نو  اش 

 قمرت نکابی سارثانش را یم کنم. 

 

کککککککککککش هم  م  ،ککککککککککککم  از اس نماهککککککککککککت. ا،کککککککککککککا  انشکککککککککککک ا   هک ک

جو بماخ س  که هک شککککککه خما را هککککککاکرد که هیچ سقت  انشکککککک

 بو د س نشمد. آن  انش ا  ن

 

،ککککککککککککککک د کوتکککا  بکککه هر سهکککککککککککککککککان  ا د س نو  هکککای قکککم س نیم 

امم  قمهکککککککککککککککان، با هکککککککککککککککعور تر از خو هکککککککککککککککان بو نم که به احت 

ی به نافم بستنم.   ایسکا نم س ، د خاله خاله گفت 

 

 ما ر پمر  سقلو ها هم بی حوصله جوابم را  ا نم. 

ما ر پمر  س ب ه  ی رهم اصککککککککککککککک  نا خواهم توجه کنم که 

 ارهان  طور ا،تا رفک
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خییل سقت ا،کککککککت، جز آ د حسکککککککابشکککککککان نا کنم. من خییل 

 سقت ا،ت حم  زرانم به  خت  شکه س پ  شکه ن رخیم . 

 

را جوا   خواهر کو ش پمرد اما بی در  تر از هکه ،ک مم

ش را برایم گفت.    ا  س  لیل نیاممن  س  خت 

 

ی مها  هایش برای لزهکککککککک   ر  یم خوانمنم س این  ت 
  خت 

 نبو  که پمرهانم  ر خانه بکانما 

 

 104#پارت

 

هککای  ر،ککککککککککککککککت  رمککابی نبو نککم،  ی  خت  هککایش هک ت 
    خت 

سگرنه یا شککککککان با پاهکککککککا نا لریم سقم  که یم  انسککککککتنم پاهککککککا 

س آن ی   ر به  ر مخ ز ن هککککککککککاهابی نا هککککککککککم که نامز   ار  

 ب شت  ارث خانوا    ارس را نص ب ا،ت. 
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یه اسر یا   ک  ه شجب ت ر

 

ن ککککککاهش کر د. مرا یککککککا  مککککککا ررزرا هککککککای فیلم هککککککای ترب س 

 هم یککککا  نککککامککککا ری ،کککککککککککککککینککککمر ... 
 
هنککککمی یم انککککماخککککت، گککککاهککککا

 هکینقمر اشجدرها 

 

 ک ، د... 

 

 .  ا ماث کر د س اس نز یش تر هم 

لبخنمد ب شککککککککککککککت  کش آمم، سقم  ابرسهای قا  هککککککککککککککم  اش را 

  یمد: 

 

 ک حالکون به ، مم  خدرهح

 

 ر : توج  به حرفم نا
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 ک بیا بریم اتاق... 

 

 نه جوا  ، د س نه جوا  احوا  لر ... 

 شجب  اهت به سهللا 

 

 اهار  ای به  ارس ز . 

 اس جلوتر از هکه مان به ،کت اتاق رفت.  

 

 حا  که فار یم کنم،  را بایم د قکان برایش مهم باهمح 

ا ن یم توانم، ب ه خواهرش که از آمریکا آمم  ا،ککککککککککککت را به 

بینککماز  س من حر  زیبککای ش را نخورد، حر   شکککککککککککککککم  ککارس 

ش را نخورد... های خوش رنگ بی ل ی  تی

 

 ک برا ر س خواهرتون نیوممنح
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 105#پارت

 

 

اس  ر اتاق را باز کر  س  شم ابرسبی با  انماخت. اخا کر د 

 س ما ررزرا جوابم را کوتا  س  نمان هان  ا : 

 

ح  ک  اری یم توبی باهاهون  اهکه با ر

 

 می ز د س اس  ر را پشت  د بست. خنلب

 

کککککککککککککککککککک نها یم خوا،ککککککم اسنا هم جوا  ،ککککک مم رس نمن، تیککون 

 تشایل هه... 

 

 شه بی ا   بو دا من هک 

 با آن ها... با رفکارهابی که  اهتنم.  
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 رسی مبل یم نشینم: 

 

ان کننم.   ک می م برات جتی

 

  س مجبورد کر  که رسی صککککنمه  وبی  رس 
کککر اس هککککانه اد را ف ک

 ه رسی ما ررزرا بجشینم. ب

 

 متاککه مان یم کر  حا ا 

ره هککککککککک ق هکککککککککایم س  یل  شکککککککککم غر  به نیابِت نو  ی   نم کی

  ،ت س پا بلوریشا 

 

 ک قضیه  یه که جما همیمح

 

 بریم گر د س به اس ن ا  یم کنم: 
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، جما یم هککککککککن  ی کککککککککککککککککککککککک به نظرد آ ما به خادر  س،ککککککککت نماهککککککککت 

  ی ه... 

 

ی ها ی قرمز  گر بنمش  شککککککککککککککککم را به ما ررزرا ز  ز د، ن ت 

 زنم: یم 

 

ککککککککککککککککککککک بعضکککککیا هم به خادر هکککککوهر معکا  س  ز ... هکککککوهر ککش 

... ب ه زن... زِن هککککککککککاک...  ی زن خیانت  ار... تفاهم نماهککککککککت 

  ار نشمن زن... 

 

 106#پارت

 

 اخا به بلبل زرانیم کر : 
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ککککککککککککککککک چی هککم  زرونت بعم جمابی از  ارس باز هککم ح ک کک  ی ه 

 وی  هنتحتخم کفت  یم ریز  ت

 

لبخنمی ز د س پا رسی پا انماخکم.  ک ناخن پاهایم قرمز س 

 لر اکریر بو . 

 

 ارس حرسی نا ز د؛ اما ا ن خادری کککککککککککککککککککک اسن موق  به خادر  

 نکونم که به خادرش  اری کنم مامان بزرا جانا 

 

 فشار متکم تری به هانه اد سار  کر .  

 هک شه زرانش جلوی ما ررزرا کوتا  یم هم. 

 

 ار نه ان ار که  طور د قم  ا ...  طور به ،ککککفر ترکیه س نا

گا  برایم ک شککککککش رفت س  طور از من لو  یم خوا،ککککککت س  

 لیامش های  رت یم فر،کم. 
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کککککککککککککککککککککککککک اسن موق  که یم خوا،کککککککککککم  باهاش از ساج کمی چی بهت 

 گفکمح

 

 به صورت لر  رسکش ن ا  کر د: 

 

ابی که مهم ن ست رس توی مغز 
ی د ن ه نا ک خییل سقکه که  ت 

  ارد. 

 

ح  ک قرار  از این به بعم اینطور رفکار کمی

 

 کیفم را کنار پایم یم گذارد: 

 

 نها ک 

 

 مام  یم کنم: 
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کککککککککککککککککککککککککککککک  ون قرار ن سککککککککککککککککت  ی ککه منو ببیجیککم س بککه ترت ککب مور  

د با ایناه این  ار رس بایم، من س ما رد  تکسککککککککککککککخرتون قرار ب ت 

 بانیما 

 

 107#پارت

 

 تکابی به  امن مشا ش  ا : 

 

 ک  رشو ش خانوا    اریا 

 

یم خوا،کککککککککککم بخنمد، یم خوا،کککککککککککم تا خرخر  بخنمد، به این 

ه ما رد را  انماخکه ا،کککککککککککککککت، من را  س کککککککککککککککعت ا،کککککککککککککککفباری ک

انماخکه اد س اس....  اش به حر  بیایم، ،ککککخت  لکنِگ قرب  

 بازی هایش هسکم. 

  ،ت به ،ینه نشسکم: 
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رار بو  کککککککککککککککککککککککککککک قب  هم گفکم، خانوا   من متمس  به ما رمه. ق

انوا   که فق   ارس هم باهکککککککککه که حا   ی ه ن سککککککککتا این خ

من بمن رس یم خواد  یکارح یه فامییل هم حاکی نبو ن به 

  سر  ایناه به خانوا   تایه کن گذهکه ما رجان... 

 

سن فر،کا د، تا اینجایش را خو  ل ش رفکم.   نفسم را بت 

 

 از این هکه غمبازی هایم کفری هم  ا،ت... 

 ی  د ایسکا   س  ی ر نفیس هایش را نا هنا،م. با اس، 

 

 لبم را با زرانم تر کر د: 

 

 توی جمابی من س  ارس ککککککککککککککککککککککک پمرد هیچ 
بمی ای س هیچ  خالم 

نککماهککککککککککککککککت س نککمار ... هیچ سقککت نککه موافقککه س نککه مخککاله... 
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 کر   ککککککککه مکککککککا رش فق  براش 
ر
ککککککککککککککی زنکککککککمب  ون توی شضک

 تصکیا گرفکها 

 

 د که اس به حر  آمم: با لبخنم از جایم بلنم هم

 

 ک را،تش مامانا 

 

 ن ا  به صورت به هم ریخکه اس کر د: 

 

 بزرا...  ک را،تش مامان

 

با تعجب ن اهم کر . حر  هایم را خو  یم  انسکککککککت،  اش 

 ک  را  اهکه باهم که مرا بلم باهم، مثل اس... 

 

ککککککککککککککککککککککککک  ارس یم خوا  ب ه که اسن منو د ق  ا ا من هیچ سقت 

 قم بم . حم  ن فکم د 
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 کیفم را بر اهکم س کنارش ایسکا د. 

،کککککککت که بازسیش را به  ،کککککککت گرفکم، یش ما  هنوز نشکککککککم  ا

 ی ر آغوش لر،کککککککککککککککککت اس ن سککککککککککککککککم،  ی ر زاسیککه هککای لی ش 

 موهایش به تارهای  شم هایم نیازمنم ن ست. 

 

 ان شکان  ،کم را به مچ  ،تش ر،انمد: 

 

 ک ا ن این  ،ت رس یم بینیمح

 

   شکککککم هایش براق
ر
 که حم  نا  انم  ر کجا هکککککم، ما ررزرب

 یم کنم، خییل شصککککبابی 
ر
ا،ککککت... این  ار یم کنم س کجا زنمب

 خو  ا،ت... 

 

  ،ِت اس را نشانش  ا د: 
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های ههر بذاریما   ک یم تونیم توی  ،ت  ل  خت 

 

... مام  از 
ر
 ،ککککِت اس را با ماث رها کر د. مام  از    لکن 

سع ماجرابی که پایانش را  س 
 ،ت نماهکم...  ر

 

 108#پارت

 

سن ز د.   شقب گر  کر د س از اتاق بت 

 حرسی  ی ر نا مانم.  

 

 ارس به انماز  ی  اسی مور  تکسکککککککککککککخر این خانوا   قرار گرفکه 

ها، به حر  های  ا،کککت. هکان زمان خوا،کککک اری س  ه قبلت 

 هکه گوش یم  ا  س  ر آخر  ار خو ش را یم کر . 

 

م کنم س ما رش، یم تر،یمد که س   گا   ر اسج فشار رفکاری
 
ل

  س   س،ت  اهتنم  ر  شم خو د برس . 
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 ،لطه گر بو نما این خانوا    

 از هکان ما ررزرا گرفکه تا پمردا 

 

ی که حم   هکه به هر نتوی انکظار  ارنم که به حر  بزرگت 

 غل  هم یم گفت؛ گوش بمهنم. 

 

سع کر .  ی قانون هامی را پمر  ارس  ر  اسلت 

هکککککاهان به خانه، پای پمر من هم به ماجرا باز هکککککم  سر نبا آ

  . س از   نا اری ما رد را قبو  کر 

 

 هک شه فار یم کنم؛ ما رد را  س،ت  ار  یا لو  راح

ما رد برایش این مهم ن سکککککککککت که حم  اگر پمرد نخواهمش، 

ی من مهم بو ا   برایش خانوا    اهت 

 

 از کنارهکشان بی خماحافظی گذهکم. 
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،کککککککککککککککوا  های مخکلقی لر،کککککککککککککککیم س جوا  شکککککککککککککککت  د ما رد پ

 هی امامشان را هم نا  ا د. 

 

 لبخنمی به پمرد ز د س تنها از اس خماحافظی کر دا  

هر  ککککه قککککمر کککککه بککککه من بی اهکیککککت بو ؛ امککککا این مککککمت یم 

 امان سه 
ر
توانسکککککت به ما رد خیانت کنم س گنم بزنم به زنمب

 آ مش نبو . 

 

 109#پارت

 

سن ز    د. از  ر خانه بت 

ی همد. کیفم را کنارد گذاهکم س به رس به رس خت    ،وار ماهت 

 همد. 

 

 خادرات شزیزی  ر میان این خانه  اهکم. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 378 of 2449 

خادراب  که ک کککککککک به یا  نماهککککککککت جز منا خادرات اهککککککککش 

هابی که  ر پشککککککککت باد ریخکم، لبخنمهابی که هکرا  هککککککککیکا س 

 هاهان ز د س... 

 

ی رسهن هم.     ،ت رسی   که گذاهکم س ماهت 

سع  به پخش هکککککککم را  ا صکککککککما رب که  ر
ُ
ی  کرنگ موزیش ت

 زیا  کر د. 

 

ی را هنوز را  نینماخکم که  ر حیاط باز یم هو .   ماهت 

 ن اهم به اس یم افکم. 

 

پایم را رسی پما  یم فشککککککککککارد تا زس تر برسد که اهککککککککککار  ای یم 

ی را ن ه  ار...."  زنم، "ماهت 

 

ی  ی را پایت  م س ن اهش یم یم  هجلوتر یم آیم. هکککککک شکککککه ماهککککککت 

 کنم. 
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م  ار ا،ککککککککککت. دبم هک شککککککککککه،  
َ
موهای خوش حالتش هنوز ن

ی  بعم باهکک ا   سش گرفکه ا،ککت س بی توجه به هوای    پایت 

سن آمم  ا،ت.   به بت 

 

ح  ک این  رت س لرتا چی بو  گفم 

 

  ،تش را لب لنجر  گذاهت: 

 

کککککککککککککککککککک منو نا خوایح نخوا ...  س،کککککم نماریح باهککککه...  ی ه 

من، هکه رس یم بینهح اهککککککککککککا  نمار ،  شکککککککککککم جز  شککککککککککککات 

 های خو تها اما لییل... 

 

 ،کککککککککم را از رسی فرمان بر اهکککککککککم س میان حرفش، ان شکککککککککان 

 باریکم را به ته ریش خییل  کرن ش ر،انمد. 

 ،فیمی هایش را یم  یمد.  ه قمر به اس یم آمما 
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 جکله اش را ا امه نما ،  د را جلو بر د: 

 

کنمح امشب مامانم بهم گفت، ب ست س ا   کککککککککککککککک  تا ب فق  ن 

هفت ،الکه لییلا ب ست س هفتا یه شکر ، فق  تو رس ن ا  

 کر د،  س  ن ا  کر نت کورد کر  ... 

 

 110#پارت

 

 

 لبخنمی ز د: 

ی ب ست س هفت ،ا  ِ،ن،  زد  سنسکم که جوا   ککککککککک با هکت 

 یه غریبه رس بمدا 

 

س اس ز  قلبم میان مشککککککککت هایش نبن  اهککککککککت. ی   س تا یم 

 این را یم فهکیمح
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 ان شکان  ،کم را گرفت: 

 

ا   ک سه قواشم جوا   ا ن رس بلم ن سم 

 

ان شککککانم از ،کککوز  ما، یخ کر   بو نم س نفیس های گرد اس، 

ی یم کر  که فایم  ای نماهککت  مرا سا ار به حر  ز ِن ب شککت 

 که  ی ر  س درفه ن سککت، فق  من هسکککم س 
ر
جز رف   لکن 

 من... 

 

تو رس بلمد لییل... تکاد نقش هات رس... تکاد حرفات ککککککککککککککککک من 

 رس بلمد. 

 

 لبخنمد ب شت  کش آمم. 

  اش  س،ت  اهتنم را هم بلم بو . 

 اد یم خوا،کم. 
ر
ی را  ر تکاد ایاد زنمب  هکت 
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ن س  کت  از یش تخت 
َ
 از یش سجمی ت

مرا بلم باهکککککککککککککم، ب شکککککککککککککت 

ای  سنفر  که گا  با بی ح ککککککککککککککک رسیش یم خوابیمد س  لم ج

بو،ککککککککککه هایش،  نم   د بلم بو ِن  س،ککککککککککت  اهکککککککککککجش را یم 

 خوا،ت. 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک پیس اگه بلمیم، بایم بمسبی که قفل  ر خونم رس شوض 

کر د س اسن گل رس به اهککککغاه انماخکم. اگه بلمیم بایم بمسبی 

که لوه نمارد س اگر بازد فار یم کمی ب شککککککککککککککت  بلمیم بایم ب م 

؛ سگر  ی آ د بلمی هم ن سککککککککم  نه زنمگیت رس ن ه که تو هک ت 

 .  یم  اهم 

 

سن کشکککککککککیمد س به ،کککککککککاشکم ن ا    ،ککککککککککم را از میان  ،کککککککککتش بت 

 کر د: 

 

 ک ا نم تایا ن ست که حوصله بتث  اهکه باهما 
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 به  شم هایش خت   همد. 

 جوابم را نا  ا  س اس معطل کر ن مرا ب شت  بلم بو . 

 

ر  شکککککککککککککککم معطل  نم خ  ریز نز یش ل شکککککککککککککککابی اش که تا زی

 هایش هم یم  یمد. 

خو  بلم ا،ت که زیبا لت  هو  س زیبا لت  همِن  ار هر ک  

 ن ست. 

 

  ،تش را هم از لنجر  جما نا کر  که گورد را گم کنم. 

 که  ی ر به هوای نفیس هایش گرد نشود... 

 

 ک من بهت بم کر د، تو نانا 
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 کدریمد: نفسم را با فوت رها کر د س  ،کم را رسی فرمان  

 

 ک بم کر یح تاز  فهکیمیح منو ن ا  کن ککارس... 

 

  ش را با تر آسر : 

 

 امون به  س،کککککککککککککککت 
ر
کککککککککککککککککککککککککککککک هر سمون بم کر یم لییل... به زنمب

  اهتنکون... 

 

  د را رسی هانه اد گذاهکم س  قیم ن اهش کر د. 

 بی خوابی هایش را از گو ی  شم هایش یم فهکم. 

 

ککککا   ا   اش اف  ر خکککانو معلود ن سککککککککککککککککککت؛  سرکککار   کککه اتفکککاس  

 ا،ت... 
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آنقکککمر ککککه خکککانوا   اش مهم هسکککککککککککککککتنکککم،  کککار س زنکککمگ ش مهم 

ن سکککککککت، حم  من هم مهم نبو د. این را ب شکککککککت  از  نمبار به 

  شم  یم  اد. 

 

  فه از ن ا  خت   اد،  ،ککککککککککککککککت یم انماز  س زنجت  گر نبنم را 

 یش  سر،  سر گر نش یم  رخانم: 

 

 خو د حلش یم کنم. ک به ما رت گفکم که بهت زنگ نزنه، 

 

 112رت#پا

 

 د را شقب بر د تا  نم تار موی بلنمد از جلوی  شککککککککککککککککم 

 کنار رس : 

 

، لییل د ق خوا،تح
ر
 ک که بری ب 
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ی رفت، آراد نالیمد:    ش که  سرار  پایت 

 

کککککککککککککککککککککککک من که  یل، این یش ،ککککککککا  ،ککککککککاخکم س تو   ریخک ش به 

...   صمات ز د  ... هم....   سایسکا د   زیرپا گرفم 

 

 یم کنم: نفسم را ح یس 

 

کککککککککککککککککک تو هم که هی وقت با صکککمای بلنِم آهن ات، صکککمای منو 

 نا هنویا 

 

لش  ا د: 
ُ
  ،کم را رسی بازسیش گذاهکم س به شقب ه

 

ککککککککککککککککککککککککککک بذار ببینم بمسن تو  یکار کنمح یه ممت   بو ی،   

خنمیمیم،   بغلم کر ی،   بو،ککککیمیم،   قلقلام  ا ی، 

 چی م شهح نبو ن هکه این ها، حا  میخواد ببینم با 
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فشککککککککار متکا به  ،ککککککککتش  ا د که  ا از   ناخن هایم به 

  رسن گوهت  ،تش فرس رفت: 

 

کککککککککککککککککککک هکه این ممت حم  برات گریه هم نار د. ان ار که ساقعا 

 .  هیچ سقت  س،کم نماهم 

 

ی را با   ا د س به ا،ا که اس صما یم ز ، حاه  ه شه ماهت 

 ... نا،ت، خو ش سه نه. غریب گرفکم. صمایش آه

 

حا  بایم،   صمایم بزنم س نشنود...  ی ر یم خواهم سقم  

 ا،کم را صما یم زنم، هنوایابی نماهکه باهم... 

 

 113#پارت

 

ی از گو ر مدرایلش  بکا فتش نکامو  ککه مر   ا ، ن کاِ  امت 

 جما هم س به من افکا .  هانم نیکه باز مانم. 
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 مر  جلوتر رفت: 

 

، از ب تا با اسن ی یم کمی کهکککککککککککک تو غل   ارس اص  حر  یم زبی

 حا خو   همیح

 

ی گوهککککککککککککک ش را  اخل جی ش فر،ککککککککککککککا  س به مر یم که به  امت 

 تکاهای  شوای نشسکه بو نم، ن ا  کر . 

 

با  س قمد بلنم خو ش را به مر  ر،ککککککککککانم س با اخم های  رهم 

 به زن ن ا  کر : 

 

 ک  اریم جما یم هیمح

 

 تکان  ا .  ش آلو   ش را زن با صورت اه

ی ز .  ره ای بی مقممه به هانه ی امت 
 مر  کی
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رککه ی نککاگهککان ش، تلو خوران بککه شقککب آمککم س آرنجش   از کی

ی  ،کککککککککککککککم به  به لهلوی من خور  که باشث خم هککککککککککککککمن س رفت 

 ،کت لهلدیم هم. 

 

صکککککککککککککککورتم از  ر   ر هم رفککککت؛ امککککا حرسی نز د س بککککه جککککایش 

 بر د: صمایم را با  

 

ک ر که جلوی این هکه آ د،  ا  س بیما  یم ت نا  ککککککککککک خجال

 کمی مرتیاهح

 

 114#پارت

 

ی انماخکم س مر  صککککورتش را بی هوا جلو  خو د را جلوی امت 

آسر  تککا بککه  د بادرککم کککه اس مرا، هکرا  خو ش بککه ،ککککککککککککککککم  
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" کشکککیم  ی جکعیت، حوا  بقیه را  ی کشکککیم س صکککمای " هت 

 هم لرت کر . 

 فت: به ،کت زن ر 

 

 ببینم...  یا اینجا ک گکشو ب

 

ی جما کر د س به ،کککککت زن رفکم. زن   ،کککککم را از  ،ککککت امت 

 رس یش را رسی  ش انماخت س پشت  د مخقی هم. 

 

آنقمر فضکککککککککککای  اخل  ا گا  هکککککککککککلدش بو  که مجبور هکککککککککککمیم، 

سن حیاط  ا گا  منکظر بکانیم تا صمایکان بزننم.   بت 

 

رکککه ای بکککه ککه مر  ز ؛ ا ی کی نار  س از مکککا مر  توج  امت 

ی هکککککککککککککککانه ی من، رس ی زن را جوری کشکککککککککککککککیم که زن با با 

ی افکا  س باشش هکککککککم من هم، هکراهش رسی  صکککککککورت به زمت 

ی بیوفکم.   زمت 
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با برخور  صککورتم به هککاخه ی بوته ای که نز یش جوی آ  

ی  نمنفر  قرار  اهکککککت،  شکککککم هایم را بسککککککم س مکوجه  رگت 

 با مر  همد. 

 

س  گذاهکم که د س رسی لبه ی جمبه ،خم  با  بر  ،کم را 

  ،م  زیررازسیم رفت س از جا بلنمد کر . 

 

ی ن ا     شکککککم هایم را باز کر د س به صکککککورت تر،کککککیم  ی امت 

 کر د. 

 

ی...   ک خدرم اقای امت 

 

 115#پارت
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مخِت ان شککککککککککانش به زخم رسی 
ُ
 ،ککککککککککم را رها کر  س مسکککککککککت  ز

 صورتم ر،یم: 

 

 ا  رمان ا ... ه.... بیا بریم تک یه  م خراهش بزرگ

 

 ،ککککه کیفم را گرفت س به ،ککککت خو ش کشکککیم تا هکراهش 

 رسد. 

 

ی. یه  قیقه صتی کنیم خب...   ک خدرم اقای امت 

 

یم ایسکم.  ،کم را به جیب یم برد س  ،ککا   اغذی م اله 

 هم  را باز یم کنم. 

 

سن یم آسرد س به صکککککککککفته ،ککککککککیاهش   از کیفم ، گوهککککککککیم را بت 

 یم کنم.  ن ا 
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 س یم گفت، س عیت صورتم بم نبو . که ا  آنقمر 

 فق  یش خراش باریش س لهن نز یش گونه اد  یم  یم هو . 

 

ی بار ا،کککککککککککت که این اتفاق برایم یم افکم. اسایل که از    هارمت 

خو د  فاع نا کر د، اس ککککاشم بمتر از این حر  ها بو ، با 

ی به خانه برمی شکککم  تن لت س پار س مشککم  حر  های ،ککن ت 

 خو  صبح گریه یم کر د... آن زمان  ارس را  اهکم... س تا 

 

من نه هکککککککم  نفیس شکیق  کشکککککککیمد تا به افکاری که هکککککککبیه به 

سن  بو نم س قطمی که اس هسککککککککککککککککت را یم بلعیمنم را از  د بت 

 بینمازد. 

 

 ک  سب زخم نماریمح

 

ی پل یس را هککجیمد که سار  خیابان هککم س با تیش  صککمای ماهککت 

ی را م  کوقه کر نم. آ  صما اری، ماهت 
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ی کیه لو  مشکککککک  رن ش را باز کر  س یش  سککککککب زخم  امت 

به  ،ککککککم  ا . با  یمن اهککککککا  س رنگ  سکککککب زخم، با خنم  

 ن اهش یم کنم. 

 

 هانه ای با  یم انماز : 

 

 ک برای پ مه. 

 

 116#پارت

 

 

 کانم را رسی درر میجیون س با  ا،فن ی یم کشم: ان ش

 ک ناز ... 
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ی  سپککایش یم گکک جلوتر یم آیککم س کیفش ذار  س  سککککککککککککککککب را بت 

 زخم را از  ،کم یم گت  : 

 

 ک بذار  کات کنم. 

 

نم س به آرایم رسی زخم 
 
 اغذ یش در   سککککککککب زخم را یم ک

یم گذار  س نیم  ی ر  اغذ را هم جما یم کنم.  شم هایم باز 

 کنم س اس شقب یم رس . یم  

 

ی از  من  پل یس به ،کککان یم آیم تا لی ت  ماجرا هو  که امت 

ی را تو  یح یم خواهم  اخل برسد س خو ش به پل یس هکه  ت 

 بمهم. 

 

ی را صما یم زننم.   با سرس د، ا،م امت 

به تنمی  س پله ی منک  به ،الن را ر  کر د س  ،کم را برای 

  راز با  بر د. 
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که باز یم گذارد س  راز  ،ککت به  ار یم هککو  تا  ر را  ر را نی

 یم زنم س ا امه یم  هم:  ببنم  که به آرایم صمایش

 

ی هم  ارن میان...   ک آقای امت 

 

  ی تکان یم  هم س کنار  ر یم ایسکم. 

 رسی صنمه  وبی یم نشینم س به قا ی ن ا  یم کنم. 

 

کک خانوا   ی شصکککبابی  اغون از جا بلنم یم هکککونم س   هار پ ک

مکوجه  شوای لفظی که بیجشککککان هکککککم  ا،کککککت، یم هکککککود؛ اما 

 حرسی نا زنم. 

 

 117#پارت
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 صکککککاحب فرزنم هکککککم  ا،کککککت س 
ر
ن ا  برا ر کو ات  که به تازب

ن افکا . لبخنم متجوبی اس کککککاع زنمگ ش خییل بم بو ، به م

 ز : 

 

 ک ، د خانم هایبا.... 

 

 از جا بلنم یم هود: 

 

نازتون خدرنح  کککککککککککککککککککککککک ،کککککککک د آقای شایم، خو  هسککککککککتیمح  خت 

 با خر  هک تون مرخص همح

 

  ی تکان یم  هم. 

رگت  زس تر از اتاق خارج یم هو . با صما ز ن نامم از ر بز برا 

، " بااجاز  ی " کوتا  یم گدی م س به ،کککککککککککککت ،کککککککککککککت قا ی

 قا ی یم رسد. 
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 لوهه تلق  میان کیفم را به  ،ت قا ی یم  هم: 

 

 ک ، د ا،کا . خسکه نباهیم... 

 

 لبخنم کوتا  یم زنم: 

 

  به یا  کککککککککککککککک خوبی هایباح قم کشیمی  ه قما پشت تلفن زیا

هنا،کت که  ه فرفر   نیور مت؛ اما ا ن که یم بینکت، یم

 ای بو ی... 

 

 زنم: تش خنم  ای یم 

 

 ک از من فق  فرفر  بو ن رس به یا   اریم اخهح

 

  اغذها را از گت   اش جما یم کنم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 399 of 2449 

 

ککککککککککککککککککککککککک نه اینم یا مه که یه بار با اجر ز ی توی   هکککککککککاگر  اس  

    بو ا    ،  ون از رسی  ،تت تقلب کر 

 

 118#پارت

 

  ،ت رسی صورتم یم گذارد: 
ر
منمب  با  ر

 

 ک اخه هاگر  اس  بو ... 

 

  اغذ را پشت س رس یم کنم:   یم خنم  س 

 

ی  ی ی باهم یا  ت  ح منکظر امت 
ککک خب ماجرا رس تا کجا یم  سبی

ح  یم  سبی
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  ،کم را به  اغذهای رسی تلم یم ر،انم: 

 

ی تجرره من بعِم  س  ت های د ق ککککککککککک را،تش ا،کا  این اسلت 

که فهکیمد، سارث ها به این س حسککککا  ر  هسککککت. اسنجور  

. بر  ی ا ر بزرا نه براش مهکه س نه تقسیم ارث مشاوی هست 

هککاری یم کنه. البکه که ارثش به انماز  ی بقیه ،کککککککککککککککت؛ اما 

های  ی ، ل ست  ارابی های پمرهون رس گرفکم،  ت  من از  ارابی

 جالمی  یمد. 

 

 ،کا  نشان  ا د:  اغذ کمی هم  را به ا

 

ی توی ل ست هست، راج  به یه سی  توی  کککککککککککککککک ا،کا  هکه  ت 

س یه  کم به اسن قسکککککت ماجرا که لوا،کککون یه  م مشککککاوکیم 

   ر خریم  بو  ا 
ر
 پمر این  هارپ  به تازب

 

  اغذ را به  ،ت ا،کا   ا د: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 401 of 2449 

 

ک اما از هرکمسمشون یم لر،م که   رها کجا،ت، می ن ختی 

ی نمارنا من حم   کت پمرهون رفکم. هیچ ختی هخصا به  ر

کت از  باختی . یم گفت   رها  از   ر نبو ... حم  مج ککککککککر  ر

 نم رسزی   رها رس توی صنمسق اسنجا ن ه  اهکه بعمهم 

 اسن خما بیامرز، خو ش اسمم    رهارس بر  ... 

 

 119#پارت

 

ی  اخل آمم س با ،ککککککککککککککک د گریم،  با، باز هکککککککککککککککمن  ر اتاق، امت 

حر  های من را تو ککککیح  ا  س پ ،ککککتیش ،ککککفیمی ا امه ی 

 یم خنمانم. شت  از قبل مرا را به  ،کم  ا  که ب 

 

ان ار زخم شقر  خور   اد. برایم پانسککککککککککککککککان س آبکیو  گرفکه 

 ا،ت... مر ی  یوانه ا،ت. 
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آنقمر تنم تنم حر  ز  که  کت  از نیم ،ککککاشت، تو ککککیتاتش 

 دو  کشیم. 

 

وافم بو  س  خوا،کککت ب شکککت  ا،ککککا  با حر  های هر سمان م

  ت    رها هدیم. لی

 

، من گفکم ککککککککککککککککککک اخه ا،ککککا ،   را که آ   ی نک شکککه بر  توی زمت 

هکککککککککایم به صکککککککککنمسق امانت،  ا   باهکککککککککجش، اما ا،ککککککککککع د که 

 کر د، هیچ   ری به ا،م آقای شایم بزرا، ث ت نشم . 

 

ی  ا :   ا،کا   اغذها را به  ،ت امت 

 

ی هم فار کن که مکان ی  از هک  ر،که هایبا؛ اما به این  کت 

 ه.  هارتا،  رسش گفکه باهنا هایم  ،ت خو هون

 

  ،تش را با  آسر  س با لبخنمی ا امه  ا : 
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ی نفر به نز یش ترین ها مشاوی بشو...هکونطور که  کککککککککککک اسلت 

  ار آهککککککناشه. اینم  ار آهککککککناشه. 
ر
نه خونت، می  ی سقم   ز  مت 

کت هم  خیل باهککه ک ه حرسی نزنه س مکان هسککت مج ککر  ر

  رشو ش لو  خوبی ب ت  . 

 

ی کیفش را باز کر  س لوهه تل  ق  را میان کیفش گذاهت: امت 

 

ککککککککککککککککککککککک من به هکه اینا فار کر د؛ اما هی امسمشکککککککون به ما  س 

 َمنان س لو  نیاز  نمابی نمارنما 

 

 مام  کر : 

 

 کر  ا 
ر
،  رخوا،ت سکیل خارج از خانوا ب  ک پ  کو یات 

 

 120#پارت
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سن آمککککمیم س نفرات بعککککمی  اخککککل اتککککاق   از ابککککا خر  تککککاق بت 

 رفکنم. 

 

 ک هب رفم  خونه، حککا زخکت رس  مشفوبی کن. 

 

  ی را به هکراِ  پ ،تیِش  ر  ،کم تکان  ا د: 

 ک مر ... 

 

 لبخنمی ز  س به ،اشتش ن ا  انماخت: 

 

 ...  ک من بایم زس تر برد. هکا هم یم توبی بری  فت 

 

ر،ککککککککککانمد س خو د هم به ،کککککککککککت  اس را  وتا ،تا یش مسککککککککککت  ک

  فت  رانمد. 
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ی آزا را   مسکککککککککککککککت  را مجبور هککککککککککککککککمد با تتکل ترافیش ،کککککککککککککککن ت 

ل س زنجت  کنم تا به ،کت اس لرساز نانم. 
ُ
 ب ذرانم س فارد را ق

 

  جا   های اصکککککککککککککککیل تهران 
خوراک اس،  راش قرمزهای دو بی

 بو . 

 

ی س  د از معت 
َ
ا یم س حکت  امیکککم  برایکککت زیر آساز یم ز  س یکککش  

 خوانم. 

 

ی را زیا  کر د س به جای گوش  ا ن به  صکککککمای  کککککب  ماهکککککت 

موزیککش بی   د، یککش موزیککش بککا   د گککذاهککککککککککککککککم تککا افکککارد بککا 

 صمای خواننم   رگت  هو . 

 

به  فت  که ر،کککککککککککیمد، مینا  ر پارکینگ مشکککککککککککغو  صکککککککککککتبت با 

 تلفن بو . 
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ره ای به هککککککککانه اش ز د که جیغ بلنمی کشککککککککیم س   بی هوا کی

ی افکا . گ  وه ش از  ،تش به زمت 

 

باتعجب ن اهش کر د. فار یم کر د؛ زمان سرس  به پارکینگ 

 مرا  یم  باهما 

 

 121#پارت

 

 

 ک میناا 

 

 خم هم تا گوه ش را بر ار  که لر،یمد: 

 

 ، ی کککککککککککککککککک حوا،ککت کجا،ککتح ز  ز   بو ی به من از توی ماهککت 

 م این دور ازد یم تر حبع
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 گو ر را به ،ینه اش  سبانم: 

 

کککککککککککککککک ، د لییل جون. اص  حوا،م به تو نبو  به خما... اص  

 نفهکیمد اسممی به قران.. 

 

  که آ،کککککانسکککککور را ز د س اس مشکککککغو  رسهکککککن کر ن گوهککککک ش 

 هم.  د را کا کر د: 

 

 ک کیا اسممنح

 

  رخیم س ن اهم کر : 

 

ی که به ،یاچ  گفت نکیاد. بقیه هم جز تو یل س ککککککککککککک سا  امت 

  اهه، اسممن. 
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ا د. با هی اماد از س   حر  نا ز د.  ر ساق  کان   ی ت

 رابطه خوبی با آن ها نماهکم. 

 

هک شکککککککککککککککککککه مرا نککککا یککککم  گرفکنککککم،  ون فار یم کر ن، انجککککاد 

  ارهای د ق، برای یش سکیل  سن پایه ا،تا 

 

بار به  یمنم یم آمم س با آن تنها خانم فارابی بو  که هر نم 

هکت، به من اهکیت یم  ا  س ،ککن نسککبکا زیا ی که از بقیه  ا

موفم یم هککککککوی، به بقیه  یل انرژی مثبت یم فر،کککککککا  که تو 

ها بی توج  کن. 
ی   ت 

 

به ،ککککیاچ ،کککک د کر د س سار  اتاقم هککککمد. مینا  ر را نیکه باز 

 گذاهت: 

 

ونم  بو یا کککککککککککککککک  ه قمر  یر اسممی... هکینطوریش خوا  م

 ا ن هم اثران شت ز ی، ،اشتش یم خور ا 
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 122#پارت

 

د نشسکم س هنمزفری ها را از گوهم  ر آسر د:  ی  پشت مت 

ی یه  ا گا  بو یم   هکون لرسنم  که پاها ،تی  .   ک با امت 

 

ش نشست.  ی " گفت س پشت مت 
 "آهابی

 امپیوترد را رسهکککککککن کر د س باکیس جیکیل هایم را  ش کر د 

 لرسنم  ی خانوا   ی شایم همد.  س ساسر  

 

ه صککفته  سد ن ا  کر د. هر  به سصکک ت نامه  رج هککم   ر 

 قمر ن ا  یم کر د،   رها ظاهر نا هما 

 

نا فهکیمد که  طور یم هکککککم که این   رها گم س گور هکککککو  

س سی ی لوا،ککککان به ا،ککککم برا ر س،ککککظ باهککککه که تا ما  اینم  

 مرا،م شرس، ش   یم ر،یم. 
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کککک  یش سی   نمهاکاری س یش خانه  ر نیاسران را به ا،کککککم پ ک

کک س،کککظ ب شکککت  از هکه ارث  س،کککظ ز   بو ،  ر ساق  به پ ک

هی امامشکککککککککان هم نم نا ز نم، جز برا ر  ر،کککککککککیم  ا،کککککککککتا 

 به ایران 
ر
کو ات  س برا ر  ی رهان که مجر  مانم  س به تازب

 آمم  ا،ت. 

 

ی لرسنم  اخک صکککککککا   ا د س با خر  تکاد تایم  اریم را به هکت 

ی مینا، توانسککککککم پایم را رسی صکککککنم ه کنارد ب ذارد س بعم رفت 

 بمنم را کش بمهم. 

 

 ،کککت هایم را شقب بر د س  شکککم هایم را بسککککم. خکیاز  ی 

دو نیم مصکککککککا   هکککککککم با، باز هکککککککمن  ری که ،کککککککیاچ میان 

 قابش،  یم  یم هم. 

 

ی   بر،ککککککم. هو  کر   س  ا صککککککنمه را جلو  ا د تا پایم به زمت 

 با خنم  ن اهم کر : 
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ی خانم هایباح  ک نکت 

 

 123#پارت

 

  ی تکان  ا د س رسی صنمه نشسکم: 

 

ی یم ر،ونکت. امشبم  کککککککککککک  را شزیزد. صتی کن من تا یه مست 

ی.    اری  یر مت 

 

  کیفم همد. 
ی  لبخنمی ز  س من مشغو  بر اهت 

 

ی نیومم، مجبور هکککککککمد هکه سقت ها رس  کککککککککککککککککککککک  ون آقای امت 

ی دو  کشیم. اقای تو یل س  اهه  کجسل کنم به خادر هکت 

  ه دو بی تر هم... هم نبو نم،  ی
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مقنعه اد را به هککککککککککککککککالم تغیت   ا د س س،ککککککککککککککککایلم را  رسن کیفم 

 انماخکم. 

 

 ککامپیوتر خو د س مینککا را خککاموش کر د س ،کککککککککککککککیککاچ هم  لیککم 

  مپ های اتاق را ف ر . 

 

زیر بیمی اد ز . خانه پایم را که به خانه گذاهکککککککککککم، بوی خاک 

هککککککککککککککککم تککا هککککانطور بکککه هم ریخکککه مکککانکککم  بو  س من جکککان نکککما

 س،ایل را جا به جا کنم. 

 

با صکککککککککککمای بلنم گوهکککککککککککیم، کفش هایم را به کناری انماخکم س 

 مپابی های ابریم را لوهککککککککیمد. میان هککککککککلو ی کیفم، گو ر را 

 لیما کر د. با  یمن، ناد هیکا، لبخنمی ز د: 

 

 ک الو شزیزد... 
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... یه  ح  ه شجب جوا   ا ی  خت  کککککککککککککککککککککک ،ککککککک د لییل.. خوبی

 زنگ نزبی ها.. 

 

  مپ های خانه را رسهن کر د: 

 

ککککککککک بخما که   لرسنم  جمیم هسکم. پاها هم خو ش ن ست 

ی  د ب شکککککککککککککککت    رس ا ار  یم کنه، به خادر هکت 
ی   ی ه  فت 

 هلوغه. 

 

 124#پارت

 

ی مشایم را رسی  و  لبا    گذاهکم س از زیپ کیه ،ن ت 

 جلدیش هنمزفری هایم را  ر آسر د. 

 

... ک حماقل یه ختی از حا  ن  ازی یم گرفم 
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ره ای به ل شانیم ز د:   کی

 ک سای... ببخشیم. معذرت یم خواد. 

 

 بلوتوث را فعا  کر د س هنمزفری را به گوش ز د: 

 

 ک حا  حالش خدرهح شکل خو  ل ش رفتح

 

اد بکککه  و  لبکککا  آسیزان مکککانکدیم را هکرا  هکککککککککککککککنکککل بکککافکمی 

 کر د. 

 

مانم. بهونه کککککککککککککککککککک اسنم خدره. فع  از   اجبار بر مش ل ش ما

د. منم  ارای بیکار،ککککککککککککککککانم یم کر  که مامان بزرا رس یم خوا

ی  نمهکککککککککککککککب هم که رفت، توی بیکار،ککککککککککککککککان  زیا  بو ، هکت 

 خوابیمد. به فاصله یه ،اشت، زایکان های دبییع  اهکم. 

 

خانه را رسه ی  ن کر د:  مپ آهتی
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ککک امشب بیا اینجا. من خونه رس ن یمد، بایم به هاهانم زنگ 

  یکککه  م تلدیزیون س یخ کککا  س مکککابق  رس تاون بکککم . بزنم بیکککا

 لبا،شوبی رس 
ی  سصل نار د، لبا،اد تلنبار هم .  ماهت 

 

 غرغری کر : 

 

کککککککککککککککک خو د  کات یم کنم. نا خوا  به اسن زنگ بزبی حا ... 

   یم خوا  رس مخ من بر . 

 

 125#پارت

 

 بطری هت  را بر اهکم: 

 

 بایم خو ش بیا . ک غر نزن، این  ارا،  ار من س تو ن ست. 
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ا   ک خب به بابات یم گفم 

 

 به حرفش اخا کر د س لیوان هت  را بر اهکم: 

 

ککککککککککککککککککککک  زد نار  . هککککککاهان یه ،ککککککاشت یم مونه مت  . خدره قرار 

 بمبخت اینقمر بیِ تو میا  که لت  
م شکککککککککککککه ن سکککککککککککککت بخورتتا

 اخر... 

 

  ی رش، ختی  ا  که تا یش ،کککککاشت 
بعم از غرغرهای ا کککککاسی

 س  ه بهت  که هاهان زس تر رفکه باهما  ی ر یم آیم 

 

اهکیم  به حرفش نما د س هاهان را با ،ه غذای فست فو  

 به خانه اد  شوت کر د س ختی  آممن هیکا را هم  ا د. 

 

خانه س پذیرابی ا
ی ی آهککککککککتی فکا   بو  را خم هککککککککمد س هککککککککاه که بت 

 بر اهکم س لیوان هت  را   کشیمد. 
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ی پخش س پ  هککککککککککککککککم  انم را   نم  ،ککککککککککککککککت لبا  که که زمت 

خانه انماخکم.  م اله کر   ی  س  ر ،بم نز یش آهتی

 

ی لبا،کککشکککدییم را را  یم انماخکم. من  امشکککب بایم حککا ماهککککت 

ی لبا  هایم تجبل هسکم.   به همت برای هست 

 

ی بشکککککدییم. هک شکککککه  نا توانسککککککم اصککککک  حم  ظر  ها را تکت 

انجاد ما رد یم گفت، من بایم پشکککککککککت   تو،  سرار   ارها را 

 بمهم. 

 مانم  اد آخر کجای  ارهای خانه خو  ا،تح 

 

 126#پارت

 

ی س،ایل ه شه   سش ن رفکم س به جایش مشغو  خاک گت 

 ای س خارج کر نشان از جعبه ها همد. 
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لیوان هکا  یمد،  بشکککککککککککککککقکا  هکابی ککه خریکمد را رسی الن کنکار 

 هکان لتظه صمای زنگ خانه آمم. 

 

 ،کککککککتیش ،کککککککفیمی را هکرا  ن ا  به قامِت هکککککککاهان کر د. پ

ت بزرا قهو  ای  ر بغل  اهکککککت س به ،کککککخم  ،کککککیع یش پاک

 به زنگ بر،انم. 
 
 یم کر  تا  ،تش را مجم ا

 

  که باز هکککککککمن  ر را ز د س هکککککککاهان هکککککککن و  تر از هک شکککککککه، 

  اخل آمم: ، د بلنمی کر  س 

 

 ک اس  ، د بر تنهای شاهِم تاز  مجر  هم ... 

 

  ا :  ،تش گرفکم س اس ا امه  پاکت  ا  قهو  ای را از 

 ک اسمم ح
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 نوچی کر د س  انه با  انماخکم: 

 

،ه حا ... گفت یه   بر  به نازان بزنه...   ک مت 

 

هوسیم کشکککککککیم س ککابی هایش را کنار کفش هایم گذاهکککککککت. با 

ل  ا د. کنار  ی پ
ُ
 ایم،  مپابی های  سمم را جلوی پایش ه

 

 پایش را  رسن  مپابی جا   
 ا : به ،خم 

 

  مپابی های خو مو یم اسر د خب... 
 ک یم گفم 

 

 ا کنارد که را  آمم،   فه  مپابی ها را گوهه ی  یوار  ی   

لن لرت کر : 
ُ
 ا

 

 ک اخه این  مپاییه تو  اریح هبیه گرره   اینقمر مو  ار . 
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 127پارت#

 

 

ک سککککککککککککککککه ،کککککککککککککککفیککم را رسی الن گککذاهککککککککککککککککت س ن ککا  بککه ادرا  

 انماخت. 

 

 ن ا  کر د: ل پاکت قهو  ای به متکدیات  اخ 

 

 ک سای ، ب زمیمی هم خریمیح گفکم خماکنه بخری... 

 

لن نشست: 
ُ
 رسی تش صنمه پشت ا

 

ککککککککککککککککک برای هککیکا هم خریمد. ،ککیس ،ککفیم هم ته پاکت هسککت. 

 قرمز نماهت... 
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حک خو د    ارد توی یخ ا ...غذا چی گرفم 

 

پایم را رسی میله ی حفاظ صکککککنمه هکککککاهان گذاهککککککم س رسی 

لن
ُ
 نشسکم س مشغو  باز کر ن  ارتن ها همد.  ا

 

گر خریمد. خییل سقت بو  که نخور یم.. قبلنا یا ته با  کککککک هکتی

گراد..   کککارس س هکککککککککککککککیککککا یم اسمکککمی خونم فق  بکککه خکککادر هکتی

م،  یر هم ختی  ا ی، این سقت نماهکککککم تا خو د  ر،ککککت کن

هکککککککککککوهر لوفیوزت یه ،کککککککککککاشکه منو توی ا،ککککککککککککو یو ش   این 

لبا  مجل کککککک کر  ، آخرد خو ش شکا،کککککک ش ُمم  تبلیغاب  

 رس قبو  کر . 

 

لن گذاهککککککککم س ،ککککککک ب زمیمی ها را 
ُ
گر را رسی ا  ارتن های هکتی

 هم کنارش قرار  ا د: 
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 ک فار یم کر د از مم  های زن، ، له شکا  میانه. 

 

سن کشکککیم س ن ا  شاقل انمر،کککهیقی به   ش را از گوهککک ش بت 

  شم هایم انماخت: 

 

 زن  ار  شایس یم گت  ح  یکه که از مم ک ا ن ب م حسو 

 

 128#پارت

 

 

 با خنم ، هانه اد را با  انماخکم: 

 

ک حسو ی چی اخهح این هکه شرس  ملت رس رفکه س شرس  

 یککککم . لکککب رس بککککا اسن مککککم  لبککککا  هککککای لخم  س هکککککه جور  

،کککککککککککککاحل های خارج کشکککککککککککککور، شایس های آن نابی گرفکه، به 

 زنم مث حهیچ جاد نبو  ا حا  بایم جوش ب

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 423 of 2449 

 

خوا،ککککککت جوابم را بمهم که صککککککمای آیفون برای بار  سد  ر 

 آمم. 

 

ی گذاهککککککککت تا  اش آیفون برس  که  هککککککککاهان پایش را رسی زمت 

  ،ت رسی هانه اش گذاهکم: 

 

د. ا ن بری، بم   ِقلق  یم کنه. ک خو د مت 

 

ی   ی تکان  ا  س به ،ککککت لیوان هابی که رسی باکیس ماهککت 

رس  س هکان میان صکککککککککککککمای ل یس   لبا،کککککککککککککشکککککککککککککوبی  یم  اد، یم

 نوهابه ای که باز یم کنم به گوهم یم ر،م. 

 

ی  هککککککیکا با لبخنم گنم  ای بغلم یم کنم س حکم  ارد که ماهککککککت 

  هم. هاهان را نمیم  ا،ت سگرنه ا ن با اخم سار  خانه یم

  ،که گیل که به  ،ت  ار  را  ،کم یم  هم: 
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د کر ی، سگرن ه یه چی یم ککککککککککککککککککککککک ببخشکککککککیم شزیزد،  یر سقت ختی

 یم س مجر  همنتا خریمد برات...  ا سبی خونه جم

 

 با خنم ، بوی خوش رزها را به بیمی یم فر،کم: 

 

 ک این  ه حرفیه اخهح برس  اخل که هاهان هم اسمم ... 

 ه را باز یم کنم: هوسی یم کشم س  ر خان

 

 ک بابا خو مون یم تونستیم خب... 

 

 129#پارت

 

حوصکککککککککله نسکککککککککک ت به غرهابی که هککککککککککانه ای با  انماخکم س بی 

سع نشم  ا،ت، قبلش اتکاد حجت یم کنم: هن  وز  ر
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ک ازت خواهش یم کنم ایجبار رس مرایم رسی اشصا  هم نریم. 

سع کننم   شوا هسکککککم  س هکککککاهان هم  یم  سبی که هک شکککککه  ر

 کوتا  نیای  شواا 

 

بککه حرفم گوش یم  هککم س من یم  انم حرفم فق  برای نیم 

 ،اشت موثر ا،تا 

 

ش س بی حالت با هکککاهان ،ککک د یم کنم، سه هکککاهان نرد شکککخ

نگ 
َ
تر از اس، حالش را یم لر،کککککککککککککم س خسککککککککککککککه نباهککککککککککککیمی هم ت

 احوا  خسکه ی هیکا یم انماز . 

 

از صکککککککککککککککورت ارایش نشککککککککککککککککککم  اش س موهککککای د بی کککککه رسی 

 س بی خوابی بیما  یم کنم. 
ر
 صورتش ریخکه ا،ت،   ف 
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س هککیکا با  شککم  صککنمه ای جفت صککنمه  هککاهان یم گذارد

که صکککککککککنمه را کنار صکککککککککنمه خو د، ان   ابرس از من یم خواهم 

لن ب ذارد. 
ُ
 ،کت ا

 

د س بکککککا لبخنکککککم   کو   از حرفش را بکککککه نکککککاکجکککککا آبکککککا د یم گت 

 هاهان یم خواهم تا صنمل ش را  ا آن ،کت تر بتی . 

 

ککککککککککککککی غم بازی  ر یم آسر  س از جایش تکان نا خور . یم  پ ک

فکارهای ب ه گانه هکککککککککککککککیکا به تا  آمم   انسککککککککککککککککم که از این ر 

 ا،ت. 

 

ا،کش  ر گو ر مدرایلم" مزاحم" ،یو ا،ت، سه برخ   

 مزاحکتش به همت هوای نازان را  اهت. 

 

هکککککککککککککککیککا خییل  م ل ش یم آمکم ککه نکازان را بکه گر ش بتی ، به 

ی ب شت  اسقاتش را با هاهان یم گذرانم...   خادر هکت 
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 ک نمیمیشح

 

 130#پارت

 

باایناه هککککککاهان به  ،ککککککتشککککککوبی رفکه ا،ککککککت، اما ر،ککککککیم. آراد ل

 هیکا باز هم آراد لر،یم. 

 

 از من راج  به برا ر بی معرفتش یم لر،یم... 

گر را رسی قسکت خاه  با ان شت اهار   هکتی
اد، لنت  ا اسی

 نان باگت یم مالم: 

 

 ک بعم اسن رسز مهکوبی نمیممش... 

 

 ن ا  به صورت ناراحتش کر د: 
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 م شه. خدره نمیمنش... یه هفکه  ک فار کنم

 

 با  ن ا ،  نم خ   از ، ب زمیمی را بر یم  ار : 

 

از  ارس کککککککککککک خدرهح هجیمد که مامان بزرا گفکه؛ لییل حا  هم 

 جما هم ، بایم   هکه مهکوبی ها باهه... 

 

 به تایه گاِ  میله ای صنملیم، تایه  ا د: 

 

 ک حر  مفت.... 

 

س هکککککککاهان  ر  ،کککککککتشکککککککوبی را   شکککککککم غر  اش را  ر هوا گرفکم

 . بست
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ک یا مه سقم  پمراد فوت کر ، مامان بزرا  یل مواظبم بو ... 

شه....   یم گفت، ی   اش هوهر ی  ب ه... خییل زجر 
ُ
 ک

 

لوزخنککمی ز د س  ککاهوبی کککه از  هککانم آسیزان یم هکککککککککککککککککم را بککه 

  نمان کشیمد: 

 

 از  ،ککت 
ر
ک معکا  مفن  ککککککککککککککککک سای ن و،  لم براش کبابها یه پ ک

  ا   س یه هوهر لب گوریا 

 

 هاهان به حرفم خنمیم س رسی صنمه نشست: 

 

 ک  ،تشوبی خونت، خییل  لباز ... 

 

 131#پارت

 

 را گرفت: خنمیمد س اس   حرفم 
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ککک حا  مامان بزرا به خوِن من تشنه ن ست زیا ،  ون باباد 

یککه مقککمار لو  گککذاهکککککککککککککککککت سر    من کککه نکونککه مککامککان بزرا 

را کر نم از   ن ت  ، بککککا ایناککککه هکککککه حرسی بزنککککه. منککککت بز 

 زحکت ها با مامان داسس  س بابا ها ی بو  ... 

 

لن گذاهککککم س لیوان نوهکککابه را ب
ُ
ه ،ککککت ،کککانمسی م را رسی ا

 خو د کشیمد: 

 

 ک هیکا       بسوزسنه هکه ،ت... 

 

ی  ،کککانمسیککککچ را م اله یم 
ی هکککاهان  ر حاه که پ ،کککتیش فانت 

 کر ، ن ا  به هیکا کر : 

 

 ک إ  منا 
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 هیکا  پ  پ ن اهش کر : 

 

 ک لرس نشوها... گکشو کنار... 

 

 هاهان با خنم ، لپ بزرا س بامز  ی هیکا را کشیم: 

 

سن... با اسن اخم ک منو یم  بیمی فق  بلمی جذاب ت بریزی بت 

 های خور ن ش.. 

 

پ ،تیش ،انمسیککککچ هیکا س هاهان را بر اهکم س  ر حاه که 

ی یم آمم  د، غرغری کر د: از صنمه پایت 

 

 من،   س 
ر
ککککککککککککککککککک هکککککککونم که ،ککککت  هککککم. پاهککککیم یه  م به زنمب

 ،امون بمیم... 

 

 هاهان ن ا  به لبا  هایش کر : 
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 برای حکاه یم خواییم. لبا  نیور د...  ک ن فم  

 

 132#پارت

 

 

خانه هم س نوهابه را  ر یخ ا  گذاهت.  ی  سار  اهتی

 

 لبا  هکککککککککوبی تاون  ا ن ک
ی ه لبا  ککککککککککککککککککککککککک یه یخ ا  س ماهکککککککککت 

  ارگری نا خوا . 

 

لن را جک  کر  س  نم 
ُ
هیکا هم مابق  آت اهغا  های رسی ا

خکککککککانکککککککه را برای لیوان کثیه را   ی آ  گرفکککککککت.  ی آهکککککککککککککککتی

، تری کر .   لوهیمن لبا  های راحم 
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 لبا،شوبی خم یم هم، آراد 
ی هاهان  ر حاه که رسی ماهت 

 صمایم ز . خم همد تا راحت تر ن اهش کنم. 

 

 خوابهحینجا یم ک امشب ا

 

  د را تکان  ا د: 

 

ا   ک سه تو قرار ن ست اینجا بخوابی

 

ره ا ی به با،کککککککنم خنمیم س با انکهای هککککککککلنگ  ر  ،ککککککککتش، کی

 ز : 

 

 ک کثافت نسنا ... 

 

 ابرسبی با هیطنت با  انماخکم: 
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ط اسممنش این بو  که تو بری...   ک  ر

 

خانه کشیم:  ی ی را به گوهه ی آهتی  هوسسیم کشیم س ماهت 

 

 ک ایناه بعم  س هفکه با خر  یم بینکش هم  افیه. 

 

 133#پارت

 

خانه کر :  ی  ن ا  به سرس ی آهتی

 

ی یش   ذر  ن اهشیم به سهلل... ک ما بخیل هکت 

 

 ،ککککککم به ،ککککککت هکککککانه اش یم رس  س یقه لبا،کککککش را جلو یم 

 کشم. 
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 را 
ر
خو ش مکوجه هککککککککککم  ا،ککککککککککت که تا   یمن آن ،ککککککککککوخک 

 ش یم  انسکم. نمارد که گا  خو د را مقض 

 

که گا  لعنت یم فر،کککم، آن  نم رسز  را از رسی بی شقیل 

، ح یس کر د تا  ارس  نبالم  خو د را  ر یش هکل کور   هاب 

ل  ا ن 
ُ
ب ر   س نهایتش  شوایش با هکککککککاهان با  ب ت   س با ه

ی نز یش هکککککککککککککانه تا نز یش گر نش به بخاری  ی هکککککککککککککاهان،   ت 

 برس  ب سبم س.. 

 

 هوا نوازش یم کنم: اس  ،کم را بی تنم یم لرز  س 

 ک نان یا ش... 

 

خانه هکککم س با ن ا  اجکاه به حالِت  ،کککت  ی هکککیکا سار  آهکککتی

 تکان لب هایش لر،یم" چی هم ح "  من، با 
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ی را بککه  یوار  جوابش را نککما د س بککه  کککش هککککککککککککککککاهککان، مککاهکککککککککککککککت 

  سبانمیم. 

 

. زیر لنجر  خطرناکه، یه سقت  ی ککککککککککککککککککککککککککک گازت هم بذار کنار هکت 

حلر      گت  کنه چی

 

ی لر   تسبی  ها بخرد.  ککک لر   نا زنم بابا... احککا  از هکت 

 بهت  ... 

 

 یکا... ک برس فلکه آ  رس ببنم ه

 

 اهار  ای به راهرسی سرس ی کر د: 

 

ککککککککککککککک نز یش  ر خونه ،ت. جا کف ر رس یه  م تاون بمی، یم 

 بین ش... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 437 of 2449 

 هت  آ  را ِ،فت کر  س ،یفون را از جایش جما کر : 

 

سن بذاریم...  یخ الت رس به   یهکککککککککککک  ی  م تاونش بم . جاش مت 

 ظرفشوبی ن سبونیا... آ  بخور ، زنگ یم زنه... 

 

 134#پارت

 

 

هکککککککککککککککیککا مشکککککککککککککککغو  جکا بکه جکابی ظر  هکا  ر  کابینت هککککککککککککککککم س 

 هنمزفری های مرا قرض گرفت تا آهنگ گوش بمهم. 

 

هککککککککککاهان اسلش قصککککککککککم  اهککککککککککت تا صککککککککککتبت کنم س هکه مان  

هککککککککککیکا آنقمر خسکککککککککککه س آهککککککککککفکه بو  که هکراه ش کنیم؛ اما 

 ه هی ایس ن فکه ا،ت. حیس کر د، اتفاس  افکا   ا،ت س ب

 

ی هم ح ی  ک  ت 
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ی خم هککککککککمد تا َبسککککککککِت کنار لوله را  فت کنم که رس  ی ماهککککککککت 

 ا امه  ا : 

 

 ک من مطک نم پار،ا یه غلظ کر   باز... 

 

ی را  ابرسبی با  انماخکم س هکککککاهان،   که رسهکککککن هکککککمن ماهکککککت 

 ز . 

 

ساقعا  رکش نا کنم  را بایم اینقمر هیکا رس اذیت ر،ا کککککککککککک پا

که ب ه   کنه... خدره خوِ  پمراد خمابیامرز  د مرگش گفت

ل ش هککککککیکا بایم بکونه س حضککککککانتش هم بهش بمن.. خو ش 

یم  سنسککککککککه پار،کککککککا  ه آهکککککککو  گری که  د مرا هم به فار 

 بو  ... 

 

ی کشیمد:   ،بم لبا  هایم را به ،کت  ر ماهت 
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 . یم فهکمک امشب 

 

ی انماخت:   لبا  هایم را ی  ی   اخل ماهت 

 

 یحک اگه یه  م راج  به  ارس حر  بزنم، مشکیل نمار 

 

 135#پارت

 

ی یم انماخکم با  س ه   ،ککککککککککککککککم رسی لبا  که  رسن ماهکککککککککککککککت 

شش هم. ن ا  اجکاه ای به انکهای ،بم انماخت: 
ُ
 خ

 

 ک ،یع کن باهاش کنار بیای که گا  ازش برات ب م... 

 

 ،بم را زیررغل ز د: 
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 تا منم کنار نیاد... 
ر
 ک خب ،یع کن ن 

 

ی گذاهت س   که ی   ساتر را ف ر :  ،تش را رسی ماهت 

 

 ک ایناه هنوز  س،ش  اری رس اینقمر به رس نیار... 

 

 ،ککککا  را از کنار  ،ککت هککیکا بر اهکککم س با اهککار  خوا،کککم 

 تا ه شه پاکن را به من بمهم. 

 

دوری که را به  ،کککککککککککککککم یم  ا ،   ر حاه که هکککککککککککککک شککککککککککککککه پاکن

 هاهان نشنو  گفت: 

 

توبی سر ک زیا  باهاش خوش س بش نان، فار نانه امشب یم 

    ما بخوابه ها... یهو  یمی توی خوا  کشککش... 
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تش خنم  ای ز د س  د را به نشکککانه ی " باهکککه" تکان  ا د. 

هکککککاهان رسی صکککککنمه پ ،کککککتی  رفت س  ،کککککککا  را گرفت تا 

 نت را  ،ککا  باشم. ،قه  ابی

 

 ک ایناه تو هم هیکا رس  س،ت  اریو، اینقمر به رس نیار پیس... 

 

 هم کر : برگشت س ن ا

 

 ک ما از ساج نار یم که جما هم  باهیم... 

 

 بشقا  ها را از  رسی ،ینش بر اهکم: 

 

 شادقی من خییل دبیعیها 
ر
 ک سابسک 

 

 136#پارت
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  ن رفکم تکککا خنکککمیکککم. بکککه تکسکککککککککککککککخر خنکککمیکککم...  د را حم  بکککا

ی  ی برای گفت  ی  نکانم  ا،ت. ن اهش کنم  ت 

 

ی بو ... من ش    س،ت   س،ت  اهتنکان هم تکسخر آمت 

 اس هسکککم س اس فار خریم ،ککاخککان ا،کککو یوبی جمیم 
ی  اهککت 

ی یم خوا،ت.    ر ک ش... لو  را برای هکت 

 

د اس ک ش ا،ککککککت س من خو  هککککککم که نما د، که حر  بخور 

س رن ش بککا هکککککککککککککککلواری هنککمسانککه بککایککم شایس هککای خوش آ  

 نم س اس... ایش را  یش ک

 

خانه خارج هکککککککککم. هکککککککککیکا هنمزفری را  ر  ی هکککککککککاهان که از آهکککککککککتی

 جی ش گذاهت: 
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 ک  را نکت  ح

 

 ِ
لن انماخکم. ب 

ُ
اخا کر د س رسکش قهو  ای ،ا   را، رسی ا

ی را  ،کککککککککککککککم گرفکم تا ادرا  پارکت که  فرش نماهککککککککککککککت را تکت 

 کنم. 

 

 لو  شکم باهه..  س،ت نمارد   جک خب ب و بر   ی ه. 

 

ی کنم:  لن را  سر ز د تا زیر صنمه را تکت 
ُ
 لب گزیمد س ا

 

کککککککککککککککککککککککککککککک مهکونکه منککه..  لیکل نککمار  بککه خککادر خوش نیومکمن تو، 

سنش کنم. خدرکککککه  کککککاریکککککت هم نکککککمار . پیس  کککککارت رس بان  بت 

این بهانه های مسککککخر  هککککیکا... ،ککککمی ازت گذهکککککه که  نبا  

. بککه انککماز   ککاسی حکک الم خو  ن سککککککککککککککککت کککه بخواد جککما  بککا ر

 بانم... 

 دو بی ن اهم کر  که ا امه  ا د: 
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ککککککککک خو ش یم  سنه که هب قرار ن ست بکونه.. هعورش هم 

 یم ر،ه... پیس اذیتش نان لطفاا 
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با اخم رسیش را به ،کککککت  ی ر  رخانم س با حر  مشککککغو  

ش کر   بو دا پاک   ی  کر ِن قسکم  هم که خو د تکت 

 

رای یش  س،کککککت  اهککککککمی که فق  هکککککاهان، به و نم ب لا ب

دور مماسد بر دنا  هککیکا آسیزان یم کر  س هککیکا گت   اش را 

  سر یم انماخت. 

 

 هکککککمد.  س،کککککا  بعمش، 
ر
هکان رسزهابی که من سار  این زنمب

 نا... هاهان آمم...پ ی  یوانه...  یوانه به تکاد مع

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 445 of 2449 

ه هکککککیکا را تکاد س،کککککایِل خانه را هکککککاسکککککت، حم  یا د ا،کککککت ک

 هب ا راری  اهتا  آنقمر تر،انم  بو  که اس هب ها،

 

از تر  هکککاهان، نا خوابیم... آنقمر اس کککاع هکککاهان  یوانه 

ی کر نش  ر تیکار،کان افکا نم؛ اما  کننم  هم که فار بست 

 شکوها ی ن ذاهت... 

 

افکککککا   بو یم. تلدیزیون هرکککککمامکککککان یککککش ،ککککککککککککککککککککت  رازکش 

س خواننککککم  بککککا آن تکوهککککای آهنککککگ ان ل  ککککککککککککککک پخش یم کر  

 نماخت. شجی ش مرا به یا  اس یم ا

 

 ک  ای بریزدح

 

  د را به ،کتش برگر انمد: 

 ک من  کرنگ باهه... 
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 هیکا هم  ش را برشایس کر : 

 ک برای من   لر نباهه لطفا... 

 

 هاهان  ی تکان  ا : 

 ک یم  سنما 
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من  هککککککککککیکا خییل غصککککککککککب ناک،  شککککککککککم غر  ای برایم رفت س 

 خو د را مشغو  گو ر کر د. 

 

به من  ه که اس را  س،ت  اهتح من خو د تکلیفم با هیچ 

 سجب قلبم، مشخص ن ست سا ا 
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پاهایم را رسی مبل مخصککککککککککککککوصککککککککککککککم گذاهکککککککککککککککم س به صککککککککککککککفته 

 تلدیزیون ن ا  کر د. 

 

خییل  م معککککابی آهنککککگ هککککا را یم فهکیککککمد. هر جککککا کککککه نا 

 فهکیمد، هیکا برایم تو یح یم  ا . 

 

ی خرخوان  ککل فککامیککل بو   ی ر.... مکخصکککککککککککککککص زنککان    خت 

 که  ر مرکز تهران قرار  اهت. 
ر
 زایکان بیکار،کان بزرب

 

ی  حک از معت    ه ختی

 

خانه برگر انم س  ،کککککککککتش را  ی یش آن  ش را به ،ککککککککککت آهکککککککککتی

 رسی بیمی اش گذاهت: 

 

 ک ه سسیس،  ر به پا یم کمی ها... 
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 خنم  کنان، لوزخنم ز د: 

 

 ک  راح

 

  بر د: را با  صمایم 

 

ح  ک هاهان از ترگل  ه ختی

 

به س در رنگ هیکا لریم. فارش را هم نا کر  که حرسی از 

 ترگل بزنم. 

 

ل را ما رهککوهر نازنینم برای هکککاهان  ر نظر گرفکه ا،ککت. ترگ

یش ممب  با هم رابطه  اهککککککککککککتنم، جما هککککککککککککمنم؛ اما مجم  باز 

 هم با هم هستنم. 
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خانه ی  آمم:  صمایش از آهتی

 

کککککککککککککککککککک  یرسز رفکیم هکککککا ، یم خوا،ککککتیم هککککب بکونیم؛ اما  ارس 

ککککککککر  زنگ ز  م کو گرفت که با این سرپریم  اد.   ،ککککککککککور ب  ک

  ا   له صبح ا،کو یو باهم

 

" گفکم س با ن ا  بمجج ککککککککککککککک، برای هکککککککککککککککیکا خنمیمد.  " آهابی

 خو ش را به ،کت من کشیم: 

 

 که با ترگلهح
ر
 ک جمی می 

 

 کم: گو ر را رسی هککم گذاه
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ککککککککککککککککککککککک جمی هککککککککمن... اینقمر خو ت رس گرفم  که هککککککککاهان هم 

 ترجیح  ا  تا با ترگل باهها 

 

 مکعجب ن اهم کر : 

 می یم هر ستون... ک  رسش 

 

ی انماخت س  هکاهان رسی مبل نشکست س پاهایم را با زسر پایت 

ی گذاهت:   ،یمی  ای را رسی مت 

 

 ک  یو  رسش می هح

 

  ،کم را زیر  د گذاهکم: 

 

 ا ترگیلا ه یش ماهه بک بهش ب و ک
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 هک ت  ر  هانش را به ،کت لپش فر،کا : 

 

  ر،که که... ک مامان هم  س،ش  ار . منم بمد نکیا  ازش 
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  ای را بر اهت: 

 

ککککک ی   ی ه رسی  س،ت  ارد؛ اما نا تونم هم فرصت های 

 خو  رس از  ،ت بمدا 

 

 لبخنمی به رسی هیکا ز : 
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ی، اش د  کککککککک مامان قصم  ار  که نا ی کنه، ان شت  مز ی س یا  ت 

 بمیم بر   ،تش شرس  خانکش... 

 

کر .  ،ککککککککککککککککم را به لیوان ،کککککککککککککککفالیم را رسی ،کککککککککککککککیمی جا به جا  

 ،کتش  راز کر د تا  کش کنم، بجشینم. 

 

 ک سه هیکا... 

 

سن آمم س لیوان  ای را به  ،تش  ا :   هیکا از فار بت 

 

مش سیه شکر بشککینم به ت و ن ا  کنما ککککککککککککککککک سه قرار ن سککت ب ت 

جلو  شکت به خادر مامان من مثل تو ن سکم که برد ها... 

 ُبر بخورد س شرس  بیار بشما 

 

 ای به من کر :  اهار 
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ککککککککککککککککککککک مثل این تن لش هم ن سکککککککم که  س،ککککککت  اهککککککتنم رس ن ه 

 نمارد س  سر بنمازد. 

 

 ک  سر ننماخکم... 

 

 به  ابی کر د: 
 فوب 

 

یم کمی که قلب  کککککک فق  برای خو د ن ه  اهککش... اگه فار 

ی هم یم هککککککانه فق  یم هککککککانه، بایم ب م   که  س،ککککککت  اهککککککت 

ی خیالشم ن س  ت. هاهان...  ارس هاستش، شت 
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ی  س  ،تش ن ه  اهت:   لیوان  ایش را بت 
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کککککککککککککککک  ون خر ...  ون خیالشم ن ست که تو  ه قمر  س،ش 

  اری.. 

 

 میان حرفش رفکم: 

 

 ک  س،ش  اهکما 

 

 ر : هیکا قنم را به  هان ب

 

 ک از ساج نان... به هم یم زنکشا 

 

هکککککککککاهان با آن  شکککککککککم های خکارش، آنقمر دو بی هکککککککککیکا را 

 که من کفری همد س مشم  به بازسیش ز د. ن ا  کر   

 هیکا  رخیم س ن اهش کر : 
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کککککککککککککک  ون  س،ش نماری به هم یم زنکشا ناه  س،ِت  اهکه 

باهککککما م  کککر ی  مثل اسن پمراد که نصککککه ،ککککا    قتی زن 

   ش، زار یم ز  س هکککککککککککب ها هم توی خوا ، جای ا،کککککککککککم مر 

 من، فریبا رس صما یم ز ا 

 

 آ   هانم را قورت  ا د. 

 هاهان به مبل تایه  ا  س پایش را رسی پایش انماخت. 

 

لیوان  ککای را کنککار گککذاهککککککککککککککککت س جورا  هککایش کککه که آن، 

 خییل کثیه هم  بو  را از پایش  ر آسر : 

 

ی که  کت لوازدکککککککککککککککککککک تو هم فار کر ی ختی کککک رئ یس  ر  با یه پ ک

ی بو  س من نماهککککککککککککمح که منو س   ا ختی آرای کککککککککککر از ساج کمی

، به  باه رسحکر ی س ن فم 
ُ
  نم من این  ا

 

 از جا بلنم هم: 
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مش ازت..  ... بعم  یممت یم گت  ی  ک یم نمازمش توی ماهت 

 

 142#پارت

 

 

  ی تکان  ا د س هیکا بالشت را به ،کت خو ش کشیم: 

 ... ک من بخوابم

 

ی پاهایم را به ،کت خو ش کشیم:   بت 
 لکوی مسافرب 

 

 ک بهش ب و، هیکا خمافظی کر ... 

 

 نفسم را آزا  کر د س از جا بلنم همد. 
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لیوان  ای هکککککیکا را هکرا  لیوان  ای هکککککاهان،  اخل ،کککککیمی 

 گذاهکم س رسی مبل نشسکم. 

 

هاهان بعم از یش ررکک ، با خر  از صتبت با ترگل    کنم س 

 یکا نشست. نز یش ه

 

 یش ررکک  هم نشم که هیکا خوابش بر . 

ش هککم  بو  موهای د بی رنگ هککم  اش، رسی بالشککت پخ

س هککککککککاهان را  ری یم کر د که به هو  بیوفکم تا  یم کنار اس 

 بجشینم. 

 

 هک ب  از قنمان بر اهکم س به هاهان ن ا  کر د که لر،یم: 

 

ی کیهح  ک معت 

 

 ن اهش کر د:  هک ت  ر  هانم ن رخیم. ا،تپ ز  
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 ک بح

 

  شم غر  ای حواله اد کر : 

 ک خر خو ب  ب  ر 

 

 قورت  ا د: خنمیمد س هک ت را 

ی از هم خوهککککشککککون میا .  پر،ککککت  .. هککککیکا س معت  ککککککککککککککککککک هی ی

 بخشه... 
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 زاندیش را تا ز  س  ،تش را رسی  ا،ه ی زاندیش گذاهت: 
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رمون از ککککککککککککککککککککککک ایو ... از هکه خوهککککککککش میا  إ  ما... مونمد خا

 ت  .  اککو   نمش تر  که توی بمن این ی  نک

 

   ،کم را زیر  انه اد حائل کر د. 

ان شکان  ،تش به ،کت صورت هیکا که رفت، نق  ز د س 

 اس حم  توج  نار . 

 

  ار  هککککککیکا به 
ی مسککککککت  ان شکککککککانش از نز یش گوهککککککوار  ی ن ت 

 ریشه ی  سییم  هم  ی موهایش رفت. 

 

 .. خبحک حوا،م بهت هست لییل. 

 

لبخنمی ز د س ن ا  به صکککککککورتش که به ،ککککککککت هکککککککیکا بو ، 

 انماخکم: 

 

ن این سصل
 
 ه ی تن رس پ ... ک ِبا
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 ن اهم کر : 

 

نمنش به مو ... یم زنه به قلبما 
 
 ک  ر  یم گت   ک

 

خت   تکاهایش کر د. انتنای ل ش کش آمم س به هیکا خت   

 هم: 

 

تون زه ی  ت ن ستحک یه سقت زهت نباهه که هکا هیچ  ت 

 

... بایم هکان رسزهای به تیکار،کان  پ ی مظلود نکای یا ی

ی هکککیکا به  ش نزنم... ز  یم بر نش تا هو    س،کککت  اهکککت 

 س  یوانه مان ،اکت هم... 
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" ن اهش دو بی هککم. آنقمر که مجبور هککمد، ن اهش کنم. 

من یم گفکم؛ یش مرگیت هسککککککککککت س اس  انه با  انماخت که 

 ه به فهکیمن  ر  مر حزن را  

 

 ، ی لکوی را  سرد لی یم س میان  ،ککککککککککککککککانش خوش نشکککککککککککککککسکککککککککککککککت 

 زیبا،ت. 

 

 ا، هوای تو لکو غرق همنه... ک هو 

 

خو ش خنمیم س من به ته ریشکککککککککککککککش خت   هککککککککککککککککمد. ان ار که 

امشکککککب تکاد هکککککو  س فر ا، خورهکککککیم اس را  قورت  هم تا یش 

 تاه اش هم نکانم. 

 

ا  ی از بی خوابی  ک یم مت 
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ایش ب شکککککککککککککککت   ر شکککککککککککککککم هایم، ساژ  میم س لب هبه حرفم خن

 رقصانم. 

 

 ک می م از سقم  لباتو  یمد... 

 

 هایم کر : تکا

 

 ک خبح

 

  د را به مقابل  رخانمد: 

 

شش هم  ها... 
ُ
 ک خ

 

 ...  خنمیم. بلنم س دو بی
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گوش هایم اذیت نشکککککم به خنم  ای که  لکنگ بو . یش ما  

   کنم. س  نم رسز س  نم ،اشت نبو،یمنش را  اش صا

 

 بمهکار لب هایم ا،ت خو ش را... 

 ک  رسش گفکم... 
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 صورتم را به ،کت خو ش  رخانم: 

 

، ب شت  یم خوامت ها... 
ر
 ک اص  که  رسش می 

 

 کر د.    شم غر  ای نثار بلبل زران ش
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 ،تش را به موهایم ر،انم س به آرایم کش موهایم را باز کر  

ی حجم ب شت     از موهایم، آن را بست. س سرار  با گرفت 

 

؛ اما من ب مح
ر
 ک تو که نکی 

 

 برگشکم س با گی ی ن اهش کر د: 

 

 ک  یوح

 ک که  لم یم خوا  ببو،کتا 

 

" گفکم س رسیم را به ،کککت  ی ر  رخانمد. ل یوان " برس بابابی

 ایم را از  ،کککککککککککم گرفت س رسی لبه ی لهن ترا  گذاهککککککککککت. 

 میانکان هوا مانم  بو ... 

 

ر،کککککککککم یش ما  نمیمنش، به ح یس میان  وا،ککککککککت به مرا یم خ

 ل ش هایش، به  اد باشم... 
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 ک نان ها... 

 

 خنمیم: 

 ک اص  هم که بمت میا ا 

 

سن کشککککککککیمد که بمقلق  کر  س مرا به   انه اد را از  ،ککککککککتش بت 

 ،کت خو ش  رخانم: 

 

...  د هلدش بو .   ک قهر نان بیمی

 

 146#پارت
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ت کر د تا هرسقت زنگ خوا،کم ب دیم، من هم  د را خلو 

از نیم ،کککککککککککککککاشت، حر  بزنیم؛ اما ن ذاهکککککککککککککککت  ز ی، ب شکککککککککککککککت  

ران  ا .   سامکما  نفیس هایش به لو،ت گوش هایم، کی

 

 ک به حر  منم، گا  گوش کن شزیزد

 

ی  ر یم گفت شزیزد س  من به جای  شککککککککککککم هایش به مسککککککککککککت 

  سجمی زیر  شم هایش ن ا  کر د. 

 

هککککککککککککککککاهککابی کککه  نبککا   یم گفککت شزیزد س این یعمی قبککل آمککمن 

 خو  تر ببنکت... ،وژ  ا،ت، ب ذار 

 

  ام  به ،کتش  رخیمد س تا  موهایش را لکیس کر د: 

 

کککککککککککککککککککککک  لم برات تنگ هککککککم  بو ، بیس که لنا  قیقه لنا  قیقه 

  رفکتا  یممت، یا د یم
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 با یش  ،تش لکو را ن ه  اهت: 

 

کککککککککککک پیس اینا که مجازی ر  یم زنن س این حرفا،  طور یا هون 

هون رسحنکت      پارنت 

 

خنمیم س با گوهه ی ان شکانم، خ  ظریه کنار  شکش را 

 نوازش کر د: 

 

 ک تو از بیس جلو  شکم بو ی، یم تر،م اخه یهو یا د بریا 

 

ن  من به 
َ
 آماج قاِ   ،کانش بر،م. تکابی یم خور  تا ت

 

یه، یم مونم هاا   امشب ختی
ر
 ک ب 
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ه صکککبح حر  یم خنمد س یم  انم، یم مانم هایش یعمی تا ،ککک

جمیمش را  ر پیس لبا   بزنم س بعم رسیم خم هککککککککککککو  تا بازی  

سع کنما   هایم  ر

 

 _مایم، اسن  اری که با #  ی_کر ی م شه با منم.... 

 

   جلوی  هجش هنوز حرفش تکود نشککم  بو  که سحشککت ز 

 رس گرفکم. 

 پمر س برا رد با اخم بهم ز  ز   بو ن. ما رد هکاک لر،یم: 

 حگه این ب هیم _چی 

 

 _منظورش این که  کر باباش رس #ما،اژ  ا دا 

ز از اسن در  خوا،ت  ککم کنه که ب شت  گنم ز :   فریتی

_آر ، قررونش برد زنم    تو  کککککککار مکککککککا،کککککککککککککککککککککاژ حرفکککککککه ای... 

 �🔞�ن... # ه_با_ ،ت # ه_ ه
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-FBPAYhttps://t.me/joinchat/AAAAA

HM8LMMC7Lxw 

 

 147#پارت

 

 

جوابش را نا  هم س بکککککه جکککککایش برای ح یس لکککککب هکککککایش 

 زنمانبان یم هود. 

 

ی تر از ران پاهایم یم آیم.    ،تش پشت  د یم رس  س پایت 

 

از جا بلنمد یم کنم س  یوار را تایه گاهم یم کنم. یم خواهم 

د ککککه نرد لبم را آزا  یم کنکککم س  ر ازای یکککش ج رشککه نفیس ب ت 

ن، بو،ه اش به هاهرگم، آتش بازی را  یم انماز .  ر  اکست 

 

 ک ککارس... 
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بی توقه لب هایش به پشت   ش را با  یم آسر  س خطوط

 گوش هایم یم ر،م: 

 

س بیا بریم خونه خو مون...   ک امشتی

 

 بیمی اد را به نز یش ترین نقا ر برجسکه گر نش یم ر،انم.  

 

زنکککم.  ش را بکککا تر یم  نبن را هکککای گر نش  س تکککا ی  یم

صککککککککککککککککمای قمد های لب هایم را جز  انه  انه هککککککککککککککککمن بر  س 

 کیم. لو،ت گر نش، هی ایس نا فه

 

 بیمی اد به  له ی گوهش ر،یم: 

 

ح ان یم کمی  ک یه ما  س  نم رسز رس  ه جوری جتی
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 با حوصله ته ریشش  را به کنار  ی گونه اد کشیم: 

 

 ... ک اینقمر یم بو،کت تا اص  یا ت بر 

 

 148#پارت

 

 

پمرد با بی تکلیقی حر  یم ز . یم خوا،ککککککککککت مرا را ی کنم تا 

 به خانه خو مان برگر د. 

 

ما ررزرا شجیب گوش هایش را لر کر   ا،کککککککککککککت که  خت  را 

 کر نح 
ر
  ه به تش س تنها زنمب

 

مککا رد بککا هر جوش س خرسش پککمرد، لککب یم گزیککم س  شکککککککککککککککم 

 ابرسبی برای من  بی خیا  یم آمم. 
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کم، هیچ جور  نا رس  ککککککه پکککککمرد یاهو   یم
 
انسکککککککککککککککککککت  ر ک

 مهررابی خرجم کنم. 

 

مصککا   هکککم با غرغرهای جمیم ما ری پا رسی پا انماخکنم، 

که یم  انسککککککککککککککککت  ه بی انماز ، نیاز  ارد تا یش ما  تکاد بی 

 حر  بخوابم س فراموش کنم که  ه بر مان آمم  ا،ت. 

 

  ار  ما ر... ک بیا بکون تا  م حر  بزنه. بخما گنا  

 

مساسی تقسیم کر د:   ، ب  ر  ،کم را به  نم تاه ی غت 

 

 ش کن تا نیاد. نا تونم بخما... ک نه مامان. خو ت را  

 

من هی وقت رابطه اد با، بابا خو  نبو  که حا  بکونم بعم 

جما هکککککککککمن از برا ر زا   ی  ر سنه اش، تتکل این فضکککککککککا رس 

  اهکه باهم. 
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ی هککم، ،کک ب را  ،کک ب به  هانم، باشث ن اهش به مسککت  رفت 

  ر ل ش  ،م  ب ذارد س از جا بلنم هود. 

 

ی ی  را  م   اهکککککم تا ،ککککلطه گری ما ر بزرا، رسی پمرد هکت 

  خییل حر  گوش کمی 
تککاثت  ب ککذار  س فار کنککم کککه من  خت 

 هسکما 

 

کیفم را از رسی مبل بر اهککککککککککککککم س  ر آخر آن تاه ،کککککککککککککیمی که 

یم  ارد. پمرد با لیوان  ای   شککککککککککککککککم را گرفکه ا،ککککککککککککککککت را بر 

سن یم آیم:  خانه بت  ی  مخصوصش از آهتی

 

ا  ک حرفکو ان ار زیا ی جمی  ن رفم 

 

ی من س پمرد یم انماز . نفسککککککککککککم را با فوت رها  ما رد ن ا  بت 

 یم کنم س ،وئی م را از رسی جا کف ر  نگ یم زنم. 
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 149#پارت

 

 

 منهح این م
ر
مت م ه ککککککککککککککککککککک مامان بزرا از ب تا حا  فار زنمب

  تا ل ش هکککککککککککا  نمبار اسمم خونه ی من که حا  ازد یم خوا

 کنمح خدره 
ر
 کنم تا زنمب

ر
نخوا،کککککککککه برد سر    خو ش زنمب

ا   امل  اهکه باهها   به  اراد ا ر

 

لیوان  ایش را رسی شسککککیل گذاهککککت س با  ،ککککت هابی که  ر 

،کککککککککککککککینه جک  یم کر ، ن اهم اخم آلو ی به حالِت تهاجکیم 

 انماخت: 

 

 رازت رس برای من  ار ننمازا نذار رابطکون هارآ   رونککککککککککککککک ز 

 بشها 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 475 of 2449 

ی را جایز  انسککککککت که به به جا کف ککککککر تایه  ا  د س ما رد رفت 

خانه قمد بر اهت.  ی  ،کت آهتی

 

کککککککککککککککککککککککک هکککککککککا ب و مامان جان، م ه تا حا هککککککککم رابطم هککککککککارآ  

 نبو  ح البکه که من رسغن  اش بو د ان ار... 

 

خانه ایسککک ی کا . ن ا  غک یمی به من کر  ما رد نر،کککیم  به آهکککتی

 رس به پمرد با مهررابی ذات ش، حرسی ز :  س 

 

جان، لییل  ی ه نز یش ب سکککت س هشکککت ،کککالگیه، کککککککککککککککککک مهران 

فککاصکککککککککککککککلش  ر،ککککککککککککککککککه از مککا زیککا  ؛ امککا ب م  ککاری نا کنککه کککه 

ا   آبرسمون بر . هکش هم   ار . خو ت که خو  یم  سبی

 

نما مث  یم پیس  لیلش این بو . گفککککه بو نکککم؛ نانکککم  کککاری ک

حرم کا هککو  س برای خو د  خوا،ککم  ه  ار کنمح خانه اد را 

ا خانه تیا ب ی  زنمح  ه قمر رقت ان ت 
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 لبخنمی ز د س ،وئیچ را  ر جیب مانکوی جلو بازد انماخکم. 

 

 150#پارت

 

 

ککککککککککککککککککککک قضککککککیه اینه باباح مامان بزرا گفکه  اری یم کنمح  طور 

از من بخوای که  بعم یه هفکه از اسن مهکوبی یهو هکککککککککککا بایم 

بیککاد اینجککاح حم  رسزی کککه گفکم از  ککارس جککما م شکککککککککککککککم، فار 

 
ر
  اد نبو ی، فار مهریه اد بو یا خونه زنمب

 

 ما رد با تتکم صمایم ز : 

 ک لییلا 

 

  ،کم را با  آسر د: 
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کککککککککککککککککککککککک مامان لطفا... این هکه ممت من به خادر هکککککککککا س  ارس، 

 
ر
اد س  ،ککککککاکت هککککککمد. مماد مامان بزرا  ی کشککککککیم به زنمب

هی امسمکون نفهکیمیما  را  ی یم کشهح  را بایم براش 

 مهکه باهه که من  را ب ه  ار نا همح 

 

نف ککککککککککککککک گرفکم س  ر یش قمیم  مبیل که پمرد ایسککککککککککککککککا   بو ، 

 نالیمد: 

 

 فکیم که من ب ه  ار نک شمح که مشکل از  خت   ککککککککککککک بهش ن

ککککککک شزیزکر   تونا  اش ب یم س  ،کککککککت از   من  ،ککککککککت نه پ ک

  ار ... بر 

 

 پمرد به ،ککم برگشت: 

 

ح به مامان بزرا ررظ نمار  
ر
ککککک این  رت س لرت ها  یه می 

. اصککککککک  هم فار سارب  از ،ککککککککت  ارس  که تو ب ه  ار نک  کککککککر

 نبو ا 
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 س  ،کم را به تایه گا  مبل گرفکم: ابرسبی با  انماخکم 

 

کککککککککککککککک  ر،که... خییل  ر،که؛  ون سقم  مکوجه هم که ما ب ه 

 م، به  ارس گفت؛ لییل مشکل  ار حنا خوایی

  س اد ح یس: 

 151#پارت

 

 

 خنمیمد س ا امه  ا د: 

 

ی  ارد...  ی  ک ،یع کر ، آرسد ب ه؛ اما مکت،فانه گوش های تت 

 

ا گفکم بیای تا به کککککککککککککککککککککککککککککک ن فکم بیای اینجا تا باهاد بت ث کمی

 حرفم گوش بمیا 
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ی آسر د:   کیه ،ن ینم را از رسی هانه اد، پایت 

 

 بزرا ن سکما هکا س مامان ک من بر   ی 

 

 ن اهم به ما رد هککککم. 
ر
،ککککاوت فضککککای خانه، باشث کشککککیمب

که  ،ککککککککککککتش به گونه اش  سککککککککککککبیم  س بی انماز  حاِ  نزاری 

  ار ... 

 

اد خو ت رس ن ه    ار... ک احت 

 

ی ما رد به  با صککککککککمای زنگ خانه، گوهککککککککه  شککککککککم، مکوجه رفت 

 ،کت آیفون همد. 

 

ی به ی امم رس ن ه  اهکم که  ت 
 مامان بزرا ن فکم...  ک احت 
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 بنم کیفم را کشیمد س ما رد با صمای گرفکه ای ختی  ا : 

 ک ما رجانه... 

 

ککککک  . ما ر پ ک ی ی ی  را  م  اهکککککککما امرسزد را خو  ،ککککککاخت  هکت 

 خو  مرا به با  حر  هایشان گرفکنم. 

 

ان ار بایم  ا ب شککککککککت  گوش هایم را  ر س  رساز  کنم تا هککککککککب 

 راحت تر به خوا  برسد. 

 

  یش ما رد همد: ز ن

 

ک بمسن با  ککککککککککککککککک اگه  ی ه پامو اینجا نذاهکککم، هککوهرت رس مقضک

 اسن ننه ی شفریکه شا 

 

 152#پارت
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 ر سرس ی خانه با فشککککککککککککککاری باز هککککککککککککککم. کفش هایم را از رسی 

 جاکف ر بر اهکم س منکظر مانمد تا سار  خانه هو . 

 

 ر را مکککا رد گرفکککت س پکککمرد هم جلوی سرس ی خکککانکککه منکظر 

 مانم. 

 

ما رد س پمرد ، د کر نم؛ اما من به جای ، د، خو د را از 

ی اس س  ر خانه ر  کر د.  ی بنم کفشکککککم هکککککمد بت  مشکککککغو  بسکککککت 

 که صمایش آمم: 

 

 یم 
ر
ح  ه جوری این ممت خونه زنمب کککککککک ، د هم بلم ن سم 

  رخونمیح
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لوزخنمی ز د س کیفم را از رسی پله بر اهککککککککککککککم.  ،کککککککککککککت  راز 

 از  ،ت ما رد گرفت. کر د س لوهه ی تلق  را 

 

حالت صکککککککککککککککورتش به من یم فهکانم که جوابش را نمهم؛ اما 

 لخش، بار  سد س ،ود  ر تله ای ملخشا یش بار جسم  م

 

 ک ، د ما ررزرا جانا 

 

  جلوی سرس ی  
ی ،ککککککککککککککک مم آنقککمر بلنککم بو  کککه راننککم  مککاهکککککککککککککککت 

 حیاط خانه به ،ککم برگر . 

 

 لوهه را لوله یم کنم س  ر کیفم یم گذارد: 

 

 ک حالکونم که خدره ایشا ح 
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یپم  ر حاه که پالکدیش را به  ،ت ما رد یم  ا ، ن ا  به ت

 انماخت: 

 

 ک صمبار ن فکم مانکوی کوتا  نپوشح

 

ی هککای لوسی مککانکدیم را  ا  لبخنککمی ز د س بککا لککذت، آ،ککککککککککککککککت 

 با تر  ا د تا مچ  ،ت هایم به  شم بیایم: 

 

  س،ت  اردا  ک فار کنم گفکم که من مانکوی کوتا 

 

 153#پارت

 

 

 جعبه ی کو ش شیناش را باز کر : 
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سنا ک هکون اس  بایم از این   خونه یم نماخککت بت 

 

لوزخنکککککمی ز د س  ر ا امکککککه اش بکککککا خنکککککم  ی بلنکککککمی جوا  

  ا د: 

 ک این خونه ماِ  ما رمه نه هکاا 

 

 ،کککککککککککتش رسی جعبه ی د بی شینش مانم. پمرد  ،کککککککککککتش را 

 رسی صورتش کشیم. 

 

حک چی گ  فم 

 

ی آممد:   یش پله را پایت 

 

ی  اریم...  ی  ک هکا گوش های تت 
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 بر اهکم:   رخیمد س قمد بعمی را 

 

 یم کنم س یش 
ر
کککککککککککککک پیس خو  گوش کنیم که من مسکقل زنمب

زن مطلقه ی هکککککاغل هسککککککم که مهریه اش رس ک  خریمن 

ی کر   س البکه...   س،ایل خونه س یه ماهت 

 

اتن را هکرا   امن برگشککککککم س  قیم ن اهش کر د. مانکوی ،ککککک

های گر   ار به گر ن  مشکککککککک  ،ککککککککا   لوهککککککککیم  ا،ککککککککت س زنجت 

 م  ا سی ما رد بو .  ار  که آن ه

 

 ک بقیه لولم رس هم گذاهکم بانش س ،و ش رس یم خوردا 

پاهککککککنه ی پایم را رسی ،ککککککنگ ریز  ها متکم کر د س به حرسی 

 که ز  اهکیت نما د. 

 

 اهککککککککککککتنم س اس به هر ما رد س پمرد ،ککککککککککککیع  ر بر ن اس به خانه 

 من  اهت.  نتوی ،یع  ر  زانمن
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مد.  ،کککککککککککککم رسی قفل  ر فاصککککککککککککله ی  م تا  ر خرسج را گذران

 مانم سقم  آخر جکله اش تکاد هم. 

 

 

 ،ککککککککککککککتش رس از پشککککککککککککککت سار  لبا  خوا  توریم کر  س #قفل 

ی رس از تنم دور که یم،وتینم رس باز کر . هکون بو،یم ،وتت 

 به# ،ینم
ر
ز  که #ناله ریزی ناخماگا  از  هنم   رآسر  س  ن 

  رسمم که لب ز : 

 _من د قت نا  د... 

ط   ی یه #توله بکارد تو هککت ر  گذاهت 

تر،ککککککککککککیم  تو  ش هاش ز  ز د که  ،ککککککککککککتش س رسی هککککککککککککککم 

 گذاهت پ گفت: 

 _نت  ا 

 نا زارد اذیت  ر سه بایم ب ه بیاری

 خواد_نم...ی
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 بمسن توجه به من..... 

 �🁇🁇�ا امش س یم خوایحح

 

https://t.me/joinchat/dsxxqROS_Rw1OTQ8 

https://t.me/joinchat/dsxxqROS_Rw1OTQ8 
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برگشککککککککککم به ،ککککککککککتش س به  شکککککککککم هابی که خطوط  رسی س 

 یم  ا ، ن ا  کر د. یش را نشان لت  

 

ُ مه ی مشککککک  رنگ  ر  شکککککم هایش پخش هکککککم  بو  س رژ 

 لب تت   ی قهو  ای، هیچ به اس نا آمم. 
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 که سزیم باشِث افکا ِن هکککککککالم رسی هکککککککانه اد هکککککککم. 
ر
با   کرن 

قککمد هککای رفکککه را برگشککککککککککککککککم. نز یککش ترین قسککککککککککککککککککت بککه پلککه 

 ایسکا د. 

 

،  ش را پای ی انماخت؛ ما رد از ناراحم  سه پمرد... آ  که ت 

 اس مرا ب شت  از هکه یم ،وزانم. 

 

ی لتظه،  خت  خو  س حر  گوش کمی بو د،  من که تا هکت 

  اش برایم  ا غصه یم خور ... 

 

 برای من،  ا هم، کفایت یم کر . 

 

ی جمیمت  ی ها حرسی  کککککککککککککککککک  یهح برس بی  ر  ز نات با ماهککت 

د س حیا نمار   ارس که هنا،نامه دا حیه   ی ه با یه آ د بی  ر

 ش به ا،م تو کثیه هما 
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 ککاری تر از این حر  هککا بو .  ککاری تر از  ر  مهر د ق کککه 

 هرهب ن اهش یم کر د. ،وخت قلبم... 

 

کککککککککککککککککک جای تو، توی یه خانوا   ی معقو  س  هکککنا  ن سککتا 

 هکون باباشه قا اق  یت.... 

 

وق با صمای بلنمجیغ کشیمد. جییعی که حرفش را هبیه ی ب

ران قلِب بیکار،کان، قطر  قطر  قط  کر . های    ،ک ا  کی

 

ی انماخکم:   کیفم را هکرا  گوهیم رسی زمت 

 

ک تو ازش س،ککایل  ارخونه  کککککککککککککککککک بابای من قا اق چی بو  که پ ک

 ش رس یم خریمح
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 یش قمد به جلوتر رفکم س هالم را از  سر گر نم جما کر د: 

 

سی جلوی مامانم  ،تش ر  ککککککککککککککککک بابای من اگه قا اق چی بو ،

  راز نا کر  که... 

 

ما رد به ،کککککککککم آمم س ،کککککککیع کر  مرا شقب باشکککککککیم؛ اما زیا  

موفم نبو ،  ون بککککا یورش  سمم من، مککککا ررزرا یکککش قکککمد 

ی  شقککب رفککت س پککایش بککه لبککه ی قککا   ر گت  کر  س رسی زمت 

 افکا . 

 

ره ای به ،کککینه اد ز  س صکککمای پای راننم  را  پمرد بی هوا، کی

 ه با  س رسی ،ن ریز  ها یم  سیم. هجیمد ک

 

 ،ت های ما رد را از بازسیم جما کر د س خو د را به ،خم  

 با   زن لت  ر،انمد. 
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 پمرد  ،ت زیر بازسی ما رش انماخت س بر   من فریا  ز : 

سنا   ک گکشو از خونه بت 

 

 از جایم که تکان نخور د، شررم  اش بلنم تر هم: 

ی ا نا   ک هکت 

 

 ی ز د س به  شم های تر،یم  ی زن ز  ز د: خنملوز 

 

ککککککککککککککککک خو  حوا،ت به من باهه هاا خو  خو ...  یمی یه 

سقم  اسمککککمد توی خوا  خفککککه ت کر دا خو د هم قتی هم 

 خرج کفن س  فنت... 

 

با ،کککییل ای که به صکککورتم خور ، صکککمای گریه ی ما رد بلنم 

 هم. 
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سکککککککل  د مخو  ،ککککککککم را به لبه ی  ر گرفکم س ،کککککککیع کر د به 

 هود.  ،کم را با  نیاسر د تا جای ،ییل را لکیس کنم. 

 

ی  ی این خانوا   بمتریجش را به  د آسر   انم، ایناه  ی ر  ت 

 ن ست... 

 

 

سن کشیم:   مچ س گرفت من س از بغل کیارش بت 

ح هاح - ت من بازی میامی  با غت 

 امشب بهت میفهکونم صاحبت کیهح

قصمحا به با  سلم کن گرها، اص  به تو  -   مت 

 تو که  ی ه منو نکیخوای

 هلش  ا د توی اتاق س لرتش کر د رسی تخت. 

ککم رس  ر آسر د س هکون دور که  کررنمد رس از هکککککککلوارد  ر 

 میاسر د گفکم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 493 of 2449 

تو تکککا آخر شکرت مکککا  ممی  کککه بخوای، کککه نکککه،بهکککت گفککککه -

تم بازی نان تو ا سا  بم میبیمی   بو د با غت 

 لکنت گفت: س با کشیم تو ا رس تخت شقب  

ح-  چ... کار میخوای کمی

 یقه ی لبا،ش س گرفکم ستو تجش پار  میار د: 

 میخواد  اری کنم که بفها صاحب  اری... -

https://t.me/joinchat/FxxsxGZ7dHA1NWNk 
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سن مریم...  ش بت   ک بتی

 

د س به  شککککم های فرا   پمرد ز  ز د. ا پیس ز ما رد ر  ،ککککت 

ی را  ر  ا،ککه ی ،ککفیم  شککم هایش یم  یمد،  رگه های خونت 
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ی ککککه یط این ،کککککککککککککککککا  بکککا آراد بو نم، هیچ سقکککت نکککمیکککم   ی  ت 

 بو د. 

 

 ک مکنون آقای مهران ماهر... 

 

 لبخنمی ز د: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک مکنون از تکککاد این مککمب  کککه مراد بککه خرج کر ی س منو 

 تتکل کر یا 

 

قفسکککه ی ،کککینه اد گذاهککککم س به فشکککار  ،کککت ا رسی  ،ککککم ر 

 ما رد توجه نار د. 

 

کککککککککککککککککک خییل ب شککت  مکنونم از ایناه گذاهککم  با لو  ما رد، ل ش 

 کنما 
ر
 هکا زنمب
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 س با ان شت اهار  اد به ما رش اهار  کر د: 

 

 ک خو  به مامانت بفهکون که ب   س پا ن هت  اهکه... 

 

  ،ت ما رد را گرفکم: 

 

قه اد، مامانم خانوا   ی مزخر  تو رس یش  قی ا ذاردکککککککککککککککککک ن

تتکل کنه س اسن خواهرات س ب ه هاش ازش ،ککککککککککوا،کککککککککککفا   

ا نا ذارد.  ی  کتی

 

  ،کم را به  و  لبا  پشت  ر ر،انمد: 

 

 ک حا  تو بکون س حو تا 

 

  ا ر را  ر بغل ما رد انماخکم: 
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خو د کککککککک زس  هم س،ایلت رس از حوض مامان من جک  کن تا 

 غرقت نار د. توی حوض 

 

 157#پارت

 

ی آسر د. مقاسمت یم کر  تا بیایم؛ اما  ما رد را از پله ها پایت 

 زیر لب نالیمد: 

 

ت س خو ت مثل آهغا  رفکار کر ن، بازد یم خوای  کککک با  خت 

ی  تتکل کمی  ون مهران رس  س،ت  اریح این  س،ت  اهت 

 نه.... رسی بریز توی  ا  که به خادرت هیچ  اری نا ک

 

  هکککالم،     مانکدیم را را  نکیفم 
ی گ ز د س به جای بر اهکککت 

 رسی  د انماخکم س گوهیم را  رسن کیفم انماخکم. 
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 ،ککککککککت ما رد را کشککککککککیمد س  کاش کر د تا  ا ر ،ککککککککیاهش را 

 بپوهم. 

 

بی انماز  شصککککککککککککککبابی بو د س ما رد خو  یم  انسکککککککککککککت که اگر 

 نیایم،  ی ر مرا هم نا بینم. 

 

،کککککان نماهکککککه اد ب ت   س اغم را از  س  توانم حم     ی ر نا

 باز الککا   ارس کنم که مرا لیما کنم. 

 

ی را باز کر د س  کش کر د تا ،وار هو .    ر ماهت 

صمای گریه ی آراَمش حم   لم را مجا  نا کر  که غصه  

 کنم. 
ر
 اش را بخورد س  سرار  ب ذارد با این شو ی ها زنمب

 

ی ن ی قطر  ی اشکم  بو د که اهنوز ،کوار ماهکت  هککم رسی سلت 

 صورِت لر الکهابم افکا . 
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 ،کککم رسی  ،ککک ت   مانم. ن ا  به  ،کککم انماخکم، از ،کوز 

 مککا بککه  چی یم ز  س لرزش شصکککککککککککککککب ش نا گککذاهکککککککککککککککککت تککا 

 فشاری به  ،ک ت   سار  کنم. 

 

ی که باز هم ن ا  به ما رد کر د.    ر ماهت 

 

ا،ت.  ،کم خو ش را به ،کت  ر کشیم  س برایم باز کر   

 ا  کشیمد. را رسی فرمان گذاهکم س خو د را ب

 

 158#پارت

 

ی را ف ر د س پای یخ ز   اد را رسی پما     که ا،کارت ماهت 

گکککاز گکککذاهککککککککککککککککم. هنوز فرمکککان میکککان  ،ککککککککککککککککم یم لرزیکککم س نا 

 ما رد را  لماری بمهم.  توانسکم

 

 ک گریه نان مامان... 
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ی  ا :   ه شه ی لنجر  را  ا پایت 

 

 ،ه چی اسر یح اخه ساک منو 

 

 اخا کر د: 

 

ککککککککک یم موبی ل ش من تا بابا تجبیه بشها اسن مامانش مماد  ار  

توی زنککککمگیکون  خککککالککککت یم کنککککها فار کر ی نا  سنم کککککه 

ح  گفکه خونه رس به ا،م بابا بزبی

 

 رش را جلوی کشیم:  ا 

 

 ک خب  خت   ی ه قرار ن ست از خونه فراریم بمی که... 

 . 
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 ن اهش کر د: راهنکا ز د س 

 

ککککککککککککککککک که بکوبی س اسن مامانش   بیا  ب ه؛  ارسد حیه هم... 

 حیه... 

 

 اهار  ای به خو د ز د: 

 

 ک حیه منم که خانوا   ی  لغوزهون رس تتکل کر د. 

 

 ، ی را ن ه  اهکم: جلوی مغاز  ی لبجیاب   ماهت 

 

، بریم گر سنکت  ی ه هم خو د اسن ،ککا نکیاد.   ک گریه کمی
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 ی ای که  سر گر نش یم افکا  را جلو کشیم:   رس 

 

 ک بابات تنها،ت لییل... اسنم تتت فشار ... 

 

 ککا  هابی که  ر کیفم 
ی کیفم را رسی پایم گذاهککککککککککککککم س از بت 

 مزد گشکم: قرار  اهت،  نبا  کیه لو  قر 

 

 ک اگه تتت فشار بو  اسن دور توی صورت من نا کدریم. 

 

ا رسی صکککککککککککککککنمه شقب  ،ککککککککککککککککم به کیه لو  ر،کککککککککککککککیم. کیفم ر 

 رد با ناراحم  به صورتم ن ا  کر : گذاهکم س ما 

 

د من...  ر   ار  نهح  ک بکت 
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 انکهای ان شکانش را به مست   ر   سبانم: 

 

خانوا   ی بابات  ککک تقصت  منم هست. از اس  یم  سنسکم که

  طورن، بازد تصکیم گرفکم از ساج کنم.... 

 

 م ن اهش کر د:  ،کم را رسی  ،تش گذاهکم س با لبخن

 

کککککککککککککککککککککککککککککک  ر ت به  د، ل ش میا ... توهم به خادر من از ساج 

کر ی، اگه من نبو د، یم تونسکککم  خو ت، گلیکت رس از آ  

 ... سن با ر  بت 

 

ی را باز کر د س به آرایم   ان شکانش را میان  ،کم   ر ماهت 

 گرفکم: 
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ککککککککککککککککککککک غصکککککه نخور، تا اسن مهران رس به غل  کر ن ننمازد، نا 

 گر ی خونه... ذارد بر 

 

 فسش را رها کر : ن

کککککککککککککککک هرچی ص حه؛ اگه مهران این یه هفکه  نبالم نیا ، خو د 

 بریم گر د، گفکه باهم... 
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  شم هایم را رسی هم گذاهکم: 

 

 ک با اسن هوهری که تو  اری، فر ا جلوی  ر خونه ،ت... 

 

ی لیا   همد. به ،کت مغاز  رفکم س میان را ،  ،م   از ماهت 

 سکه ی گوهیم کشیمد. به صفته نیکه ها
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هکینطور قیکککککِت گو ر بککککا  بو ، یککککش گلیس س یککککا صکککککککککککککککفتککککه 

 هاسکه، مرا باز  ر مضیقه یم انماخت. 

 

،فارش یش آ  هدیککککا بسکمی س فالو   ی خاه برای خو د 

  ا د. 

 

رسی صکککککککنمه زر  پ ،کککککککتی  نشکککککککسککککککککم س ،کککککککیع کر د تا گلیس 

 هاسکه را از صفته گو ر جما کنم. 

 

ا کر د س با انکهای هککالم صککفته اش را را از صککفته جمیس گل

ی کر د. مجبور هککککککککککککککمد، هککککککککککککککا  جامانم  ی هککککککککککککککیکا که  ر  تکت 

 صنمه شقب  یممش، بپوهم. 

 

با صککککمای لیامش گوهکککیم، قفل صککککفته را باز کر د. با هکان 

خ  اس  لیاِد هککککاهان، به خنم  افکا د. " ختی گر  س غبارت، 
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کمی ها، این   نجا دوفان به پا رفکه توی  شم مامانما نیای ای

 بمبخت ها هی ی نکی ن"

 

،ککیمی را از  ،ککت مر   ارگر گرفکم س هزینه بسکککمی ها را  ارت 

 کشیمد. 

 

 زد بو ، بعککم آن تجش،  ا ریلکیس کنم. بسککککککککککککککککمی خور ن، 

 حا  مرا جا یم آسر . 

 

رسی صککککککککنمه نشککککککککسککککککککم س ،ککککککککیمی  ارتوبی را به ،کککککککککت ما رد 

 گرفکم: 

 

  ار... ک لیوانت رس بر 

 

 لیوان را به  ،ت گرفت: 
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 ک صم بار ن فکم توی هوای ،وز  ار، بسکمی نخورح

 

  ن ا  را میان فالو   ها فرس بر د: 

 

 ک بعم  شوا، بسکمی یم  سبه. 

 

  پ  پ ن اهم کر  س قاهم را  ر بسکمی ،نم  فرس بر : 

 

 ک خییل رفکارت  سر از ا   بو ا 

 

آبش را بککانککمد س ظر  ن سککککککککککککککککککا بزرا فککالو   را بککه لبم  سککککککککککککککک

 هورت کشیمد: 

 

ی بار ککش خور ما، این رفکار با آ د ککش خور    ککککککک سا،ه اسلت 

 ،تح
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 س با خنم  ا امه  ا د: 

 

ککککککککککککککککککک هر سمون ا ن مجر  هکککمیم. یم برمت مشکککهم، بیس برای 

امککککککاد ر ککککککککککککککککککککا گریککککککه کمی تککککککا مهران جون بیککککککا  الککککککککا  س پککککککا 

 بو، ت.... 

 

  شم غر  ای به ن اِ  خنمانم رفت: 

 

زان هم یم اسر ی...  لم براش یه ذر  هم . هیکا س ش ناکککککککککککک  ا

 هاهان ساقعا ب ه های خییل خو  هستنم... 

 

 مام  کر  س با ن ا  دو بی ای به  شم هایم ا امه  ا : 
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ک  ارس هیچ سقت بهم بم نار ، ما رش گا  اذیکم یم کر ، اما 

 بازد خییل از خانوا   شکه هات بهت  هسکککککککککککتنم. داس  یه  م

 ؛ سه بعمش، کوتا  میا . قلقهبم 

 

 161#پارت

 

 

 

سن کشیمد:   تاه یخ را از میان فالو   بت 

 

ککککککککککک داسس  برای ما نوی یم زنه، برای بقیه لرهای خوه لش 

 رس نشون میم ... 

 

ره ای که به هانه اد ز ، خنمیمد:   با کی
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کککککککککککک را،ت یم گم  ی ه، هر سقت  یممش، ماتتتش رس به من 

یبه منه ان ار... هکککککککاهان س هکککککککیکا به کر  . ارث باباش توی ج

، حم  شکوها ی رس هم خییل  س،ت   ارد،  اسن خوبی

 این داسس  ا ن  ی ه به خونم تشنه ،ت... 

 

 بی را  رسن لیوان گذاهت: 

 

اراحکه. کککککککککککککککککککککککککککککک اینطور ن و... داسس  هم خییل از جماییکون ن

خو د هککککککککککجیمد به  ارس یم گفت که لییل هی ی  م نذاهکککککککککت، 

، هککککبیه شاهککککم هک شککککه هوای  ا ی رس رس  اهککککت، هکه یم گفت 

. حا  چی هم ، خما شال ی  کها معشوق ها هست 

 

ی را رسهن کر د:   هانه ای با  انماخکم س ماهت 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک شکوها ی هم بهم زنگ ز  تا قبل د قکون، من کوتا  

 . بیاد، اما نا هم.. 
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 پایم را رسی پما  ف ر د: 

 

ی غذا س کککککککککککککککککککککککککککککک ایناه  ی ه  س،ککککککککککککککککم نمار  رس نا تونم با پخ ت 

، حلش لوهکککککککککککککککیمن لبا  مور  ش قش س لبخنم ها ی  رس ی

 کنم.... 

** 

ی آسر د که اس را کفری تر  شینش آفکابی را آنقمر با ماث پایت 

 از هکه رسزهای گذهکه کنم. یش رسز هم ن ذهکه ا،ت... 

 

 162#پارت

 

 

ما رد جلوی  ر با  ا رگیل ای که از هکککککککککککککککیکا قرض کر   اد، 

 ا،ت.  ،ت به  کر ایسکا   
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رس یم را باز س بسککککککه کر د س ،کککککیع  ر این  اهککککککم تا موهای 

کوتککاِ  جلوی  شککککککککککککککککم را بککه هر دریق  زیر رس ی ،کککککککککککککککککاتن 

 بفر،کم. 

 

کیفم را زیر بغل ز   س ما رد مکوجه اد هککککککککککککککککم.  ه به موق  

 اد...  ر،یم 

 

ی انماخکم س این  قایم را  ن ا  به  ر  بسککککککه نشکککککم  ی ماهکککککت 

ی کر د.    کشمار تر ،تی

 

گو ر را  ر کیفم جای  ا د س ما رد با  شم س ابرس آممنش، 

 شذر مرا خوا،ت... 

 

 ک ، د... 

 

 که  ،کم را رسی  د گذاهکم س رس ی را جلو کشیمد: 
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 ک نا  سنسکم، اینقمر زس  میاییم... 

 

نم به جایش اس جوابم را  ا :  ن ا 
 
ک
َ
 از ما رد ن

 

 ک بهت میا ... 

 

ی " به من آممن را "هی ایس نشجیم جز من.... هک  ت 

 زمزمه اد به مذاقش خوش نشست: 

 

کککککککککککککک تو هم بهم یم اسممی، اما نشم... هر اسممبی یه رفکمی هم 

  ار . 

 

نمی یش  کپشکککت بار ار،  ،ککککم 
ُ
ما رد  اخل رفت س اس به ک

 کر . را لکیس  
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 ک جنگ ننماز توی این خانوا  ... 

 

 163#پارت

 

 

م؛ امکککا من س اس مکککا رد، هکرا  مر  کنکککارش سار  خکککانکککه هکککککککککککککککککمنککک

ابی هککککککککککککککمیم که به پای اس کو ش معطِل لوهککککککککککککککیمن  مپابی ه

 ا،ت. 

 

کککککککک بایم زس تر راهش یم انماخکم. قبل اسممنت، قبل یه خونه 

  تو... 
ی  س یه ،قه س  اهت 

 

  لبا  گذاهککککککککم س مجا  نما د هکککککککا  بافکمی اد را رسی  و 

که اس هککککککککککککالش را کنارش آسیزان کنم.  ،ککککککککککککتش را میانه ی را  

 : گرفکم

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 514 of 2449 

 ک نها 

 

ی کشیمد:    از تعجب هم. هالش را پایت 
ُ
 ن اهش ت

 

 ک قرار  زس  بریم. شطرت رس توی خونه من جا نذارا 

 

ی آسر  س از با ی هانه اد به آن  س ن ا  کر :    ،تش را پایت 

 

 بوی منو میمی...  ک تو هنوزد

 

 رسیم را برگر انمد: 

 

 ک به زس ی تغیت  یم کنه... 
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بکککه ،کککککککککککککککککککت امکککم  ککککه قکککمد هکککایم را حرفش هنوز بکککه زرکککان نیککک

خانه بریم  ارد.  ی  آهتی

 

 هکککککابی ککککککه  ی ر فکککککایکککککم  ای 
ی نکککککمار ، گفکمی ی برای گفت  ی  ت 

 نمار ؛ حر  مفت ا،ت... 

 

لیوان هکککای قکککامکککت  ار   کککای را  رسن ،کککککککککککککککیمی یم  ینم س از 

جعبه ی کی  که از  یشکککککککککککب  ر یخ ا  ن ذاهککککککککککککه اد،  نم 

 ُبرش کیش بر یم  ارد. 

 

ی یم کنم س به ایناه  یش را برای اس  اپ لرتقاه ک  ،ککککککککککککککت  ت 

 اس   ار ،وتفاهم یم هو ، اهکیم  نا  هم. 

 

، صکککککککککککککککمای نفیس نفیس از ،کککککککککککککککلو  کناری به گوهککککککککککککککم میخور  

ی  یکار میار نح   اهت 
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سه م ه م شککککککمح رابطه اسنم توی زنمانح ارسد بلنم هککککککمد س 

لنجر  کو ی  کککه بککا مقوای  کککککککککککککککخیم لوهکککککککککککککککونککم  بو ن بککاز 

 کر د. 

ی ک با  یمن ی ه جلود بو   شککککککککککاد سق ز . ر،کککککککککت هککککککککبیه  ت 

 لبا  بی  ی ا  اد تجش بو  س شقب 
فیلم فیفم  هککککیمز زبی

 س جلو میار  

که  رخیم. جلو اسمم س  شکککککککککم تو سحشکککککککککت ز   شقب لریمد

  شم همیم. ن شخنم ز  س   تا پامو برر  کر . 

ح تواد  لت میخوا حا   + اری  یو  ش میامی

 �🔥�BDSM ��زنمانرابطه زنمابی ها توی ️‼

lkZjA0--r-https://t.me/joinchat/jZr1bZ 

lkZjA0--r-https://t.me/joinchat/jZr1bZ 

 

 164#پارت

 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/joinchat/jZr1bZ-r--lkZjA0
https://t.me/joinchat/jZr1bZ-r--lkZjA0


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 517 of 2449 

 

 هکه هان ،اکت نشسکه انم. 

مککان ر  هکککککککککککککککککمن از جلوی زد س ز گر نم یم انککمارس ی را  سر  

خانه نصکککب هکککم  به موهایم  ی آیینه قمی که نز یش الن آهکککتی

 ن ا  یم کنم. 

 

ی نسکک ت به  ابی به قهو  ای ر،ککانممش. حیس بهت 
از رنِگ  ر

 رنگ های تت    ارد... 

 

 ای را تعار  نار   رسی مبل  س،ت  اهکمی اد یم نشینم 

 ،کککککککککککت کِ  خریمن یش  س از هکککککککککککاهان مکنونم که  یرسز را 

  
ی کککککی خییل اکار به  اهککککککت  مبل راحم  برایم کر   ا،ککککککت. پ ک

 مبل  ر خانه اد  اهت. 

 

  کککه اس  مککانکدیم را بککاز کر   س بککه مر ی کککه  یرسز مرا مور  

ابی یم انمازد.   شنایت قرار  ا ، ن ا  گت 
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خشکککش س بی انماز  بی حالت خت   اد یم هکککو  س با آن ژ،کککِت  

 های بی  ر س لیار یم مرا مجبور به ت خو خواهانه اش
ی وهت 

 کنم. 

 

ح ان یم کمی  ک مسخر  بازی های جمیمت رس  طور جتی

 

ی رن م را میان  ،ت هایم جا یم  هم:   لیوان ،فاه ،تی

 

ان یم کنیمح  ک این ،ییل که توی صورتم خور  رس  طور جتی

 

 ز   
ر
ن کککا  بکککه مکککا رد یم انکککماز . رژلکککب قهو  ای خوش رن 

 د رن ش یم آیم. همت به لبا  کر  ا،ت که به

 

کک نا خواد ما رجان، ب م رس ناراحت کنه. لییل براد شزیز تر 

اد به ما رتها   از احت 
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 شکککککککککککککککک  یم زنم که از ن ا  خسککککککککککککککککه ی اس  سر نا مانم. به 

 خنم  اد، با لبخنم خسکه ای ن ا  یم کنم. 

 

لبخنم خسککککککککککککککککه را  یم  ایح از هکان هابی که فق   ا لب 

ب من  ر  اِ  نیکه شکیم گونه اش کش یم آیم س قل  هایش

 ِتِلمی یم افکم. 

 

 ک ترجیح میمد باهات تنها صبتت کنم... 

 

 165#پارت

 

 

  ا رش را رسی پاهایش یم انماز : 
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ککککک حر  منو نپی ون مهران جان... یم توبی از ما رت بخوای 

ی  که اینقمر زخم به جون لییل نزنهح  س،ککککککککککککککککت نمارد  لگت 

ی هر س د تهش هم ما بشیم بِم رسزگار س ظلم ر  ر  بم  س بت 

 کر  ... 

 

 پمرد بعم از ،اوِت کوتا  به ما رد ن ا  کر : 

 

کککککککککککککککککک لییل شضکککوی از این خانوا   ا،کککتا ما نا تونیم به بقیه 

 فامیل ب یم که لییل جما هم ا اسنم بی  لیل... 

 

ره ی کو   رسی ،یمی قرار  ا د:   لیوان را با کی

 ا نشمیم... ک ما بی  لیل جم

 

آرنجم را رسی مبل گذاهکککککم س به اسبی که نف کککک یم گرفت تا 

 حرسی بزنم،  شم  سخکم. 
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 ککاش بککه رسی هکککه مککان بیککاسر  کککه  ی ر  س،ککککککککککککککککت  اهککککککککککککککککمی 

ی ز ن موهایم زیبا ن سککککککککککککککت س یا حم   ن سکککککککککککککککم، که  ی ر  ت 

  شم هایم، لجن زار ا،ت... 
ر
ین  ی   ،تی

ر
ب  تت 

 

 اهتیم... هم سقت نا ذک  ی ه هکو  س،ت نماهتیما برای 

 

  ،ت های مشت هم  ی رسی پاهایش را تکان یم  هم: 

 

 ک نا خواد به خادر ما  ستا، زنمگیکون خرا  بشه... 

 

ی بو ...   پایت 

 نم هفکه یا هکککککککککککککایم  نم رسز از تولم اس که  ر آبان ا،کککککککککککککت، 

 گذهکه... 

 

لت  هکککککم  به انماز  ای که ته ریشکککککش میان آن ،کککککفیمی ها به 

 یم.  شکم یم آ
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 �🔞�_هو #اررا 

 135#پارت_ 

 _ #آرسد_ب ت  زن  ا اش امشب  ،کم امانم  ... 

  #بککککا کر   ی 
ر
بی توجککککه بککککه حرفش بککککا .نکو رسی #برامککککمب

  ی پاش گذاهکم. تنم #لرزسنمد س آ  لر نازی کشیمد . 

 بمنش منقبن همس  ی پاش #بزرگت  هم.  

 رخونمد ،ککککککککککککککت خو ش .لبا  حریرمو از رسی ،کککککککککککککینه ی 

امو نه سی_برجسکککککککککککه،ککککککککککوتینم کنار ز  س حریص #نن بمس 

مثل نوزا ی که تشککککککککککککککنه ی هککککککککککککککت  ما ر  توی  هجش گرفت س 

سع کر  #بکاه.   متکم س با سل   ر

 موهاهو  نگ ز د س آ  کشیمد: 

هیکلم .. امشککککککککککککککککککککب تکککککا صکککککککککککککککبح _آفرین #برا رهکککککککککککککککوهرخوش

  ا هت میخوا  #زیرت پار  هه ... #زن
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وریکو  ی پاد کنار ز  . ت  ،کککککککککککککککت  ی ه اش لبه ی لبا  زیر  

ی ان شکاش گرفت فشار  ا س ....   نازمو بت 

 ��پارت #برا،ا 

 �🔞�#رابطه_مکنوشه_با_زن_ ا اش

https://t.me/joinchat/AAAAAEbvPWTaagl106

nwGQ 

 

 166#پارت

 

ها  رگت   س  ک ما خو مون اس اع رس حل کر یم
حا  هکا بزرگت 

ی خانوا    ماجرابی هکککککککککککککککمیم که ن رانم یم کنه این اخک   بت 

 بیوفکه... 

 

ی بو  س خما کنم، شطرش را با خو  از خانه اد بتی ...    پایت 
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نفیس هایش که میان خانه پخش یم هم س ما ری که امشب 

 من  با هککککککککاه که با خر   ر کنار هککککککککالم 
یم رفت س خو ک ککککککککر

 ا،ت، حکا ،ت...   آسیز هم

 

تش را 
ُ
ما رد ایسکککککککککککککککا  س پمرد با فاصککککککککککککککله ی  نمانش از اس، ک

 بر اهت: 

 

 ک حوا،م به مامان بزرا هست... 

 

لیوان  ای را هکرا  با هکان تاه لرتقاه کیش بر اهکککککککککککککککت س 

 سرار  رسی صککنمل ش نشککسککت. پمرد هکان دور ایسکککا   به 

 ما رد اهار  ز  تا  ا رش را شوض کنم.. 

 

 هاد بیا خونه...  هبک فر ا

 

 لبخنمی ز د س نیکه کیِش  ر  هانم را به زسر قورت  ا د: 
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 ک نا تونم...  سرها با هککاراد  شوت هسکم. 

 

 نز یش تر هم: 

 

کککک هک شه از هکه  سرها های هلدش  سری یم کر ی، ما هم 

 خو مونیم... فر ا رس بزن به ا،م خونه ما رت... 

 

نم   اری کر .  رسش را قورت س رسی " خونه ما رت" تاکیم خ

 یم  هم، کماد هککارح کماد  سرهاح 

 

 ک اگه خوا،کم بیاد به مامان ختی میمد. 
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ها  رگت  
ک ما خو مون اس اع رس حل کر یم س حا  هکا بزرگت 

ی خانوا    ماجرابی هکککککککککککککککمیم که ن رانم یم کنه این اخک   بت 

 بیوفکه... 

 

ی بو  س خما کنم، شطرش   ..  را با خو  از خانه اد بتی . پایت 

 

نفیس هایش که میان خانه پخش یم هم س ما ری که امشب 

 من  با هککککککککاه که با خر   ر کنار هککککککککالم 
یم رفت س خو ک ککککککککر

 آسیز هم  ا،ت، حکا ،ت... 

 

تش را 
ُ
ما رد ایسکککککککککککککککا  س پمرد با فاصککککککککککککککله ی  نمانش از اس، ک

 بر اهت: 

 

 ه مامان بزرا هست... ک حوا،م ب
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هکرا  با هکان تاه لرتقاه کیش بر اهکککککککککککککککت س   ای را لیوان 

 سرار  رسی صککنمل ش نشککسککت. پمرد هکان دور ایسکککا   به 

 ما رد اهار  ز  تا  ا رش را شوض کنم.. 

 

 ک فر اهب هاد بیا خونه... 

 

 لبخنمی ز د س نیکه کیِش  ر  هانم را به زسر قورت  ا د: 

 

 تونم...  سرها با هککاراد  شوت هسکم. ک نا 

 

 نز یش تر هم: 

 

کککک هک شه از هکه  سرها های هلدش  سری یم کر ی، ما هم 

 خو مونیم... فر ا رس بزن به ا،م خونه ما رت... 
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س رسی " خونه ما رت" تاکیم خنم   اری کر .  رسش را قورت 

 یم  هم، کماد هککارح کماد  سرهاح 

 

 ک اگه خوا،کم بیاد به مامان ختی میمد. 

 

 167#پارت

 

س مککا رد بککا کیقی کککه  یرسز  ر حواه بکازار د گککذهککککککککککککککککت از کنککار 

تجریش برایش خریمد از اتاق خارج یم هککککککو .  ا ر تا هککککککم  

 نم: اش را باز یم ک

 

 ک ما ر... 

 

 از جا بلنم همد س به ،کتش رفکم: 
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کککککککککککککککککککککککککککککک فر ا هککککککککککککککب نکیاد مامان... لطفا به بابا اینو ب و... فع  

 ناراحکما 

 

 رس ی ،یاهش را متکم تر کر : 

 

ه  یمی یم توبی بیای که حککا بیا... بذار کمسرت رس حل اگکککککک 

 کنیم قررونت... 

 

  ،تش را رسی گونه اد گذاهت: 

 

رست  ،ت بلنم کر ،  لش نازکه ها... یم  سبی کککککککککک ببخش که 

ه صکککککککککبح 
ُ
از  یشکککککککککب تا ا ن شذا  سجمان کشککککککککککتش که   ن

 اسمم  اینجا... 

 

 لبخنمی ز د س رسی ان شت  یاقوتش را لکیس کر د: 
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 ... ی ن سم   ک برس که تو از اسن آ د های د ق گرفت 

 

 با اخم  ش را تکان یم  هم: 

 

... د ق که آ  د نا خوا ،    یم خوا  که ککک زرونت گاز ب ت 

 من نمارد... 

 

س ان ار    د ق را  اهککککککککککککککککم که اس  ر  نم قمیم اد با خیاه 

آ،و  ،  اپ کیش لرتقاه بخور  س هب را   ونه گذرانمش 

 گر ن من... به  

 

 ک  ارس ما ر نکیایح
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ر   های 
ُ
ی گکذاهککککککککککککککککت س  ر حکاه ککه خ لیوان  کای را رسی مت 

لوارش یم تکککانککم، جوا  مککا رد را کوتککا  کیککش را از رسی هککککککککککککککک

  ا : 

 

 ک هاهان میا   نبالم... هکا بفرماییم

 

 ن اهم  سرار  به رسی ما رد برگشت: 

 

 شه، یم فهکه که تو.. ک غصه این بی خیالو نخور... آ د که ب

 

  ،کم را به آرایم رسی  کرش یم گذارد: 

 

اگه کککککککک من با هکه این بی خیاه ها،  س،ش  اهکم، حا  حم  

 آ د هم بشه، نا هنا،کش... 
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گیم تا هکککککککککککککککالگر ِن اس س تارموبی که رسیش   ر را یم بنم  س خت 

 ا،ت، حالم را یم گت  . 

 

آسیزان یم کنم س "  مانکدیم را هکرا  رس یم کنار هکان ها ،

 ر  بی خیا  یم رس . به  ری" گدیان بیِ م

 

ی   م مرا  اهکککککککککککککککککت... پککاهککایش را رسی مت  گککذاهککککککککککککککککککه س شککا ت بککِ

 هک ت رسی کیش را یم خور . 

 

ی نز یش یم هکککککککککککککککود س لیوان  ای اس را رسی ،کککککککککککککککیمی یم  به مت 

د.   گذارد. شقب گر  کر   س  ن ا  را از  ،تش یم گت 

 

خانبشکککککقا  را هکرا  کیش بر یم ی ه یم   ارد س به ،ککککککت آهکککککتی

رسد. خییل سقت ا،ککت مهکان  ار خوبی ن سککت، مخصککوصککا 

 بعم از اس... 
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 یش رس یم خور ما... ک  اهکم ک

 

لن، برگشککککککککککککککککم س ن اهش کر د.  اپشکککککککککککککککن با ی 
ُ
نر،کککککککککککککککیم  به ا

یش را از تن  ر نیاسر   ا،کککت س موهایش را به خادر  خاکسکککت 

 آن     بافکمی نا توانم ببینم. 

 

 169#پارت

 

 ک  را با، باباد اسممیح

 

ی  از جکککا بلنکککم هککککککککککککککککککم س  ،ککککککککککککککککاش هکککای  رمش را از رسی مت 

 بر اهت: 

 

بالم... گفکم ا ر  یم  د خو ت برس؛ اما ککککککککککککککککک خو ش اسمم  ن

 منو هم به زسر اسر ا 
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خانه همد.  ی  لوزخنمی ز د س سارِ  آهتی

آنقمر به زسر آمم  ا،ککت که  س لیوان  ای را خور   س  اپ  

مر بککا لککذت بککه  ن ککا  یم کشکککککککککککککککیککم کککه ان ککار از کیاش را آن قکک

ی نخور   ا،ت...  ی   یشب  ت 

 

 ک گشنم بو ... 

 

 ،ینش یم گذارد: لیوان ها را  ر 

 

 ک خونه من، ر،کوران بابات ن ست... 

 

 یم خنم : 

ح  ک  را   ل ی
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ر   
ُ
لن رفکم. خ

ُ
 ،ککا  را از کنار  ای ،از بر اهکم س  اش ا

انم  ا،ککت را  رسن ،کیمی نان هابی که از صککبتانه صککبح جا م

 یم ریزد: 

 

 ک ،نم از اینکارا گذهکه... 

 

لن ر،کککککانمد س مرر
ُ
ای خشکککککش هکککککم  رسی  ،ککککککم را به انکهای ا

،کککککککککنگ را پاک کر د س اس صکککککککککنمه را شقب کشکککککککککیم  تا رسیش 

 بجشینم. 

 

  ،ت هایش را  ر هم یم لی انم: 

 

 ک قبل ایناه هوهرت باهم، پ شکوت بو د... 
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کا د.  ،کاش هایش را زیر  ،تش قرار  ا  سیش ایسرس به ر 

 س تکاهایم کر . 

 

جلوی موهایم را با یش  ،ت، لبخنمی ز د س قسکت کوتاِ  

 شقب ز د: 

 

 ...  ک نا خواد پ شکود هم با ر

 

 آرنجش را تا ز  س  ،ت زیر  انه اش گذاهت: 

 

 هم بهت میا ... 
ر
 ک این رن 

 

 که خریم  اهکککککار  اش به موهای سکککککت که امرسز صکککککبح 
ر
با رن 

 ا،ت.  بو د، قهو  ای هم 
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از هفککت صکککککککککککککککبح بیککمار هککککککککککککککککم  اد تککا  ککارهککای گزارش  لرسنککم   

  اری  
خانوا   ی شایم را بندیسکککککککککککککککم س ،کککککککککککککککاشِت یاز   به  فت 

 شایم بزرا برسد. 

 

 را  ر ظرفشکککککککککوبی یم 
رسیم را بر یم گر انم س متکدیات ،کککککککککیمی

 ریزد. 

 

 پایه ی صککنم
ر
ه را یم هککنود با صککمای آیفون صککمای کشککیمب

یم کنم.  ر را که یم کدرم،  حافظی س اس با صکککککککمای بلنمی خما

  ،ت هایم را میان کِه ظرس  یم برد. 

 

ی  ی زیر  شککککا به صککککنمل ش ن ا  یم کنم. انکظار  اهکککککم؛  ت 

 از خو ش، برایم جا ب ذار ... ز  خیا  بادل... 

 

ظر  ها را هکککسککککم س  اپ کیش نیکه خور   اس را هم، خو د 

 . من هم لرتقاه  س،ت  ارد... خور د
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جایش گذاهکم س با ماث دو بی ای، به ،کت صنمه را   

 اتاقم رفکم. نیم ،اشم  تا ،اشت یاز   سقت  اهکم. 

 

ی مککانکوی  لککپ تککا  را از رسی تخکم بر اهککککککککککککککککم س بککا بر اهکککککککککککککککت 

سن ز د.    جمیمی از اتاق بت 
 بافکمی

 

 171#پارت

 

 

س هنمزفری هایم را به  تلدیزسن رسهن مانم  را خاموش کر د

 ش ِ  رسهن همِن لپ تا  همد. نم  قیقه گوش ز د.  

 

 

ین مغاز ، منکظرش بو د.   " تایه  ا   بر ه شه ی سیت 

 ک یه زمان توی  انش ا  خادر خواهش بو د... 
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ن ککاهش کر د. موهککای د ی ش را بککا یککش  ،ککککککککککککککککت بککه شقککب 

 فر،کا : 

 

م ناز بیاشه کککککککککککککککککککک مث  خوهکککک له ی  انشککککام  ی هتی بو د س اسن

  انشام  ... 

 

 رفت س تایه اد را از ه شه بر اهکم: ابرسیم با  

 

 ک جمیح ختی نماهکم... 

 

لبخنمی ز  س با نوِی ناخن های بلنمش، لر،کککککککککککککتینگ نز یِش 

 بیمی اش را لکیس کر : 

 

 ک یه ممت یه بار میا  مغاز  ما، لبا  هاهو یم خر ... 
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ا امه  اهککککت ن اهم از لخم  موهایش تا هککککا  مشکککک  رن ش 

 که لر،یم: 

 

 ک  یکارتهح

 

 ز د:  پل 

 

 ک جز امواِ  قلبکه... 

 

ی رسی  نمانش توجه اد را جلب کر :   خنمیم س ن ت 

ح  ک پیس خادرخواه ر

 

 

ی  خو مو جای ک سه تصور  هر مشم  که به ک سه بوکیس مت 

 میار د. 
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من تشککککککککنه بو د. ار  من #مازسخ سککککککککم  اهکککککککککم سه برای این 

ی فرا ی  تر از این حرفا  رسنم اتفاق یم افکا . بوک  لعنم   ت 

حرکککت مککاهی ککه هککاهکککککککککککککککو کککه  یککمد خ  ککککککککککککککک  ی پککاهککاد بهم 

ی ز د.  ی  فهکونم ب ش از حم فانت 

پشککککت تر میل بزرا نشککککسکککککم س  سککککب  ،کککککاش با  نمسنم 

سع بکه  تم هککمایکت کر د س  ر کشکککککککککککککککیکمد .  ،ککککککککککککککککم  اخککل # ر

 ما،اژ  ا ن کر د که ،ایه ای رسی  د افکا . 

کککککککککککککک  ر حککاه کککه از بککمکککه اقککاس  یککمد  بلنککم کر د  ن ی بوک ک

 ��جذابش شرق می اه با لبخنم ن اهم میانه ... 

 

_میانه_که ... #جلوی_ا،کا _باسش_خو _ارض  ��ابی

https://t.me/joinchat/Tm3lB5rXESdDu2JF 

 

 172#پارت

 

ین ن   اهش کر د: از میان ه شه ی سیت 
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ر
کر ن باهاش، یعمی خادرخوا ،  اش ککککککککک اگه لنا ،ا  زنمب

 تا آخرش خادرخواهش باهم... 

 

  شم هایش  ام  باز هم: 

 

 ک از ساج کر  ح

 

 اهار  ای به مغاز  ز د: 

 

 ک پیس خییل سقکه اینجا نیومم  که ن فکه بهکون... 

 

  ،ک ت   ی  ر را گرفت: 

 

 ک ار ...  قیقا لنا ،اله... 
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آمم. لبخنمی به رسی هکککککککککککمد که به ،ککککککککککککت  ر یم  ه اس مکوج

  خت  ز د: 

 

 ک خوهتا  همد از آهنای ت شزیزد.. 

 

  ر را  ام  باز کر : 

 ک را ی ای ازشح

 

ین را بر اهکم:   پ ،تیش های کنار سیت 

 ک از  س،ت  اهتنم را یم... 

 

 از مغاز  که خارج هم، ن ا  به  خت  انماخت: 
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بیارا... گوش  ی ُ مه ای ها کککککککککککککککککککککککککک رزی بهت گفکم از اسن هو 

 نکیمی به حرفم... 

 

 خت  لبخنکککم کو   ز  س بکککه امککککما  گونکککه اش،  کککا  شکیق  

  یمد که  ر هر  س در  صورتش قرار  اهت. 

 

 حیفش نیامم که اس را  س،ت نماهکه باهمح

 

 ی  از مر های  اخل مغاز ،  ارس را صما ز . 

 

 ،اک های مقوابی خریمش را به  ،کم  ا :  

 

د، نیم ،اشکه  پا سایسکا ی... ببینم غفور ککککککککککککککک ببخشیم شزیز 

 چی می ه.. 
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 ی تکککان  ا د س رزی از جلوی  ر شقککب رفککت تککا اس  اخککل 

 برس . 

 ک گفم  لنا ،اله از ساج کر یمح

 

سن کشیمد:    د را از  سرن ،اک ها بت 

 ک ار .. 

 

 173#پارت

 

 

  ،ت به ،ینه هم: 

 

ح  ک قبلش چی

 

ی به را،ت ایسکا د س هکا  مدرایلم ن ا  کر د: ن حت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 546 of 2449 

 

 ک پ شکومه...می ن از اس  هم یم خوا،ککش... 

 

 ن ا  به  اخل مغاز  انماخت: 

 

ح  ک می نح خو ت پیس چی

 

 نفسم را فوت رها کر د: 

 

 ک  یمن که می ن  ی ه... 

 

 یم خنم  س به آرایم، بازسیم را لکیس یم کنم: 

 

 ک قمرهو بمسن... خییل مهررونه ها... 
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  انسکککم که مهرران ا،ککت؛ اما ممب  ،ککت یمگفت...   اس را یم

 که هم  ا،ت؛ نامهررانما 

 

 د را تکککان  ا د س بککا اجککاز  ی کوتککا ، تکککا،کککککککککککککککم را جوا  

  ا د: 

 ک جانم شزیزدح

 

 صمای ب  انه ی نازان را هجیمد: 

 

 ک خالهح

 

 لبخنمی ز د: 

 ک خوبی نازانح مامان کجا،تح

 

 با صمای بلنم پشت تلفن  ا  ز : 
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 له... خاله مامان گفت بهت لیاد  ا   که... اخک 

 

صککمای بلنِم هککیکا را هککجیمد که ،ککیع  اهککت تا مدرایلش را از 

 نازان ب ت  : 

 

 ک نازان بیارش... بم  با لییل حر  بزنم؛ میمد گوهیو بهت... 

 

صککککککککککمای فریا  نازان گوهکککککککککم را کر کر  سقم  که با جیغ ،کککککککککیع 

  اهت گو ر را نمهم. 

 

 174#پارت
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م  که  سر هکککککککککککانه اد انماخکه هکککککککککککم،  د به ،ککککککککککککتش ،ککککککککککک با 

  رخیم.  ،ت آزا ش را به ،اک س پ ،تیش ها ر،انم: 

 ک  ،تت  ر  گرفتح ببخشیم... 

 

 صمای هیکا آمم: 

 ک الو لییلح

 

  ر حاه که پ ،تیش ها را به  ،ت اس یم  ا د، لر،یمد: 

ح سای نازی  ه قمر جیغ یم زنه...   ک خوبی

 

 کشیم:   فه هوسی  

یزد برات ل ست یه  ی قر ، لیامش ز د.  اریم میاییم شز ک 

این ،ککککککت، براد بخرش.. نازی یه  م گلو  ر   ار ، یم تر،کککککم 

  ما خور   باهه. 
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خوا،کککککککم از  ر پا،ککککککاژ خارج هککککککود که اس  ،کککککککم را به ،کککککککت 

  ی ر کشانم. 

 

با تعجب ن اهش کر د که اهککار  ای به فضککای فسکت فو ی 

 پا،اژ ز : میان 

 خوا ...  ذرت یمک  لم 

 

 با اخم  ی تکان  ا د که  شک  ز : 

 ک یم  سنم خسکه ای  سرت ب ر ما... 

 

 بازسیم را از میان  ،تش آزا  کر د: 

کککککککککککککککککککک باهکککککه هکککککیکا جان، فع  که  ا اهکککککت منو توی پا،کککککاژ گت  

 انماخکه. 

 

 با خنم  جوابم را یم  هم: 
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ز حککا هم ب شت  ا ککککک مر  نمیمد که اینقمر شاهم خریم باهه. 

 ر  ... تو، خریم شیم ک

 

 175#پارت

 

 

ی را انکخککا  کر .  ی مت  سار  فسکککککککککککککککککت فو ی هکککککککککککککککککمیم س اس اسلت 

ی گذاهت س من صنمه را شقب کشیمد:   س،ایل را رسی مت 

 

 ک حا  میاد اسنجا بهت نشون میمد. 

 

 ک باهه قررونت، من برد تا نازان اتاقو به هم نریخکه... 

 

ی     بنِم ککانیگذاهککککککککککککککم س مشکککککککککککککغوِ  مدرایل را رسی مت 
ی م بسکککککککککککککت 

 همد. 
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ی لوهکککککیمن. نا توانسککککککم   با اس خریم آممن یعمی کفش آهنت 

زمان خریم با اس، کفش پاهککککنه بلنم بپوهککککم، آنقمر مرا پا،ککککاژ 

س دبقه به دبقه یم کشککککککککانم که نر،ککککککککیم  به خانه، خوابم یم 

 بر . 

 

 رس به رسیم نشست: 

 

کا امون  انشام  بو ، با ی  از ا،ک رزیکا رس  یمیح خوه له 

  ه  ار .. شرس  کر ،  ستا ب

 

پ ،ککککککککککککتیش های خریم را کنار فر،کککککککککککککا د تا بهت  صککککککککککککورتش را 

 ببینم: 

 

 ک یم گفت خادر خواهت بو  ... 

 

 زیِپ هو یش را باز کر : 
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 ک یم  سنسکم؛ اما من تو رس  س،ت  اهکم... 

 

جککای " قلبم  ر جککابی نز یککش گوش هککایم منکظر مککانککم.  لم 

  ... خوا،ت خب....  ه خیا  تبا  اهکم" ، "  ارد" یم

 

ح  ک ا ن چی

 

 ن ا  از ادرا  گرفت: 

 

ح  ک ا ن چی

 

ان شککککککان  ،ککککککم بر رسی خطوط  کرنگ که  ،کککککتش  ثابت 

 مانم: 

 ک  س،کم  اریح
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 176#پارت

 

 

خو ش را جلوتر کشکککککککیم س  شکککککککم هایش را از ان شکککککککانم جما 

 کر : 

 

 ... ک سقت این حر  ها گذهکه

 

 کم نمار ح لبخنمی ز د، یعمی  س،

 

ی سقتش نا گذر . اص  تایم س زمان نمار ...   ک  س،ت  اهت 

 

 ان شکان  ،کم را میان مشتش گرفت: 

 

 ک  ر ت  یه توح یه  نم رسز  حاِ  منو نماری... 
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،یمی ای که حاسی  س لیوان  اغذی لر هم  از ذرت مازی  

گر رسی  قرار یم گت   س اس با تشار ا،ت را هکرا  یش هکتی ی مت 

 ن ه یم  ار . تا ، هک نان  ،کم را میان  ،تش کو 

 

، فار کنم انقضای  س،ت  اهتنت   ر،یم  س  ککک  ر د توبی

 فا،م هم  ها... 

 

 ان شکان  ،کم را ف ر : 

 

؛ گر ن  س،ت  اهتنم ننماز... خبح  ک خو  ن سم 

 

 ی  از  س لیوان را بر اهت: 

 

ح "ک رزی چی گفت م ه ک  ه به هم ریخم 
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  را بسککککککککککککککککم س  لم را میان درایلم، لپ تابا صککککککککککککککککمای زنگ م

شایس  سنفرمان بر رسی صککفته لپ تا ، جا گذاهکککم. مینا 

 زنگ یم ز . گفکه بو د؛ یا د بینماز که به  فت  شایم برسد. 

 

 ک مر  شزیزد... 

 

 ک ، د لییل جون.. خواهش یم کنم؛ یا ت نرفکه بو  که... 

 بلنم همد: از جا 

 

 77#پارت_ 

 

سنش ف ر   هم لبکو ،کای #بزرا س مر مچ  ،کاد که تو  

 گزیمد که صمای شصب ش به گوهم ر،یم: 

+ بهت گفکم این هکککککککککککککککا  کوفکیو  ت کن، اسنوقت تو  کار 

 کر یح
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تخیس  مو با  آسر د تا جوابشو بمد که یه آن برد گر سنمس 

رسی لباد گذاهت به # یوار کدرونمد  تو یه حرکت لباش رس 

 وهم لچ ز : س  یکککک  کشیم کنار س کنار ک

 + با تو فق  بایم با یه زرون  ی ه حر  ز  تا آ د ب ر 

  ،تش که جلوی # هنم قرار گرفت با  ر ..... 

w4OcMQVtjNzlk-https://t.me/joinchat/ev 

یتی  اتاقش به خادر ایناه رس ی   نامز هکککککو تو مهکوبی م

ی  کارش میانهنار     �😱😳�ببت 

 

 177#پارت

 

 

 ک نه شزیزد.. 

 

مکککککانکدیم را جلوی آیینکککککه بکککککه تن ز د س کش  موی موهککککایم را 

 متکم تر کر د. 
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نم... 
 
 را قبل نر،یمن هب، ِبا

ر
 بایم یم رفکم تا گور  لکن 

 

 کیفم را هکرا  مدرایل بر اهکم. 

   که همد، ن اهم بیِ هالگر نم رفت... نز یش  و  لبا

 

کم را جلو بر د س مقنعه اد را بر اهکککککککککککککم. صککککککککککککبح مجبور ،کککککککککککک 

همد برای لر اخت قبن به خارج خانه برسد، رس ی ای را 

  د  ،م  لوهیمد. 

 

 مقنعه را که بر اهکم،  ،کم میان  س هالگر ن مانم. 

  اش از خما، خو ش را یم خوا،کما 

 

 ی بافکه هم  ی هالگر نش، کش آمم. لبخنمد تا ریشه ها

 

را میاِن هکککککالگر ن فرس بر د س از رسی  و   ن  ،ککککککمان شککککککا

 لبا  بر اهکم. 
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ی که تو لوهکککککککککککیم  ای را بپوهککککککککککم،  ی من حم   لم نا آیم،  ت 

 نانم شطرش بتی ح 

 

تکامش کر د س هککککالگر ن ،ککککیا  اس را که ریشککککه های ،ککککفیمی 

بدیش...  ککه قککمر از خو ش  اهککککککککککککککککت،  سر گر نم انککماخکم. 

 قوی تر ا،ت... 

 

کم س با لوهککککککککککککککیمن کفش هایم از  سهککککککککککککککم انماخ کیفم را رسی

سن آمککککم. یککککش  سر  ی ر هککککککککککککککککککالگر ن را  سر گر نم  خککککانککککه بت 

 لی انمد تا انکهایش جلوی  ،کم را ن ت  . 

 

 ساقعا  اش از خما، خو ش را یم خوا،کم... 
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د اس بی حوصکککککککله تر از قبل،  ،کککککککککا   اغذی را 
ُ
برای بار  نم

 فکه اش لر،یم: زیر بیمی اش کشیم س با هکان صمای گر 

 

 ک امرسز قرار بو  بیا ... 

 

 شطسه ای کر : 

 

کککککک ببخشیم خانم هایبا... م شه شقب تر بریم. یم تر،م هکا 

هم  ما بخوریم، این  د رفکمی یه مرییصکککککی بکارد توی  فت  س 

 برد... 

 

 178#پارت

 

 

 تش را بر اهکم: با لبخنم، مجله ی نز یش  ،
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 ک این  ه حرفیه آخه... 

 

 هایش کشیم: ا رسی  شم  ،ت هایش ر 

 ک آت ش از  شاد یم بار ... 

 

، س،ِ  مبل ها گذاهکم:  ی  مجله را رسی مت 

 ک هایم تب  اریم... 

 

  ،تش را رسی لپ تا  گذاهت س آن را بست: 

 

 ک نه، یه  نم هبه   این لرسنم  نخوابیمد... 

 

خور  س ،کککککککککککککککیککا  هکراِ  آ  جوش سار  اتککاق تقککه ای بککه  ر 

 هم: 
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ی  ،  هم اسممن، فق کککککککککککککککککککککککککککککک آقای کبت  ی ی جا گذاهکککککککککککککککت  ی یه  ت 

ن...  ی تا از  س،تشون ب ت  ی پایت 
 برگشت 

 

 لبخنمی ز د: 

 ک ساقعاح

 

ی، ،ککیاچ  شککم ابرسبی برایم آمم.  شککِش امت 
ُ
با  فه های خ

ی ن ا  کر د.   ن ش باز هم  اد را بسکم س زیر  شا به امت 

 

 مکوجه اد هم: 

 خدره. قطعا ککککک راحت باش... یم  سنم رابطه ات با پاها خییل

 خوهتا  یم همی... 

 

 با لبخنمی، ا امه  ا : 

 کنه...   ک زس تر بیا  من برد.. ساقعا  شاد  ر  یم
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سن رفت:   ،یاچ لیوان را به  ،ت اس  ا  س از اتاق بت 

 

 ک راج  به لرسنم  شایم ها، هکا میاییم اینجاح

 

 179#پارت

 

 

 

 لیوان را نز یش  هانش بر  س از گرمای آ  جوش،  شکککککککککککککککم

 هایش را بست: 

 

ش از مهم پ د  ت میمد. فار نانم بیاد اینجا... مست  ککککککککککککک ختی

  سر ، اذیت م شم. 

 

صکککککککمای " ،ککککککک ِد " بلنم با ی پاهکککککککا،  د را جلو بر د س از با 

میانه ی  ر به اس ن ا  کر د. ریش هایش را بلنم کر   ا،کککککککت. 
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این هشککککککت رسزی که نیامم ، بمجور جای خال ش احسککککککا  

 هم  بو . 

 

 از آ  جوش را خور  س به ،کت  ر آمم:  می قل

 ک  ه قمر ریش  ر اسر  

 

 خنمیمد س پاها نز یش تر هم: 

 به به یم بینم آ  بینیت به راهه ِبرارک 

 

 به من ن ا  یم کنم س با خنمِ   ،تش را رسی ،ینه یم گذار : 

 ک  طوری جیغ جیغوح

 

  یمی به بیمی اد یم  هم: 

ح  اق بو ی؛  اق تر همی    کهک خوبی
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ی مر انه  ،ت یم  هم:   اخا یم کنم س با امت 

 

ریم رس کککککککککککککککک  اق همد فریح بخما اینقمر حر  این لرسنم  ه

 ز د، لنا کیلو  م کر د. هبا هکون جا یم خوابیمد... 

 

  ظهر بو  س سکیل های اتاق های  ی ر برای خور ن ناهار 

 به ر،کورابی که  ر نز یش  فت  رفکه بو نم. 

 

کرا  مینا رفت س پاهکککککککککککا هر خور ِن ناهار ه،کککککککککککیاچ هم برای 

هر سهککککککککککان  ه اکار کر  تا من هم برسد، اهکیم  نما د س با 

 سار  اتاق همد. 

 

 ،یاچ به ،کت کیفش رفت: 

 

ککککککککککککککککککک زنگ بزن با هم حر  بزنیم، شرهککککیا ا نا،ککککت که تعطیل 

 هه. لنا هجبه ها زس  تعطیل م شن. 
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  ،م  رسی لوهه ها کشیم: 

 منه رئ یس جان...  ک اینم گزارش  ار 

 

ی کشیم:    ،م  رسی هانه ی امت 

 

 یم مونمی  ک زحکت کشیمی فرها ..  اش ناهار ل شکون

 

 پالکدیش را از رسی  و  لبا  بر اهت: 

ی  یر بر،م، زنگ یم زنه به باباد...  کککککککک مر ؛ اما شرهیا یه مت 

 بابا رس که یم هنا ؛ از  شاد  ر میار ... 

 

 از یم کنم:  ر  نیکه باز را،  ام  ب

 ک خب خانم هایبا... 
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 ن اهش کر د س اس ا امه  ا : 

 

 اتون هکاهنگ یم کنم. ک برای قرار های بعمی، باه

 

 لبخنمی ز د: 

 ک منکظرتونم، به ، مت.. 

 

هر سهکککککککککککککان از اتاق خارج هکککککککککککککمنم س من فرصکککککککککککککت کر د تا به 

ی قرار  ا   ا،کککککککت،   که پاهکککککککا کنار مت 
ر
خممِت پ ،کککککککتیِش بزرب

 برسد. 

 

 180#پارت
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هنوز  نم  قیقه از ن ا  کر نم به پ ،ککککتیش ن ذهکککککه ا،ککککت 

 که اس سار  اتاق یم هو : 

 

ب ه فضوه نان. هنوز این شا ت زهتت رس تری نار یح ککک 

 تا ب بایم تتکلت کنمح

 

سن آسر د:   خنمیمد س جعبه ی مقوابی را از میان پ ،تیش بت 

ح  ک برای من 

 

ی بر اهت:   کیفش را از رسی مت 

 . ک بله.. 

  ر جعبه را بر اهکم: 

 ک مر  یه شالکه ها... 

 

ی یم کنم:   ن ا  به  اغذهای رسی مت 
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ح اینا هکشککککون مهکن ککککککککککککککککککک  لرسنم  ها رس  را توی  کم نذاهککککم 

 لییلا 

 

ی   د را با  آسر د س از ،کم  که ایسکا   اد به آن قسکت مت 

 ن ا  یم کنم: 

 کککککککککککککککک من بخما  جاش گذاهکم، تاز   لیم اسن اتاقه هم  ،ت

یه.   خو  امت 

 

 لرسنم  ها را  رسن ی  از  ارتون ها ریخت: 

 

ی نشم حک گزارش های لرسنم  ی شایم   رس خونمد، تازگیا ختی

 

 ر اتاق را باز کر د س ها  س   ِ  بافکمی که هکرا   نم گز  ر 

 جعبه قرار  اهت را به ،کت اتاقم یم برد: 

 

ی ر،کوران  حک ندچ... ناهار برات ،فارش بمد یا مت 
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  ،یاچ یم گذار : 
ی   ارتون را رسی مت 

د یه  م  ی ه...   ک مت 

 

ین ن ستاح را آبجباتت -  هت 

 ن اهش کر د س لب ز د: 
ر
 با بی ارب

اسن آ  نبات ن سککککککککککککت ب ه بیار بم  به من تا ک کککککککککککک نمیم  -

 بزارمش تو  کما 

  ونه اش رس با لجبازی با   ا  س لب ز : 

ی هم  ،ککککککککککککککک- ،ببت 
ر
کککککه  ار ،هم  ش آبجبککککاتککککه  اری  رسش می 

از   آبجباتابی که برا من میخری هم هستا گر   تاز  بزرگت 

 

د که جیغ ز  با ح ر  ،ککککککتش هجود بر د تا از  ،کککککتش ب ت 

س  سیم ،ککککککککککککت  ر،هکزمان  ر خونه باز هکککککککککککم س ایکان  اخل 

  مصکککککککککککککککنو  س  لفکککت توی  ،ککککککککککککککککککت 
ی هککککککککککککککککککم ککککه بکککا  یکککمن  ت 

ش...   �😈😱� خت 
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  خاکتی ی صتنه  ار بو   
ی  �😂�گذاهکم اینجاا امه دتی

ttps://t.me/joinchat/aWKPrOT0ZFJkM2Y0h 

https://t.me/joinchat/aWKPrOT0ZFJkM2Y0 

 

 181#پارت

 

 

کت یم هودح آ نقمر مج ر را بار  نمد ا،ت که سار  این  ر

حر  هایش را برایم ایکیل یم  ،کککککککوا  لیچ کر   اد که بی ار 

  سرار  مزاحم نشود.  کنم تا 

 

 ک ، د خانم دلو ... 

 

هکککای جلوی رسیش، بکککا  یم آسر  س از بکککا ی   ش را از  فت 

  ،کککککککتش را رسی ل شککککککابی 
ر
 امپیوترش ن اهم یم کنم. با   ف 

 اش یم گذار : 
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 ک بازد خانم هایباح

 

 با لبخنم کو   ن اهش یم کنم: 

 بشنودا ک مکا،فانه. اخه  زد  ارد که  سرار  

 

ی مانکوی تت   اش را با  ز   س به مچ  ،ککککککککککتش ن ا  یم  آ،کککککککککککت 

 کنم: 

 ک من تا یه ررکک   ی ه بایم برد. تایم  اریم تکود م شها 

 

ی یم گذارد:   خو د را جلو یم کشم س  ،ت هایم را رسی مت 

 ا حر  بزنیمحک یم ر،ونکت، تا اسنج

 

  ،تش را از رسی مو  بر یم  ار : 

ی  ارد  ... ک من خو د ماهت 
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 کیفم را از رسی هانه بریم  ارد: 

 ک یه ررکک  هم برای من یه ررعه... 

 

 ر ی  از اتاق ها باز یم هو  س از صمای قمد ها، مکوجه ی 

 مذکر بو ِن آنها یم هود. 

 

 رحکککککا    د را یم  رخکککککانم س از  بکککککه  ی  نکککککم مر ی ککککککه

  شایم ر 
ر
 ا یم بینم. صتبت هستنم، پ ی مجر  فرن 

 

، با  یمنم  جایش، مکوقه یم هکککو .  ی مج کککر نر،کککیم  به مت 

 مست   شم هایش را  نبا  یم کنم س به مج ر یم ر،م. 

 

کیفم را رسی  سهکککککککککککککککم یم انمازد س اس از مر ها یم خواهم که 

 حر  هایشان را به فر ا بینمازنم. ا امه 
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کاِن مر انه اش را  نبا  یم کنم، ساقعا مسککککت   ،کککک  شککککم هایم

از من یم خواهم تا با اس  ،ککککککککت بمهمح شجیب ن سککککککککت؛ اما 

 ه فت ز   اد... 

 

 ک زیا  قسکت نشم  تا با هکا صتبت کنما 

 

ی  ی یعمی با مج ر س تکاد  ارکنان هم  ،ت یم  همح بقیه  ت 

 گدینمحنا  

 

 ن اهم یم
ر
 هکککککو . با صکککککما، بلنم هکککککمِن مج کککککر باشث کشکککککیمب

ی بر یم  ار :   کیفش را از رسی مت 

 

" خسککککه نباهکککیمی " هم به اس یم گدیم س با کدریم  هکککمِن  ر 

 سرس ی، تر  َبَرد یم  ار ا دبییع ،تح
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ت مخکلش را رسی  ،ت  ی رش یم انماز : 
ُ
 ک

 

 له لیله ن ستیما ک ان ار اهل این رفکارهای راحت س بی هی

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 یعمی منم اهلشمح اهل باهن، ک اگه بقیه

 

هم،کککککککککککککککت را از گوهکککککککککککککککش  ر یم اسر  س به هکرا  مدرایلش  ر 

 جیب هلوار جیجش یم گذار : 

 

س   کککر کککککککککککککککککککک اینجا با  هککککهر تهرانها هککککباش توی  افه هاش، م ک

  س م شککککککککککککککککه س  یل  ککابککار  هککای زیرزمیمی  ار  کککه  خت  اجکار 

 میمنا 

 

 182#پارت
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  ،کم را  رسن کیفم یم برد: 

 

   این بتث های ارسپابی دور  هکا... امری نماریمحخیا ک بی 

 

 یش پایم را تکان یم  هم تا زس تر برسد که به حر  یم آیم: 

ح  ک یم توبی منو بر،وبی

 

حوا،کککککککم به  مپ های رسهکککککککن  انکهای راهرس لرت یم هکککککککو ، 

هکان لتظه زبی از اتاس  یعمی هنوز ک ککککککککک اینجا هسکککککککککتح س 

سن یم آیم. نفسم را با فو   ت آزا  یم کنم. بت 

 

 ک از من تر،یمی،  ون فق  خوا،کم  ،ت بمیمح

 

 تا نوی زرانم آمم"    از تو خوهم نکیا " اما ن فکما  
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  رخیمد س به  شم های قهو  ایش ن ا  کر د: 

رس کککککککککککککک مکا،فانه من بایم برد ل ش ما رد، سقت نمارد که هکا 

 بر،ونما 

 

ی یم آیم: به ،کت پله ها یم رسد. پشت  د از پله ها پ  ایت 

 

کت اسممیح  ک برای چی  ر

 

 مپ های اتوماِت راهرس رسهکککککککککککککککن یم هکککککککککککککککو  س من بی خیا  

 ،وار همِن آ،انسوری یم هود که من س اس را تنها یم کنم. 

 

پشککککککککت    مر ی که   فه از نیاممن آ،ککککککککانسککککککککور به ،کککککککککت 

ی یم  خرسچی پله های یم رس ، از پله های ،ککککککککککککککککت  پ پایت 

 رسد. 
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از میاِن  ،ککککککککت های شرق کر   اد س مدرایلم را  لبم را تر کر  

 به  اخل کیفم ُ  یم  هم: 

 

 ک به آژانیس زنگ بزنم براتونح

 

 183#پارت

 

 

خو ش را زس تر به پله ی پاییمی یم ر،کککانم س  ،کککت هایش را 

سن یم آسر :   از جیب هلوارش بت 

 

ح ک  اری فرار   یم کمی

 

،کککککککککککککناک تر  ه خو   ری یم کنما  ه زس  بو یم بر ا این تر 

 ا،ت... 
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  ر آهمی را یم گت   تا من، زس تر از پارکینگ خارج هود. 

با  یمن قطرات بارابی که با هککککککککککککککمِت با  هکرا  ا،ککککککککککککککت، خما 

خما یم کنم که از من نخواهم که به خادر باراِن بر،ککککانکشا 

ی را  م  ارد...   هکت 

 

 خمان ه  ار آقای شایم... ک 

 

  ی تکان یم  هم: 

 ک بس مت خانم... 

 

هکککوکه از رفکارش،  نم  قیقه به صکککورت هکککش تیغ  صکککا  س 

 صوفش ن ا  یم کنم.  س قطمی ،تح 

 

اهکیم  نا  هم س هککککککککالم را جلو یم کشککککککککم تا صککککککککورتم خ یس 

 نشو . 
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ی یم ر،کککککانم س ،کککککوار یم هکککککود. به  خو د را به تنمی به ماهکککککت 

کککت ن ککا  یم کنم، غی ش ز   ا،ککککککککککککککککتا بککه ادرا  سرس ی  ر 

ی از اس ن ست...  ن ا  یم انمازد، اما   ختی

 

هککککککالم را یم تکانم س کیفم را از خو د جما یم کنم. بایم زس تر 

برسد. حیس خییل بمی  اردا به اس ب شکککککت  از هکه... قصکککککمش 

 تر،انمد بو ح

 

  
ی  مر ی بککا آن قککم زیککا ی بلنککمش کککه مرا مجبور بککه بککا  گرفت 

 د یم کر ، سحشکککککتناک تر به نظر یم ر،کککککیم. تا به حا  با اس 

 ت نار   بو د.... صتب

 

ن َبم س زیر  صکککککمایش برایم جمیم ا،کککککت، صکککککمای به هکککککمت 
ُ
ت

ابی  اهت...   گت 

ی را از فر  خارج یم کنم س سار  اتدران یم هود.   ماهت 
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 184#پارت

 

 

صککککککککککککککککمای مجری مر  به جای موزیش پخش یم هکککککککککککککککو  س یم 

 گذارد، حر  هایش  ا مرا از حاِ  تر،ناکم  سر کنم. 

 

آن مر ،    ا،ککککککککککککککککککت. از بعکککم  یکککمن لم شجیکککب هکککککککککککککککور افککککا 

ی هسکم.  ی  ان ارمنکظر  ت 

 

د.   مدرایلم را از کیفم  ر یم آسرد س هکار  ی هیکا را یم گت 

 ک جانم لییلح

 

 بر  پاک کن را رسی  سر  تنم یم گذارد: 

 هاهان ختی  اری شزیزدحک خوبی هیکاح نازان خدرهح از 
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  فه ای یم کنم: 

خوابش بر  . امرسز هکش  ککککک خونه مامانم. نازیم بغل هاهان

ح با  ارس  سن بو  ، خسکه ،ت. تو خوبی  س هاهان بت 

 

 نفسم را آزا انه رها یم کنم: 

ککککککککککککککککککککک آر  قررونت. یه  م  لشککککککور   اهکککککککم، گفکم ببینم هکککککککاها 

یکون نشم  باهه...  ی   ت 

 

ِت فرمان هسکککککککم، حر  هایکان را کوتا  سقم  یم فهکم، پشکککککک

 تر س تکا  را قط  یم کنم. 

 

د هم یم هککککککککککود، اس هم هکراِ  پمرد به خانه ا  ما ر جدیای ح

ی  از  س،ککککککککانشکککککککان رفکه انم. خیالم از بابت هکه که راحت 

یم هکککککککککککککککو ،  شکم را ب شکککککککککککککککت  یم کنم تا خو د هم، زس تر به 

 خانه بر،م. 
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با این فار،  سرار   شکم را  نانم قرار ا،ککککککت تصککککککا   کنمح

  م یم کنم. 

 

 به ،کککککککت خیابان خانه را از اتدران خارج یم هککککککود س خرسچی  

 یم کنم. یط 

 

بعککم از  هککل  قیقککه، بککا خر  بککه خککانککه یم ر،کککککککککککککککم. مشکککککککککککککککغو  

ی کیه لپ تا  هکرا  س،ایل  ی رد یم هود.   بر اهت 

 

 185#پارت

 

 

ازد.  اغذهایم هاِ  بافکمی اد را باز یم کنم س رسی  د یم انم

ی را هنوز بککاز  را  ر کیه لککپ تککا ، جککا یم  هم س  ر مککاهکککککککککککککککت 

   اد که تقه ای به ه شه یم خور . نار 
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 د را به ،کککککککککککت هکککککککککک شککککککککککه بریم گر انم که مکوجه مر ی یم 

هککککککود.     باران ش  ام  رسی صککککککورتش را لوهککککککانم  ا،ککککککت. 

ی یم  هم:   ه شه را نصفه پایت 

 ک بلهح

 

 گذار :  ،ت رسی     یم  

د...   ک ، د  خت 

 

ی یم با  یمن صککککککککککککورِت مغاز   ار  رس به رسی خانه اد، لبخنم

 زنم: 

ی هم ح ی  ک ، د خدریمح  ت 

 

ی را باز یم کنم تا لیا   هود.  ،  ر ماهت  ی   ر هکان حت 
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د  د،  لیم مغاز  رس یم خوا،ککککککککککم بهت بمد،  ارد مت 
ککککککککککککککککککککککککک  خت 

ی  جابی با خانکم، پ د یم خوا  مغاز  رس باز کنه.  تو نز یات 

 تا  لیم رس بهت بمد... 

 

ی لیا   یم هود س به  ،که  لیمی که  ر  ،ت  ار ،   از ماهت 

 ن ا  یم کنم: 

 ک باهه حککا... 

 

  لیم را  ر جیبم یم گذارد: 

 ک هرسقت اسمم بهشون میمد. 

 

 

   ِ  بارابی را رسی  ش یم انماز : 

 ک مکنون. برس تا ب شت  خ یس نشمی...  ه بارسنیه
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  ن سکککککککانش یم " خ
ی " یم کنیم س اس به ،ککککککککت ماهکککککککت  ماحافظی

 رس . 

 

 186#پارت

 

 

ی خو د را بککه د س  رخککت تتی زی یم ر،ککککککککککککککککانم تککا زیرش لنککا  ب ت 

 نبا   لیم خانه ب ر د.  ر   گم همِن  لیم خانه را هک شه 

  اهکم... 

 

زیپ کو ِش کیفم را باز یم کنم س با  یمن  لیم، خوهکککککککککککککککتا  

 یم هود. 

 

... ک پیس   اینجابی
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" یم کشم س بی حوا ، کیفم از  ،کم یم افکم.  ،که 
" هیمی

د تا از میان  ،ککککککککککککککککم   ی کیه لپ تا  را  متکم تر یم گت 

 نخور . 

 

خم یم هککککو  س س،ککککایل ریخکه هککککم  ی کیفم را از میان ِگل ها 

بریم  ار . مکعجب ن اهش یم کنم. هکان لبا  ها را به تن 

  ار ا 

 

 که یم  ارد س ب شکککککککککککککککت  بکه  ر خکانه یم  لیککم را میککان مشککککککککککککککککم ن

  سبانم. 

 

 ک قب  توی لرسنمد، ا ر  خونت بو  ... 

 

 ه را به ،ککم یم گت  : یک

کک من ش قه ای به خونمِن تجرره  اریت س رزسمه س این حر  

 ها نمارد... 
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قکککمیم بکککه جلو یم آیکککم س من بکککا هو  کیه را از  ،کککککککککککککککتش یم 

ا کنم س کیه کشکککککککککککککککم؛ اما اس  ،ککککککککککککککککه ی  ی ر کیه را رها ن

 برشایس یم هو . 

 

کککککک بم ن ست که اینجا هی ی مغاز  ن ستح یه ،دپری بو  که 

 سنم رفت... ا

 

  لیم را ب شت  یم فشارد: 

 ک  را تا اینجا اسممیح

 

کیفم را رسی پلککه ی کو ککش نز یککش  ر خککانککه اد یم گککذرا  س 

 من منکظر یم مانم تا جوا  ،والم را بمهم. 

 

مون ی  بو    که... تو هم گفم  یه  اری  اری، اما کککککککککککککککککککککککککک مسککککککککککت 

ا   نماهم 
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 187#پارت

 

سی لبا  بافکن ش یم قطرات باران از ریشه ی موهایش بر ر 

 به دور ِجم یم خواهم که ی  را   بر،انم. افکم س از خما 

 

  ،م  میان موهای خ یس هم  اش یم کشم: 

ا   ک تعارفکم که نا کمی

 

د:    ،ک ت   ی  ر را یم گت 

 اسنقمر غریبه هسم  که نخواد  شوتت کنما ک 

 

قککمد  ی ر بککه جلو س تر  کککه تککا گلو بککا  یم آیککم س نتیجکه اش 

 رزش  ،م  ،ت که به س در رسی قفل  ر یم لرز . ل
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 ،کککککککتش را رسی  ،ککککککککم یم گذار  تا  ر را باز کنم که با قمرت 

 اس را شقب یم فر،کم: 

ح   ک  یکار  ار یم کمی

 

 ر جما یم کنم:  ،ت های مرا از قفل  

 ک  ،کات یم لرز ... 

 

ره ای به ِتن مر انه  اخا یم کنم س با کنار  ی هکککککککککککککککانه اد کی

 نم: اش یم ز 

 

 ک برس کنار... 

 

 با ِتِم باز همِن  ر خانه، اههمد را یم خوانم. 

 

دا قطعا یم  اگر  اخل خانه بیایم  هح مرا یم کشککککککککککککککمح یم مت 

د.   مت 
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ل یم  هکککم س کیفم را بکککا کنکککا
ُ
ر  ی پکککایش بکککه  اخکککل یم  ر را هککک

 فر،کم. 

 

جلوی سرس ی خانه یم ایسکم س کیه لپ تا  را ب شت  میان 

  ،کم یم فشارد. 

 

 ک بهت   زس تر بریا یم تونم ازت هکایت کنم... 

 

 188#پارت

 

 

ایش، خنکککککم  اش  یم خنککککککم  س قطعککککککا بعککککککم آن صککککککککککککککککککککمای گت 

 سحشتناک ا،ت. 
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ارسپابی تر،یمی س  ی ه منو ک اس  یم بینم که از این رفکارهای 

ا   هکا خطا  نا کمی

 

 اخا یم کنم: 

 ک برس شقب... 

 

  ،ت هایش به ،کت هالم یم آیم. 

 

گر نم ا،ککککککت... هککککککاه که با هزار زحکت برایش   س  سر هککککککا  ا

 خریمد س آخر    ر خانه اد جا گذاهت. 

 

 ک بوی شطر مر سنه میم ... 

 

 انکهای ها  را لکیس یم کنم: 
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ا  ک هجیم  بو د  تازگیا د ق گرفم 

 

 با  یم سز  س موهایش رسی صورتش پخش یم هو . 

 

ی هایم رسی صککککککورتم ریخکه هککککککم  س حالم از این هککککککمِت   ت 

 نز ی ، بم ا،ت... 

 

 فار تکاد ب هابی هسکم که قرار ا،ت به  د آیم. 

 

 ،ککککککککککت هایش تا قسکککککککککککت با بی هککککککککککالگر ن یم آیم س جوری 

ی یم افکم. هالگر ن را یم کشم که از   رسی  د پایت 

 

 ک چی یم خوایح

 

هکککککککککککککا  را تا نز یش ترین قسککککککککککککککت به گر ن  سر  ،کککککککککککککتش یم 

 لی انم: 
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 ها ،اِ  ل مطلب. خوهم میا  ز ککککککک ایو ،رفم   اش اص
ر
رن 

گسکا (  گر ا )  خت 

 

سن   هانم  فت یم هکککککککککککککو  س هیچ آسابی از میان لب هایم بت 

 نا آیم. 

 

، تن من به ،کت اس، کا ها  را به جلو یم کشم س هکراهش

 یم هو . 

 

د؛   یکککک  لپ تا  را رها یم کنم تا جلوی برخور د با اس را ب ت 

به تخت ،ککککککینه اد یم زنم س مان   اما اس زس تر که  ،ککککککتش را 

 برخور مان یم هو . 

 

 189#پارت
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ن ا  مکعجبم از سرای موهای رسی صکککککککورتش به  شکککککککم های 

 خون   س بی حالتش یم افکم. 

 

 با تر یم آسر  س لی ش ها  ب شت  یم هو .  ،تش را 

 

ککم نبینکتح  ک یم تونم  ی ه نز یش  ر

 

رسی  هانم یم   هان که باز یم کنم با  ،ککککت آزا ش،  ،ککککت

 گذار : 

 

 ک نشم  ی ه شزیزد... فق   ت رس تاون بم . 

 

 د را تکان نا  هم س به صکککککککورتش خت   یم هکککککککود. قطرات 

 باران با همت ب شت  به صورتکان برخور  یم کنم. 
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ی من بککه  هر سیکککان خ یس بککاران هککککککککککککککککم  ایم س اس بککه فار نرفت 

کتشح  نز یش  ر

 

هکککککککککککککالگر ن یم آسر  که  ،کککککککککککککتش با تر یم آیم س فشکککککککککککککاری به 

 ر همِن حلقه ی ها  گر نم یم هو . باشث متکم ت

 

 ار  یا نه خوه لهح ک

 

  شم هایش را  ر جابی نز یش  شم هایم مکوقه یم کنم: 

 

، یعمی جوابت نه شه...   ک اینطور که به  شکاد ن ا  یم کمی

 

د س خو د را جوری شقب یم کشم   ،کم را به قا   ر یم گت 

به شقب یم آیم. صکککککککککککککککمای خنم  اش باشث که اس هم با من 

 تعجبم یم هو . 
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 هنوزد یم خوای خو ت رس ن ه  اریا ک خدره. 

 

آ   هانم را قورت یم  هم س با تکابی به پاهای خشش هم  

رککه ی  کاری  
رککه ای بزنم کککه بککا کی اد، یم خواهم بککه پککایش  کی

اس،  د به قا   ر برخور  یم کنم سرا فشکککککککککککککککار  سمش به مچ 

   رسی زانو یم افکم. پایم،  ام

 

میان هکککککا  رسی  د  رسی  سپایش یم نشکککککینم س موهایم را از 

 به  نگ یم کشم: 

 

 ک ا ن که قسککه حر  بزنیم، ،اکت نکون خب... 

 

 190#پارت

 

 

  ،تش را از رسی  هانم بر یم  ار : 
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 ک ب و که سلت کنم... 

 

فشککککککککککککککککاری بککه موهکایم یم آسر  س جوری مرا هکرا  موهکایم بکه 

کشککککککککککککککککم ککه صککککککککککککککککمای جیغم بلنکم یم هکککککککککککککککو . لوزخنم   جلو یم

 آهکاری یم زنم: 

 

 خدره، از این ب شت  ازت انکظار  ارما...  ک

 

بزاش  هانم را جک  یم کنم س با  شم هابی که توان باز مانمن 

نمار ، یم خواد پلیک بزنم که ،کککککککککککن یمی قطرات باران بر رسی 

 مژ  هایم، باشث بسککککککه مانمِن دو بی ممِت  شکککککم هایم یم

 هو . 

 

ی ها...   ک زس   بکت 
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هککمن حجا شظیا از آ  باران   هانم را باز یم کنم س  رُ

  ر  هانم را حیس یم کنم: 

 

 ک هرک  که  شکاهو یم بنم ، قرار ن ست بکت  ا 

 

 شککککککککککم هایم با هککککککککککمت باز یم کنم س  د را با قمرت جلو یم 

 برد س به ل شان ش یم کدرم. 

 

سن یم م  آیم س اس با  س آرنا تا هکککککککک هککککککککا  از میان  ،ککککککککتش بت 

ی پخش یم هو .   اش رسی زمت 

 

شکککککککککککککم یم  رخانم تا از میاِن  امیون پاری هکککککککککککککم   ر جلوی  

خانه، ک  را لیما کنم که مشتش زیر  انه اد باشث کدریم  

 همِن  سرار  ی  د به قا   ر یم هو . 

 

 ک رد کر یا 
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 کنم. یقه ی بافکم را یم کشم س به ،خم  از جایم بلنمد یم  

 

 :  ،ت هایم را به ،کت  ش یم برد س موهایش را یم کشم

 ...  ک سلم کن شو ی

 

انکهای هکککا  که  سر گر نم جا مانم  را به  هانم یم ر،کککانم س 

  سر  هانم یم بنم : 

 

 ک ه شش... 

 

 191#پارت
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کیه لپ تا  را با پایش به  اخل یم فر،کککککککککککم س  ر را متکم 

 یم بنم . 

 

یه ا،ککککفا   ا هکککم س اس از این قضکککلرز  ،کککت هایم مکوقه ن

 را به  ،ت هایم یم ر،انم: کر  ، انکهای  ی ر ها  

 

ی ،گ بستا   ک تو رس بایم شت 

 

 به گوهه ی  یوار تایه اد یم  هم: 

 ک خو  گوش کن... 

 

 ،ت رسی صورتم یم گذرا  س نیا از صورتم را به  یوار یم 

   سبانم تا گوش را،کم  ام   ر اخکیارش قرار ب ت  . 

 

 ان شکان  ،تش را رسی گوهوار  های فیکم یم کشم: 
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 ن نا ک قش

 

 شم هایم را یم بنمد س نا گذارد یش قطر  اهش از  شم 

 هایم بیایم. حالم از این  حا  نزارد به هم یم خور ا 

 

زسرد هیچ جور  به اس نا ر،کککککککککککککککم. با تکاِد زسر  مر انه اش مرا 

  ی تهمیم را ازمن یم کدرم س با بسکککککه هککککمِن  هانم حم  اجاز 

 یم گت  . 

 

کک کش یم کنم که تا آخر کککککککککک یه بار  ی ه پات به  ر
 
ل
َ
م بر،ه، ق

ا فهکیمیح  شکرت رسی سیل ر بشیمی

 

کت به ا،م اس هم  ا،تا   یم  انسکم که آن  ر

کت خمماب  س،ککککککککککککایِل  نمان  یم  انسکککککککککککککم ارث پمریش آن  ر

 لزه  ا،تا یم  انسکم؛ اما با اس  اری نماهکم.... 
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  را ی ن سکم که فشار به پاهات بیاری تا مجشیم رس اصکککککککککککککککک 

ا   ،وا  لیچ کمی

 

فشککککککار  ،ککککککتش رسی نیکه ی  د زیا  تر هککککککم  س  ر  را میان 

 مغز  د حیس یم کنم. 

 

 یوار  ِ  راهرس بی رحم تر یم هو  س  یه های ،یکاِن میان 

 ا،کخوان  یوار  ر لو،ت  د فرس یم رس . 

 

  م جانم یم گذار : زانوهایش را رسی پاهای  

 

؛ ام ا خب را  از ل ش نا کککککککککک یم توبی از  ،ککم هکایت کمی

 بری... خریمِن هکه هکایت ها برای من  اری نمار ا 
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ان شککککککککککککککککان  ،ککککککککککککککککم را لکیس یم کنم س به هکراهش  د را به 

 ،کت خو ش بریم گر انم: 

 

 ک خو  منو یا ت بکونه... 

 

ی یم    کشم: ها  را از  سر  هانم پایت 

 بکونه... ک خو  تر از اسن، حر  هاد رس یا ت 

 

لوزخنمی یم زنم س خون  ر  هانم را با قمرت به صکککککککککککککککورتش 

ه یم کنم. 
ُ
 ت

 

 ش را به ،کککککککککککت  پ یم  رخانم س با ان شککککککککککان  ،کککککککککتش 

خوِن رسی گونه اش را بر یم  ار . از میان ان شککککککانش ن اهم 

 یم کنم. 

 خت   تکاهایش یم کنم: 
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  های  رنمهون یا د یم شو ی رس با حر  ک هک شه ا مهای

 نه تا هکونا رس تتدیلشون بمدا مو 

 

زانوهایش را از رسی پاهایم بریم  ار  س با فشککاری به هککانه اد 

هکککان دور کککه از جککا بلنککم یم هکککککککککککککککو ، مرا متکم بککه  یوار یم 

 کدرم: 

 ک ،گ جوبی  ی ه... 

 

از یم خنمد س هککککککککا  را با  کش  نمان هایم از از  سر  ،کککککککککم ب

 یم کنم. 

 

د س از جا بلنم یم هود.   که  ،کم را به  یوار یم گت 

 ر،کککککککککت رس به رسیش با پاهابی که به شرض هکککککککککانه باز هکککککککککم  

 ا،ت، یم ایسکم. 

 

 ک تر،یمد ساقعا... 
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 ش را ،کککککککم یم  رخانم س بی خیا  جوا   ا ن به تکا   

 یلش یم هو . رسی مدرا

 

ه َجو  تکسکککککککککککخر  ار ، جلوتر یم رسد س اس با حالِت خنم   ار ک

 ن اهم یم کنم: 

 

 ک اینطوری هناخککت... 

 

ی بزرا میان ان شکککککککم را  ر یم  ن ت 
 شککککککک  یم زنم س ان شککککککت 

 آسرد س به آرایم  ر جیب بافکم یم گذارد: 

 

 ک یا مه تو رس... هر چی بهت ن ا  یم کنم، ب شت  یا د میا تا 
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 گو ر را  ر جی ش ُ  یم  هم: 

 قسکت  اراد فهکیمی که ب هسکمح. از کمسد ک  ه خو .. 

 

د:   ان شت اهار  اد را به لب یم گت 

 ک از اسن قسکت شو ی بو نتا 

 

 ،کککککککککت هایش  ر جیب هکککککککککلوار جیجش فرس یم بر  س با قمیم 

ککککه بکککه جلو بریم  ار ، مشککککککککککککککککم بکککا  یم آیکککم س بکککا قکککمرت بکککه 

 یم کدرم.  صورتش

 

ی شررم  اش ی با لذت  ر  صکککککککمای فریا ش بلنم یم هکککککککو  س تت 

 تنم یم ِنشینم. 

 

 ک هناخم  منو دنوش حا ح
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ن اهم یم کنم.  شکککککککککککککککم هایم از ُ چی نز یگ گونه اش جما  

 یم هو : 

 ک شو ی ها خو  هکو یم هنا،ن نهح

 

یم خنم . با صککککککککککککککمای بلنمی که هنوز مرا یا  قمیم تر هایش 

 انماز . یم 

 ک آقای شایم کو یش... 

 

تم ز  یم زنم. با گوهکککککککککککککککه ی  ش را با  یم آسر  س به صکککککککککککککککور 

 ت هسکم خوِن کنار لبم را پاک یم کنم: ان ش

 

ک َبر  بازس را  انماخم  که رسی زن  ،تت بلنم ههح جا شو ی 

 بو ن،   ر همی که... 

 

 یم هکککککککککککو  س  ر یش حرکت غت  
 چی  شکککککککککککم هایش ب شکککککککککککت 

ش  سر گلدیم حلقه هکککککم  س  یوار را تایه گاهم منکظر ،  ،کککککت
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اد را با  یم کشککم س میان ُ فه هایم، کنایه یم کنم. آ  بیمی 

 یم زنم: 

 

 ک قم کشیمی؛ اما هکرا  هرزپریمنات س   ر گریاتا 
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  ،کم را رسی  ،تش یم گذارد: 

م شهح
ُ
کت  نم  ک مج ر  ر

 

به آرایم به کنار نفسککم را  ر صکککورتش رها یم کنم س موهایش 

 یم رس . 

 

 قط  هه... ک فار کنم جای پاهات، بایم زرونت 
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 فشار  ،تش را ب شت  یم کنم: 

 ک یا ته که  ه  ارابی کر دح

 

ی مسکککککککککککککل  یم  ی یم ر،کککککککککککککانم س  ام  که به زمت  پاهایم را به زمت 

 هود، جوابش را یم  هم: 

 ک گفکم که شو ی ها رس یا د نکت  . 

 

 اس یم خنم : پایم را تا یم کنم س 

شاونممش.. 
َ
ی تا هکینجا ن   پات رس بیاری پایت 

 . ک بهت 

 

رکککه ای بزنم ککککه  توج  بکککه حرفش نا کنم س یم خواهم کی

باصککککککککککمای  ر خانه، حوا  هر سمان لرت یم هککککککککککو  س هکان 

 لتظه گو ر اس هم زنگ یم خور . 

 

  ،ت هایش را ازا  یم کنم س گو ر را جوا  یم  هم: 
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 ک حله، اسممد... 

 

 ،کت  ر یم رس  س  ر را باز یم کنم. به 

 بککه ن ککاهم بککه قککامککت مر ی یم افککک
ر
م کککه بککا  ت  مشککککککککککککککک  رن 

  اغش آمم . 

 

 ،کککککککتش را به قا   ر یم گت   س با  ،کککککککت  ی رش، ان شکککککککت 

اهککککککککککککککککار  س کنککاری آن را بککه هم یم  سکککککککککککککککبنککم س  رحککاه کککه بککه 

 ل شابی یم اش یم ر،انم، لبخنم یم زنم: 

 

  یماررعمیم، فع  مهکون  اری... ک منکظر 

 

 با  شک  ا امه یم  هم: 

 

خو   ار  ،تت  ته... هک شه حافظهککککککککککککککک ا،کم رس خو  یا 

 میم ، ما  کو ولو... 
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س  ر را جوری یم کدرم که زانوهایم تا یم هکککککککککککو  س به ،ککککککککککککت 

ی فرس  یم آیم.   زمت 

 

ی خم یم هکککود س  د را رسی ،کککنگ که راهرس  به ،ککککت زمت 

 یم گذارد. 

 

سن یم ریز .   با  فه اد، خون  ا از  هانم بت 

که  ر  هانم افکا     یم ر،ککککککککککککانم س  نمابی  ،کککککککککککککم را به  هانم 

 ا،ت را بریم  ارد. 

 

ره ی  اری که به  هانم ز ، حکم  اهکککککککککککککم که ی  از با آن کی 

 ...   نمان هایم از  ،ت یم  هم. لعنم 
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 صمای زنگ خانه را یم هنود. 

ی بریم  ارد س بکککه ،کککککککککککککککخم  از جکککا بلنکککم یم   د را از رسی زمت 

 هود. 

 

ی هم  س آنقمر لبا  هایم ،کن  تکاد تنم خ یس باران ا،کت ت 

 که تتکل سزنم را نمارد. 

 

به زن س مر ی که منکظر باز هکککمِن  ر هسکککتنم، از  شکککا  ر 

 ن ا  یم کنم. 

 

ککک مغاز   ار رس به رسی خانه اد یم هککککود.  مکوجه صککککورِت پ ک

ی یم کنم س  با هکان هکککککککککککککککاِ  خ یس  سر گر نم، صکککککککککککککککورتم را تکت 

د.   خون زیر  انه اد را یم گت 
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خایک اد را پاک یم کنم س  لیم را از جیبم  ر یم های  ،کککککککککککککککت 

 آسرد. 

 

 باز یم کنم:  ر را 

 ک ، د... 

 

  هر سهککککککککان به ،ککککککککککم بریم گر  ،  خت  را نا هککککککککنا،ککککککککم، 

ی کککککه برایم مهم ا،ککککککککککککککککککت، زخم بزرا  ی  رساق  ا ن تنهککککا  ت 

نز یش ل شکککککککککککابی اد ا،کککککککککککت که  ر میان موهایم مخقی هکککککککککککم  

 ا،ت. 

د:  لیم را به ،کت مر    یم گت 

 ... ی  ک پمرتون فار کنم  هل  قیقه ای م شه که رفت 

 خم هایش، ابرسهایم با  یم رس : با  یمن ا

ی هم ح ی  ک  ت 
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بکککا ریخککککه هککککککککککککککککککمِن قطر  ای رسی مژ  اد، فار یم کنم بکککاران 

 ا،ت س آن را لکیس یم کنم؛ اما رنگ خون، مکعجبم یم کنم. 

 

 ک خدریم خانمح

 

د:  لیم را  سرار  به   ،کتش یم گت 

 

یم..   ک مکنون. لطفا اینو ب ت 

 

  ،کم یم گت  :  لیم را  خت  از 

 ک  زمه  کاکون کنمح

 

  ر را تا نیکه یم بنمد س از میان  ر ن اهشان یم کنم: 
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کککککککککککککککککککک مکنون... ببخشکککککیم تعار  نا کنم؛ خو مم هنوز  اخل 

 نرفکم. 

 

ککمغاز   ار اهکککار  ای به ل شکککانیم یم   خت  لبخنم یم زنم س پ ک

 زنم: 

 

 ک زس تر به  ا ش بر،یم. 

 

 خماحافظی یم بنمد.   ی تکان یم  هم س  ر را بی 

 

 ،کککککککککم رسی  ر  بسکککککککککه هککککککککم ، یم مانم س  م  م خو د هم به 

ی نمارد...  ی کشیم  یم هود. نای  اخل رفت   پایت 

 

  د را به  ر تایه یم  هم س  شم هایم را یم بنمد. 
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 با خر  یم آمم... 

 ... آن هم  ه آممبی  

 دوفان به پا کر ا 

 

 جریان  ار ... هنوز هم، هیاهو میان بازسانش 

 

 197#پارت

 

 

هککککیکا با اخم های  رهم تکاهککککایم یم کنم. هیچ تو ککککی  به 

اس نککما   اد س کفری تر از هکککه این هککا، خنککم  هککایم بککا نککازان، 

 آزارش یم  ا . 

 

 که  ،کم را به پانسکان رسی ل شابی اد یم ر،انم: 
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 ا بر ارمشحم تا فر ک یم تون

 

  س با  شکککککککککککم غر  ای به جعبه ی  کش های اسلیه را بریم  ار 

 خطوط رسی صورتم اهار  یم زنم: 

 

 ک با این اس اع حککا یم خوای،   ار هم بریا 

 

 نازان  ر میان آغوهم، تکابی یم خور : 

 

 ک خاله صورتت اس  هم ،  ر  یم کنهح

 

 ان شکانش  ر مرز گوش   پ قرار یم گت  : 

 

، اینطوری هکککمد... مامان  یل   ی گریه کر  ککککککککککککککککککک یه بار افکا د زمت 

 براد، تو ک  گریه نا کنه براتح
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 لبخنمی یم زنم س   ان شکانش را یم بو،م: 

 

ن نمارد... 
ُ
 ک من گریه ک

 

صکککککککککمای فتش زننم  ی هکککککککککیکا را با خنم  ر  یم کنم س گوش 

د:   های نازان را یم گت 

 

 ک خجالت باش هیکا... 

 

 یخ ا  ن اهم یم کنم:   ی  ر از کنار 

 

بهت   بزنم، پشت  ر یم مونمی خاک بر کککک اگه نا اسممد 

  ح
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 رس ی ،اتن  گلمارش را از  سر گر نش باز یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککککک برس خمات رس هککککککار کن که به زسر ازت  لیم خونه ت رس 

 ...  گرفکم. یم  سنم تو شجب  له هِم شو ی ای هسم 

 

  زنم:  شک  به صورت    هم  اش یم

 

 ... ی لبو همی  خت   . ک حر  نخور  ی ه، شت 
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، ن ککا  بککه صکککککککککککککککفتککه ،کککککککککککککککفیککمی کککه  بککا جلو آمککمِن  فت  نقککا ر

 میانش کشیم  هم ، یم انمازد: 
ر
 خطوط رن 
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 ...  ک تو نقاش قهاری م  ر

 

 مما  رن  ش را رسی  فت  یم گذار : 

 

 ک هاهان هم می ه... 

 

مبککل یم گککذارد س بککه  بککا صککککککککککککککککمای زنککگ مدرککایلم، نککازان را رسی

لن یم ر 
ُ
ی غذا هککککم  ا،ککککت س سد. ،کککککِت ا هککککیکا مشککککغو  پخت 

 قطعا  لم برای غذاهای ما رد تنگ ا،ت.. 

 

 ک جانمح

 

 صمایش با ماث یم آیم: 

 

ح هجیمد مرین همی که...   ک الو لییل جونح خوبی
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صکککککککککککمای غرغر  پاهکککککککککککا یم هکککککککککککجیمد که از مینا یم خوا،کککککککککککت تا 

 تایپ کنم.  گزارش های بقیه  ارکنان را هم

 

 ک خدرم شزیزد. پاها  شهح

 

 نفسش را با فوت آزا  یم کنم: 

 

ی، بیس نشسکه پشت ، سکم تو،  ار   کککککککککککککککک از صبح اقای کبت 

 گزارش ها رس یم خونه. بخما  هنم  سییس هم ... 

 

ی تر یم آسر :   صمایش را پایت 

 

 ک ،یاچ هم امرسز لریو  هم ، نکونسکه بیا ... 
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 حالت گریه یم گت  : 

 

د هم که نیوممی، من امرسز از  ،ِت اقا تو ککککک  ی یم مت  ی کبت 

 بخما... 

 

 با خنم  یم لر،م: 

 ک اسنجا،ت ا نح پاها رس می م. 

 ک ار  بابا... 

 

 به ،کت  ای ،از یم رسد: 

 ک گو ر رس بم  بهش... 

 

 نم  قیقه دو  یم کشکککککککم تا گو ر به  ،کککککککت پاهکککککککا بر،کککککککم. 

   ای  ر صمای " کیه" گفکجش را یم هنود س مشغو  ریخ
ی ت 

 لیوان یم هود. 
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 ُمر ی خت   تحک 

 

لبخنککککمی یم زنم.  یشککککککککککککککککککب تککککا  د مرا رفکم... نبو یککککم کککککه 

 ببیجیم... 

 

کینه ی  نم ،کککککککککککککککاله ی اس حا  تاس  ز   ا،کککککککککککککککت س خو  یم 

هککککککککناخککش که هیچ جور  نا گذار  که آِ  خوش از گلدیم 

ی رس .   پایت 

 

ی بارته که به من مرخیصکک  ککککککککککککککککک حا  یط این  س،ککا  خدره اسلت 

  ا ی ها... 

 

 صنمه یم هود س اس با بمشنق  یم لر،م: مکوجه  
ر
 کشیمب

 ک حا  ِب میایح

 

 مقابِل آیینه قمی یم ایسکم س به صورتم ن ا  یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 625 of 2449 

 

ی    ککککککککککککککککککککککککک اسنجا نکیاد، یه مشکککککککککککیل براد ل ش اسمم ... با امت 

لرسنم  شایم ها هکاهنگ یم هکککککککککککککککم. هکککککککککککککککایم  نم رسز نکونم 

 بیاد.. 

 

را ا امه یم  هم س  زن زسلاانه اش حر  هایش غرهایبه غر 

 مکوجه بی توجهیم یم هککککککککککککو ، با خر  تکا  را قط  یم 
سقم 

 کنم. بی ار  مینا... امرسز له س لور   به خانه یم رس ... 

 

ش  ر خانه اد یم  ب شککککککککت  از یش ،ککککککککاشت، هککککککککیکا هکرا   خت 

 ماننم س بعم خو د هر سهان را به بیکار،کان یم ر،انم. 

 

 199#پارت

 

ی یم  خواهم تا آ ر  که بایم آنجا باهکککککککککککککککم را لیامش از امت 

 کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 626 of 2449 

 

،  د  ،ت تر ازد مهمکو ی پ ش ا،ت س باشث هم  مست 

 تا زس تر به آن جا بر،م. 

 

لوهککککککککککککککککککه ی   ککککه  ار س بکککا مدرکککایلم بریم  ارد س بکککه ،کککککککککککککککککککت 

 ،اخککان یم رسد. 

 

م،   که را یم فشکککککککارد س  ر حاه که منکظر آ،کککککککانسکککککککور هسکککککککک

وجه صکککککککککککککککفتات مجازیم را  ش یم کنم س هکان میان ها، مک

 شایس های جمیم ا،کو یو  ارس یم هود. 

 

ی ،ت که برای  ار تبلیغاب  مانکو به آن جا  هکان مم   خت 

 رفکه ا،ت.... 

 

هکککککککککککککککاهان از موهای نارن ی س  ش س مش های جذاِ   خت   

 و ... گفکه ب
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 627 of 2449 

 

را لکیس کنم سار  آ،کککککانسکککککور یم هکککککود س یم خواهم   که  سد 

 که زبی سار  یم هو . 

 

   که را یم زنم س اس هم دبقه مور  نظرش را یم زنم. 

 

از میان برگه های، سرقه ای که هدیت اس را ث ت کر   ا،کککککککت 

سن یم کشم.   را بت 

 

از کنار  ا،کککککککککککککککش یم گذرد س رسی قسکککککککککککککککِت تتهلش ماث یم 

لود ا،کککککککککککت که با آن س کککککککککککعیتش، فع   د به تله ی کنم، مع

 ج نا  هم. از سا 

 

از آ،کککککککانسککککککور خارج یم هکککککککود س به پ ک د بی ن ا  یم کنم. 

ابرسیم بککککا  یککککمن نککککاِد رسی پ ک، بککککا  یم رس ... ککککاغککککذ را  ر 

 لوهه یم گذارد س زنگ را یم فشارد. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 628 of 2449 

 

  ر با  نم  قیقه تاخت  باز یم هو . 

به خاک رسی هککلوار ،ککیاهش یم  ن اهم از مرز  ،ککت هایش

 افکم. 

 

 به  اخل  شوت یم کنم:  های خایک، مرا با هکان  ،ت  

 ک  ه زس  ر،یمی... 

 

 ر را یم بنم  س مشکککککککککککککککغو  تکانمِن خاک رسی هکککککککککککککککلوارش یم 

 هو . 

 

 به ادرا  ن ا  یم کنم. 

ی قرار  ،کککککککککککککککطل های رنگ هکراِ  فر ه س غلطش ها رسی زمت 

  ارنم. 

 

 مشغو  این  اریما پ ِک رسی  یوار... ک نا  سنسکم 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 629 of 2449 

 

 عجب تر یم لر،م: با  یمن لبخنمش، مک

 

 ک فار یم کر د، هخیص  ار یم کنیم... 

 

 200#پارت

 

ی که رسیش پ ،ککتیش کشککیم  هککم   ی ی  از صککنمه های تکت 

 ا،ت را به جلو یم کشم. 

 

جلوتر یم رسد س بی حوا ، مقمار شظیا از هککککککالم به شقب 

 جکاس اس به خطوط زخم یم افکم. رفکه س ن ا  کن

 

ا  از رسی  د بر یم  ارد س حککککک    بکککککافکمی اد را بکککککا ماکککککث 

 کنجکاسیش تا پانسکان  د ا امه  ار . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 630 of 2449 

  ،تش رسی پ ،تیش صنمه خشش یم هو : 

ح  ک چی هم   خت 

 

هکککککککککا  گر بی که  یشکککککککککب، حکم حلقه ی  ار  اهککککککککت، از ُ سر 

 گر نم باز یم کنم: 

 

یوار راهرسی خونم، ،یکانه، اسممد کفشامو ککککککککک هی ی بابا...  

، ص  ورتم کشیم  هم بهش... بذارد جا کف ر

 

 ابرسهایش با  یم رس  س به پانسکان رسی  د اهار  یم کنم: 

 ک اسنم حککا به خو  جا کف ر خور  ا 

 

 یم خنمد س رسی صنمه یم نشینم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 631 of 2449 

ی بینکان یم کنم س  از ی  از صکککککککککککککککنمه های بی تایه گا  را، مت 

سن یم  کیفش آخرین  ی گزارش های ل سکککککککککککت هکککککککککککم  را بت 

 آسر . 

 

؛ اما به بقیه خو کککککککک   د رس یم زنم به اسن را  که بهم  رسش گفم 

 این  رسش رس ن و... 

 

  ،کم میاِن کیفم جا یم مانم،  د را به ،کتش یم  رخانم: 

 ک  رسش ن فکم... 

 

م آرنا   س  ،ککتش را رسی پاهایش یم گذرا  س  قیم به صککورت

 خت   یم هو : 

 

ی تر ...   ک  رِ  ککش یه مر  از یه زن ،ن ت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 632 of 2449 

سن ناشکککککککککککککککیم ، حاکی جوا  یم خا ا یم کنم س لرسنم  را بت 

 هود: 

 

ح یعمی یم گیم هوهرد کککم ز  ح  ک چی

  س اد ح یس: 

 201#پارت

 

 

سن یم کشکککککککککککککککم س خو  ار  ر   ش را از تبلت  ر  ،کککککککککککککککتش بت 

  ،ت را رسی  اغذها یم انماز : 

 

هکککککوهرتح گفکم یه مر ... هکککککوهرت رس اسنقمر خو  یم کککککککککککککککککککک 

شکوش  ککپ ن ککا  نا کنککه س هکککککککککککککککنککا،کککککککککککککککم کککه بککمسنم بککه   خت 

 نکیذار  خار به پاش بر ... 

 

سن یم آسرد:    ،کم را از کیفم بت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 633 of 2449 

 

 ک  ارس رس یم هنا ح

 

 تبلت را به ،ککم یم  رخانم: 

 

ابی براد گفکه... اینجا رس ن ا  کنا 
ی  ک پاها یه  ت 

 

هایم از مرز تت   ی مر ماش به صکککککککککککککککفته تبلت یم  شکککککککککککککککم 

 افکم: 

 

 ک خب این  یهح

 

 ختی ،ایت یم ر،انم: اهار  ان شت
   اش را به تیت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 634 of 2449 

ک کو یاش رس در  کر  ...  را  ککککککککککککککککک ب شککت  از ،ککه ،ککاله که پ ک

ککککککککک  ی از پ ک ی کت رس بم ح من هرچی گشکککککککککککم؛  ت  بایم بهش  ر

ی بکه ایکک الیا، تکاد کو یاه ی شکایم  ر نیور د. ان کار قبکل رفت 

 هدیتش رس پاک کر  ... حم  ا،م  انش ا ... 

 

 م گذاهکم:  ،کم را کنار کیف لوهه   که  ار   ر 

 

 ک یم هنا،کش... 

 

 تبلت را از  ،تش گرفکم: 

 

 ختی  یه  ی صفتات مجازی هم   ون یه رسزی ی  
کککک تیت 

 از معرس  ترین های مجازی بو  ... 

 

نامنظم صککککککککککورتم  ابرسهایش  ر هم رفت س  سرار  به خطوط

 ن ا  کر : 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 635 of 2449 

 

ی ازش  ی کککککککککککککککککککککککککک یم هککککککککککنا،کککککککککک شح ا ن پیس  را توی مجازی  ت 

 ن ستح

 

 202#پارت

 

 

های قرمزی که با ی  ی تر رفکم س به تیت  ،ککککککککککککککککایِت ختی را پایت 

شاسش ز   هم  بو ، ن ا  انماخکم. " پ  کو ش خانوا   

کککت  نککم  ی شککایم هککا برگشکککککککککککککککککت "، " انوش شککایم، سارث  ر

میلیککاری"، " این بککار بککه  ککه بهککانککه ای از ایران یم رس ح "، " 

 قررانیان اس کجا هستنمح "

 

 خر... تیت  آخرش تنم را لرزانم.  آتیت  
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 636 of 2449 

س ککککدر لرزش  ،ککککت هایم بعم هر ا،ککککت   س تر  به  شککککم 

 هکه یم آمم؛ اما اس ،اکت بو ... به رسیم نیاسر ا 

 

کو یش رس برات ک هکار  ی  نمتا از رفقای گرمابه ای شایم  

 لیاد یم کنم... من... 

 

 یم کنم س  رحاه که از میان مخادب هایم بیِ ا،کککککککککککککا
یم مام 

 هسکم، ا امه یم  هم: 

 

 ک برای من، این ماجرا رس ،خت نانیم... 

 

ی  از هککککککککککککککککار  ها را لیامش یم کنم س اس که  ر ،کککککککککککککککاوت به 

 تکاهایم نشسکه ا،ت، بوی تو ی  ب  دو بی یم  ا . 

 

ا رس نک شه تو یح  ا ... ک یه    ی  ی  ت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 637 of 2449 

 لبخنمی یم زنم: 

 

؛ یا ت   ککککککککککککککککککک  یمی خوا  یم بیمی س فر اش هرچی فار یم کمی

 نکیا شح 

 

ی اس را از جا بلنم یم کنم:   صمای ،وِت کت 

 

اش رس یا ت هسکککت... اسن یا ت ها رس،  ی کککککککککککککککککک سه یه  ی  ت 

 بهم یه جوری بر،ونا 

 

صککککککککککککککنمه اس یم انمازد س با  س از کنارد یم گذر . تبلت را رسی 

ان شککککککککککت اهککککککککککار  س هککککککککککسککککککککککت،  شککککککککککم هایم را لکیس یم کنم. 

 نبو ...   یشب.... اتفاق  یشب خوا 

 

ککککککککککککککککککک یه رسز صککککبح بیمار هککککمیم، با هم صککککبتونه خور یم، یهو 

  یمیم که  ی ه هکو  س،ت نماریمح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 638 of 2449 

 

 ،ککککککت رسی  ،کککککککه های صککککککنمه گذاهکککککککم س به  ر  هایش 

 حرکم   ا د: 

 

 اسنهح پاها گفکهح ک  ا،کان من س 

 

 203#پارت

 

 

 ام  صککنمه را به ،کککتش یم  رخانم س اس با حوصککله قوری 

ن را  رسن لیوان را به ،کککِت ل
ُ
یوان ها یم بر  س  ای صککا  ک

 یم گذار : 

 

 ک  ا،کان ب شت  زسج ها،ت... 

 

 لبخنمی یم زنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 639 of 2449 

 

کککککککککککککککککک یه رسز صککبح بیمار هککم،  یم ن سکککم... ن رانم نشککم، زنگ 

ی هم ازد ن رفککککت... از اسن هم نز ، لیککککامکککک ش هم نککککما ، ختی

 رسزا فهکیمد  ی ه  س،کم نمار ... 

 

از  ینککت بر اهکککککککککککککککککت س  رحککاه کککه،کککککککککککککککیمی  ککای را از رسی  ککاب

خانه ی کو ش خارج یم هم،  ر را بست:  ی  آهتی

 

ح  ک س تو چی

 

از کنارد گذهککککت. صککککنمه را به ،کککککتش  رخانمد س اس ی  از 

خانم س ،کککککککککیمی را ،کککککککککطل های خاه را  به ،ککککککککککت  ی رش  ر 

 که آن گذاهت: 

 

، شکر  س،ت  اهتنت اینقمر ح
ر
 ک بعم هش ،ا  زنمب
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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 کنار کیفم بر اهکم:   لوهه   که  ار را از 

 

 منح
ر
 ک رسانشانسیم یا تتلیل گر زنمب

 

ی  م  که رسی مت 
ُ
یم خنم  س هکککککککککککککککک ت های  اکائو را از جیب ک

سن یم آسر :   کثیه کناریش ا،ت، بت 

 

ایناکککه بکککه هردریق  بهم یم فهکوبی توی کککککککککککککککککککککککککککککک جکککالکککب بو ... 

 زنمگیت  ی ناشم رس  س،ت  ارد... 

 

اغذ هدیت شایم  کو ش را لوهکککککککککککککه   که  ار را باز یم کنم س  

د: به ،کتش   یم گت 

 

ا رس من لیما کر د...  ی  ک یه  ی  ت 

 

 لیوان را رسی ،یمی بریم گر انم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ککککککککککککککککککککککککککک امیمسارد ناراحت ن ککککککککککککر که توی این س ککککککککککککعیت اسممی 

 ... احککا  تا فر ا تکود م شه. اینجا 

 

 204#پارت

 

 

 اغذها را از  ،ککککککککککککککککم یم گت  .  ،ککککککککککککککککت  راز یم کنم س ی  از 

 % را نشان یم  هم، بر یم  ارد: 80ئوهابی که ش مت اکا

 

 ک از  فت  پاها اینا رس بر اهتیمح

 

بککه  ککاکککائوهککای جلککم مشککککککککککککککک  اهککککککککککککککککار  یم زنم. بککا خنککم  ی  از 

  اکائوها را بر یم  ار : 
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کککک م ه فق  پاها از این  اکائوها یم خور ح هایم اسن از خونه 

 من بریم  اهکه... 

 

ش ن اهم اس از با ی  اغذ  ر  ،کککککککککتهکککککککککانه ای با  انماخکم س 

 یم کنم: 

 

ی از اسنجا یم  یمی فرس ر  ار ...  اکائوها رس مشت  ک پمرد، هت 

 خریم. 

 

  د را با لذت تکان  ا د: 

 

 بیاریم... فوق العا   هستنم... ک پیس برای منم 

 

  اغذ را رسی  اغذهای  ی ر یم گذار : 

 

 د... ک فر ا برای افککاحیه که اسممی، یه جعبه میار 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 643 of 2449 

 

  شم هایم گشا  یم هو : 

 

 ک فار یم کر د، حا  حا  قرار ن ست ختی بمیم... 

 

 ان شت اهار  اش را رسی قسکم  از نوهکه ها یم گذار : 

 

ی رسزی هسکم... این قسکِت کککک  راح  نم ،اله من کظر هک ت 

 شمد ،وءل شینه... 

 

 ن ا  به مست  ان شتش یم انمازد: 

 ک نامشخصها 
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 یم گر   س صا  یم نشینم: یش بر   جا

 

ح  ک چی ازد مخقی یم کمی

 

 کیفم را رسی پاهایم یم گذارد س قلمی از  ای را یم خورد: 

 

اث پمر  پ ها نمار . سار  ماجرا ک این ،وء ل شنه ررظ به مت 

 نانیکش بهت  ... 

 

ابرسبی با  یم انماز ،  هان باز یم کنم تا حرسی بزنم که از جا 

 بلنم یم هود: 

 

 ک ان ار حرِ  خا  نماهتیم... 

 

 اس هم یم ایسکم. لیوان  ای را رسی ،یمی یم گذارد. 
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 ک  را یم خوا،کم اینو نشونت بمد... 

 

َپش تبلت را بریم  ار  س هکککککک ت  
ُ
ر  هانش را به گوهکککککه ی ل

 یم فر،کم: 

 

 ک اینقمر قسم س آیه  ا نم، نشم برات بفر،کم... 

 

 ِپیل یم کنم: سار  گالری یم هو  س رسی فیلا 

 . ی  ک اینو با قت ببت 

 . 

تبلت را به  ،کککککککککم یم  هم س هکان لتظه صککککککککمای زنگ بلنم 

 یم هو : 

 ک برد  رس باز کنم... 
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سن یم به صکککککککککککککککفته تبلت ن ا  یم کنم. شایم  بت 
 بزرا از اتاس 

ی مج کککر  آیم س  ر  ،کککتش یش پاکت ،کککفیم ا،کککت. نز یش مت 

ی  ی ب دیم که هکان لتظه رسی زمت  ی  یم افکم.  یم هو  تا  ت 

 

 یم کنم تا به آنهابی که ادرا  اس را گرفکه 
صکککککککککککککککفته را بزرگت 

انم ن ا  کنم که توجه اد به پاکت جلب یم هکککککککککککککککو .   رهای 

سن  افکا   ا،ت...   ،که هم  از پاکت بت 

 

به ،کت صنمه یم رسد س رسیش یم نشینم با صمای بسکه 

 همِن  ر، صمایم را با  یم برد: 

 

 ،تحک این هکون   رها

 

تا خوا،ککککککککککککککککم  د را به شقب ب رخانم، ن اهم به زبی که  ر 

ی  ی پاکت هکککککککککککم ، یم افکم... به هکت 
فیلم، مشکککککککککککغوِ  بر اهکککککککککککت 

 راحم    رها را بر اهت. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 647 of 2449 

 

ی های پاهکککککککککککککککنه بلنِم تت   اش ن ا  یم کنم س  با تعجب به لوتت 

صککککککککککککککورب  که میان حجم شظیا از فرهای ریز  رهککککککککککککککت، گم 

 هم  ا،ت... 

 

 ِ  صنمه یم گذارد س به شقب یم  رخم: یه گا ،ت رسی تا

 ک فهکیمیم این خانم کیهح

 

 ن اهم به جای اس، زبی را یم بینم... 

 شم های  رهِت تت   اش س موهابی که با های یت صورب   

  ر صورتش ریخکه هم  ا،ت. 

 

ی را یم بینم. تبلت را  از جا بلنم یم هود س پشت بنمش، امت 

 کنار یم گذارد: 

 .. ک ، د. 
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ی، ل بخنم بزرا س  نمان نکای زن تا  رخشش به ،کت امت 

 ا امه  ار ... 

 

ی کر   به ،کککککت اس  کیفم را رسی  سهککککم یم انمازد س شزد رفت 

 یم رسد: 

 

 ک فیلم رس براد نا توبی بفر،م  جمیح

 

 هانه ی زن را لکیس یم کنم: 

 

ی لطفا...   ک بشت 

 

 اهم زن رسی صککککککنمه که قب  جای من بو  ، یم نشککککککینم س ن

 از رس ی ،اتن  مش  اش جما نا هو . 
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هککککمت زیبای ش با آن موها س ت پ تت   اش، توجه هر ُجنبم  

 ای را جلب یم کنم. 

 

د:  ی، ن ا  از زن یم گت   با  فه ی امت 

 ک نک شهح

 

 207#پارت

 

لبخنمی یم زنم س جلِم هککککککککککک ب  که خور   ا،ککککککککککت را لوله یم 

 کنم: 

 

ا فر،کم، رسی قسم خور د نفر،کا د... کککککککککککککککک اگه یم هم یم 

 قسم حسا،م بمجور... 

 

 حم  آن زن به من ، د نار ا تاز  یا د آمم... 
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 به ،کت  ر یم رسد س اس  ر را باز یم کنم: 

 

 ک ب شت  یم مونمی... 

 

 زیبابی 
ی ی تو س اس یم مانمدح بت   بت 

ابرسبی با  یم انمازد. ب شکککت 

ناجذا ،  خر  بازی ها اس  س توح فار کر   ا،ککککککککککککت، این مسکککککککککککک

 جکاسد یم کنمحکن

 

 خارج یم هود. پ ک د بی را ن ا  یم کنم: 
 از  فت 

 

.... فر ا سقت نمارد که  ککککککک هک ت ها رس براد بفر،تیم به  فت 

 افککاحیه بیاد. 

 

لبخنککمش ب شکککککککککککککککت  هککککککککککککککککم  ا،ککککککککککککککککت. آن زن، گو  لبخنککم اس را 

 خور  ح 
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تصکککککککککککککککور  حککا قرار ا،ککککککککککککککککت حا   سنفر  رنگ بازی کننما به

 مد... نه اد یم خناحکقا

 

صکککمای  ینگ آ،کککانسکککور را یم هکککنود. اهکککار  ای به پ ک یم 

 زنم: 

 

 ک  ر هر حا ، مبارکه س این حرفابی که قرار  بشندیم  ی ه... 

 

یم  رخم س هکان لتظه با مر ی ،کککککککینه به ،کککککککینه یم هککککککود. 

ی را  هر سمان یش قمد شقب یم رسیم. صککککمای خنم  ی امت 

  هنود. مر  رس به رسیم یمهکرا  با 

 

 ک هک شه  یر یم ر  سه به موق .... 

 

 مر  از با ی هانه اد َ یک یم کشم: 
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کککککککککککککککککککککک به خما ا،ککککککانسککککککور اینجا هم مثل خونه ات باهککککککه،  ی ه 

 نکیاد.. 

 

بریم گر د سن اهش یم کنم. تایه به قا   ر با  ،کککککککککککت هابی 

 که  ر ،ینه جک  هم ، لبخنم یم زنم: 

 

 ش، غر نزن. ک  س دبقه   هک

 

 

 ح ریمی +لز 

 _نه جنا   گر  . 

 +م ه زیر زنای زنمان نبو یح 

 . ی ی بهم تجاسز کتی  _ اسنا میخوا،ت 

موهامو  نگ ز  س  مو جلوی خشککککککاش گرفت که هکککککوکه 

 همد. 
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+اگر میخوای جونککت  ر امککان بکونککه ثککابککت کن کککه شککاهکککککککککککککککم 

 مر ابی منو   حا  بیار ا 

 

ی کشیم س با یه حرکت..   �🔞🔤�زیپشو پایت 

https://t.me/+bYG4tNbBw0E4NGQ0 

 

 208#پارت

 

 

خو د را کنار یم کشککککککم س صککککککمای " خماحافظم" را خو  یم 

هکککککنو  که با صکککککمای بلنمی " خمان ه  ارت باهکککککه" ای نثارد 

 یم کنم. 

 

هر سهکککان را هنوز ،کککوار آ،کککانسکککور نشکککم  اد که گفککان گرد 

م که  م صکککککمای بلنم، احوا  لر  یم کننیم هکککککنود. آنقمر با

 مانم ، کو ه با بی ختی  ار هو ... 
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ی یم هککککککککود.  با فاری که  رگت  آن فیلم ا،ککککککککت، ،ککککککککوار ماهککککککککت 

قو   ا   اد امرسز  ی بککه مککا رد بزنم؛ امککا بککا این صکککککککککککککککورِت 

 آش س  ش  ر یش قمیم خانه هم، نبایم برسد... 

 

ی هپشت  راش ق ابی که از  ل  رمز توقه یم کنم س به ماهت 

 رکت هستنم، ن ا  یم انمازد... مخاله  ر حا  ح

 

ی زبی را  کککت، شایس هک ت   ر تکککاد ل سکککککککککککککککککت  ککارکنککان آن  ر

 نمیم  بو د. 

 

جمیم به نظرد یم آمم. موهای فر ار لوش  ارش ب شکککککککککککککککت  از 

هکه توجه اد را جلب یم کر ، شینش  س یش آن هم س،کککککک  

کت ب شت    یع جلو   هم.  آ د را مکعجب یم کنم تا دبی ر
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ی  به ،کککککککککککککت خانه ی نت   یم رسد تا از حا  خدبشککککککککککککان مطکت 

 هم. ممب  ،ت که خ  مدرایلش خاموش ا،ت... 

 

نز یش امکتانات مسککر پ ش بو  س اس ،وا   اسی نماهت، 

 خییل 
ر
ی خن  ککککککککککککککش  ر شت  فار معلم خصکککککککککککککککو  بو دا پ ک

 باهوش ا،ت. 

 

 رس،کاهای کو ش کرج بو .  خانه اش  ر ی  از 

 

به آن جا رفکه اد. س کککککککککککککککعیت خانه س زنمگ ش معکوه    قب

،ککککککککت، هک شککککککککه خما هم یم گفت " خما رس هککککککککار که آ  س 

 برق  اریم  اقل" 

 

 ب شت  از یش ،اشت دو  یم کشم تا به آنجا بر،م. 

ی پ ،کککککتیش ها به ،ککککککت  ی لیا   هکککککمد س با بر اهکککککت  از ماهکککککت 

 ،اشت  ر را  بو د. خانه اش رفکم. یش 
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ی نشکککککم. پ ،کککککتیش ها را ا نوِی  لیم  ر خانه را ب ز د؛ اما ختی

کنار پایم گذاهکککککککککککککم س مشککککککککککککغو  تکا  با اس هککککککککککککمد. خاموش 

 بو .... 

 

ب ه ها با توپ  نم تیاه هککککککان مشککککککغوِ  فوتبا  بو نم س آن 

 نم زبی که مقابل  رخانه هککان جک  هککم  انم، مماد ن اهم 

 یم کر نم. 

 

 209#پارت

 

د س ن ککاهم از متکدیککات  ،ککککککککککککککککم را  سرککار  رسی زنککگ یم گککذار 

،ککککککککککتیش جما نا هککککککککککو . صککککککککککمای اذاِن مسککککککککککجم به  اخِل پ  

 گوهم یم ر،م، نت   رسی نکاز خوانمن، حسا  بو ... 
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د که   کر صکککککککککا  یم کنم س پ ،کککککککککتیش ها را به  ،کککککککککت یم گت 

هکان لتظه صککککککمای جیغ یم هککککککنود. هککککککباهتش حم  ز بی 

 ،ت. خو ش بو ... 

 

ی را باز کر   س س پ ،کککککککککت یش ها را رسی صکککککککککنمه یم  ر ماهکککککککککت 

یِپ زیرین مانکدیم را باز یم کنم س گو ر را آنجا قرار گذارد. ز 

 یم  هم. امن ترین جای مانکدیم هکان جا،ت. 

 

 ،کککککککککککککککت رسی آجرهای خانه یم گذارد س با ن ا  به زن ها،  

پاهککنه ی کفشککم را رسی قسکککم  از آن، متکم یم کنم. امرسز 

، کفش هابی که پاهککککککک
نه ،کککککککه ،کککککککانم   اهککککککت را به دور اتفاس 

نه    ،ککککککانم  ها لوهککککککیمد. خما یم  انسککککککت که جای آن پاهکککککک

  ه  ر انکظارد ا،ت که از قبل آمم  اد یم کر ... 

 

که  ،ککککککککککم را رسی  یوار کوتاِ  خانه یم گذارد س تنم را  ام  

رسی  یوار یم کشم. رسی قسکِت که  یوار یم نشینم س یم 

 خم تا به تکاها یان ن ا  کنم.  ر 
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کککککککک ب ه ها بی  زن ها حا  بتثشکککککککککان  ر مور  من ا،کککککککککت... پ ک

  زبی از 
ی خیا  توپ بازیشکککککککککککان هکککککککککککم  انم، مهیا تر از با  رفت 

  یوار خانه ی ک ، م ر هستح

 

بککا لوزخنککم  د را بریم گر انم س بککه زیر پککایم ن ککا  یم انککمازد، 

ز ،ککککککککککککککطل ها، قرار  نم ُبشککککککککککککککاه س باغ ه ای که با فاصککککککککککککککله ا

  ار ... 

 

 از یم کنم س که  س  ،کم را رسی  یوار یم گذارد. را  ر پایم 

د س رسی آن ُبشکککککاه بزرا یم لرد س با لق  که یم  نف ککککک یم گت 

زنم،  شکککککم هایم از تر  گشکککککا  یم هکککککو ،   یکککک  خو د را به 

 را ی که با میله آهمی نز یش  ر خانه نصککککب هککککم  ا،ککککت، 

 یم ر،انم. 
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هککککککککککو ، پایم را عبه های  وبی که خیالم راحت یم از بو ن ج

 گذارد س به ادرا  ن ا  کوتا  یم با ا،کککککککککککککککت   رسیشکککککککککککککککان یم

 انمازد. 

 

ِل قلیابی 
ُ
ل ق
ُ
صککمای جیغ نت   قط  هککم  ا،ککت س به جایش ق

 را یم هنود که نا  انم، ختی سجوِ   ه مر ی را یم  ا . 

 

 210#پارت

 

 

شککککککککککککککانم کِه پایم را کفش پای را،ککککککککککککککم را  ر یم آسرد س با ان 

 از فشار لریمنم،  ر  گرفکه بو . لکیس یم کنم، 

 

 ک خالهههه... 
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 د را به ادرا   رخانمد س با تعجب مست  باغ ه را  نبا  

 کر د. 

 ک خاله اینجا... 

 

 یم انمازد س با بی حوا  یم لوهکککککش تا 
ی کفشککککم را رسی زمت 

  نبا  مست  صما باهم. 

... ک خاله این سر ،کت    ،تشوبی

 

کککک  ن اهم که به  ،کککککتشکککککوبی یم ر،کککککم،   ،کککککت های کو ش پ ک

ینم. خو ش را از قسکککککککککککت لنجر  ی  ،ککککککککککتشککککککککککوبی نت   را یم ب

 اسیزان کر   ا،ت... 

 

 ک اسنجا  یکار یم کمی توح

 

 خو ش را به ،خم  با  یم کشم: 
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کککککککککککککککککککککککک  اهککککککککککم توی کو ه بازی یم کر د، مامان صکککککککککما کر ؛ بیا 

، قفل    ر باز خرا  هم... خونه، رفکم  ،تشوبی

 

 : ُ فت قفل را باز یم کنمبا  ،ت های یخ ز   اد، 

 ک مامانت با ب توی خونه ،تح

 

ی یم اسر :    ،ت هایش را پایت 

ککککککککککککککککک نمیمد ب بیا  خونکون... از لنجر  ی اینجا ر  نا همد، 

 هجیمد مامان جیغ کشیما 

 

 ر را به ،کککککت خو د یم کشککککم س با فشککککاری باز یم هککککو . تلو 

سن یم آیم. تلو خ  وران شقب یم رسد س اس بت 

 

 212#پارت
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 ک بریم ل ش مامان... 

 

د.  شکککم  تا خوا،کککت از جلدیم ر  هکککو ، مچ  ،کککتش را یم گت 

های آبی رن ش میان لو،ککککککککککت تت   اش، جلب توجه یم کنم. 

 س،کککککت  اهککککککمی س هکککککمیما ،کککککاکت ا،کککککت...  م حر  س  ائم 

 الگریه... 

 

 کنم: زیپ جیب مانکدیم را باز یم  

 

سن نکیای ی من یم هککککیمی س بت  ی توی ماهککککت  ...  نم تا کککککککککککککککککککک مت 

اهکککککککککککککککایکککه. پ ،کککککککککککککککتیکککش توی مکککاهکککککککککککککککینکککه ککککه  اخکککل یا  ش لت 

 فهکیمیح

 

 با اخم ،وئیچ را پیس یم زنم: 

 

 ک مامانم ماکارابی گذاهکه... 
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 مچ  ،تش را ب شت  فشار یم  هم: 

 

ککککککککککککککککککککک حرفکو گوش کن، سگرنه برات اسن فوتبا   ،ککککککم  رس نا 

 . خرد ها.. 

 

جک  خو ش را شقب یم کشکککم س با  ،کککت هابی که  ر ،کککینه 

 هم ، ن اهم یم کنم: 

 

 ک یم خواد برد ل ش مامانم... 

 

د س   یم کشککککم س از پشککککت، یقه ی لبا  قرمزش را یم گت 
هوسی

 رحاه که  ،کم را رسی  هانش یم گذارد به ،کت  ر خانه 

 یم رسد. 
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سن یم انما زد. ،وئیچ را  ر هوا  ر را باز کر   س تقریبا اس را بت 

 برایش لرتا  یم کنم: 

 

ی     که پشت  ته، اسن ماهینکه...  ،فیمک ماهت 

 

 به ،کت  ر که یم آیم،  شم غر  ای یم رسد: 

 ک چی یم خوایح

 

  ،تش را رسی  ،ک ت    ر یم گذار : 

 ...  ک ماکارابی

 

 213#پارت

 

 

 که  ،کم را رسی   ک لش یم گذارد: 
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 ک خمایا منو باش... 

 

ل یم  هم: اس  
ُ
 را به شقب ه

 ... ی  ک ن ا  منو یا،ت 

 

،ککککککککککوئیچ را  رسن ان شکککککککککت اهککککککککککار  اش فرس یم  ی رسیحلقه 

 بر : 

 

اهایکو بخورد... بیای ها... من  ر   ارد خاله...   ک تا لت 

 

لبخنمی یم زنم س از میاِن  ر ن سکککککککککککککه هککککککککککککم ، مشککککککککککککتش را به 

 مشکم یم کدرم: 

 

ی بیارد...   ک یم خوا،کم فاش رس پایت 
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 هایم گشا  یم هو :  شم 

 

 من تو یح میمی هکا... ک بعما این حرفهای زهتت رس به 

 

  ر را که یم بنمد، صمای نت   را یم هنود: 

 ک خانم هایبا... 

 

 فت  ر را  ر،ککککککککککت جا یم انمازد س به ،کککککککککککت اس یم  رخم. 

مسککککت  ن اهم از رسی موهای هککککلخکه اش تا قرمزی گونه اش 

 ا امه  ار . 

 

 ک کیه اسن توح

 

 گر  ی رس ی را متکم یم کنم: 

 ک هی ک ... بخما... 
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 مرا به هکککککککش یم انماز . مسکککککککت  
ی لکنت زرانش، ب شکککککککت  با هکت 

کوتا  تا ر،کککککککککیمن به پله را یط یم کنم س اس با آن  مپابی های 

ی یم آیم.   پ ،تی  از پله ها پایت 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک تو رس خما خانم هککککککککککککککایبا... تاز  آرسمش کر مااا... ل ش 

 سایه ها زهکههک

 

سن یم آسرد  س با  ،ت آزا د مچ گوهیم را از جیب لبا،م بت 

د:    ،ت اس را یم گت 

 

کککککککککککککککککککک من خرد نت  ح خرح سا،ککککه چی باز پاهککککم  اسمم  خونتح 

نانه قلیونش رس جا گذاهکککککککککککککککهح یا هککککککککککککککورتش جا مونم  رسی 

 دنا ح
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 با خجالت رس ی را جلو یم کشم: 

 ک نه فق ... 

 

د که هکان لتظه اس را یم بینم. از قا    هکار  پل یس را یم گت 

  هو  س ،ی ار را از ل ش جما یم کنم: آهمی  ر خارج یم

 ک به به خانم سکیِل ما... 

 

 لوزخنمی یم زنم س گو ر را به گوهم یم  سبانم: 

 

 ک الو ، د... ببخشیم یه آقابی با زسر سار  خونکون هم 

 

 قمد های اس که تنم یم هو ، شقب یم رسد: 

 رس یا  اهت کنیم... ک آ ر  
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ی لرت یم  کنم س با صکککمای شررم  ،کککی ارش را با حر  به زمت 

 ر پشت خ  تنم تنم حر  هایش را یم زنم: اش، مامو 

 ک بریم یه جابی مخقی هیم... 

 

  ،تش که  راز یم هو   ر اتاق  ل  مخاله را باز یم کنم: 

کککککککککککککککککککک مخقی چی بشکککککمح زس  جک  کنیم بیاییم تا ناشکککککککش این 

 رس... ان ل 

 

 نت    ،کککککککککککت  سر هککککککککککککم مر  یم انماز  س من گو ر را پشکککککککککککت

 پشم  لرت یم کنم: 

 

 ک تن لشت رس اسر ی اینجا که چی بشهح

 

ره ای به زانوی نت   یم زنم:   با پایش کی

 

 ک تو اسممی اینجا چی بشهح
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ی یم ر،انم:    ،کم را از پشت به ککا  گاد به گاد یا،ت 

 

 ک به رفیقم   بزنم... 

 

 ،ککککت اس را یم کشککککم س  رحاه که ،ککککیع  ر لوهککککیمن نت   مچ 

  ار ، حر  پل یس را ل ش یم کشم:   مپابی هایش

 

 ک بیا برس تا پل یس نیومم ... 

 

د س اس با اخم  ،ککت  ککا  را به ،ککخم  میان  س  ،کککم یم گت 

 های نت   را از خو ش جما یم کنم: 

 

با  ککک از ب تا حا  این زِن من که از صم فر، ی بوی لیاز میم 

 حتوبی که بوی شطرت  ل  ا گا  رس بر یم  ار ، رفیم هم 

 لوزخنمی یم زنم: 
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ت  ،ی ار منو سر  ار بیار... 
َ
 ک ن

 

اس کککه " شکککککککککککککککم گدیککان " بککه ،ککککککککککککککککککت خککانککه یم رس  را بککا ن کا   

 مسخر  ای تکاها یم کنم: 

ح  ک زنم زنم  یه را  انماخم 

 

 ایسکم: با خر  به من یم ر،م س ،ینه ،ینه اد یم 

 ک به تو  ه جغلهح

 

 215#پارت

 

 

ِفرزی تکاد، جعبه ،ککککککککککی ار را  ،ککککککککککتش که جلو یم آیم، نت   با 

 وی اس یم گت  : جل
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 ک بفرماییم آقا

 

با  شککککککککم غر  به  ،ککککککککت های لرزان نت   ن ا  یم کنم س هکان 

 لتظه صمای زنگ خانه بلنم یم هو . 

 

 لبخنمی یم زنم س  ،ت هایم را جلو یم آسرد: 

 ی... ک ای سا

 

 اهار  ای به  ر خانه یم کنم: 

 ک زس  نر،یمنح

 

 که نت  
ر
م، ،کککککککککی ار  از  ،کککککککککتش یم به صکککککککککورتش یم زن با  ن 

 افکم: 

 ک خما مرگم بم ... خانم هایبا... 
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 با پایم جعبه ،ی ار را به  اخل حیاط لرت یم کنم: 

ی کشیمی...   ک این آخرین ،ی ارت بو  که  د رفت 

 

تنم را شقب یم کشکککککم. نت   با   ،کککککتش را جلوتر یم آسر  س من

 یم کشم:   ،ت های بی قمرتش، لبا   اس را به مشت

 ک بخما  ،تت رسش بلنم هه ها... 

 

تا خوا،کککککککککککککت ا امه ی حرفش را بزنم، مر ی رس ی اس را یم 

 کشم: 

ح هاح  ک سگرنه چی

 

 ککککه بکککه  ،کککککککککککککککتش یم 
ر
کککککا  را کنکککاری لرت یم کنم س بکککا  ن 

ره های  ر ب شت  یم   هو . انمازد، کی

 ک ازت  سرار  هکایت یم کنم... 

 

 
ُ
 ل یم  هم: با اخم های  رهم، مرا به شقب ه
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 ک باش کنار بذار با  بیا ... زن خو مه.. 

 

 موهای نت   را یم گت   س صمای جیغ اس را  ر یم آسر : 

 ک  خت   ی شفریکه... 

 

مرا یم گفککککت... هکککککه خککککانوا   ی پککککمریم مرا " شفریکککککه" یم 

ها انکظاری نماهککککککککککککککککم... ان ار " شفریکه " خوانمنم. از غریبه 

  هکه، برایم دبییع ،ت. 
ی  گفت 

 

با صککمای جیغ  سرار  ی نت  ، صککمای مامورها بلنم یم هککو . 

 جلوتر یم رسد س  نمان هایم را رسی هم یم ،ابم. 

 

خم هککککم  ا،ککککت تا گر ِن نت   را ب ت   که زس تر از اس، گازی از 

د س هکان لتظه، صککککک مای لریمن مامورها  هکککککانه اش یم گت 

 به  اخل حیاط را یم هنود. 
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ا  ،کککککت رسی مرکز  ر  یم گ ،کککککیع  ار   ذار  س با فتش س نا ی

تکککا مرا از جلوی نت   کنکککار بزنکککم.  نکککمان هکککایم را رسی لکککب یم 

 فشارد: 

 ک گکشو برس اسن سر لنمهور... 

 

 ،کککککککککت به  کر یم هکککککککککو  تا  کررنمش را  ر بیاسر  که ماموری 

ره ای به زانوی اس یم زنم.   سپله را یم لر  س   با که پایش کی

 

ی را یم کنم که صککککککککککککمای فریاِ  یا،کککککککککککک  یم  رخم تا به نت   ن ا  ت 

هککککککنود، مماد" مامان" یم گدیم. ی  از مامورها مسککککککت  ن اهم 

ی را نر،یم  به ما، یم گت   س به  ،ِت  را  نبا  یم کنم س یا،ت 

 ی   ی ر یم  هم. 

 

  ،ت رسی    نت   یم گذارد: 
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ل قلیون را  بنماز ح آر  
ُ
ل ق
ُ
ککککککککککککککک راهش میمی توی خونت تا ق

 نت  ح

 

 216ت#پار 

 

 

 ک بخما... گفت... 

 با  فه اش،  لم یم ،وز : 

 ک نا خوا  تو یح بمی، پاهو برس  اخل... 

 

 ،ککت زیر بازسیش یم انمازد س از کنار مامور زبی که ،ککیع  ر 

  کش کر ن  ار  با بی توج  یم گذرد. 

 

 اد یم زنم س ،کککککککککککککککوزِن   ر  بی مقممه 
م خانه زیر بیمی

َ
بوی ن

تم  رهم یم رس  س اس را رسی تخت سار   د یم هککککککککو . صککککککککور 
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ر ، یم کو   ککککککه انکهکککککای پکککککذیرابی  ر  س  اغکککککانش قرار  ا

 ِنشانم: 

 

ی تا آ  بیارد. اسن ب ه بی ار  اد تر،ونمی تو...   ک بشت 

 

زن مامور ،کککککککککککککککیع  ار  تا رس ی نت   را مرتب کنم. با اخم به 

 مامور ن ا  یم کنم: 

 

 ه یا حالشحک ا ن ساقعا برای هکا، حجاِ  نت   مهک

 

خو ش را شقب یم کشککککککککککککم س اس هم با اخم های  رهم به من 

 یم تدپیم: 

 

ح ک ا بت رس حفظ کن،   را  ا  یم زبی

 

 نت    ،کم را لکیس یم کنم: 
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 ک لییل جان... 

 

  ان شکان اس را لکیس یم کنم: 

 

د یکککککه سقکککککت  کککککککککککککککککککککککککککککک برد شبکککککای اخونکککککم  کو کککککه رس قرض ب ت 

 مامورهای هکا تتریش نشنا 

 

 شکککت اهککککار  اش را تهمیم سار جلدیم یم هککککو  س اناز جا بلنم 

 تکان یم  هم: 

 

د،  س،ککککککککککککککت نمارد به  ی به مامور ککککککککککککککککککککککککککککک خانم متت  خادر توهت 

د. لطفا رشایت کنیم...   قانون، هکا رس هم به پا، ا  بتی

 

 217#پارت
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لوزخنمی یم زنم س اس  ،کم را متکم تر لکیس یم کنم. نف  

خانه یم رسد.  ی د س به ،کت آهتی  یم گت 

 

بوی بِم ،ککککککطل آهککککککغاه لرهککککککم ،   ر د را تشککککککمیم یم کنم. 

خانه ی یش  ر  نم خانه، ک ی و ش ا،کککککککککت که با آنقمر آهکککککککککتی

 نیم  ر  هم یم توانسکم هکه س،ایل را زیر بغل بزنم. 

 

لیوان را بریم  ارد س هکککککککککککت  آ  را باز یم کنم. قبل بر ن لیواِن 

خان ی ه خارج آ ، اس اع  آهفکه اد را ،امان یم  هم س از آهتی

 یم هود. 

 

 لیوان آ  را به  ،ت اس یم  هم: 

ی نت  ح
 ک بهت 

 

  آیم: متمور میاِن ،وا  بعمیم یم

 ک  بهت   با ما بیایم... 
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د:   لیوان آ  را از  ،ت اس یم گت 

 

ی بیا ، یه  م حالش جا اسمم،  ککککککککککک میارمش... لطفا بذاریم یا،ت 

 پا، ا  متل رس بلمد. خو د میارمش... 

 

 :  ی تکان یم  هم 

 ک زیا  دو بی نشه... 

ان شککککککککککککککککان  ،ککککککککککککککککم را از خطوط جما کر د س به شایس هابی 

 ر،انمد که یا شان را  ر میاِن ککا  قانون جا  ا   بو د. 

 

هکککککان قکککانوبی ککککه یم گفککککت؛ مکککا بکککایکککم دبِم مکککا   ی ف ن س 

ک  ی ِبسککار، کنار هم تا ابم باهککیم. تودد که آ ِد  سر ز ن  تبضک

 ...  قانوبی
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هککای خککادرات  پککانککم س ی  از دبقککه م اس را  ر ن ککاهم، لبخنکک

  ،کم پاکت ،ی ار را دلب کر . 

 

با خو  ار قرمز رسی پاکِت ،کککککککککفیم نوهکککککککککه بو  " هرسقت به 

این جعبککککه ن ککککا  کر ی بککککایککککم منم کنککککارت بککککاهکککککککککککککککما سگرنککککه ب 

 حوا،ش به  فه های  بعم هر لوکت باههح "

 

 ان شککککککت اهککککککار  اد را رسی جوهر پخش هککککککم  یم کشککککککم س یم

کیفم یم انمازد س لیواِن  ای را به لبم خنمد. پاکت را انکهای  

 نز یش یم کنم. 

 

ی من هک شه مکعقمد که این  ستا هکو  س،ت  ** "   ککککککککککککک ببت 

  ارن... 

 

 ،ت که با هم  ر بر  گت  کر   انم. 
 اهار  اش به مر  س زبی

 ک  ه ررظ  ار ح اص  ژانرش شاهقانه ن ست... 
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سن ب ریجش را از کیه مخصوصش ،ت  راز یم کنم س  سر  ت 

 یم آسر . ان شکان  ،کم را رسی موهای گرره یم کشم: 

 ک نک شه بیاریکش خونه خو مونح

 

اخا یم کنکککم س نز یکککش تر یم آیکککم. بکککالشکککککککککککککککککِت زیر  د را بکککه 

 ،کت خو ش یم کشم: 

 

 ک ما خونه ن ستیم. دهورا امشب میا  یم برتش... 

 

 گرره را با  یم  برد: 

 

 تحک خوه ل ن س

 

ی را نز یش  شک  ش یم بر :  سررت 
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 ک تو خوه ل تری... 

 

یم خنمد س بیمی گرره را به بیمی اد یم  سککککبانم س با صککککمای " 

 میو" ناله سارش یم لر،م: 

 

 ک گفم  تاز  ب ه  ار هم ح

 

 218#پارت

 

 

ی یم گذار  س حلقه ی زسد را  ان شکان  ،تش را جلوی  سررت 

 یم  رخانم: 

 

هاه... مریضه فع  ل ش   ک ار ؛ اما  ون ب ه اش ی   امتی

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 684 of 2449 

گرره را رسی ،ککینه اد یم گذارد س با کنت   صککمای تلدیزیون را 

  م یم کنم. 

 

 د را به ،ککککککککت اس یم  رخانم س موهابی که رسی صکککککککورتش 

 یم آممنم را شقب یم فر،کم: 

 

 ک  نم هبه نخوابیمی... 

 

ی را بککه ،کککککککککککککککککم یم   یم خور  س صکککککککککککککککفتککه نکککایش  سررت 
تکککابی

  رخانم: 

 

 ک خوه له نهح

 

شایس ن کککا  یم کنم. لبخنکککم  نکککمان نککککابی ککککه بکککا بکککا بر ن بکککه 

 گرره ز   اد را هکار کر   ا،ت. 
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 ک شکا،ش خوه له... 

 

 ملتفه ای که میان پایش گت  کر   را باز یم کنم: 

 ک ،وژ  قشن ت  ... 

 

ی را   ککم یم کنم تا رسی تخت بجشکککککککککینم. اتاق هکککککککککصکککککککککت مت 

 تا به شایس بر اریش بر،م.  برای یش رسز اجار  کر   بو  

 

 به آیینه ای که رس به رسیکان قرار گرفکه، ن ا  یم کنم: 

 ... ی  ک موهات رس ببت 

 

ی را به  ،ت  ی رش یم  هم:   به ایینه ن ا  یم کنم.  سررت 

 ک ناراحم  که اسممیح
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ی را لکیس یم گرره  را رسی پاهایم یم گذارد س صکککککککککککککککفته  سررت 

 زنم: کنم. شایس ها را ی  ی  جلو یم 

 

از ...   ک خو مم  ار  اهکم. ی  از هم  انش اهیاد توی هت 

 

د:  ی را با  یم آسرد س به ،کت آیینه یم گت    سررت 

 

 ک از این شاسا  س،ت  ارد.. 

 

 219#پارت

 

 

رهنه اش میان آغوهکککککم  ش را شقب یم آسر  س نیم تنه ی ب

ره ای به پای گرره، غرغری یم کنم:   جا یم گت   س با کی

 و گرفکه فسقیل...   جا منک نیومم
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ی را کا یم کنم س اس  ر حاه که موهایم را رسی هکککککککککککککککانه   سررت 

 اد یم ریز : 

 

کککککککککککککککککککک هکککککونه هات لخکه... اگه یه سقت بذاری لرسفت، بقیه یه 

 ...  زری یم زنن، غصه  ارش م  ر

 

ی ن اهش یم کنم: لبخنم ی  سررت   ی یم زنم س از پایت 

 ک قلِب من... 

 

 ر،م:  نه اد تا ،یبش گلدیم یمان شکان  ،تش از زیر  ا

 

 ک بغضت رس ب و، یم هنود... 
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ی ن ا  یم کنم س اس  رحاه که مسکککککککت    ان شککککککککانش  به  سررت 

به گونه اد یم ر،ککم، مجبورد، به تو ککیح  ررار  ی غصککه ای 

 ل ش اس، از یا  رفکه ا،ت... را یم کنم که 

 

ی را یم هنو .   صمای  یش  سررت 

 

ی را از  ،ککککککککککککککککم یم گت   م شقب یم   س گرره را از رسی پای سررت 

 فر،کم: 

 

ککککککککککککک یم گم ب و... یعمی از تهش به اسلش بر  تا پمر اسن غصه 

 رس  ر بیارد... 

 

 که  س  ،کم را  س در  صورتش یم گذارد: 

 

 ادرا  ب رخیم... ک پاهو لبا  بپوش، بریم این 
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 که  ،ت را،کم را از بیمی اش به لب هایش یم ر،انم: 

 ک  را شزیزدح 

 

ی یم برد س ل شابی اد را به صورتش یم  سبانم:     د را پایت 

 

ح یه رسز صبح که  کککک یه  ی رسزا می م، اگه فراموهم کمی چی

، ِببیمی ن سککککم...  نه، جکعه های تعطیلیت   ظهر بیمار ر

 که اص  بو دح  بعمش یا ت بر 

 

 مشکم را باز یم کنم: 

 

ی اخهح  ک غل  ا اسی کر د... من س یا ت رفت 

 

ن  ،ککککتش را از میان فضککککای خاه ان شککککانم شبور یم شککککاان 

  هم. 
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نانم اتفاقاتکان هکینطور ،ککککککککککککککککا   از میان ان شککککککککککککککککانکان ر  

هکککککو ح اس از  ،ککککککم بیوفکم... بخما که هکککککاسککککککمی ،کککککت... اس 

 خواهما هم احکیاط یم 

 

ی گفکه که ن ران همیح ی  ک ک   ت 

 

ان تجش را از آغوهکککککککککککککککم جما یم کنم س ان ار امرسز هکککککککککککککککبیه هک

 مککککان  ر انکهکککای  لبککککه  وبی کنککککار هکککککککککککککککوم
ینکککه رسزهکککای جوابی

 نشسکه ایم که تنم گرد اس،ت... 

 

 ک نه بابا... 

 

ن کککاهم یم کنکککم س موهکککایم را بکککا  ،کککککککککککککککککت هکککایش بکککه شقکککب یم 

 فر،کم: 

 انحک هیکاح مامانمح هاه

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 691 of 2449 

 لبخنم یم زنم: 

 ک نه...  ا اهت س خواهرت که منو خییل  س،ت  ارن... 

 

 ا باز یم کنم: فرِق میان موهایم ر 

 

ی باهمح  ک مطکت 

 

بی  ر نفسککم را رسی صککورتش ها یم کنم س اس بو یم کشککم، اکسککت 

 که  ر اتاق رها هم  ا،ت. 

 

 ها لرپر بشکککککککککککککککن 
ر
ب کککککککککککککککککککککککککککککک بریم ب ر سنکت، بلکه غم ته اسن تت 

 برات... 

 

 220رت#پا
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یم خنمد س بو،کککککککککککککه اد بر ل شکککککککککککککابی اش تا گونه ی  ا   ارش 

ی یم ریز ... زن ا امه  ار . اهککککککککککککش هایم با بو،ککککککککککککه  هایم، پایت 

 های، حیس ها را خو  یم فهکنم... 

 

 جکککککماییککککککان، حیس نبو نش را 
ر
س من  ر نز یکککککش  س،کککککککککککککککککککالیک

 فهکیمد... 

 ،ت س نا بینمح
ر
ب ه آن تت 

َ
 حا  غِم خو ش  ر ت

 

ب ها را به اس س خادراتش اخکصککککککا  هر رسز هم ب ذر ، هککککککک

  ا   اد. 

 

 خنمیم، ب شککت     هککب ها ب شککت  مرا یم خوا،ککت، ب شککت  یم

زاغارتش یم گفت...    هکککککککککب ها از مم  هایش س از شرس  

 را به دور سیژ  ای  س،ت  اهت... 
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صکککککککبح ها از رسی بی خوابی بیمار یم هکککککککم س مسکککککککواک نز   به 

فش یم  پانم س بو،ککککککه اش   ار یم رفت. صککککککبتانه را  ر کی

 بر صورت خوا  ز   اد تا بیمار همنم، ا امه  اهت. 

 

ککا  گذاهکککککککککککککککم س خو ش را هم تا ز د   رار  میانشایس را  س 

 بلکه فر ا به فار فراموه ش باهم. 

 

صکککککککککککککککبح که  شکککککککککککککککم باز کر د، جعبه  ،کککککککککککککککککا   اغذی تکان 

نخور   بو  س  نکککم کککککابی ککککه برای لرسنکککم  زیر س رس کر   اد 

 هم   جایشان قرار  اهتنم. 

 

  شم هایم را  سرار  بسکم س بعم از رریع که گذهت، مدرایلم

ر   های ب سکککادی ت ر 
ُ
ا را رسهکککن کر د. لیوان را بر اهککککم س خ

ی ریخکم.   از رسی  ،که ی مبل تنهاییم، پایت 

 

امرسز موِ  بمحاه ز   بر س،کککککککک  قلمی که ممب  ،ککککککککت ،ککککککککو ا 

 یم کنم. 
ر
  لکن 
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ه قلب  م، حر  مفت یم ز  که یش ن ا ، آن هم از  سر آن تـکککککَ

؛ امککا  لم تککا مرض فرسرف   ککا  گونککه کفککایککت یم کنککم  خت 
ر
ک 

 اش مشت هم  ا،ت... 

 

 نم تکا  بی پا،ککککککخ از هککککککاهان س هککککککیکا، مرا ترغیب نار  تا 

تکا  با آن ها  اهکه باهکم. نا توانسکم به خادر صورتم 

 به   ار برسد، قایم کر نش ،خت بو ... 

 

نم  را  یم انماخکم تا موشم  ا گاهکان  ب شککککککککککت   ارهایم را اینت 

 بر،م. 

 

 221#پارت
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هم از جعبه ی هککککککک ت تا لیوان های هککککککت   خور   ن ا مسککککککت  

لن ا امه  اهت. 
ُ
 هم  رسی ا

 

اس اع خانه اد  اغان بو ... تکاد س،ایلم به هم ریخکه هم  

 س هیچ حوصله ی مرتب کر نشان را نمارد... 

 

 ،کککککککت از لیوان ها را  رسن ،کککککککینش ریخکم س آ  گرد را  نم 

کما  پاهایم به باز کر د. صکککککککککککککمای زنگ گوهکککککککککککککیم یم آمم س ام

 جای قط  صما، بیِ  قابلکه های رسی گاز رفت. 

 

 لنا هجبه بو ... 

 

ی یم کر .   هوا بیس ناجوانکر انه  لتی

 

حرِ  لیککا   رسی یککش ،ککککککککککککککککاشککِت  ر پککاری نز یککش خککانککه را یم 

 یم گدیم. زنم.. هوا را 
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امرسز هکککککمیما غک ینم... من هکان زن  یشکککککب هسککککککم که از 

غن خوابیمد س اس... کجا،ککککککککت تا زسر برگر انمِن اهککککککککش، با ب

 ... ی  اهت لعنم  ی  بغن را بشنو ح گوش های تت 

 

ا،ککککککککککککاچ را به ریکا آغشککککککککککککه یم کنم س نیا از مای  از کنار  ی 

  ،کم بر رسی ظر  ها یم ریز . 

 

خانه از  ی  یشککککککککککککککب باز مانم  بو . نور از میانه ی  لنجر  آهککککککککککککککتی

ه هککا حصکککککککککککککککککار  لنجر  بککه خککانککه یم تککابیککم،  س یککاکریم رسی میلکک

نشکککسککککه انم س بوی خوش  باران  یشکککب مرا ب شکککت   لکنگ یم 

 کر ... 

 

 د را به ،ککت ظر  ها بریم گر انم س به صکمای لیغاد گت  

 خانه گوش یم  هم. 
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ح صورتت بهت  هم ح تونسم    مشفوبی کمی ککککککککک کجابی  خت 

 یا بیادح

 

 ک  یشب هیکا گفت، له س لور   ات کر ن، قضیه  یهح

 

ی کر :  ن، گوش هایم را ماِث صمای هاها  تت 

 

 ک امرسز بهت   بزنم یا خو ت لیمات م شه نفلهح

 

 لبخنمی یم زنم س اس ا امه یم  هم: 

 

 رس نیوممی... مامان بزرا رس با تتی که 
ککککککککککککککککککککککککک  یشکککککککککب مهکوبی

 ساجر هم یم کر ی، خون ازش نا  ایم. هی ی با ار  جر 

 

 222#پارت
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نوز  ار  از خون ظر  ها را  ر آب کان یم گذارد س هاهان ه

گدیم.  ،ککککککککککت هایم را که یم خشککککککککککش هککککککککککم  ی ما ررزرا یم  

 هورد، اس نامش را به زران یم آسر : 

 

ککککککککککککک  ارس هم بو ، حاِلت رس هم از من س هیکا لر،یم. هیکا که 

سر تتکان ش گرفکه... منم خما هکککککاهم       ا اهکککککه رس به یه

 اگه بتِث  ار نبو ، از ککش خور نت نا گفکم... 

 

خانه مکوقه یم هود. ه ی میان ی  سرس ی آهتی

 

ککک گفکم ز ن ناکارت کر ن تا هیجان ز   بشه... إیم  نا  سبی 

 نان تا هککککککب به من لیاد یم  ا  که  را س چی هککککککم  ها،  لم 

 خنش هم، مرتیاه لوفیوز
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لن را بریم  ارد س  ر پ ،کککککککککتیش خو ش یم  ناِن 
ُ
سکککککککککِت رسی ا

ُ
ت

 گذارد. 

 

   بو ، نبو ی تا  س ،ه ککککککککککککک خ صه ب م  یشب بمجور َجو 

رکه بهت بزنن، فضا ها  بشه... تا 
َ
 ت

 

ر   
ُ
لوزخنمی یم زنم س با  ،کککککا  مشکککغو  پاک کر ن نان خ

 ها یم هود. 

 

هاهان  کککککککک اگه این مر ی بهت لیاد  ا ، جوابشو نمیا... جوِن 

 مر ا رس بایم بسوزسبی تا بفهکن چی از  ،ت  ا ن... 

 

ما اس بی خیا  نشککککککککککم ، منکظر خماحافظ گفکجش یم هککککککککککود؛ ا

  هم: ا امه یم 
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د ک ش. به ک  ن فکه؛ اما من بهت  کککککککککک امشب من با  ارس مت 

می م ککککه ا،ککککککککککککککککو یوی ک ش رس را  انکککماخککککه، بکککمجورد خرج 

ا  تهران  اهککککککککککککککتیم کر  ... این آخری ها شرس  تپل توی ن

که از فرمالیتش تا هککب حجله شرس  با ما بو ،  نان بخور 

 بخوری بو ا... 

 

رسی جعبه ی هکککککک ت یم مانم. هکان هکککککک ت هابی  کم ،ککککک

ی برایم پسکککککککککت کر   ا،کککککککککت. مکوجه نرفکنم به  ،کککککککککت که امت 

  فت  هم  بو ... 

 

کککککککککککککککک از فر ا من،   حوری لری ا،کوری یم ذارد تا اسن هیکای 

ز بزنه...  ـِ  ف ن هم ، ج

 

س تلفن را بی خماحافظی قط  یم کنم. ان شککککککککککککککککان  ،ککککککککککککککککم را 

م س فارد تا ا،ککککککو یوی ک ش اس یم رسی  شکککککم هایم یم کشککککک

 رس . 
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 223#پارت

 

 اگر با ک  آهنا هو ح 

 اگر می رنش  ر آنجا شو  کنم س ک  نباهمح 

 اگر  ش آنقمر هلدش هو  که فراموش هود  هح

 

  ارد س رسی یخ ا  یم گذارد.  جعبه را بریم

 صمای لریمِن یاکریم ها را یم هنود. 

 

 این اگرها فایم  نماهت. 

ی هکه   تکاد هم  ا،تا  ت 

یعمی اگر رسی یش خ  باهکککککککیم، گر س  اهککککککککه باهکککککککم، اس نا 

هکککککککککککککککانما اگر ،کککککککککککککککی ار مور  ش قه اش هم باهکککککککککککککککم، مرا نا 

 کشم... 
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شککککککککم... هکه گر س را خو د یم هککککککککانم، ،ککککککککی ار را خو د یم ک

ی تکاد هم  ا،ت زنا    ت 

 

 لبا،ککککشککککوبی بریم  ارد س لبا  هابی که از 
ی ِ را از کنار ماهککککت 

ب 

ی آسیزان ا،ت را به  اخل یم فر،کم.  ا  هنه ی ماهت 

 

ی سار   ِ کشککیمن یم هککود س میان فشککاری که به زمت 
مشککغو  ب 

ی یم فر،کم.   یم کنم، غم امرسز را از گلو پایت 

 

خانه به ،کککککت پذیرابی یم رسد. 
ی بعم تکاد هککککمِن  ارهای آهککککتی

قابِل  یمن ا،ت.   مبل های خوش رنِگ خانه غت 

 

ار  س بسکککککه های قسکککککم  از مبل قرار  لبا  زیرهایم رسی هر 

 یپیس س پف  که هرهککککککککککب هکرا  فیلم ها یم خور د، م اله 

 هم   ر زیر مبل به  شم یم آیم. 
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ی لبککا  را بککا  یم  زنم س لبککا  هککا را از رسی مبککل بریم آ،ککککککککککککککککت 

ی یم انککمازد تککا آِ  جک    ارد س  ،کککککککککککککککککککا   ککاغککذی را رسی مت 

 اد گنم ز   اد... هککککککککککم  را به خو ش ب ت  . به  ل خانه ز 
ر
نمب

 هک شه آ د هلخکه ای بو د. 

 

ی را صا  یم کنم س  نبا  یط یم رسد.   فرش کو ِش زیر مت 

یم گذر ،  ارهای با خر  بعم از یش ،اشم  که خسکه کننم  

 خانه تکاد یم هو . 

 

ل خانه 
ُ
رسی مبل تش نفر  ی مخصککککککوصککککککم یم نشککککککینم س به  

 ن ا  یم انمازد. 

 

رنگ  اهکککککککککت س دیزیون ترکیب د بی  اغذ  یواری پشکککککککککِت تل

هیچ آن شایس  سنفر  مان که زیر مهکابی به  شم یم آمم را 

  س،ت نماهکم... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 704 of 2449 

 224#پارت

 

 

ی جا، اتاق خوا  را هم یم  یمد. تکاد س،ککککککککککککککایل را  ر  از هکت 

اتاق خوا   پانم  اد.  نم هککککککمی ،ککککککت که حم  رسی تخت 

 نا خوابم. مبل را ترجیح یم  هم. 

 

 یم کر یم، ککککه  ر خکککانکککه   هککککان رسزهکککابی 
ر
مشکککککککککککککککت  ککککان زنکککمب

 شا تکان خوابیمن مبل هم  بو . 

 

ما ر  ارس گا  از این هکه بی خیالیکان، شا  یم هککککم. فار 

 از من ا،ت....  یم کر ؛ کوتا 

 

نا  انسکککت که اس، نز یش به ،کککاشت ،کککه صکککبح به خانه یم 

 من  ر قسکم  از یش سجمی مبل  ر یم هم. 
ر
 آیم س  لکن 
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م اله هم  از خوا  بیمار یم همیم.  کر س  ،ت  ها  صبح

ی جز خوابیمنکان کنار یش  ی ر،  ی هایکان  ر  یم کر  س  ت 

 مهم نبو ... 

 

ا  بریم  ارد س به جای لوهککککککیمن پالکدیم را از رسی  و  لب

، ککابی های ،فیمد را یم لوهم.  ی  لوتت 

 

 را رسهککککککن یم کنم س مقصککککککم به جابی ،ککککککت  ر نز ی  
ی ماهککککککت 

 های تو... نفیس 

 

قوِ  یش خریم را به خو د یم  هم س گو ر ،کککککایلنت هکککککم ، 

ی جما یم کنم. اس ککککککاع  ار کسککککککا  ا،ککککککت،   ام  مرا از هکه  ت 

ی یش لرسنم  ای که  ا  رد هم، زیا ی ،ت. هکت 

 

 لنا هجبه ایست، بسیار هلدش س لر رفت س آمم... 
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 راش قرمزها را بکا بوق هکای کشککککککککککککککککمار راننکم  هکا ر  یم کنم س 

 شکم آنقمر  م ا،ت که قبل ر،یمِن اس به آن جا بر،م...   

 

ی پخش نا هم. ،اوت  هیچ صمای موزی  از  ب  ماهت 

 ا،ت تا ،اوت... 

 

که هکان  د اس را یم بینم.  ه  قمر به لیچ اس  را ر  یم کنم  

 موق ... 

 

تش را  ککر  با هکککلوار گرمامی که ،کککدی  ک
ر
توپ بسککککابا  هک شککک 

  سر  کرش بسکه ا،ت. 

 

ی به باهککککککککککککککک ا  را شقب نا کاد با ت سقِت لر هککککککککککککککککم  اش، رفت 

انککککککککماخککککککککت. ی  از آرزسهککککککککای  سر  جوان ش بککککککککازی  ر تیم 

 بسکابا  میل بو ... 
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سن ز   ا ،کککککت س  ر حاه که گوهککککک ش را  ش از ا،ککککککو یو بت 

 را باز کر   س با بی حوا  ای که منجر به 
ی یم کنم  ر ماهککککککککت 

ی   یم هو . خور ِن  ش به قا   ر ا،ت، ،وار ماهت 

 

 225#پارت

 

 

یزی    ی را پشکککککککککککککککت  رخت تتی د س ماهکککککککککککککککت   نم  شقب یم گت 

کو کککککه مخقی یم کنم. منکظر یم مکککککانم تکککککا از کو کککککه خکککککارج 

 هو ... 

 

ا مست  کو ه را یط کنم س با خر  رنِگ ُ مه دو  یم کشم ت

رد  ن اهم قرار یم گت  .   ای ماهیجش  ر تت 
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ی  ا    ا،ککککککککت س با دبم معکو  هککککککککک شککککککککه های هکککککککککاگر  را پایت 

ی را را  یم انمازد س  صکککککککمای بلنم اهنگ گوش یم  هم.  ماهکککککککت 

 اس با  شت  ا یم رانم. 

 

م  ن اهم از ه شه پشِت ماهیجش به شرس،  که آسیزان ه

 ا،ت، یم افکم. نازان آن را  ر،ت کر   بو . 

 

 اس میمان را که  ام   سر یم زنم س فاصله امان زیا  یم هو . 

آسرد که باهککک اهش را هکککو  س به یا  یم  سار  خرسچی ،کککود یم

 شوض کر   ا،ت. 

 

مربی هکککککککککککککان  ر جابی  ی ر آموزش یم  ا  س اس ترجیح یم  ا  

 تا ل ش هکان مربی قبل ش آموزش ببینم. 
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 سر برگر انککم را هم  سر یم زنککم س از هکککان جککا سار  خککایک ای 

ی آن  ی یم هککککککو  که جز  نم ،ککککککاخککان  ر حا  ،ککککککاخت،  ت 

 ادرا  ن ست. 

 

مقککابککل ،کککککککککککککککولککه یم ایسککککککککککککککککککم س من  ر هکککان سرس ی خیککابککان 

 ه یم هود. مکوق

 

 ماهیجش را جا به جا یم کنم س به پشت ،وله یم بر . 

ی را بککه ،ککککککککککککککککککت    مککاهکککککککککککککککت 
د س نیم ب شکککککککککککککککت   نککم  شقککب یم گت 

 ،اخککان جلوی رسیم یم کشم تا  ر  یمش نباهم. 

 

ی  ت را رسی هکککانه اش انماخکه ا،کککت س مشکککغو  پایت  کر ،کککدی  ک

ِت لیکوبی رن ش ا،ت. کشیمِن 
ی ت  ر   آ،کت 

 

ِک سرزهککککککککککککککک ش آسیزان کر   س اصککککککککککککککک  همفون را به بنم ،ککککککککککککککککا 

تش ن ست.   حوا،ش به مدرایل  په هم  از جیب ،دی  ر

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 710 of 2449 

 

سن  ،ککککاک را با  یم کشککککم س مدرایلش را با احکیاط از جیب بت 

 یم آسر . 

 

 226#پارت

 

 

لبخنم یم زنم.  سر ا،کککککککککککککککت... آنقمر  سر که نز یش حیس یم 

 . همفون را  سر گر نش یم انماز  س هکان لتظه صمای هو 

 ش گوهیم را از  رسن  اهبور  یم هنود. لرز 

 

 توج  به گو ر نا کنم س هک نان به اس خت   هم  اد. 

به ،کککِت  ر  ،ککوله یم رس  س  نم  قیقه ای جلوی  ر  یم  

 ایسکم. 
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ی فاصله درر تکوهایش را   ،ت زیر  انه یم گذارد س از هکت 

 یم زنم. نقش 

 

تا نصکککفه بریم گر   س باشِث هو  هکککمنم یم هکککو . هککک شکککه را 

با  نما   اد که  ،کککککککککککککککتش را با  یم گت   س تکان  ،کککککککککککککککتش به 

 ،ککم، تت  آخر را یم زنم. 

 

د این ،ککککککت بو ...اصککککک   خب.. خب.. خب یم گدیم؛ مسکککککت 

 را  را گم کر   ادا اص  هایم با من ن ست... 

 

ی ن ا  کنم، بلکه آ یم   یم  رخانم تا به آن ،ککککککککت  ماهکککککککت 

ی  ی ببینم؛ اما ختی ی  ن ست.  ت 

 

از هککککککککککک شکککککککککککه نیکه با  رفکه، ن اهش یم کنم. با  ،کککککککککککم  که به 

ان ایسکککککککککککا     ،ککککککککککک ت    ر گرفکه ا،ککککککککککت به تکاهککککککککککای من  حت 

 ا،ت. 
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هکککککککککککککاهان گفکه بو ؛ جوا  تکا  س لیامش را نمهمح اینطور 

 که من بیِ اس آمم  اد،  ی ر جای حرسی ن ست. 

 

ی ما  را رسهکککککککککککن یم کنم س  شت قمد های اس ب شکککککککککککت  یم هکککککککککککت 

هکککککککککککو . حرسی جز ن ا  کر ن به یش  ی ر نماریم... حرسی جز 

" صککککورتت چی هککککم ح "، " حالت خدرهح" نماریم. هککککبیه به 

  س،  س،ت معکوه که اتفاس  هم را  یم  انم. 

 

 ارگر ،اخککاِن رس به رس، با  ،ت اهار  یم زنم که از جلوی 

 رسد. جمس  کنار 

 

س که به من پای خشککککککککککککش هککککککککککککم  اد را رسی پما  یم گذارد س ا

 نر،یم  ا،ت را پشت  د  ا  یم کنم. 
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آیینه را ن ا  نا کنم تا نفیس نفیس ز نش را تکاهکککککککککککککککا کنم، تا 

 موهای ،فیم هم  اش را میان هلخم  لیما کنم... 

 

ی را، را،کککککککککککککککککت یم گفکککت، ن کککا  نا   بکککه آیینکککه ای ککککه هککککه  ت 

 م، هدیت ساقعیم را افشا کنم... انمازد. یم تر،

 

 227#پارت

 

لرزش ِ سرار  ی مدرایل به گوهکککککم یم ر،کککککم س  ،کککککت صکککککمای 

  مدراییل  ارنم که ناد اس را قطعا 
ی هایم دلبکارانه میل بر اهککت 

 به نکایش یم گذار . 

 

ی را به کنار  ی  خیابان را تا  سر برگر ان یط یم کنم س ماهکککککککککککت 

 خیابان یم کشم. 
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لعن س نفرین هایم را به جان ن یم  سکککککککککککبانم س  د را به فرما

د. خو د   یم زنم تا  ا آراد ب ت 

 

 ر  اهککککککککتی  را باز یم کنم س قفل صککککککککفته را باز نار  ،  سرار  

 زنگ یم زنم. 

 

شا کککککک که با شینش  س ی  ر پا،ککککککاژ انماخکه ا،ککککککت را رسی 

 اکانتش گذاهکه اد س با هر لرز مدرایل،  لم زیر رس یم کنم. 

 

ا  رفکه، نفیس یم کشککککککککککککم س هنوز  ام  ی نیکه باز هکککککککککککک شککککککککککککه 

ن به ریه اد نر،ککککککیم  ا،ککککککت که صککککککمای جیغ   ،ککککککتیش 
ر اکسککککککت 

 های ماهیمی مرا سحشت ز   یم کنم. 

 

آیینه تصکککککککککدیری را نشکککککککککانم یم  هم که  ر ابعا  کو اش، جا 

 نا هو . 
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 هابی که بنم هایش را ن سکه ا،ت. 
 قمد های اس س ککابی

س مشم  که ز  سر گر ن بر یم  ار   ،ت هابی که همفون را ا

د جما کنم.  ر جابی نز 
َ
  ی  صورتم هایم مرا از این حاِ  َبم

 

ی ببینکت....   ک بیا پایت 

 

 صمایش... 

ب ذار بشکککککککککککارد از میان این ما  که هککککککککککب ها را کنارت  راز 

 ناشیم  اد،  نم رسز گذهکه ا،ت... 

 

 ک یم هنویح

 

 ،ت.  ،ک ت    ر را یم کشم؛ اما  ر قفل ا

 ، نرس ...  ر را قفل کر   اد تا پاهایم به ،کت اس 

که مشککککامه اد، شطرش را به ریه ناشککککم.... که... سای که لنا 

 هجبه های بی اس با نِم باران  یشب، ،خت یم گذر . 
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 ک لییلح

 

 228#پارت

 

 

صمایش آراد س کشش " ی" آخر نامم از ادلیس تا اقیانو   

 آراد ا،ت. 

 

ی یم  هم. ن اهش بهککککککککککک شکککککککککککه را با  س ه پا ه جای  شکککککککککککم یت 

 ان رسی ل شابی س زخم هایم یم ر،م. هایم به پانسک

 

کککککککککککککککککککککک یه بار که اینجوری ککات ز ن  سر   انشککککککجدی ت بو ... 

هکون یه بار رس یا مه... ا ن اینا  یهح این هکه زخم  یهح 

اسن پانسککککککککککککان بی صکککککککککککاحا  هکککککککککککم  رس کجای  لم بذاردح یم 

، یه ما  بشه که نباهم  ... که  لم هور نزنه... ذاهم 
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 قا  لنجر  یم گذار :  ،تش را با ی 

 ک  لم همیح

 زرانم را رسی لب هایم یم کشم: 

ح  ک خوبی

 

 مات یم مانم... صورتش هطرن ی با تو   های ،وا  ا،ت. 

 

 پل  یم زنم. پشت هم... 

 صمای  اش به گوهم یم ر،م.  

 مغاز  ی کنار خیابان، اهن ری بو .  

ی یم ایم ان ار آجره اش که یم کدر  فکا نم. ا از زیر پایم، پایت 

 

 ک بایم برد... 
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  سرار   ،ک ت   را فشار یم  هم: 

ی ببینم کجات ،الم ن ست  ی ه...   ک بیا پایت 

 

لبخنم یم زنم. اصکککککک  لیا   هم هککککککود، م ر یم فها که قلبم 

 ،الم ن ستح

 

ی نشم  که... قرار  از این به بعم، دبی ی یع ککککککک خدرم بابا....  ت 

ا...  ی  بشه این  ت 

 

 لنجر  یم گذار :  آرنجش را رسی لبه ی

 

ح قرار  باز ککش بخوریح  ک از این به بعمح یعمی چی
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ی را رسهن یم کنم:   ماهت 

ی  رسنه منه... یه  ی ککککککککککککککککککککککککک تو نا فها  ه ح کککککککککک  ارد. یه  ت 

ی که نا خواد بفها...  ی   ت 

 

ی یم ر،انم:    ،تش را   که ا،کارت ماهت 

 

ی بهم ب و بعم برس مرگ ککککککککککککککککککککک  ه هرغلظ خوا،ککککککم  کهح بیا پایت 

 بان... 

 

ی هکککا بکککا ماکککث کوتکککا  از کنکککارمکککان یم گکککذرنکککم.  هککککه مکککاهکککککککککککککککت 

 فضول شان را یم کننم س یم رسنم. 

 

 ک  ،تت رس بر ار... 

 

 ان شکان  ،کم را به بازسی تایه  ا   اش یم ر،انم: 
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 ک بایم برد   ار.... 

 

  ،تش متکم تر یم هو : 

رسش... الیک حر    ار نیوممیا امرسزد نم رسز  ککککککککککککککک فع   

 ...  مفت تتدیل من نم   خت 

 

ی را رسهن یم کنم:    سرار  ماهت 

 ک یم خواد برد. بذار برد... 

 

ل یم  هم: 
ُ
  سرار   ،تش را به شقب ه

 ک اهتباِ  من بو ... تارار نا هه. 

 

مچ  ،ککککککککککککککککم را یم گت  . خطوط  کرنگ زخم را با  قت لکیس 

 یم کنم: 
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شکوبی  ارد که تارارش کن... تارارش کن که یا ک
 د نر ؛  خت 

ش بو د... تارارش کن لییلا تارار کن کککه  ی یککه سقم  هکککه  ت 

 قرار  آیینه  ق بشم. فهکیمیح

 

س  ،ککککککککککککککککم را به کی  رها یم کنم. لبخنم یم زنم. با احکیایط 

  رس به رسیم آ،یمی نبینم. 
 که هاسکمی

 

 م باهاش بشور  بتی ... ک یه  ار نان که زمان، تو رس ه

 

 ن اهم یم کنم. 

ینه های تت   ای که  ی حا   شککککککککککم هایم را یم بینم. هکان ،ککککککککککتی

ز  هککای  ریککابی یم خوانککم س گککا  ُجلبککَ  هککای 
َ
گککا  آن را خ

 رسان.... 

 

 ک هنوز  س،کم  اریح
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ب  شکککککککککم هایم فرسکش یم کنم س 
َ
ان شککککککککککانم ِ  یم هکککککککککو . ت

 اس... 

 

 " مرا کیفیت  شککککککککم اس  اسی  اس،  شککککککککم هایش حر  نمارنم س 

 ،ت"... 

 

 ک  س،کم  اری  مصبح

 

 230#پارت

 

 

یم خنمد.  ه ،کککککککواه ،کککککککتح  ه گونه جوا  بمهمح گزینه 

ی   س،ت  اهتنم را پا  کنمح  نمار ح یم توانم ت ر

 

موهایش با هر سزش با  تکان یم خور  س از خما یم خوا،ککککم 

 ... یش تار از اس را رسی هالم بینماز  به یا گاری
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ی شوض نک شه... برای  کککککککککک حم  اگه ب م  س،ت ی  ارد هم  ت 

 شوض همن خییل  یر هم .... 

 

 ،کککککککککککت هایش شقب یم رس  س بوی نفیس هایش از لنجر  بر 

 رسی َ ی که برای اس  ر  یم کنم، یم ِنشینم. 

 

ی نمار ،  یمن  ار ...    تو که گفت 
ی  خوِ  من...  س،ت  اهت 

 

 ارد س  ه قمر مر ی را  س،ت مرا هکه ببینم، یم فهکنم که 

 تو  یمی س نفهکیمیا 

 

به آن مژ  ی افکا   بر زیر  شککککککککککککککککت، حسکککککککککککککککا ت کر ن  اسی 

می که تو را  ر آغوش  ار ، غم خوار همنح
َ
 ،ت یا به آن ت

 

ط.   یم رسد... بی قیم س  ر
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رفکنم  ر لنا هکککجبه صکککب  که گریه  ار ا،کککت، نت ککک  ار ، 

ی صککککبح لنا هککککجب ه ای، مباری ا،ککککت... سه  یمن تو  ر هکت 

ی یم خ وهکککککا به حاِ  آ یم که بعم من با  شکککککم های تو، مکتی

 هو ... 

** 

 

از هکان  سر با لبخنمی که تا  یم  همِن  نمان هایش ا امه 

  ار ، مرا هکار یم کنم. 

 

یش....  س... ،ککککککککککککککه س  یم  هککککککککککککککمِن کی   ،ککککککککککککککم  که هکه را 

 مکعجب کر   ا،ت. 

ش را یم بینم.  شککککککککککککککم هایم زخم بخیه هککککککککککککککم  رسی ل شککککککککککککککان 

 .... زیبا،ت

 

 ک بهت  همیح
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 لبخنم یم زنم. ان ار اس از حا  من ختی  ار .... 

 ک خدرم... 

 

 
ر
ان بمججسککککککککککککک ش از کشکککککککککککککیمب ی ابرسبی برایم با  یم انماز  س مت 

  شم هایش لیما،ت. 

 

ح  ک خو  یم خوابی

 

خنککم  اد هکککککککککککککککککمت یم گت  . ن ککاهش بککا هکککان حککالککِت قبیل از 

 وط زخم یم ر،م. کنار  ی مقنعه اد به خط

 

  خو  یم خوابم. اخه من هک شه به لهلوی  پ خوابم ک ار 

 ... ی  یم بر ... اسن زخم ها هم به لهلوی را،ت 
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ی خت   یم  قمیم جلوتر یم آیم س از َسرای هککککککککککککککککانه اش به امت 

 هود. 

 

یم خوا،ککککککککککت با برا ران شایم حر  بزنم. هر  ه اکار کر د 

 که نیایم، بی خیالم نشم... 

 

.  فعه  . هایم ک خدره  به لهلو  پ هم بخوابی
 بعمی، نکوبی

 

ی انماخکم س مسککت  ان شکککانم،  ،ککم  ،ککت   ،ککت آزا د را پایت 

که کنار پایش افکا  . تکابی یم خور ... ان شککککککککککککت هککککککککککککسککککککککککککت 

  ،کم را به زخم رسی  ،تش یم ر،انم. هنوز به یا   ارد... 
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ی  ،تت هم منو یا هه... حوا،ت به اسن ی    ،تت ککککککککککک ببت 

 هه تا یه سقم  یه یا گاری هم اسنجا حش نانم... هم با

 

ی  ن ذاهکککت از کنارش ب ذرد. بلنمای مانکدیم را کشکککیم س هکت 

 اتفاق از  شم های اس  سر نکانم. اخم هایش  ر هم رفت. 

 

ی ناخن های  ک خور   اد را به جاِن آن زخم ف ر د:  ی  تت 

 ک  ر   ار  نهح

 

 نمان های  فت هم ، از میان اخم هایش را باز یم هو  س 

 خرسش یم کنم: 

 

 ک قوِ  کشتنت رس به یه  ی آ د  ا د... 

 

 لوزخنمی یم زنم س ،بابه اد را به نریم رسی زخم یم کشم: 
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،ون که  نم ،ا  ل ش تا یش قمم ش هم  ی نت  ی کککک منو از  ت 

نکونسککم  بری س من رفکما به  ،ککت هکون  س،کککای  هکک ت 

ی جرفکم... یا ت بیارد یا ت  ا  افیهحا هکت 

 

ی که ن اهش دو بی هککککککککککککم    ،ککککککککککککتش را رها یم کنم س به امت 

 ا،ت، لبخنم یم زنم. 

 

  ار،از ن ست س اس با هکان ن ا  اخم آلو  یم لر،م: 

 

 ک چی می هح

 

 کیفم را رسی  سش یم انمازد: 

 

کتش  ککککک یم گه  ی ه پاد رس برای جک  کر ن اد شات توی  ر

 نذاردا 
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نشککککککککسکککککککککه انم س هر کمامشککککککککان مه ها بقیه برا رها رسی صککککککککن

 مشغو  صتبت با  ی ری انم. 

 

اس جلوتر از من به ،کککککت صککککنمه خاه مانم ، رفت. کنارش 

ایسکککککککا د س  ر حاه که ،ککککککیع  اهککککککت تا کیفش را رسی پایش 

ی گذاهت.   ب ذار ، لرسنم  ها را رسی مت 

 

 ک دنوش  ستا صنمه بیار... برای خو ت س خانم هایبا... 

 

 انوش به  شم غر  ای برا ررزرگت  ر،یم. لوزخنم ن اهم از 

 

ا راج  به  ی ککککککککککک ی  از آهناهامون ختی  ا  که  نبا  یه  ی  ت 

 انوش بو یم... 

 

ی میان کیفش مانم،  ش را با ماث دو بی ای   ،ککککِت امت 

 با  آسر : 
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 ک آهناهاتونح

 

بککککککککه مککن نکک ککککککککا  کککر . نکک ککککککککا  کککککککککه فککاککری بککو . فککاککر یم کککر ؛ 

 هسکمح  آهنای شایم ها من،

 

به احکقانه هایش خنمیم س  ،ککککککککککککککککم را شقب بر د تا ی  از 

ی خاه کنارد را بر ارد که انوش زس تر صنمه  صنمه های  مت 

 ای نز یکم فر،کا . 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک راج  به هکه هککککککککککککککککا، تتقیم کر یم. ررظ به آقا شایم 

 کو یش نمار ... 

 

ِم فنمی اس، توجه هکه را به خو ش جلب کر . 
َ
 صمای ت

 

ره ای به که   برا ری  صککککککککککککاحب فرزنم هککککککککککککم  بو ، کی
ر
به تازب

 پایه ی صنمه اس ز : 
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 ک جک  کن خو تو.. 

 

 232#پارت

 

 

توج  به حر  برا رش نار  س به جایش با لبخنم کشماری 

ی لر،یم:   از امت 

 ک نانه به ما هش کر یمح

 

  
 ن اِ  مابق 

ر
 اغذ را به ،کت دنوش ُ   ا  که باشث کشیمب

 برا رها هم. 

 

کت پمرت رسی هم ه بهککک  کا ب شت  هش  ارد که با مج ر  ر

ا  کککون از ساج کمی  قرار  با ،هاد  ار   ر
 ریخم  س از ،کم 
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ان شکککککککککککککککککککککان  ،ککککککککککککککککم را  ر جیکککککب پکککککالکدیم مخقی کر د. نا 

 انسککککککم.... این قضکککککیه را تا هکان قسککککککت مج کککککر اش هکککککش 

 کر   بو د. 

 

 ک نا تونم هم زن  اهکه باهم هم معشوقهح

 

ی به من از بابت ِپیل کر ِن فیلا ،ت که  نم ی اماهار   ت 

 رسز ل ش  یمد. گو ر را میان برا رها گذاهکم: 

 

ی خانکه...   ک   رها  ،ت هکت 

 

ی گذاهت س با حوصله لر،یم:   آرنا هایش را رسی مت 

 

 ک خبا آهنا ن ست اسن خانمح
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ی  ر حکککاه ککککه رسی مدرکککایلش  اخم هکککایم  رهم رفکککت س امت 

 ای فیلم را شقب بر : یه هخم یم هم، ثان

 

ی تیمی به نظرتون هکون ،کککهاد  ارتون  ککککککککککککککککککک این خانم با هک ت 

 ن ست که قرار  با برا رتون از ساج کنهح

 

 شم هایم گشا  هم س اس  سرار  رسی صنمه اش برگشت. 

  ش را به ،ککم کا کر : 

 

 ک یه  م از فیلم ب و... 

 

ی گذاهکم:   مدرایلم را رسی مت 

 

ی  ،هاممارتون نا ر شکل کر  ... فراموش  ککککککککککککککککک مکا،فانه هکت 

ی هککا رس خککاموش کنککه البککه کککه بعککمش بککا  یل لو   کر    سررت 

ی  ن هبککککان رس خفککککه کر  ؛ امککککا خککککب لو  رسی لو  گککککذاهکککککککککککککککت 
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ی رس  ،کککککخت ن سکککککت که... ما هم با یه  م لو ، حافظه  سررت 

 ریکاسری کر یم س این  ،ککون اسمم... 

 

 ف ر د:  ان شت ،بابه اد را رسی صفته مدرایل

 

ک باسرمون بشه که ختی نماهتیمح بهکون گفکیم هکون اس  رس 

 را،ت باهیم، نهح

 

اما برا ر بزرا، حرسی را به  منکظر مانمد تا بلکه حرسی بزننم؛

 زران آسر  که جایش نبو : 

 

  ای که  نم،ککککککککککککککا  ل ش برای ما یه ختی 
ککککککککککککککککککککککککککککک تو هکون  خت 

 اسر ی س بابا ،اکه کر ح

 

هی امامشککککککان آن اتفاق را به یا   . صککککککمایم  ر گلو خفه هککککککم 

 نماهتنم. 
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اما حا  که قضکککککککککککککیه   ر تکاد این ممت منکظر یا آسری بو د؛

   رها حل هم ، سقِت نهیب ز ن به گذهکه اد ن ست... 

 

 233#پارت

 

 

 ک ا ن بتثکون به اتفاق گذهکه مرتبطهح

 

ل  ا : 
ُ
ی ه  برا ر  ی ر، مدرایل را به ،کت امت 

  ،ت تو باههح  ما لرسنمک  را بایم 

 

ی را  گوهه  شم به انوش ن ا  کر د. خو  شو  ش هکه  ت 

 به آن ها یا آسری کر   ا،ت. 
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کککککککککککککککککککک از کجا بمسنیم که مثل قبل لو  ن رفم  تا هککککها ت  رسش 

 بمیح

 

ی پ ،تی  یم کدرم:   که  ،کم را به مت 

 

ی زنمانا  ک  رسشح اگه  رسش بو ؛  ا اش جونت رس نا انماخت 

 ... ت ز د   ر،پیس حر 

 

ِت  رمش را از تایکککه گکککا  
ُ
برا ر بزرگت  از جکککا بلنکککم هکککککککککککککککککم س کککک

 صنمه بر اهت: 

 

ککککککککککککککک من به تو هیچ اشککا ی نمارد...  نم ،ا  ل ش اسن هکه 

سن  گریکککککه زاری کر ی تهش هم برا رد بی گنکککککا  از زنکککککمان بت 

 اسمم... 

 

ی مخقی کر د:    ،ت های مشت هم  اد  را زیر مت 
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ور تا هی ایس نفهکه  ه رج کشکککککجش خاکککککککککککککککککککک که بعم فر،ککککککا ی

 غلظ کر  ا 

 

 ن اهم هکککککککککککککم. 
ر
گریم  ،کککککککککککککم  رسی هکککککککککککککانه اد باشث کشکککککککککککککیمب

  شک  به صورت آهفکه اد ز : 

 

، سکیِل خانوا   ی معرس  ما  ککککککککککککککککککککککککککککک به هرحا  نبایم هر ندپابی

 بشه  ی ه... 

 

ی  با صککککککورت جک  هککککککم  ای،  ،ککککککتش را از رسی هککککککانه اد پایت 

 انماخکم: 

 

آبرسی خانوا تون رس جک  ونسککککت که ت  ککککککککککککککککککک فق  پمرتون بو  

 کنه.... 
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 اهار  ای به تش تش هان کر د: 

 

ی  ککککککککککککککککککککککککککک هککون اینو خو  یم  سبی که پمرتون از جریان مطکت 

 نبو ؛ سقم  که فهکیم ساقعیت  ار ، ،اکه کر ... 

 

 234#پارت

 

ی را شقب  ی  از برا رها ککه تکا بکه ا  ،ککککککککککککککککاکت مکانکم  بو ، مت 

 ز یش آمم: ی  ی ر نصنمه هافر،کا  س با کنار ز ن 

 

ح ا ن قرار  ما رمون رس ،اکه بمی حککاا   ک ا ن چی

 

ی میان هر سمان آمم:   لمی تر کر د س امت 

 

اهتبا  س اتفاق گذهکه به  کککککککککککککککک بیس کنیم... ا ن  ر این لتظه،

 لرسنم  تون مرتب  ن ستا 
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  ش را به ،کت برا ر بزرگت   رخانم: 

 

  برای هکا چی ی قرار اهتیم. تو کککککککککککککک ما دبم قانون قرار ا  نو 

 نوهکمح

 

ی گذاهت س به جلو خم هم:   که  ،تش را رسی مت 

ککککککککککککککککککککککک نوهککککککککم  ر صکککککککورب  این لرسنم  رس قبو  یم کنم که لییل 

 هایبا هککار س  ،تیار من باهه، غت  اینهح

 

 برا ر بزرگت  توج  نار  س از میان سرس ی، خارج هم. 

 ی   ی ر از برا رها از جا بلنم هم: 

 

 ن   رها اهکیم  نمار .... من اس  ک برای
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ی ر،کککککککککککککککیم که با ب تکلیقی از ی   ی ر  ن اهم از انوش به امت 

 آن ها لر،یم: 

 

ی شایمح  ک حم  هکا آقای امت 

 

کجوان که  ر ،ککن  م  خت   ار هککم  بو  با  س ه به بقیه  پ ک

 برا رها ن ا  کر : 

 

قسکت های این ککککککککککک  من منکظر مرا باباد نبو د؛ اما به هکه 

  ارد... سص ت نامه هش 

 

ی  ر  ی برا رها یم گذهککککت س امت   از نیم ،ککککاشت از رفت 
ب شککککت 

حکککاه ککککه بکککا بی خیکککاه تککککاد، آبکیو  ی لرتقکککالش را از  کککارگر 

 مقابل مغاز  یم گرفت س به قیافه ی شبو،م خنمیم: 

 

 ک  کهح
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 235#پارت

 

 

ی ک  شیمد: ان شکانم را  سر لیوان پ ،تی   خاه  رسی مت 

یک یم تو  ی  رس بهکون تو یح نمدح نم  ت 

 

 ابرسبی با  انماخت س صنمه کنارد را کنار کشیم: 

 

ی که  ،کم اسمم  اینه که انوش شایم کینه ازت به     ی ککککککک  ت 

 گرفکه... 

 

بی را  رسن آبکیو  ی زرهککککککککککککککککم فرس بر د س تکککه مکککانکککم  اش را 

 هورب  کشیمد: 

 ... نه به     اهتک اسن هک شه از  ل ب ه های  انش ا  کی
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 بی را از  هانش جما کر : 

 

کککککککککککککککککککککککک پیس از اسن قمیا ها،ککککککککت که ا ن اگه بخوا  زهرش رس 

 بزنه، بم یم زنه... 

 

 ن اهم را از یخ های  رسن لیوان جما کر د: 

 

 ک بقیه حم،یاتکون  یهح

 

 بنم کیفش را به  سش کشیم: 

 ک تا پارکینگ بهت می م... 

 

از کنار  آبکیو  ها را حسکککا  کر . به ،ککککت صکککنمسق رفت س 

سع به قمد ز ن، کر د. زیا   سر نشم  بو د که  ی بوته ها  ر

 اس به کنار  قمد هایم ر،یم. 
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ِ ز  س لرتقککا  نککازِی کنککار لیوان را بککه  هککان 
بککا لککذت ِم  بککه بی

 بر : 

 

، ا ن جز خور ن  ی توی هکون لتظه لذت بتی ی کککککککککککککککککککککک از هر ت 

 ن ست... این یه تیاه لذت بخش 

 

  انماخت: لیوان را  ر ،طل آهغاه

 

کک اسنقمر که منکظر رهِم  رخت های لرتقالم همد، خسک یم 

ر رفت. 
َ
ی آبکیو     با هکت 

 

 236#پارت
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 ،کککککککککککککککت هایم را  رسن جیِب پالکدیم فرس بر د س  ر حاه که 

زهککای پککالکو مخقی یم کر د بککه اس  شکککککککککککککککم 
َ
 د را میککانککه ی خ

  سخکم. 

 

یش  ،ت به گر نش بر   را زیر  س یقه ی  ا،   بافِت خاکست 

  انه اش فیایس کر : 

 

ح  ک  کپاته ی  یو ز ی  خت 

 

ت لجبه ای 
ُ
ی ک شیناش را رسی موهایش گذاهت س هکان حت 

 مش  را از تجش  ر آسر : 

 

نح  ک یم تر  لرسنم  رس ازت ب ت 

 

  د را با ماث تکان  ا د: 

 ک من  ی ه  ،کم هی ی ن ست... 
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ی بنککککِم کیفش ر  یم کر  ر حککککاه کککککه   ت را از بت 
ُ
  بککککه حرفم ککککک

 خنمیم: 

 

 ک ناه مث  من،  یل لرسنم  زیر  ،ت س بالکه... 

 

 شینش فریم  ار  مش  اش را به  شم ز : 

 

،  قیقا هکون لتظه بایم مشت  ککککککککککککککککک سقم  حیس یم کمی باخم 

 ب ر س بری توی    اتفاق... 

 

 به کوهابی که  سرتر  یم  یم هم، اهار  ز : 

فت مثل کوهه، هکه آرزس  ارن که ک ل   به قله اش بر،ن...  ر

 

هکککککککککککککانه ای با  یم انمازد س به زسچی که هکرا  ،ککککککککککککک شکککککککککککککان از 

 کنارمان یم گذرنم، ن ا  یم کنم: 
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کککککککککککککککککک حوصکککله من تا هکون تپه هم نا کشکککه  ه بر،کککه به اسن 

 قله بابا... 

 

از رسی جککمس  یم لر  س منکظرد یم ایسککککککککککککککککککم.  ا جلوتر یم 

  ا،ککککککککککککت، یم پل آهمی به آن ،کککککککککککککم  که اس ایسکککککککککککککا  رسد س از 

 ر،م. 

 

ک ترجیح من اینه؛ از یه مست  امن به قله بر،م تا با یه لرش نا 

 امن... 

 

 237#پارت

 

 

ی آسر   ا،کککککککت که بکوانم  لبخنمی یم زنم.  ش را آنقمر پایت 

زهای ،یاِ  پالکدیم ببینم: 
َ
 مرا از میان خ
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ا ا، ب نبینم تو زخم کککک فرق تو با من اینه؛ من مشت م شم ت

... م  ر هم یم بُ   ری هم کی  یم بیمی

 

د س اس زس تر سار  پارکینگ یم هو :    د را با  یم گت 

 

ی  ه خدره، هککککککک ش   لبا  لوهککککککیمی که چی  کککککککککککککککککککککک هوا رس ببت 

 ههح

 

  ،ت هایم را از جیبم  ر یم آسرد: 

 

ککککککککککککککککک جز خو د، ک ک مواظبم ن سکت که ن ران  ماخور گیم 

 بشه. 

 

 بخنم یم زنم: ابرسبی با  یم انماز  س به مرِ  ن هبان ل
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 ک ا ن یه ن رابی برای  ماخور گیت یم خوای توح

 

ش را از میان بنِم 
َ
ت
ُ
یم خنمد س اس ،ککککوار آ،ککککانسککککور یم هککککو . ک

سن یم کشم:   کیفش بت 

 

 ای که از صبح تو مغز  
کککککککککک بیا اینم یه ن رابی برای آبریزش بیمی

 منه... 

 

ت را رسی
ُ
ی  س ککککک هککککککککککککککککککانککککه هککککایم یم انککککماز . یم  رخم س از بت 

 الگر نم ن اهش یم کنم: ه

 ک ببخشیم... 

 

 دبقه ،ود را یم فشار : 
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ککککککککککککککککککک رسی صککککماها حسککککا،ککککم. نبایم ک کککک با صککککمای بلنم کنارد 

ی میو   ی ِبَجو  ، از صکککککککککککککککککککمای زنکککککگ بلنکککککم گو ر یکککککا هکت 
ی  ت 

 فرسهای متل باباد هم به زسر تتکل یم کنم. 

 

سن رفت.  ،کککم را به   رهای آ،ککانسکور باز هککم  س اس زس تر بت 

ی آسر لبه ی   ت ر،انمد س آراد از رسی هانه پایت 
ُ
 د. ک

 

ت را به ،کتش گرفکم: 
ُ
ی همیم س ک  ،وار ماهت 

 

ککککککککککککککککککک خییل سقکه  ی ه، ن ران هککککمِن ک کککک براد جز ارزش های 

 زنمگیم ن ست... 

 

 238#پارت
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ی را از دبقه ها خارج یم کنم س بعِم لر اخِت هزینه ی  ماهککککککککت 

 پارکینگ از آنجا خارج یم هود. 

 

 ن ا  کر نم به حالتش یم هو . ، باشث ،اوت اس 

 

ی  ا   ا،کککت س  رحاه که  ،کککتش را از  ی را پایت  هککک شکککه ماهکککت 

د یم کنم:  سن بر   ا،ت، غافلگت   لنجر  بت 

 

گیم رس همر نا ککککککککککککککککککککککککک بهت گفکم که لذت های لتظه ای  زنم 

 کنما 

 هابی که یم خوای رس میمد... 
 بعما جواِ  ن رابی

 

ش را یم لوهم س هکان می
َ
ت
ُ
 ان لبخنم یم زنم: ک

 

 شرهکککککککککیا س پمرد تنها کسکککککککککابی انم که براد مونمبی 
ککککککککککککککککککککککککک یم  سبی

 هستنم، پیس ازهون لذت یم برد. 
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ی بریم  ارد:    ،کم را از رسی  نم  ی ماهت 

 ک فق  ما رد رس  ارد... 

 

 تایه اش را به صنمه یم  هم: 

 ک س این  اسی ن ستح

 

 هم: مام  یم کنم س با ن ا  به  شم هایم ا امه یم  

ککککککک تو خانوا    اری لییل... ما رت، پمرت، خانوا   ی ما ری 

 س پمری... 

 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

ککککککککککککککککککککک از توی  ل اسن خانوا   فق  هککککککاهان س هککککککیکا رس  ارد... 

 خانوا   اش  ر ارتباط ن ست. ما رد خییل سقکه با 
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 یم خنم : 

 

ی هکه خانوا   ها،ککت. منم فق  با  ی دبییع بت  ککککککککککککککککک این یه  ت 

ارتبادم، برا رد س خواهراد هکشککککککککککون خارج از تهران پمرد  ر 

 .. ی  یم کتی
ر
 . زنمب

 

 239#پارت

 

با صکککککککمای خنم  ی بلنِم هکککککککاهان، ن اِ  ما ررزرا از تلدیزیون 

 به ما ،ه نفر افکا . 

 

د تکا  گرفت؛ مجبور هککککمد تا به خانه ما ررزرا آنقمر پمر 

 بیایم. 
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نه دبم شا ت های مسکککخر  هکککان، مهکابی هکککاد ایجبار  ر خا

 ما ررزرا برگزار یم هم. 

 

متن  سرس د به خانه، هکککککککیکا ختی نیاممِن  ارس  ا  تا ب شکککککککت  

 ل ششان باهم. 

 

ی لنا هکککککککجبه گذهککککککککه،  هی امامشکککککککان ختی نماهکککککککتنم که هکت 

 مرتم ز د. گنم به تکاد ق

 

ما ررزرا با هکان اخم های  رهم به پمرد اهکککککککککککککککار  ای ز  س 

  تا اس با اخطار نامم را هکان ن اِ  ما ررزرا به پمرد  اسی بو 

 صما بزنم. 

 

تنها ک کککک که مکوجه این اتفاق هککککم، هککککاهان بو . پاهایش را 

ی انماخت:   از رسی مبل پایت 
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 ک مامان... 

 

هکککککککککاهان  رخیم س اس  رحاه که از ن اِ  ما ررزرا به ،ککککککککککت 

 رسی مبل بلنم یم هم، نازان را به بغل گرفت: 

 

اذیت کنیم، من  ی ه این کککککککک بهکون گفکم که اگه قرار  لییل رس 

 مزخر  رس تتکل نا کنم... مهکوبی های 

 

 شکو با ماث نازاِن خوا  رفکه را از بغل اس گرفت: 

 

و  به  ،ت ک یه رسز هم  سر هم جک  یم هیم بایم حککا  

یم س توی   لییل بادریمح  ب ت 

 

ما ررزرا  فه ای کر  س پمرد با  شککککککککم ابرس به شکو فهکانم 

 . تا  خالت نانم 
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 شرس   نصککککککککککککککفه نیکه اِت که  ارس شزیزد 
ی ککککککککککککککککککککککککککککک به خادر هکت 

 نیومم ... 

 

 جوابی کر د: 
 ابرسبی با  انماخکم س با لبخنِم گشا ی حاکی

 

ار  فیلم بر اری یم کنه، کککککککککککککک  ارسی شزیزتون ا ن لب ،احل  

 براهم این مهکوبی مهم ن ست... 

 

 240#پارت

 

 

 

کککر  س شصککککایش را از  کنار    ،ککککت رسی  ،کککککه های صککککنمه ف ک

ی بر اهت:   مت 

 

 ک به تو  ی ه رر  نمار  که اسن  ار   یکار یم کنه.... 
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  تا جوابی 
ککککککککر با سرس ی زن شکو س ما رد، هکککککککککیکا  ،ککککککککککم را ف ک

 نمهم؛ اما کوتا  نیاممد: 

 

کککککککککککککککککککککک معلومه که به من رر  نمار ؛ اما هککککککاهان به خادر هکککککککا 

ک ش نرفکککت؛ سه  کککارس  کککارش رس بکککه هککککه چی ترجیح میکککم ، 

سع نانیککککککم کککککککه یم  سنیککککککم کوتککککککا  بیککککککا پیس بهت     بتم  رس  ر

 ن سکم. ممب  از تو  ی خور نم یم گذر ا 

 

 از جا بلنمهمد س به ،کت ما رد رفکم: 

 

آبرسی خانوا   تون رس ککککککککککککککککککک حوا،کککککون رس جک  کنیم یه سقت 

نککمارن کککه از  ککارس  ی مهکونککای امشکککککککککککککککبکون هنوز ختی د. هکت  نتی

 جما همد... 
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یمی    هککککککککککت 
که  را از  ،ککککککککککت ما رد گرفکم  لبخنمی ز د س ،ککککککککککیمی

د زن شکو، نز یش تر هم: 
َ
 هکان  

 

 ک امشب آت ش ننماز توی خانوا  ... 

 

 ن ا  کوتا  به  شم هایش انماخکم: 

 

یت رسهن نانم زن شکو جانا ک آت ش به جونم نزنیم   تا کتی

 

ی ککه ،ککککککککککککککککککان یم آمکم، ن اِ   از بکا ی هککککککککککککککککانکه اش بکه  خت 

   شککککککککم
 که  کت  از یش ما  به  کوتا  کر د. هکان  خت 

ر
رن 

 ایران برگشکه بو . 

 

میکککککان خو د س  لم بکککککاهکککککککککککککککککککم ککککککه  کککککه قکککککمر از نیکککککامککککمِن  ککککارس 

م خوهتالما میاِن قلبم س خو د ن ه یم  ارد که اگر اس یم آم

یم کنار آن  خت  یم ِنشست، َمن به قط  یم ُمر د. 
َ
 س  
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 اس کنار  ی ری، قطعا  لیِل مرا یم هم؛ اگر یم  یمنش...  

 

ان ههر، ک  اس را بخواهم    تکاد  خت 
ی  لم یم خوا،ت از بت 

 که من، نشنا،کش. 

 

آن زمکککان هکککابی ککککه بکککا  کککارس بیِ نکککامز  بکککازی بو د،  خت  رس بکککه 

ی نشست. رسیم لرسازش  ر نید   یوری بر زمت 

 

، حرسی از  خت    هایکان، اس به هککوچی
ر
گا  هم میاِن رسزمرب

کل س  شکککککککککککککککم هابی که یم ز ، از قیافه ی بهت  هککککککککککککککککم ، از هی

 رن شان را خییل  س،ت  اهت. 

 

 241#پارت
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 ها  صورت ش را از رسی موهای بلونمش بر اهت: 

 ک خوبی لییل جانح

 

آهککککککککناییکان س این بمترین  لیل من مهرران بو ، از هکان َبمس  

ی نس ت به اس...   برای نفرت نماهت 

 

لبخنککککمی ز د س حوا،کککککککککککککککم از ن ککککا  هککککای بقیککککه جک  کر د تککککا 

   اس باهم: معطو 

 

 ک مکنون لی  جانا 

 

ا،کککککان را هم مکان ا،کککت گا  میان  شواهایشکککان اهکککتبا  

 ب دیم س آن سقت  لکن م هو ... 
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لی  س  ارس رسی خوش نشکککککککککککککککان ما ررزرا نسککککککککککککککک ت به لیونم 

خواهم  ا ، آخر ب ه خواهرش بو  س ششککککککککککککِم یش درفه ای 

  من س اس مخقی مان
ی  م. که لی  به  ارس  اهت، هک شه بت 

 

 پا رس پا انماخت: 

ح  ک قصم نماری  فت  بزبی

 

 آرنجم را تا کر د س رسی  ،که ی مبل گذاهکم: 

 ک از مس ولیت های بزرا یم تر،م... 

 

نم  هککککم  ی ،کککک ب را  رسن ظر   لبخنم نریم ز  
 
س لو،ککککت ک

 قرار  ا : 

 

ر  ار هکه ش ماله  ککککککک منم یم تر،م مطب بزنم، ،خکه که کی

 خو ت باهه... 
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 ن  ا د:  د را تکا

 ک مطب ز ن رس  ر نظر  اریح

 

 تاه ای از ، ب را تعار  ز : 

 ک ب ت  لییل... 

 

 242#پارت

 

 

 ، ب را از  ن ا  جما کر د س اس ا امه  ا : 

 

یه ،ککاخککون  نم دبقه بغل  ،ککت  فت  هکککا،کت،  ارس ککککککککککککککککک 

 اسنجا رس ل شنها   ا . 
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تت  را ز ، جوری که از آن ،کت بمنم خارج هم. اس ل شنها  

 ا   ا،تح  

 

، این ل شنها  به مذاقم خوش نیامم...  ی   ه نفرت ان ت 

 

 ...
ر
 ک فار کنم ،اخککون  له رس می 

 

 ش بر اهت:  انه ، ب را از  هانش با ان شت اهار  ا

 ک ار   قیقا... ان ار قب  اسنجا مطب  نمسن لزهش بو  ... 

 

ی هکککیکا  ر  ی رفت، مکوجه نشکککسکککت  نشکککیکن ا  مبل که  ا پایت 

هکککککککککمد.  ،کککککککککت رسی هکککککککککانه اد گذاهکککککککککت س ،ککککککککک ب نیم کنارد 

 ت: خور   را از  ،کم گرف

 

ککککککککککککککککک من بهش بیکار،کککان رس ل شککنها   ا ؛ اما از فضککای هککلدش 

 خوهش نکیا ... 
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  با  انماخکم س اس ا امه  ا : ابرسبی 

 

فضای هلدش، رفت س آمم براد ،خکه... بیکار،کان هکا  ککککک غت 

 سنجا، سقت گت  ... غر  تهرانه، از هکا  تهران بخواد بیاد ا

 

لیوان  ککایم را میککان  ،ککککککککککککککککت هککایم ن ککه  اهککککککککککککککککم س بککه حر  

 هایشان گوش  ا د. 

 

 ک هنوز با ک  آهنا نشمیح

 

 رحاه که قنمان را به ،کککککککککککککککککم یم گرفت، پلیک ز د. هکککککککککککککککیکا 

 جوا  اس را کوتا   ا : 

 

 ک ی  هست... اما جمی ن ستیم،  رساق  ن سکما 
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ی های لبا،ش را ب  ه  ان شکانش ر،انم: انکهای آ،کت 

 ک  ارس از هاهان زیا  یم گفت. هنوزد خادرخواهکهح

 

 243#پارت

 

  تل ی پل  ز د، مجم ... با حیس  تل ی که  ر میان گلدیم مز 

 یم  ا : 

 

ح ک   ر میون ن ستح  ک خو ت چی

 

ن اهم کر  س با لبخنم بزرگش،  اِ  گو  افکا   ی رسی گونه 

با اس  اهکککککککککککککککت. تفاهم اش به  شککککککککککککککککم آمم.  ه قمر تفاهم 

 ظاهرا هباهت نه، تفاهم... 
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ی بو ، پ های خوه یل  اهت؛ اما  ک متل  ارد نز یش منهت 

 اما  غت  ایرابی  س،کککت  مامانم رس خو  یم هکککنا،کککم که ابما 

 نمار ... 

 

را،ت یم گفتا  ارس را  س،ت  اهت، حم  شرس،یکان هم 

 نیامم. 

 

سع هککککککککککککککککم. قبککل از ساج م بککا  ککارس، کینککه اش از من هکککانجککا  ر

م از آن، اگر مرا  ر اس کککککککککککککککککککاشکککککان خییل خو  بو ؛ امککککا بعکککک

 خیابان هم یم  یم، جوا  ، مم را نا  ا . 

 

هرسقت که ما ر لی  به جک   اس ککککککککککاع مهکابی آراد یم هککککککککککم،

ی نسکککککککک ت به ما ررزرا  اهککککککککت؛ اما  یم لیو،ککککککککت. ،ککککککککن   کت 

ی به اس یم گذاهتنم.  اد ب شت   احت 
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و،کککککککککککککککه بر  خییل کوتا  تر از یش باحوا  لر،کککککککککککککککیم با ما ر لی  

گونککه س  ،کککککککککککککککککت  ا ِن فرمککالیکککه هکککککککککککککککککم. هکککه از کینککه اس ختی 

  اهتنم... 

 

ی از ما، کنار ما ررز  کش با فاصککله یش مت  را نشککسککت. هک ک

سن رفت.  ی هکراِ  پمرد به بت   برای خریمن هاِد حاکی

 

صکککککککککککککککمای نو  ها  ر خانه یم لی یم س توپ بازیشکککککککککککککککان  ر این 

ِن حیکاط، صککککککککککککککککمای شکوها ی را  ر آسر   هوای    بکه میکا

 بو . 

 

مسکککککککاوت س بی حر  به صکککککککتبت هایشکککککککان گوش یم  ا د س 

ان ار فق  نبوِ  هی امامشککککان حرسی از نبو ن  ارس نا زنم، 

من  ر مهکابی ها خار  شککککککککککم س نقل مجلیس مزخرفشککککککککککان یم 

 هم. 

 

 244#رخنه_ 
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ی بو  که از پسش بر نا اسممد.  ی ی تنها  ت    لتی

ش نکظر یککه اهکککککککککککککککککحککا  فق  م ار  از حککافظ بو د تککا نکککش گت 

 کنم. 

تا بهش بفهکونم من با  نم تا ان شککککککت جا سییم هم میکونم 

 فق   افیه که ارا   کنم.  اری کنم تا به بهشت بر،ه س 

 

منکظر چی هسکککککککککککککککم  نی ح بهم ثکککابکککت کن تو هنوز برای  -

ا هکونقمر نا  س بارا نابلم مثل رسز اس .   ممی

 

 بو .  این هکون جرقه لعنم  

ی ککککه میکونسکککککککککککککککککت من رس انقکککمر  یوانکککه کنکککه ککککه  ی هکون  ت 

جنون سار نز یاش بشکککککککککککککککم س  ی ه اجاز  نمد یش   د  ی ه 

لب هاش رس تا جابی که  ر توانم بو  حر  بزنه اما به جاش 

 به جای بو،ه، گاز گرفکم. 
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 مکنوشه  ر برابر حافظ بو .  این یش  ار 

ی امت   ی جز متمس یت های قوانت 
حسکککککا  م شکککککم س  گاز گرفت 

 سن ها رس نقن کر   بو د. حا  من  ر  کا  لرسبی ا

 

با کشیمن صنمل ش به شقب سا ارد کر  توی پاهاش بشینم 

لم کنه. تا راحت تر   بکونه کنت 

 من احکم نبو د. 

  لکم براش تنگ نشم  بو . 

حم  حیس خا  مکلو از هکککککککهوت یا مشکککککککابه این ها هم بهم 

 قمد به ،کت همفم بو .  ،ت نما  س ب شت  براد مثل یش 

 

 این بازی  س   بر  بو . 

،ککککیم  حافظ  اهککککت به اسج لذت ذهمی س جسککککا خو ش مت 

سزیم بر اهکه س من هم تنها یش گاد  ی ه برای ر  ،یمن به لت 

 بو د. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 769 of 2449 

،کککککککککککککککیم که  نفیس نفیس هامون تا حمی گوش نواز به نظر مت 

حکککافظ  ی کککه اجکککاز  نکککما  من رسش بکککاهکککککککککککککککم س بکککه قوه مثکککل 

 زیر خو ش فر،کا . هک شه منو 

 

 245#پارت

 

 

به ب ه ها ن ا  کر د که باهم س،کککککککککککککککظ بازی یم کر نم س این 

ی خیالشان نبو .   هوای    شت 

 

 تونم به سکیلکون زنگ بزنمحک نا 

 

 لوزخنمی ز د س اس خو  صمایش را هجیم: 

 ک ان ار تجت یم خار ... 

 

 لوزخنمد به خنم  تبمیل یم هو : 
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ن هم همی
َ
 حک مکخصص خارش ت

 

 ُسلود صمایش را  م کر : 

 ک من تخصصم، توی خارسنمِن بمِن ،ا   توشه... 

 

 رسی ی  از صنمه های فلزی یم نشینم: 

 ص من، توی قط  کر ن  ،ت های توشه... ک سه تخص

 

ی از آن  با صککککککککمای بلنم یم خنم  س با هککککککککجیمن صککککککککمای  خت 

 ،کِت خ ، تلفن را بی هیچ حرسی قط  یم کنم. 

 

مت، حماقل ی  از رفکارهایش بعم این هکه مفار یم کر د  

 شوض هم  باهم؛ اما اس  ر،ت همبی نبو ... 

 

فرس بر د س از   ،ککککککککککککککککت هکایم را  ر جیکب جلیغکه ی بکافکمی اد

 میان حصارهای ترا  به ب ه ها خت   همد. 
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حیاط خانه هکان بو ، من هم هکانم، قلبم، ن اهم نسکککککککک ت 

 به اس، هکان ا،ت؛ اما... 

 

خانم س به ،طل زراله ی کو ش کت  پ یم  ر  د را به ،

 کنار سرس ی ترا  ن ا  کر د. 

 

یم ته مانم  ی ،کککککککککککککی ار را یم  یمد س س،کککککککککککککو،کککککککککککککه ی به جانم 

 انماخت که هایم شکل ش یم کر د. 

 

با سرسِ  لی  به ترا ، مسککککککت   شککککککم هایم شوض هککککککم. هککککککا  

پشا هیکا را  سر خو ش لی انم  س با  س لیوان  ای ل شم 

 ت. آمم  ا،

 

لیوان ها را از  ،ککککککککککککتش گرفکم س اس رسی صککککککککککککنمه رس به رسیم 

 نشست: 
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ابی حیس یم کنم... 
ی  ک یه  ت 

 

سن که  ،کم را رسی  هانه ی ل یوان یم گذارد س نفسم را بت 

 یم فر،کم: 

 ک  یوح

 

 بخار را از  هانش به که  ،تش یم فر،کم: 

ی شجیب که ن ا  ها به من فرق کر  ...   ک یه  ت 

 

 ی  ،که ی لیوان ر  یم کنم: د را از حلقه ان شت اهار  ا

ا شوض هم  لی ...  ی  ک خییل  ت 

 

 ن اهش یم کنم: 

 ک تو خوه ل تر همی... 
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 یم تر یم هو : لبخنمش شک

 ک این  ه حرفیه اخه... 

 

  ،ت هایم را زیر بغل جک  یم کنم: 

 ک من تنهاتر همد... 

 

 ابرسبی با  یم انماز : 

 ک منظورت  یهح

 

 وا  یم  هم: ماث دو بی ای ج پلیک یم زنم س با 

 

کککککککککککککککککککککک ایناه هکه زنمگیم توی یه نفر معنا یم هکککککککم  س حا  تنها 

ی جز جمابی 
ی  ن ست... همد، معن ش  ت 
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 246#پارت

 

 

 صنمه اش را با صما جلو یم کشم: 

 

ا ،ا   ب و...  ح  را یم لی وبی  ک جمابی

 

ی یم گذارد س  ،کککککت زیر  انه اد یم  آرنا  س  ،ککککککم را رسی مت 

 زنم: 

 

 ک ،ا   ،ت، د ق گرفکم... 

 

 اخا یم کنم س لیوان نز یش  ،تش را کنار یم زنم: 

ح از  ارس جما همیح   ک چی
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  د را تکان یم  هم س اس با تعجب یم لر،م: 

 ک اسنم د قت  ا ح  رسش ن وا 

 

ی یم برد:   لبخنمی یم زنم س  د را پایت 

ککککککککککککککککککک حیه هککککنا،ککککنامه اد رس از  ،ککککت اسن مهر  مصککککب قایم 

 د، سگرنه یم اسر مش... کر 

 

 به  ابی یم کنم س اس مبهوت از گفکه هایم، حر  ها
یم فوب 

 را به  رسش یم بنم : 

 

ی که  ار ،خم  ن ست...   ک را،ت گفت 

 

 لیوان را نز یش لب هایم یم آسرد: 

 

 ک س این را،ت ترین  رسش  نیا،ت که باسر  هکه رس هاسکه... 
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هکککککککود. به ،ککککککککت صکککککککنمه را شقب یم کشکککککککم س از جا بلنم یم 

 حصارهای ترا  یم رسد: 

 

ممی که بایم از ککککککک ن ا  ها بهت شوض هم   ون لقکه ی بعم 

ی بری...   گلوی  ارس پایت 

 

اس هم از جا بلنم یم هککککککککککککو  س توج  به هککککککککککککا  شقب رفکه از 

  مابی ایست. 
 رسی هانه اش نمار ،  خت 

 

 زس  به زس  مرین یم هم. 

 

 247#پارت

 

 

 ک باسرد نک شه لییل... 
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ان شکاِن  ،کم را به  شم هایم فشار یم  هم تا اهش ها را 

 رگر انم. به جای اسلشان ب

 

 ک لییل... 

 

 د را به ،کککککککتش برنا گر انم. اهککککککش هایم رسی آهن     

 حصار یم ریز : 

 

ی لی ....   ک جامو یم گت 

 

ی یم هو ، مرا شقب یم کشم:    ،تش رسی هانه اد ،ن ت 

 

س هکککککککککککم یم رفکم، گفکم  ارس ر کککککککککککککککککککککککککک حر  مفت نزن... سقم   ا

 خاک کر د. فهکیمیح خاکا 
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 هایم را پاک یم کنم: با پشِت  ،ت اهش 

 ک بارسن که بزنه، خاک هم نرد م شه... 

 

 اخا یم کنم: 

 ک  رت ن وا نا خواد این حر  ها رس بشنود... 

 

 د را به ،ککککککککککککککککت ب ه ها بریم گر انم س اس لیوان  ای را به 

 ،ککم یم گت  : 

 

ار  ارس ن ست. ما قسکت هم نبو یم... ا نم من، کنکککککککککککککک جای 

 ن ستیم. 

 

 من نشجیم، ا امه  ا :  حرسی که از 

 

 ک این  ه  س،ت  اهکمی بو  که   هش ،ا  تکود همح
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   ان شِت ،بابه اد را  رسن لیوان فرس بر د: 

 ک برای من، تکود نشم ... 

 

 خو ش را جلوتر کشیم تا صورتم را ببینم: 

 د قت  ا  حبمسن ر ایتت  ک خاک شالم... 

 

 248#پارت

 

  د را تکان  ا د: 

 

قم   ی ه  س،کم نماهت، کجا یم مونمدح کجا کککککککککککککککک نه؛ سه س 

ی یم تکرگیمدح کجا آخه لی ح  این  س،ت  اهت 

 

 لیوان  ای را از  هانش  سر کر : 
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 ک  ر،تش یم کر ی، نا  سنم یه  اریش یم کر ی... 

 

را باز کر نم. پمرد آمم   صکککککککمای زنگ خانه آمم س ب ه ها  ر 

 .. بو . 

 

ی قرا ه ،ت   ی ماهت 
 که  ر،تش کنمحک م ه  س،ت  اهت 

 

ن ککاِ  پککمر لی  بککه مککا  سنفر افکککا  س  نککم  قیقککه ای ن ککاهکککان 

 کر . 

 

 لی   ،م  تکان  ا  س ب ه ها هکرا  آن ها سار  خانه همنم. 

  ،ت هایش به  سر هانه اد جا خشش کر : 

 

 از هکون اسلش...  ک یم ،اخک ش.. از نوا 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 781 of 2449 

 

 صنمه اد را جلو کشیمد س  جایش برگر انمد: 

 

ی ،وخکه، ز   به قل ش س  ی ه منو کککککککککککککککک ری شه های این ،اخت 

 نا خوا ... 

 

 

نفیس کککککه یم کشکککککککککککککککیکککمد، حجم شظیا کرد لو ر را حیس یم 

کر د. برای لوهکککککککانمِن یش  ی از زخم ها، مجبور به خریم 

 کرد لور  س لنکش هم  بو د. 

 

صککککککککله ی خنگ بازی های مینا را نماهککککککککت، با ی ر حو پاهککککککککا  

 اس ککاع  صککورتکم بهت  هککم  بو ؛ اما تا تهمیم مرا احضککار  
کر .

 خو  همنش  ا ب شت  سقت یم خوا،کم. 

 

 249#پارت
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مج کککککککککر  پا ایسککککککککککا   ا،ککککککککککت س  ر حا  سقت  ا ن به مو ل 

 های سکیل ها،ت. 

 

حیس خو  ایناه؛ رسزی صکککککککه بلنمی از آ د ها، خوا،ککککککککار 

 من هستنم، باشث لبخنم گنم  اد هم. 

 

 را شقب ز : ،یاچ با  یمنم، مو ل ها 

 ک ، د خانم هایبا... 

 

 لبخنمد را ا امه  ا د: 

ح  ک ، د شزیزد، خوبی

 

  ،تش را ف ر د: 

 ک میاد  اغت، فع  به  ارت بر ... 
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  ی تکان  ا : 

 ک حککا... 

 

 شقب گر  کر  س رسی صنمه نشست. 

 

. هک شکککککککککککککککه مینا شا ت ب تکاد بسککککککککککککککککه بو   ر اتاقم  ر تعج

ا   امل به مر د  اهککککککککککککککککه   اهککککککککککککککککت،  ر را باز ب ذار  تا  ا ر

 باهما 

 

نز یش سرس ی  فت  بو یم س هرک کککککککککککک که سار  یم هککککککککککککم را به 

 راحم  یم توانستیم ببیجیم. 

 

تقه ای به  ر اتاق ز د س خوا،کم سار  هود که ،یاچ از جا 

 لریم: 
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 ک سای خانم هایبا... 

 

 ن اهش کر د س اس ا امه  ا : جب مکع

 ک جلسه  ارن... 

 

به ،ککککککککککککککککت  فت  خو د برسد که هکان لتظه  ر  رخیمد تا 

خکت اس 
ُ
اتاق پاهککککا باز هککککم. ن اِ  گشککککا  هککککم  اد از  هر  ی ز

ی ر،یم.   به امت 

 

 250#پارت

 

 

قککمد اس  را بککه جلو بر اهکککککککککککککککککت س زمککاِن ر  هکککککککککککککککککمن از کنککارد، 

 ان شکان  ،کم را لکیس کر : 

 

 فیم هم بهت میا ... ،ت ،ک لو 
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ی ا  ز جلوی  ر نماهکم. س رفت. هیچ ساکج ر جز کنار رفت 

 

ی خییل زس تر از پاها مکوجه تکا   ،م  اس با من هم.   امت 

قمد بعمیم را به ،ککککککت اتاق خو د بر اهککککککم که پاهکککککا  کا 

 کر : 

 

 ک اسممی با خر ح

 

  ،کم را به قا   ر گرفکم س به شقب برگشکم: 

 یس.. ک ، د رئ 

 

  شم غر  ای نثارد کر : 

 ک بیا تو ببینکت... 
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  باز کر د س با "،کککککککککک د " کوتا ، سار  اتاق هککککککککککمد.  ر را  ام

هنوز ن ا  اس بیِ  ،ککککککککم بو ... مرا مجبور به تو کککککککی  ای یم 

 کر  که این لتظه را نا دلبیم. 

 

کککککککککککککککککککک بایم حککا تهمیمت کنمح مینا هم امرسز نیومم ... تو هم 

    ی ه رس یم اسر د... نا اسممی، ی

 

 صنمل ش بر اهت: پالکدیش را از رسی تایه گا  

 ... ی  ک با اجاز  من برد، ب ه ها توی  فت   ،ت تنها هست 

 

ش  ی ی گذاهککککککم س پاهکککککا هکانطور که پشکککککت مت  کیفم را رسی مت 

ی خماحافظی کوتا  کر .   بو  با امت 

 

ی را  گرفکم س زس تر از اس  ر را بککاز کر د.  تککا  پشککککککککککککککککت   امت 

 ر،یمن به آ،انسور هیچ حرسی بینکان ر  س بم  نشم. 

  س اد ح یس: 
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کککر  س  رها با ماث کوتا  باز هککککم. یم    که آ،ککککانسککککور را ف ک

 بی توج  به جانم 
خوا،کککککککککککککککم  اخل نرسد؛ اما اس که ب شککککککککککککککت 

 ریخت، مجبور به هکراه ش همد. 

 

ی بینکون ن ستا  ی  ک  ت 

 

م بلنککم کیه  رم ش را پککالکو را رسی  ،کککککککککککککککتش انککماخککت س بنکک

ان کر : رسی هانه  ی  مت 

 

ی ن ف ی  کم... ک  ت 

 

  ام  به ،کتش  رخیمد س اس حم  ن اهم نار . 
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ی نا گیم، ب شت  آ د ناراحت م شه...  ی ی که  ت   ک هکت 

 

 مدرایلش را با  آسر  س  گرد آن هم: 

کککککککککککککککککککک ناراحت نشککککو... هکونجور که من، ناراحت نک شککککم سقم  

 بهم تو ی  نا  یا 

 

لک ککککککککک پیس  لش لر بو  س رس نا کر ا مر ی اگر این تکا  

 آخر من س انوش را نا  یم، ُمغور نا آمم. 

 

ی هم بینکون باهککککه، اسنم از ندع رمانتیاش،  ی ککککککککککککککککککک حم  اگه  ت 

کاککت ز  ، 
ُ
فرس  بککه حککا  من نا کنککه؛ امککا مر ی کککه تو رس ک

سقم  لرس لرس توی  شکککککککم من می ه؛ هککککککککا هم  لت میخوا ؛ 

رت ،ککککککککککککککککککککاخککونکککککت رس بهم بریزد، یعمی چی بکککککه مثکککککل هکککککککا

 نظرتح

 

 به رسیم ایسکا . ز  ز    ر  شم هایم ا امه یم  هم:  رس 
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ک لییل این یه لرسنم  ای  که من مس ولشم پیس مس و  تو هم 

شکککتت نا گن به خادر اسن مو کککدع گذهککککه 
ُ
هسککککما اگه ُبک

 کر  ا 
ر
 ش، می ن فرها  بی ُشر  

 

 اهار  ای به خو ش یم کنم: 

 

شوا کککککککککککککککککککککککککککککک من یه مر  هسککککککککککککککککم که اگه کککم هم بزننم؛ می ن  

کش ،کککککککککککککککا   که 
ُ
مر سنه بو ؛ اما تو س این شایم ها، فق  یه ک

 جراحتش هنوز از زیر اسن هکه کرد لو ر مشخصه، ن ستا 

 

 252#پارت

 

 

سن یم رفت،  لب گزیمد س اس  ر حاه که از آ،کککککککککککککککانسکککککککککککککککور بت 

 جوا  تکا   رسی گوه ش را  ا . 
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ش را بککمهم، بی خککماحککافظی از جلوی نککم تککا جوابمنکظرد نکککا

 ن گذهت س از پارکینگ خارج هم. ن هبا

 

بعکککم از یکککش ررکک  بکککه دبقکککه بکککا  رفکم س تکککا آخر تکککایم  کککاریم بکککه 

 حر  های اس، اهکیم  نما دا 

 

اهکیم  که    رازی  اهکککککککت س سجو  انوش یم توانسککککککت  ر 

 ُبتبوحه ی تنهابی هایم، مشکل  ار هو . 

 

را  ر  سقکم را با پاها گذرانمد س حم  ناهار  ینا، ب شت  با نبوِ  م

، کناریش  ی ر خور یم.   هکان  فت 

 

،کککککککککککککککیع اس  ر به  ار نتی ِن ناد "  ارس " را  س،کککککککککککککککت  اهککککککککککککککککم. 

کنجکاسی نا کر  س حم   ی ر مرا با فامییل  ارس صکککککککککککککما نا 

 ز ... 
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،کککککککککککککککیاچ را تا جابی که یم توانسککککککککککککککککم به نز یش ترین خیاباِن 

 ه اش ر،انمد س به ،کت خانه ی خو د رانمد. خان

 

 پخش نا هکککککککککککککککم س حا  فار  حر  
ی هیچ موزی   ر ماهکککککککککککککککت 

 های اس مرا به  لشور  یم انماخت. 

 

ی خانوا   اد ا امه لیما  تر  ایناه ماجرای کینه اش تا  رگت 

 کنم، ب شت  از آ، ب خو د، اهکیت  اهت. 

 

ی به آن جا را با ما رد تلفمی صکککککککککککککککتبت کر د س به اس قوِ  ر  فت 

  ا د. 

 

 که پمرد خانه نباهم به آن جا برسد. قرار هم  ر تایا   
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ی را مثل هک شکککککه زیر هکان  رخِت رس به رسی خانه اد  ماهکککککت 

پککاری کر د س برای لیککما کر ن  لیککم خککانککه، مشکککککککککککککککغو  بککه هم 

  کیفم همد. 
ی  ریخت 

 

 لیا   هکککمد. ،کککدپری  رس 
ی با خر   لیم را لیما کر د س از ماهکککت 

  رسی خانه اد جایش را با پ ش شوض کر   بو . به 

 

یم  انسککککککککککککککککم ما رد  سرار ، یش  ی غذا به اس تتدیل  ا   

 ا،ت. 

 

به ،کت پ  رفکم س پ ،تیش های غذا را با تشار گرفکم س 

 هکان میاِن تعار  کو   هم ز د. 

 

هنوز به  ر خانه اد نر،کککککیم  بو د که مکوجه توقه ماهکککککیمی 

 همد. جلوی  ر خانه اد 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 793 of 2449 

ی لیا   هکککککککککککم، نکوانسککککککککککککم   هر  اش را خو  مر ی از ماهکککککککککککت 

ببینم. ماهککیجش را ،کککِت مخاله پاری کر  س این باشث هککم 

 تا  یم خوبی به صورتش نماهکه باهم. 

 

 253#پارت

 

 

ی ر  همد س هک نان به اس که زنگ خانه اد را  از جلوی ماهت 

 یم فشار ، ن ا  انماخکم. 

 

ت  ه
ُ
ککان   ارخانه ای هکرا  با هکککلوار قامت مر انه اش  ر ک

 بو . لوهیم  هم  

 ک آقاح

 

 مر  برگشت س ُبهت من از با  آن صورت آهنا بو . 

 جلوتر رفکم س با  قت ن اهش کر د. 
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حالت صککککککورتش لر ا ککککککطرا  به نظر یم آمم. مسککککککت   شککککککم 

ی تا اس  ر حا  گذر بو .   هایم از ماهت 

 

 ک چی هم ح خدریمح

 

انه م رسی پله ی کو ش جلوی خپ ،ککککککتیش ها را هکرا  کیف

 گذاهکم: اد  

 

ی هم ح  ی  ک  ت 

 

با صککککککککککککککککمای  فه ی کو ب، اخم هایم  ر هم رفت س اس   

ی به کو ی ن ا  کنم.  ی رفکه ماهت   شقب بر  تا از ه شه پایت 

 

تون بو د،  اهکم شرهیا رس یم بر د  رمان ا ،  ککککککککککککککک نز یش  فت 

  یمد که این پ    نبالت را  افکا .... 
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 ش کر د: ن اه مکعجب

 ک کمسد پ  ح

 

ش را از رسی پلکه بر اهککککککککککککککککت س هککککککککککککککککالگر ن را با یش ِحیس پای

 مزاحم سار از  سر گر نش باز کر : 

 

ی هم.   ک برس  اخل من از تو مطکت 

 

 لیککم را  ر قفککل  رخککانککمد س حوا،کککککککککککککککم بککه  فککه هککای بعککمی 

 پ ش جلب هم: 

 

 ک مرین هم ح

 

 پ ،تیش ها را  اخل فر،کا : 
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   از  سییس هم جا  ،ککککککککککککککش خوابش بر ککککککککککککککککککککککککککککک تب کر      

 مونم ... 

 

 254#پارت

 

 

 ن ا  به ،اشتش انماخت: 

 ک برس  ی ه

 

  ،کم را رسی  ،ک ت   ی  ر گذاهکم: 

 ک  زمه بیادح

 

ی را باز یم کر ، کوتا  جوابم را  ا :    ر حاه که  ر ماهت 

 ک نها 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 797 of 2449 

ی هم:   ،وار ماهت 

 ک  ر رس قفل کن... 

 

 کیفم را رسی  سهم انماخکم: 

  ر هم ر  م شه. ک اگه به انوش باهه از قفل 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 ...  ک مکنون بابت ن رانیکون، هب بخت 

 

 ر را بسککککککککککککککککم س بی توجککه بککه اخطککار اس از بککا  قفککل  ر، سار  

 خانه همد. مر ی  یوانه هم  ا،تا 

 

ک  کککه خور   اد جلوی انوش  م 
ُ
فار یم کر  بککا آن حجم ک

 یم آسر دح
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سن کشکککککککیمد س انکهای کیفم  مدرایلم را از  هککککککککار  ی اس را از بت 

 میاِن تکا  های آن هبم لیما یم کنم. 

 

لن یم گذارد س با تایه ز ن به لبه ی سرس ی 
ُ
س،کککککککایل را رسی ا

خانه منکظر جوا   ا ن اس یم هود.  ی  آهتی

 

 ک افکخار  ا یما 

 

 255#پارت

 

 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

ی   بمبختحک اینقمر بیکاری که  نبالم را  یم گت 
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سن یم کشم: مقنعه اد را از    د بت 

 

ح  ک برات  نبا   ار باهم یا اقماد یم کمی

 

 با صمای بلنمی یم خنم : 

 ک  ر ر ابت بو ن قشنگ ترین  ار  نیا،تا 

 

ی هانه س  انه اد یم گذارد:   گو ر را بت 

 ک حوصله منو   نتی مرتیاه آهغا ... 

 

که به ،ککککککککککککککککت  وبی پالکدیم را از تنم  ر یم آسرد س  ر حاه  

 رسد، ا امه یم  هم:  لبا  یم

 ک فار نان هنوز هکون پخکه  انش اهما 
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صکککککککککککمای  حالش را از میاِن موزیش ب یس  ار به ،کککککککککککخم  یم 

َود: 
َ
 ِهن

ی ها فق  توی  کککککککککککککککککککککککککککک ا ن  نگ یم انمازی، این  نگ انماخت 

 تخت لذت  ار ا 

 

  ،کم را میان موهایم یم کشم: 

 

ی ازت ککککککککککککککککککک حوا،کککت به  ارات باهکککه انوش هککککایت ا نذار امت 

کنه، اسن خییل مثل من، آ د مهرروبی ن ست که فار به هم 

ی  کور صکککککککککککککککورتش با ر س هی ی ن ه، یه جوری از اس   ریخت 

  کور تو رس یم  ینه که به زنمان هم نر ... 

 

 با لتن مسخر  ای جوابم را یم  هم: 

 

ککککککککککککککککککککک ا ن تهمیمد کر یح  ،کککککت خو ت کوتاهه،  ،کککککت اسن 

ح باز رس س،  یم کپ   ی  خت     ر
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میاِن پذیرابی یم ایسککککککککککککککککم س اخم هایم به خادر  لکه "  خت  

 باز"   رهم یم رس : 

 

 ک  رت س لرت ن و... خو ت هر گو  یم خوری... 

 

 256#پارت

 

 

 حرفم را قط  یم کنم: 

 

 ک فار کر ی خواجه  ح اسن ب ه هم از بهزیسم  اسر  ح

 

را  حیس یم کر د،  آنقکککمر لبم را گزیکککم  اد ککککه هکککککککککککککککوری  خون

 هککانم تلخ هکککککککککککککککککم  بو  س هیچ ا امککه این بتککث را  س،کککککککککککککککککت 

 نماهکم. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 802 of 2449 

 

 خصوص ش به من مرروط ن ست؛ فع  هککاریما 
ر
 ک زنمب

 

 ک خ صه حوا،ت باهه یه سقت یه ب ه اد از تو نخوا ا 

 

 صمایم را با  یم برد: 

 

، قانوبی  کک خفه هو بابا، یه بار  ی ه ببینم  نبا  من را  گرفم 

ی ماهینم، خو  نکای ماهینت رس ل یم کنم؛ فع   س شک ررت 

نشککون  ا  ، پیس فار نان که یم توبی این بار هم مثل  فعه 

ا فهکیمی کثافتح  قبل حلش کمی

 

 صمایش با انمب ماث یم ر،م: 

 ک رفیقت شسل... 
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لن گرفکم س بکککککه قکککککابلککککککه هکککککای  رسن 
ُ
 ،ککککککککککککککککم را بکککککه لبکککککه ی ا

 پ ،تیش ز  ز د. 

 ی  اریحک از رفیقت شسل ختی 

 

 مشت هم  اد را به  ر قابلکه ر،انمد:  ،ت 

 ک گکشو... 

 

س تلفن را قط  کر د. ان شکان  ،کم رسی  ر  قابلکه مانم. 

 فارش را هم نا کر د که حرسی از اس ل ش باشم. 

 

 هر لتظه  ر انکهای قلبم منکظر بو د... منکظر برگشتا 

 

 257#پارت
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ی کر د س تکاد تک به جای رکز مغزد را فارهایم را  ،ککککککککککککککککه  ت 

سن آمم  از  شسکککککککککککککککل  ر جابی مکوقه کر د که پاکت نیکه بت 

 کیفم را نشان یم  ا . 

 ...  ک لعنم 

 

*" 

ی بر ارد. ن اِ    ،کککم را گرفت س ن ذاهککت فنمی را از رسی مت 

 کنجکاسد به  شم هایش افکا : 

 ک  ا گا   اریا 

 

 لبخنمی یم زنم س بنم ررمسهامتی را متکم یم کنم. 

 

م س اس  ر حاه که ،کککککککککککککی ار را به  اخل یم  رخ ه شقب ا ب

 جا،ی اری بریم گر انم،  کرد را یم گت  : 
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 ک به خادر خو ته... 

 

رسی پاهایش نشککککککسکککککککم س اس با حوصککککککله ان شکککککککاِن  ،ککککککتش را 

 میان موهایم فرس یم بر : 

 

 ک امرسز با مامان بتثم هم   اسنه که یم کشم. 

 

میاِن یقه باز  ا از به ،کککککککککککککتش  رخیمد س ان شکککککککککککککان  ،کککککککککککککم ر 

 لبا،ش به  اخل یم برد: 

 

 ک خب بم  منم باشم، بعم باهم تری کنیم... 

 

 یم خنم  س     حوله را رسی  د یم انماز : 

 ک با  یم زنه،  ماهم یم خوری َبَ م... 
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ر   موهایم را زیر حوله یم فر،کم: 
ُ
 خ

ح  ک  یشب تا صبح با من بیمار مونمی، امرسز گنم نزبی

 

ابی نز یش هککککککککککککککککانه اش یم گذارد.  س لیوان پایه  ر جک  د را 

 بلنم از جلوی  شکم  سر یم کنم: 

 

 ک تا ا ن خوا  بو یح نخور ی از اینا کهح

 

  انه اد را با  یم انمازد: 

 ک نه... 

 

 258#پارت

 

 

  ،ی ار اس ی  یم هو . 
ی  خکیاز  اد با بر اهت 
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 پاهایم را  ر هککم جک  یم کنم: 

 ک  سیم  هاا 

 

 ن اهم یم کنم:  پ  پ 

 ک من  ارد  سلم  ن ست که گت  بمن شزیزمکم.. 

 

 اخا یم کنم س ان شکان  ،کم را به ته ریشش یم ر،انم: 

کککککککککککککککککککککککککککککک سه من جز ارگککککان  سلم  هسککککککککککککککککم کککککه بهککککت گت  میککککمد 

 شزیزمکم... 

 

لبخنمش را به رخم یم کشکککککککککم س آن  ا  شکیم گونه اش هم 

ی نا آسر .  ،تش را رس  انه ی برهنه ی همرا از مو عم پایت 

 اد یم گذار : 

 

 ک حکود بمسِن من خوش گذهتح
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 شکککککم هایم را یم بنمد س بوی غلیظ ،کککککی ار را ا،کککککتشککککککاد یم 

 کنم: 

 

 ک با تو ب شت  خوش یم گذر ... 

 

 ،ککککککککتش را از رسی هککککککککانه اد بر یم  ار  س ان شکککککککککانش را رسی 

 لب هایم خشش هم  اد یم کشم: 

 

 ک سیکامینه نا زبی بازح

 

 های بسکه غر یم زنم:   شمبا هکان 

 ک نه... 
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نفیس هایش به گوش هایم نز یش تر هم  ا،ت س این حیس 

خوِ  هوایش، ب شت  مرا برای خوابیمن  ر کنارش راغب یم 

 کر . 

 

 259#پارت

 

 

 

کککککککککککککککککککک لو،ککککت لو،ککککت م شککککه، لبات شفونت یم کنه،  ی ه نا 

دا   تونم گاز ب ت 

 

د،  شکککککککککککککککم هایم را  باز یم کنم س یم خنمد س  د را با  یم گت 

 به ،ی ار یم زنم س با ابرسبی با  رفکه اهار  ای یم 
ُپ  شکیق 

 زنم: 

 

 ک یه ذر  هاا 
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ن شکککککککککم باز یم هکککککککککو  س لب هایم را به ،کککککککککی ار  ر  ،کککککککککتش یم 

د س  یکککک  از میان لب   سکککککککککبانم، نا گذار   ر،کککککککککت  اد ب ت 

سن یم کشم. زیر لب فت ر نثارش یم کنم.   هایم بت 

 

 سن یم فر،کم:  س  را از بیمی بت  

 

کککککککککککککککککککککککککککککک سیکامینه تکود هککککککککککککککم ، هککککککککککککککیکا قرار بو  بخر ؛ اما گفت 

  ارسخونه تکود کر  ... 

 

 ن اهش کر د س که  ،کم را رسی گونه اش گذاهکم: 

د اسن ،کت یم خرد.   ک امرسز مت 

 

 ،کککت آزا ش را  سر  کرد یم انماز  س به جلو خم یم هکککو  تا 

 بینماز : ته مانم  ی ،ی ار را  ر جا ،ی اری 
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 ک پاها یه  م بمحاله، فار کنم قل ش اذیت یم کنه... 

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 ک جمیح حوا،م بهش هست... 

 

 پاهایش را  راز یم کنم س  ا مرا با تر یم کشم: 

 ک یه  م بخوابیم هکینجا، آفکاِ  بمجور حا  میم ... 

 

 ،ککککککککککککککککککت هککککایم را یم گت   س مجبورد یم کنککککم تککککا  سر گر نش 

 نمازد: بی

 اینجوری بهت  ...  ک

 

 س  ،تش را رسی لبه های حوله یم گذار : 

ی این لعنم  ها...   ک منو س،و،ه یم کتی
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 یمی بکککه بیمی اد یم  هم س  د را بریم گر انم تکککا جلوی هر 

د.   هو  که قبل  ا گا  ا،ت را  ب ت 

* 

 

 260#پارت

 

 

 

  ر حاه که کیفش را رسی مبل یم گذاهت، ،وا  کر : 

 م ه نمیمیشحک 

 

 لر   را تا نیکه کنار یم  هم س با  قت به اس ن ا  یم کنم: 

 ک یه هفکه ای م شه... 

 

 صمای جابه جایش بر رسی مبل  رد را هجیمد. 
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ک  یشب بهم ختی ا ، گفت صب  بیاد یه   اسن ،اخککون 

 رس ببینم... 

 

ت هککککلوار اررمی 
ُ
 را بسککککت س تن  لوهککککیم  هککککم   ر ک

ی  ر ماهککککت 

 سد کر : اش کنجکا

 

 یهحختی ک 

 

  رخیمد تا ن اهش کنم: 

 ک ت پ ز  ... 

 

 ابرسبی با  انماخت: 

 ک در  قرار ا  امرسزش یه زنه، با هم اسممن... 
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 د را برگر انمد س به زن ن ا  کر د با آن ت پ جنجاه  رِد 

، صککککککککتبت  مشکککککککک  اش، س،ککککککککو،ککککککککه یم هککککککککمد تا به هر دریق 

 هایشان را بشنود. 

 ک شرس،هح

 

ی آن  س لر   را  ی انماخکم. به  اخل ا،کو  با رفت    یو، پایت 

کککککککککککککککککککککک ار ... هکککککککوهرش از اسن خفن ها،کککککککت. تعجبیه با  ارس یم 

 خوا  قرار  ا  ببنم . 

 

   که ی قرمز رسی تلفن را لکیس کر د: 

 ک خانم ،یاچ لطفا  ستا  ای با یه  م کیش... 

 

 ک  شم خانم هایبا... 

 

 تلفن را قط  کر د س به ،کت اس رفکم:  

حک خ  فن یعمی چی
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 رس به رسیش نشسکم س اس با ن ا  به ادرا  جوابم را  ا : 

ککککککککککککککککککک یعمی هکککوهر  خرش بم مت  ،  ارس اسلش تر   اهکککت؛ اما 

 بعم قبو  کر . این هاهان مخش رس ز . 

 

 پا رسی پا انماخکم: 

 ک م ه  یکار  در ح

 

 هانه ای با  انماخت: 

،یمد. اینارد هاهان  یشب بهم گفت.   ک نتی

 

ی ن ا  شایس های  سککککبی و خم هککککم تا بهبه جل م  هککککم  به مت 

 کنم: 
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کککککک یم خوا  توی هکون ک ش شرس  ب ت  . هاهان یم گفت؛ 

برای هکه مهکوناهکککککککککککککککون هوالیکا خصکککککککککککککککو  کرایه کر ن با 

 هزینه خو هونا 

 

 با تعجب لر،یمد: 

 ک ساقعاح

 

 261#پارت

 

 

 

 ،ککککککم تقه ای به  ر خور  س ،کککککیاچ  ر حاه که ،کککککیمی را به 

 ی به ،اشتش کر : یم  ا ، اهار  ا

 

ی  ک نیم ،اشت  ی ه بریم اتاق آقای کبت 
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  ی تکان  ا د: 

 ک مر  شزیزد. 

 

 فنجان های  ای را از ،یمی بر اهکم: 

ی  ی ه ای ن فتح  ک  ت 

 

 یم خنم  س  ن ا  را  ر کیش فرس یم بر : 

 ک قشنگ  ارد رالورت میمد ها... 

 

  رسی کیش را رسی ظر  البخنمی یم زنم س توت 
ر
س یم فرن 

 گذارد: 

 

 ک ببخشیم... 
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ب شکککککککککککککککت  از یکککش ررکک  کنکککارد نا مکککانکککم س بکککا تککککا   کککارس از من 

 خماحافظی یم کنم. 

 

 یش حیس تلخ  هاوفکه هم   ر انکهای قلبم، ن شت  یم ز . 

 

با تکاد حیس خوبی که به لی   اهکککککککککککم، باز هم اس را رقیب یم 

  یمدا 

 

،  اما  ر هر ،ککککمی که زهککککت بو ... این حیس زهککککت بو ؛ با ر

، مکنفرد. رقیب ششق  را بم یم بیمی س من از این ب  مبیمی

 

ی هککککککککککککککم س تنها با یش لیامش  امرسز هم  ر تنهابی هایم ،ککککککککککککککتی

 کو ش، جدیای حاِ  مینا همد. 

 

 از نیاممنش یم گذهت، آبله مرغان گرفکه بو .  نم رسزی 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 819 of 2449 

ی  ی هیچ ختی  د را با لرسنم  های حل هککم  گرد کر د. امت 

حم  جوا  تکا،کککککم را    ی مشکککککت  کان نما   بو ،بابِت لرسنم

 هم نا  ا ا 

 

 262#پارت

 

 

ی  بعکککم از آن رسز ککککه جلوی  ر خکککانکککه اد  یکککممش،  ی ر ختی

 نبو . 

 

ی هکککککککو  س  ی ر  نم باری لیاد  ا  تا از  اس کککککککاع خدرم، مکطت 

 نه تکا  گرفت س نه زنگ ز . 

 

 ر تکککاد مککمب  کککه میککاِن اتککاق قککمد یم ز د، حوا،کککککککککککککککم بککه آن 

ی بو ا   ،کت لر ت 
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لر یمی که اس  ر پشککککککتش قایم هککککککم  س با لی  ،ککککککاخککان ها را 

  یم یم ز . 

 

امککان از من  خو خوا  کککه اس را بککه هردریق  یم خواهککم، حم  

 م سجمی شایس های ایجسکاگرایما  ر انماز   ن

 

 اص   اش ششقکان مجازی بو ... 

 

ر با خاموش هکککککککمِن  مپ ها از جا بلنم هکککککککمد س به ،ککککککککت  

 اتاق رفکم. بایم  ی به ما رد یم ز د. 

 

آنقمر حر  س جوهکککم را ز   ا،کککت که  ی ر هکککیکا ختی برایم 

 یم آسر . 

 

"خسککککککککه نباهکککککککیمی " نثار  ن هبان کر د س سقم  از قفل بو ِن 

ی همد به ،کت آ،انسور رفکم.    ر اتاقم مطکت 
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سن ز  س تکاد ممب   پاها   ظهری قبل ناهار از ،اخککان بت 

،کککککیع یم کر د از لنجر  مزخر  اتاقش اس را بپایم، هر یه که 

ی بکککککککه  ررکک  یکککککککش ا  بهت  بکککککککار بکککککککه اتکککککککاق خو د یم رفکم، ا ر

 کو یو  اهت. ا،

 

ی هکککککککککمد. از  ریکوت را میان  ،ککککککککککم  رخانمد س ،کککککککککوار ماهککککککککت 

سن آممد.  پارکینگ با بوق کوتا ،  بت 

 

 ام  از جلوی ،کککککککککککککاخککان ن ذهککککککککککککککه بو د که مکوجه لی  س 

 مد.  ارس ه

 

پککایم را بککه نریم رسی ترمز گککذاهککککککککککککککککم س  نککم  شقککب گرفکم تکا  

 اس  ه  اری با من  ار ا  ببینم،
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ی را مقا بل هر سهکککککککککککان، مکوقه کر د س لنجر  را  ام  ماهکککککککککککت 

ی  ا د:   پایت 

 ک لی ح

 

" کوتککککا ،   کککککارس هم، هکرا  اس  رخیککککم س بکککککا " خکککککماحککککافظی

 تکا،ش را قط  کر . 

 

ت  کککککاررمی را بکککککه تن نکککککماهککککککککککککککککککک
ُ
اهن یقکککککه هفم  کککککک  ت س تنهکککککا لت 

ی رسهککککککن را یم  یمد س هکان میان ها،  لم از  یمن  خاکسککککککت 

 گر نبنم  ر گر نش، مشت هم. 

 

ی خونهح  ک مت 
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 شم هایم را به اس ر،انمد. صورِت هش تیغ هم ، موهای 

مرتب س خ  صا  فرق  ش تا موهای ساکیس خور   اش، 

 ب شت  غصه  ارد کر . 

 

 ان... ک خونه مام

 

ی را برای لی  باز کر  س به آرایم  کر اس را ف ر :    ر ماهت 

 

ش یایه،  آژانیس حا  حا  نکیا ، منم کککککککککککک بیا با لییل برس، مست 

 که  یمی ماهینم رسهن نا هه... 

 

  ،وار همِن لی ،  ش را  اخل آسر : 
ی  پل  ز د س حت 

 ک آرسد برسن.. 

 

 اسح  این را از با  ن رابی نس ت به من گفت یا 
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   انه اد  ا د.  نا  انم؛
ی  اما جوابش را با با  انماخت 

 

 یم ز ، ن ا  از من گرفت:   ر را بست س با لبخنمی که به لی  

 

ککککککککککککک باهم راج  به مطب حر  یم زنیم، یه  ش یم کنم ببینم 

پشککت ا،کککو یو خاه هسککت یا نه، ن ران نباش، جای خو  

 زیا  ... 

 

ی  ر نز یش   س لنامن به لی  حسککککککو ی یم کنم ب  ه  خت 

 که با هکه رابطه خوبی  اهکککککککککت س با اس ب شکککککککککت  خو  
ر
،کککککککککالیک

 بو ا 

 

احافظی هککککککان به  ،ککککککت  ا ن بر،ککککککم، از ن ذاهکککککککم حم  خم

ی یم رفت.   مقابل اس گذهکم با  ،م  که به ،کت پایت 
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خو  فهکیم که مرا ،کککوزانم  ا،کککت مرا تا انکهای ریشکککه های 

دیش بکککککه بکککککات ق ،کککککککککککککککیکککککا  قلبم تکککککا رنکککککگ تت   ی تکککککارهکککککای م

 انماخت. 

 

فر  را ر  کر د س بککا انککمی فککاصکککککککککککککککلککه ی کوتککا  سار  اتدرککان 

 همد. 

 

 لییلا ک 

 

ی ح یس کر د:  ی  س ماهت   خو د را بت 

 ک بلهح

 

 264#پارت

 

ن اهش نار د.  یمبی نبو ا آ د کنار من، یش بمبیمی بزرا 

طر فرسپا ر ،ت. 
ُ
 به ق
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 ک حر   یو یم خوری  قیقاح

 

مت کوتا  رسی هم گذاهککککککککککککککم س  سرار  را برای مپل  هایم 

 به مقابلم ن ا  کر د. 

 

حر  تو را، حر  زیبکای ت، حر  خو  بو نکت... حر  

 لبخنمهای اس که نص ب تو هما 

 

ی یم آمم را به ،خم  زیر مقنعه  موهابی که تا  شم هایم پایت 

 اد فر،کا د: 

 

 ک حر  هی ی رس نا خوردا 

 

 انماخت: ابرسیش را با  
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کککککککککککککککککککککک سقم  می م هی ی قرار ن سککککککت اتفاق بیوفکه، بهم اشککا  

 کنا 

 

 اهار  ای به خو ش کر : 

 

 حر  
ر
کککککککک من یه  خت    س لنا ،اله اد که حم  اگه بهم ن 

 یم خوری از  شات س رفکارت اینو یم فهکما 

 

  س  ،کم را رسی فرمان گذاهکم: 

صککیم ککککککککککککککککک پیس حککا  ون اسنم   س لنا ،ککالشککه، فهکیم  حر 

 کر  ا 

 

 یم خنم  س به نریم که  ،تش را رسی ان شکانم یم کشم: 

 

 ک مونمد تو که هنوز یم خوای ش  را جما همیح
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 هانه ای با  انماخکم: 

ککککککککککککک برای  س،ت  اهکمی یم مونمد که هیچ قسکت از اسن رس 

 ی ه نا  یم یا برای خو د که تا  هارصککککککککککککبح ز  بزنه به  ر 

 بیا ح کمسمشحخونه، بلکه به خونه 

 

 ت به ،ینه ن اهم کر : ، 

ح
ر
 ک  لیل اصل ش رس بهم یم ب

 

 265#پارت

 

 

 به رس به رس خت   همد: 

 

فم  رس کنار من یم خوا ؛ اما هر یه  کر کککککککککککککککککک فار یم کر د هر ل  ک

 پله ای که با  رفت، منو کنار انماخت... 
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  آجر از زیر پای من بر اهت، زیر پای خو ش گذاهت تا 

 ه چی بر،ه. زس تر به هک

 

سن یم  شنفیس    کشکککککککککککککککیککککمد س  ر حکککککاه ککککککه بکککککاز مم را بت 
کیق 

 فر،کا د با لبخنمی ن اهش کر د: 

 

ککککککککککککککککککککککک اسلش نفهکیمد که  کرنگ هکککککککمد، یهو  یمد تا    صکککککککبح 

جلوی  ر خونککه خوابم بر  ، یهو منم  ساز   هککککککککککککککککب اسمککمد 

ی شوض هم.   خییل یهوبی هکه  ت 
خونه تا نبینکشا یم  سبی

 ماد ،کککککککککککککککفر... مککککمادونککککه نا مونککککم. مککککجکعککککه هککککا رس حم  خ

 شکا ، فیلم بر اری... 

 

ی کشککیمن هکک شککه، ،ککیع کر د  سار  بلوار اصککیل هککمد س با پایت 

 به نبو ن هایش فار کنما 

 

خییل  قیم فار کنم. آنقکککککمر  قیم ککککککه  لم برای آن هککککککه 

 انکظار خو د ،وخت. 
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ککککککک  ی ه با هم غذا نا خور یم،  ی ه نا هم به زسر کنارش 

 کککار  ستکککا هم خونکککه ت نبو ا  ی کککه انابم؛  ون هیچ سقکککبخو 

بو یم که از خونه به شنوان مکابی برای خوا  ا،ککککککککککککککفا   یم 

 کر یم. 

 

راهنکا ز د تا سار  خیابان هککود. ،ککاکت هککمد، فار قضککاست 

 اس نبو د. 

 

فار خو د افکککککا   اد ککککککه گکککککا  از فار ایناککککه ب کککککه  ار نا 

 هود، مرا رها یم کنم؛ اما... 

 

 از هم    همیمحک 

 

 ر حاه که  شم هایم بیِ لیما کر ن برج می   بو ، جوابش 

 را  ا د: 
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 ک ازد    هم... 

ی هکه زسج ها  کککککککککککککککککککککککککک  ری نا کنم لییل، این    هککککککککککمن ها بت 

 هست... 

 

لبخنککم ز د، بککا خر  برج می   را  یککمد. قرار بو ؛ یککش رسز بککا 

  ارس به اینجا بیایم. 

 

.... ا   ی ه دبییع ن سک این    همن بعم  س،  ت  خت 

 

 266#پارت

 

 

 به صنملیم تایه  ا د س اس لر،یم: 

 

 ک  س،ا ح یعمی این  س،ا  اخت  به زسر تتکل یم کر یح
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ککککککککک ،والم اینه؛ یعمی نفهکیم که از هم جما همیمح  را یه بار 

 ن فت، جما بشیمح ساقعا مکوجه   یکون نشم  بو ح 

 

 د: زخم گونه اد کشیم که  ،کم را از رسی ل شانیم تا 

 

 رس لی ونمد،  ه 
ر
ککککککککککککککک  ه قمر هاد های  س،کانه ی خانوا ب

قمر  رسش گفکم که با  ارسشم تا هکه باسرهککککککون هککککککه که ما یه 

ی خییل   خو   اریما هکککه فار یم کننککم بککایککم بککا یککه  ت 
ر
زنککمب

ا بزرا من این بو ، بزرا بقیککه خیککانککت س  بزرا جککما ب کککککککککککککککر

 ...  غت 

 

ت س مکفار تا ن اهش کنم. ،کککککککککککککاک د را ،ککککککککککککککتش  رخانمد 

 ... هم  بو  
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 فار مطب ز ن ا،ککت 
ر
ی که  ر حواه   س لنا ،ککالیک  خت 

یل خوا،ک ار ر  کر   ا،ت. 
ُ
 س به قو  ما رد از   زیبای ش  

 

 ک من از این هکه خوه ل همنت یم تر،م لی ا 

 

 پشت هم س دو بی پلیک ز : 

 

 خوهککککککککککککککک لککه، هیچ سقککت نکونسکککککککککککککککککت بککا 
ر
کککککککککککککککککککککککککککککک هکیمی کککه می 

 ر  س،ت  اهکجش کنها خوه ل ش  ارس رس خ

 

 با نز یش همن به کو ه خانه هان،  کررنمش را باز کر : 

سن...  ه قمر  ارس رس یم هنا   کککککککک از فار کر ن به من بیا بت 

ی باههح ی ی من س اسن  ت   که فار یم کمی قرار  بت 

 

ی را مکوقه کر د:  ر  نم قمیم به خانه هان  ، ماهت 
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س ،کککککککککککییل ز  به کککککککککککککککککککککککککک این  س،کککککککککککا  اخت  فارد تا خیانتش رفت 

 صورتما 

 

 ،ککتش رسی  ،ککک ت   ی  ر مانم. برگشکت س با ن ا  مکعجمی 

 لر،یم: 

 

 ک ساقعا لییلح تو به خیانِت  ارس هم فار کر یح

 

 267#پارت

 

 

ی گذاهکککم س گوهککه  شککم ن ا    انه اد را رسی فرمان ماهککت 

 ی گر  هم  اش انماخکم: به  شم ها

 

... هرسزش، هر تایا از  هککب...  یر که یم ککککککککککککککککک یش ،ککا  اخت 

 ر د که نانه بوی شطر زنونه بم ا اسمم، لبا،شو بو یم ک
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 ر را بی خککماحککافظی کدریککم س رفککت.  نککم لتظککه حم  جلوی 

  ر خانه هان ن اهم کر . ن ا  که لر از  زنش بو ا 

 

طر زنکانه ای که هیچ فار خیکانکت اس نسککککککککککککککک کت بکه خو د تکا ش

ن هککککککککککککم  سقت رسی لبا  لیما نار د، گریه های هرهککککککککککککب م

  ِ  
ی    س،ککککککککککت  اهککککککککککت 

ی بو  س اس  ه یم فهکیم که ن ه  اهککککککککککت 

  ، هبیه سصل کر ِن ا،کخوان به جای اسلش ا،ت. هم

 

ی را تا انکهای کو ه رانمد س از هکان جا  سر ز د تا به  ماهککککککککککککت 

   کو ه بر،م. 

 

نز ی  صکککککککککککککککنمه هکککککککککککککککاگر  حیس یم کر د، تل ی شطر اس را  ر 

ی آسر  س  پ ک آسیز نبو   از  سقم  که  ش را  اخل ماهکککککککککککککککت 

 گر نبنم را  یمد. 
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  آن پ ک، ،کککککککککککککککوزن یم ز  بر قلمی که امرسز 
ی فار  سر انماخت 

 لش برای اس تنگ تر از هک شه هم  بو  س این آیا انصافانه 

 ،ت که این گونه مرا به هو   س،ت  اهکجش بینماز ح

 

ی را جلوی  ر خانه ن ه  اهککککککککککککککم.     پالکدیم را رسی  ماهکککککککککککککت 

خکم س برای  نکککمقیقکککه ی دو بی ل شککککککککککککککککککانیم را بکککه  د انکککما

 فرمان  سبانمد. 

 

بیمی اد را با  کشکککککیمد س  ،کککککت  راز کر د تا از جیب کو ش 

آفکاب ت   ،کککککا   اغذی جا،کککاز هکککم  را بر ارد که تاه های 

 فکا . پار  هم  ی شایس ها رسی پایم ا

 

 ،ککککککککا   اغذی را رسی بیمی اد ن ه  اهکککککککم س به صککککککورت اس 

 کر د. ن ا   
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ی خا  جز  نم سجمی صکککککککککککککککورت اس نبو ... رسزی که  ر    ت 

گلخکککانکککه شایس هکککای  سنفری مکککان را پکککار  کر د،  تککککاد تاکککه 

 های صورت اس را به مشت کشیمد برای رسز مبا ا... 

 

ی را باز کر د س با لیا   هکککمنم، صکککم ای باز هکککمِن  ر  ر ماهکککت 

 خانه را هجیمد. 

 

ی انماخکم، مسککککت   شایس های پار  هککککم  را  ر جالیوابی  ماهککککت 

رسج پکککمرد، جکککما هکککککککککککککککککم س کیفم را هکرا  مدرکککایلم ن کککاهم از خ

 بر اهکم. 

 

 268#پارت

 

 

 برای پمرد  ی تکان  ا د:  

 ک ، د.... 
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 ن ا  کوتا  به ماهینم انماخت س به صورتم ن ا  کر : 

 ر ... ک ما رت منکظ

 

قمد های کوتاهش به ،ککککککت فرسهککککک اِ  رسره رسی خانه مان 

یما کر  س جوا  ، یم که  ی ر  ا   نا هم، ب شت  ا امه ل

 کر .   غصه  ارد

 

 ر نیکه باز حیاط را باز کر د س سار  هککککککککمد. ن ا  به ادرا  

 حیاط انماخکم س فار کر ن به اس را به بعم موکو  کر د. 

 

، صکمای ما رد را هکجیمد که پمرد را با بسککه هکمن  ر  پذیرابی

 صما ز . 

 ک منم مامان... 
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ابی که با پمرد  اهککککککککککککککککم به خانه  ی نز   بو د. م  شو از بع

پالکدیم را رسی  و  لبا  آسیزان کر د س   س  له ی ما رد 

 لیما هم. 

 

 ک خوبی ما رح  ه شجب نذاهم  نصفه هب بیای خونه... 

 

ر گر نم بریم  اهککککککم، بو،کککککه ای به  ر حاه که هکککککا  را از  س 

 گونه اش ز د: 

 

  بر د  یر ر،یمد، لی  رس   راککککککککک   د خلوت هم ، یه  کم 

 خونشون... 

 

 هانه هایم  را گرفت: 

 ک لی ح م ه اسن جا بو ح
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ی که  ،ککککککککککککککتش را میان  کیفم را به  ،ککککککککککککککت گرفکم س هکان حت 

  ،کم یم گرفکم، کوتا  جوا   ا د: 

 

 بو ... ک برای مطب اسن ،کت 
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 رسی مبل نشسکم س اس با کنجکاسی لر،یم: 

 سی نز  حک  ارس بهش حر

 

 مدرایلم را رسهن کر د: 

 ک  یو ب هح
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 ،ککککککککککککتش را رسی صککککککککککککفته گو ر گذاهکککککککککککت س مجبورد کر  تا 

 ن اهش کنم: 

ا  ی که د ق گرفم   ک هکت 

 

 هوسی کشیمد: 

 ک خو د به لی  گفکم مامان جانا 

 

صکککککککککککککککفتککه مدرکایلم کنککار ز د س اس بکا بهکت  ،کککککککککککککککتش را از رسی 

 لر،یم: 

ح سای... نر  به مامانش ب هح  بخما این مامان بزرگت کککککک گفم 

 م شها رسی  د آسار 

 

  یکا را فعا  کر د: 

 

ککککککککککککککککککککککککککک غل  کر  ، زنیاه بی صکککککککککککفت. اس  تا آخر قرار  بفهکن، 

  ر کن... 
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، کنت   تلدیزیون را بر اهکم:  ی  خم همد س از رسی مت 

ه مهکوبی رفکه بو یم به لی  گفکم. اگه به کککککککککککککککککککککککککککککک هکون رسز ک

ی از   ختی
 اسن شفریکه یم هما  خانوا ش گفکه بو ؛ تا ا بی

 

 ک مامان جان، خب میذاهم  خو هون ب ن... 

 

  ،کم را رسی  ،که مبل حائل کر د: 

 

ک بی خیا  تو رس خما...  س  قیقه اسممد خو ت رس ببینم،   

ی جکککککالمی راج  بکککککه د ق مزخر  من، حر  ز یم.  هیچ  ت 

 توی جمابی من ن ست ... 
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 س ما رد از جا بلنم هم:    که های رسی کنت   را ف ر د

 

 ک غذا بیارد یا میو ح

 

 لبخنمی ز د: 

 ک یا خجالت بخوریمح

 

  شم غر  ای به لبخنم گشا   اد رفت: 

 ک تو بایم کوفت بخوریا 

 

 با خنم   د را ،کت تلدیزیون یم  رخانم: 

 مکنون از ایناه غذای هک ش یم رس معرسی کر یا ک 

 

ی از کنارد، به ،ککککککت موهایم خ م هکککککم س با ن ا  قبل گذهککککت 

 به که  د لر،یم: 
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یح  ک حکود نکت 

 

  د را با  گرفکم س  قیم ن اهش کر د: 

 ک مامانا 

 

 توج  به صمای بلنمد نار  س از کنارد گذهت. 

 

تفیاشکککککککککککککککن های تلگراد، مدرایلم را با  آسر د س با ن ا  به نو 

 توجه اد به لیاد انوش جلب هم. 

 

سکککککککی ی فر،ککککککککا   بو  که به دور خو هکککککککیفکانه ای، سیمئو م 

بی سیش را پککککاک کر د. این  ا،ککککککککککککککککککککان    رازی  بککککاز نار  ،

  اهت... 

 

ن ککاهم از لرسفککایلش بککه لیککام  افکککا  کککه  ر قسککککککککککککککککککت بککا بی 

 گوهیم به  شم یم آمم. 
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مکنون کککککه لی  رس " ،ککککککککککککککک د، اس ککککککککککککککککککاشککککت خو  هککککککککککککککککککم ح 

 ر،ونمی..."

 

شوارض بعِم نبو نت، اس کککاع بمی را ،کککاخکه ا،کککت،   ونه 

 ر بمهمح ر 

 

 271#پارت

 

 

ان شککککت هککککسکککککم را رسی نوهکککککه ها کشککککیمد. جان نماهککککتنم؛ 

حم  خِ  تو هم نبو نم، فونت بم ریخت مدرایل را نشکککککککککککککککان 

 یم  ا نم. 

 

نامه ها قمیم ترها خو  بو  که نامه یم  ا نم، یم هکککککککککککککککم از 

شطر اس را بو کشکککککککیم؛ اما با مدراییل هکککککککمِن احسککککککا،ککککککات  ی ر 

ی از شطر تو، باس  ن ی  ا مانم.  ت 
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کیبور  را بککا  کشکککککککککککککککیکمد س یم خوا،ککککککککککککککککم تککایککپ کنم " خدرم، 

خواهش یم کنم" اما لیاد  ی ری از ،کککت اس آمم. لی  گفکه 

 بو ؛ یش  خت    س لنا ،اله ا،ت، حرصم را یم فهکم... 

 

سمم  که اسمم ؛ قرار ن سککککککککککت، که ن اهت به من فرق " لی  ا

ی رس یم گن که من قب ی  ولش نمارد..."کنه  ون هکه یه  ت 

 

پل  ز د. دو بی س به تنمی گذر نوهککککککه های اس  ر بک رانم 

مدرکککاییل ککککه میکککان  ،ککککککککککککککککم شرق کر   ا،ککککککککککککککککککت. صکککککککککککککککفتکککه را 

 ن ذاهکم؛ خاموش هو . 

 

ن پ ِک هکککککککککککککککایم لیاد بعمیش از با  غصکککککککککککککککه خور نم س نبو 

 گر نبنمش باهم... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 847 of 2449 

برایش ،کککککککککککککککا   نوهککککککککککککککککم" لی  اسمم  که اسمم ، منم خدرم... 

ش یم کنم" لیکککککاد را فر،کککککککککککککککککککککا د. یکککککش خ  س بی هیچ خواه

... آرای ر از صور 
ر
 ِت  لکن 

 

خانه بخوریم. مدرایل را  ی ما رد صمایم یم ز  تا غذا را  ر آهتی

ی گذاهکم س منکظر هیچ لیام  از ،دیش نکانم  د. رسی مت 

 

 مپابی رسی فر ر های نز یش ،ککککککون خانه را به پا ز د س به 

 " اس فار کر د.  " لی  اسمم  که اسمم  ی

 

صکککککککککککنمه را لر صکککککککککککما شقب کشکککککککککککیمد س از ما رد  اش پمرد را 

گرفکم. فرسه ا  رس به رسی خانه برای  س،ت صکیا پمرد 

 بو  س ان ار هاد را یم خوا،تنم باهم باهنم. 

 

 ز برنا را نز یش  ،کم گذاهت:  ییس  لر هم  ا

ح  ک  ،کات رس هسم 
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ی ،ککککفیمد تا رسی ان  ن ت 
 شککککان  ک خور   ن اهم از ان شکککت 

ی آمم:  یم پایت 
 خاکست 

ن...  ی  ک تکت 

 

 272#پارت

 

 

 

سن  با اخم های  رهم، کف ت   ر  ،ککککککککم را از میان ُمشککککککککم بت 

 کشیم: 

 

 ک از صبح معلود ن ست به  یا  ،ت ز ی... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 849 of 2449 

غرسلنم شقب کشککککککیمد س هنوز قمیم به ،کککککککت صککککککنمه  را با 

ه به ،کککککککینش ظرفشکککککککوبی برنماهککککککککه اد که کف ت  را تهمیمساران

 ،ککم یم گت  : 

ا   ک  ،تشوبی

 

 اد یم  هم س مسککککککککککت  پاهایم به ،کککککککککککت خرسچی  
 یمی به بیمی

خانه کا یم هو .  ی  آهتی

 

حلقکککککککه هکککککککای ر یقی ان شکککککککککککککککککککککککانم را از  ،ککککککککککککککککم  ر آسر د س 

ی ،فیم را هم کنارهان گذارد.  ن ت 
 ان شت 

 

 ر   ،کککککککککککککککتشکککککککککککککککوبی را باز کر د، یش پایم را که  اخل بر د، 

 وهیم را هجیمد. صمای  ینگ لیامش گ

 

 گفکه بو د؛ منکظر هیچ جوابی از ،کت اس ن سکمح
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ی هککککککت  آ  را باز کر   س بی هیچ مییل نسکککککک ت به ت ی هککککککسککککککت  کت 

 ،ککککککککککککککککم،  ا از مککای  را که  ،ککککککککککککککککم ریخکم س فار هککایم  ر 

، حواه  لیامش مدرایلم یم گذهت...   جابی

 

  ر  ،تشوبی را بسکم که صمای ما رد بلنم هم: 

 حوله خشش کنا  ک  ،کات رس با 

 

 شککم هایم را  ر  ا،ککه  رخانمد س  ،ککت هایم را نر،ککیم  به 

 پشت هلوار  جینم به حوله ر،انمد. 

 

تکاد حر اتم را یم هناخت... اص  لذت خشش کر ن  ،ت 

 ها، مالیمنش به پشت هلوار ا،تا 

 

هایم را  ر جیب  سر  قرمزد انماخکم س به ،کککککککککککت  ان شککککککککککت 

خانه رفکم.  ی  آهتی
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ا لر کر   بو  س مقماری خورهککت  ر ا  غذایم ر ما رد، بشکککق

  ا،ه ریخت س  ر کنار ظر  گذاهت. 

 

 ک بابات رس  یمیح

 

ی بر اهکم: قاهم را ا  ز رسی مت 

 ک ار ... 

 

 273#پارت

 

 

 قابلکه را کنار  ،تش گذاهت: 

 ک  ،ن ینهح

 

 قاهم لر هم  از برنا را نز یش  هانم بر د: 
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 ک ارث باباهو یم خوا ا 

 

جدییمد. با پشکِت قاهکم  ر  ،تش، ی، برنا را س با ن شکخنم

ره ای به  ،کم ز :   کی

 

،  لخور م  شم ازتا هر ککککککک راج  بهش اینطوری حر  یم زبی

 کر یم لییل... 
ر
  ه قمرد بم باهه، با هم توی یه خونه زنمب

 

 گوهِت خورهم  را به بشقا  برنا اس انماخکم: 

 

ی بهش ن فکم که به خو ش اجاز  میم ، ما رش ی توی  کککککککک  ت 

م  خالت نا زنمگیم  خالت کنه. تو که ما ریم توی زنمگی

 کمی که اسن زنیاه،  له اش س،  زنمگیکه. 

 

اخم هایش ب شت  هم س گوهِت افکا   هم   ر میان برنجش 

 را کناری فر،کا : 
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 ک بازد پمرته... 

 

قاهککککککم را میان خورهکککککت فرس بر د س لپه ها را رسی با مجون 

 آسر د: 

پمر صماش بزنما اینو تو، . منم مجبورد که ککککککککک پمر من ُمر  .. 

ا یا ت رفکهح  توی  د انماخم 

 

 : اهار  ای به بشقا  غذایش ز د

 ک    م شه... 

 قاهم را  ر بشقابش گذاهت: 

 ک مجبورت نار دا 
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 هوسی کشیمد س  ا از آ  خورهت را رسی برنا ریخکم: 

 ک بیس کن مامانا 

 

 کر . مسکقیم س بی پل  ز ن ن اهم  

منکظر جوا  بو . این ،کککککککککککککبش خت   هکککککککککککککمن ها، خییل سقت 

 ا،ت، شا ِت رسزگارد هم  ا،ت. 

 

ی خونه ح یس کر ی تا بهش ب م کککککککککککککککک یه هفکه منو ت وی زیرزمت 

باباا این اگه اجبار ن ست، پیس ا،کش  یهح مر ی که برای 

ت ترجیح  ا یا یه هفکه  لولت تو رس خوا،ککککککککککککککت رس به  خت 

ی   زنمابی ها غذا از لنجر  بهم یم ممر،کککککککککه نرفکم، یه هفکه شت 

  ا ی تا به حرفت گوش بمدا 

 

رنا، ن اهم را از قاهکککککککککم را به  هان بر د س  ر حا  جدییمن ب

 صورتش جما نار د. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 855 of 2449 

یکککا ش رفککککه بو ح آن هفککککه ککککذابی س جیغ جیغ هکککابی ککککه زن 

 هکسایه را به خانه مان کشانما 

 

دریکککمد از یکککش هفککککه بعکککم بکککا ُمهر " پکککمری" ای ککککه بر زرکککانم ک

سن آممد.  ی بت   زیرزمت 

 

با ما رد ب شککککککککککککککت  از  نمما  قهر کر د، مرا ممر،ککککککککککککککه یم بر ،  

 به خور د  هم تا  لخوریم رف  
ر
،کککککککککککیع یم کر ؛ غذاهای رن 

هکککککککککککککککو ؛ امکککا هککککان رسزهکککا، آرزس کر د ککککه هیچ سقکککت مکککا رد 

 نباهما 

 

هکه ب ه ها، گا  این آرزس را یم کننم... به زران نا آسرنم 

 جشان یم گذر ... از ذه

 

س برنا  ،ت نخور   اش را  ر قابلکه ریخت.  از جا بلنم هم 

ین    ها، هکککککککت 
 امش را تلخ کر   اد؛ اما  اد خو د با تکاد تل ی

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 856 of 2449 

لپه های پخکه هککککککککم  ی خورهککککککککت با مجابی ،ککککککککت که خییل 

  س،ت  ارد... 

قاهکککککککککککککککم بعمی س بعمی را  ر ،کککککککککککککککاوِت جابه جابی س،کککککککککککککککایل 

خانه خور د.  ی  آهتی

 

 یمن آبی اس   نم ُلر  ُبغن که به مم   سکککککککککککککککت جز حرسی ن 

میککل یم کنم س نوش  جککانم کککه هر  ککه  ر  ا،ککککککککککککککککت از جککانککب 

 اس،ت. 

 

قبل آممِن پمرد، خانه را تری کر د. رسی ما رد را بو،یمد س 

نکککِگ  هر  ی  رهم رفکککه 
َ
یکککش " معکککذرت خوا " ب  کککانککه، ت

 ا،ت،  سبانمد. 

 

ی  ی را پایت   ا د، ،کککوز  جیغ  تا ر،کککیمنم به خانه، هککک شکککه ماهکککت 

ی   ر میاِن صورتم، ،وت یم ز  س لیام  که هنوز   ار  این پایت 

ی بککه بو ن  خوانکککم  نشکککککککککککککککککم  ا،کککککککککککککککککتا امکککان از  ه ککککه مطکت 

 اس،ت... 
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ی را  سر از خانه پاری کر د س مرِ  ،کککککککککدپری رس به رسی  ماهکککککککککت 

 خانه ،تی د تا حوا،ش جک  باهم. 

 

 275#پارت

 

 

ر آسر د س گوله هم  به زیر جورا  های زر  رن م را از پایم  

ر،ککککککککککککککککا د. نیا از لبا  هایم به جای  کم رسی مبل مبل ف

 لهن هم  انم... 

 

 من یش زن نامرتب غک ینما 

 

 زبی که ترت ب قل ش هم  ر،ت ن ست. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 858 of 2449 

 ک کک، اس 
ر
 که تر  تنهابی  ار  س سحشککت نبو ِن هک شکک 

زبی

 ه یم  ار . را تا خو  صبح بیمار ن 

 

از زاسیککه هککککککککککککککککککارش  هککایش بعککِم نبو نش،  ار  شکر  بی خوابی 

 ان شت ها، خارج یم هو . 

 

من، یش زِن ناراحِت هکککککککککککلخکه اد که از َبِم رسزگار، هکککککککککککوهرش 

 سلش کر   ا،ت.... 

 

زبی که تا صکککککککککبح به فیلم های هالیوس ی ن ا  یم کنم س  ی ر 

 خواهم...  لش شاهقانه  یمن با یش لیوان  ای نا 

 

ی هککای ذهنککت را بککه یککا  نااز یککش جککابی بککه بعککم  ی ر فککان ی  ت 

،  ی ر برایت  آسری،  ی ر  نبا   یا  های شاهککقانه ن سککم 

 ،ت کر ن کیه س کفشت جزء الدیت هایت ن ستا 
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ی قرار  رسی مبککککل تککککش نفر  ی راحکیم بککککا پککککاهککککابی کککککه رسی مت 

  ار ، نشسکه اد. 

 

خ ی انه را کیپ تا کیپ تلوزیون رسهککککککککککککن ا،ککککککککککککت س لنجر  آهککککککککککککتی

  ما نخورد.  بسکه اد تا یش سقم  

 

مدرایل  ر  نم بنمی  ان شککککککککانم قرار  ار ، هکککککککامه ی  ،کککککککت 

هایم تا لکیس صککککفته مدرایلم آنقمر دو بی هککککم که صککککمای 

 زن ش بلنم یم هو . 

 

بککککککککه جکلکو خکم یم هککککککککککککککککود س لکیکوان  امی  را رسی نکعبلیک  

 مخصوصش یم گذارد. ابرسهایم با  یم رس . 

 

 ک ، د... 
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ی" یم گدیم ماث کر    ر مقابل" ،کککککککک م س م"، "هککککککککب بخت 

ش  ،وا  یم کنم: 
ُ
  ر ا امه اش با  فه ی خ

 

 ک خوا  که نبو یح

 

 276#پارت

 

 

  هان باز کر د تا جوا  بمهم؛ اما خو ش جوا  یم  هم: 

 ک البکه اگه خوا  بو ی، اینقمر زس ، جوابم رس نا  ا ی... 

 

اس نا  انسککککککککککککت،  ،ککککککککککککت هایم به  را،ککککککککککککت یم گفت... خب

 نزنما هایم من  کر   اد تا به مدرایلم  ،ت  هکرا   شم

 

 ک خدریمح
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صککککککمایش گرفکه ا،ککککککت. َبم  سرگه سار حر  یم زنم. اصکککککک  از 

 هم، خو  بو ... 
ر
 آن صماها،ت که بی  ماخور ب

 

 ن شت  ز   بمجور... 
ر
ککککککک یم بیمی که خو  ن سکم.  ماخور ب

کککککککککککککک    ماخور   بو ، منم ازش گرفکم... ممب  که خونه س پ ک

 ت  نرفکم.  ف

 

 لکو را تا رسی گر نم با  یم کشم: 

ی نشمح  ک از شایم ها ختی

 

  فه هایش قبل پا،خ به ،والم تاه تاه یم هو : 

کککککککککککککککککککککککک امرسز  ا اش بزرگه زنگ ز ، هنوزد می ن نا خوان تو، 

 ...  سار  ماجرا ب ر

 

د: بالشکش کو ش زیر  ،کم را   به بغل یم گت 
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 ک دبیعیه.. 

 

ه هش  ارد فسخ قرار ا  یم کنیم کککککککککککک ن رانش نباش، نهایت 

ی  اری انجاد بمن...   هک ت 

 

 گو ر را به  ،ت  ی ر فر،کا د: 

 ک  طور م هح

 

ی   پاهایش را یم هککنود، ان ار مسککت 
ر
صککمای حرکت س کشککیمب

 را یط یم کنم: 

 

اد منو معرسی کر  ا  د قسم خور   ...  ا اش ککککککککککککک ا،کا  احت 

نوش س اسن کو یاه هم،  ا اش س،کککککککککککککککظ رس را ی کر   تا ا

ی بیارن. این  ا  اش بزرگه یه  م ی  رس از خر هکککککککککککککککیطون پایت 

 اس اشش لنگ زنون هست... 
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 277#پارت

 

 

 هانه ای با  انماخکم: 

ی نشمح  ک از اسن زنه ختی

 

 " نوچی " کر  س لر،یم: 

 ک اس اع صورتت بهت  هم ح

 

 زخم های کنار گوهم ر،انمد:  ،کم را به 

ه نشککککککککم ، یعمی اس کککککککاشش ککککککککککککککککککککککک بهت  هککککککککم . ما رد سقم  مکوج

 خدره... 

 

 ک فر ا ببینکتح
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 پلیک ز د س به تصاسیر بی مفهود تلدیزیون ن ا  کر د: 

ح  ک برای چی

 

ی شایم ،ککتی  که لی ت  بشککم. منم  کککککککککککککککککک بریم  اش اسن زنه... امت 

 قرار  ا د با امینه نه با  ا اش بزرگشون. 

 

  د را به تایه گا  مبل  سبانمد: 

 ک کجا بیادح

 

... به پاها ،تی د که فر ا اسن  بیمار   کککککک هرسقت
همی بیا  فت 

 ،کت نا ری. 

 

 موهایم را با یش  ،ت شقب فر،کا د: 

 ک مکنون،  شم خممت یم ر،م. 
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 ک ببخشیم که راننم  هخیص منم همی... 

 

 لبخنمی ز د: 

 ...  ک مشکیل ن ست. هب بخت 

 

  ،کم به آیاون قرمز نر،یم  ا،ت که صمایم یم زنم: 

 ... ک خانم هایبا 

 

 مدرایل را به گوهم یم  سبانم: 

 ک بلهح

 

ح صمات  حا  نا زنه.   ک مطک می اسب هسم 

 

ی بریم  ارد تا  ایم را شوض کنم:   لیوان را از رسی مت 

 ک بله خدرم. 
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 ...  ک پیس ه ت بخت 

 

انمازد س به ،ککککککککککککککککت  مدرایل را  ر جیب هو ی   همارد یم

خانه یم رسد.  ی  آهتی

 

ی کککمقکککمار  ا آ  جوش  ر لیو  ه از ان یم ریزد س هککککان حت 

آنجککا خککارج یم هکککککککککککککککود، خو د را بککه خریککت یم زنم کککه نبککایککم 

 لیاماش را بخوانما 

 

صکککفته را باز یم کنم، خطوط را از میان  یه های باز   شکککم 

 س،ککککککککت هایم یم گذرانم: " امرسز یه قرار ا  خو  نوهکککککککککم، 

 اهککککککم خوهککککک ش رس با هم تقسکککککیم کنیما تنها ک ککککک که بعم 

ککککککککفکم، کنارد یم مونم؛ تو بو یا یم هکککککککککه هر ل  فت س پ ک ککککککککر  ک

ی امشککب رس برای م ح فار کنم قضککیه  لخوری بت  ن خاه کمی

 مون رس با  ستا ُلوی ،ی ار بکونیم حل کنیما "

 

  رسش یم گفت.... 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 867 of 2449 

 قضیه ای بینکان نکانم  ا،ت.  

 

س  کر   ای، بککککککذر بی خیککککککاه  ر    خو ت س  لخوری را  

 ...   غصه  ر    من  اهم 

 

 حا  با  س ُلوی ،ی ار حل یم همح 

 هش ،ا  زنمگیکان  هح

 آن  سر  شاهق  کر نکان  ر انبو  شرس  های رس،کا  هح  

  تو  هح
ی  آن هکه ُلز  ا ن از    اهت 

 

 278#پارت

 

 

 لبخنم ز د. 

 به  رسش های ساگت  ارش که  ر یش سجمی قلبم را،ت یم ز . 
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ی کیبور  به حرس  ان شکککککککان   ،ککککککخت  ،کککککککم را از میانه 

 د: های الفبا ر،انم

" قشککککککککککنگ بو ، حرفات رس می م؛ اما من  ی ه  خت   هار   

  خرگو ر ن سککککما 
،ککککاله ی لبا  شرس،ککک  با  مپابی ان شکککم 

 ها س اسن لوی ز ن ها ه
ر
م، ل ش کش بعمی ها این قشککککککککککککککن 

 من...بذار  س قرسن حا  خو  ازت براد بکونه."

 

ش ن ا  کشمار اس تا ،وار همِن 
َ
ی، انقمر لر از ه بو  که  امت 

  شم هایم اس را رصم کنم. 

 

ی  ی تککککان  ا ا بکککابکککت  کککه بو  را نا  انم؛ امکککا  برای امت 

ی به ،کککککککککککککککت، یش  ،ککککککککککککککوزش برق ن اهش، هن اِد لبخنم امت 

 ا هوهیار کر . حیس  قلقل  ر 

 

 ک خدریمح
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 لبخنمش ا امه  ار تر هم: 

 

 ک با مر ا رابطه ات خو  ن ستح

 

 : اهش کر دمکعجب ن 

 ک  طور م هح

 

ی  ا :  ی را پایت    ر را بست س ه شه ماهت 

 

کککککککککککککککککک هکککوهر،کککابقت، از اس ن ا  ها انماخت که ان ار، انکظارهکککو 

 نمار ... 

 

 د را شقب تر بر د س از َسرای  ،ککت اس به آیینه ای که  ارس 

 را نشان یم  ا ، ن ا  کر د. 
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 حا  حوا،ش با بی خیاه به مدرایلش جلب ا،ت. 

 

ی نمار ، یه  م هایم ایککککککک  ناه من بیاد  نباِ  یه مر ی که ماهت 

 شجیبها 

 

   ر آسر ِن پالکوی مر انه اش، ابرسی با  انماخت: 
ی  حت 

 

شجیبه که یه مر ، گواهینامه نمار  س یه زن  نبالش ککککک کجاش 

 بیا ا 

 

 279#پارت

 

ی را بکککه را  انکککماخکم س بکککه دور خظ ساری، ایینکککه را  مکککاهکککککککککککککککت 

 لب توجه نا کر د.  اسییمد.  ی ر ج
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ی را  ر مکککان مور  نظر ببینم؛ امککا برای  ککاری،  قرار بو ؛ امت 

مان تغیت  کر .   ل ش  پاها آمم  بو  س مست 

 

    اغذی را از س،  تا ز :  ،ککا

  برای جنو  غربی تهرانه... 
مون دو نیه.  خت   ک یه  م مست 

 

 از کو ه خارج همد س از اس لر،یمد: 

 محک گواهینامه نماری

 

 ،ککا  را میان مشتش گرفت س با  شم هابی که از زسر باِ  

 همیم، به ُ چی یم ز ، ن اهم کر : 

 ک نه... 

 

 ه شه را با   ا د: 

  ماخور یم هکاا ک 
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 "تشار" آهسکه ای کر : 

 ک از هوای گرد مکنفرد، ماهینت خییل گرمه... 

 

  رجه ی بخاری را  م کر د: 

 ک خب  ماییم... 

 

سنمدرایلش را ا  آسر :  ز جی ش بت 

 ... منم  که بایم هکه بمُشنق  های منو تتکل کمی  ک  ر

 

 لبخنمی ز د: 

 ک این  ه حرفیه. از  پ برد یا را،تح
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ی رنگ سرس ی ن ا    ش را با  آسر  س  س به تابلوهای ،کککککککککککککککتی

 کر : 

 ک  پ... 

 

 راهنکا ز د س پایم را رسی گاز ف ر د. 

موزیش از   صکککب ،  گرد به جای گوش  ا ن به صکککمای 

 را یو هم  اد. 

 

ی کککه   ی فر ککانیس هککا را آنقککمر جککا بککه جککا کر د تککا بککا خر  بککه  ت 

 یم خوا،کم ر،یمد. 

 

را منکظر لیامش نکانمد،  یشب را راحت خوابیمد س   یشب

 به اس هم فار کر د. 
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من، آ د  رسغ وبی ن سککککککککککککککککما بکککه  رسش نا گدیم، فارت را 

ا،ککت باهککم، که شکم  س،ککت  اهککتنم نار د تا با خو د رس ر 

 برای تو، بی انماز  ،ت. 

 

ح  ک ل ش ما رت ن سم 

 

رسی ریکم ان شککککککککککککککت هایم که با صککککککککککککککمای لیانو پخش هککککککککککککککم  

 فرمان کی  گرفکه بو ، مکوقه هم. 

 ک نها 

 

پکککالکدیش را رسی صکککککککککککککککنکککمه شقکککب انکککماخکککت س یقکککه ی بکککافکککِت 

 مر انه اش را تا ز : 

 

 ک با تنهابی  ه جور کنار میایح

 

 بخنم کو   س بی ن ا  به اس، لر،یمد: ل با 
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 ک هکا  ه جوری کنار میاییمح

 

با  به لیچ شظیِم ُپل را ر  یم کنم س به نکای هکککککککککککککککهری که از 

  شم یم آمم، ن ا  کوتا  انماخکم: 

 

، جز هککککککغل های  ککککککککککککککککککککک از یه جابی به بعم، کنار اسممن با تنهابی

 پار  سقت م شه... 

 

 
ر
ن اهم به ،ککککککککککککککککت  تش خنم  ی کوتاهش باشث کشکککککککککککککککیمب

 صورتش هم: 

 

کککککککککککککککککک این  سر  ی نبو ِن هکککوهرت، فلسککقی هکککمی یا فلسککفه یم 

ح  خوبی
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رش، هیچ خوهککککککم نیامما اخم هایم را از کنایه ی بی  ر س لیا

 که  ر هم  یم، لمی تر کر : 

 

 رس به کیس   ی ه ای 
ککککککککککککککککک این حر  های لو  س تیک ش مامابی

 نزن... 

 

 هانه ای با  انماخکم: 

 مم پیس بمسئم ،کت قلهحهو ک 

 

 خنم  اش همت یم گت  : 

ح  ک ا ن دعنه ز ی  خت 

 

  د را به ،کت رس به رس برگر انمد: 

 ک نه... 
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 "هوسد" کشماری گفت س  ر ا امه اش لر،یم: 

 ک خب حا  براد ب و؛ با تنهابی  طور یم گذر ح

 

 موهایم را با یش  ،ت شقب فر،کا د: 

 

ب م هرهب با گریه یم خوابم ککککککککککک  ه فرس  به حا  هکا  ار ح 

 ا ب م با خیا  راحت  یا رس یم بینم س یهو خوابم یم بر ا ی

 

؛ امککککا بککککه جککککایش بککککا لبخنککککم ن ککککاهش کر د تککککا جوابم را بککککمهککککم 

 کو   خت   اد هم. 

 

آنقکککککمر دو بی هککککککککککککککککککککمن ن کککککاهش را حیس کر د ککککککه حم  بکککککا 

، مکوجه اش بو د.   برگر انمِن صورتم به مست 
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؛ به ک   ه که  یکار ی به هکه بفهکوبی ک ایناه  س،ت  ار 

 یم کمی رس  س،ت  اردا 

 

رار  ،کککککککککککککککتش را با  آسر  س به تابلوبی که  ر سرس ی خیابابی ق

  اهت، اهار  ز : 

 ک اینو برس  اخل... 

 

راهنکککا را ز د س بی توجککه بککه زِن گککمابی کککه نز یککش  راش  قرمز 

 ایسکا   ا،ت، سار  خیابان همد. 

 

،ککککککیم س جوابی حرسی گذهککککککت. ،ککککککواه بقیه مسککککککت  بی هیچ  نتی

 هم ن رفت. 
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  ر شقب را باز کر د تا پالکدیش را بمهم که صمایم ز . 

 خانم هایبا، هوا خدره...  زد ن ست. ک 

 

بی تکلیه هککککککککککککککککانککه بککا  انککماخکم س  ،کککککککککککککککم  کککه بککه جیکب پکالکو 

 ر،یم  بو  را شقب کشیمد. 

 

ی را بسککککم س پشکککت   اس سار  کو   ه ای که  ر ن ش   ر  ماهکککت 

 خیابان اصیل ،ت، همد. 

 

ی خانه، ایسککککککککککککا . ن ا  به ،کککککککککککاخککان  نم دبقه  هکان اسلت 

 انماخکم: 

 یم کنهحک یه ،ها
ر
 ممار، اینجا زنمب

 

 ن ا  به آ ر  که  ر مدرایل بو ، انماخت: 

 ک هایم لولمار  این متل باهه... 
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ککر . کنارش رسی پله ی نز یش  ر  زنگ هککککار  ی ،کککود را ف ک

 خانه ایسکا د: 

 ک حا  ساقعا زن انوش قرار  بشهح

 

مشککغو  صککتبت با زبی هککم که از پشککت آیفون، ناد اس را یم 

 لر،یم. 

 

ه کو ه را 
َ
 سرار  ن ا  به انکهای کو ه انماخکم. از   تا ت

ی های لرایم لر کر   بو .   ماهت 

 

د خونه ن ست...   ک  خت 

 

ی برگر انمد. هکان لتظه   رهای پارکینگ  د را ،کِت امت 

ی   ها  بلنم آلبالوبی جلب هم.  باز هم س توجه اد به ماهت 

 

ی آممد س کنارتر ایسکا د.   از پله پایت 
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 ، ی ی هم به شقب برگشکککککککککککککککت س با ن ا  به  اخل ماهکککککککککککککککت  امت 

قمیم به جلو بر اهت س با اهار  ای به زِن پشت فرمان از اس 

 خوا،ت تا صتی کنم. 

 

ی  ام  از تشککککککککککاری از ما ر  خت  کر  س م نکظر هککککککککککم تا ماهککککککککککت 

 پارکینگ خارج هو . 
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  رهای پارکینگ که بسکککککککه هککککککم،  خت  از با ماث دو بی ای

ی لیا   هم.   از ماهت 

 

ی های پاهککککککنه بلنم    ،ککککککانم   خت  جما  ن ا  مکعجبم از لوتت 

 نا هم. 
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ی ها، ر،ککککککککککککا  شکککککککککککم آ یم را یم   لوتت 
رنگ قرمز س ججیس سربی

 ز . 

 

 ا نم ههرزا  ک ، د خا

 

 فامیل ش بی انماز  باک   بو . 

 

، ن ا  کوتا  به جزئیاب  از اس  ی قبل لیا   هکککککککککککککککمن از ماهکککککککککککککککت 

 د. انماخکه ا

 

ی آبا یا مخففش هکان خانم هککککککهرزا  یم  ،ککککککارا هککککککهرزا  شت 

 هما 

 

 ک ، د  ه  ک  ازد برمیا ح
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  د را به معمی " ، د " تکان  ا د. 

 

 مزاحککون همد. ک از ،کت خانوا   ی شایم ها 

 

 ابرسیش را با  انماخت: 

 ک اس ، اتفاس  افکا  ح

 

ی، لبم را تر کر د:   با ن ا  کوتاِ  امت 

 

را،تش یه فیلا از هکا  اریم که گدیا مقماری از   رهای کککککککک 

 شایم بزرا  ،ت هکا،ت... 

 

ی انماخت:    ،تش را از  ،ک ت   ی ماهیجش پایت 

 

 ک   رح منح

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 884 of 2449 

 

 قیقه مور  نظر رفکم س سیمئو را رسی مدرایلم را به ،کککککتش گ

 ر،انمد: 

 ک این م ه هکا ن ستیمح

 

 هانه ای با  انماخت: 

 مشخص ن ست... ک اص   هر  اش 
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ی هایش انماخکم:   ن اهم را به لوتت 

 

ی هاتون، دبیعیهح  ک این هکه هباهت لوتت 

 

  ر ماهیجش را باز کر : 
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ی رس ثابت نا ک ی  نمارد. این  ت 
 نه.... ک حرسی

 

ی مقابل صکککککککککککککورتش گرفت، شینش  س یش  با  اغذی که امت 

 را از  شم هایش بر اهت: 

 

 ک این  یهح

 

ی تایه ز د: به  ر   ماهت 

ککککک لریجت حسا  ن هبانه که هکا  نم رسز مکواه براش، لو  

 ساریز کر یم... 

 

ی را از  شینش را رسی  شکککککککم هایش ز  س به ،کککککککخم   ر ماهکککککککت 

سن کشیم  ی بت   : زیر  ،ِت امت 
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کککککککککککککککککککککککک برای این حر  های مزخر ، سقت نمارد... سکیل من س 

 صتبت کنیما هک د یش نفر هستنم، یم تونیم با ایشون 

 

ی را رسهن کر  س ه شه های ماهیجش را با  کشیم.   ماهت 

 

  ،ت به ،ینه همد س به خرسجش از کو ه ن ا  کر د: 

 ک خب.... ان ار هکه  نبا  کککان کر نن... 

 

وله هم  را  رسنش انماخت ی کیفم،  اغِذ لاز زیپ باز هم  

ن ا   س   با  بر  س به لنجر  های مکواه  دبقه ی ،اخککان

 کر : 

 

 ک ما رش ن ران هم . 

 

 مست  ن اهش را  نبا  کر د: 

 ک  راح
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  ،ت هایش را  ر جی ش فرس بر : 

 

ی ههر، هک شه یه  ی فضو   ارن که یم  کککککک متله های پایت 

ن. خوان  ه  ون رس توی زنمگیت فرس بتی

 

 احککا  خییل زیا  این لولمار همِن ههرزا  شجییبه. 

 

کت شایم ها  تا جابی که ختی ار هککککمد، پمر هککککهرزا   ارمنم  ر

کت فوت م شه.   بو  که   اتفاس  توی هکون  ر

 

شایم بزرا هم یه خونه حواه نیاسران به ا،کککککککککککککککم ما ر  خت   

 این خونه رس خریم...  ز ؛ اما ههرزا  اسنو فرسخت س 
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کر  س با اهار  ای به پشت  رخم  که  ر نز یککان شقب گر   

 قرار  اهت، ا امه  ا : 

 

ی با  ه ت  ر  ارن فضوه یم  کککککککک زن های هکسایشون رس ببت 

 ... ی  کتی

 

 برن شکم تا به آن  رخت به دور  امل ن ا  کنم: 

 ک هکه جا از این هکسایه ها هست... 

 

ی رفکم: پشت   اس به ،کت ماهاز کو ه خارج همیم س   ت 

 

 ک این هکه را  اسممیم...  ه نازی هم  اهت  خت  .... 

 

 از با ی هانه اش ن اهم کر : 

 ک هکه خانم ها ناز  ارن... 
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ی اهار  ز .   ابرسبی با  انماخکم س اس با لبخنم کو   به ماهت 

 

ی همد.   ی را باز کر د س ،وار ماهت   قفل ماهت 

  خو د... ک لطفا منو بذار  فت  

 

، صکککمای  کککبطش    ی تکان  ا د س با  ی رسهکککن هکککمن ماهکککت 

 هم بلنم هم. 

 

 ،ککککککککککت هایش را  ر ،ککککککککککینه جک  کر  س با  شککککککککککم ها بسکککککککککککه، 

  ش را به تایه گا  صنمه  سبانم: 

 

... با حوصله س ،اکتا   ک راننم  ی خوبی هسم 
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گوهکککه  شکککم ن اهش کر د. یقه بافت خوش رن ش را تا زیر 

 هایش با  کشیم: گوش 

 

 خادر  ابو  های پ د نکونسکم بخوابم... ک  یشب به 

 

 موزیش متیل ای از  ب  پخش یم هم. 

 

 با  شکان بسکه به جلو خم هم س سلود را زیا  کر . 

 

م
ُ
 ُمَوشه هرجا ِبُرد َ  سا ِب ر سن

ت ُ،جُبل یم  اُرد  توی  شکای خوس 

 یم خواد ِبرسد َ   ر  بشینونم 

ی تور   نودبا  شم ببی س رفت 
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ا  هکککککم  بو . مکوجه ن ا  خت   س شکیقم حیس هکککککشککککککش فع 

 یم هم. 

 

توجه اد به جای  لکات متیل ترانه به  اس جلب یم هکککککککککککککککو . 

زیر لب ترانه موزیش را با کی  ریکم رسی پاهایش یم خوانم 

س تعجبم بابت این ا،کککککککککککککککت که نا  انسککککککککککککککککم این ترانه برای 

 کجا،تا 

 

 ک جنو ا 

ی  را نز   : ، مکوقه یم کنمیش  سرررگر انماهت 

ح  ک جنو  چی

 

 شکککککککککککککککم هایش را باز یم کنم س من  ر حاه که فرمان را  ام  

 به ،کت  پ  رخانم  اد،  سرار  یم لر،م: 

 ک یم خواییم بریم جنو ح
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ی هککای  ر حککا   لبخنککم کو   یم زنککم س بککا ن ککا  بککه مککاهکککککککککککککککت 

 شبور، جوابم را یم  هم: 

 نه هم برای جندره... ک نها ب ه جندرم... این ترا
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  د را تکان یم  هم: 

 ک  لکات این ترانه رس راحت م شه فهکیم... 

 

یم خواهم سار  خرسچی  سد هککککککود که  ،ککککککتش را رسی فرمان 

 یم گذار  س با همایت  ،کم، فرمان را به  پ یم  رخانم: 

 

ی  را... را  رفککون از این ،کت بو   ک اهتبا  مت 
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 ا امه یم  هم: اس  و یم انمازد س ن ا  به تابل

یا  خوبی  ؛ اما مسکککککت 
کککککککککککککککککککک  ی ه گفکم که با حوصکککککله س ،کککککاکم 

ا   ن سم 

 

ی افکم با ان شککککککککان یخ ز   اد،   ،کککککککتش که از رسی فرمان پایت 

صکککککککککمای  کککککککککب  را  م یم کنم س به بقیه موزیش جنوبی گوش 

 نا  هم. 

 

 شکککککککککککم هایش را  سرار  یم بنم  س  ر ،کککککککککککاوت دو بی ای تا 

 ت یم مانم. به متل  ارش، صام ر،یمن

 

ی لیا   یم هکککککککککککککککو  س  ر حاه که  با تشکککککککککککککککار کوتا  از ماهکککککککککککککککت 

 اغذها را به  ،ککتش یم  هم، پالکدیش را از لنجر  ی جلو از 

  ،کم یم گت  : 
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 ک  فعه بعم، موزیش جنوبی  انلو  کن، من  س،ت  اردا 

 

صککککککککمای تش خنم  اد را که یم هککککککککنو ،  شککککککککک  به صکککککککورت 

 زنم: هاج ساجم یم 

 

ری کر د، س،ککککککککککککککک  خیکککابون لیکککا   اد یم کمی کککککککککککککککککککککککککککککک خییل لرسگ

 فوقش... 

 

پالکو را رسی هکککککککککککککککانه اش یم انماز  س هکان  د مکوجه توقه 

 یم هککککککککککود که از پیس هکککککککککک شککککککککککه ها شقب،  یم خوبی 
ماهککککککککککیمی

 نس ت به  هر  اش نمارد. 

 

ی تکان یم   برای هککخص   رسن ماهکت 
شقب تر یم رس  س  ،ککم 

  هم. 
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لو یم گککذارد س شقککب رسی صکککککککککککککککنککمه ج کیفم را از صکککککککککککککککنککمه

 صمای موزیش تنم تکا  مدرایلم را قط  یم کنم. 

 

 ک پیس با اجاز ... 

 

 288#پارت

 

 

ی یم گذار  س با فشکککاری،   ،کککتش را رسی قا  لنجر  ی ماهکککت 

ی را یم بنم :    ر ماهت 

 

... ک  ،تت    ر  نانه، رسز خوبی  اهکه با ر

 

  ی تکان یم  هم س به را  یم افکم. 
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ی  شکککم هایم  ر بیِ هکککخیصککک ،کککت که برای بار  سد کاس کنج

 به  شم هایم یم آیما 

 

 ، کنجکاسی که تا حلقه همِن  ،ت اس  سر هانه ی آن  خت 

 ا امه لیما یم کنم. 

 

سن یم آیم    بت 
ی از پشِت    خت  س خو ش  پ  ب ه ی امت 

سع بککککه حر  ز ن یم  را  رحککککاه کککککه آسیزان پککککمرش کر  ،  ر

 کنم. 

 

 خت   یم هبه مقابل 
ر
ود س این کنجکاسی مزخرسی که  ر زنمب

ی  اهکم را با تکاد بم ِ لَیم از با  حر  های  خصو  امت 

 انوش را  سر یم انمازد. 

 

صمای زنگ مدرایلم که بلنم یم هو  از رسی کیفم بریم  ارد 

 کار  اس ن ا  یم کنم. س به ه
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یم توانسککککککککککککککککم از  ،کککککککککککککککتش به شنوان مزاحکت های بی حم س 

کککککککککککککک  ی جککمیککمی حضک ش، هککککککککککککککککککایککت کنمح حوصکککککککککککککککلککه ی  رگت 

 نماهکم... 

 

 تکا  را ریجات کر د س مدرایل را رسی ،ایلنت قرار  ا د. 

 

ی لیا   هکککککککککککککککمد س قبل سرس  به پارکینگ، ن ا  به  از ماهکککککککککککککککت 

 سرس ی ا،کو یو انماخکم. 

 

 زیبابی  شم نوازش هر بیننم  ای را جذ  یم کر .  

 

جالمی  ر میانه ی نز یش کریسکیس که یم همیم،  کورهای 

ی سرس ی ا،ککککککککککککککو یو قر  ی  لیل، مشکککککککککککککت  ار یم گرفت س به هکت 

 های  ارس ب شت  یم هم. 
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ی را  اخل پارکینگ نتی د، انقمر سرس ی پارکینگ هلدش  ماهت 

 کم. هم  بو  که جابی برای ر  همن نماه

 

از میان  نم مر ی که  ر جلوی پارکینش  ر حاه صککککتبت  

 م. بو نم، با ، د کوتا  گذهک

 

یط ممب  که اینجا  ار یم کر د، مجبور به ،ککککککک د کر ن های 

 بی مییل همد که هایم انمی آ د هایش را یم هناخکما 

 

به ،ککککککیاچ ،کککککک د کوتا   ا د س با " خسکککککککه نباهککککککیم" ی به 

 م. ،کت اتاق خو د رفک

 

 ر اتاق باز مانم ، نشکککککککککککککان از بو ِن مینا یم  ا . با خر    س 

  له اش لیما هم. 

 

 289پارت#
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 ک شلیش ، دا 

 

سن کشککککیم،  ،ککککتپا ه از جا   ش را که از گو ر مدرایلش بت 

 بلنم هم: 

 

 ک ، د لییل جون... 

 

  ی تکان  ا د: 

 ...  ک بذار بر  که بری پای گو ر

 

  ا :  یمی به بیمی اش 

 ک امرسز جلوی  ر ا،کو یو هک تون  ه هلدش بو . 
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 را شقب فر،کا د:  ابرسبی با  انماخکم س مقماری از لر  

 ک  طورح

 

 نز یات  آمم: 

، شجب قیافه ای، اص  سری  ککک یه خانِم رس  یمد. شجب تیمی

 سری هات... 

 

 از لر   را گت    ،ک ت   کر د: 
 قسکم 

 لولمار ... ک شرس  جمیم . هجیمد 

 

ی خو ش برگشت:   به ،کِت مت 

 ... ی ابی یم گفت 
ی  ک امرسز که اسممد؛ ب ه ها یه  ت 

 

رسهکککککککن هکککککککمِن  امپیوتر را  کشکککککککیمد س   که  صکککککککنملیم را شقب

 ف ر د: 
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ح  ک چی

 

 هانه ای با   انماخت س هارژرش را از  سهاخه جما کر : 

ا  ی با هوهرت خو  ن سم   ک یم گفت 

 

 290#پارت

 

 

لوزخنمد ی  هکککککککم. با  شکککککککم های گشکککککککا  هکککککککم  ای لبخنم با 

 ن اهم کر : 

 

 ک جمی یم گنح این جریان بعم ایناه هک ت اسمم 

سع  هککاینجا، نا  م . یم  سنن من با هکککا  س،ککت هسکککم، ر

 تونن ل شم زیا  غیبت کننم... 
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 مانیکور را ،کت خو د برگر انمد: 

 

 ک بهشون ختی بم  که از  ارس جما همدا 

 

 نیکور  امپیوترش با تعجب ن اهم کر : از با  ما

 

ح د ق گرفکیمح  ک چی

 

  ،کم را زیر  انه اد ز د: 

 

ا  ی ی هبیه هکت  ی  ک یه  ت 

 

،م که به میانه ی حرِ  نز    ی بتی
لمی تر کر  تا ،وا  ب شت 

 اش، رفکم: 

 ک  را جما همدح
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 مو  را به حرکت  ر آسر د: 

 

س  لیل کککککککککککککککک  ی ه هکو  س،ت نماهتیم.  لییل خوبی برای من 

 مسخر  ای  برای بقیها 

 

راحت تر رسی صنملیم نشسکم تا مینا،  یم خوبی نس ت به 

 صورتم نماهکه باهم. 

 

ها را بی  لیل باز س بسکه یم کر د تا از این س عیت بی  ههلو 

 خارج هود. 
ر
 حوصلیک

 

ختی  نیاممِن پاهککککککا را ،ککککککیاچ با لیام   ا   بو  س این بمتر به 

 بیکاریم  کش یم کر . 
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زمابی که اس باهکککککککککککککککم، لرسنم  های حل هکککککککککککککککم  اش را یم توانم 

غذی س اما اگر نباهککم، حم نمارد تا به لوهککه های  ا بخوانم؛

 فولمرهای گوگل  رایو  ،ت بزنم. 

 

 291#پارت

 

یلم انککماخکم س کفری از تکککا  نز یککش نککاهککار، ن ککا  بککه مدرککا

 های بی انماز  ی اس، مدرایلم را خاموش کر د. 

 

نا  انسککککککککککککککککم باز  ه حرسی  ار  که برایم جذاب ت  اهککککککککککککککککه 

 باهم. 

 

ی گو ر ای که  ی بر اهککککککم س بمسن بر اهکککککت  کیفم را از رسی مت 

 ه هارژ ز   اد، از اتاق خارج یم هود. ب
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،کککککککککککت س منکظرد، مینا  ،کککککککککککت  سر  بازسی ،کککککککککککیاچ انماخکه ا

 مانم  انم. 

 

هر ،ه ،وار آ،انسور یم هدیم س مجا  نا  هیم تا مر ها 

 هم ،وار آ،انسور هونم. 

 

هر ،ککه مر  با اخم های  رهم منکظر بسکککه هککمِن  رها هککم  

،کککککککم  با لبخنم کو  ، انم س من، خشکککککککنو  از نیاممنشکککککککان،  

 تکان یم  هم. 

 

 هککک
ر
ی بکککه ر،ککککککککککککککککوران،  کککافکککه ای ککککه تکککازب ا  ر نز یکککش جکککای رفت 

 خیابان  فت  باز هم  ا،ت، یم رسیم. 

 

مینا آنقمر از مر ی که صکککاحب  افه ا،کککت، تعریه کر   که 

 ،یاچ هم راغب به  یمن آن مر ، هم  بو . 
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 رسی مبککل تککش نفر  ی صکککککککککککککککورب  یم نشکککککککککککککککینم س آن  س برای

 ،فارش  ا ن به ،کت ل شخوان یم رسنم. 

 

از ا،ککککککککککککککککککایککل گرد س ن ککا  بککه فضککککککککککککککککای گرِد  ککافککه یم انککمازد س 

زر ی که برای لر   های مخکل ش ا،ککککککککفا    –نورهای قرمز

د یم کنم.   هم  ا،ت، به همت  رگت 

 

آن  س که رسی مبل  سنفر  ی رس به رسیم یم نشیننم،  ،ت 

 خوان اهار  یم زنم: زیر  انه یم زنم س به مرِ  پشت ل ش

 

 ک این هکونهح

 

 مینا خو ش را جلوتر یم کشم: 

 

بابا... ا،کککایل صککاحب  افه خییل رنگ رسهککن س ککوبی ککککککککککککککککک نه 

 لوش س این ،ب  ها... 
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ککککککککککککککی که   د را بکه ،کککککککککککککککککت مخکاله یم  رخکانم س بکه  س پ ک

 نز یش لنجر  نشسکه انم، ن ا  یم انمازد: 

 

 ک ناهار  س م شهح

 

 وان اهار  یم کنم: زیون با  ل ش خبا  ،تش به تلدی

 

هر سش خییل ،ککککا    اما  کککککککککککککککککککک ار ... صککککبتونه هم  س م شککککه؛

ار که  ،کککککککت به نظرد برای میان سشم  خدره... اخه ،کککککککا    ی

 ناهار نک شه... 

 

 292#پارت
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خکیاز  اد آنقمر دو بی یم هککککککککککککو  که ،ککککککککککککیاچ   از گو ر 

سن یم کشم:   بت 

 

 ک  یشب نخوابیمیمح

 

 ر   ،کم،  شم هایم را یم مالم: هست س اهابا ان شت 

 

 اری نماهککش، حوصلم   رفت. اما امرسز   ک  را خوابیمد؛

 

با صکککککککککککککککمای  ر  افه،  د را شقب  رخانمد به  مر ی که با 

ی بلنم ،ککفیم س  اپشکن به  ،ککت  اخل یم آمم،  ت آ،کککت  کر ت  ک

 ن ا  یم انمازد: 

 ک اینهح

 ک ار ... ککوبی هاهو... 
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ی  شم هایم تا  آمم، ککابی های بزرا زر  ،فیم  پاهایش پایت 

ی ی ی که هیچ  جور  به آن جو گنمیم های  میان س هلوار جت 

 موهایش نا آمم. 

 

 تکاد این ممت، ،یاچ س مینا خو  را  رگت  آن مر  کر نم. 

 

ی را خو ش تتدیل یم  ا  س با آن  ب شت  ،فارش های مشت 

ی که هکرنگ  شککککککککککم هایش بو ، لب ی خنمی به ل شککککککککککبنم ،ککککککککککتی

 آن  س ز  س ،فارش های ما را هم برایکان آسر . 
ر
ب  خت 

 

سن کشیمد.  با زسر   س ککش، مینا را از  افه بت 

 

 یم خوا،ت مرخیص ،اشم  ب ت   س ب شت   ر  افه بکانما 

 

مابی نماهتا    ی احکم با آن هکه  س،ت پ ، ،ت 
  خت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 910 of 2449 

ش س مست  ر،یمن به  فت  را دو بی تر کر یم س با خور ن پف

  یپیس،  یش ررکک   مانم  ی ناهارمان را گذرانمیم. 

 

اما با توجه  ی لرسنم  ی شایم ها  ار کنم؛ لم یم خوا،ت رس 

هان، ی اخت   قیم خوا،که ی  لم را یم ز د.  به اتفاق س  رگت 

 

 که بیجشککککان ل ش آمم  بو  را نا توانسکککککم  
ر
مو ککککدع س جن 

می را حل کنما حم  اهکککککککککککککککتنم؛ بعم ختی من، یش ،کککککککککککککککاکه قل

 پمرهان ر  کر . 

 

 پاری کر د س  ر حاه که 
ر
جوا  زیرهکان  رخت هک شککککککککککککککک 

سن  ی را یم  ا د،  لیکککککم را از جیکککککب پکککککالکدیم بت  لیکککککامکککککش امت 

 کشیمد. 

 

 خوا،که بو  تا فر ا به  کاش برسد. 
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،  س   بو د تا ایناه پاها هم خو ش را س،  این  ی برای رفت 

ی ت  رغیب کر . خوا،که انماخت س ب شت  مرا برای رفت 

 

 ککککه از 
ر
لن انکککماخکم س تاکککه ای از نکککاِن ،کککککککککککککککن یک

ُ
کیفم را رسی ا

م. 
َ
ن
 
سن ز   ا،ت را با  ،ت یم ک  ُ،فر  بت 

 

ه  خانه یم هکککود تا تـکککککککککککککککککَ ی تلدیزیون را رسهکککن یم کنم س سار  آهکککتی

 مانم  ی غذابی که ما رد  ر،ت کر   ا،ت را بخورد. 

 

ی  ر،ت  رمابی نخور د.   ناهار را  ت 

گاز گذاهکککککککم س مشککککککغو   ر آسر ن رسی هککککککعله  ِم  لدریا پلو را 

 بافت یقه  ارد همد. 

 

 ، ی تا  اش همِن غذایم، مدرایلم را هم رسهن کر د س هکان حت 

 مشغوِ  مرتب کر ِن لبا  های به هم ریخکه اد همد. 
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ی گذاهکم،  رسی مبل تش نفر  اد نشسکم س پاهایم را رسی مت 

غو  خور ِن کم گرفکم س مشکککککککککککککقابلکه ی کو کم را میان  ،ککککککککککککک

 ایم همد. غذ

 

ی نفر،ککککککککا    هنوز  نم قاهکککککککم را  ر،کککککککت  رمان از گلدیم پایت 

 بو د که مدرایلم زنگ خور . 

 

این بار قو   ا د که حککا جوابش را با فتش های جانکا   

 بمهم. 

 

 نیا از برنا  رسن قاهم را به  هان گذاهکم: 

 

 بلهح ک

 

ا تعجب م  سکککککککککککککککبانمد س بگو ر را با ن ا  کوتا  به گوهککککککککککککککک

 : لر،یمد
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 ک چی هم ح
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ی  ، قککابلکککه را رسی مت  بککا صککککککککککککککککمای خفککه ی مرِ  پشککککککککککککککککت گو ر

 گذاهکم: 

 

 ک خدریمح

 

ان شککان  ،کککم را به  هان بر د س گوهکه ترین قسکککت ناخن 

ی  نمان کشیمد.   را بت 

 ک آ ر  یم زنم بیا... ن ران هم نباشا 
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جان س صکککککککککککمای بوق هابی که بی هیچ ،ککککککککککک یم با ا،کککککککککککت   به 

 انماخکه اد  رسن گوهم اکو یم هم. 

 

ن ا  به صکککککفته ی خاموش هکککککم  ی، مدرایلم انماخکم س تا 

ِن لیامش، ب شت  ناخن هایم را خور د. 
َ
 آَمم

 

هککککار  را گرفکم س با بی  با  یمِن ناِد بیکار،ککککان، هکککوکه هکککم ،

  همد. پا،خ مانمِن تکا،م، گیجت  

 

ه تن ز د س با بی با هکان هککککککککککککلوار  سخ  سرزهککککککککککککیم، پالکوبی ب

ان شکککککککم  های رسفر ر را لوهکککککککیمد س از حوا  تکاد،  مپابی 

سن آممد.   خانه بت 

 

ی همد. به ،خم    به خاسر پاری هم ، ،وار  ماهت 
با فت ر

سن کشکککککیمد س به ،ککککککت آ ر   ی بت  ی  س ماهکککککت  خو د را از بت 

 رانمد. 
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ی از اس هم نشکما  ،ت به منکظر تکا  هکیکا  بو د؛ اما ختی

ی از اس کککککاع بمهم؛ سه اس بی خ اماِن هککککک تی اهان بو د تا ختی

 تر از بقیه  ر ،فر  اری به   یم بر . 

 

 قطعا جریکه یم هود.  یم  انسکم با این  شت با یم،

ی، مرا یم کشم.   این بی ختی

 

مسکککککت   با ن ا  به سرس ی بیکار،ککککککان، ن هبان را ر  یم کنم س 

 ر،یمن تا سرس ی ،الن را یم  سد. 

 

بخش نشککککککم  اد که با هککککککیکا برخور  یم کنم. نازان سار  هنوز 

 به  ،ت  ر حا  لوهیمِن رسپوهش ا،ت. 

 

 ک هیکاا 
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   جایش یم ایسکم س با تعجب ن اهم یم کنم: 

 

 ک ، د، اینجا  یکار یم کمی توح
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 نفسم را فوت متکا رها یم کنم: 

 بابا بهم زنگ ز ا ک 

 

 رسپوش را به تن یم زنم: 

حک سا،  ه چی

 

 مدرایل را از جیبم  ر یم آسرد: 

 ک نا  سنم چی هم ا به تو ختی نما نح 
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  ش را به نقی تکان  ا  س با اخم های  رهم لر،یم: 

ی ا ن ر،یمد، گوهیکم خونه جامونم ...   ک هکت 

 

  
ی پمرد،  ،کککککم را برای هوسی یم کشکککم س با صککککمای " الو" گفت 

 هیکا با  یم آسرد تا ،اکت هو : 

 

 مسد بخشح کجا بیادحبا کک با

 

 ک دبقه با  بیا... آی   یوا 

 

  شم هایم گشا  یم هو : 

یش هم ح ی  ک مامان.... مامان  ت 

 

 ا،کم را صما یم زنم س تلفن را قط  یم کنم. 
ر
 با   ف 
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 رسد.  بی توجه به هیکا، پله های دبقه  سد را با  یم

 

ی ،کت ای   یوح  ک چی هم ح  را مت 

 

آنقمر بی حوا  یم  سد که  ،کککککککککککککککالن یم بینم، پمرد را انکهای

ی یم خور .   هررار پایم رسی ،نگ های ُ   بیکار،کان لت 

 ک باباا 

 

هکان لتظه  ر پخش  آی   یو باز یم هکککککککککککککککو  س ن ا  مات 

مانم  اد تا زبی که با  شکککککککککککککککم های بسککککککککککککککککه رسی تخت  راز 

 کشیم  ا،ت، ا امه  ار . 

 

 ک زن شکوا 

 

ی که هکرا  تخ  ،ت نازان را رها یم کنم س  ت پشت    کت 

 ما رد به ،کت اتاق کناری یم رسنم، را  یم گت  . 
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ی تکاد من نه های  پمرد هم به ،کککککککت آن ها یم رس  س من بت 

ل زنجت  هم  اد. 
ُ
 مغزیم، غ

 

 ایم  بو . نا  انسکم جریان   ست س  ،ت س پا ز نم، بی ف

 

سن نیامم س به جایش نازان هکرا  پم رد از آن هیکا از اتاق بت 

 جا خارج همنم. 

 

د...  ی  خت   ک بشت 

 

ل هم  اد با برخور  به لبه ی 
ُ
هانه اد را گرفت س زانوهای ه

  صنمه  فلزی، خم هم. 
ی  تت 

 

 چی هم ح  ق  ارد یم کنما 
ر
 ک بابا بهم می 
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ی من س خو ش نشانم:   نازان را بت 

 ،اکه قلمی رس ر  کر  ... ک 

 

م  بو نم، باسر  شکککم هایم با تکاد اهکککِش هابی که خشکککش هککک

 هتنم. این قضیه را قبو  نما

 

 به پمرد برنماهتنم. 
ر
ب  مکعجب نشمنم س  ،ت از خت 

ح  ک هوچی یم کمی

 

صککمای بلنِم بسکککه هککمِن  رهای اتاق های بیکار،کککان س بوی 

،  د را به  ر  یم انماخکنم.   رقیِم الال های  مشفوبی

 

ِت نازان جیغ آژیر امبو ن  که میاِن مغزد یم  رخیم س  ،

 که ،یع  ر قط   لرزش آن ها  اهت. 
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 ...  ک ر  کر    خت 

 

بی پل  ز ن های  هک نان به  شککم هایش خت   اد،  قیم س 

 شا ی  یش انسان که شین  ن ستا 

 

 ک ر  کر  ح بابا ر  کر  ح

 

خو د را جلو کشکککیمد س توج  به هکککاه که رسی هکککانه اد یم 

 افکم، نا کنم: 

 

 ک  راح 

 

  هانم را قورت  ا د:   آ

 ک  را ،اکه کر  ح مامان من خو  بو ا 
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 یش نفر بیخ گوش هایم" شکو شکو" کنان به این ،کککککککککت یم

 آمم س نا گذاهت  رایم با جوا  اس، آراد گت  . 

 نازان  ،کم را رها کر  س به ،کت آن ها رفت. 

 

رسی صنمه نازان نشسکم س گوهه ی لبا  پمرد را کشیمد. 

 ا از جا بلنم هو . ،یع  اهت ت

 

 ک  را باباح

 

ن اهش را از آن   ،ککککککککککککککالن جک  کر  س به من  شصککککککککککککککیان ز   

  شم  سخت: 

 

سع نان لییلا ککککک حا   خو د به انماز  ی  اسی بم هستا تو  ر

 خواهش یم کنم... 
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با قمیم که به جلو بر اهککککککککککککککت، گوهککککککککککککککه ی لبا،ککککککککککککککش از میان 

 مشکم آزا  هم: 

 

ی ن ست؛ ن ران نباش...  ی  ک  ت 

 

ا بلنککم هککککککککککککککککمد س خو د را جلوی پککمرد کشکککککککککککککککیککمد تککا قبککل جکک از 

 ر،یمِن آن ایل آ د،  رایم را پا،خ   ر،ت  رمابی بمهم: 

 

سع  ح این ماجرا از هکا  ر ککککککککککککک بهم ب و  یکار کر یح چی گفم 

 م شها 
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 با اخم های  رهم ن اهم کر : 
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؛ اسنم   زنما   ک ب ه ن سم  که با من بتث یم کمی

 

ی آسر د:   اد را پای ،ِت مشت هم  ت 

 

کککککککککککککککک اتفاقا   این مس له ب ه م شما   هر مس له ای که به 

 ما رد مرروده؛ ب ه م شما 

 

  ،تش را به هانه اد ر،انم س آراد مرا کنار ز : 

 

ککککککککککککککککککک مسککک له های زنمگیت رس از زنمگیکون جک  کن تا ما رت 

 این دور نشها 

 

 هم. مرا کنار گذاهت س مشغوِ  حر  ز ن با فامیل هایش 

 

ی بو ا پمری که مرا مسککککککککککککککک له یم  انسکککککککککککککککت س   من، هکت 
ر
زنمب

ی مس له را  حیل جز ،اکه قلمی   نماهتا ما ری که   هکت 
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ما رد مرا یم کشکککت؛ مرا با تکاد مقم،کککاب  که قسککککم یم  ا ، 

 هر بار یم کشت. 

 

 ِکز کر    ر گوهه ترین، قسکت صنمه نشسکه اد. 

 

یم کر ، یم توانسککککککککککککککککککت، اس را یم بینم،  نکککم قکککمد را اگر یط 

تنم بینماز  س ن ران قرمزی ان شککککککککککککککککت های  پالکدیش را رسی

 پایم باهم. 

 

اما هر  ه  مجبورد کر  تا  ،کککککککاش هایش را بپوهککککککم؛هککککککیکا 

م 
َ
ک
 
اکار کر  تا کفش های ا کککککککککککککاف ش را هم قبو  کنم،  ر ک

 نرفت. 

 

ح  ک خوبی
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با  مدرایل را از میاِن مشکککککم  رسن جیبم انماخکم س پاهایم را 

 آسر د تا  ر قسکِت بلنِم پالکدیم مخقی کنم: 

 

 ا ک توی این س عیت، خو  بو ن رس بهم بفهکون

 

یما پالکدیش را از تن  ر آسر  س  ی هکان هککککککککم س هکان افکار فانت 

 رسی پاهای م اله هم  اد انماخت: 

 

ی کر  ، خفیه بو  ...   ک هیکا لی ت 
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 د.  رخیمد تا  ام  به صورتش مسل  هو 
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هکککککککککککککککفکه ا امه  ار . لبا  
 
 شکککککککککککککککم های  چی که تا موهای آ

 خانه به تن  اهت... 

 

نم،  ه گنا  کر د که ازت د ق گرفکمح ککککککککککککککککککککککککککک یم خواد بمس 

 بهم ب وا 

 

 اخم هایش از باِ  جکله ی بی  ر س لیارد،  رهم رفت: 

ی ،اکه کر  ح  ک مامانت   هکت 

 

 از َپیس  هانه اش به پمرد ن ا  کر د. 

 

کککه بککا آن ن ککاِ  خبطککانککه اش، ،کککککککککککککککیع  ر رفم هکککککککککککککککککم  مکوجککه ح

  این قضیه  اهت. 
  لوهابی
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لطفا به شکوت ب و که  س،ککککککککککککککککا  اخت  کککککککککککککککککککککککککککککک به شکوت ب و، 

زنمگیکون، ،کککککککککککاشت  نم خونه یم اسممیح  س،کککککککککککا   که... 

 خییل  که برای تتکل این حجم از نبو ناتا 

 

برن شکککککککککککککککت تا پمرد را نکا  کنم، به جایش با اخم های  رهم 

 کاها یم کر . مرا ت

 

 تو،  خالت 
ر
ککککککککککککککککککک من به مامان بزرا گفکم که  ی ه توی زنمب

 نانها 

 

ی انماخکم س پالکدیش را کنارد پاهای  هک ارزانو هککککککککککککککککم  را پایت 

 گذاهکم: 

 

 ک مامان بزرگتح  اش فق   ر  من،  خالت بو .... 
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 ،ککککککت هایم را رسی پاهایم گذاهکککککککم س به گلمسزی های رسی 

  ،کاش ن ا  کر د: 

 

؛ من س تو از من ت کککککککککککککککککککککککک  ر   وبی که به این خانوا   نا فهکوبی

 ا به خما که ن ستا هم جما همیم، به بقیه مرروط ن ست

 

 خو ش را شقب کشیم س به پمرد ن ا  کر : 

 ک  شکو جریان  یهح

 

ی لریم س به ،ککککککت نو  های  ی ر  نازان از رسی پای پمرد پایت 

 رفت. 

 

ریان ختی ار هو .  م مانم  تا ،دپری  متل زنمگیم از این ج  

ِل ،الن را خانوا   ی
ُ
 پمرد لر کر   بو نم.   
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ی ن ست شکو جانا ک به  ی  لییل هم گفکم که  ت 

 

"  کککه قکککمر رابطکککه ی پکککمرد بکککا  امککا  ،کککککککککککککککککابقش " شکو جکککانح

 جالب بو . 

 

ی ن ست، پیس قضیه زن شکو  یهح این هکه ممت  ی ک اگه  ت 

 کر یککم؛
ر
رس اینقککمر بککم نککمیککم   تککا بککه حککا  زن شکو  بککاهم زنککمب

 بو دا 

 

 نما پالکوی  ارس را کنارتر ز د تا شطر خدبش مرا هوابی نا

 

  دمکککانم را بریکککم  
ر
حم   ر این س کککککککککککککککعیکککت مزخر  هم،  لکن 

 ا،تا 
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 ک بتث کو ی  کر یم که مرروط به جمابی تو س لییل بو ا 

 

توجه اد جلِب پمرد هکککککم.  ارس با ن اِ  کوتا  به من، از پمرد 

 لر،یم: 

 

ح اسنقمر کو یش 
ر
کککککککککککککککککککککککککککک بتث کو یش شکوح جمی که نکی 

ح بکککازد بو   ککککه زن شکو ،کککککککککککککککاککککه کر  ا اگکککه ر    نا کر  چی

 کو یش یم مونمح

 

 پمرد از فرار  شم هایش مشخص بو . نا توانست 
ر
  ف 

  رسش ب دیما 

 

خو  مکوجکککککه ی هککککککان بتکککککِث کو   ککککککه بکککککه زرکککککان آسر ، 

 همد... 

 

 ک شکو لطفا.... 
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 ی صورتش کشیم:  آسر  س رس  ،تش را با  

 

 ک من ازتون جلوی لییل خواهش یم کنم.... 

 

ی کوتا ، ،تش را به   ا امه  ا :  پالکو ر،انم س با نیم خت 

 

ککککککککککککک جمابی من س لییل رس، نکش زنمگیت نان. بذار قائله تکود 

هکککککککککه... هککککککککککا س مامان بزرا تنها کسکککککککککابی هسکککککککککتیم که نخ این 

 جمابی رس نخاش کر ین... 

 

  یش تر هم: رد نز به پم

 

ک خو تون خو  یم  سنیم که لییل جز ما رش ک  رس نمار ؛ 

بی   زن شکو بیا ، از  شکککم هککککا یم بینم. تنها ک ککک اگه ب 

؛ شککذابش  ی ین س راحککت تر یم تونت 
ی کککه بهش نز یات  هسککککککککککککککککت 
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کککککککککک  بمیم، اسنم به خادر ممی که ب شکککککککککککت  از لییل هکککککککککککایم، مقضک

 د قکون باهم. 

 

 299#پارت

 

 

  جوابی از کنار پمرد گذهککککککککککککککت س این هاج س ساچی گرف  بمسن
ی ت 

 یم تر ها از اس یم  یمد. قلبم از بابت رفکاریست که قم

 

 ن ا  به جای خاه  پالکدیش انماخکم س از جا بلنم همد. 

 

 کت  اجاز  ی  یمِن ما رد را نا  ا  س تنها به خادر هکککککککککککککککیکا 

ی که از صمای توانسکم،  کت  از لنا  قیقه، اس را ببینم س هک ت 

ی کر د، خیالم راحت  هم.   نفیس هایش مطکت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ل س دبار ماهرها گذهککککککککم س توج  بی هیچ ،ککککککک یم از کنار  ای

 س کو ا شان نار د. 
ر
 به بزرب

 

این س ککککککککککککککعیت زر ی که پمرد ،ککککککککککککککاخکه بو ، جمیم س مهیب 

ی بو ا   ان ت 

 

ی رفکم س میان را ،  نازان هم  نبالم آمم.  پله ها را پایت 

 

  ش مامانمح بری لک منو یم

 

 ی تکان  ا د س  ،کککککتش را گرفکم تا به بخش زنان س زایکان 

 یم. برس 

 

  ر اتاقش را ز د س نازان را جلوتر از خو د سار  اتاق کر د. 

 

 ک شکو هاهان  را نکیا ح
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 ابرسبی با  انماخکم: 

 

 ک م ه ل ش شکو پار،ا نبو ی تا ا نح 

 

 ر،کا : موهای ریخکه هم   ر صورتش را شقب ف

 

کککککککککککککککککک با هکککاهان یم تونم برقصکککم؛ اما شکو پار،کککا از آهنگ های 

 نکیا ا ها ، خوهش 

 

 300#پارت

 

 

 لبخنم کو   ز د: 

 ک شزیزد.... 
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 ک قضیه  یهح

 

 ،کککککککککککِت نازان را رها کر د س به هکککککککککککیکابی که گو ر لزهککککککککککک  را 

  رسن جی ش یم گذاهت، ن ا  انماخکم: 

 

 ک  لش برای هاهان تنگ هم ا 

 

 از  ،ت  ر آسر :  ،فیمش را   ،کاش های

 ک هکون بهت  که ن ست... 

 

  اس، تایه ز د: نازان را رسی صنمه ن
ی  شانمد س به لبه ی مت 

 

 ک حا  مامان  طور ح
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ی انماخت:   ه یا  اهت  ر  ،تش را رسی مت 
  فت 

 

کککککککککککککککک بهت  ... فر ا اجاز  ی  یمن میمن. لر،کار  براد یم گفت؛ 

  ل ایل اسممن با  کها 

 

 انماخکم:  ی با  هانه ا

 ک دایفه ی توئن نه من.... 

 

 نشست: با خنم  رسی صنمل ش 

 

سن... اص  نا  سنم ب ه رس  ه جوری  کککککککککککککککک یم نمازنشون بت 

 را   ا نا 

 

 

 پمرد ،یع  اهت تا  لخوری ما رد را به هرنتوی رف  کنم. 
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 ارس که به  یمن ما رد آمم،  ا با اس هم صککبتت هککم س  ر 

 زیککککا ی از مککککا رد بککککابککککِت این  شوا تعجککککب تکککککاد، شککککذرخوا 

 کر ا 

  س اد ح یس: 

 301#پارت

 

 

 لش آنقمر خو  بو  که زس  مرخص هو . حا

 

  نم رسزیست که   ار نرفکه اد. 

 

پاهکککککککا از این هکه هکککککککانه خاه کر ن، شا  ،کککککککت. فایم  ای 

 اگر یم گفکم،  اری نماردا  هم نماهت؛
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ش  اهکم را نرفکم ی  ر  فت  س اس حم   ا ی  قراری که با امت 

 ن رفتا 

 

غذا را رسی ،کککککیمی گذاهککککککم س ما،کککککت را  رسن لیاله ریخکم تا 

 به  اش ما رد برسد. 

 

هککککککب را هم، اینجا یم   ر این ممب  که به خانه برگشکککککککه بو ،

 مانمد. 

 

 ک من یم بردا 

 

 را شقب کشیم:  ن اهش کر د. بی مییل اد را که  یم،  ،تش

 

دا   ک  زمه من بتی

 

 فکم: جلوتر گر ،یمی را 
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یما   ک یم  سنیم که نا خور  اگه هکا بتی

 

 با  س ه ،یمی را گرفت: 

 

 ک گنم ز دح

 

 هانه ای با  انماخکم: 

 

کش منو یم  سنیم،  ککککککککککککککککک حرسی راج  به این مسکک له ای که مقضک

 نماردا 

 

کنار خورهکککت شقب گر  کر د س لیوان لر هکککم  ی آ  را هم  

 قرار  ا د: 
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ین ،ن، ا رد  ار ؛ بذارین توی اککککککککککککککک من تنها ک  هسکم که م

 آرسیم  اهکه باهه... 
ر
 زنمب

 

مام  کر د س  ا ظر  برنا را شقب فر،ککککککککککککککککا د تا لیاله ی 

 ما،ت، کا نشو : 

 

 ...  از ماجرای قلِب من 
، بخش ،خم   ک جمابی

 

 302#پارت

 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 

اما مرِ  بی خیا ، مثل   ؛ هنوزد هست؛کککککککککککککککک  ارس مر  خوبی بو 

  خو 
ی نه رسی  ریابی که تر   موجش یه رسز آ د رس ،ککککککککککککککککاخت 

 م ...  ق می
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 با   ان شکانم به آرایم رسی  ،تش را لکیس کر د: 

 

ی های ساقیع، یه حجم  ککککککککک هک شه ،یع کر د تا با " بابا"  گفت 

  
ی ان کنما هر مر ی آرزسی  اهککککت  شظیا از زحکککون رس جتی

 ی از خون س را خو ش رس  ار ...  خت  

 

   همد: به  شم هایش خت  

 

هکککا، من رس ببخشککیم که از را س ریشککه تون ن سکککم؛ سه  کککککککککککککککککک

مامانم حیفه تکود این جنگ هابی که یه  ش به من  بی را 

 س ریشه رر   ار ... 

 

ی انماخکم س هن اد ر  هکککمن از کنارش، خو د را   ،ککککم را پایت 

بخشککیمی" کر د که از کو ب بمهکارد امیمسار به  لکه ی " ب

 بو ا 
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  این ببخ
ی ها  را آنقمر ،کککخت شکککیم گفت    مصکککب برای بزرگت 

 بو ح

 

مدرایلم را  ش کر د س لیامش بی  لیل  ارس را پشکککککککککککککککت گوش 

انماخکم،  اری با اس نماهکککککککککم که این  نم رسز، را  به را  لیاد 

 یم  ا ا 

 

  لکن م یم کر  با این  ارهایشا 

 ز   ا،تا 
ر
، خو ش را به موش مر ب ی  مر ی بی هکه  ت 

 

م س زمان لوهکککککککککیمِن لبا  هایم به آیینه ن ا  بر اهکککککککککک کیفم را 

 ماخکم. ان

 

سن ز .   خانه بت  ی  پمرد را  یمد که ،یمی به  ،ت از آهتی
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      EXCHANGE GROUP 944 of 2449 

ما رد قهری کر   ا،ککککککککت که به ممِ  مظلود بازی های پمرد، 

 دو بی ممت نا هم. 

 

  کفش پاهککککککککککککنه  ارد را  رسن 
ر
 ر خانه را بسکککککککککککککم س بنم ،ککککککککککککک 

 ق   جا انماخکم. 

 

 303#پارت

 

 

 بایم  ی به  فت  یم ز د. 

 

سع کر د. صبح را با اخم س تخ   م های پاها  ر

 

هفت صکککبح زنگ ز  س هر  ه غر  اهکککت به جانم ز  س تلفن 

 را بی توجه به صتبت هایم قط  کر . 
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ی همد س به ما رد با لیام  ختی  ا د که، امشب  ،وار ماهت 

رد قهر به خانه خو د یم رسد س اگر هنوز یم خوا،کککککککککککککککت با پم

 باهم، پایه اش هسکما 

 

بو د که مکوجه سرس ی ماهکککککیمی  هنوز از کو ه خارج نشکککککم 

 به کو ه همد. 

 

  اس،  ار ،خم  نبو ا  
ی  تشخیص ماهت 

 

 بعِم مرخص همِن ما رد، اس را نمیم  اد. 

 

 هکان یاباری هم که برای شیا ت آمم، خانه نبو د. 

 

بابت  پیس ب و آن هکه تکا  س لیاد جوا  نما   هکککککککککککککککم  از 

   ستا یم خوا،ت به این جا بیایم.... 
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پایم را از رسی پما  بر اهککککککککککککم س ترمز  ،کککککککککککم  را کشکککککککککککیمد. به 

 خو د زحکت لیا   همن نما د. 

 

 ماهیجش را مکا  با ماهینم ن ه  اهت. 

 

ی س  یمن ا،کایل جمیم ر،ا اش، مرا  لیا   همنش از ماهت 

 غافلگت  کر ا 

 

ش قه ای به ت پ های  اس از آن  ،ککککککککت، آ د هابی ،ککککککککت که

 اهتا ر،ا نم

 

ِت  رم ش، به  نبا  تکوبی هسککککککم که ممب   از میاِن 
ُ
ز اسرک

َ
خ

 از نمیمنش یم گذهت. 

 

یح  ک  اری مت 
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  شم هایم به ،کت اس برگشت: 

 

، مست  رفکنها  ی  ک فار کنم، این سری رفت 

 

صککمای زنگ مدرایلش را خفه کر  س با ن ا  به صککفته اش، 

 جوابم را  ا : 

 

 بزنما یم خوا،کم ل ش خو ت با مامان س شکو حر   ک

 

 ،کککککککککککم را از رسی فرمان بر اهکککککککککککم س به هککککککککککالگر ن حلقه ای 

 زیبایش ن ا  کر د، هیچ سقت آن هالگر ن را نمیم  بو د. 

 

 304#پارت

 

 ک خوهت میا  ازشح
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 پلیک ز د س به اس خت   همد: 

ح  ک چی

 

 نم: ان شکان  ،تش را به هالگر ن زنجت   ای مش  ر،ا

 ک از اینح

 

  د را تکابی  ا د: 

 

ابی که به تو مرروط م شه، خوهم کککککککککککککک 
ی خییل سقکه  ی ه از  ت 

 نکیا ا 

 

  ،تش را به لبه ی قا  لنجر  گرفت س به جلو خم هم: 
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ککککککککککککککککککککککککککککک اینا مهم ن سکککککککککککککت، من از  شککککککککککککککات یم فهکم که از چی 

 خوهت میا ا 

 

 نبن قلبم را یم گرفت، نامظم یم ز . 

 

جرکن ی  نم ا  ر  آسر س متی

 

 ه بی انماز ،  س،تش   اش از  شم هایم هم یم فهکیم که

  اهکم... شکر بو نکان کوتا  بو ... 

 

لبخنککککم کو   ز د س بککککه صکککککککککککککککورتش ن ککککا  کر د، بککککه خو ش 

 ر،یم  ا،تا 

 

ش آمم  ا،ت.    حککا یش قرار اِ  نان س آبمار گت 
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ای  ی رس از  شککککککککاد یم  ی ککککککککککککککککککککککک اکه بتث فهکیمن بو ،  اش  ت 

 فهکیمیا 

 

 یک ز ، مر مش  شم هایش گشا  هم. لپ

 

سن یم آمککککم س قطعکککا یم  نفیس هککککایش بککککا ُبخککککار از  هککککانش بت 

ی نفیس هایش، گرد هودا  ی کنارها با هکت  یم هکت 
َ
 توانسکم،  

 

ا   ک اسن خونه جهنم جفککون بو ؛ خوش بتالت که رفم 

 

شقب گر  کر  س  ی ر ،کککککککوزش با  اهکیت نماهکککککککت، حرفش 

 مرا ،وزانم.... 

 م ،اخت که خمایش اس نبو ا یاجهنا بر 

 

 305#پارت
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 ،ککِت ِ  هککم  از  مایم را به   که با بر  هکک شککه ر،ککانمد س 

آیینه ای که اس را نشکککککککککککککککان یم  ا ،  شکککککککککککککککم نمسخکم تا آخرین 

 قطر  ی  یمنش را ببینما 

 

ماثم بعم از  یمِن ا،کککو یو آنقمر دو بی هککم که مکوجه ی 

 هاهان همد. 

 

ی ،ککککککککککککککککککککککت کککککککککه خکککو  یم خککک  ش گکککرِد حکککر  ز ن بککککککککا  ت 

 هناخککش. 

 

ی  ی  س ماهککککککککککت  ی را  اخل پارکینگ بر د س به ،ککککککککککخم  بت  ماهککککککککککت 

 هککارهای  ی ر، پارکش کر د. 

 

 آ،انسور  ا دو  کشیم تا به دبقه ی  فت  بر،م. 

، پاها را  یمد.   با سرس د به  فت 
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 ،ککککککککت به  کر با     ،ککککککککیاچ  بی ار  ی ایسکککککککککا   ا،ککککککککت س  

 به  شم  ار .  ا ر شینش گرِ  خوش فرمش 

 

 ک شلیش ، د... 

 

 هر سهان   با  آسر ن س ن اهم کر نم. 

 

،کککککککککککککککیککاچ لبخنککمی ز  س موهککای بککه هم ریخکککه اش را از رسی 

 صورتش کنار ز : 

 

 ک ، د خانم هایبا.... 

 

 ی برایش تکان  ا د س با  شکککککککککم ابرسبی به ،کککککککککیاچ اهکککککککککار  

 ز د: 
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ی کمخماها با ی   ،یاچ   حسایسا یک  را شت 

 

 با اخم های  رهم ن اهم کر : 

 

 ک بار  نمسمه که تهمیمت یم کنمح

 

 هانه ای با  انماخکم: 

 ک اس اشم خو  نبو ا 

 

 از کنار  صنمه  ،یاچ، قمیم به جلو بر اهت: 

 ک از  ساز   ماِ  ،ا ،    ماهش اس اشت خو  ن ستا 

 

 306#پارت
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 لبم به خنم  باز هم: 

 

 رئ یسح مزخرسی هسکم اینقمر،  ارمنمِ ک اس ، ساقعا 

 

 به ،کت اتاقش قمد بر اهت: 

 ک میناا 

 

 صمای  سیمِن مینا را به س در یم هجیمد. 

 

سن آمم س  ر  ،ککتش یش ،ککیمی فلزی  از قسکککِت پارت شککن بت 

 قرار اهت. 

 

با  یمن  س لیوان قامت بلنم که از آبکیو  لر بو ، کنجکاسی 

 کر د: 
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 ک ک  اسمم ح

 

 اهت: را رسی  ،ک ت   گذ ،تش 

 

ی رس راد کنم، تو رس بنماز  کنارا   ک شایم بزرگه اسمم  تا امت 

 

 ابرسیم با  رفت س با اهار  ای به اتاق، لر،یمد: 

 ک  اخلهح

 

 با نز یش همِن مینا،  ر اتاق را باز کر : 

ی هست که   تو،  شوا  ارنا  ی  ک یه  ت 

 

رت ها را از مینا گرفت:   ،یمی حاسی  ر

 ها   ا نا خوبی هم بهم ل شن ک لو 
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 ر را  امل باز کر  س با   به مینا اهار  ز  تا برس . کیفم را از 

ی آسر د.   رسی  سهم پایت 

 

 برا ر بزرِا شایم ها، ن ا  به  تاپایم کر :  

 ک  لییل نمار  توی بتث ما باهنا 

 

 307#پارت

 

 

 آیما هکشت  را از رس بسکه ا،تا فار یم کر نم، کوتا  یم 

 

 ... ک ، د آقای  شایم

 

 لبخنم کو  ، کنا لبم  سبانمد: 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 957 of 2449 

کککککککککککککککک ان ار این بو ِن من، به مذاقکون خوش نیومم  که هرجور 

د ُبری کنیما 
ُ
 هم ، یم خواییم، قی ی بشیم س  

 

، ،ککیمی را رسی  ی ی خو ش رفت س هکان حت  پاهککا به ،کککت مت 

ی گذاهت:   مت 

 

ِل برکنار کر نشون کککککککککککککک  زد بو ، خوِ  خانم هایبا باهن تا  لی

م نهابی  ر آخر با آقای نطق  تو کککککککککککککککیح بمیم س تصککککککککککککککککیرس م

ی س خانم هایبا،ت.   امت 

 

 مست  ن اهم را به اس ر،انمد. 

پا رسی پا انماخکه ا،کککککککککت س با آن کفش های مر انه ی ماری 

  ارش،  شکم را  ر آسر   ا،ت. 

 

 ک  لییل نمار ا نا خواد، سکیل ما ایشون باهن... 
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 سی پایم گذاهکم: لو خم همد س کیفم را  ر  ا به ج

 ک  ون قب   ،ت انوش رس، رس کر دح

 

کانش را به یش  ی ر 
 
ت ک
ُ
اس هم به جلو خم هککم س لبه های ک

 ر،انم: 

 

ا   ک  فعه ل شم، معلود نبو  از ب لو  گرفم 

 

 لوزخنِم آهکارابی ز د: 

اِ  ،ا   بو  که خارج از کشور نا رفتا   ک اگه فق  یه اشت 

 

  یککا بو  س بککه هککککککککککککککککمت اهککِل مر بککه  شکککککککککککککککم هککایم ز  ز ، بی ح

 ،ا ریا 

 

 ک یه لکه، توی خانوا   ی شایم ها انماخم  ب ها 
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خو د را شقکککب کشکککککککککککککککیکککمد س  کرد را بکککه تایکککه گکککاِ  نرِد  کککانکککاپکککه 

  سبانمد: 

 

 ک هکا خو تون لکه  اهتیم س نمیمیما 

 

 ن اهم به قامتش هم: 
ر
 از جا بلنم همنش، باشِث کشیمب

 

 ه ب ه ،خکهح نهحک چی همح حر  را،ت هجیمن از ی

 

 کیفم را کناری انماخکم س ،ینه به ،ینه اش ایسکا د: 

 

ک آقای تار   شایم، خو  گوش کن به حرفم،  ون من هکون 

سن کر ا  ی مکلکت بت   آ میم که  ا اهت رس از هکت 
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 د را با  آسر د: ان شت اهار  ا

 

کککککککککک  من هکونم آقا تار  که  یمی تا صبح جلوی  ر خونکون، 

ی ،ککککککککککککککککگ لرز  ز  ی خیککالککت نبو ؛  ون خو تم ی  شت  د س شت 

ا  فت هسم   هکون  ا اش ب  ر

 

 از جا بلنم همِن پاها، نشانه ی تنم رفکنم بو ؛ اما... 

 

کککککککککککککککک انوش شایم یه  ین بزرا به گر ن شسل  ار ا بزرا ها... 

 . بزرا... 

 

  ،کم را  رهوا تکان  ا د: 

 

 ک فار کر یم، شسل به خادر اسن لو ، شقب کشیمح آر ح

 

 زخنمی ز د س به  شم های تت   اش ن ا  کر د: و ل
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ککککککککککککککک  ا اش شو  ت از شسل فیلم  اهتا حم  با ایناه توی 

 زنمان بو ، تهمیممون کر ا 

 

 308#پارت

 

 

 

تش را به   قمیم  ی ر به جلو بر اهکککککککککککککم س به آرایم  س لبه ی
ُ
ک

هم ر،کککککککککانمد س با خم هکککککککککمِن کوتا ، کیفش را از رسی  اناپه 

 بر اهکم: 

 

ت باهم، سگرنه این بار اگه انوش بر ،  ی ه نا یم ،اکککک بذار 

 تونه برگر  ... 

 

 کیفش را به ،ینه اش کدریمد: 
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 ک پات رس از خرخر  ی من بر ار، سگرنه قطعش یم کنما 

 

 م. شقب گر  کر د س کیفم را بر اهک

 

 گوهه  شم به پاها ن ا  انماخکم.   

 

ش ایسکککککککککا   ا،ککککککککت س ن اهش جابی ،ککککککککت  ر ن
ی ز ی  کنار مت 

  و  لبا   گوهه ی  ر اتاق... 

 

  س دپش قلمی بی امان،  ر،ت کر د. 
 هالم را با ا،ت 

 

 هنوز نیم قمد را  امل نار   بو د که صمایش را هجیمد. 

 

ی آسر د س به ،کتش برگشکم.    ،کم را از رسی  ،ک ت   پایت 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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 کیفش را به  ،ت گرفکه ا،ت س خت  ، تکاهایم یم کنم: 

 

حک شایم ها رس ه  نوز نشناخم 

 

 لبخنم ز د، کوتا ؛ اما  نمان نکا... 

 

ا هناخت نا  ی ی  هارتاهون،  ستاهون شو ی هست  کککککککککک از بت 

 خوا ا 

 

پاهکککککککا، حوا،کککککککم را صکککککککمای کدبش پاهکککککککنه ی کفش مر انه ی 

 جک  کر . 

 

 نز یِش شایم ایسکا : 
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ککککککککککککککککککککککک پیس  لیل ایناه؛ نا خواییم، لییل سکیلکون باهککککککککه، کینه 

 هخصیهح

 

ی کشکککککککککککیمد تا از فضکککککککککککا یم س  ،کککککککککککک ت  نیم  ر   شا   ای که پایت 

 خفه ی اتاق خارج هود. 

 

 ر را بسکم س  نم  قیقه ای پشِت  ر ایسکا د. نفیس شکیقم 

بنِم  ریم  کیفم را از میاِن مشککککککککککم، آزا  را با فوت رها کر د س 

 کر د. 

* 

 

 309#پارت

 

 

نا  ترا  نشسکه اد. 
ُ
  سبیم  به هیکا، ک

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 965 of 2449 

،ت س فوتبا  ا،ت. ب ه هم  ا هاهان با ب ه ها، مشغو 

 ،یع  ار  به نازان، این بازی را یا  بمهم. 

 

 ک  اش نا اسممی خب... 

 

رِد صکککککنمه  
َ
گذاهککککککم س به ب ه ها  انه اد را رسی نشکککککیکن اِ  ن

 خت   همد: 

 

ککککککککککککککککککککککک حاِ  مامان، هکینطور خو  ن سککککککککت؛ نا خواد ب شککککککککت  

 ناراحت بشه. ب شت  به خادر تو س هاهان اسممد... 

 

هکککککککککککککککمِن  ر ترا ، باشث  رخش   هر سمان به م  کشکککککککککککککککی

 ،کِت  ر یم هو . 

 

 ک یعمی اگه من یم گفکم، نا اسممیح
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جابی برای خو ش  لبخنِم کو   ز د س اس، آن ،کککِت هککیکا،

  ،ت س پا کر . 

 

ح  ک هنوز نفهکیمی که رقیب ششق  متسو  م  ر

 

 آسابی هبیه " شه" از میان لب هایم خارج هم. 

 

 ... ک حم با توشه

 

، حواله ی هیکا کر د؛  ن اِ   پ  می

 

ح  ک این  ه حرفیه یم زبی

 

رککه ای بککه لهلوی لی    یمی بککه بیمی اش  ا  س بککا آرنجش کی

 ز : 
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 ی ه؛ حم با منه، م ه نهحک خو ش م

 

 لیوان های  ای را ی  ی   ،ککان  ا : 

 

ککککککککککککککک کز کر یم این گوهه، هرب نمسنه ان ار یه هاست ششق  

 کر یما   بزرا رس تجرره

 

 310#پارت

 

 

 

مکوجه هاهان همد که  رحاِ   ر آسر ِن  اپشجش هم  بو . 

 صمایم را با  بر د: 
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 ک  ما یم خوری بمبختا 

 

 با  آسر  س با خنم ، جوابم را  ا :  ش را 

 

 ک جون که... از این ن رابی هات خرج ی   ی ه کنا 

 

ی کوتا   ر حا ِ  کبا  س با   به اسبی اهکککککککککککار  ز  که با آ،ککککککککککککت 

 کر ِن جوجه ها بو . 

 

هکککککککککککککانه اد را با  انماخکم س  د را به ،ککککککککککککککت لی   رخانمد، 

 ا ببینم. خو ش را از حفاظ ها آسیزان کر   ا،ت تا اس ر 

 

ی کوتا  لوهیم ح  ک ساقعا آ،کت 

 

 با کشیم  همِن لبا،ش تو،ِ  هیکا،   جایش برگشت: 
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 ک بخما یم مت  ا 

 

 مد: بیمی اد را به لیوان  ای  سبان

 

د...   ک بکت  ، خکم خوبی براش یم گت 

 

 با حر  پایش را به پایه ی صنمه کدریم: 

 ک خما نانه... 

 

 صمای لوزخنِم هیکا، به خنم  اد انماخت. 

 

  ،ت هایم را  ر هم جک  کر د س زیر  د گذاهکم: 

 ک مزاحکت نشم  تازگیاح

 

 قنم را میان لب هایش ن ه  اهت: 
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ازی زاحم بشها  یرسزی اسمم؛ نکککککککککککککککک هاهانح خونه ن سکم تا م

رس بر  هکککککککککککککککهررازی، فار کنم ،ککککککککککککککککاشت  س صکککککککککککککککبح بو ،  لیم 

 ر  گذاهت رسی تخت، کنارد... انماخت،  خت   رس اس 

 

 لیوان را کا کر د تا جرشه ای از  ایم را بخورد: 

 

د به تله میمیا 
ُ
 ک یم  سنم آخرش  

 

 311#پارت

 

 

 

 به لی  ن ا  کر د که  گرد مدرایلش هم  بو : 
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 ک مطب رس  یکار کر یح

 

ی آسر  س نور هککککککککککککمیِمش، باشث بسکککککککککککککه هککککککککککککمِن  مدرایل را پایت 

  شم هایم هم. 

  جابی لیما نار د. ک فع  

 

  هاهان، توجه 
صمای فریاِ  خوهتاه  نو  ها س شررم  ک ر

 مان را جلب کر . 

 

  د را جلوتر بر د س خت   هان همد: 

 

 . ک  لم یم خوا  یه ،فر دو بی ممت برد.. 

 

 هیکا "آ " ح ت باری کشیم: 

 ک از بعم مرا پمراد، هیچ جا نرفکم... 
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 د را به ،کت  ی ر  رخانمد س از میاِن حصارهای حفاظ 

 به اس ن ا  کر د. 

 

ی کوتا  قرمزی به تن  ار  س با پمرد مشککککککککغو   ت آ،کککککککککت  کککککککر ت  ک

 صتبت ا،ت. 

 

ما رد با فاصکککککککککککککککله ی  ا از آن ها، مشکککککککککککککککغو  با  ز ِن ب   

 ها،ت. 

 

سن از خانه رفکه انم س  ر حیاط مشغو    ایل س دبار بت 
ب شت 

 بو نم.  قمد ز نم،

 

 ما ررزرا امشب را به من، زهر نار . 

 

 مکوجه ی لچ لچ هایش با  ارس هم  بو د. 
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جرشه ای  ی ر از  ای را نوهکککککککککککککککیمد س از قنمان کریسکککککککککککککککاه، 

 هک ب  به  هان بر د. 

 

ی یم ز د، لیکککام   حکککاسی " حکککاِ  مکککا رت بکککایکککم  ی بکککه امت 

خر، ن  ،ت احوا  لر  ها فر،کا  س  ر آ طور ح" س از ای

ی"  کیکه ی حر  هایش کر .   " هب بخت 

 

 312#پارت

 

 

 خو د را شقب کشیمد س  د را رسی پای هیکا گذاهکم. 

 

 شککککم هایم را بسکککککم س اس با  ،ککککت های،  ،کککککاش لوهککککیم  

ر   موهایم را شقب فر،کا : 
ُ
 اش، خ
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 ز  ...  ک صورتت یخ

 

  د را تکان  ا د: 

ی خونهح  ک امشب مت 

 

 ن ست، امشب  ،ت جکیع فیلم ببیجیمحک م ه قرار 

 

 شککککککم هایم را باز کر د س به صککککککورت    هککککککم  ی لی  ن ا  

 کر د: 

 

کککککککککککککککککککککککک خوهککککککککم نکیا  بکونم... لو  بازی های ب ه شکه ت رس 

ن بغل هم....   ببینمح با نامز ش جیغ یم زنن س مت 

 

  
ی  پاهایم،  شم هایم را به اس  سخکم.   لکوبی رسیبا قرار گرفت 
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 ه آممنش نشمد. اص  مکوج

 

 ک تو هک شه پاهات    ... 

 

 اخم هایم  رهم رفت: 

 ک مکنونا 

 

شقکککب گر  کر  س از مقکککابکککِل  ر ترا ، ،کککککککککککککککیخ س ذغکککا  هکککا را 

 بر اهت: 

 

 ک هیکا جان، بلنم هو لطفاا س،ایل رس بذارد  جاش... 

 

  حفاِظ ترا  از   هکککیکا بر اهکککم س با   د را از رسی پای  
ی گرفت 

 جا بلنم همد. 
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 به لی  س هیکا هم  کش کر د تا به  اش هاد برسیم. 

 

 ب ه ها که از ترا  خارج همنم، یش قمد به شقب 

ره ای به  بر اهکککککککککککم س لکو را رسی هککککککککککانه هایش انماخکم س کی

  هانه اش ز د: 

 

 ک مکنونم پ شکو... 

 

 313#پارت

 

 

سن گککذاهککککککککککککککککم س هوای گرِد خککانککه بر رسی از ترا  پککایم را  بت 

 پخش هم. صورتم 

 

 به ما رد  کش کر د تا مابق  س،ایل را ب ینم. 
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 مهکابی امشب  ر خانه ما گرفکه هم. 

 

یمی به خانه مان  هکه با یش  ،ککککِت لر هککککم  از  کپوت س هککککت 

 آممنم. 

 

سن کشیمد تا به هیکا نز یات  باه  م. صنمه  کنار  ما رد را بت 

 

نازان دبم شا ت هک شککککککککه اش رسی پای  هککککککککاهان نشککککککککسکککککککککه 

 ،ت س با هم مشغو  غذا خور ن هم  انم. ا

 

ی به صورت اس ر،یم.   ن اهم از غذاهای رسی مت 

 

لکو را با یش  ،کککت گرفکه ا،کککت س با  هر  ای  رهم رفکه به  

 ،کِت صنمه خاه یم رس . 
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ره ی کو   از ،کت ما رد،  رخیمد تا ن اهش ک  نم: با کی

 ک جانمح

 

 با   به جای  نامعلویم اهار  کر : 

 

 بتثکون هم حک 

 

 ابرسهایم با  رفت: 

 

 ک اص  حر  نز د باهاش... 

 

م قه را  ر  ا،کککککککککککککککه ی آ  خورهکککککککککککککککت فرس بر  س رسی برنجم 

 ریخت: 

 

سن، اخکاش رفت توی هم...   ک از ترا  اسمم بت 
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 هانه ای با  انماخکم س نکش را رسی غذای پاهیمد: 

 

 به من رر  نمار ... فق  لکو رس بهش  ا د سا ...  ک

 

ی برای    ش را به معمی " باهه" تکان  ا  س  گرِد برنا ریخت 

 پمرد هم. 

 

 314#پارت

 

 

 

ب شکککککککککککت  از یش ،ککککککککککککاشت، خور ن غذا س جک  کر ِن ظر  ها 

 دو  کشیم. 
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  ظر  ها را  ا نم س خیا  خانم ها را 
ی مر ها قوِ  هکککککککککککککککسکککککککککککککککت 

 راحت کر نم. 

 

خانه  را از کیفم  ی رسی  و  لبا  بر اهکککم س به ،کککِت آهککتی

 م تا ما رد را لیما کنم. رفک

 

 به هیکا اهار  ای کر د تا نازان را آما   کنم.  

 

یک به خامه ی رسی ژله ها ز د: 
َ
ن
ُ
خانه همد س ناخ ی  سار  آهتی

 

 ک مامانح

 

سن کشیم س لیاله های آرکپا   نیِم  ی ر بمنش را از گلخانه بت 

 ینت گذاهت: را رسی  اب

 

 ک ها  س     کر ی که... 
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 لیاله ها را از  ،تش گرفکم: مابق  

 

ی قمرد که مونمد،  افیه...   ک هکت 

 

 قاهم های بسکمی خوری را  رسِن لیاله ها قرار  ا د: 

کککککککککککککککککککککککککککککک از صکککککککککککککککبتککه اینجککاد، جکعککه رس هم نفهکیککمد؛  ککه جور 

 گذرسنمد. 

 

 ظرِ  بسکمی را کنار  ،کم گذاهت: 

 ...  ک برای خو ت بتی

 

  س پ ،تیش  ،کم  ا : 

 ر ار، تو آت اهغا  خوریا ک میو  هم از یخ ا  ب
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کککککککککککککک   ی ری از  ابینت  لبخنمی یم زنم س ظر  یش بار مضک

 بریم  ارد. 

 ک  ،تت  ر  نانه زن شکو مریم... 

 

 ما رد  رچی ز  س به اس ن ا  کر : 

ح ی  خت   ک تو هم مت 

 

 315#پارت

 

 

 

ره ای به هککککک شکککککه اش ،کککککاشتش را با  آسر  س با ان شکککککتش کی 

 ز : 

 

 ی ه یه زایکان دبییع  ارد. بهت   خو  کککککککککککک  هار لنا ،اشت 

 بخوابم؛ مشکیل ل ش نیا . 
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سن کشیمد:   قاهم بسکمی را از  هانم بت 

 

 ک بسکمی یم بریح برات  ارد یم ریزد. 

 

  ی تکان  ا  س ی  از لیوان های ژله را بر اهت: 

 

گه خوابش بر ، لطفا کککککککککککککککککککککککککک مریم جون، نازان یم مونه اینجا...ا 

یمش اتاق   لییل س یه  مپ رسهن بذاریم. بتی

 

ما رد  ی تکان  ا  س  س پ ،ککککککککککککتیش لر هککککککککککککم  از میو  را به 

  ،ت هیکا  ا : 

 

د.  غر همی...   ک اینارد بتی خت 
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 س قاهککککککککککککم بریم  ارد س به ،کککککککککککککِت اس یم رسد. گونه اش را یم 

 بو،م: 

 

 ...  ک هب بخت 

 

ره ای به ککه هککیکا یم خان کی ی  ه خارج یمزنم س باهم از آهککتی

 هدیم. 

 

سن یم زنیم س  " کوتا  از خانه بت  هر سمان با " خماحافظی

، یم  سیم.  ی  تا ر،یمن به ماهت 

 

ی یم هککککککککککککم س جا برای پاری  جکعه ها، این کو ه لر از ماهککککککککککککت 

 لیما نا کر د. 

 

ی را به را  انماخکم:   بسکمی هیکا را  ،تش  ا د س ماهت 
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 ک  ه    ... 

 

 به  هان بر : تاه ای از لرتقاِ  رسی ژله را 

 

 ک زمسکون نیومم ، هوای ،وز  ار هم ... 

 

 

 316#پارت

 

 

 

ن اهش تودد از لبخنم بو . تا به حا  ن ا  لر خنم  نمیم  

 اد. 

 

ح  ک خوبی
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  ،کم را به لبه ی آ،انسور گرفکم: 

 ک  ه آبرسریزی ایا 

 

 تش خنم  ی کوتاهش را یم هنود: 

 .. ک ببخشیم آقا. 

 

 فاصکککله ی  باز  کِه پاهکککنه ی نازِی کفشکککم را 
ی به ،کککخم  از بت 

ی بر اهت:  سن کشیمد س مر  کیفم را از رسی زمت   آ،انسور بت 

 

 ک ل ش میا ... 

 

 اس  ،تش  راز کر  س کیفم را گرفت: 
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کککککککککککککککککککک اخه این  ه کف ککککر لوهککککیمیح  کر خو ت اذیت م شککککه 

 ...   خت 

 

شکککم  اهککککه خم هکککم، تا  ،کککت   راحت تری به پاهکککنه ی کف

 باهم. 

 

سی  ر آ،کککانسکککور گذاهککککم س مر  کنارد،  ر  ،ککککِت  ،ککککم را ر 

  ی ر را گرفت: 

 

 ک فنمی نماری، آبش کنیمح

 

 با تعجب ن اهش کر د: 

ح من شاهم این کفشامم...   ک چی

 

  ش را با  آسر  س با لمی که به خنم  باز یم هم، لر،یم: 

 ک پات مهم تر  یا کفشتح
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 نشو : ر بسکه اهت تا  رهای آ،انسو مر ، پایش را جلو گذ

ی بیاری، آبش کنیم...  ی  ک یه  ت 

 

  یمی به بیمی اد  ا د: 

 ک نه نه.... 

 

 خم همد س با  س  ،کم، پایم را گرفکم: 

 ک شکراد بذارد کفشم رس خرا  کنیم... 

 

فشککار  ی ری به پایم سار  کر د س اس ان شکککانش را  سر پاهککنه 

 ی کفشم حلقه کر : 

 .. ک با هم  ی ه.. 

 

  ر گرفت: مر   ،تش را  س در  
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 ک من ن ه یم  ارمش... 

 

 پایم را  ر کفشم متکم کر د: 

 ک  ارمت... 

 

  ر حاه که یم خنمیم، لر،یم: 

 ک این ،کت ها،  ی ه نکیایح

 

 هانه ای با  انماخکم: 

 ک حا  به اسنم فار یم کنم. 

 

" یش،  س، ،ککککه" گدیان، فشککککاری به پایم سار  کر د س با خر  

 آزا  هم.  نه اد را از نگ آن  ری هپاه

 

 317#پارت
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 ،ککککم را به  یوار کناری گرفکم تا رسی، اس نیوفکم. از جا بلنم 

 هم س  س  ،تش را به یش  ی ر مالیم: 

 

 ک خما رس هار  ر اسممی... 

 

 کککککپ  کککککپ ن کککککاهش کر د س اس بکککککا تشکککککککککککککککاری از مر   اخکککککل 

ش را باز کر :   آ،انسور،  ر  فت 

 

 ک خاک ماه همد... 

 

 ز د س کفشم را از پایم  ر آسر د: کنار  یوار تایه 

 ک خرا  هم ... 
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سن آسر  س به  یه ی پ ،کککککککککککتی   ر  ، بت 
نیم تنه اش را از  فت 

  ،کم ن ا  کر : 

 

، رن  ش رس یم نماز ...  ی ن ست. بتی کفا ر ی  ک ایناه  ت 

ی انماخکم:   کفش را رسی زمت 

 

  صکککب  به کککککککککککککککککک یه امرسز  لم خوا،کککت اینو بپوهکککم ها... اصککک

 ا   بو ...  لم افک

 

  ر   فت  را  ام  باز کر : 

 ک حا  بیا یه چی بخور

 

کیفم را با خو ش  اخل بر  س با صکککککککککککمای بلنم، از ک ککککککککککک که 

  اخل  فت  بو ،  ر خوا،ِت  ای کر . 
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 ر را پشککککککککککککِت  د بسکککککککککککککم س از راهرسی تاریِش سرس ی، خارج 

 همد. 

 

ا ک فار یم کر د،  فت  رس را  انماخ  م 

 

، مرا لبخنککم کو   ز    س بکککا اهکککککککککککککککککار  ای بکککه مبکککل هکککای زیکوبی

ی کر .    شوت به نشست 

 

کککککککککککککک  نمنفر رسی ا،کخماد کر د؛ اما قرار هم از یش هجبه به 

   ار بیان...فع  من س شایط اینجا هستیم. 

 

خانه افکا .  ی  ن اهم از سرای هانه ی اس به  ر  نیکه باز  آهتی

 

ی که بار پلیک ز د س مکوجه اس همد.  اس   ر  فت  هکان  خت 

  یمد. 
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 318#پارت

 

 

 

 رسی ی  از مبل های تش نفر  نشسکم: 

 ک هککارتونهح

 

  س  ،تش را با  آسر : 

 ک هکه  ار  ،تا 

 

ی همد:    ا از جایم نیم خت 

 ک ، د... 

 

 ،یمی را به  ،ت  ی رش  ا  س با لبخنم ن اهم کر : 

 ک ، د شزیزد. خوش اسممی... 
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  ،یمی را رس 
ی  مقابلم گذاهت س به ،کِت اس  رخیم: ی مت 

 

؛ هکه  ار  ،ککککککت، ان ار این  فت  برای منه س 
ر
کککککککککککککککککککککک یه جور می 

 رئ سشم منم... 

 

 ابرسبی با  یم انمازد س به فاصله انمِی آن  س ن ا  یم کنم. 

 

  شم هایم  رجابی میاِن موهای باز   خت   ر گر ش بو . 

 

 ک ببخشیم مزاحم همد. 

 

 از فنجان های  ای باشِث  یم ،کککککککککت ی  خم هککککککککمِن اس به

د نس ت به صورِت  خت  هم.   ب شت 
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 ک این  ه حرفیهح اسممی  ککم، من بایم مکنونت باهم... 

 

 پلیک ز د س مست  ن اهم را از  خت  به اس ر،انمد: 

 

کککککککک قرارد با هکا، برای هفکه ل ش بو ؛ اما مماد بمبیاری میارد 

منم  م شم.   س ل ش هکا  ر

 

 نشست س لبه ی فنجان را به ل ش  سبانم: سیم رس به ر 

 

ککککککککککککککککککککککک مشککککککککیل ن سکککککککت؛ شایط یه  م  ککم کر .  س،کککککککت نمارد 

  ارهامو به غت  آهنا بسپارد، یه  کش هم پاها انجاد  ا ... 

 

 319#پارت
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   خت   ر کنار خو د همد. 
ی   ی تکان  ا د س مکوجه نشست 

 

 ک معرسی کنمح

 

ی گککذاهککککککککککککککککم س  ا ،ککککککککککککککککککِت  خت  بککه  فنجککان  ککای را رسی مت 

 مککایل همد: 

 

 ک لییل هسکم... 

 

 س با لبخنم ا امه  ا د: 

ی  ار یم کنم...   ک ل ش پاها،  س،ِت اقای امت 

 

  
ی  ،ککتش را میان  ،کککم گذاهککت س از کنار  ی  افکارد، نماهککت 

 حلقه  ر  ،تش، گذهت. 
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 ر   کرنگ حلقه خو د را هنوز یم  یمد... 

 

 ها ... ر فک منم شادفه...  س،ت خییل نز یش 

 

جالب هکککککککم. این فراینِم آهکککککککنابی برای من، فان بو .  س،کککککککِت 

 خییل نز یِش فرها ا 

 

 ک ب شت  از  س،ت، مراقِب شرهیا،تا 

 

مغزد  ر حکککا  کنککککاش برای لیکککما کر ِن یکککش نسککککککککککککککک کککِت خییل 

 نز یات  بو . 

 

حکککا  ککککه  خت  را از نز یکککش تر یم  یکککمد، یم فهکیکککمد؛  هر  

انه ا،ت تا زنانها   اش  خت 
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بار اس  که با های یت های صککککورب  موهایش، اس را  یمد، از 

 درز لوهش س لبخنمش خوهم آمم. 

 

 ک  ر هرحا  از آهناییکون خوهبخکم... 

 

 فنجان را به  ،ت گرفکم: 

 

ی،  ه  اری ازد برمیا ح  ک خب آقای امت 

 

ی ارکنان بو  را بر اهت.   از جا بلنم هم س لپ تابی که رسی مت 

 

ِن  هانم  رخانمد س لپ تا  را از  ،ت اس اینقل ،کفیم را م

 گرفکم. 

 

ککککککککککک یه  ی لوهه هستنم که خییل نامرتب  یم  همن. قرار  

د؛ امکا اینقمر  این بی  ی ا  هکا س ا،کککککککککککککککان هکا رس لریجت ب ت 
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تاریککککخ هاهککککون قایط پادیه که اگر  اپ کنکش، مشکککککلم  س 

 برابر م شه... 

 

 به صفته لپ تا  ن ا  کر د: 

 

 مرتب نار یمح ک اسسمم، اص  

 

با بلنم هککککککککمِن شایط از جایش،  د را با  گرفکم س به اس ن ا  

 ز : 
ر
 کر د، لبخنم بزرب

 

ی کنار لییل جان... من برد برای ناهار یه خریمی  ککککککککککککککککککککک تو بشککککککت 

 کنم. 

 

 کو،ن  کو   که  ر بغلم قرار اهت را کناری انماخکم: 

د...   ک قبل ناهار مت 
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ی رسی  لپ تا  قرار  ر لک ککککککنکایشکککککک ان شکککککککاِن  ،ککککککت امت 

 گرفت: 

 

 ک املت هم  افیه... نه لییلح

 

س ن اهم کر  تا تاییم مرا هم ب ت  .  د را شقب کشکککککککککککککککیمد تا 

 موهایش با صورتم برخور  نانم: 

 

 ک امرسز  ا گا   ارد... 

 

 320#پارت

 

 

  شم غر  ای به حرِ   رسغم رفت: 
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؛ برای  نبو ا  تو هم ککککککککککک آمارت رس گرفکم...  یرسز  ا گا   اهم 

ا    کش ی  از  س،کات رفم 

 

 هانه ای با  انماخکم: 

 ک من از گوجه مکنفرد... 

 

 ان شت ،بابه اش رسی صفته ی  سد بی  ی ا  مانم: 

 ک جمیح

 

صمای کشیم  همِن  مپابی های  خت  را یم هجیمد. موزیش 

 کرنگ ان ل  کککککککک ای پخش یم هکککککککککم که نوت هایش برایم به 

 همت آهنا بو . 

 

 رد... حسا، ت  اک 
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هککککککککککالش را رسی  ش انماخت س بافت بلنم مشکککککککککک  را به تن 

 ز : 

 

ی  ی ه میخرد...ن ران نباش  ک خب پیس یه  ت 

 

، کیه سربی مش  اش را بر اهت:  ی  خم هم س از رسی مت 

 

 ک  ارِت منو میمی فرها ح

 

اس،  ر جککایش  ا تکککان خور  س از جی ش،  ککارت آبی رنکگ را 

  ر آسر : 

   نانه... ک  ،تکم  ر 

 

مسکککت   ،کککت هایشکککان،  نباله ی ن ا  به ،ککککت ناخن های 

 خوش رنِگ  خت  هم. 
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 خب،  س،ت نز یشا  س،ِت خییل خییل نز یشا 

 

ی، نسکککککککککککک ت به   ا صککککککککککککفته لپ تا  را باز کر د تا  یِم بهت 

 نوهکه ها،  اهکه باهم. 

 

سع هما    ر که بسکه هم، ،وا  اس  ر

 

 ک مهکوبی خوش گذهتح

 

ها س   ها ن ا  کر د:   بی فایلصفتات دو  به تیت 

 ک خو  بو ... 

 

 مو  را به حرکت  ر آسر د س ،وا  بعمی را لر،یم: 

 ک ک  اذیتت نار ح
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 321#پارت

 

 

 رخش  گر نم به هکرا   د،  ا اس را شقب کشیم تا راحت 

 تر تکاهایم کنم. 

 

ح ی  ک م ه اذیکم یم کتی

 

 آرنا   س  ،تش را رسی زانوهایش گذاهت: 

 

ز ما رت نماری؛ یعمی رابطه م  که ک کککککککک جسقم  بهم گفککککککککککککککککککککککک 

 خوبی با خانوا   ات نماریا 

 

  د را  سرار  به ،کت نکایش ر برگر انمد: 
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کککککککککککککککککککک ما رد حالش خدره س ،کککککاکه قلمی رس ر  کر  ا خانوا   اد 

؛ اسنقمر ب ه ن سککککککککککککککککم که بذارد  ی ی س اگر هم کتی اذیکم نا کتی

 ا امه لیما کنها 

 

 : را ا یت ز دناِد فایل   لیش را،ت کر د س 

 

 ک اگه ،وا  بعمیکونم اینه که؛ هوهرد رس  یمد یا نها 

 

 گوهه  شم ن ا  به صورت بی حالتش انماخکم: 

 

ککککککککککککککک  یممش س اتفاق خا  نیوفکا ا حالکم خدره؛  یشب رس 

 خو  خوابیمدا 

 

  رگت  کر  تا بفهکم 
تارار  مجمِ  آهنگ قبیل، فارد را ب شککککککککت 

 اد. کجا هجیم    این موزیش را قب  
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 ک تکود همح

 

 ،کککککککککککککم را رسی لبه ی لپ تا  گذاهکککککککککککککم س  ا به ،کککککککککککککتش 

 مککایل همد. 

 

 که  س  ،تش را به هم  سبانم:   

 ک حر  ز ن هاتا 

 

 خت   تکاهاگرش همد: 

 ک  ماخور گیکون خو  هم ا 
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 لبخنمش ب شت  کش آمم: 

 

 لرحرفیمحک این یعمی حالم  طور ح یا کنایه ،ت به 

 

نار د س به جایش، قسککککککککککککِت نامفهوِد  به ،کککککککککککوالشتوجه ای 

 فایل بعمی را نشانه گرفکم: 

 

 ک این  یهح تاریککککخ می  ی ز یمح

 

 صمای زنگ  فت  مان  جوا   ا ِن اس هم. از جا بلنم هم: 

 ک شایط که  لیم  ار ... 

 

، گوش هایم  سارِ  راهرسی تاریش هکککم س تم باز هکککمِن  ر  فت 

ی کر    . را تت 
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 کار یم کنیمحک هکا اینجا  ی

 

د هککککو ؛  اما آنقمر فضککککای  ی  ،ککککک ت  ی  د را جلو بر د تا  ت 

، تاریش بو  که نا توانسککککم،  یم خوبی  اهککککه 
سرس ی  فت 

 باهم. 

 

 ک اسممد حر  بزنما جنگ کنما 

 

ی همد.  ی گذاهکم س نیم خت   لپ تا  را رسی مت 

یا   ک آقای امت 

 

از جا بلنم  هایم  رهم رفت س  ام  با  یمِن فرِ  کنارش، اخم 

 همد. 

 

 ابرسهایش با  یمنم با  رفت: 
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 ک خو  جکعکون هم که تککیلها 

 

 ،وئی ش را  رجی ش  پانم: 

 ک یم خوا،کم مر سنه حر  بزنم؛ اما مخکل  هما 
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ی را  نبا  کر د.  شککککککککککم ابرسبی برایم  به جای ن ا  به اس، امت 

 آمم: 

 

 . ک اسممن حر  بزنن.. 

 

 ماخت: یه لولش رسی مبل انمدرایلش را هکرا  ک

 ک یا هایمد جنگا 
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  ،ت به ،ینه همد: 

 ک ایجبار چی هم ح

 

 خو ش را رسی مبل رها کر : 

 

 ک فار کن  لم برات یه ذر  هم ا 

 

 لوزخنمی ز د: 

 ک  رت ن و... 

 

ی رس به رسی اس نشست:   تایه اد را به مبل  ا د س امت 

 شایم... ک خوش اسممیم آقای 

 

 اخت:  ،تش را پشت مبل انم
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 ک  فت  خدریه... 

 

 س  ش را  سرتا  سر   فت   رخانم: 

 ک سه  ارمنم خوبی انکخا  نار یا 

 

ی زس تر از  گلدیم را صککککککککککا  کر د تا جوابش را بمهم؛ اما امت 

 من به حر  آمم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک فار نا کنم برای نظر  ا ن، راج  به  ارمنمهای من، 

 باهیم... اینجا اسمم  

 

 انم: مدرایلش را میان  ،تش  رخ
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د اسممد. 
ُ
 ک  قیقا برای  یمن  

 

، مرا به آن ،ککککککککککت کشکککککککککانم؛ اما  صکککککککککمای  سرار  ی زنگ  فت 

ی، هانه اد را گرفت:   امت 

 

 ... ...  زد ن ست  ر رس باز کمی  ک شایط 

 

 صفته لیامش مدرایلش را بست: 

 مت  ... ک ا ن لیامکو یم خونه، 

 

  ش را به ،کِت اس برگر انم: 
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 مد یا  اقوحقی ی بک خبح 

 

ش لر از تکسخر هم: 
َ
 ن اه

 

ککم ر،ککککککیمیم به نامز دا ،ککککککارا هیچ نق ککککککر توی این  ککککککککککککککککککککک از  ر

لکزی هکا نمار ا 
ُ
لوی ه  فر یه  ر

 

  ،تش را رسی  ر باز مانم  ی لپ تا  گذاهت: 

 ک   رها هم  ،ت خو مها 

 

ی ن اهش کر د:   تت 

 

 توشهح ک  ،ت

 

   ر لپ تا  را بست س آن را شقب فر،کا . 
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ی گذاهت:    ،ت به جیب هم س  ،که ای تراس  رسی مت 

 

 ک ارزش این هکه لو  رس  ار ... 

 

 قمیم به جلو بر اهکم س ن ا  به لو  ها کر د: 

 ک ا ن  اری، رهو  میمیح
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ن شخنمی که  ،تش را از رسی  ،که ی لو  بر اهت س با 

 جوا  را  ا : 
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 ک به تو نها 

 

ی هبیه به " هه"  ی سن لریم  ت   : از  هانش بت 

 ک تو هیچ  ار  ایا 

 

ی از جایش، ن اهم به اس برگشت.   با بلنم همِن امت 

 

 ، می
ُ
ی بزرا س ددیل رفت س از میاِن جعبه ی  ارت به ،ککککککت مت 

  ،که ای  اغذ بر اهت. 

 

ی مبل آمم س هکه  اغذ ها را، ر   سی ان انماخت: نز یش مت 

سع هما   ک اسل ش توی ،اِ  نو   ر

 

 گت   را از آن ها جما کر :   ا خم هم س رسی  اغذه

 ک  سم ش آخرای ،ا  نو  بو ... 
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ر
برگه ها را با فاصله از هم قرار  ا  س از میانشان برگه ی رن 

سن کشیم:   آبی را بت 

 

ی  ا اهت از تو بزرگت  ، نهح  که امت 
 ک میمسبی

 

 انوش انماخت: ن ا  به 

 

ا  ی ی قرار ا  رس ببت   ک پایت 

 

،ککککککککککککت صکککککککککککورِت انوش  ر ، اس  اغذ را بهانوش که تکابی نخو 

 بر : 

 

 ک نوهکه لییل هایبا... 
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 ان شتش را به پاسرس   اغذ ر،انم: 

ی س ما...   ک تعهم امت 

 

ی لرت کر :   برگه را رسی مت 

 

 ک تو س تار  خان، بهت   این مسخر  بازی رس تکود کنیما 

 

 ی لو  را بر اهت س  ر بغِل انوش انماخت:  ،که 

 

ی نباهها م؛ اما سقم  که ایک من شاهم لو  هسک  ن  ار، مشت 

 

 لبخنمی ز  س ا امه  ا : 

 

 ک رهو  هم گرفکما از این لر س لیکون تر هم گرفکم... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1018 of 2449 

 از مقابل پاهای انوش گذهت: 

 

 لوهوبی ککک سه هکاها، لو  یم  یم تا لکه خو مو رس کنیم نه 

  ز یکون رس.... 

 

 اهار  ای به  ر  فت  کر : 

 ک بفرماییم... 

 

  رف
ی ، هایم تا ت   اس، دو بی نشم. صمای کدریم  همِن  ر  فت 

  نم خانه آن ،کت تر هم رفکه باهم. 

 

 ... ی  ک بشت 
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 با ماث،   جایم برگشکم: 

ح  ک ساقعا رهو  گرفم 

 

ی بر   اهت: خم هم س  اغذها را از رسی زمت 

 ک آر ... 

 

ی هم ، سصل کر :   گت   را به  اغذهای  ،که  ت 

د کککککک اسن زمان، حامله بو ؛ برای شرهیا به لولش   س،ت  خت 

 احکیاج  اهکما 

 

 به ،کت جعبه رفت. 

 

 تکاد شض ِت صورتم، یخ ز نم. 
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  زیا ی بزرا 
ی ی  ر این لتظه، یش  ت   خوا،ککت 

تو ککیح ب شککت 

 ا،تا 

 

رابطه  اهکم س مجبورش کر د تا شرهیا کککککک قبل از ساج، با آتنا 

 رس ن ه  ار ا 

 

 ِ  لپ تا  ا،تپ کر نم. ان شکان  ،کم رسی کیبور 

 

 خو ش را مشغوِ  مرتب کر ِن متکوای جعبه کر : 

ی حم  افیها   ک خب، قضیه من  ر هکت 

 

 به ،ککم  رخیم س با اهار  ای به لپ تا ، لر،یم: 

ی کمی  ح یم خواد لرسنم  ککککک  ه قم تایم یم بر  تا براد  ،که  ت 

، جما بشنا   های د ق س لرسنم  حسا  ر  س مابق 

 

 یش خت   بو دا  شم ها هنوز به
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 دو بی س ،خت جانا 

 قضیه اس برایم جالب هما 

 

فکککان تر از شکککایط ای ککککه  س،کککککککککککککککککِت خییل نز یکککش، خو ش را 

 خوانم. 

 

 لبم را با زرانم تر کر د: 

 

، مابق ش رس م شه ککککککککککککک یه مقماریشو براتون اینجا اسی یم کنم

 به گوگل  رایوتون،  ،ت    اهکه باهمح

 

ی   گذاهت:   جعبه را کنار مت 

 

کککککککککککککککک نها رسی لرسنم  ها خییل حسا،م، بتث اشککا  ن ست؛ 

ی  اری نا  دا   اما حم  به شایط س پاها هم، اجاز  هک ت 
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  ی تکان  ا د: 

 ک اسبا 

* 
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  ،کم را شقب کشیمد س با حاِ  نزاری، شم ز د. 

 

 هر  ه قمر اس ،یع  اهت تا آرامم کنم، فایم  ای نماهت. 

 

 ا... ک خدرم باب

 

 صورتم را آ  پاهیمد: 
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 ک هوهر هم نمارد که ب م؛ حامله ادا 

 

ره ی متکا به هانه اد ز :   کی

 ک زهرمار... تر،یمد  خت   آهغا ا 

 

 م  باز کر :  ر نیکه باز   ،تشوبی را  ا

ن  لشت رس جک  کن... 
َ
 ک گکشو ت

 

 ر را کدریککککم س غرغر کنککککان از راهرسی  مکصکککککککککککککککککککل هکککککککککککککککککککم  بککککه 

سن رفت.    ،تشوبی بت 

 

 بیمی اد را با  کشیمد س به آیینه ن ا  کر د. 

 

با ان شککککککککککککان  ،ککککککککککککم، بخار رسی آیینه را گرفکم س به  هر  اد 

 ن ا  انماخکم. 
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 ر  شکم، ریخکه ا،ت. هکان ذر ، ریکیل که ز   اد، زی

 

  ،ککا   اغذی را زیر  شکانم کشیمد: 

 ک تو رسحت بیا ... 

 

د را خ یس کر   تکککاد  ،کککککککککککککککککککا   ککاغککذی کککه تککاز  خریککم  بو 

 ا،ت. 

 ک هاهان ب شعورا 

 

  ر  ،تشوبی را بسکم س به  نبا  اس گشکم: 

ح ی  ،تشوبی آ  بازی یم کمی  ک مت 

 

 نیم تنه اش را  ر یخ ا  کنار کشیم: 

  ،کم افکا ا ک از 
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  ،ککا   اغذی را با  آسر : 

 ک تاز  خریمدا 

 

  هان ک ی ای کر : 

نه، هصت  یه یم خرد که ککککککککککک بمبخت برات یم خردا  س ی 

 خ یس نشها  اص  

 

  ،ککا   اغذی را به ،کت هوفاژ بر د س رسی آن گذاهکم: 

 

ر نزن، نا خواد خت  کمی براد...   ک تو کی
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   ر یخ ا ، نالیمد: با صمای بسکه همِن 

 ک  ر رس متکم نبنم؛ این صمبارا 

 

سن آمم س گازی به ، ب  ر  ،تش ز :  خانه بت  ی  از آهتی

 ،   زر بزنا ممد اینجاها ک یه رسز اس 

 

ره ای به  د ز  س به ،ککککککککککککککککت  زماِن ر  هکککککککککککککککمن از کنارد، کی

 تلدیزیون رفت. 

 

 ک شجب خری گت  من اسمم  هاا 

 

ین کو،ن ها   ر حاه که رسی مبل یم نشست، ی  از بزرگت 

 را بر اهت س به ،ککم برگشت. 

 

، کو،ککن  ی  قیق  ی  از  شککم هایش را بسککت س با نشککانه گت 

 ا  کر . را لرت
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خو د را کنار کشککککککیمد س برخور  آن با گلمان رسی الن، جیغم 

 را  ر آسر . 

 

 ر اهت: از جا لریم س با قمد های تنمی،  اپشجش را ب 

د...   ک مت 

 

 329#پارت

 

 

 

به خنم  افکا د س  ر حاه که ،کککککککککککیع یم کر د تا جلوی خنم  

خانه قمد بر اهکم.  ی د به ،کت آهتی  اد را ب ت 

 

 ،تی  بو ا ک نشاسکه، پ  
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  ،تش رسی  ،ک ت   مانم. 

 

 به ،ککم  رخیم س  پ  پ ن اهم کر . 

 

را رسی هکککککککککککانه ای با  انماخکم س اس شقب گر  کر  ،  اپشکککککککککککن 

  و  لبا  یم گذار : 

 

 ک بابا امشب خونه راد نکیم ، یم مونم اینجاا 

 

ی جک  کر د س  رسن ،طل  گل های لر لر هم  را از رسی زمت 

 آهغاه ریخکم. 

 

صککب  به  فت  رفکم س بااس ککاع بِم آنجا رس به رس هککمد. لوله 

 های  فت  پاها ترکیم  س به تکاد  فت  گنم ز   بو . 
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گاز رفکم س به برن ی که  د گذاهککککککککککه اد، ن ا  یم به ،ککککککککککت  

 انمازد. 

 

مجبورد کر   بو  تا برای کبابی که خریم  ا،کککککککککککککککت، برنا  د  

 ب ذارد. 

 

سن آسر د: ظر  ،ا   را هکراِ  ،یس ا  ز یخ ا  بت 

 ک ا ن غذا یم خوریح

 

 برگشت س ن اهم کر : 

 ک من با تو هکه چی یم خوردا 

 

م س مشکککککککککککککککغو  جککما کر ن  شکککککککککککککککم غر  ای بککه ن ش بککازش رفک

 کبا  ها از نان همد. 
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،فر  کو ِش  د  ،م  اد را رسی اُلن یم انمازد س  س بشقا  

 هم  س در  الن یم گذارد. 

 

س ککککککه  ر حککککاِ  گکککککاز بریم  ارد س بکککککه ا  قکککککابلکککککه برنا را از رسی

  ز ن ا،ت، ن ا   پ  پ یم انمازد: 
َ
ن
ُ
 ناخ

 

 ک  ،ت نزنا 

 

 " برس بابابی 
"  ر هوا برایم حواله یم کنم  ،ککککککککتش را به معمی

س لیکو ترش را با فاصککککککککله از  هانش قرار یم  هم تا آ  آن را 

 ب ت  . 

 ک برای رسی کبابه هاا 

 

  ار  س رسی کبابش یم ریز : لیکو ترش  ر ظر  مرا هم بریم 

 

 ...  که غذابی  ر،ت نار ی، بایم مکنونم با ر
ی  ک هکت 
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گذارد س کف ت  را به  ،کککککتش قابلکه را میان  س بشککککککقابکان یم  

 یم  هم: 

 

 ک  م حر  بزن. امشب خونه من پ   ب ه لرس... 

 

ی برنا، میاِن  ،ککککککت اس س بشککککککقا     ریخت 
ی  شککککککم هایم  ر حت 

  ر حرکت بو . 

 

ی ک نا را  ر بشکککقابم خاه یم کنم س قابلکه را به ف ت  بر ،کککومت 

 ،کت خو ش یم کشم: 

 

 ک مابق ش ما  منا 

 

 ر، لر،یمد: مکعجب از قابلکه   ل
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 ک ساقعا یم خوای هکشو بخوریح جا م شهح

 

  ن ا  را  ر کبا  فرس یم بر : 

 

 ک خو د خریمد، خو مم بلمد  ه جوری بخوردا 

 

 غذایم همد.  یمی به بیمی اد  ا د س مشغو  

 

تا هب مشغو  بازی با ایایس باکیس  هاهان همیم به قمری 

ا،ک شن بازی با اس، لذت بخش بو  که س،و،ه ی خریم پیل 

را به جانم انماخت؛ اما این س،و،ه را به ،ا  آینم  موکو  

 کر د. 

 

پاهایم را به شرض  هکککککککککککککککانه باز کر د س  د را رسی بالشکککککککککککککککت 

 گذاهکم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1033 of 2449 

کر ِن ان شکانم   د س مشغو  باز س بسکه ،ت هایم را با  بر 

 همد. 

 

 330#پارت

 

 

نوی ان شککککککککککککانم به خادر فشکککککککککککاری که به   که های  ،ککککککککککککه 

 بازی آسر   اد،  ر  یم کر . 

 

از خو  ظهر تا ا ن که ،اشت نز یش به هشت هب ا،ت، 

  رگت  بازی هم  ایم. 

 

سن  یم  انسکم زن شکو، این بار به جای شکو، اس را از خانه بت 

 انماخکه ا،ت. 

 

 کفری یم کنم.   شکوها ی پایه ی  این بازی ها،ت س زنش را 
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به ،کککککقه خت   هکککککمد س فارهایم  ر جابی  نز یِش  ا گا  فر ا 

 بو . 

 

از من خوا،کککککککککککت تا به  ا گا  فر ا نیایما ناراحت هکککککککککککمد س به 

 همت مغکود... 

 

سع مجم  بازی را هکککککککککککککککجیمد؛ اما به خو د تکابی  صککککککککککککککککمای  ر

 ار  اس را هکرا  کنم. نما د تا  سر

 

ی هکککککککم  ن ه  اهککککککککم. نا تکاد این ممت ذهنم را بسککککککککه بنم

 خوا،کم افکارد حو  س حوش  بی کفایم  اد ب رخم... 

 

ی قرار  اهت   ،ت  راز کر   س مدراییل که برشایس رسی زمت 

 را بریم  ارد. 
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 رسی هکان صفته لیامِش اس، باز مانم ... 

 

ککی  شککککم هایم  س به  س،  لکه ها  را یم خوانم س  لم، آن پ ک

 بی حیا را به فتش یم بست. 

 

ی خو  ل ش یم رفککککت؛ اگر اس  سرککککار  گم س گور یم  هکککککه  ت 

 هم.... 

 

به ای 
ُ
اگر شسکککککککل آن زمان، لب باز یم کر  تا بی تر  س بی هککککککک

 از اس ب دیما 

 

ن فت س اس تنها با یش لوزخنم به شرض زخم های  نگ ز   

 ایران رفت. ی شسل بر رسی بازسیم از 

 

د را نکککککا یکککککم  گرفکم س حم   جوابی برای اس تککککککا  هکککککای اخت 

 ننوهکم. 
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 خو ش گفکه بو ،  ککم یم کنم؛ اما ان ار نا هم...  

 

ی ز د س تنهکککککا  ر جوابش " خکککککما رس  لیکککککاد هکککککای نت   را ،کککککککککککککککت 

هککککاری" نوهکککککم تا یش سقم  اس را هم ناراحت نانم. خو ش 

  م بمبخم  نماهت... 

 

 اککمامشککککککککککککککککان بککه  ر د نا نککا  هککابی کککه هیمیککان آن هکککه  ککا

  ،کم به  نبا  صفته  ِت اس گشت... خور ، ان شکان 

 

 331#پارت

 

 

پلیک ز د س  س خ  آخری ککککه بکککابکککت رسزهکککای آخرمکککان بو ، 

 خوانمد. 
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ی یم خور  س ا،کککم اکانت اس که  شایس هکان املم  که تاز  ،کککت 

یل حا  از "  ا .میم" به یش هککککار  ی رنم خ   ساز   تبم

 هم  بو ... هکینطور خادرات را پاک یم کننمح

 

 تر رفکم... با  

آنقکککمر بکککا  ککککه حم   کککت هکککای  سر  نکککامز ی مکککان را هم یم 

  یمد. 

 

 صمایش یم ز د، تکا  یم گرفت. 

 هب بخت  یم گفکم، زنگ یم ز ... 

 گریه یم کر د، به  یمنم یم آمم... 

 

 تکاد موزیش هایکان... 

 نمنکان باهم... تکاد ،طر به ،طر خوا

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1038 of 2449 

ِفِلش شقب گر  را لکیس کر د س ان شککککککت هکککککککصکککککککت  ،کککککککم را 

رسی اکانت اس ن ه  اهککککم،  س    میاِن پاک کر نش، لیامش 

 جمیمی به  ،کم ر،یم. 

 

مسککککت   شککککم هایم به جای ،ککککطل آهککککغا  کنار  ت های اس 

به نوهککککه های لیاد ر،کککیم. " می م یه سقت زهکککت نباهکککه که 

ا "تو اینقمر زس  ناراحت م    ر

 

 با  رفت. پیس فهکیم  بو ...  ابرسهایم

 

رسی هکککم خوابیمد س برایش تایپ کر د" زهککت اینه که من، 

هیچ لرسنم  ای  ،کککککککم نمارد  ون  نم ،ککککککا  قبل ی  رس لو 

  ا دا "

 

  ،کم را زیر  د حائل کر د س به ،کت اس برگشکم. 
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رسی آهککککککغا   یپیس س پفش های نشککککککسکککککککه ا،ککککککت س تنم تنم 

 ی آلو ه را هسکه ها

 د را به ،ککککککککککککککت گو ر  رخانمد: " نت  ا حوا،ککککککککککککم بهت 

هسککککککت، نکیذارد  ر بر  از  ،ککککککتت، ا،ککککککککت بایم بغل ا،ککککککم 

 من باهه... "

 

 به جکله آخرش با  قِت خا  ن ا  کر د. ا،کمح

 

 " فر ا رس  یکار یم کنیمح  لم یم خوا  باهم"

 

ی به پایم،  د به ،کککککت اس  رخیم.  شککککک ی   با برخور   ت 

  رازکشم ز : به حالِت 

 

ح  ک با ب  ت یم کمی

 

 هانه ای با  انماخکم س مدرایلم را به ،کتش گرفکم: 
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 ... ی   ک امت 

 

 332#پارت

 

 

  ش را جلو کشیم س با  قت لیامش ها را خوانم: 

 ک  ه صکیاا 

 

 با خنم  ن اهش کر د: 

ح
ر
ح منو می   ک چی

 

 مدرایلم را شقب فر،کا : 

 ک تو، نها اسنو می ما 

 

 تلدیزیون  رخیم: به ،کِت 
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ا رس یم  ی کککککککککککککککککککککک حوا،ککککککت باهککککککه...مر ا زس تر از هکه یه  ی  ت 

 فهککنا 

 

مدرایل را به ،کت خو د برگر انمد س لیاد آخر اس را خوانمد: 

ا رس بهککت  ی " یککه   میککاد اسن ،ککککککککککککککککککت، یم خواد یککه  ی  ت 

 بمد."

 

 برایش نوهکم" ا نح  یر ن ستح "

 

ا  های ریخکه کر ِن اهکککککککغاز جا بلنم هکککککککمد س مشکککککککغو  جک   

 هم   ر ادرا  هاهان همد. 

 

هسککککککککککککککککه های آلو ه را ازرسی پارکت های زیر ایایس باکیس  

 بر اهکم س  رسن ،طل آهغا  فلزی  نز یش  ،کم ریخکم. 
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برای  نککم لتظککه کوتککا  میککان افکککارد، حر  هککای هکککککککککککککککککاهککان 

 گذهت. 

 

با از جا بلنم هککککککککککککککککمنش، ن اهش کر د. هکککککککککککککککلوارش را تکانم س 

ی ریخت.  شظیا از  مقمار   لو،ِت تخکه رسی زمت 

 

 ن اهم را که  یم، لبخنم مسخر  ای تتدیلم  ا : 

 ک امشب بهت زحکت نکیمد... 

 

خم هکککککم س نز یش ترین اهکککککغا  لو،کککککت پفش را از س،ککککک  باز 

 کر  س لو،ت تخکه ها را  رسنش ریخت: 

 

 ک خونه ات خییل    ... 

 

ر   تخکه   ،ککککا  را رسی که پارکت ها کشککیمد تا بکوانم
ُ
خ

 ها را جک  کنم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1043 of 2449 

 ک هوفاژ که رسهنه... 

 

 به هوفاژ پشت  د ن ا  کر : 

 ک خونه قبلیت که یم اسممد نا خوا،کم برد.... 

 

 رسی زانوهایم نشسکم س ،یم  ،که ی بازی را کشیمد: 

 ک سه ا ن توی اسن خونه ن سم  س یم توبی بریا 

 

 یخت: ر نز یات  آمم س آهغا  های  ر ،تش را  رسن ،طل 

 

ح ایناه  ی ه خونت اسنطور ن ستح  ک ناراحت چی هسم 

 

 از جا بلنم همد: 
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کککککککککککککککککککک ناراحتح اخرین باری که خییل ناراحت هکککککمد س یه هفکه 

 نخوابیمد، رسز قبل از د قم بو . 

 

باصکککمای زنگ آیفون،  رخیمد س به ،کککخم  نکایشککک ر را ن ا  

 کر د: 

 

 ... ی   ک فار کنم امت 

 

  اهت: ر  اپشجش را از رسی الن ب

 ک  ارسشه... 

 

لن ایسکا د: 
ُ
 نر،یم  به ا

ح  ک چی

 

 333#پارت
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ی کشیم:    ،ک ت   ی  ر را پایت 

 ک برد  ر رس باز کنم، میاد س،ایلکو جک  یم برد. 

 

،ککککککککطل را هکرا   ،ککککککککککا  رسی الن گذاهکککککککککم س اس  رحاه که 

  کو کم را بپوهککککم،  ر را 
،ککککیع یم کر  تا  مپابی های ان شککککم 

 بست. پشت  ش 

 

با پاهای برهنه اد به ،کککککککت آیفون رفکم س به نکایشکککککک ر ن ا  

کر د.   ِ  هو ی مشککککککککککککک  اش را جوری رسی  ش انماخکه 

 ا،ت که نا توانم صورتش را ببینم. 

 

تش س پ ،تیش  خم همد س کوله لپ تا  اس را هکرا  ، و ر

 لر هم  از ککا  هایش زیر بغل ز د. 
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ن ه  اهکککککککککککککم تا را میاِن  ر کر د س پایم  ر را نصککککککککککککفه نیکه باز  

  ام  از خانه خارج هود. 

 

به  ر خانه که نز یات  همد، هاهان مکوجه ی کشیمن کِه 

  مپابی هایم هم س از میانه ی  ر ن اهم کر : 

 ک خو د یم اسممد... 

 

 پ ،تیش را به  ،تش  ا د: 

کککککککککککککککککککککککک ا ن ایایس باکسکککککککککم میارد، بذاریش خونه ی من بکونه، 

 همد... بمبخت 

 

هایم از َپیس  هکانه ی هکاهان به اس افکا . مکوجه   شکم مسکت  

 صفته رسهن مدرایلش همد. 

 

 نیا از صورتش را یم  یمد.  
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 حم  توج  به حضورد نا کر ... 

 

 کوله را رسی  سهش انماخت: 

ککککککککککککککککک باکسو خوا،م  بیاری، بذارش توی جعبه که نز یش بانم 

 هسکا... 

 

، لتظه، صکککککککککمای "،ککککککککک د"  ی تکان  ا د س هکان  آهکککککککککنابی

 َ   هر ،ه نفرمان به ،کت مخاله هم. باشث  رخش 

 

 خو د را پشِت لن ه ی کو ِش  ر مخقی کر د: 

 ک شه ، د،  ه زس  اسممیم، من یه لتظه برد یه چی بپوهم. 

 

 334#پارت
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ت را از  سر   ی برایم تکککان  ا  س من  ر حککاه کککه ،ککککککککککککککک و ر

رس بککه صکککککککککککککککورت بی حککالککت  ککاهکککککککککککککککککانککه اد بککاز یم کر د، ن ککا  

 انماخکم. 

 

 منکظر  ه بو دح 

ی از اس یم خوا،کمح  ی   قیقا  ه  ت 

ح   ه ن ا ح یا حم   ه حرسی

 

  ،ت  راز کر د تا به هکراِ  ها ، پالکدیم را هم بپوهم. 

 

یقه ی ُپه  ار  بافکمی اد را به ،ککککککککخم  زیر هککککککککالم فر،کککککککککا د س 

  سرار   مپابی هایم را لوهیمد. 

 

ان باشث هککککم، حوا  هککککاه  ی را رسهککککن کر د که مِپ سرس 

 لرت هو . 
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 ن ا  به هاهان انماخکم: 

 ک خو ت برس ایایس باکسو بیار... 

 

 آراد مرا کنار ز  تا به راحم  از کنارد شبور کنم. 

ی لر،یمد:   خو د را جلو کشیمد س بالبخنم کو   رس به امت 

 ک جریان  یهح

 

 بوی خوبی یم آمم. 

ی کککه هکرا ا بوی  ل  ر بیمی اد یم  ریککا،  ا هم  ار ت  ِ  هککِ

 لی یم. 

 

س من خو د را یم ز د به کو ه شیل  پ که این شطر را نا 

 هنا،ما 

 

 لوهه ی  ر  ،تش را به ،ککم گرفت: 
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 ک فر ا یم توبی بیای  ی هح

 

ی ن ا  انماخکم، ان شککککککککککککککت   به لوهککککککککککککککه ی قرمز س  ،ککککککککککککککت امت 

هایم آمم. تا به حا   مر انه بزرا نقر  ایش تاز  به  شکککککککککککککککم

 بو مش. نمیم  

 

 لب هایم را با زرانم تر کر د: 

 

 ک برای  ا گاِ ح

 

بی توجه به حضککور  ارس،  شککک  به صککورت هکک فت ز   اد 

 ز  س گفت: 

 

متح حم آ  س گل  اریا باشث همی برا را  ک م ه م شه نتی

ا  ی  به هو  س َس  بیوفت 
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 لوهه را از  ،تش گرفکم: 

 ا نا امیم هم  بو ما... ک ساقع

 

ج هککککککککککککاهان از خانه،  ،ککککککککککککِت  ارس میاِن من س اس آمم تا خرس با 

 جعبه را ب ت  . 

 

 ،تبنم مهر   ار  ،یاهش با آن پ ِک د بی که اس  ا،کم  

 را نشان یم  ا ،  ام  مرا شقب تر از حم معکو  کشیما 

 

لوهککککککه را میان آغوهککککککم ح یس کر د س ،ککککککیع  ر آن  اهکککککککم تا 

 س، نباهما خطوط  شم هایم، موازی با مچ   ،ت ا
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تقصت   شم هایم ن ست از اس تا قلب من، یش قمد فاصله 

اش تکامش کنم این ،کککککککککککککککاوِت مزخرسی که مرا یم ا،ککککککککککککککککت،  

 هاست. 

 

ی نماریم تا ب دییما  ی  حر  هم بزنم،  ت 

،مح   از  ه یم خواهم بتی

 از  اردح 

 

 از تایم خوابی که به هم ریخکه هم  ا،تح 

 که ممب  
ر
د هکککککم  یا هکککککایم هم از  ماخور ب  ،کککککت  امان گت 

 ا،تا 

 

، بایم خو د را میاِن پالکوی  زمسکککککککککان  ر را  بو  س من   مابی

 تت   اد گرد کنما 
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، خرا    مپ با ی  د، مماد خاموش رسهن یم هم س ختی

 همنش را یم  ا . 

 

خو ش را شقب کشیم س خماحافظی  کرنِگ هاهان تا مست  

ی که خو  آن،  ،کککککتبنم را  ی م  بو ، ا امه  شکککککم های امت 

  اهت. 

 

را میاِن  ر گذاهکککککککم س خو د را جلوتر کشککککککیمد تا نز یش پایم 

  ر باهم. 

 

 لب هایم از هم باز هم س گفکم: 

 ک یم خونکشون... 

 

ی  ش را با ماث به ،ککم  رخانم:   امت 

ح  ک خوبی
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لبخنم کو کم آنقمر جک  س جور بو  که جوابش را خو ش 

 ب ت  . 

 

ی یه  ی   ی ه... رسزی تکود یم هه ک خو  باش، هر  ت 
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 لبم ب شت  کش آمم: 

 

 ک هکه تکود همن ها یه مم  خا   ار  نهح

 

  ،ت هایش را  ر جیب پالکدیش فرس بر : 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1055 of 2449 

کککککککککککککککککککککککک تکود هککککککککمِن من، یه رسز خونه اسممن س  یمن یه لیامش 

 رسی مدراییل  که جا گذاهکه بو مش س اسن ختی نماهتا 

 

 خامو پل  ز د،  ،کم را شقب بر 
ش رسهن همن د تا از  رَ

 های مککمِ   مپ راحت هود. 

 

   که لوهه را باز کر د: 

 

ککککککککککککککککک  ه قمر  یر سقت اسر یجش، مجبورد تا صبح بیمار باهم 

 که... 

 

  ،تش را رسی برگه های من نه هم  گذاهت: 

ی   ک اسنابی که من نه ز د، مهم تر هست 

 

که های  ی تکان  ا د س  ر حاه که  ،ککتش را از رسی نوهکک

 شقب یم فر،کا د، لر،یمد:  تیت  هم ،

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1056 of 2449 

 ک لیا   اسممیمح

 

 اهار  ای به آن ،کت کو ه کر : 

ی شایط اسممد...   ک نه با ماهت 

 

 ،فیِم پاری هم   ر رس به رسی  ،دپرمارکت 
ی ن اهم به ماهت 

 افکا : 

 

ی نمارین، مخصوصا که هکا ب ه کو یش  ککککککککک ،خکه که ماهت 

  ارین... 

 

 هانه ای با  انماخت: 

 برد... ک خب  ی ه 
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 خو د را از مقابل  ر، شقب کشیمد: 

 ک سای ببخشیم، تعار  نز د بیاییم  اخل که... 

 

  س قمد جلو رفکه را برگشت: 

کککککککککککککککک ساقعا فار کر ی با این هکسایه های فضولت، پا یم ذارد 

 توی خونه اتح

 

 تعجبم را که  یم، لمی تر کر : 

جور ن اهم کر ن. ر مارکِت بمک آپارتکان بغل خونه ات س ،دپ

 هایم  ون نس ت به هک ت س برا رش، غریبه تردا 

 

  اغذ را به ،خم  میاِن لوهه جا  ا د: 

 ک براد این حر  ها اهکیم  نمار ... 
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 از رسی جوِ  نز یش خانه اد، لریم: 

 

، یه  ی حر  ها   کمی
ر
، تنها زنمب کککککککککککککککککککککککککککککک سقم  بعم یش ممب 

ابی که بهت یم متر، ن ا  هخییل مهم یم هکککککککککککککککن، سه از اسن ب

 نمازن... 

 

 

  ،تش را با  بر : 

 ک  ر هر حا ،  س،ت نمارد ک ، جور خا  ن اهت کنه

 

 ن اهم به مر  
ر
 ر هوا تکان  ا ِن  ،کککککککککککککککتش باشث کشکککککککککککککککیمب

 ،دپر مارکم  هم. 

 

 مقابل مغاز  اش رسی جعبه ی نوهابه نشسکه ا،ت. 
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ی را که هکککجیمد به ،کککوار هکککمن  اس  شکککم صکککمای  ز گت  ماهکککت 

  سخکم. 

 

سقم  از جلوی خانه یم گذهککککککککککککککت، بوق کوتا  ز  س  ش را 

سن آسر :   از لنجر  بت 

 

 ک نذار  ماخور گیت تشمیم هه... 
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د.   س با گذهکجش، فیمی کر د تا جلوی آبریزش بیمی اد را ب ت 

 

 بایم برسد  ا بخوابم. 
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 برسد تا به  ،تبنمش فار نانم.  

 هود...  امشب  یوانه یم 

 

از ،ککککککککککککککککت آن  ،کککککککککککککککتبنککمی کککه بککایککم مثککل گر نبنککمش  سر یم  

 انماخت. 

 

 مپابی های ان شکککککککم  را کنارتر از کفش هایم گذاهککککککککم س سار  

 خانه همد. 

 

برگککه ی  سد را کنککار ز د س بککه تو کککککککککککککککیتککاب  کککه بککا رنککگ قرمز 

 نوهکه هم ، ن ا  انماخکم. 

 

 تکاد  ،ت نوهکه هایم را لریجت گرفکه ا،ت...  

 

ن  ،ککککککککککککککت خ  مزخر  س کا س ماسچی که از ما رد به هکابا 

 ارث بر د... 
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 کرد را به لبه ی الن  سکککککککککککبانمد س برگه های  ی ر را کنار یم 

زنم تککککا بکوانم افکککککاری  کککککه  سر مغزد را احککککادککککه کر   انککککم را 

  رسن ،طل زراله ی کنارد بینمازد. 

 

 هنوز به من فار یم کنمح نانم 

 نم را  سر بینماز ح نانم یا ش رفکه ا،ت؛  ،تب

 

 شککککم هایم را یم بنمد س  ر حاه که  شککککم هایم را یم مالم، 

ی خاه یم کنم...   ،طل زراله ی مغزد را که زمت 

 

 اس ، من شجیب باخکه ادا  

 زیبا باخکه ادا 

اختی این قلککب را بککه اس جوری بککاخکککه اد کککه حم  برنککم  اش بکک

 ن ستا 
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 ت لکدیم یم رسد. برگه ها را هکانجا رها یم کنم س به ،ک

 

صکککککککمای  ینگ کوتاِ  لیامش را یم هکککککککنود. " هکککککککایم یم خوا ، 

،ها " به این ذهنیت مریضم، خنمیمدا   حالکو بتی

 

سن کشککککککککککککیمد: " صککککککککککککمات یه  م  مدرایلم را از زیر بالشککککککککککککت بت 

 گرفکه بو ، امشمی یه هت  شسل بخور" 

 

 ا به هکان ،طل زراله ز د... مشت اس  ر 

 

 خلوت کر د  اهکم س هکان س،  جابی لکو را از رسی مبل بر 

 تا  ا رنگ د بی ا،کم را یا د برس . 

 

هت  س شسل مشکلم را حل نا کنم سقم  که ک   ی ر، آن 

ی...   ها را توصیه کنما آن هم؛ مر ی به ا،م امت 
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جنکککگ لجبکککازی کر   اد بکککا خو ی ککککه  ر این ،ککککککککککککککککککاشکککت   

 بر اهکه ا،ت... جنگا 
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 شم هایم بریم  ارد. د را از رسی  شینش مطالعه ا

 

کرد صکککککککورت را از کنار  ایینه بریم  ارد س با خکیاز  ی دو بی 

 ای به ،کت  ،تشوبی یم رسد. 

 

شسیل را که  سقت زیا ی نا بر  تا لبا  بپوهم س هکان هت 

 گفکه بو  با ب سادی ت بخوردا 

 

ین  شسل، ،وزش  زرانم   هت  یم ،وز ؛ اما دعم هت 
از  ا ی

 از یا د یم بر .  را 
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 کیفم را باز یم کنم تا جزس  هایم را  سرار  بخوانم. 

 

هبیه به هب امکتابی های هم  اد، ا،ت    یمِن  سرار  ی 

 انوش حم  از پ ِک ا،کم، بمتر ا،ت. 

 

، ذله آسر ترین  ار  ی ی  س ماهککت  ی از بت  شکرد  خارج کر ِن ماهککت 

 ا،ت. 

 

 هککم کککه "  یر یم  لیککامککش یم  هم کککه " را  افکککا د"، ختی یم

 ر،م"... 

 

کش 
ُ
د، بتث کنم یا حم   ارمان به ک یم تر،ککککککم با اس  شوا ب ت 

 بر،ما 

 

 جاِن جیغ س  ا  نمارد، گلدیم یم ،وز ...  
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  ما را خور   اد. 

 

ی را پاری  یم پارکینگ را ر  یم کنم س جلوتر از  ا گا ، ماهکککککککککککککککت 

 کنم. هک شه این تایم، پارکینگ هلدش ا،ت. 

 

خککت مجککم   ککاک  ککانککه اش، تنککگ تر کککه مککم   س مقنعککه ای  

ان یم کنم س بکککککا نفیس شکیق  ککککککه زیکککککا  شکیم  ی کر   اد را مت 

ی لیا   یم هود.   ن ست از ماهت 

 

، توجه اد به سرس ی پارکینگ جلب  ی با لیا   هکککمنم از ماهکککت 

 یم هو . 

 

  س  ر آبی 
ی اش، ن ا  تکاد مر د را جلِب خو ش با آن ماهککککت 

 یم کنم. 
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ی یم زنم س هکان لوزخنمی یم  ی را پایت  لتظه، هککککک شکککککه ماهکککککت 

  هم. 

 

 منکظر ر،کککککککککککککککیککمنم بککه  
ر
آرنجش را تککا یم کنککم س بککا لبخنککم بزرب

 سرس ی  ا گا  یم هو . 

 

توج  بکککه ن کککاهش نار د س قبکککل ر،کککککککککککککککیکککمن بکککه اس از  ر  سد 

  ا گا ، سار  متوده ی پشم  یم هود. 

 

 ر  سد  ا گککا  سارِ  مغککاز  ی کو   یم هکککککککککککککککککم کککه خککممککاِت  

 یم. س الت را انجاد یم  ا  س از آن جا به حیاط پشم  یم ر،
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مسکککت  دو بی را به خادر اس تتکل یم کنم تا به ،کککالن اصککیل 

 بر،م. 

 

نم س  زن هابی که نز یش سرس ی ایسکککککککککککککا   انم، کیفم را یم گت 

 ایلم، با خر  اجاز  سرس  یم  هنم. با  ش کر ن خو د س س،

 

ی ذغالبا  ،ککککککککت هابی که  ر   ش مخقی هککککککککم ، سن هککککککککلوار جت 

 تکاهایم یم کنم. 

 ختی  اهت که یم آیمح 

 

 ...  ک صبح بخت 

 

  ی برایش تکان یم  هم. 

 ساقعا صبتم با  یمِن تو، بخت  ا،تا 

 

ت هسکم.   این صبح   یمبی را ممیون  ز ی تو س برا ر بزرگت 
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 معلومه خییل خوهتاها ک 

 

 انماخت:  ،وئیچ را از  ،ت  ی رش به  رسن جی ش

 ک هایم تو رس  یمد خوهتالم... 

 

 س با از کنار گذهتنم، لبخنمش بزرگت  هم. 

 پاهنه ی کفش ها را یم هناخکم.  

 

ت بو نما   هکان به قوه، نامز  شیل التضی

 

ین هک ب  اش،  انه اش با بوی شطر هت 
صمای نازی س  خت 

  د را به  ر  آسر . 

 ک خوبی هکاح
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 هم. و بی تر از حم تصورهان  رخیمنم به ،کت آن  س، د

 

برا رهای  ی ر هم سار   ا گا  هککککککککککککککککمنم. برا ررزرا با هکان 

 توپ لر به این ،کت یم امم. 

 

 ک مکنون خانم ههرزا ا 

 

د  ،ککککککککککککککککم را انکخکککا  کر د س رسی ان 
َ
ین صکککککککککککککککنکککمه   نز یات 

 نشسکم. 

 

 ش به هردریق  که یم توانسککککککتنم رسی صککککککنمه انوش س نامز 

، نفیس کشککککککککیمن برایم  هککککککککوار کناریم نشککککککککسککککککککتنم س ا ی ین مابت 

 هما 

 

ین  خت   ر  د یم لی یم س  یوانه اد یم کر .   بوی شطر هت 
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ی دعنککه هککایش  اهککککککککککککککککت.  تککار  شککایم ،کککککککککککککککیع  ر ن ککه  اهکککککککککککککککت 

تار ... بمهکاری شجیمی به این مر   اهککککککککککککککککما به انوش... به 

 برشایس پمرهان، هر ه لولمارتر، شو ی ترا 

 

،  بی هککککککککککککککککککم، آنقکککمر ککککآمکککمن اس زیکککا ی دو  ی ه مجبور بکککه رفت 

ی را از   اخل اتاق هککککککککمیما برا ر س،ککککککککظ  نمباری  اش امت 

 من گرفت س بی جوا  مانم. 

 

 نککککمبککککاری بککککا اس تکککککا  گرفکم؛ امککککا مدرککککایلش خککککاموش بو ا 

 . هرگز نا توانسکم.... تنهابی از پیس آن  س نفر، برنا آممد

 

ِن برگه نشککککککککککسککککککککککتنکان رسی صککککککککککنمه های  وبی س تتدیل  ا 

ی  های لریجت هککککم  را ب شککککت  کش  ا د؛ اما باز هم از اس ختی

 نشم. 
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 ک فرها  نیومم ح

 

ی آسر :   مام  کر د س  اغِذ لوله هم   ر  ،کم را پایت 

 ک نا  سنم چی هم ، گوه شونم خاموهه... 

 

 به ا،کککککککککککککت  
ر
  س ناخن های خور   هکککککککککککککم  اد، یم لبخنم کرن 

 زنم: 

 . ..  یشب با فرها  حر  کککککککککککک لو،ت ان شکات رس کنمی  خت 

 یه جاهابی راج  به این مس له یم  سنما  ز د، تا 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت متکا بت 

 ک امیمسارد بکونم از پسش برریاد ا،کا ... 

 

  ،ت  راز یم کنم: 
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 ک اسنا رس هم بهم بم  لطفا... 

 

،  اغذ لوله هککککککککککککم  را باز یم کنم س به ،کککککککککککککتش یم ب
ر
منمب ا  ر

د:   گت 

 . شیم.. ک ببخ

 

سع هککککمِن حر  های  کیفم را از رسی صککککنمه بریم  ارد س  ر

 قا ی باشث ،اکت همِن برا رها یم هو . 

 

ان شکککککان  ،کککککم را به یش  ی ر یم فشککککارد س بعم پایاِن حر  

، برا رها با شصبان ت از جا بلنم یم   هونم. قا ی

 

 ک  افیه آقایون... 

 

ی مر ها ت  را به راحم  از بت 
شککککککککککککککخیص یم صککککککککککککککمای نازِی  خت 

  هم یم گفت: 
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 ک آقای قا ی این جریان هیچ ،و ی برای من نمار ا 

 

کیفم را رسی صکککنمه کنارد یم گذارد س با اهکککار  ای به قا ی 

 از جا بلنم یم هود: 

 

 یکون ککککککککککککککککککککککک  ر،ککککککککه برای هککککککککا نماهککککککککه اما برای از ساج قرار ا

، از ساج آقای  ط ارث ب شکککککککککککککککت   اهککککککککککککککککها آقای شایم بزرا  ر

 مطرر کر   بو  ا انوش شایم رس 

 

سن یم  رسی کیفم خم یم هککککککککود س   ،ککککککککور مشکککککککک  رنگ را بت 

 کشم: 

ح  ک این هکه ممت ما رس    سسنمیم برای چی

 

ی شایم که برا ر س،ظ ،ت به ،ککم بریم گر  :   ن اِ  یا،ت 

ی نبو دا   ک مطکت 
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 و   یم زنم: لبخنم ک

ی شایم توی تقسیم ارث  شواتون همت یم گت   س  ک آقای امت 

ا با تهمیم س را ی نبو نکون از این تقسککککککیم،  رخوا،ککککککت هککککککک

 یم کنیما سکیل غ
ر
خانوا ب  ت 

 

د:    اغذ آ هار را به ،کتشان یم گت 

ککککککککککککککککککک انوش شایم مترسد هکککم  از ارثا  ون از ساجکون اثبات 

 ر،ا نمار ا 

 

 342#پارت

 

صمای برخور  اس به صنمه را یم هنود، هجود جن جدیانه 

بککا اخم هککای  رهم ن ککاهش یم اش، مرا شقککب تر یم کشککککککککککککککککم. 

 کنم. تار   ،ت رسی هانه ی برا رش یم گذار : 

 ک از کجا لیماش کر یح
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 هانه ای با  یم انمازد: 

ی برا رها، یه خدبشون س معکقمترهون، لیما  ککککککککک مکا،فم که بت 

 هم ا 

 

ی شایم یم زنم:   اهار  ای به یا،ت 

 

ی  ، هکا سیا،ت  ی
کککککککککککککککک تنها کسابی که اصل سص ت نامه رس  اهت 

ون شایم بو یما ختی اهتیم که پمرتون ب شت  ،هم رس به ایش

ساگذار کر  ؛ اما نا  س،ککککتیم که اصککککل سصکککک ت نامه  ،ککککِت 

ایشکککککککککککککککونککه. پککمرتون خوا،ککککککککککککککککککه بو  کککه  یرتر از حککم معکو ، 

؛ سه خب... فار نا کر  که این سص ت نامه رس نشون بم 

  یرتر یعمی با  کشیمن ،هم س ا رثا 

 

از  نز یککش  ر اتککاق شککث جلو آمککمِن  رکککقککمد بعکککمی انوش بککا

 هم. قا ی اهار  ای به  راز کر  س اس   جایش مانم. 
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 سص ت نامه را به ،کت تار  گرفکم: 

یش یم گم که  ،کککککککت خطکون اینقمر هکککککککبیِه پمرتونه س  کککککککککککککککککککککک تتی

، خییل ،خکم بو ا ساقعا   ایناه بکونم ثابت کنم کمی 

 

منش میاِن  اغذ سصکککک ت نامه را از  ،کککککم کشککککیم س م اله هکککک

 نیتش بو . مشت مر انه اش نشاِن حر  س شصبا

 

گت   ی   ،کککککور را با   ا د س برگه های لریجت هکککککم  ی  سد 

  شایم  ا د: 
ی  را  ،ِت یا،ت 

 

 ک این هم از تقسیم ارثا 

 

ی انوش ز د: لبخنمی به صورت مک  عجِب نامزِ   رسغت 

ککککککککککککککککککککککک آقای شایم بزرا خییل به هکککککککککا  کش کر   بو ، اگه اسن 

م لو نا رفت، هککککککککایم   یش ما  این لرسنم  بسکککککککککه نا فیل

 هما 
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مشغو  خوانمِن   ل ست ها هم  بو نم س ن رابی از معم  

اد به گلو یم ز . حالت تهدع هکککککککککککککککمیمی از از ا،کککککککککککککککت   گرفکه 

 بو د. 

 معلود اینم، کمی نباههحک از کجا 

 

   ،ور را زیر بغل ز د: 

 

یم  ش کنیما من با ی  از  ش ها امضککککککککا س  کککککککککککککککککککککککک یم تونیم بتی

ه از مج کککککککککککککر گرفکه بو د، مطابقت نوهککککککککککککککه هکککککککککککککم  پمرتون ک

  ا دا 

 

 حواله ی صورت ،فیمهم  اش ز د: 
ر
 لبخنم بزرب

ککککککککککککککککککککککککککککک یا ت نر  انوش، من هیچ سقت  رسش نا گم س نکیذارد 

 بهم  رسش ب ها ک  هم 
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 به ،کت قا ی برگشکم: 

 ک مکنونم ا،کا ... 

 کیفم را از رسی صنمه بر اهکم: 

هکککککا هم مکنونم که باشث هککککمیم این لرسنم  جز   هکه ککککککککککککککککککک از 

 رسزمه  اری من بشها 

 

ی حواله اد نا  ی یم  انسکم تار  شایم از زسر شصبان ت،  ت 

و د کنم. خو  این را ختی  اهککککککککککککککککم که برا رها را به خون خ

تشنه کر   اد س تاسانش اذیت های گا  بی گاِ  انو ر ،ت که 

  له خر تر از هکه هان بو ... 

 

 ،ککککککت رسی  ،ککککککک ت   گذاهکککککککم س هکان لتظه  ر با هککککککمت 

خییل زیا ی باز هکککککککککککککم. تلو تلو خور ن به شقب س برخور د با 

 ی  از صنمه ها، حوا  هکه را لرت کر . 
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ی افککککا  س خو د بکککه دور کیفم بکککا صکککککککککککککککککمای بلنکککمی ر  سی زمت 

 نصِه نیکه ای رسی صنمه کا همد. 

 

قا   ر را احاده کر   بو ،  با تعجب به قامت اس که تکاد 

 ن ا  کر د. 

 

ی بر اهت:    راز خم هم س کیفم را از رسی زمت 

 

 ک خدریمح

 

 ،ککککم را پشکککت تایه گا  صکککنمه گذاهککککم س به ،کککخم  پایم را 

 د: از پشِت پایه ی آن جما کر 

 

 ک م ارد... 
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بنککم کیفم را رسی  ،ککککککککککککککککم انککماخککت س اس  ا از جککایش تکککان 

 خور : 

 ک خوبی لییلح

 

 ی تکان  ا د سره ،کت ا،کا  برگشکم.   

 

مشکککککککککککغو  حر  ز ن با مر ی ،کککککککککککت که نز یاش نشکککککککککککسککککککککککککه 

 ا،ت. 

 

سن اتاق،   ،کم را رسی  ،ک ت   گذاهکم س با اهار  ای به بت 

  ر را یم بنمد. 

 

 که  ،کم را رسی آرنجم یم کشم: 

 ک فار کنم زخم هم ... 
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  جایش یم ایسکم س  ،کم را یم گت  : 

 اد... ک معذرت یم خو 

 

ی مانکدیم جما  لبخنمی یم زنم س به آرایم  ،ککککککتش را از آ،کککککککت 

جکککه قطر  ای نکککامفهود بر رسی یم کنم ککککه هککککان لتظکککه مکو 

ی اد یم هود.   مانکوی خاکست 

 

 ان شت اهار  اد را رسی آن قطر  یم کشم:  

 

 ک این  یهح

 

د که مکوجه اش یم هود.    د را با  یم آسرد تا جوا  ب ت 

 

 اغذی، مشکککککککککککککککغو  پاک کر ِن    از  ،کککککککککککککککککا با حجم شظیا

 گوهه ای از ل شابی اش هم  ا،ت. 
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 تصا   کر یمحک 

 

آ  یم رس :   سار  حیاط  ا گا  یم هو  س نز یش هت 

 ک نه خدرم... 

 

 کیفم را رسی ،نِگ نز یش باغ ه یم گذارد: 

 

 ک  ار  خون میا ، فار کنم بخیه یم خوا ا 

 

  رحاه که رسی ،ککککککککککنگ های به ،کککککککککککتش خم یم هککککککککککود س اس 

  یم  هم  هکان نز ی  یم نشینم، یم لر،م: 
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 ک خو  گذهتح

 

 ،کککککککککککککککم را با آ  یم هککککککککککککککدیم س به ،کککککککککککککککت موهایش یم رسد. 

 قسکت های بلنم موهایش را کنار یم زنم: 

 

 ک فار کنم بایم بریم بیکار،کان.... 

 

ی  ،کککککککککککککککککا   اغذی را  رسن   ش را با  یم گت   س هکان حت 

  ر  ،تش یم انماز : پ ،تیش 

 

 ک برای  ،ت تو یا    منح

 

ی   کیه اس س خو د بککه خو د را کنککار یم کشکککککککککککککککم س بککا بر اهکککککککککککککککت 

 ،کت  ر خرسج حرکت یم کنم: 
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 ک معلومه برای هکاا 

 

  ،تش را به حفاظ نز یش باغ ه یم گت  : 

 

 ک خدرما 

 

 اخا یم کنم: 

 

 ک  تون گیا مت  ح
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از کر   س با  ،کککم  که به ،کککککم  ر توج  به ،کککوالم نا کنم 

 ا،ت، خوا،کار کیفش  هم: 
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.. ک ،ن ینه اسن    خت 

 

 ،ککککککککککککککککم را بکککه زیکککب کیفش یم ر،کککککککککککککککککانم ککککه حجم شظیا از 

سن ز   ا،ت:    اغذهای بت 

 

 ک تصا   کر ی نهح

 

ی پارکینگ را یم گت  :   لبه ی  ر آهنت 

 ک خدرم می م... 

 

کت اس بنم کیفش را رسی  سهکککککککککککککککم یم انمازد س قمیم به ،ککککککککککککککک

 بر اهکه: 

 

 ک مشخصه که  ه قمر خدریما 
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ی  ن ذاهکه اد که زاندیش خم یم  قمد بعمی را  ام  رسی زمت 

 هو  س ب شت  سزنش رسی هانه اد یم افکم. 

 

هکان لتظه مکوجه ی خرسج ن هبان از  انیاسککککککککن کو اش 

 یم هود. 

 

  ،ِت اس را یم گت  : 

 ک خدریم آقاح

 

ی یم برد تا بکوانم   ن اهش کنم.  د را پایت 

 لبخنمی یم زنم: 

 

 ...  ک یه ملت رس ن ران کر ی  خت 

 

ِد 
َ
توج  بکککککه حرفش نا کنم س از ن هبکککککان یم خواهم تکککککا  

ی هکراهم بیایم.   ماهت 
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اس را رسی صککککنمه جلو یم گذار  س صککککنمه را  ام  صککککا  یم 

 کنم تا اس راحت  راز باشم. 

 

 کیه هر سمان را شقب یم گذارد: 

 

بیکار،کککانا تو یه ب ه  اری،    بایم یم رفم  ککککککککککککککککک به جای  ا گا

 ا حماقل فار پ ت باش
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ی را بکککککه را  یم انکککککمازد س اس  سرکککککار  حجم شظیا از  مکککککاهکککککککککککککککت 

  ،ککا   اغذی را به ل شابی اش یم  سبانم: 

 

 ک تو منکظرد بو ی، گفکم نانه بت  ا 
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 به ترافیش همیم خیابان ن ا  کر د: 

 

 تر  بخما... ،مح ، مم  هکا مهم ک م ه ب ه اد که بت  

 

 رخانم س با  ،ککککا   اغذی  ر  ،کککم  د را به ،کککتش یم 

 کنار  ی گوهش را پاک یم کنم: 

 

 ک  ه قمد خون ریزی  اری... 

 

  ،کم را که بوق یم گذارد، غرغر یم کنم: 

 ک صمای اسن لعنم  رس  ر نیارا 

 

با  شککککککککککم غر  ای که حواله اش کر   اد،  ش را به ،ککککککککککت 

  ی ر بریم گر انم: 
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 ک یه ذر  خون میا ا 

 

ین پایم را رسی  پما  گاز یم فشکککککککککارد س با  کش مدرایلم نز یات 

 بیکار،کان را لیما یم کنم. 

 

  " بکککااجککاز  ای" از کنککارد 
ی  کت  برایم  ی تککککان  ا  س بکککا گفت 

ی صککککککککنمه نز یش یم  ی اس را رسی اسلت  گذهککککککککت. کیه ،ککککککککن ت 

 گذارد. 

 

ک  کر   س درافم را با یش  ،کککککت جموهای ریخکه هکککککم   ر ا

 با ،خم  خییل زیا ی میاِن گت   اد جا یم  هم. 

 

 تا ر،یمن به اتاق س حسا  ککا  های آن، فق   سییمد. 

 

پالکدیم را هم رسی  ،کککککککککه صککککککککنمه یم انمازد س بطری آبی که 

د.   رسی یخ ا  ا،ت را به  ،ت یم گت 
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  کنم. رمای که  ،کم را  م یمخنکای  یوار  ی بطری، گ

 

 347#پارت

 

 

 

صکککککنمه  وبی را شقب یم کشکککککم س تقریبا خو د را رسیش سلو 

 به معم  اد فشکککککار آسر   ا،کککککت س صکککککماهای 
ر
یم کنم. گشکککککن 

 مخکلقی به گوهم یم ر،یم. 

 

 به  شم های بسکه اس ن ا  یم کنم. 

 

د سصکککل هکککم  به اس س   اه هکککمِن آبی که سار  متفظه ی 
ُ ِ

 پ ،تی  یم هو . 
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 هم با ختی تصکککککککککککککککا     ام     ش را 
بانم لی ی کر   انم.  کت 

ی کر .   اس، مرا  ام  راج  به این مس له مطکت 

 

خو د را جلوتر یم کشکککککککککککککککم تا  ،کککککککککککککککت هایم را لبه تخت تایه 

نود، مکوجه بمهم. صکککککککمای زنگ مدرایل ناآهکککککککنابی که یم هککککککک

صککفته رسهککمی که از جیِب پالکوی مر انه اش به  شکککم یم 

 خور ، یم هود. 

 

کککه را از حصکککککککککککککککککار بنککمیککش کو ککش جی ش، جککما یم کنم س    

سن یم آسرد.   مدرایلش را از جی ش بت 

 

 ناد شرهیا تنها مرا یا  پ ی لرس س هیطانش یم انماز . 

 ک الو... 

 

 : صمای جیغ  ار س پ انه اش را یم هنود

 ک هکاح
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سن  از جا بلنم یم هککککود س صککککنمه را شقب یم فر،کککککم تا به بت 

 اتاق برسد. 

 

 اتاق را تا نیکه ن ه یم  ارد:  ر  

، نا تونه حر  بزنها   ک پمرت ا ن جابی 

 

 نم نق  یم کنم: 

 

ح امشب تولم  منها کجا،تح   ک یعمی چی

 

 ر را  ام  یم بنمد س به ،کککککت صککککنمه های زر  رس به رسبی 

 رسد: یم 

 

ح  ک خونه ی پمررزرگم 
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 348#پارت

 

 

، زران  رازی یم کنم:   با بمِقلق 

 وای منو بمز ی که خونکونو یم خوایح ها یم خک به تو 

 

 رسی صنمه ،فت س ،خت پ ،تی  یم نشینم: 

 ک م شه گو ر رس بمی به پمررزرگتح

 

صککککککمای  کرنگ پمررزرگش را یم هککککککنود که  ر خوا،ککککککت پیس 

  ا ن مدرایل را یم کنم. 

 

هوسی یم کشکککککککم س هکان لتظه پشکککککککت گو ر صکککککککمای جیغ س 

 گریه اش  ر یم آیم: 
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ن ستا نانه براد موتور نا خوا  بخر ح نکیا  بابا  کککککککککککککککک می ه

 نهح

 

ا فق  پمرش را برای لو  یم خواهما   لعنم  مالیاب 

 ک ، د... 

 

 یل را به ،کت گوش   ی رد یم فر،کم: مدرا

ی، خدریمح  ک ، د آقای امت 

 

صکککمای  نم ب ه را به خوبی یم هکککجیمد. هکشکککان جیغ س  ا  

 یم کر نم. 

 

سقت گوهکک ش رس افکا  ح فرها  هیچ  کککککککککککککککککک ،کک د خانم. اتفاس  

  ،ت ک  نکیم ا 
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 یم کنم س از جا بلنم یم هکککککککککککککککود تا به  نبا  غذابی برای 
مام 

 باهم: خو د 

 

 ک لییل هایبا هسکم، هککار... 

 

 میاِن حرفم یم لر : 

 ک امرسز با هکا جلسه  ا گا   اهت،  ر،کهح

 

د.   از لر،کار  اش مغاز  یا بوفه را یم گت 

 ن تا با هم توی  ا گا  باهیم. ایشون نر،یمک بله؛ سه 

 

 ،ککککککککککککککککم را  رسن جیب مانکدیم یم برد س  نباِ  کیه لولم یم 

 گر د. 

 

 جو ش را حیس نا کنم، آ  از نها د بلنم یم هو . سقم  س  
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ی هم ح صمای لیجر بیکار،کان رس یم هنودح ی  ک  ت 

 

 مست  رفکه را بریم گر د: 

 

ی  تصا   کر ن...  ک ن ران نباهیم، ان ار اقای امت 

 

 سار  اتاق یم هود س ،یع یم کنم تا آرامت  حر  بزنم: 

 ک فق   نمتا بخیه به  هون ز ن... 

 

کیفم را هنوز  ام  برنماهکککککککککککککه اد که  ،کککککککککککککه اش به تایه گا  

 صنمه گت  یم کنم س با خو د یم کشم. 

 

صکککمای کشکککیم  هکککمِن پایه های صکککنمه، ن اهم را به ،ککککت 

 اس یم  رخانم. 
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ی یم هکککککود، کیفم را با  ز ا بسککککککه بو ن  شکککککم هایش که مطکت 

 احکیاط رسی  سهم یم انمازد. 

 

 ک آ ر ح

 

ی   هانه س گوهم یم  سبانم: گو ر را بت 

 

 ک  زد ن ست، نو  تون رس تنها بذاریم، من هسکم... 

 

   فه یم لر،م: 

ککککککککککک هکا ا ر  رس بمین. پ د جز من ک  رس نمار ، قطعا یه 

 نا گت  ا  غریبه جای پمرش رس 

 

 میانه ی را  یم ایسکم. غریبهح جالب ا،تا 
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ی، امشکککب تولم نو  ی هککککا،کککت، ا ن اگر  نو  ککککککککککککککککککک آقای امت 

سع م شککه. یم  سنم  تون رس تنها بذارین، قطعا گریه زاریش  ر

د؛ اما شرهیا هم ک  رس نمار ا   جای هکا رس قطعا نا گت 

 

 349#پارت

 

 

سن یم زنم   از ن هبابی از متوده ی بیکار،ککککککککککککککککان بت 
 
س مجم ا

د.  هم، ا ر  مغاز   را یم گت 
 س ر،کورابی

 

، اما حیس یم کنم؛ اس ل شکککنهاِ  غذاهای بیکار،کککان را یم  هم 

 تکاد غذاهای بیکار،کان، بوی الال یم  هنم. 
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به جای ر،کککککککککککککککوران، فسککککککککککککککت فو ی ای  ر هکان نز ی  لیما 

ای مخصکککککو  کو  ، ی  کر د س ترجیح  ا د تا خو د را با لیت 

  گرد کنم. 

 

ای مخلوِط من  ی بوی خوِ  ف فل    هکککککککککککم  ب شکککککککککککت  از لیت 

 بو . 

ی ن هککککککم   ر پشککککککت آن س،ککککککو،ککککککه ی خور ن بنمری های سیت 

یخ ا  های هکککککک شککککککه ای، باشث مانمن دو نیم  ر  فسککککککت 

 فو ی هم. 

 

ی یم فر،ککککککککککککککککم س اس ختی آمککمِن ی  از  آ ر  را برای پککمر امت 

ی را به من یم  هم.    س،کان امت 

 

نماهکککککککککککککم؛ اما این یعمی بایم  کماد  س،ککککککککککککتش را یم گفت، ختی

 زس تر به بیکار،کان برگر د. 
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 مست    
ر
با بی را به ،خم  یم گذارنم س با خر  نکای  کرن 

 از بیکار،کان را یم بینم. 

 

خانه ی بیکار،ککککان،  ر خوا،کککت غذا یم کنم  ی برای اس از آهکککتی

 س لر،کار زحکت آسر نش را یم کشم. 

 

 ر یم زنم س  ر را  ام  باز یم کنم. یم به  تقه آرا

 ک اسممیح

 

د س به ا س ن ا  یم کنم. رسی تخت با تعجب  د را با  یم گت 

 نشسکه س ز  ز   به حالِت خکیم  اد، تکاها گرد ا،ت. 

 ک بیماریح

 

 بالشت را تکابی یم  هم س  کرش را به آن یم  سبانم: 

 ک  نم  قیقه ای م شه. 
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که صکککککمای تقه ی  ر مرا  اش نر،کککککیم  اد  هنوز به  نم قمیم

مجم  به آن ،کککککت یم کشککککانم.  ،کککککم را  رسن جیبم یم برد 

،  ر اتاق را باز یم  س  ی مدرایلش را نشککککککککککککان یم  هم س هکان حت 

 کنم. 

 

 ک پمرتون تکا  گرفت... 

 

  ر قککا  کو ککِش  ر، بی بککه 
  یم  رخککانم س بککا  یککمن  خت 

ی بو  ان ار...  س،ت اس یم برد.  س،م  که یم گفکنم؛   هکت 

 لبخنم کو   یم زنم: 

 ک بفرماییم... 

 

  یم  لبا  های سرز ر به تن  ار  س شرق از 
ل شککککککککککککابی اش  رُ

 کنم. 

 

 ک خدریمح شرق کر یا 
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سن یم آسر :    ،ککا   اغذی ای از جی ش بت 

د کر ...   ک   تکرین بو د که شکو ختی

 

 350#پارت

 

 

د:   مدرایل را به ،کت اس یم گت 

ین... با پمر  ک بهت    تون تکا  ب ت 

 

 پالکدیم را به تن یم زنم س اس با اخم ن ا  یم کنم: 

 ک کجاح
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ی کو ش  لر،ککککککککککککککککار با ،ککککککککککککککک د کوتا ، ،کککککککککککککککیمی غذا را رسی مت 

پ ،کککککککککتی   سابسککککککککککه به تخت یم گذار  س من با اهککککککککککار  ای به 

،کککککککککککککککیمی غکککذا، کیفم را هم رسی  سهکککککککککککککککم یم انکککمازد س بعکککم از 

ی هکمن از سجو  مدرا یلم، ،کوئیچ به  ،کت، ،ککت  ر مکطت 

 حرکت یم کنم: 

 

 ه... ک برد یه   ل ش ما رد. هکا هم شایط جان کنارت

 

 لبخنمد را ب شت  ا امه یم  هم: 

 ک بابت امرسز س ر،ونمِن اسن مماری، خییل مکنونم. 

 

 نا گذارد حر  بزنم س  ر را یم بنمد. 

 برای هککاهان لیایم یم فر،کککم س ختی موفقیت آخرین لرسنم  

 اد را یم  هم. 
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ی همنم، آنقمر با ذسق س اهتیاق ا،ت که جمس   ،وار ماهت 

از پککککاهککککایم  اخککککل جو  یم افکککککم س بککککاشککککث  را ر  نار  ، ی 

ی یم هو .   برخور  متککم با  ر ماهت 

 

 شکککککم هایم را  ر  ا،کککککه یم  رخانم س از ایناه ک ککککک مرا ن ا  

 نا کنم، نفیس راحم  یم کشم. 

 

هکککککککککککککککنه های  ر جوی ا،کککککککککککککککت  ا از پابه مم  آ  انمب که  

 کفشم، تنها خ یس هم  انم. 

 

  ر را باز یم کنم س پشت فرمان یم نشینم. 

 

بککا صکککککککککککککککککمای زنککگ مدرککایلم، بککا بی حوا ، بککمسن ن ککا  بککه نککاِد 

ی را به  ی ماهکککککککککککت  نم ، جوابش را یم  هم س هکان حت  تکا  گت 

 را  یم انمازد. 
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 ک هاهانح

 

ی صککورتم یم آسرد س به نا هککنود، مدرایل را جلو صککمابی که 

 ایش ر ن ا  یم کنم: نک

 

 ک الو... 

 

اخم هایم با  یمِن نایم که هیچ جور  نبایم یا د باهکککککککککککککککم،  ر 

 هم یم رس . 

یش یم گم...   ک تتی

 

 لمی تر یم کنم: 

 ک هاهان بهت گفکهح

 

ی را به ،کککککککککککت  د س تا انکهای کو ه، ماهککککککککککت   نم  شقب یم گت 

 : شقب یم رانم
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یات،  ن ستا موفقیت زیا  هم  سر  ک مکنون بابت تتی

 

سن یم کشم:    به ،خم  ایرپا  را از میان  اهبور  بت 

ی رس از کو ه خارج  کککککککککککککککک  نم لتظه گو ر  ،تت،  ارد ماهت 

 یم کنم. 

 

ی ها، مجبور  فرمان را یم  رخانم س با ن ا  به شبور ماهکککککککککککککککت 

 یم هود تا صتی کنم. 

  س اد ح یس: 

 351#پارت

 

 

 ک الوح

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1107 of 2449 

  یم آیم: صمایش با انمب تاخت  

 

 ک حالت  طور ح

 

 با خلوت همِن خیابان، را  نکا به ،کت  پ را یم زنم: 

د...   ک امرسز خییل بهت 

 

صکککککمای بوق های پشکککککت هم را یم هکککککنود. ن ا  به صکککککفته 

گو ر یم انمازد، ما رد پشککککت خ  بو . هککککاهان  م مانم  تا 

 نم.  ل فامیل را ختی  ار ک

 

 ک ببخشیم مامانم پشت خطه... 

 

 فوت رها یم کنم:  را با نفسش 
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ا جریان  ککککککککککککککککک فق  خوا،ککم ب م که بمسن من هم خییل موفق 

 خا  توی زنمگیت نماهکم. 

 

 پشت  راش قرمز مکوقه یم هود: 

 

ککککککککککککککککک از کو کیم تا به ا ن، جز خا  ترین جریان های زنمگیم 

ی بو یا موفقیککت هی ایس سابسککککککککککککککککککه بککه هکککککککککککککککخص  ی ککه ا

 ن ستا 

 

 ... خماحافظی کر نکان، ناآراد ا،ت

 ناآراد تر از دپش قلمی که انکظارش را نماهت. 

 

هکککبیه به ختی  نابارسر بو نم به اس س نا آراد هکککمنم که نانم مرا 

 نخواهم... 

 ملکهبما 
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زیباتر از زمابی که آرزسی لکیس ان شکانش را  اهکم س شاهم 

 اس... تر از... قطعا شاهم تر از 

 

. لن ه پا ما رد هک شکککککککککککککه یش دور  بامز  ای، منکظرد ا،ککککککککککککککت

 انکخا  کر د.  مقابل  ری که حم  رنگ آن را من،

 

 ا رگیل قهو  ای رسهکککککککککککجش را به  نمان یم کشکککککککککککم تا ب شکککککککککککت  

 قاِ  گر ی صورتش هو . 

 

 352#پارت

 

 

ما رد هک شکککککککه یش جور مهررابی منکظرد ا،کککککککت، یش جوری 

ی که بیایم تا ابم سر  لش ل م بمهم تا   ارد  یر هکککککککککککککککو  س شت 

  الت را  س،ت  ارد. خیالم نباهم که س 
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بو،ککککککیمنش دو بی نشککککککم. بو،ککککککیم  هککککککمن را  س،ککککککت نمار ، 

 حم  از ،کت ممی که تو  ماه نا کنما 

 

 ککا ر را از رسی  ش بر یم  ار  س هکککککککککککککککلنککگ آ  را از میککاِن 

سن یم کشم.   باغ ه بت 

 

 ک بوی هکم میا ... هکم گر،نه... 

 

  ر را برایم باز یم کنم: 

 ک بابات هم میا ... 

 

 را هکرا  کیفم آسیزان یم کنم: کو پال

 ک مجبورد تتکل کنما 

 

  مپابی های رسفر ر را یم لوهم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1111 of 2449 

 ک مجبورد ب م بابا تا مامان ناراحت نشها 

 

 هانه اد را یم گت   س مجبور یم هود تا ن اهش کنم. 

 ک لییل   لا افکا یح   لا با منح 

 

سز  اش را لکیس یم ی فت   ن ت 
  ،کککککککتش را یم فشکککککککارد س ان شکککککککت 

 کنم: 

 ک من غل  کنم... 

 

 مست  ان شکانش به  س در  صورتم یم ر،م: 

 ک مباری باهه ما ر...  خت  ممی  ی ه... 

 

 که  ،کانش را یم بو،م. بی لطقی اد به اس زیا  ا،ت... 
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ی کککه خییل  م ا س را یم بینم، خییل  م حر  یم زنیم، از هکت 

 ب شعوری من ا،ت... 

 

 353#پارت

 

 

 ک گشنکه مامان

 

 های مامان  سز، شوض   هلبا
ر
ایم را با یش  ،ککت از خان 

ازی  س،ت  اهکمی اد  ر  یم کنم س تا حاکی همِن ،ا   هت 

 اتاق  سر  ی مجر یم یم مانم. 

 

ان کشککیم  انم، رسی تخم  که  مای باز بو ن لنجر  را به ج

  راز یم کشم. 
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 ر زمسکککککککککان  یوار نز یش لنجر  ی اتاقم، نم ز   یم هککککککککم س  

، لنجر  اتاقم  ر ب شت  مواق  باز ا،ت. به خا ی  در هکت 

 

 شککککککم هایم را یم بنمد س خوهککککککتا  از آن موزیش ،ککککککنم  که 

 ما رد شاهم ا،ت، بی به ها یش یم برد. 

 

.  مککککای توج  بککککه صککککککککککککککککککمای  ینککککگ  ینککککگ مدرککککایلم نککککمارد

 کککه از میککانککه ی لنجر  بککه  اخککل یم آمککم، مجبورد یم 
ر
 کرن 

 اشم. کر  تا لتا  را رسی خو د ب

 

احت یم  هم.    د را زیر یم برد س به خو د فرصت ا،ت 

 

 

 رصکککککم خوهکککککتالیم آنقمر زیا  ا،کککککت که اگر پمرد کنایه بزنم 

یکککا حم  مکککا ررزرا از قصککککککککککککککککککم بکککه خکککادر بو ِن  کککارس، مهککککابی 

 نانم، ناراحت نا هود.  شوتم 
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ی برای  ی که هککککککککککککیکا  ر  نم قمیم اد  ر حا  قصککککککککککککه گفت  هکت 

 کنم.   نازان ا،ت، کفایت یم

 

ی که هکککککککککککککاهان به خادر راحم  هکککککککککککککیکا به خانه اد نیامم،  هکت 

 خییل برایم ر ایت بخش ا،ت. 

 

ی ها، قمرت اس از هکه ب شت  ا،ت.  ی هکت   سه  ر بت 

 

  قمرت سجو  اس، ب شت  از هکه ا،تا 

 

یم توانم ببازد سقم  که زنگ خانه را ز نم س لیش با صککککککککککککورت 

س جعبه ی  خنمانش  ،ککککککککککه گل بزرا  ر آغوهکککککککککم گذاهکککککککککت

 به  ،کم  ا . 
ر
 بزرب
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، لتظه به لتظه های زنمگیم را ،وزن 
ر
ی ،ا ب ی  ر شت 

باخت 

 ،وزن یم کر . 

 

ان ار که خاکسکککت  ،کککی ار را رسی لو،کککت  ،ککککم بریز  س حیس  

 نانم. 

 

حسش نا کر د حم  سقم  که  ،ت خ  خدبش   ی ر اس را 

 را رسی  ارت پسکا  به رخم کشیم  بو . 

 

 354#پارت

 

 

، ناراحکم س خو ش را مشکککککککککککککککغو  نازان یم کر . از   بو  فهکیم

کککککککککککککشکوی  رفکار برا رش  لخور ا،ککککککککککککککت حم  اگر به شنوان پ ک

، برایم  ا س بفر،کم.   ناتمی
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 ک اسنقمر ن اش کن تا آ  هه... 

 

رسی تایه گا  صککککککنمه گذاهکککککککم س  ام  به ،کککککککتش  ،کککککککم را 

  رخیمد: 

 

ی موفقیت توی لر   که بهش گفکم، بعم اسلت 
سنم  کککککککککککککککککککککککککککککک هکوبی

 جمیم براد بفر،ت... 

 

 اهار  ای به گل های کنار  ،کم یم کنم: 

 ک اسنم جز موفقیت بو  ح

 

  ای رسی 
ی جعبککه را کنککار یم ذارد س خ  فر ی لوش هککای بت 

 متکدیات  اخل آن یم کشم: 

 

 ک فار نا کر د یا ش باهه... 
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ش  رسی مبل خم یم هککککککو  س  ،ککککککت زیر  کر س هککککککانه ی  خت 

 یم انماز : 

 

ابی رس یا ش یم مونه که بقیه یا هون ه یه   کککککککک هک ش
ی ی  ت 

 رفکه. 

 

 پلیک یم زنم: 

یاش  اسی بو .   ک براد هکون تتی

 

 به ،کت اتاقم قمد بر اهت: 

 ک مفت باهه کوفت باهه  ی ه... 

 

صکککککککککورت بی حالکم یم زنم س با اخم های  رهکم  شکککککککککک  به 

 مواجه یم هو . 
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  ای کیه را  د را به ،کککت جعبه بریم گر انم س ،کک ر نقر 

 لکیس یم کنم. 

 

آنقکککمر لولکککمار ا،کککککککککککککککککت ککککه این کیه س کفش را برایم بخر ح 

 هنوز ا،کو یوی ک شش را  نیوفکا  ، لو  حرامم یم کنمح

 

 355#پارت

 

 

 

لوزخنمی یم زنم س به رنگ زیبای کیه که تشکککککککایل هکککککککم  از 

 های یت های قهو  ای س بژ  ار ، ن ا  یم کنم. 

 

را  جکککککمیکککککمی ککککککه ختی موفقیتش گفککککککه بو  بعکککککم لرسنکککککم  ی

 بشنو ، این ،ت  رد اصل را برایم یم خر ا 
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 بعم جمابی هم فارش را نا کر د که یا ش باهما 
 حم 

 

ی این مر  از خیالم  ی رفکه ا،کککککککککت؛ اما  اش تکاد کنم، این فانت 

 اد را... 
ر
 های  ل سک 

 

با صککککمای  ای ،ککککاز، از جا بلنم یم هککککود س به آن ،کککککت یم 

 رسد. 

 

یمی ای که ی  ار مقمار  ی به  ای ا ککککککککافه یم کنم س از هککککککککت   ت 

هاهان خریم  ا،ت، رسلت ها را برای هیکا س لقکه ای ها را 

ی یم کنم.   برای خو د،  ،ت  ت 

 

هکککای گکککل را بریم  ارد س بکککا ب تکلیقی آن هکککا را رسی  هکککککککککککککککککاخکککه

 ،ینش ظرفشوبی یم گذارد. ایم  ای راج  به آن ها نمارد. 

 

ح  ک یم خوای پیس بفر،م 
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  ،ت به ،ینه هم  س به یخ ا  تایه یم  هم: 

 

دا   ک اگه نا خوای ش من بتی

 

  پ  پ ن اهش یم کنم س اس با  هان ک ی ای یم لر،م: 

 ک رسزت رس ،اختح

 

 هانه ای با  یم انمازد س رسی قوری خم یم هود: 

ککککککککککککککککک نه. ب شککت  ناراحکم تا خوهککتا .  س،ککت  اهکککم که یا ش 

 نباهه. 

 

 

ی ر یخ ا  را باز یم می که به ،کتش گرفکم  کنم س جعبه هت 

 را  رسن یخ ا  یم گذار : 
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 ک تو  یوسنه ایا  س،ت  اهم  یا ش نباهه تو رسح

 

با  یمن اخم هایم، مقماری آ  بطری آ  را   یم کشکککککم س 

سن یم ریز .   از کنار  ی  هانش بت 

 

 ک به تو س هاهان  ه جوری بفهکونم که اینکارس نانیمح

 

 356#پارت

 

 

 طری را زیر فشار آ  یم گت  : ب   

 ک یم هورمش  ی ه... 

 

  س لیوان  ای را نز یش  ،کم یم گذارد: 
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ح  ک امشب یم موبی

 

 : قسکم  از رسلت را گاز یم زنم 

 ک بکونمح

 

 هانه ای با  یم انمازد س  ای ،از را خاموش یم کنم: 

کککککککککککککککککککککککککککککک قرار  نازانو ل شکککککککککککککککم بذاری، مونمن خو ت رس یم خواد 

  یکارح

 

امه ی رسلت ها یم زنم س  ای را به  ،کککککککت یم  به خناخون 

 گت  . 

 

 ، ی کنککککاری یم نشکککککککککککککککینم س ز  ز   بککککه آن جعبککککه ی نفرت ان ت 

 قسکم  از نان خامه ای را به  هان یم برد. 

 

 فار هایم  ر پیس  بوی   رد همیه اش، گم هم  ا،ت. 
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ی  ی بو   که هککککککاد را تنها با هکت  ناهار ظهر آنقمر برایم ،ککککککن ت 

یمی ها     کنم.  هت 

 

  پ ،کککککتیش هکککککیکا تایم زیا ی  ر کنارد نا مانم س با بر 
ی اهکککککت 

یمی ها مرا با نازان تنها یم گذار .   لر هم  از میو  س هت 

 

 مپابی های خرگو ر  س،ت  اهکمی اد را یم لوهم س حوله 

 را رسی  د یم انمازد. 

 

، نکککککازان بیکککککمار   ر اتکککککاق را خییل آراد یم بینکککککمد تکککککا یکککککش سقم 

 . نشو  

 

سن یم     تلدیزیون را از زیر تپه ی لبا  هایم بت 
کشکککککککککم س کنت 

 با رسهن کر ن آن، فضا تاریش خانه،  ا نور ار تر یم هو . 
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 اد متمن آرامشکککککم یم هککککککو  س باپاهابی که رسی 
ر
مبل هک شکککککک 

ی گذاهکه اد، خو د را به َبزد هبانه اد  شوت یم کنم.   مت 

 

را از قسککککت تشکککارهای تایپ هکککم  س قلب های  یم  هکککم  

 ،فیم لیامش پاک یم کنم. 

 

کککشکو جان" اصکککک   ،ککککت  لم نا رس  ت ا ب دیم" مکنونم پ ک

 ،ککککککککککککککککت  لم را بککه  ری، خو د نا خواهم کککه " مکنونش" 

 باهما ان ار  نبا  بهانه اد... 

 

 یم ندیسم س نقطه یم گذارد؛ اما ار،الش نخواهم کر . 

یمی میمیح قرار    از این به برایم لیامش آمم " بهم ب هکککککککککککککککت 

 "بعم یه  ا  ت هلدش هه هککارمن
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یمی لبخنم کو   همیمح حککا  ر خممکم، هت 
   یم زنم" بهت 

د کنیم یه ناهار خو  برای   هکککم، ختی
هم  شکککم. اس کککاع بهت 

 هکا س پاها کنار یم ذارد"

 

نم یم کنم. بی هککککککککککککککککش، اس تنها فر یسکککککککککککککککت که  این ی  را ،کککککککککککککککِ

 ا،ت   به جانم نا ریز . 

 

ی ه زنگ هکککککیکا ک ی بزنم؛ بنم  لم پار  یم هکککککو ، نانم نازان  ت 

 هم  ا،تا 

د را ب ت  ، یم تر،کککککککککککککککم، ب بی   مککککا رد آمککککم   پککککمرد کککککه ختی

 باهم... 

 این ها هکه هان لر از ا،ت   هستنم... 

 

د س لیاد بعمی اس  ماگ لر هکککککم  از  ای را میان  ،ککککککم یم گت 

ی یم زنم.   را تنها ،ت 
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یش بقیه ب ه ها را هم جو  ا ا  یم  هم س هککباه تلوزیون ر تتی

  ه یم  ارد. رسی فیلم ،ینکابی ای ن

* 

 

 357#پارت

 

 

یمی بسنم  کر د.   برای بقیه تنها به خریم یش جعبه هت 

 

از پاهکککککککککککککا س مینا قو  گرفکم که ناهار را به ر،کککککککککککککککوران نز یش  

 فت  نرسیم س به جایش  اش فسکککککککککککککت فو ی ای که آهکککککککککککککنای 

یست، برسیم.   امت 

 

از کنککککار لر   ی کنککککار رفکککککه ی وش س بش هککککا هکککککان میککککان خ

 ق پاها، اس را  یم  یمد. لنجر  ی اتا
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 کمانش را  رسن هکککککککککککا  بلنم مشککککککککککک  ای یم گذاهکککککککککککت که 

 راننم  اش هکان زِن به قوه شرس  بو ا 

 

ی انماخکم؛ سه اس زرن ت   با شقب گر  کر ِن پاها، لر   را پایت 

 از این جریان ها، مکوجه اد یم هو . 

 

 مت   ک ش...  ار ک  

 

 بریم  ارد: شینکم را از رسی  شم هایم 

 ک برای ا،کو یوح

 

 صنمل ش را شقب یم کشم: 

سن... زس  باهیم...   ک ب ه ها جک  کنیم از اتاق من بریم بت 

 

یمی را از میاِن بقیه بریم  ار  س آن ها مجبور  مینا جعبه هککککککککککککت 

 یم کنم تا به  نبالش بیاینم. 
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 صنمل ش  را یم  رخانم: 

 

 هوالیکای هخیص  ار ا ک نز یش شرس،یه اسن  خت   ،ت. 

 

ابرسهککایم از فرط تعجککب بککا  یم رس . این ی  هیچ جور   ر 

م نا رس . 
َ
ک
 
 ک

 

ی آ یم اسمم   اش  ارسا از  ارس  کککککککککککککککککککککککککککککک براد تعجبیه که هک ت 

ش توی تهران ریخکه اصکککک  تهران به  ری، ک ش خو ش  بهت 

 منب  ا،کو یوی فیلم س شرس،یها 

 

 مپیوتر را بزنم: یم هو  تا   که ی رسهن همِن  ا مخ

ککککککککککک منم بهش گفکم اینا مشاوکن بعما ب  م   ت نیارن؛ اما 

 ...  اسن احکم ا ن فار لوله ب شت 

 

  سرار   ب به کو ه یم کشم: 
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 ک خییل هم با  ارس شیاقها 

 

 از پشت، مانکدیم را یم کشم: 

 

یکیت اسنابی یا ککککککککککککککککککککککککک بیا برس    ارت ب ه... ا ن ن ران  صککککککککککک

 ش میا حب بی که بعما   

 

 358#پارت

 

 

ی را  ام   سر یم زنم س به ،کت  ر اتاق یم رسد:   مت 

 ک فار اینم که  ه قمر  ار براش شزیز ... 

 

 لبخنم کو   یم زنم: 
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ی قو   ا د.   ک ناهار جابی نری ها، به امت 

 

سن برسد.   ی تکان یم  هم س با  ،کککتش اهکککار  یم زنم که بت 

  ام  باز یم کنم.  پ  پ ن اهش یم کنم س  ر را  

 

ی ،یاچ، توجه اد را جلب یم کنم.   س    سر مت 
 تجک  ب شت 

 

یمی  د س با شقب کشکککککیمنش، جعبه هکککککت  هکککککانه ی مینا را یم گت 

 میاِن  ،تش کا یم هو : 

 ک شه شه ... 

 

ی ،یاچ با تعجب یم لر،م:   با ن ا  به مت 

 ک جریان  یهح

 

 کم یم گت  :  ،تش را به ،ک  اغذ مقوابی  ر 
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برای هکککا،ککت خانم هککایبا... تیپاکیس گفت اس  بر    د  ککککککککککککککککک

 خونکون؛ اما نبو یم اسر   اینجا... 

 

  ،م  رسی برا گل های رز یم کشم: 

 ک اسپیس، یعمی  ار کیهح

 

 اغذ مقوابی را باز یم کنم س با  یمن ناِد اس، خنم  اد یم گت  . 

 و . خنم  ای که به لوزخنم خکم یم ه

 

 انمازد.  اغذمقوابی را  رسن جیبم ن ا  به بقیه ب ه ها یم

 یم فر،کم: 

 ک یایکون اینو بر ار  برای خو ش... 

 

 359#پارت
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،کککیاچ که نز یش ترین آ د به هکککاخه گل ها،کککت،  نگ یم 

 انماز  س حجم زیا ی از رزها را  ر آغوش یم کشم. 

 

 د. سار  اتاقم یم هود س به ،کت لنجر  اتاق یم رس 

 

ی خم هکککککککم  لنجر  را باز یم کنم س   ر حاه که به ،کککککککککت پایت 

 اد به  ر باز ا،کو یو ن ا  یم انمازد. 

 

ی هککککککککاهان  ر هکان نز ی  پاری هککککککککم  ا،ککککککککت س از  ر  ماهککککککککت 

نیکه باز  صکککککککنمسق، یم توانم  ،ککککککککه ی  کمان مشککککککک  اش را 

 ببینم. 

 

لر   را پشکککت  ،کککت گت   ی لنجر  یم انمازد س به  یوار تایه 

 یم  هم. 
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جوان س زیا ی  خوش لوش را یم بینم که باکیس نقر  ای  خت 

ی را به  ،ت  ار  س به ،کت ماهیجش یم رس  س پشت   سررت 

  ش،  ارس از ا،کو یو خارج یم هو . 

 

لرسژککور نور را زیر بغل یم زنم س  ر حاه که  لیم را  ر قفل  

 ماز .  ر فرس یم بر ،  سرار  به  اخل ا،کو یو ن ا  یم ان

 

را به هککککککاهان یم ،ککککککتی ؛ اما ان ار قرار  ب شککککککت  مواق  ا،کککککککو یو 

 ا،ت، باهم برسنم. 

 

مکوجکه خرسج هککککککککککککککککاهککان از پککارکینکگ یم هکککککککککککککککود.  ککمانش را 

، آن را  اخل  ی سن یم کشکککککککککککم س با ،کککککککککککوار هکککککککککککمن  ر ماهکککککککککککت  بت 

 پارکینگ یم گذار . 

 

لنجر  را یم بنمد س صکککککککککککککککنمه اد را شقب یم کشکککککککککککککککم تا   ار 

 خو د برسد. 
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د نا کر ، آن قمر زمان ناهار، زس  یم  ر،کککککککککم که اگر مینا ختی

یمی  ا نم به آن ها را فراموش یم کر د.   هت 

 

بقیه که به ناهار یم رسنم، با خر  رئ یس اجاز  خرسج از  فت  

 را هم به ما یم  هم. 

 

ی به ،کت  ی یم هدیم س با لر،یمِن آ ر  از امت  ،وار ماهت 

 هکان فست فو ی یم رسیم. 

 

نارا ی ،کککککککککککککککت، مز  لرابی نا کنم س مینا که از سجو  پاهکککککککککککککککا 

 ب شت   گرد گو ر یم هو . 

 

 ک ختی  ار ح

 

 360#پارت
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  د را به ،کتش یم  رخانم: 

 ک بح

 

 پاها که  ،تش را رسی زاندیش یم کشم: 

 ک  ارس... 

 

از آیینه، ن ا  به مینا یم انمازد، هنمزفری به گوش  ار  س 

  ست. مکوجه حر  هایکان ن

 

 ختی  ا  ا ک هاهان بهش 

 

 مدرایلش را میاِن  ،تش یم  رخانم: 
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ککککککککککککککککککککککک  یشکککککککب گفت بعم این مرا،ککککککککش میا  تهران یه مهکوبی 

 کو یش یم گت  . 

 

 لوزخنمد را یم بینم،  یمی به بیمی اش یم  هم: 

 ک اسن  هر  خبیث برای  یهح

 

هکککانه ای با  یم انمازد س با صکککمای نشکککان ر سیز، راهنکا  پ 

  زنم: را یم

 

اه یم خوا  ثابت کنه بعم جماییکون، هنوز براش ککککککککککک برای این

 ارزش  ارد س از ،اه نیوفکا د. ب شت  به خادر ما ررزرگه... 

 

 کککککه نز یکککش سرس ی 
ر
 د را جلو یم برد س بککککا  یککککمِن بتی بزرب

 ،ت، اهار  ای به آن ،کت یم زنم: 

 ک ر،یمیم... 
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 رخم س  ،کککککککم را  کررنمد را باز یم کنم س به ،کککککککت مینا یم 

 برایش تکان یم  هم تا مکوجه اد هو . 

 

هنوز به سرس ی فسکککککککککککککت فو ی نر،کککککککککککککیم  ایم که اس از آن جا 

سن یم آیم.   بت 

 

ت 
ُ
 ،ککت به جیب با هککلوار مر انه ی خ   ار،ککیا  که با ک

 بلنمش، ِ،ت ا،ت. 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 ک ، د... 

  ی برایم تکان یم  هم: 

ح  ک خوبی

 

  ای با مینا یم کنم.  هم س احوا  لر با پاها  ،ت یم 
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ی  با هم سار  فسکککککککککت فو ی یم هکککککککککدیم س اس با اهکککککککککار  ای به مت 

 نز یش صنمسق، ما را به آن ،کت یم بر . 

 

به صکککفته  یجیکاه که رسی  یوار نصکککب هکککم  ا،کککت، ن ا   

 یم کنم. مکوجه حضور اس  ر کنارد یم هود. 

 

 گوهه  شم ن ا  به صورتش یم انمازد. 

 

ا،ککککت س صککککورتش را پخکه تر نشککککان ب شککککت  هککککم   هایشریش 

 یم  هم. 

 

 ک  یهح

 لبخنم کو   یم زنم:  

... چی ل شنها  یم  ینح  ک هی ی

 

 به نکایش ر ن ا  یم کنم: 
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 ک شرهیا هرسقت میا  اینجا ،و، یس بنمری یم خور ... 

 

گرها ن ا  یم انمازد س مینا از پشککککککت  ، غرغر  به قیکت هکتی

 نمار ح "رش ،وخاری یم کنم که "  را م

 

فضککککککککککای خلوت فسککککککککککت فو ی س بوی ف فیل که از کناری به 

زیر بیمی اد یم ز ، مرا به س،و،ه یم انماخت تا  سرار  ف فل 

 بخورد. 

 

 361#پارت

 

 

 به ،کت آن  س بریم گر د: 

 ک چی یم خوری رئ یسح
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صکککککککککنمه اش را شقب یم کشکککککککککم س  اغذ لر  هکککککککککم  را با  یم 

 آسر : 

 ک  الزسن... 

 

،کت مینا یم  رخانم.  ،ت به ،ینه بمُشنق  یم  د را به 

 کنم: 

 

 ک مرش یم خوا،کم... 

 

 صنمه اش را جلوتر یم کشم س رسی منو خم یم هو : 

 ک ، ب زمیمی س تاکوی ما  ... 

 

 از ا،م های شجیب هان خنم  اد یم گت  . 

 

یم  انسکم مینا اهل فست فو ی ا،ت سر شت  از پاها   ر 

 یم آسر . 
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  الزسن برای قلبت خدرهحک پاها  

 

ی به ،کککککت   شککککم غر  ای به صککککورت خنمانم یم رس  س امت 

 گار،ون یم رس . 

 

رسی صککککنمه یم نشککککینم س زس تر از هکه ،ککککفارهککککات، ،کککک ب 

 زمیمی برایکان یم آسرنم. 

 

اس که کنارد یم نشککککینم، کنجکاسی  نبوِ  بانماژ  سر  ش را یم 

 کنم. 

 

 ک نبایم ب شت  بکونهح

 

را جک  یم کنککم س خو ش را جلو یم کشککککککککککککککککم تککا آرنا  ایشپککاهکک

ی ب ذار :    ،ت هایش را رسی مت 
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ی نبو  که...  ی  ک  ت 

 

ا  ی یارس رفم  ی نبو  سه تقریبا زیر ماهت  ی  ک  ت 

 

 بی اهکیت به کنایه ی پاها،  ش را به ،ککم یم  رخانم: 

ی از این پ   نشم ح  ک ختی

 

 362#پارت

 

 

ی از این پ   نشم ح  ک ختی

 

د:  ن مان نشسکه انم، یم گت  ی  ا  از  س پ ی که  ر نز ی  مت 

 ک پ   کیهح
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  ،ت هایش را  ر ،ینه جک  یم کنم: 

 ک انوش  رس می ما 

 

  مینا هم به ،کککککم بریم گر  .  هان باز یم کنم س ماجرای 

 صبح را لو یم  هم: 

 

ککککککککککککک امرسز صبح گل فر،کا  برای لییل جون... فار کنم نز یش 

 قرمزا  گل رز هاخه    تا 

 

 ککپ  ککپ ن ککاهش یم کنم س اس کککه مکوجکه ی  هککان لق  اش 

 هم  ا،ت،  ش را به ،کت  ی ر یم  رخانم. 

 

 ک گل فر،کا  ح

 هوسی یم کشم س  ،ت رسی هککم یم گذارد: 

 ک گشنم هم...  یر نار نح
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ی یم کشم تا  ام  صورتم را بینم:   نیم تنه اش را رسی مت 

  شها    مات  ر ک جمی گفتح این پ   بر 

 

ی قرار یم   که از کنار صککککککککککککککورتم رسی مت 
ر
،ککککککککککککککیمی زر  رنگ بزرب

ی اس یم هو .   گت  ، باشث شقب رفت 

 

کککککککککککککککککک از شایم ها اصکک  خوهککم نکیا ا هرسقت  رخوا،ککت برای 

 س الت یم  ا ن، ر  یم کر دا 

 

 ،یمی  سد کو ش جلوی پاها قرار یم گت  : 

 ک برد  ،کامو بشورد. 

 

ی بر رس صکککمای کشکککیمن صکککنمه اش  ، توجه  نم نفر را ی زمت 

 جلب یم کنم. 
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ی من س اس یم آسر :  ی از کنارد،  ش را بت 
 قبل گذهت 

 

ش  ،ککت فرها ... سقم  می م خوهککم نکیا  یعمی یه  ککککککککککککککککک بسککتی

ی ب شککت  از هککک شککه خور   س معرسفیت مزخرفشککون توی  ی  ت 

 فضای مجازیا 

 

 363#پارت

 

 

 

رکککککه ای بکککککه ککه مر  کنکککککارد یم زنکککککم س مینکککککا  را  را هم هککی

 یم کشم تا  ،ت هایش را بشدیم.  خو ش

 

 ف فلم را بریم  ارد س با لذت بوی لنت  را به هامه یم کشم. 

 ک فست فو ی  خییل بزرگیه... 
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، نان باگت را از س،  نصه یم کنم:   با  اقوی رس ،یمی

 

ا ن سکم که  ،ککو بشورمو این حرفاا  ی  ک من اهل این  ت 

 

ل یم
ُ
هایش را ،ککککککککککککبو،کککککککککککه    هم تا ،کککککککککککیمی را به ،ککککککککککککت اس ه

 بر ار . 

ح  ک اگه انوش ب شت  از اینا اذیتت کنه چی

 

د،   رحاه که  اهوی آسیزان هککم  از  هانم را با  ،ککت یم گت 

 جوابش را یم  هم: 

 

ی باری که تا  د  کککککککککککککککک می ن تا ،ه نشه بازی نشه. م شه ،ومت 

 مرا ککش یم خورد س به خادر شسل حرسی نا زنما 

 

ی ن ،کککککککککم را برای ب از یم کنم؛ اما اس زس تر، وهککککککککابه  ر ر اهککککککککت 

سن یم کشم:   بطری را از زیر  ،کم بت 
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 ک یه  قه به من گوش بم ا 

 

،انمسیککککچ نصه هم  اد را رسی ،یمی یم گذارد س به ،کت 

 اس یم  رخم: 

 

 ک حوا،م هست... خو د یم  سنم  یکار یم کنم... 

 

  ،م  رسی حجم ریش هایش یم کشم: 

 

ار نا هکککککمی  خت  طور لت پ  که اسنککککککککککککککککککککک تو اگه حوا،کککککت بو 

 خو ... 

 

 364#پارت
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آرنا ی  از  ،ت هایم را رسی لبه ی تایه گا  صنمه اد یم 

 گذارد: 

 

 ک قب  هم لت س پار همد، تهش یه هفکه خوابیمنه... 

 

ک نشککسکککه انم یم گت   س  ن اهش را از پشککت  د که آن  س پ ک

 با اخم یم لر،م: 

 

ح منکظر چی  ا،  ات ن ککش خور ن ههسم  که با ایکککک که چی

 نا گز ... 

 

سن افکا   از نانم را به  هان یم برد:   قسکم  از خیارهور بت 

 ک امرسز رس بی خیا  من هو... 

 

 لبم را یم گزد: 
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 ... ی آ د مها ن سکم که اینقمر  رگت  ممی  ک هک ت 

 

 ابرسهایش با  یم رس : 

ا   ک  س،ت  ارد، سقم  اینجوری م  ر

 

 از یم کنم: ر،انمسیککککچ را بفدیل  س 

ح  ک چی

 

 زرانم را رسی  نمان هایم یم کشم: 

 م شککم، یا د مت   که نبایم خو موبی حر  
کککککککککککککککککک سقم  شصککبابی

 منه، تهش مرگهح
ر
 بزنم. مندره حا  خو د بذار... زنمب

 

 ن اهش یم کنم: 

د...   ک مشکیل ن ست. بذاررکت 
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خیککالم یم   س  لککه ی آن  س کککه لیککما یم هکککککککککککککککو ، بککا خر  بی 

 د یم کنم. ش را با غذایش  گر هو  س خو 

 

 فضای ادرا  با شایس هابی از نوهابه دراچ هم  بو . 

 

یا د یم آمم که  ه قمر اس، نوهکککابه یم خور  س مرا حر  یم 

  ا . 

 

حم  آن ،ککککککبو،کککککه ای که مر  کنارد یم خور ، مرا غصکککککه  ار 

 یم کر ا 

 

ر   نان رسی
ُ
مقنعه اد را  با  ،ککککککککککککککککا   اغذی  ر  ،کککککککککککککککم، خ

ی  ی،  ر خوا،ککککککککت  یم ریزد س را ی از  پایت  ،ککککککککاکت هککککککککمِن امت 

 ،کبو،ه یم کنما 
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 شجیب ا،ت... 

این مزخر  بو نم، شجیب ا،کککککککککت. ناراحکم یم کنم، این َمن  

 احکق  که هنوز دعم اس را زیر زرانش  ار . 

 

 که با لبا   ارش ِ،ت هم  را رسی 
ر
گار،ون ،یمی قرمز رن 

ی یم گذار  س خم  فه س فدیل های یم هککککککککککو  تا ،ککککککککککیمی ا ککککککککککامت 

 ی را بر ار .  اغذ

 

ی آهنککگ  موزیککش رس  جککایش را بککه فککار  یم  هککم. از هکت 

 های  سر  جمیم ا،ت. 

 

،ککککبو،کککه اد را نصکککفه نیکه یم خورد، مینا زحکت باس  مانم  

 اش را یم کشم. 

 

 صنمه اد را شقب یم کشم تا به ،کت  ،تشوبی برسد. 
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ی هابی که رسی 
 یش لنجر  صککککککککنمه های راحم  نز به مشککککککککت 

شککککککککککسکککککککککککه انم، ن ا  یم کنم س با حفظ آ ر  اینجا،  ا ی ن

  فعه بعمی  ی ری برای خو د رقم یم زنم. 

 

سار   ،کککککککتشکککککککوبی یم هکککککککود س از کنار زبی که مشکککککککغو  تجمیم 

 آرایشش ا،ت با ن ا  به صورتش یم گذرد. 

 

آ  را هنوز باز نار   اد که صکککککککککککمای زنگ  مدرایلم را یم هکککککککککککت 

 هنود. 

ی جوا   ا ن س نما ن،  س    یم هود. اد پمرد، با  یمن ن  بت 

 

با قط  هکککککمِن تکا ، نفیس راحم  یم کشکککککم س هکککککت  آ  را باز 

 یم کنم. 

 

 365#پارت
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مقککماری از مککای  زر  را رسی که  ،ککککککککککککککککم یم ریزد کککه هکککان 

 لتظه،  سرار  مدرایلم زنگ یم خور . 

 

هککککککککککدیم س زیر  ،ککککککککککک ا  یم برد تا  با آرامش  ،ککککککککککت هایم را یم

 زس تر خشش هو . 

 

موهککای بککه هم ریخکککه اد را هم مرتککب یم کنم س بی توجککه بککه 

سن یم آیم.   زنگ مدرایلم از  ،تشوبی بت 

 

ی  از صنمه هابی که  ا با فاصله از  ،تشوبی به صورت 

سن یم کشککککککککم س رسی آن یم  نامرتب  یم  هککککککککم  ا،ککککککککت را بت 

 نشینم. 

 را جوا  یم  هم: با ماث تکا،ش 

 

 ک ، د... 
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 از صکککککککمای پمرد، هکهکه س  ا  س بی  ار به گوهکککککککم یم  ب
شکککککککت 

 ر،م. 

 ک صماتون رس نا هنود... 

 

ی مدرایلم ن ا  یم انمازد.   به آنت 

 

 ک الو لییل... 

 

مدرایل را به گوهم یم  سبانم س هکان لتظه صمای هیون 

 زبی را یم هنود که " مامان" گدیان، جیغ یم زنم. 

 

 ک رفم  خکم باباح

 

 نود: ایش را یم هبا تتخت  صم
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 ک یم توبی بیای خونه ما ررزراح

 

 اخا یم کنم: 

 ک چی هم  باباح

 

 ر حاه که از جا بلنم یم هککود، صککمای گرفکه اش به گوهککم 

 یم ر،م: 

 ک اتفاق خوبی نیوفکا  . ما ررزرگت... 

 

خو مان که یم هککککککککود، کیفم را از رسی صککککککککنمه اد  ی نز یش مت 

 بریم  ارد: 

 ک ُمر  ح

 

سن یم کشم س صمای خکم قرآن، زیپ جلوبی  ،وئیچ را از  بت 

ی یم کنم.   ب شت  مرا از بابت مرا آن زن، مطکت 

 ک هک شه ازش بمت یم اسمم... 
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 س جوابی بابت حر  آخرش، قط  
مدرایل را بی خماحافظی

 یم کنم. 

* 

 

 366#پارت

 

 

ی  اهککککککککککککککککم ککککه هککککه از آن ی  کر ن،  ت 
ختی  ،کککککککککککککککیع  ر مخقی

 کنم؛ اما خب....    اهتنما یم گفکنم؛ آبرس  اری

 

 ن ا  ها به من تغیت  کر   ا،ت. 

  شم ها... 

 حر  هایشان... 
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 بعم از اس، هبیه جکله ایست که غل  ام بی  ار . 
ی  هکه  ت 

 ان ار من هم بی اس، غل  هسکم. 

 

غل  ا ککککککککککککککککککاسی کککککه مککککاهر هککککا کر   انککککم س  دبش اخر  ر   

 هما خو هان کدریم  

 

 و د، خنم   ار بو . مش  لوهیمِن لوهاه ای که برای خ

مککا رد بککا آن گریککه زاری هککای  رسغیجش قطعککا بککازی ر قهککاری 

 خواهم هم. 

 

 یم گفکنم؛ مرا یاهوبی یم آیم... 

 این یاهو آممن را شجیب  س،ت  اهکم. 

 

 ریککککغ از این که بعم مرا آن زن، خواهرش، ب ه هایش، تتی 

 نم که خشش همنش، حکا بو . به ریشه ای یم ز 
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از دریم پککمرد، پککاهککککککککککککککککا را راد کر . ری گرفکنم مرخیصککککککککککککککک اجبکا

الکککککا،کککککککککککککککش کر د ککککه اجکککاز  نکککمهکککم، فارش را نا کر د ککککه 

 پمرد، خو ش را  رگت  کنما 

 

ساجکککب ا،ککککککککککککککککککت، بو ِن ممی کککککه ته   بککککا ی این خکککانوا   

 ا،ت؛  ون با اس از ساج کر د. 

 

های  ی ر برگذار یم هکککککککککم.  مرا،کککککککککا که خنم   ار تر از خکم

سقم  کککککه  ککککارس مدرککککایلش خککککاموش ا،ککککککککککککککککککت س خنککککم   ار بو  

ی لرساز برگشکه س از اس ختی نمار ا هاها  ن با اسلت 

 

ی که هکککککککککککککککاهان را  انماخکه ا،کککککککککککککککت،  به این جریان خاکسکککککککککککککککت 

 لوزخنم یم زنم. تر  به    داسس  ما ر   ارس انماخکه بو . 

 

به  نمان یم کشکککککککککککککککم س گر سبی که  رسن خرما جا  ا   انم را 

 لذت یم خورد.  ای   ار یمی را با 
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تنها آ ِد خوهتا  این جک  بایم باهم؛ اما هیچ حیس  جالمی 

 به حا  نزار لی  س هیکا نمارد... 

 

پمرد ان ار  کرش هککاسککه ا،ککت. یش رسز  لت  س  نم ،کاشکه 

ی هم  ا،ت.   غک ت 

 

 گذهتنم. مهکان ها، ی  ی  تسلیت یم گفکنم س از کنارد یم  

 ک اس اشت خدرهح

 

 ارد: ی جا کف ر یم گذلیوان  ای را رس 

 ک  را بم باههح

 

ی یم کشم:  ت مش  رن ش را پایت   یقه ت  ر

 ک مکنفرد از این لبا،ه... 
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 ی برای زبی کککککه تسکککککککککککککککلیکککت یم گدیککککم، تکککککان یم  هم س  ر 

 جوا  حر  هاهان، جلوتر یم رسد: 

 

نم  اقل... 
 
 ک بذار اینو ِبا

 

  کنم س از شسککککککککککیل نز یش پایش،  اقو را بریم ،ککککککککککت  راز یم

  ارد: 

ی س،   کککککککککک مامان توشم، پا هم  چی خریم ... فق  یه یاحست 

ت  م هست...   اسن ت  ر

 

 367#پارت

 

 

 

 ماری پار ه ای را  رسن بشقا  یم انمازد. 
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صکککککنمه کنار  شسکککککیل را یم  رخانم س بی توجه به  شکککککم غر   

 ای زن شکو، رسی آن یم نشینم: 

 

هکککانیس   رس که نرفکم  ر شو کککش شزا اسممدا اینم کککککککککککککککککک شرس 

 منه... 

لمی بککا  ککای تر یم کنم س  ی برای این رفککت س آمککِم آ د هککا 

 تکان یم  هم. 

 

اث ز  ح  ک  ارس  را نیوممح قیم ارث مت 

 

  ش را با  یم گت   با لوزخنم جوابم را یم  هم: 

 ک مامان بزرا ارِث  ارس رس  ا  ا 

 

 تعجب با  یم رس  س اس ا امه یم  هم: ابرسهایم از فرط 

 ا،کو یوی ک ش رس  ه جوری خریمح کر ی  ک فار 
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  ا خم یم هود تا راحت تر صمایش را بشنود: 

 ک مامان بزرا لولشو  ا ح

 

  ی تکان یم  هم: 

 

ککککککککککککککککککککککک اس  قصکککککککم  اهکککککککت اجار  کنه؛ اما سقم   یم مامان بزرا 

خریکککما بیکککای لولشکککککککککککککککو میکککم ، جکککای  ی کککه ای انکخکککا  کر  س 

ان قشککککککککککککککککن ی ، پشکککککککککککککککککککککککککات یم ریکز  از ایکن مکت    کور س بکبکیمی
ر
 

اش های ،ککککقه جذابیتش... آ د فق  یم خوا  سایسککککه به  ر 

ن ا  کنه. نورپر ازیش گفکمی ن سککت؛ اما نور ،ککقه تصککدیریه 

 س شایس شرس   سما هامون رسی ،قه یم  رخه... 

 

صککککککا  یم هککککککود س بی توجه به ن ا  های ادرا  به هککککککاهان، 

 از ، ب  ر  ،کم را تعار  یم کنم:  قسکم  
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ن موق  که من با  ارس از ساج مامان بزرا اس  کککککککککککککککککک خدره.... این

کر د،  اش  ا  کککون یم کر  تا  ارس تا  س نصکککککککککککککفه هکککککککککککککب 

   ار نر ... 

 

 368#پارت

 

 

 

د:   لبم را گاز یم گت 

 ک یم خواد غیبتش نانم... 

 

سن یم کشم:   مدرایلش را از جیب هلوار جیجش بت 

 ازظهر که لرساز  د  ،کککککم  انکخا  کر د تا ا ن گوهککککک شکککککککککککککککککککک 

 خاموهه... 

 

 به ،کون پشت  د تایه یم  هم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1164 of 2449 

 

، ش  د مرا،م م شه،  ،ت 
َ
کککککک اسن هک شه شا ت  ار  سقم   

  رگت   ارش بشه... 
 به هکه رس قط  کنه س ب شت 

 

ره ای به ل شابی اش یم کدرم:   با که  ،تش کی

 نمارد. ک هکار  شرس  رس هم 

 

ر  ،کم با بی خیاه هانه اد را با  یم انمازد س لو،ت ، ب  

 را  رسن لیوان  ای اس یم انمازد. 

 

به خادر اهکککککککککککککککار  های ما رد، مجبور یم هکککککککککککککککود تا پذیرابی از 

د. بعیصککککککککککککی هاهککککککککککککان از د قم ختی  مهکان ها را به شهم  ب ت 

 نماهتنما 

 

 ا حا   ارس را یم لر،یمنما حا  ب ه ی نماهکه مان
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ر
فت  اریکانا این مر د، فق  فضککککککککککککوِ  زنمب کککککککککککر اس ککککککککککککاع ل  ک

 ستنم.  ی ری ه

 

بککه خو د زحکککِت خوانککمِن یککش خ  از قرآن را هم نککما د. از 

ی س کنایه  سقم  که این زِن لت  را  یم  بو د، یش مشککککککککت توهت 

 نسیبم هم  بو ... 

 برای لی ،  ،ککا   اغذی یم برد تا  ا کنارش بجشینم. 

 

ا   ی ماهر ها،کککککککت که ،کککککککاکت س بی صکککککککما تنها شضکککککککو خانو  

 گریه یم کنم. 

 

کنم س به جایش، میل به آغوهککککککککککم ی را ر  یم   ،ککککککککککککا   اغذ

  ار . 

 ،ککککت هایم را باز یم کنم تا  ا خو د را مشککککغو  اس، نشککککان 

 بمهم. 
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 ک ببخشیم لییل جان.... 

 

 369#پارت

 

ی  لبخنمی به صککککککککککککورت خ یس  اهککککککککککککاش یم زنم س با  آ،کککککککککککککت 

 ر شکش را پاک یم کنم: لبا،م، ،یا  زی

 

منم ...   ک  هکنت  ر

 

را رسی گونه ه هکککککککککککککم  میاِن مشکککککککککککککتش  ،کککککککککککککککا   اغذی م ال

 هایش یم کشم: 

 

ککککککککک تاز  ایران اسمم  بو دا فار نا کر د، اینقمر زس  تنهامون 

 بذار ... 
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هیچ جکله ای یا حم   لکه کو   رسی زرانم نا  رخم تا 

 بمهم. اظهار تت،فم را به هر دریق  نشان 

 

 ان شکان  ،کم را از رسی ا،تیصا  یم فشارد: 

 ... ک مکا،فم لی  

 

 از میاِن ها  افکا   بر رسی صورتش، ن اهم یم کنم: 

 

اد قائل همی س با تکاد ناراحکیات، حرمت  کککککککککککککک مکنون که احت 

 ...  ن ه  اهم 

 

 رسی  ،کانش را لکیس یم کنم: 

 

این  ککککککککک به خادر ما رد س هکاها اسممد، سگرنه حیس خا  به

 اتفاق نماردا 
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  ی را تکان یم  هم: 

 ک یم  سنم شزیزد. 

 

د،  ها به ،کککت سرس ی خانه مای با صکک جیغ شکه ی بزرگت 

 یم  رخم. 

 

ی نشککککککککککککککککککم  اد ککککه   پلیک یم زنم س هنوز  کککام  از جکککایم نیم خت 

صکککمای گریه ی بلنم، شکه  سمم هم به این ماجرا مکصکککل یم 

 هو . 

 

هکککککککککککککککو  س به ،ککککککککککککککککت سرس ی ما رد با تر  از جایش بلنم یم 

 پذیرابی یم رس . 

 

س لی  هم پشککککککت  د را  یم گ  ع به ت   س مابق  مهکان ها،  ر

 لچ لچ یم کننم. 
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 ک تقصت  هکون  خت   شفریکه ی توشه... 

 

 370#پارت

 

 

گوش هایم ،کککوت یم کشکککم. به قمد هایم  شت یم بخشکککم 

د.   را ب ت 
  ب شت 

ی لفظی  تا جلوی  رگت 

 

سرس ی راهرس یم بینم، جیغ یم کشککککککککنم س ی  از آن مرا که  ر 

هم. هیاهوی بعمی را، را  یم ها با  ،کککککککککککککککت مرا نشکککککککککککککککان یم  

 انماز . 

 

کککککککککککککک   حر  س جوش  د ِق  ارس از زن دِجنب ش رس خور  که 

 اینطور هم، سگرنه ماماِن من، ،الم بو  که... 

 

 قمد از قمد برنا  ارد. به تکاهای ر،وای شان یم نشینم. 
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تکاهکککابی که ن ارگرهایش بیس ناجوان مر انه، جای ما رهکککان 

 . را لر خواهنم کر  

 

 صنمه را شقب یم کشم. 

 

ی پککاهکککککککککککککککنککه ی بلنککم کفش هککای رهککا یم کنم س بککا   امنم را از بت 

 نشستنم رسی صنمه ان ار ِجری تر یم هونم. 

 

   یم  رخانم س ی  از قرآن ها را بریم  ارد. 

 

ح خرماهو که کککککک یم خوای برای مرا ما ماِن من، قرآنم بخوبی

 خور ی، قرآنم... 

 

 هو .  ریه ی خواهرش قایط یما امه حرفش با صمای گ
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اگر تسکککککککککککککت بازی ری یم گرفکنم، اس  ما رد س به ترت ب، شکه 

 هایم را به  ارگر ان آن فیلم، معرسی یم کر د. 

 

ما ر مظلوِد ،کککککککاککم...  ا ر به  هان یم کشکککککککم س یم گز  لمی 

 هب، لو،ت لو،ت خواهم هم. که تا 

 

 مازد. هانه اد ف ر   یم هو . گذرا به لی  ن ا  یم ان

  اش   س  له ی  لیما هو  س این مصیبت را جک  کنما 

 

سن...   ک جک  کن از خونه ما برس بت 

 

آیه ها را با  شکککککککم هابی که یم ،کککککککوز ، ر  یم کنم. معان ش را 

 یم خوانم؛ اما نا فهکم. 

 

، قرآن  ر  ،ککککککککم  په یم با کشکککککککیم  هکککککککمِن  بازسیم به ،ککککککککم 

 گت  یم کنم.   هو  س پاهنه ی کفشم به گلیم نز یکم،
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 ک بیس کن خالها 

 

د را  صککککککککککمای بلنِم لی  هم  ار،ککککککککککاز ن سککککککککککت،  ون شکه بزرگت 

 سح ر تر یم کنم س به جان کشیمِن موهایم یم افکم. 

 

سا رفکه از این حرکت، نفسکککم را زیر  ،کککت های ،کککن یجش به 

ها یم کنم س قورت  ا ِن حر  هایم از گلدیم، بسیار ،خم  ر 

 ،خت ا،ت. 

 

 371#پارت

 

 

 م ه نکی م گورت رس گم کن هانح ک
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 به که  د یم زنم تا ن اهش کنم. زرانم را میان  نمان 
ر
 ن 

 هایم فشار یم  هم تا جیغ نزنم تا ،اوتم ک  را بیمار کنم. 

 

 ک سلش کن خاله... 

 

هککانه اد یم نشککینم س مرا از زیر   ،ککت های  م جاِن لی  رسی

سن یم کشم.    ،ت زن، بت 

 

   سر  ،ککککککم، موهایم را سرد س با  ،کککککتنبمِ  د را با  یم آ
ک کککککر

یم بنکمد. که  ،ککککککککککککککککم را رسی تایکه گکا  صکککککککککککککککنکمه  نز یکم یم 

 گذارد س با  کش لی  یم ایسکم. 

سع کننم  این  شوا،ککککککککککت،  ی شکه  ی رد که  ر ن ا  خشککککککککککک ت 

 کنم. مرا ناراحت یم  

با کدریم  هکککککککککککمِن  ر سرس ی، ما رد را یم بینم که پشکککککککککککِت    

 هو . هاهان سار  یم 

 ک  ه ختی  اینجاح
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هالم را از زیرپای لی  بریم  ارد س مست  ان شکانم را تا خراش 

 کو ش کنار گونه اد ا امه یم  هم. 

 

 ک  که شکهح هانح

 

م. ر  به ر  شکه ماهر  یم ایسکککم. هکابی که موهایم را کشککی

 که هکککب شرس  اد هم، بی خیا  کنایه هایش نشکککم س 
هکابی

 اخت. ما رد را به گریه انم

 

د جلو یم آیم س  س در  مانکدیش را یم گت  : 
 شکه بزرگت 

 

ککککککککککککککککککککککک به  ه حق  این  خت   ی کصککککککککافت رس برای خکم مامانم 

  شوت کر یمح

 

 هاهان با ن ا  به ادرا ،  ی تکان یم  هم س یم گدیم: 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1175 of 2449 

ی این هکه آ دح ابرس  اری مامانت رس ککک خجالت ن ا ک ر بت 

ح  نا کمی

 

 یم زنم:  رخم با  ،ت اهار  ای ا به ،کِت من یم  

اد مامان بزرا رس ن ه  ی  خت   ی کصکککککککککککککککافت، احت  کککککککککککککککککککککککککککککک هکت 

  اهکها 

 

 شکه ماهر  خو ش را جلوی خواهرش یم انماز : 

 

ح  ک  ارس تکود هم ، حا  ندرت توشه که درفماریش رس کمی

 

به جلو بریم  ارد س بی توجه به حا  نزار ما رد، گوهکککه  قمیم

 یم کشم:  ی لبا  مش   هاهان را 

 ک  افیه هاهان... 

 

ی یم انماز :   با اخم های  رهم،  ،کم را از رسی لبا،ش پایت 
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ک تکاد ممب  که هک   ارس بو ی، ،اکت همی که ا ن هکه 

، بازد بایم    با ر  ون جما همیا  ی  فار یم کتی

 

 نفسم را با فوت رها یم کنم: 

و  ککککککککک  افیه می م. زهکه جلوی فامیل... برای مامان بزرا خ

 ن ست... 

 

شقب گر  یم کنم س به ،ککککککککککککککککت مبیل یم رسد که س،کککککککککککککککایلم را 

 رسی آن گذاهکه اد. 

 

 لی   نبالم را  یم گت  : 

د برات...   ک بکت 

 

  پ  پ ن اهش یم کنم: 

 ...  ک نزن این حرفو  خت 
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 372#پارت

 

 کیفم را از گوهه ی مبل بریم  ارد: 

 ک به هیکا ب و که نشم بکونم... 

 

از کنار شکه هایم یم را لکیس یم کنم س گذرا صکککککککککککککککورت ما رد 

گذرد. اهکککش هایم نا  ام، قلبم حم  نا هکککانم سقم  که 

 " لرس" یا " بی حیا" صمایم یم زننم. 

 

سن یم ز  نم. پککالکدیم را از  و  لبککا  بریم  ارد س از خککانککه بت 

 نبککا  پککمرد نا گر د تککا افکضککککککککککککککککار بککار آمککم  را ختی بککمهم س 

 ا به ل شابی اد بادیم. نشان افکخار خانوا گ ش ر 

 

برای مر هابی که جلوی  ر سرس ی ایسکککککککککککا   انم،  ی تکان 

 یم  هم س با  یمن پمر  ارس،  ا ماث یم کنم. 
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صکککککورت خسککککککه اش را پشکککککِت گل های مریم یم بینم. کنار  ر 

 م تا سار  هو . یم ایسک

 

دح  ک خوبی  خت 

 

 کیفم را به  ،ت  ی رد یم  هم: 

 ک مکنون بابا... 

 

د: نم زرا  را گاز یم گت 

 ک شکو جان... 

 

کککککجوابی که به ،کککککککتش یم آیم، یم  هم س  گل را به  ،ککککککت پ ک

 آراد هانه اد را لکیس یم کنم: 

 

 ک راحت باش... 
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 لبخنم کو   یم زنم: 

 

 کنم... از  فت  بهم زنگ ز نک بااجازتون رف  زحکت  

 

  ی برایم تکان یم  هم: 

ح  ک هاد نا موبی

 

 م:  ،کانش را لکیس یم کن

کککککککککککککککککک نه شکو، یه  م اس کککاع  اخل منا،کککب بو نم ن سکککت. نا 

ی ل ش بیا .   خواد  رگت 

ی ماجرا یم کنم:   اخا از رسی نمانست 

ی هم م هح ی  ک  ت 
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یم یم خواهم به ،کککککککککت خانه برس  که ان شکککککککککان  ،ککککککککتش را 

 فشارد: 

 ک لطفا شکوا 

 

 ن ا  به صورتم یم انماز : 

 ک صورتت جای  یه لییلح

 

 : گونه اد یم کشم  هالم را رسی زخم

ی ن ست شکو... شکوح ی  ک  ت 

 

 به  شم هایم ن ا  یم کنم تا ا امه حرفم را بزنم. 

 ،ککککککککککککانش را رها یم کنم س به صکککککککککککورب  که لر هکککککککککککم  از  ُرک 

یست، خت   یم هود:   های لت 
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مواظب باباد باش...  نم  فعه  یمد که از حا  رفکه، سه ککککک 

د؛ اما فار کنم، به رسی ک ککککککککککککککک نکیار . یه آ  قنم بهش  ا 

 فشارش افکا  ... 

 

ی یم هود، خانه ما ررزرا را تری یم کنم.   از اس که مطکت 

 

ی را خییل  سرتر از حم معکوه پاری کر   اد.   ماهت 

 

ی های مخکل ی کو ه، ماهکککککککت  قی صکککککککه کشکککککککیم  انم تا   هکت 

 که هایم اص  ان شت هکار، ما ررزرا را بشنا،نما 

 

 373#پارت

 

 

یم کنم تا از رسی جمس  اهککککنه  ارد، ،ککککیع با آن کفش های پ

 هم  ی کنار کو ه مست  را ب ذرانم. 
ر
 های لهن س رن 
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انه، گوله های بغن را قورت یم  احکقانه س بمتر آن، تتقت 

  هم... 

 

یم به  ،ککککککت های ک کککککک  ار از گریه گذهکککککککه ا ،ککککککت، نیاز ُمتی

  ارد که آغوش بلم باهنم. 

 

ا ی های تخییل ذهنم زیا ی  خت  ی نه ا،ت، ان ار نه ان ار فانت 

ی را  ر که  هه ی ز   را گذرانم  اد س آرزسی فرزنم  اهکککککککککت 
ر
نان 

 ،طل زراله لرتا  کر   اد. 

 

 را باز یم کنم؛ اما ،کککککوارش نا هکککککود. صکککککورت بی 
ی  ر ماهکککککت 

 ریم  اد  رسن آیینه، غم  ار ا،ت. آرایش رنگ ل

 

ش را  ار ...    غم ما ررزرا نمار ، غم تتقت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1183 of 2449 

 رانم، با حوصکککککککککله س تا حِم خانه را آراد یممسکککککککککت  ر،کککککککککیمن به 

 امکان بی اهشا 

 

 از تنها هککککککککمنم یم گذر ؛ اما اصکککککککک  نا هککککککککو  به تنهابی 
ممب 

 شا ت کر ا 

 

،ککککککککدپری رس به رسی لیا   یم هککککککککود س با تکان  ا ِن  د برای 

 خانه اد،  اش  لیم گم هم  میاِن کیفم یم رسد. 

 

 ک لییل... 

 

 بم را لکیس یم کنم:  لیم از  ،کم یم افکم س قل

 ک سای تر،یمد... 
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ررق نا گذار  تا راحت تر، صککککککورتش را ببینم.  نور  کرنِگ تت 

اخا یم کنم س  ا جلو یم رسد تککککککککا بکوانم  هر  اش را 

 تشخیص بمهم. 

 

حک هن  اخم 

 

د:   هاه که از  د ُ  یم خور  را با  ،ت یم گت 

 ک نه، هکاح

 

 374#پارت

 

 

ی ،ککککککککککککککککت کلبخنم یم زنم،  نمان ها ی ه به ی ر یفش تنها  ت 

  شم هایم یم آیم. 

 

 ک پیس حککا خییل شوض همد... 
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 ابرسبی با  یم انمازد: 

 ک صتی کنا 

 

د س ب شککککککککت  اس را به ،کککککککککت نور  گوهککککککککه ی آ،ککککککککتیجش را یم گت 

 همایت یم کنم: 

 

 ک  ه جوری منو لیما کر یح

 

ی هایش مشت یم هو :   ان شکاِن  ،کم رسی  آ،کت 

ا نه ی ،ابقم رس  اک تو فق  آ ر  خو   هم 

 

 ان شکان  ،تش را نرد رسی مشکم یم کشم: 

 ک شصبابی ایح
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پل  یم زنم، زیبابی های  شکککککککانش هنوز، هکان دور مانم  

 ا،ت. 

 

تبمیل به ا،کخوان برجسکه ی صورت تپل س بامز  اش حا  

ش هم  ا،ت. 
 
ک
َ
ی ف  گونه س خ  تت 

 

 ک با خر   ماغکم شکل کر یح

 

ی   صکککککککورتش را نشکککککککانمیم خنم  س نیم ر    یم  هم س هکان حت 

 ان شت اهار  اش را زیر بیمی اش ن ه یم  ار : 

 

 ک کجاش شکلهح هنوز هکون گ بی خو ته... 

 

 ارد: خم یم هود س از رسی پله،  لیم را بریم  

 ک میای  اخلح

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1187 of 2449 

 به ،اشکم ن ا  یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککککککککک ،ککککککککککاشت که نز یش هفِت، فار نانم؛ هککککککککککاد هم خور   

 ...  با ر

 

 375ت#پار 

 

 

 

  لیم را  ر قفل فرس یم برد: 

 ک بیا تو... 

 

 پشت  د،  ر را یم بنم : 
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کککککککککککککککککک از هکککوهرت آ ر  جمیمت رس هفکه ل ش گرفکم؛ اما این 

 انش ا  بو د، نر،یمد تا بهت   ممت  رگت  ث ت ناد توی 

 بزنم... 

 

 با کنار  ی پایم،  مپابی های ابری را به ،کتش یم فر،کم: 

 هت  ا   بو د... یسح آ ر  مامان هم بک رفم   د خونکون پ

 

،ککککککککککت مبل یم رسد س اس با خنم  به س،کککککککککایل بهم ریخکه اد،  

 اهار  یم کنم: 

 ک هنوزد هلخکه ایا 

 

 ه ی مبل بریم  ارد: لبا  خوابم را از رسی  ،ک

 زناهدییم این مشکل رس حل کنم؛ اما 
ر
کککککک ،یع کر د توی زنمب

 نشم... 

 

   که های مانکدیم را باز یم کنم: 
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 ... ی  ک بشت 

 

مبل ت   س،ککککککککت  اهکککککککککمی اد را انکخا  یم کنم س با رسی آن 

ی لبخنمی یم زنم:   نشست 

 

 ...  ک یمسنه از اینا خونه مامانت هم  اهم 

 

انه اش یم انمازد: ن ا  به صورت   بی آرایش  خت 

 ک از ساج کر یح

 

 س بی حالت... 
 ن اهم یم کنم، دو بی

 

شم ؛ ک  که بکارت کککککک هنوز این معز  توی این کشور حل ن

 هم از ساج کنها  نمار ، نا تونه
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 آرنجم را رسی  ،که مبل یم گذارد: 

 ک یم خوای بری خارجح

 

 یم خنم : 

 و  ارد نه حوصله هو... ک برای هوهر برد خارجح نه لولش

 

  ،ت زیر  انه اد یم زنم: 

 ک خییل خوه ل همی... 

 

 خنم  اش ب شت  یم هو : 

نم خییل خییل خانود همی... خاککککک تو هم خییل تغیت  کر ی، 

می م یعمی از این زن خفن ها که کیه س الت  ،ککککککتشککککککون یم 

نا  ی مت  ن س پله های  ا گا  رس با  پایت   گت 

 

 گر نم آزا  یم کنم: هالم را از  سر  
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 ک  ارس خو  بو ح

 

توی  هکککککلوار  مپا گشکککککا ش ب شکککککت  
ُ
پا رسی پا یم انماز  س خ  ا

  ر  شم هایم فرس یم رس . 

 

 هرت رس از من یم لر ح  هو ک حا

 

 یم زنم: 
ر
 لبخنم بزرب

ی هم تور ز ی...  ی  ک شجب  ت 

 

 376#پارت

 

 

 مسکقیم س بی حالت تکاهایش یم کنم: 

 اسمم  ایرانحک یم  سبی انوش 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1192 of 2449 

 

ا،کککککککککککککککاپ کر ِن حرکت  شککککککککککککککم هایش س پل  نز نش، آنقمر 

 دو بی یم هو  که حوصله اد را   یم بر . 

 

خانه یم رسد. از جا بلنم یم هود س به  ی  ،کت آهتی

 

کککککککککککککککککککککککککککککک هکونقککککمر شو ی ککککککه بو ... هکونقککککمر کصکککککککککککککککککککافککککت... 

 هکونقمر... 

 

  ای ،از را به برق یم زنم: 

 ق حک بم موق  اسممی شسل یا خو  مو 

 

یمی بکککاس  مکککانککم  یم   ریخ ککا  را بکککاز یم کنم س  ب بکککه هکککککککککککککککت 

 انمازد. لقکه ای ها  فق   ر جعبه  یم  یم هو . 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1193 of 2449 

ان پ ،کککککککککککککککیم  هم بریم  ارد س از می،کککککککککککککککبم کو ش میو  ها را 

هککککم  هایش، موز س ،کککک ب ،ککککالم مانم  ای جما یم کنم س  ر 

 ظر  کریسکا  یم گذارد. 

 

 ک ،اکت همیا 

 

لن یم گککککککذارد، شقککککککب شقککککککب یم رسد 
ُ
س پشکککککککککککککککقککککککاِ  را رسی ا

هکانطور صکککامت رسی مبل نشکککسککککه ا،کککت. ن اهش به جابی 

 نز یش فرش یا مبل ا،ت... 

 

سد س یم س به ،کککککککککت  ای ،ککککککککاز یم ر  هککککککککانه ای با  یم انمازد

 گدیم: 

 

کککککککککککککک فرار کر ی رفم  تا  ار  ی ه ای نانم؛ اما لیمات کر د سه 

 اسممنم ل شت فایم  ای نماهت... 
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ی از حرفم پشکککککککککککککککیکان   س لیوان بر اهککککککککککککککککم س زمان  ای ریخت 

 همد. 

 

 ازایناه حرسی راج  به اس ز د، پشیکان همد. 

 

 هکککککککککمیم اس را تکاد ممب  که آن قضکککککککککیه تکاد هکککککککککو ، ا
ر
کککککککک ب ف ک

 تتکل کر د. 

 

 ک شسلح

لن یم زنم: 
ُ
ره رسی ،نگ ا   س کی

ی نشم  که...  ی  ک  ت 

 

 377#پارت
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 هو . نف  یم گت   س از جا بلنم یم 

 

مانکوی بلنم بنف کککککر لوهکککککیم  ا،کککککت که لو،کککککت ،کککککفیمش را 

 هفا  تر نشان یم  هم. 

 

 ک باهاش حر  ز یح

 

 م یم گذارد: صنمه را شقب یم کشم س قوری را کنار  ،ک

 

ککککککککککک حر  ز د،  شوا کر د... گ یس ک ر کر د... من خییل مر  

 همد برای خو د ها... 

 

 تاه ای از لو،ت موز را یم کنم: 

 

 کر د که  ی ه نا بینکش....   ک فار یم
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 تاه ای از موز حلقه هم  را بریم  ارد: 

 ک یم توبی هم نبین ش... 

 

ابی که برس ، ،کککککیع  ایش را از کنار  ،ککککککم بریم  ار  س با تا زم

به گذهککککککککککککه نزنم؛ اما زیا  موفم  یم کنم که  ی ر حرسی راج 

 ن سکما 

 

تهمیم مزاحکت های اس ب شککککککککککککت  هککککککککککککم  ا،ککککککککککککت. لیامش های 

ش، حر  هایش، گل فر،کا ن هایش  د خانه ی ما رد  ی آمت 

س حم  آن مر ی که بابت لرسنم  ی جمیمی تکا  گرفت س 

 . معرفش را انوش گفت، مرا یم تر،انم.. 

* 

 

 ک ازت خوهم اسمم ... 
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ی کش لیما کر   ا،ککککککت، ن اهش  از زیر  ،کککککککم که تا آن   مت 

 یم کنم.  قیم س  ا مکعجب... 

 

 انوش  ار   ه غلظ یم ککککککک ازت خوهم 
ر
اسمم  که بهم نا ب

 کنه... 

 

ی را رها یم کنم س رسی مبل یم نشینم:   آن ،کِت مت 

 

 ک  یو ب م براتح

 

 378#پارت

 

ی  گلمان کو ش ه شه  یم گذار : ای را س،  مت 

 ...
ر
 ک به موقعش بهم می 
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 هکانطور خت   تکایش یم کنم. 

 

ی یم گذار  س با  ،کککککککککککککککککا  م ی لپ تا  را رسی مت  شکککککککککککککککغو  تکت 

ی یم هو .   کر ِن ه شه ی مت 

 

 ا از ریش هایش را ز   ا،ت؛ اما هنوز  هر  اش پخکه تر 

  یم  یم هو . 

 

و ی  یککممش، موهککایش از بعککم آن رسزی کککه  ر فسکککککککککککککککککت ف 

 کوتا  تر هم  ا،ت. 

 

اهن مر انه ی خ   اری به تن  ار  که از نظر من، رنگ  لت 

 خوبی را انکخا  نار   ا،ت. 

 

حک  یو   ن ا  یم کمی
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به صکککککورتش ز  یم زنم. شینش دمی اش را رسی موهایش یم 

 گذار  س یم لر،م: 

 

 ک تغیت  کر دح

 

،ککش اهککار  یم ابرسهایم با  یم رس  س با ان شککت اهککار  به لبا

 کنم: 

 

 نکیا ا 
ر
ککککککککککککککککک رن ش خو  ن سککت... به لو،ککِت ،ککفیم، این رن 

 هبیه ما،ت م شن... 

 

ی یم گذار : تش خنم  ای یم زنم س شینش را ر   سی مت 

 ک ا ن شوض یم کنم... 

 

 از جا یم لرد: 
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یح  ک هوچی کر د بابا... کجا مت 

 

 رحاه که  ،کککککککککککککککتش را  ر هوا تکان یم  هم، سار  اتاقش یم 

 . هو  

 

 ،کککککت به  کر یم ایسککککککم س به  ر بسککککککه هکککککم ، ن ا  یم کنم.  

 جمی جمی رفت تا لبا،ش را شوض کنمح

 

 379#پارت

 

 

   ر اتاقش باز 
ی یم هکککککککککو  س اس  رحاه که   که های  آ،ککککککککککت 

اهجش را یم بنم ،  رچی یم زنم:   لت 

 

 ک این خدرهح
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  د را تکان یم  هم: 

 

 مهم باههحک  حا  م ه قرار  ب بیا  که لبا،ت 

 

می  ر هوا یم زنم: 
 
 ِبشا

 

ی راحت تر  ، جذ  مشکککککککککککت  ی ککککککککککککککککککککککککککک اگه  اراموزا از ما تعریه کتی

 م شه... 

 

ن یم  هم س با صکککککککمای زنِگ  فت  از از رسی تت،کککککککه  ی تکا

 جا بلنم یم هو . 

 

 س  خت  هکسککککن س ،ککککاِ  مینا را به ،کککککت مبل یم برد س از اس 

 یم خواهم که  ر را نبنم . 
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مشکککغو  لر،کککیمِن ،کککوا  های س یم ِنشکککینم س رس به رسی آن  

  زد یم هو . 

 

بککه ،ککککککککککککککککوِن میککانککه ی  فت  تایککه یم  هم س  ر حککاه کککه اس را 

 کنم، حوا،م به لیچ ایجسکاگرامم ا،ت. تکاها یم  

 

ی هسکم که اص  بمر د نا خور ا  ی  به  نبا   ت 

 

مسککککککککککککت  ان شکککککککککککککانم تا رسی  چ یم رس  س بازیم گر  ا این  س 

 ت ا،ت... ِ ه مصیب

 

صکککککککککککککککمای تقه ی کوتا  به  ر، حوا،کککککککککککککککت اس را هم لرت کر . 

 مدرایلم را  رسن جیبم انماخکم س به ،کت  ر رفکم. 
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ی  شکککککککککککککککم هکککا س  ر را    کککام  بکککاز کر د س ن کککاهم  ر جکککابی مکککابت 

 کیفش  ر رفت س آمم بو . 

 

تیت  بزرا س برجسکککککککه ی " بازی جمیم" ماننم  مپ های ا  

 .  ی، خاموش رسهن یم هو  

 

ح  ک اینجا  یکار یم کمی

 

 لوهه ی   که  ار قرمز را تکان یم  هم: 

 

 ک هجیمد پذیرش  ارآموز انجاد یم  ین... 

 

 380#پارت
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  ،ک ت   را میان مشکم ن ه  اهکم: 

 ک برای تو نها 

 

بکککه جلو یم رسد س اس یکککش قکککمد بکککه شقکککب بریم  ار .  ر را یم 

 بنمد س به صورت خنم  اش ز  یم زنم: 

 

 جمیم حنِم ک ِترَ 

 

سن یم کشککککککککککککککم س صککککککککککککککفته اس را  چ یم  مدرایلم را از جیبم بت 

 کنم: 

 

ح  ک سایرالش کر یح برای چی

 

 ا،کوری هایش را یم گذرانم:  به تنمی
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ا   ک اینجا متل  ار من ن ست که هر غلظ کمی

 

 ،ککککککککت به ،ککککککککینه، تایه یم زنم به  ری که پشککککککککت  ش قرار 

  ار : 

 

یاری برای ممی که  ل یه ککککککککککککک  کهح جو ر س حر  بازی  ر م

 ا  رسی یه ان شکم یم  رخیم ب هح انش 

 

 نفسم را با فوت آزا  یم کنم: 

  انش ا  ن ستا ک اینجا 

 

 ،ککککککککککککککم را با  یم آسرد تا ا امه حرفم را بزنم؛ اما مشکککککککککککککت یم 

 هو . 

 

لوزخنم با منظور اس با، باز هککککککککمِن  رهای آ،ککککککککانسککککککککور ی  یم 

 هو .  د را یم  رخانم. 
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 ن به رسی ما ا،ت. ر سیشان ا  ه

 

  ر،ت رس به رسی آ،انسور ایسکا   ایم. 

 

  کنار  مر  ا،ت... 
ی ک  که ساکجش نشان یم  هم،  خت   اسلت 

 

 ک ، د لییل جان... 

 

قورت یم  هم تکککاد حر  هککایم س بککه جککایش لبخنککم کو   

 یم زنم تا هیچ ،وتفاها ل ش نیایم. 

 

 381#پارت
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 ک ، د شایط جانا 

 

فشار سار  هم  از ،کت آن ا صمایم لرز  از این نمد تجان ک

 مر یا 

 

سن آسر :    لیم را از جی ش بت 

 ک پشت  ر مونمیح

 

 به ،کت  ر رفکم: 

ی  رگت  صتبت باهاهون  ککککککک  س تا  ارآموز اسممن س آقای امت 

 بو ن، نکونسکم  ر بزنم.. 

 

 مر  کنار  ،تش،  لیم را از  ،ت شایط یم گت  : 

 اینجا سای حهب  میم یم خوا،م  تا ک اگه ما نا اسم

 ن اهم به ،ککککککتش 
ر
لتن خو موبی س راحتش، باشث کشکککککیمب

 هم. مکوجه هم  بو د که این مر ، برا ر شایط ا،ت. 
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 ابرسبی با  یم انماز  س  لیم را  ر قفل یم  رخانم: 

 ک بفرماییم... 

 

 که  ،کم را رسی  ر یم گذارد: 

  ارد... ک هکا بفرماییم، من با این آقا حر  

 

ان  ا  س زس تر سار   فت  هککککککککککککم. هنوز ن اِ  مر  شایط  ی تک

 هکراِ  اس، مرا  نبا  یم کر ا 

 

یککش ،کککککککککککککککوا  گنککم   ر صکککککککککککککککورتش یم  یککمد کککه برایم اهکیم   

 نماهت. 

 

 ک بهت   بریا 
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جلوتر یم آیم س پای  من  ر ابلهانه ترین حالت مکان جلوی 

بلنککککمد بککککه  اس قرار یم گت  . ن ککککاهش از کفش هککککای پککککاهکککککککککککککککنککککه

 ،م. صورتم یم ر 

 

 باهکان لوزخنمی اریمی که  ار ، یم گدیم: 

ککککککککککککککککککککککک جلوی را  نباش سگرنه آ،ککککککککفالت یم کنم، من رسی جا   

 ...  خایک را  نا رد  خت 

 

 382#پارت

 

 

سن  فت   با یش  ،ککککککککککککت، هککککککککککککانه اد را کنار کشککککککککککککیم س مرا به بت 

 فر،کا  تا بکوانم از میانه ی  ر شبور کنم. 

 

 د" ر،ا هکرا  بو ... ت  با یش "،  سرس ش به  ف 
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د س به ،قه ن ا  یم کنم.  شم   ،ت هایم را به  کر یم گت 

هایم را یم بنمد س با نفیس کشککککککککککیمن های بلنم، ،ککککککککککیع  ارد تا 

 شصبانیکم را کنت   کنم. 

 

هنوز جلوی  ر  آ،انسوری که بسکه هم  ا،ت، ایسکا   

 اد. 

 

 و . پشیکان یم ه اس از تصکیکشان ار که حا  با ایسکا نم  

 

 بازی جمیمش اص  برایم جالب ن ست... 

 

مرا یم تر،ککککانم که  نم رسز  ی ر اینجا هککککلدش هککککو ا گذهکککککه 

 باز هو  س شسل.... 

 

 خمای من، اص  فارش هم  لهر  آسر بو ... 
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ح  ک خوبی

 

ی انماخکم س با لبخنم گنم  ای، حالم را   ،کککککککککککککککت هایم را پایت 

 د. مساشم نشان  ا 

 ... ک آر  آر 

 

سار   فت  هکککمد س اس مچ  ،ککککم را گرفت تا مرا به گوهکککه ترین 

 قسکت راهرس بتی . 

 

 ،یع یم کر د تا صمای پاهنه ی کفش هایم  ر نیایم. 

 

 ،یع  اهکم تا ن ا  شایط با کنجکاسی مرا  نبا  نانم... 

 

من  ر تکاد حالت های زنمگیم ،ککیع  اهکککم تا مخقی باهککم، 

 ا،ت...  ِ  شایط، تر،ناکهود... خطوط ن اتا ،اکت 
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 ،ککککککککککم را شقب کشکککککککککیمد تا مکوجه اهکککککککککتباهش هکککککککککو . بتث 

  ،ت نبو ، بتث ن ا  ا،ت... 

 

 بتث ُبرنم  همِن ن ا  هایست که زیبا ن ستنم. 

 

یح  ک م شه  ،ککو جلوی یه ملت، اینطور ن ت 

 

ان ککککار  ر فار بو  کککککه بککککا حرفم،  ش بککککا  آمککککم س نقطککککه ی 

 جما نشم. به  چی یم ز ، مچ  ،م  که  ا ن اهش از 

 

 ک ببخشیم... 

 

 به  یوار پشت  د تایه ز د س گفکم: 

ی ختی نماردا  ی  ک از  ت 
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 383#پارت

 

 

ی که رسی آن، گلمابی قرار  اهکککککککککت،  ی  ،کککککککککتش را به لبه ی مت 

 گرفت س ز  ز   به صورتم لر،یم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک قبولش کنمح میککمسبی کیککه کککهح میککمسبی کککه ازش ککککش 

ت بمجور  س،کککت  ار    به   خور یا این شایم کو یاه 

 بذار ... 

 

 جلوتر رفکم: 

 

ککککککککککککککککککک از من یم لر ح به من  ه ررظ  ار  اصککک  که خوهکککش 

 میا  با من بتی ؛ سه... 

 

 پلیک یم زنم س اس با اخم های  رهم ت ر یم زنم: 
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 ک حرفکو بزنا 

 

 شقب گر  کر   س  ،کم را  ر هوا لرت یم کنم: 

 هی ی بی خیا ... ک 

 

ی یم رسد تا کیفم را یم هککککککککککککککود س به  از راهرس خارج ،کککککککککککککککت مت 

 بر ارد. 

 

سع  نا توانسککککککککککککککم  ر جابی باهکککککککککککککم که اس ا،کککککککککککککت. قابلیت  ر

  شوای جمیمی را  اهکما 

 

لبخنکککمی بکککه  س  خت  ککککه بکککا شکککایط  گرد بو نکککم، ز د س بکککه 

تککککاِن  ی برای برا ر شکککایط، بی ن کککا  بکککه انوش، از  و  

  ، پالکدیم را بر اهکم. لبا
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راهرس خکککارج هکککککککککککککککککم س بکککا  یکککمن ممی ککککه  ر حکککا   هم از فرهکککا 

 لوهیمن پالکدیم بو د، مکعجب ن اهم کر . 

 

جلوتر آمم س  ر حاه که ،یع  اهت تا هالگر ن را از  ،کم 

ی آسر :  سن باشم، صمایش را پایت   بت 

 

 ک ا ن سقتشه که بریح که فار کنه؛ یم تر ح

 

 نباله ی هالگر ن را کشیمد: با فشاری،  

 

 اشصابم مهم تر از فار اسن شو یها  رادک ب

 

 384#پارت
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 ریشه های ها  را از مشتش آزا  کر : 

 

 ...  ک قرار ن ست قبولش کنم که اینطور فرار یم کمی

 

ی  قمد به جلو بر اهککککککککککککککت تا به ،کککککککککککککککت آنها برس  س هکان حت 

 گفت: 

 

سن  ی ه ا،کت رس   یا د نا مونها ک از اینجا بری بت 

 

د س با شصبان ت ا میاِن مشکم یم فشار   فه  نباله ی ها  ر 

 به اس ن ا  یم کنم. 

 

 ر نهایت آرامش از شایط یم خواهم تا برایشکککککککککککککان نسکککککککککککککککافه 

  ر،ت کنم س برای خو ش،  ا هار بریز ا 
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پالکو لوهککیم  رسی صککنمه  وبی یم نشککینم س  گرد مدرایلم 

ایط برایم آسر   ا،کککت را لب نا یم هکککو . نسککککافه ای که ش

 زنم. 

 

کککککککککک س  خت  هم به  فت  یم آینم س با خر  هکه  یش  ارآموز پ ک

هکککککککان که جک  یم هکککککککونم، اس مشکککککککغو  حر  ز ن با آن های 

 یم هو . 

 

ی شایط کنارد، ن ا  به صورت خوش آرایشش یم  با نشست 

 کنم. 

 

 با لبخنمش، مجبور به لبخنم فیش یم هود. 

 

 رها   طور حک اس اشت با ف
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ر  ککککککککککککککاشم با اسح م ر بایم دو ،ککککککککککککککوالش، مکعجب یم کنم. اس 

 خا  باهمح

 

ح  ک چی

 

لیوان  ،ککه  ار  ،کفاه اش را از آن  ،کت به  ،کت  ی رش 

 یم  هم س با حالم  جوابم را یم  هم: 

 

 ک اس اشکونا 

 

 اخم هایم  ر هم یم رس  س یم گدیم: 

 

 ک ما اس ا  بینکون ن ست شایط جانا 

 

ر   موهای تت   اش را زیر هککککا  یم فر،کککککم س   
ُ
ی خ ش را پایت 

  هم: تر یم آسر  س خییل اراد هشما یم 
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 ک یم تونم بخواد که فاصله ات حفظ بشهح

 

 385#پارت

 

 

خت   اش یم هکککود. فاصکککله ادح تکاد تنم مورمور هکککم  ا،کککت 

 از  ،ِت این ،وا  مضتش ب ه گانه اشا 

 

ی ان ار  ی بینکونه  رحاه که کککککککککککککککککککککککک  را جوری حر  یم زنت  ی  ت 

 ن ستا 

 

 از لبه ی لیوان جما یم کنم:   ی قرمزش را لب های رژخور 

 ک یم  سنم ن ست، یم خواد که نباهه... 
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  صنمه یم گذارد: 
 پایم را رسی حصار  پاییمی

 

ککککککککککککککککککک ساقعا حیس یم کنم که بهت   بردا حم  اگه  ی ه ا،ککککم رس 

 هم نیار ... 

 

 بریم  ارد:  کیفم را از رسی  ،که ی صنمه

 

ی، نهح  ک هکا از من بزرگت 

 

 که نا  هم، لوزخنمی یم زنم:   م را جواب

 

ی بهت  از  رمکککان یم کنیکککمح  یو  قیقکککا  کککککککککککککککککککککککککککککک  ارین ل شککککککککککککککک ت 

ح ی ی یم کنت   ل ش ت 
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توجککککککه ای بککککککه صکککککککککککککککورت بهککککککت ز   ی بقیککککککه نا کنم س بی 

خماحافظی از کنار زبی که احسکککککککککککککا  تر  کر   ا،کککککککککککککت، یم 

 گذرد. 

 

د.   مجبور کر   بو  تا با اس تکا  ب ت 

 

یقککککه ای  ر نککککم. بی حر  س هیچ  قتکککککا  کککککه بی جوا  مککککا

 صفته مدرایل... 

 

اس را که یم گدیم، منظورد  ارس ا،ککککککت... ک کککککک که مرا مجبور 

 کر ؛ هاهان بو ... 

 

ی افکا   انم که برایم، شا ی  ی هکه هکککککککککان به هو  س س ی  ت 

 ا،تا 

 

 386#پارت
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  مه
ی ا از س ککعیت ا،ککفبارش نا  انسکککم س  رساق  هیچ  ت 

ی س عیت اس،   حا  مرا خو  نا کر .  انست 

 

 

ی جز آرزسهایم هم  ا،ت  ممب  ،ت که حا  خو  خوا،ت 

 س  ه آرزسی تبا   اردا 

 

 

 س ر ابی ای که زیر پالکدیش لوهیم  ا،ت، 
ر
با آن هلوار خان 

 احسا   ن رابی اش را یم فهکیمد. 

 

حیل لوهیمنش س  شم هابی که به  چی  مپابی ان شم  ،ا

 یم زنم. 
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هککککککمن را بلم بو ... گا  هم  ان  ارس س هککککککیکا هککککککاهان تنها ن ر 

 این میان، ن ران من یم هم. 

 

سن یم فر،کم س یم گدیم:   نفسم را با فوت بت 

 

 ک نصفه همی منو بیمار کر ی که به اسن زنگ بزنمح 

 

 
ر
َ  هککککککککیکا که از میاِن  س صککککککککنمه جلو آمم، باشث کشککککککککیمب

 ن اهم هم. 

 

 ک بایم بریم ک ش... 

 

  ر را گرفکم:  اخکم س  ،ک ت   یهانه ای با  انم

 ک خوش ب ذر ... 
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 ر را  ام  باز نار   اد که حر  هاهان، مرا صامت ن ه یم 

  ار . 

 

ح ک  چی گفم 

 

من هککککککجیمد که آراد مرا " خوهککککککتا " خطا  کر . ممی را که 

 هنوز حا  خوبی نمارد. 

 

 ،ککِت هککیکا که رسی  هاِن اس قرار یم گت  ، اخم هایم ب شککت  

 س یم غرد: یم هو  

 

ک خوهتالمح از چی خوهتالمح بلنمتر حرفکو بزن تا جوابت 

 رس بمدا 

 

  ،ت های هیکا از رسی  هانش کنار یم زنم: 
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کککککککک خوهتاها تو خوهتاه که  ارس ن ست سگرنه  کککون یم 

 کر یا 

 

 387#پارت

 

 

 با لوزخنم، صورتم را به ،کت مخاله یم  رخانم: 

 

 برای خو تح ک فار کر ی من پارب   اردح چی م
ر
 ی 

 

 ن اهش یم کنم: 

ی هم  کککککککککککککککککککککککککککککک من حم   ر حم یه سکیل پایه ی یش  ا گسکککککککککککککککت 

 ن سکم... 

 

ت را رسی    د یم انمازد:   ِ  ، و ر
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کککککککککککککککککککککک مامانم لولمار  نه منا برس از مامانم بخوا  تا با لولش یه 

  اری کنها 

 

ی لیا   یم هود.   از ماهت 

 

 ر آسر ِن آنها، که  مپابی هایم را رسی پا ری یم کشککککم س با 

خانه ی  یم رسد.  پا برهنه به ،کت آهتی

 

به ظر  های غذابی که رسی ،ککککککککککککینش انباهکککککککککککککه هککککککککککککم  انم، 

 نمازد س به  اش گاز یم رسد. ن ا  یم ا

 

، مکوجه ،ککککاشت یم هککککود که  هارصککککبح را نشککککان  ی هکان حت 

 یم  هم. 
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مدرایلم را رسی  ابینت یم گذارد س مشککککککککککغو   اش کر ن هککککککککککت  

 یم هود. 

 

حککا  کککه   ی ر خوابم نا بر ، حککماقککل صکککککککککککککککبح را بککا  هر   ر  

سع کنما   هکم لر  ر

 

با رسهککککن کر ن آن، کنت   تلوزیون را از رسی الن بریم  ارد س 

 نور به پذیرابی یم تابم. 

 

ی  س شم  تخم  ما  تابه را رسی گاز یم گذارد س با بر اهکککککککککککککککت 

 مرش، مشغو   ر،ت کر ِن نیکرس یم هود. 

 

   خو هکککککککان صکککککککبح مرا جلوی  ر شاز ،کککککککاشت ،کککککککه س نیم 

 از هش رسز، از اس بی ختی هستنم. 
 کر نم،  ون ب شت 
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ی   ارد، هکککککککککککب بیماری س صکککککککککککمای  د من، شا ت به بی ختی

 که ختی  نبو نت را یم  هم. 
 ،اد آسر  تیش تاِک ،اشم 

 

 388#پارت

 

 

ر  آن را ک  جز تو نا 
َ
ی مقابل سرس ی خانه ای که   نشست 

ی را از من  ریککککغ کر ی...  زنم س تو هکان  ر   ز ن نا ت 

 

هنوز  شوایکان را به یا   اریح اتدران هککککککککککلو ی که هر سمان 

؛....   را س،  آن  کشیمی تا ب وبی

 

 هنوز از آن اتدران یم گذریح مرا  ه، به یا  یم آسریح

 

 اتدران"ا  -"* 
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ک می م نها صمبار می م نه، این صمبار رس با ،کعش بشنوی 

 هم  افیها 

 

 ب
ر
 یش یم زنم: ه موها ن 

 

ی که یم  سنن مکاهلم اما بهم  ... هنوز زنابی هسککککککت 
ی ککککککککککککککککککککک هسککککککت 

، زنا تتت خطر مر ها ل شککنها  میمن.  را فق  فار یم  کمی

ح منم هسکم... هرسز، هرهب...  ی  هست 

 

  ،کم را رسی   که ی با  بر ه شه یم گذارد: 

 

کککککککککککککک  اسی ن ست... اینا برای من  اسی ن ست که بهت لیاد بمن، 

 ب زنت رس س  کن، به فار ما باشا امش

 

   فه، با  س  ،تش، رسی فرمان یم کدرم: 
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 جوا  لیامشو  ا دحک به چی هش کر یح هانح من 

 

ز  یم زنم به صکککککککککورت با  ر  ،کککککککککیا  زیر  شکککککککککم هایم ا،کککککککککت، 

رژلبم پخش هکککککککککککککککم  س موهایم  ر اثر هر  نگ ز ن، به دور 

 هلخکه ای رسی هانه اد افکا   ا،ت. 

 

 لر،م: شصبابی یم 

 

ح فار کر ی من خو د بی زرونمح
 ک اسممی  ش  ا  یم زبی

 

 کشم: جوابش را که نا  هم، فریا  یم  

 ک آر ح

 

 389#پارت
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ی را به کنار  ی اتدران یم کشکککککم س با قمرت، هکککککانه اد را  ماهکککککت 

لدَیم، لر هم  ادا 
 
 فشار یم  هم تا ن اهش کنم. تا لبه ی گ

 

خو ت کر   ای تا متکاج  مریضککککککککم... بیکارد... تو مرا مرین

 هود. این شا  نه بو ح رمانت 

 

ی لیا   یم هو    .  ر را یم کدرم س از ماهت 

 

متن   ،کککککککککککت گریم ،کککککککککککی ار با خو ش بر   ا،کککککککککککت. متن 

  گریم ُپ  اس  را یم زنم... 

 

 ... چی تابسکککککککککان گریم بو ... هککککککککب بو ؛ اما هوا به هککککککککمت  ر

سی یم نور  کرنگ تونِل بعِم اتدران تا میانه ی خ کککککر یابان، ل  ک

 کر . 
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صککککککمایش را یم هککککککنود که ،ککککککیع یم کنم شصککککککبانیتش را کنت   

 کنم. 

 

 و... ب و تا آرسمش کنم. اسن زرون بی صاحب ککککککککککککک  ر ت رس ب

 هم  ات رس  ار بنماز لییل... 

 

 ،کککککککککککککککم  به یقه اش یم انماز  س آن را یم کشکککککککککککککککم تا از گر نش 

 فاصله بمهم: 

 

ا خفه یم هم ککککککککککککککککک خفه یم هم سقم  اینطور بهم هش یم  کمی

ی هکککککککارد یم بری  ون  س،ککککککککککککککککم  اریا سقم  آبرسمو جلو 

 ...  خفه اد یم کمی

 

  ،تش را به زیر گر نش یم  سبانم: 

شیم... 
ُ
ا یم ک  ک تا اینجا خفه اد یم کمی
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، هکه این ها را با  ی ز  ز   ا،کککککت به هککککک شکککککه ی جلوی ماهکککککت 

 فریا  یم گدیم. 

 

ر  هکککککککککککو ، آن را یم  فریا ی که حم  اگر ماهکککککککککککیمی از کنارمان 

 ِهجیم. 

 

 ن اهش یم کنم. 

 

سمش یم بی حاصکککککککل از آراد هکککککککمنش، فنمی را زیر ،کککککککی ار   

 گت  . 

 

ی   هنوز  ام  آن را ناشککککیم  ا،ککککت که رسی هکککک شککککه ی ماهکککت 

یم انماز  س با فشکککککار ان شکککککت اهکککککار  اش، آتشکککککش را خاموش 

 یم کنم. 

 

ی لیا   یم هود س هالم را رسی  د یم انمازد:   از ماهت 
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 ک بسه  ی ه... ،وار هو... 

 

 390#پارت

 

 

 

 توج  به خوا،که اد نا کنم. 

 

به ،کککککککککککککم  که تونل  یم  یم هککککککککککککو ، ن ا  یم  جلوتر یم رس  س 

 کنم. 

 

ی ها با  شت از کنارمان یم گذرنم س با ز ن بوق های  ماهکککککککت 

 کشمار، هشمار یم  هنم. 
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 مانممان مکان ا،ت باشث ختی کر ِن پل یس را  هو  
 . ب شت 

 

د؛ اما با قمرت مر انه اش  جلوتر یم رسد س بازسیش را یم گت 

 مرا شقب یم فر،کم. 

 

 فهکیمد، تکاد شض تت را... یم 

 تکاد انقباض ،خِت ماهی ه ی بازسانت را...  

 تکاد خشکت را... 

 

 من  لعنم  این ها را یم فهکیمد؛ اما قلبم که نا فهکیم... 

 

 نکظار  ه  ار حبی ار  نه هوش  ار  س نه شقل... ا

 

 ک اهتباِ  من بو ... 
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 صورتش را به ،ککم یم  رخانم: 

 

ز نکون یم فهکیم اهتباهه. اینا  ر ی  سا  ککککککک هک شه بعم گنم 

 نا کنه،  اقل  ر  منو  سا نا کنه. 

 

ت  ککککککککککککککر سن افکککا   از ت  ک که  ،ککککککککککککککککم را بککه آرایم از بککازسی بت 

ی کوتاهش تا هانه اش یم کشم:   آ،کت 

 

  م
ی تکومه، هک شه برای یه زن ر ی که هکه چی ککککککک تر   اهت 

 ،خکها 

 

  ،تش را رسی صورتش یم کشم: 

 

ی تکود هسکما از نظر توا ک از نظر   تو هکه  ت 

 

 نفسش را فوت رها یم کنم: 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1237 of 2449 

 

 ک به خادر هکینه که بهم هش کر یا 

 

ی یم انمازد:    ،کم را پایت 

 

 ک هش نار د... بخما که نار د. 

 

 ،ینه به ،ینه اد یم ایسکم: 

 

ککککککککککککککککککککک نار ی س  نبا  خونمن لیاد هاد بو یح توی  شککککککاد ز  

 بزن س  سرار  ب و... 

 

 391#پارت

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1238 of 2449 

  د را به ،کت  ی ر یم  رخانم؛ اما اس بی خیا  نا هو . 

 

 انه اد را یم گت   س با خشکککککککککککککککونت به ،ککککککککککککککککت خو ش بریم  

 گر انم: 

 

کککککککککککککککککک من تو رس یم بو،کککم، با تو یم خوابم، با تو یم خنمد، با تو 

 کنم، بککا تو هکککه چی تکود یم هکککککککککککککککم، مر ی ککه هککه گریکه یم

ش با توشه توی کم ی زنمگ ش ی   ی ه رس جا  سد قسکککککککککت ت 

ح  میم ح کمسد قسکت زنمگیم، نخوا،کم که تو نبا ر

 

 لب یم گزد: 

 

 ک من فق  تر،یمد... 

 

 انه اد را رها نا کنم، سه با  ،ککککککککککککککککت آزا ش، اهکککککککککککککککش را  

 گرفکه را پیس یم زنم: 
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قرار ن سکککککککککککککککت هکه آ مای بو ن من نت  ا کککککککککککککککککککککککککککککک نت  ... از ن

 ی ها،  لت ادرافت، هک شکککککه باهکککککن... بو ن هک شکککککه یه 

رس یم زنه، هککش یم کمی بهشککون،    لهر  ی س  کر ن  یو 

 اریح منوح توی  شککککککککککککککککککککککای من جز خو ت کیو یم بیمی 

 بی ار ح

 

 اهش های بعمی را تکاها یم کنم: 

 

 ک من، متمس  به احکیاج توددا 

 

 انه اد را تا پشککککککککککِت گوهککککککککککم ا امه یم  شکککککککککککاِن زیر به آرایم ان

  هم: 

 

حک این خیابون رس یم   بیمی
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 س ،کککککککککککِت هککککککککککانه اد را یم گت   س مرا  ام  ،کککککککککککت اتدران یم 

  رخانم: 

 

 ک خو  ن اش کن... 

 

فرصکککت نا  هم تا ساکج کککر نشکککان بمهم، قمد های بلنمش 

 به ،کِت میانه ی اتدران، تنم را به لرز  یم انماز . 

 

 392پارت#

 

 

ی را تککا  ی آیینککه ی یکککش مکککاهکککککککککککککککت  ی قکککمد اس  را ککککه بریم  ارد، تت 

 هککم حیس یم کنم.  نز یِش 

 

ی س موتوری ای که "   ی های ،ن ت  جیغ بوق ها... بوق ماهت 

  یوانه" خطابکان یم کنم. 
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 قمد بعمی را بریم  ارد: 

 

 ک غل  کر د... تو رس خما  ارس... 

 

 ن اهم یم کنم. 

 

ی به خانزار تر از بیکاری ک رج از کشککککککککککور با لو  ه  رمانش رفت 

 انمی ا،ت... 

 

ی ها، آراد اس را ر  یم کننم.   ماهت 

 

ی ها، قایط یم  جلوتر یم رس  س صکککککککککمای جیغم با بوق ماهکککککککککت 

 هو . 
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 از هکان فاصله کوتا ، یم  رخم: 

 

یم نک شه...سایسا هکونجا ی  ک  ت 

 

 ،ککککککککککککککککت هککای یخ ز   اد را رسی  شکککککککککککککککم هککایم یم کشکککککککککککککککم تککا 

 کنار رس . تاریشان،  

 

 ک نرس جلو تر... 

 

 فریا  یم زنم: 

 

 سایساا ک گفکم 

 

ی ها به لبا  مشکککک  اش  ن اهم از سرای هجود  کرنگ ماهککککت 

 ا،ت که حکم  ارد میان تاری  اتدران به  شم نا آیم. 
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سقم  قککککمد هککککای برگشکککککککککککککککتش را یم بینم، مقککککاسمککککت بککککه جککککان 

د.   زانوهایم یم ریزد تا جلوی ،قوط انمسه ینم را ب ت 

  ،ت زیر بازسیم یم انماز : 

 

ای مسخر  ی توشه. بار  نمِد کککککککککک اینا هکش به خادر هش ه

 که بهم هش کر ی هانح

 

 393#پارت

 

 

ی یم گذار .    ر شقب را باز یم کنم س مرا  اخل ماهت 

 

د.    ،تش را یم گت 

 یخ ا،ت. ان ار که  ر زمسکان زیر صفر  رجه باهیما 
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ی رش موهایم را شقب  ش را  اخل یم آسر  س با  ،کککککککککککککت  

 یم فر،کم. 

 

 ،ککککککت هایم را به لبا،ککککککش یم ر،ککککککانم س به مشککککککت یم کشککککککم. 

 زیبابی 
ی  سرار  رفکجش،  سرار  نشکککککان  ا ِن هکککککاسکککککِت من،  ت 

 ن ست. 

 

با پشککککت  ،ککککتش گونه اد را لکیس یم کنم س مدج نفیس هایش 

انکککککم  ی  ر کنکککککار گوهکککککککککککککککم، ختی از  شطر  کرنکککککگ بکککککه جکککککا مککککک

 ا . هکخوابی  یشبکان را یم  

 

 رسی گوهوار  ی اد را یم بو،م: 

 ک  ر ت به  د... 
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قطر  ی اس  اهکککککککککککککککککککش از گونککککه اد  ازیر یم هکککککککککککککککو  س گریم 

صکککککککککمایش تا صکککککککککوِت  کرنگ بو،کککککککککه اش بر ل شکککککککککابی اد ا امه 

  ار : 

 

ککککککک آزار  ا ن خو ت رس برای نبو نم، تکود کن... من هسکم.. 

ی بلم ن سکم. به س ی شیل جز خوا، ی ی تو،  ت   ت 

 

ز  یم زنم س مدج شظیم نفیس هایش بر رسی هایم  به  شکککککککم

ِت تنم لیانوبی که صکککککمایش را یم هکککککنود، پخش 
ُ
لب هایم با ن

 یم هو . 

 

 ،ت هایم برای گر  همن بر ،اقه ی گر نش شجله  ارنم. 

 بی تا  لکیس بو ِن اس هسکم. 

 

لب هایم جان یم کنم تا اهتیاقشان را مخقی کننم تا ب دینم" 

حککا  نبککا ر هم مهم ن سکککککککککککککککککت" ؛ امککا هکککه این هککا زر مفککت 

 ا،ت. 
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ان شکککککککککککککککان  ،کککککککککککککککم از انکهای گر نش تا موهایش را لکیس یم 

م  انم س به جایش تکاد حوا،کککم کنم، اهکککش هایم خشکککش هککک

 به  س اد از لب های اس،ت. 

 

ی یم بر .   کرد را لکیس یم کنم س مرا    اخل ماهت 
 ب شت 

 

 فشاری به ،ینه اد سار  یم کنم تا  ام  رسی صنمه بخوابم. 

 

 394#پارت

 

 

د س این بار، ل ش قمِد   از هوا یم گت 
بی ر  نمثانیه کوتا ، اکست 

 ح یس همن میان لب هایش یم هود. 
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 ،ککککککککککککککککانم را  س در  صکککککککککککککککورت اس یم گذارد س حلزسبی گوش 

ی ها را نا هنونم.  هایم  ی ر صمای گذر  یکککک   الست  ماهت 

 

تنها امکما  خِ  موازی  بو،کککککککککککککه هایش را یط این  نم،کککککککککککککا  

 حفظ یم کنم. 

 

د ا ی ن شککککککان  ،کککککتش به  نبا  لیما کر ِن لبا،کککککم از زیر هکککککومت 

 ا،ت. 

 

ی را باز یم کنم.   به  کاش یم رسد س   که های بعمی هومت 

 

م  ان شکانش بر لو،ِت هککم باشث انقباض ماهی ه های

یم هکککککککو  س از   ی  ،کککککککت هایش، لب زیریجش را بی هوا به 

  نمان یم کشم. 
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س زرانش  ر،ت گوهه ی   ،ت  ی رش را زیر  د یم گذار  

 لب هایم را لکیس یم کنم. ن اهکان به یش  ی ر ا،ت... 

 

خت   اش یم هکککککککککککود س  ،کککککککککککتش را به قفسکککککککککککه ی ،کککککککککککینه اد یم 

 ر،انم، لکیس  بمنم را تا قلبم ا امه یم  هم: 

 

ران قلبت رس یم تونم  مه که تنمی کی
ُ
کککککککککککککککککککککککککککک نا  سنم بار  نم

ی، من یه  س،ککککت  اهکککککه باهککککما تو اگه تر  نبوِ  من رس  ار 

شکر  س،کککککککک  بو،ککککککککه هامون  ش یم کنم که هنوز قلبت تنم 

 یم زنه براد یا نها "

 

 

 

  د را میان  ،ت هایم فشار یم  هم. 
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  هکککککککت  هم، حوا،کککککککم را  جایش 
ی ی    رفت 

ی برنا صکککککککمای تت 

 گر انم. 

 

 کککه مر  بککه زن یم  هککم را از قککا   سر  تلدیزیون یم 
گککل  چی

 یم  ،ت های مر  را لکیس یم کنم. بینم... ان شکابی که به نر 

 

ان شککککان  ،ککککم را میاِن موهایم یم کشکککم س این  نگ ز ن را 

تا انکهای موهایم ا امه یم  هم، انقمر که ٌمشککککککککککم  از تارهایم 

 م. را میان  ،کم یم بین

 

 اس، نه با  هم، میان موهایم

 نه هعر هم، میاِن گوش هایم

 اس،  ر  هم  ی ماهی ه های قلبم

رزهای گلدیمبغن هم 
َ
   
ی  بت 

  شم هایم
ر
 هکا  هم  ر هاسک 

ا  ی  س  ه زیبا،ت،  ر  س بغن تو را  اهت 
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 395#پارت

 

 

 

 دو بی همِن لوزخنم مر ، خشکم را ب شت  یم کر . 

 

که هک شکککککککککه خما، حرفش ل ش پاهکککککککککا یش شو ی تکاد شیار   

 ُبرس  ار . 

 

هک شککککککه ردی را به ،کککککککت خو ش بریم گر انم س  د بی     

 مانم. یم 

 

 ک  خالت هکا رس نا فهکم آقای ثامنا 
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 فنجاِن ،فیم  ایش را تکابی  ا : 

 

ککککککک فار کر ی یه لرسنم  اسنم با هککاری ی   ی ه حل کر ی، 

ی ل  رسنم  هابی رس  اریحیعمی قابلیت  ار کر ن رسی هک ت 

 

ی مخقی یم کنم:    ،ِت مشت هم  اد را زیر مت 

 

خزشب ب  که ،کککککوار یم ککککککککککککککککککککک به هککککککا  ه ررظ  ار ح هکه این 

 کنیم، ررطش به هکا  یهح

 

مینا  ر کنارد، ،یع  ار  تا آرامم کنم س از آن ،کت ،یاچ، 

 مماد  نگ به صورتش یم زنم تا این بتث را تکاد کنیم. 

 

 خیا ب  ها خانم هایباا ک هک شه توی 
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 ن اِ  
ر
ی یم کدرم که باشث کشکککیمب  ن ا   ر  ،ککککم را رسی مت 

  هو . بقیه به صورتم یم

 

 ک حم  اگه توی توهم هم باهم، به هکا رر  نمار  بزرگوارا 

از جا بلنم یم هککککود س با صککککمای جیغ  اری، صککککنمه را شقب 

 یم کشم. 

 

  ارت هم از صمقه    هوهر 
ی ت  اری... کککککککککککککک حا  خدره هکت 

ا نم که سلت کر  ، زیا  اینجا  سسد نکیاریا فشکککککککککککککککار نیار به 

شککه، نا توبی مخ یه مر  خو ت، اینطور لو،ککتت ُ رسی م 

ا    ی ه رس بزبی

 

 یم خنمد. 

 

کوتا  س حر   ار... اگر پاهکککککککککککککککا یم آمم، این حر  ها را نا 

 هجیمد. مجبور هم تا به خانه اش برس . 
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 396#پارت

 

 

ی خی ا   ک بیت 

 

د بریم  ارد.  ی ی  ن ا  را از رسی مت  جلوتر یم رسد س هکان حت 

 مینا مچ  ،کم را یم کشم: 

 

...  ک سای لییل ی  جون تو رس خما... هکه  ارن ن ا  یم کتی

 

با  ،کککککِت  ی رد، ان شککککککاِن  ،کککککت اس را از مچ  ،ککککککم آزا  یم 

 کنم: 

 

ی ب مح ی ی نا تونم به این لوفیوز  ت   ک  ون بقیه یم بیتی
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ی یم مر ی از  جا بلنم یم هککککککککککو  س بشککککککککککقا  کیاش را رسی مت 

 گذار : 

 

 بازیت گل کر  حک  یه، باز لرسنم  بهت نر،یم ، سح ر 

 

 جلوتر رفکم س مقابلش ایسکا د: 

 

ح  ک یم خوای سح ر بازیم رس ببیمی

 

  ،تش را به تایه گا  صنمه یم گت  : 

 ک برس اسن سر بابا... 

 

ره ای به هککانه اد ،ککیع کر  تا م را شقب بزنم. از جایم س با کی

 تکان نخور د: 
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ی بو  زسرت گوگوهح  ک هکت 

 

ارد س با فشککککاری اس را مجبور که  ،کککککم را رسی ککفش یم گذ

 یم کنم تا  جایش بجشینم. 

 

 ،تش را به ،کِت مدرایلش یم بر  س من بی توجه به صمای 

 باز همِن  ر  افه، به ،کت اس خم یم هود: 

 

ر که مکان برد به پ ت ب م کککککککککککککککک یم  سبی من سحشیم، اسنقم

ا   که  اری ماماِن مریضش رس مجبور به بار اری یم کمی

 

 

ش به ،ککککککککت مدرایلش نر،کککککککیم  ا،کککککککت که  نگ هنوز  ،کککککککت

ی های لبا،ش فشار یم  هم:   های  ن ا  را رسی  آ،کت 
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ککککککککککککککککک  فعه بعم،  د لر من هککمی، این ریش هات رس جوری یم 

ت بشه برات..    ینم که شتی

 

 397#پارت

 

 

ی فشکککککککار یم  هم به قمری  ،ککککککک  رسی مت 
که ی  ن ا  را ب شکککککککت 

 که  ر جایش متکم یم هو . 

 

 با شقب گر  کر نم، مکوجه اس یم هود. 

 ابرسی هایم از  یمنش، با  یم رس .  

جلوتر یم آیککم س بککا اخم هککای  رهم بککه مر ی خی  ن ککا  یم 

 کنم: 

 

 ک  ر ت  یه ثامنح هانح
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ی  هکککککککککککککککککه ی قرمز رنکککگ را بکککه لو از کنکککارد یم گکککذر  س هککککان حت 

 ،ککم یم گت  : 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک اتفاقا ا ن برای خانم هکککککککککککککککایبا یه لرسنم  ی حقوس  که 

کت خو رس ،ازی ابهر هست اسر د.   مرروط به  ر

 

ح لقکه  ر   یا ته که  ه قم لی ت  بو ی تا سکیلشکککککون ب کککککر

 س  ییل هستا 

 

با تعجب به لرسنم  س  ،کککککککککککککت اس ن ا  یم کنم، اس بی توجه به 

 بقیه، یم لر،م: ی ن ا  ها

 

 ک اسن لرسنم  ی قکیل که  ا د ن اهش کمی رس تکود نار یح

 

مات مانم  اد. کماد قکلح پلیک یم زنم س  شکککککککککککککککم هایم را  ر 

  ا،ه یم  رخانم. 
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 ک فار کنم هنوز ایکیلم رس نخونمیا 

 

ی بریم  ار  س بککا  بککه ،ککککککککککککککککککِت مینککا یم رس  س کیفم را از رسی مت 

 کنم.   یملبخنم کو   به هکه ن ا  

 

ی  ی کو ش جک  هککککککم  بو یم. مر  ها مت  هکه مان  سر یش مت 

 آن ،کت تر س ما نز یش  ر سرس ی... 

 

ککککککککک پاها قرار بو  زس  بر،ه تا حسا  کنه. به منا، ت لرسنم  

ش کر یم؛ سه نکو،کککککککت  ای که من س خانم هکککککککایبا خکم بخت 

ی  ی ککککککه ای یم خواییکککککم، یم تونیکککککم  ی اگر  ت  بککککککه خککککککادر هکت 

 .. ،فارش بمیم. 
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ی یم گکذار  س  ،کککککککککککککککتش را  رسن اسرکتش یم  کیفش را رسی مت 

سن یم  بر  س از میکککاِن کیه لولش، شکککابر بکککانکککش آبی اش را بت 

ی یم گذار  س یم گدیم:   کشم س رسی مت 

 

د.   ک مجبورد خانم هایبا رس   مسائیل با خو د بتی

 

 398#پارت

 

 

ُ  یم که  ،کککککککتش را رسی  ارت یم گذار  س به ،ککککککککت مینا 

  هم: 

 

کککککککککککککککککککککک رمزش رس برات لیامش یم کنم. حسکککککککا  کر ی،  ارت رس 

 ل شت ن ه  ار... 

 

ی ر  س بم  یم کنم.  ی من س امت   مینا مکعجب ن ا  بت 
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 هانه ای با  یم انماز  س پشت   اس به ،کت  ر یم رسد. 

 

د س  ری  ن اهم را از  افه ای که حا  آراد هکککم  ا،کککت، یم گت 

  د یم بنمد. ا،ت را پشت که برایم باز هم  

 

ی پالکو را یم لوهکککککککم س  ر حاه که لرسنم  را زیر  آن ی  آ،ککککککککت 

  انه اد ن ه یم  ارد، یم لر،م: 

 

ح  ک جمی گفم 

 

 مدرایلش را به گوهش یم  سبانم: 

 ک  یوح

 

بککمسن ن ککا  بککه من، پککا،کککککککککککککککخ یم  هککم. یم خواهم، ،کککککککککککککککوالم را 

،م که مشغو  صتبت با تلفن یم هو .   بتی
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را یم بنمد س  ،کککککت  راز یم کنم تا کیفم را   که های پالکدیم 

د.   از  ،تش ب ت 

 

 بنم کیه را یم کشم تا مکوجه اد هو .  

 

کککککککککککککککککک پاهککا پا ن ککر با اسن حالت بیای   ارها... زنگ یم زنم به 

 مامانت یم گم،  م منو حر  بم  مرتیاه... 

 

ی هککککککککککککککانه س گوهککککککککککککککش ن ه  اهکککککککککککککککه   ر حاه که مدرایلش را بت 

 اسر  س مشکککککککغو  باز کر ِن رمز آن یم ت، کیفش را با  یما،ککککککک

 هو : 

 

کککککککککک یعمی چی که قرصات تکود هم ح م ه ب ه  س،اله ای که 

 حوا،م بهت باههح

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1262 of 2449 

  اغذ لوله هم  ای را هکرا  خو  ار از کیفش  ر یم آسر : 

 

ی هکینطوریش شرهیا رس انماخکم   شایط بمبخت...  کککککککککک بیت 

قرصککککات رس  ا برای توی خو  ،نا تونم تا مرکز هککککهر برد ت

 بخرد. 

 

 399#پارت

 

 

 

ی به ،اشتش   اغذ لوله هم  را به ،ککم یم گت   س هکان حت 

 ن ا  یم انماز : 

 

 ک ،فارش میمد برات، می م لیش بیار   د خونت... 
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، بی 
ی  ا  ی ر حر  یم زنم س با خر  با ر،کککککککککککیمن به ماهکککککککککککت 

 خیا  مدرایلش یم هو . 

 

 ،کککککککککت، ابرسبی با  با ن ا  به ماهکککککککککیمی که قطعا برای شایط

 یم انمازد. 

 

  اغِذ لوله هم  را از  ،کم یم کشم: 

 ک ،وار هو... 

 

، صکککمای  کرنگ موزیش را یم هکککنود.  ی با رسهکککن هکککمِن ماهکککت 

صنمه پشت یم انماز  س با ن ا  به مانیکور، کیفش را رسی 

سن آیم.  ، بت  ی   نم  شقب یم گت   تا از میاِن  س ماهت 

 

 هو ، ،وا  یم لر،م:  سار  خیاباِن اصیل که یم

 ک ماهینت رس نیور یح
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 ا،ارین مدرایلم را خاموش یم کنم: 

 ک  افه اش زیا  از  فت   سر ن ست. 

 

هکککککککککککککککم  را از رسی قسککککککککککککککککِت فرمان را رها یم کنم س  اغذ لوله 

ی بریم  ار :   ماهت 
 کیلومت 

 

سن ش رس برات فر،کا د؛ اما  ،ک ش  ک قرار  ا  جمیمته. الکت 

،  هم یم خواد. اسن رسز بککه خککادر جریککان  ککارآموزهککا زس  رفم 

 نکونسکم بهت نشون بممشا 

 

نم س آن را به ،ککم یم گت  : 
 
  سب رسی برگه را یم ک

 پ د... ک زس  بخون که بایم برد بیِ 

 

   که ی خو  ار را یم زنم س یم لر،م: 

 

 ک بهت ن فت که  را اسن رسز زس  رفکمح
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 400#پارت

 

 

ا  را یم خوانم، منکظر ،واه  رحاه که خطوط  ب  قرار 

 یم مانم. 

 

 جوابم را یم  هم: 

 

 ک انوشح

 

کیفم را با  یم آسرد س ککابی که  ر آن ا،ککککت را زیر  ،کککککم یم 

 گذارد: 

 

 انوش برای  ارآموزی س حر  من ل ش تو اسمم  بو ا ک 
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 ،کککت به ،ککککت  کککب  که یم بر ، حوا،کککم از سرای جک ت 

ی  " که ما بت  ب ت ها خوانم  هکککککککککککککککم   موزیش به  لکه" جنوبی

 ا،ت، جک  یم هو . 

 

ح یم خوا،کککککم توهم راج  به  ارآموزا  ککککککککککککککککککک پیس سا،ککککه چی رفم 

 نظر بمیا 

 

ی که  سرار   تاریککککخ امرسز را کنار امضککککککککایم نوهکککککککککم س  هکان حت 

 اغذ را تا یم ز د، ن اهم را معطو   شکککککککککککککککم هایش کر د س 

 گفکم: 

 

 ک شایطا 

 

د س یم لر،م:    اغذ را به ،کتش یم گت 
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  س،تت  ار حک 

 

   اغِذ  س    یم هککو .  ،کککم را جلوتر یم 
ی  ،ککتش میان گرفت 

برد س خو  ار را  رسن جیکب اسرکتش یم گکذارد س بکا لبخنمی 

 یم گدیم: 

 

یم تر،یم که خطر باهم... نصیتکم نار ؛ اما حم س حمس  کککککک 

 براد ،اختا 

 

  اغذ را از  ،کم یم کشم س با  لخوری جوابم را یم  هم: 

 

حک بعم ای
ر
 ن  نم رسز، تاز  بایم ب 

  س اد ح یس: 

 401#پارت
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 ر حکاه ککه بکه متکل امضککککککککککککککککاها ن کا  یم کنکم، ذهنم ماجرای 

 جمیمی یم ،از . 

 

قصکککککککککه ای از اس یم ندیسکککککککککم که مسکککککککککخر  ا،کککککککککتا ابلهانه س  ر 

 خنم   ار ترین حالِت مکان، لرتکسخرا 

 

کککککککککککککککککککککککککک ا ن گفکم، فرس  کر  برای توح حیس یم کنم، خو ت یم 

 ا  سنسم  

 

ی را جلوی پ ارکینگ  اغذ را رسی  اهککککککککککککتی  یم گذار  س ماهککککککککککککت 

  فت  مکوقه یم کنم س کوتا  یم گدیم: 

 

ی جالمی ن ست که  ککککککک ایناه خواهر زنم، یه ح  بهم  ار ،  ت 

 بهش فار کنما 
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 د بکککه ،ککککککککککککککککتش یم  رخکککم. غودکککه سر هککککککککککککککککککمِن یکککش  ی 

، قطعککککا 404اد شککککات  ر مغزد س مواجککککه هکککککککککککککککککککمن بککککا إرسر 

 وصیه ا،تا زیباترین ت

 

 ک خواهر زنتح

 

 َبر هککککککککککککک شکککککککککککککه یم کنم س بی ن ا  خو ش را  رگت     که ی پ
ی ایت 

 جوابم را یم  هم: 

 

 ک نا تونم با خواهرزنم ارتباط  اهکه باهمح

 

د تککا ،کککککککککککککککوا  بعککمی را خفککه کنما تککا این  زرککان بککه  هن یم گت 

 " کنجکککککاسی افرایط اد را قورت بککککمهم س یککککش " گور بککککابککککابی

 بطه کنم... حواله ی این را

 

ی یم گذارد:    ،ت رس  ،ک ت   ی  ر ماهت 
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 ک مکنون بابت قرار ا ... 

 

 لبخنمی به صورت خسکه اش یم زنم س ا امه یم  هم: 

 

ا   ک ببخشیم که هکش میون بتث س  شواهاد  رگت  م  ر

 

 کیفم را از زیر پایم بریم  ارد س صمای آراَمش را یم هنود. 

 

ری به خو ش اجاز  کککککککککککککککککککک از بیس که ،کککککاکت مونمی، هر بی پم

 بتی ا میم  تا هخصیکت رس زیر ،وا  

 

 402#پارت
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ی را یم بنمد س خم یم هکککککککککککککککود تا از لنجر ، ن اهش   ر ماهکککککککککککککککت 

 کنم. 

 

هنوز  لبخنککمد پککا برجککا،ککککککککککککککککت.  سر  ی بی زرککابی اد گککذهککککککککککککککککککه 

 ا،ت... بعم از این یش ما  نبو ِن اس، گذهکه ا،ت. 

 

اد رس با   ی  ی ه اهککککککتبا  کککککککککککککککککککککک نکیذارد که ،ککککککاوتم از   احت  ت 

ن...   ب ت 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 

  بینکت... ک یم

 

ی فاصککککککککله ن رفکه اد که صککککککککمایم یم زنم.  هنوز  ام  از ماهککککککککت 

 شقب گر  یم کنم س  سرار  خم یم هود تا ِببینکش. 
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ابی یم گفتا 
ی  ک پاها امرسز یه  ت 

 

ش لر،یمد: 
َ
 اخا کر د س با ه

 ک راج  بهح

 

 لمی تر کر  س گفت: 

 ،تحک هوهرت کجا

 

لر،کککککککککککککککیکککم. هکککککککککککککککوهردح ابرسهکککایم بکککا  یم رس . ناککککه جکککالمی را 

 منظورش هوهر ،ابم ا،تا 

 

  یمی به بیمی اش  ا  س حرفش را تصیح یم کنم: 

 ک هک  ،ابقتا 
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  فوق العکا   اش ا،ککککککککککککککککت. 
لبخنککم کو کم از بککاِ  ذهن خوابی

ی ا،ت را  ی رفت  مقنعه ای که به مم  این خم همن رس به پایت 

ی یم کشم: تا ل شابی اد پای  ت 

 

 ر ... ک کجا بو نش، نه به من رر  نما

 

 403#پارت

 

 

د:   با ان شت اهار  اد، خو ش را نشانه یم گت 

 ک نه تکوا 

 

بکککا  ،کککککککککککککککککت آزا ش  نکککم  را رسی شقکککب تنظیم یم کنکککم س یم 

 گدیم: 

 

 ک ناکه خوبی بو ؛ اما جوابم رس ن رفکم خانما 
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  لکات 
ر
را حیس س میانه ی تاکیم " خکککککککککانکککککککککم" گفکجش، کشیمب

ی  ه لهجه ی جنوبی  بی نظت 
َ
  اهت. کر د که ت

 

ک جوا  خا  نمارد جز ایناه  ی ه هکار  اش توی گوهیم 

 ِ،یو ن ستا 

 

ی   ر حاه که از جلوی ماهککککککککککیجش یم گذهکککککککککککم،   از ماهککککککککککت 

سن کشیم س تقریبا با صمای بلنمی گفت:   بت 

 

ا   ک سه  لیل نک شه که هکار  اش رس بلم نبا ر

 

ایسکککا د.  نم  قیقه ماث، بی ن ا  به اسبی  سرس ی پارکینگ

 که هنوز متل را تری نار   ا،ت. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1275 of 2449 

قمیم به جلو بر اهکککککککککککککم س صککککککککککککمای بوق کوتا  که برایم ز ، 

 نشان از رفکجش یم  ا . 

 

ی کر د س ،کککککککککیع  اهککککککککککم تا   تایم  اری را  ر اتاق ،کککککککککتی
ب شکککککککککت 

 خو د را از  ،ت   بقیه خارج کنم. 

 

 از خانم ها نماهکما ه هکمری بعیصی ش قه ای ب

 

مینککککا هم فهکیککککم کککککه هوا پیس ا،ککککککککککککککککککت، خو ش را  رگت  هم 

ن  به 
ُ
صککککککککککککتبم  با من نار . کنارد نشککککککککککککسککککککککککککت س گه ا  ناخ

د یم ز .  ی  لرسنم  ی رسی مت 

 

 هکان لرسنم  ای که اس برایم آسر .  

 

متکککاِ  فارهکککایم  ر پکککاسرس  آن  رسغش را  یم رفکککت؛ هککککان 

 لرسنم  ی قکلا 
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ِت گوهککم یم ر،ککانم س قسکککم  که موهایم را   ار را به پشککخو 

 با ِکش بسکه اد را یم خارانم. 

 

یم خوا،کککککککککم به زس ی از  ،ککککککککت موهایم خ   هککککککککود؛ اما  

 مر   همد. 

 

بتث این نبو  که  ی ر ک کککککک ن سککککککت تا ان شکککککککانش را میاِن 

موهککککایم فرس بتی ، بتککککث این بو  کککککه  ی ر حیس بککککافکجش را 

 نماهکم... 

 

ی   ر میان جوا  یم  ا د تا بمانم"  ش های پاهکککککککککککککککا را لیام

 د هکککلوغه" ؛ اما ذهنم این فار مزخر ،  سکککبیم  به ساژ  

 ی " خواهر زِن" اسا 

 

 404#پارت
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لرسنم  ای که برایم آسر   ا،ت را باز یم کنم.  اغذی جلوی 

  ،کم یم گذارد تا ناکه هایش را بندیسم. 

 

ی یم زنم  ه خو  ار را به مت 
َ
سن بت ی تا نوکش بت  یایم س هکان حت 

مینککا هم جککابی برای خو ش بککاز یم کنککم تککا هکرا  تخکککه هککابی 

سع کنیما   که آسر   ا،ت، لرسنم  را  ر

 

 

اسایل که با خو ش تخکه یم آسر  با مخالفت همیمد مواجه 

یم هککککم؛ اما بعم ممب  قایط تخکه آفکاب ر ان هایش، تخکه 

 کمس یم ریخت تا مخم را بزنم. 

 

  مانم  ی  اَیم  ته
ی را هورت یم کشکککککککم س لو،کککککککت تخکه ی بت 

 لبم را  رسن لیوان یم انمازد: 
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 ک اینا رس تو بخون... 

 

د س ا امه یم   را به ،ککککتش یم گت 
ر
 اغذهای کمی هکککم  ی رن 

  هم: 

 

ی رسش نندی  هاا  ی  ک  ت 

 

ی یم اسر  س با حالِت نزاری جوابم را یم  هم:   مما ش را پایت 

 

 تا پاک هه...  با مما  یم ندیسمک ای بابا، خب 

 

کککککک به فر ش  اخا یم کنم س اس بی خیا  خطایط های منتضک

 بر رسی  اغذهای بی ار  یم هو . 
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کنار تر یم رس  با فاصککککککله ی زیا ی از من، مشککککککغو  خوانمِن 

  ،ت نوهکه ای یم هو . 

* 

 

 405#پارت

 

 

 غرهابی یم ز  که خنم  اد را تشمیم یم کر . 

 

ی شا ت بم را ن ه  اهک  ه ا،ت. هنوز هکت 

 

 ،کککت هایش را با حر   ر هوا تکان یم  هم س ،کککیع  ار  تا 

ی به آنجا، ررظ به ما نمار ا   قانعم کنم، رفت 

 

ظهر را با هم گذرانمیم س قبل خارج هککککککککمن از خانه، هککککککککاهان 

 به  یمنم آمم س  ا ی از اس گرفت س رفت... 
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 ی ت   ه بو حمن،  ا ی از اس نماهکم... ل

 

ی  ،ککککتش را رسی   ک ه گذاهککککت س  ر حاه که هکککک شککککه را پایت 

 یم  ا ، لر،یم: 

 

 ک هوهرت گم هم ح

 

هککککککککککککککککانه ای با  یم انمازد س با ن ا  به ادرافم، سار  خیابان 

 که منکظر  جوابی ا،کککت، اخا یم 
بعمی یم هکککود. با صکککورب 

 کنم: 

 

ی خیالت ن ستح  ک  هح گم هم  س شت 

 

ا خییل  م س  ،کککت یم برد تا صکککمای موزیش ر  هوسی یم کشکککم

 کنم: 
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 ک هکه می ن که خیالت ن ست... 

 

ی را  ر،کککککککککت مقابل ،ککککککککاخککان  سار  کو ه یم هکککککککککود س ماهکککککککککت 

 مکوقه یم کنم: 

 

 ک هست که هنوز  س،تش  اردا 

 

  ،ت به ،کت  ،ک ت   یم برد س اس یم لر،م: 

 ک  س،ش  اری س جما همی احکمح

 

ره ای به بازسیم یم زنم یم  رخم تا کیفم را   : بر ارد که کی

 

 ک تو  یوسنه ای بخما... 
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ی لیا   یم هدیم س اس با ن ا  به ،اخککابی که  هر س از ماهت 

 از ،کککککککنگ های مشکککککک  د بی  اهکککککککت به ،کککککککککم بریم 
تلفیق 

 گر  : 

 

ککککککککککککککککککککککککککک شجب ،ککککککککککککاخککونیه. در  حککا خییل لولمار  که توی 

 اینجا،  فت   ار  ها... 

 

ی را که یم هکککککککککنود به ،ککککککککککت  ر  صکککککککککمای قفل  رهای ماهکککککککککت 

  ی یم رسد: سرس 

 

رماله.  ،تش به  هجش 
ُ
کککککککککککک تا جابی که یم  سنم، س عیتش آن

 یم ر،ه... 

 

 پشت  د سار  ،اخککان یم هو : 

 

 ک م شه مخشو ز ح
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 406#پارت

 

 

 از با ی هانه اد برانمازش یم کنم: 

 

 ... ی  ک بنظرد به هم میایت 

 

 ر،م:  شم هایش را گر  یم کنم س یم ل

ح
ر
 ک جمی می 

 

ا فشار یم  هم س به خو د  ر آیینه های   که ی آ،انسور ر 

  رِ  آ،انسور ن ا  یم انمازد: 

 

 ک  البکه منم میاد... 
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د س با  ا خم هکککککککککمن به ،ککککککککککت  س  نباله ی مانکدیم را یم گت 

، د ابی  ر یم آسرد: 
ی  پایت 

 

 ک سه در ، خادرخوا   ار ... 

 

حالِت مکعجمی به فضکککای آ،کککانسکککور  رها که باز یم هکککو ، با 

 کنم:   ن ا  یم

 

 ک آ،انسورش از  ،تشوبی خونه ما، بزرگت  ... 

 

 ان شتش را رسی  یوار  ی د بی یم کشم: 

 ک خادرخواهش کیهح

 

ی لیما کر ِن  لیم از  رسِن  از آ،انسور لیا   یم هدیم س  رگت 

 کیفم،  سرار  حر  اد یم کنم. 
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 م س جوابش را یم  هم: زیپ بزرا کیفم را باز یم کن

 

 هنا،کش، نه خو هو نه خادرخوا  هو... ک من زیا  نا 

 

  ،که  لیم  شم نظری را که لکیس یم کنم، لبخنمی به 

 لب یم آسرد: 

 

 ک لیماش کر دا 

 

بکککککه  ر  وبی قهو  ای، تایکککککه یم  هکککککم س پ ک د بی را بکککککا 

 حالِت کشیم  ای یم خوانم: 

 

 امکککیککری... ک فککرهککا  
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 س ا امه یم  هم:  ر را باز یم کنم س زس تر سار  یم هود س ا

 

ی...   ک سکیل پایه ی یش  ا گست 

 

 407#پارت

 

 

 ر را یم بنککم  س من مشکککککککککککککککغو  لیککما کر ِن  لیککم  مککپ هککا یم 

 هود. 

 

اس زس تر لیماش یم کنم س فضککککککا ی لوهککککککیم  هککککککم  از لر   با  

 رسهن همِن  مپ، نور یم گت  . 

 

به ،ککککککککت لر   های کرکر  ای یم رسد س هکه هکککککککان را با  یم 

  هم. 
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 خم یم هو  س تش تش ا،ایم   ارکنان را یم خوانم: 
ی  رسی مت 

 

 ک  را ک  ن ست حا ح

 

ی را بریم  ارد:    ،ککا  های رسی مت 

 

... ک ا ی سع به  ار یم کتی  مرسز به دور ر،ا  ارمنماش  ر

 

خو ش را رسی مبککککککل هککککککای راحم  یم انککککککماز  س هکککککککان اس  

ی یم زنم:   رسی مت 
ر
ن  به هک ت های رن 

ُ
 ناخ

 

ب ه مایه  ار  بابا... من بایم ریم رحکت رس   باشم، تو  ککککککککککک

 ب شت  به  ر ش یم خوری... 

 

هکککککککککککغا  هکککککککککککک ت را م اله یم کنم س با ن
 
 ا  به مجله های آ

ی یم لر،م:   رسی مت 
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ی  کککککک آ د قتظ اسمم  به تو گفکه... تاز   ه باک   هم هست 

 ... ی سع به  ار یم کتی  ،اشت یش ظهر  ر

 

رهایش تکان یم  هم س هککککککک شکککککککه پاکن رها  ی برای این غرغ

 را  رسن ،کککککطل کنار  جارس یم انمازد تا  رسن 
ی هکککککم  رسی زمت 

خانه ب ذارد.  ی  آهتی

 

ی ن ا  به یخ ا  خاه ،کککاسر را  رسهککن یم کنم س هکان حت 

 یم انمازد. 

 

  س بطری آ  هکرا   نم گوجه ب شت   ر یخ ا  نبو .  

 

 کشم. صمای زنگ مدرایلم، مرا به ،کت کیفم یم  
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شسکککککککککککل کیفم را به ،کککککککککککککم لرتا  یم کنم س  شکککککککککککک  از باِ  

ی   قیقا یم زنم.   نشانه ی گت 

 

 408#پارت

 

 

 

 ک دلو... 

 

تش با هخص  ی ری را یم هنود: " آقا شرهیا صمای صتب

، یم برمکککککت خونکککککها  فار نان َبیس بشکککککککککککککککیمی بکککککه من ز  بزبی

ا"  اسنقمر اینجا یم موبی تا ا   ب ر

 

 

ککککککککککککککش کککه مککماد" خککالککه   س  ر ا امککه اش صکککککککککککککککککمای گریککه ی پ ک

 شایط" گدیان ،یع  ر اتکاد زسرگوبی پمرش  ار . 
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 ک الو لییل... 

 

 ازد س یم لر،م: کیفم را رسی  و  لبا  یم انم

 

 ک ، د، اتفاق جمی ای که نیوفکا  ح

 

صککککککککمای بسکککککککککه هککککککککمِن  ری را یم هککککککککنود س  م هککککککککمِن هکهکه 

 ب شت  توجه اد را جلب یم کنم. 

 

ت آقا هم که از خماهه نر  ککککککککککککککک فق  پاش هاسک ه. این حضی

 ممر،ه...  ار  کوه یم گت  . 

 

  ینم:  نم لیوان  یم  هم  بر رسی ،ینش را  ر  ابینت یم 
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 ک میای اینجا یا نهح

 

َ یک به  اخل  ابینت ها یم کشککککککککم س بسکککککککککه ی ب سککککککککادی ت 

 های کرد  ار را از دبقه با بی بریم  ارد. 

 

ی شایط رس  زد  ارد، با شرهیا ککککککک اسممنش که بایم بیاد. ماه ت 

بککذارمشکککککککککککککککون خونککه، خو د رس یم ر،کککککککککککککککونم. برا ر شکککایط یم 

 ش خوهت نکیا . خوا،ت بیا  اسنجا؛ اما حیس کر د، از 

 

 409#پارت

 

 

  ،کم رسی جلم ب سادی ت ها یم مانم: 

 ک سجو ش برای من فرس  نمار ... 
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ی، شقب گر  یم کنم س تقریبا فریا   ی    ت 
ی با صککککککمای هککککککاسککککککت 

 زنم: یم 

 

سلح ـَ  ک شک

 

  گلککککککمان 
ی از کنککککککار  ی  یوار، شقککککککب یم آیککککککم س بککککککا بککککککا  گرفت 

 کریسکاه،  یمی به بیمی اش یم  هم: 

 

ی ن ست... ک فار ک  ر د ،ن ت 

 

اخا یم کنم س به اس که ،وا  یم لر،م" چی هم " کوتا  یم 

 گدیم: 

 

 ک یه خصارت ز یم... 
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اشت زیا  صککککککککککتبت نا کنیم س اس ختی یم  هم که تا یش ،ککککککککک

  ی ر به آنجا یم آیم. 

 

 قوری را زیر هت  ،کاسر یم گذارد س یش لیکانه  ای یم ریزد. 

 

باصکککککککککککمای  ر، شسکککککککککککل از رسی مبل بلنم یم هکککککککککککو  س با هکان 

 گلمان هاسکه به ،کت  ر یم سر . 

 

 خو د را به اس یم ر،انم: 

 

خونه... لولشو ازت  ی ی اخهح برس بذارش آهتی ککککک با اسن کجا مت 

د ها...   یم گت 

 

خانه یم رس ، با خنم  اهکار  ای به  ی  رحاه که به ،ککِت آهکتی

  و  های بامبو یم کنم: 
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 پیس اینارس یم برد خونه... ک 

 

خانه  ی ی ب دیم؛ اما زس تر سار  آهکککککککککککککککتی ی  هان باز یم کنم تا  ت 

 یم هو . 

 

بککه آیینککه ای کککه  ر مقککابککل سرس ی  فت  قرار  ار  ، ن ککا  یم 

ی یم هکککککککککککککککود،  ر را بککاز یم انککمازد س از مرتککب بو نم کککه م طکت 

 کنم. 

 

ی که هکان رسز  یم  بو مشکککککککککککککان، لبخنمی  با  یمِن  س  خت 

 به  هر  ی بامز  هان یم زنم. 

 

 مکوجه ی خواهر بو نشان هم  بو د. 

 

 410#پارت
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بکککا ،ککککککککککککککک د کوتکککا  س حکککا  احوا  صککککککککککککککککیککککانکککه ای بکککه  اخکککل  

  
ی   ر  شوتشان یم کنم س هنوز  ر را  ام  ن سکه اد که پابی بت 

 قرار یم گت   س مان  بسکه همنش یم هو . 

 

 یمِن مر ی که کت هکککککککلوار  س ی  ر را  ام  باز یم کنم س با 

 لوهیم  ا،ت،   جایم یم ایسکم. 

 

 ک ، د... 

 

 لمی تر یم کنم: 

 

 ک جز  ارآموزها هستیمح

 

 با ن ا   قیق  به  شم هایم یم لر،م: 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1296 of 2449 

 ک فرها  ن ستح

 

ی   سقم  که ناد کو ِش اس را  گفت، مکوجه صککککککککککککیکتش با امت 

ی به یم هکککککککود.  ،کککککککت رسی  ،کککککککک ت   یم گذارد س با اهکککککککار  ا

  اخل جوابش را یم  هم: 

 

 ک احککا  تا یش ،اشت  ی ه بر،ن... 

 

 پا به  اخل  فت  یم گذار  س یم لر،م: 

 

 ک هکا هم اینجا  ار یم کنیمح

 

د س تنها ا راد  ر را نیکه باز یم گذارد س پشککککککت  ش را  یم گت 

 جوا  یم  هم: 

 

 ...  ک خت 
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تا خو ش به ،کککککت مبل یم رس  س من لی ت  شسککککل یم هککککود 

د.   جلوی گنمهای بعمی را ب ت 

 

متکککا  بو ،  ،ککککککککککککککککککت هکککایش بیککککار بککککاننکککم.  ب بکککه  اخکککل 

خانه یم کشم.  ی  آهتی

 

پشکککککککت به من، مشکککککککغو   یمِن ب سکککککککادی ت ها  رسن ظر   

 ه شه ای ا،ت. 

 

  
ی   سککبیم  به  یوار قرار  ار  صککنمه پایه بلنمی که پشککِت مت 

سن یم کشم س نز یش مبل ها یم    گذارد. را بت 

 

 411#پارت
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مر  رسی مبل تش نفر  نشسکه ا،ت س ی  از مجله ها را به 

  ،ت  ار . 

 

با  یمِن شسکککل که ،کککیمی  ای به  ،کککت  ار ، لبخنم کو   

 یم زنم س به ،کت اس یم رسد: 

 

 ک بم  خو د یم برد... 

 

 ره ای به پشکم یم زنم: با آرنجش کی 

 

 ه رس بزنم... ک  زد نار  . یم خواد مخ این مر  خوهتیپ

 

 س با  شک  از کنارد یم گذر . 

 

خانه یم  ی  یم  هم س به ،کت آهتی
 د را از رسی تت،ه تکابی

 رسد تا ب سادی ت ها را هکراِ  هک ت ها بیاسرد. 
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خانه نر،ککککککککککککیم  ا،ککککککککککککت که صککککککککککککمای جیغ  ی هنوز پایم به آهککککککککککککتی

 ها بلنم یم هو .  خت  

 

ی   پخش با  رخیمنم، مکوجه اس یم هکککککککککککککود که تقریبا رسی زمت 

 هم  ا،ت. 

 

با قمد های بلنمی به ،ککککککککککککککککت آن ها یم رسد س با تعجب به 

 شسل ن ا  یم کنم. 

 

ها هر سهکککککککککککان رسی مبل م اله هکککککککککککم  انم س لیوان های   خت 

ر   هکککککککککاسککککککککککه های لیوان 
ُ
ی افکا   ا،کککککککککت س خ  ای رسی زمت 

ی مبل ها   پخش س پ  هم  ا،ت.  مابت 

 

 مر  از جا بلنم یم هو : 
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ی افکا ... ک تقصت  هکا   نبو ، بنِم کیه این خانم یهو رسی زمت 

 

د:   به ،کت شسل خم یم هود س  ،تش را یم گت 

 

 ک باسرد نک شه که هنوز این رسش های مزخرفت رس  اریا 

 

ی یم گذار  تا   یمی به بیمی اش یم  هم س  ،ککککککککتش را  رسی مت 

 بلنم هو . از جا 

 

ها جیغ ز نم، فار کر د که  ای رسی  ان ها جوری که  خت 

ی  ریخت؛ اما شسل اص  از آن ،کت نرفکه بو ، کیه  خت 

 َبم جابی قرار  اهت. 

 

 412#پارت
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ی یم گذار  س با  ،کککککککککککا   اغذی  مر ، ،کککککککککیمی  ای را رسی مت 

  تاه های بزرا ا،ککککککککککککان یم هککککککککککو  س یم 
ی مشککککککککککغو  بر اهککککککککککت 

 لر،م: 

 

  تون خدریمحک خو 

 

 " الیک  پ  پ به شسل ن ا  یم کنم تا  ،ت از " آ  س اس 

 اش بر ار . 

 

 ک با  ،تکون برنمارین... 

 

خم یم هکککو  تا تاه ای از هککک شکککه های  ی ر را بر ار  که مر  

  ،ت اس را پیس یم زنم: 

 

 ... ی کککککککککککککککککککک یه  م رسی  ،کککککتکون  ای ریخکه، هککککککا به اسن بر،کککککت 

 اینجا رس جک  یم کنم... 
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خانه یم هککککو  س قبل ایناه حرسی بزنم، پشککککت  ی  د سار  آهککککتی

 هایش را با حالت تسلیم با  یم بر :  ،ت 

 

 ک غل  خور د... 

 

 شکککککککککککککککم غر  ای به ن ش بازش یم رسد س جارس را هکرا  خاک 

 انماز از زیر ظرفشوبی بریم  ارد: 

 

 ک  فعه ی بعمی تا خرابه هم نا برمت... 

 

  ،ت رسی  ،ک ت   ی  ر یم گذارد: 

 

ر  کککککککککککککککککککککککککککککک جعبه  کش های اسلیه با ی  ابینکه. امرسز فق  کی

 ز ی... 
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  ،ک ت   ی پشت  ر را یم گت  : 

 ک ا،کش  یهح

 

فشککککاری به  ،ککککک ت   یم آسرد س  ر را متکم یم بنمد. صککککمای 

بسککککککککککه هکککککککککمِن آن، توجه بقیه را جلب یم کنم. لبخنم حر  

ر   ه شه ها یم رسد. 
ُ
  اری یم زنم س به ،کت خ

 

 413#پارت

 

 

جارس بکا  ککش مر ، مبکل هکا را جکا بکه جکا یم کنم س یم خواهم 

تش یم هککککککککو  س 
ُ
د که اس، مشککککککککغو   ر آسر ِن ک به  ،ککککککککت ب ت 

سن یم کشم:  ی جارس را از  ،کم بت   هکان حت 

 

 ... ی  ک من انجاد میمد، هکا به  س،تکون بر،ت 
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ابرسبی با  یم انمازد س اس با اهککککککککککککککار  ی ابرسهایش به ،کککککککککککککککت 

خانه،  سر ی  ار  از من یم خواهم تا به  اش شسل برسد. آهتی

 

خانه هککککککککککککانه ای با   ی  یم انمازد س قبل ایناه به ،کککککککککککککت آهککککککککککککتی

 برسد، یم لر،م: 

 

 ک  ارآموز ن ستیمح

 

 کرش را را،کککت یم کنم س  رحاه که خاک انماز را به ،ککککت 

 ،طل آهغاه کنار   یوار یم بر ، جوابم را کوتا  یم  هم: 

 

 ک نه... 

 

ی ب شککککت  از نیم  ،ککککاشت یم کشککککم که با خر    س  له ی امت 

 هم لیما یم هو . 
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کککککککک  یمی به  ،کککککککککت  ار  س هکرا   س پ ک  س جعبه ی بزرا هکککککککککت 

 جوان به  فت  یم آیم. 

 

ختی یم  هم که  ارآموزها را ا،ککککککککککککا ش معرسی کر   ا،کککککککککککت س 

 مجبور هم  تا آن ها را   را  با خو ش به  فت  بیاسر . 

 

م  ی نکا ین س " آ  س اس  های" ت بانم لی ی هشسل با  ،

،ما   مزخر ، ،یع  ار  تا مر  را مجبور کنم تا حالش را بتی

 

ی از رفکارهای مر  ا،ت.   خنم  اد از بابِت تعجب امت 

 

آنقمر این رفکارهای الیک  شسل ا امه  ار یم هو  که آخر ، 

رار  مر  از   نا اری،  ،کککککککککککککککت اس را ن ا  یم انماز  س با  س 

  با
ی  نماژ از اس یم خواهم تا مراقب لو،ِت خو ش باهم. بست 
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ی با  ارآموزها تکاد یم هکککککککککککککککو ،  سخانم  سقم  حر  های امت 

 ی ر هم بکککه  فت  یم آینکککم س خو هکککککککککککککککککان را بکککه شنوان سکیکککل 

 معرسی یم کننم. 

 

 414#پارت

 

 

جکککالکککب ترین قسککککککککککککککککککت مکککاجرا، سجو  آن مر  ا،کککککککککککککککککت کککه بککا  

باران یم هککو  م های شسککل، گلفهکیمِن لزهککش بو نش،  شکک

 س تا یم توانم، ،وا  های بی رر  یم لر،م. 

 

هایشکککککککککککککککان یم رسنم س این میان ها مکوجه  ی با خر  هکه   مت 

ی باهما   امت 
 یم هود که شایط قرار ا،ت، مج ر  فت 

 

تعجب یم کنم که حسکککککککککککککککابماری  ه ررظ به مج کککککککککککککککر گری  

  ار ح 
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َس ؛ اما جلوی خو د را 
َ
یم  حیس  فضکککککککککککککککوه  ر مدیرا ها یم  

د.   گت 

 

یهح  ک ختی

 

 هانه ای با  یم انمازد س هت   ،کاسر را یم بنمد: 

 ک اگه هست، تو ب و تا بمسنم... 

 

لیوان  ای را از  ،ککککککککککککککککم یم گت   س کنارد به  ابینت تایه یم 

  هم س یم لر،م: 

 

 ک  س،تت، لزه  خونم ح

 

 با خنم   ،م  رسی صورتم یم کشم: 
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 م ... ک نه، فق  از این یارس خوهش اسم

 

 ابرسبی با  یم انماز : 

 ک جالب هم... مجر  ح

 

  ی تکان یم  هم: 

 

کککککا  از  انشکککککک ا   ا ، امسککککککا  با خر   کککککککککککککککککککککک ار ... یه ممب  انضک

  انش ا  رس تکود یم کنه. 

 

 از پشت  کرد به قنمان یم ر،انم س می دیم:   ،تش را 

 

 ک یم خوای با مهیار حر  بزنمح هایم اسنم خوهش اسمم ... 
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ِت ،کککککککککینش ظرفشکککککککککوبی یم رسد تا پارچی که لر از آ  به ،کککککککککک

 هم  ا،ت را بر ارد س با نار ایم  جوا  یم هم: 

 ک نه... 

 

 415#پارت

 

 

 ،ککککککککت یم خواهم آ  پارچ را  رسن ،ککککککککککاسر بریزد که با یش 

 آن را از  ،کم یم گت   س یم لر،م: 

 

 ک  راح

 

آ  را که  اخل ،ککککککککککککککککاسر یم ریز ،  ر آن را یم گذارد س با بی 

 می دیم: ح
ر
 وصلیک

 

 هیچ رابطه ای رس نمار ... 
ر
 ک خییل سقکه که آما ب
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سن برسد که یم لر،م:  خانه بت  ی  یم خواهم از آهتی

 ک اتفاس  افکا   براشح

 

جوابی به ،والش نا  هم س به جایش  اش کیفم یم رسد تا 

ی کنم.   شزد رفت 

 

ره ای به ِککِه شسکککککککککککککککل یم زنم تا بی خیا  این 
ی کی هکان حت 

 اش هو . ُلر  
ر
 ان 

 

 ر حککاه کککه پککالکدیم را از رسی تایککه گککا  صکککککککککککککککنککمه بریم  ارد، 

 ن ا  به صورتش یم انمازد. 

 

 لبخنمی یم زنم:  

 م... ک بابت امرسز مکنون
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سن یم آسرد:   مدرایلم را هکرا  ،دییچ از کیفم بت 

 

کککککککککک لنا هجبه ها  فت  باز ن ست، منم بیکار بو د، یم خوا،کم 

سن؛  اما...  با شسل برد بت 

 

  ی تکان یم  هم س  ،ت یم بر  تا هالگر نم را بمهم: 

 

 ک مکا،فم، رسز تعطیلت رس خرا  کر د... 

 

ی پالکو را از مچ  ،کم   با  تر یم  هم: آ،کت 

 

ککککککککککککککککککک ،کککه ،کککاشم  ب شکککت  اینجا نبو د، سقت هسکککت تا با شسکککل 

 باهم. 

 

 416#پارت
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هکان کیه شسل را هم رسی مبل بریم  ار  س با اهار  ای به 

خارج یم هو .   آقا  کت  هکرا  من س شسل از  فت 

 

د س رسی هانه اش یم انمازد س شسل  بنم کیِه شسل را یم گت 

 ا جلو یم آسر : با لبخنم کو    ش ر 

 

 ک آقا فرها ، این  س،تکون لزهش چی هستح

 

 ککپ  ککپ ن ککاهش یم کنم؛ امککا اس بی خیککا  تر از این حرفککا، 

با پل  ز ن های مککم   کشککش لب هایش ب شککت  یم هککو  س 

ی یم خواهم تا جوابی بمهما   از امت 
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کککککککککککککککککک مهیار توی بخش  البم هککککاسی  ار یم کنه تا قبل  ار کر ن 

اچ مغز س اشصکککککا  انجاد یم  ا ؛ اما خب رسی اجسکککککا ، جر 

 بی خیا  هم.  زیا  ش قه ای به جراچ نماهت،

 

از آ،انسور خارج یم هدیم س قبل ایناه شسل ،وا  ا اسی 

د س مجبورش یم  ،کککککککککککککککم،  نباله ی مانکوی بلنمش را یم گت  بتی

ی هو .   کنم تا ،وار ماهت 

 

 : خیالم از بابِت رفکجش که راحت یم هو ، هوسی یم کشم

 

کککککککککککککککککککککک ببخشکککککککیم امرسز هم گلمسن هکککککککاسکککککککت هم ،کککککککه  هارتا از 

 لیوانا... 

 

  ،م  رسی َپیس  ش یم کشم: 

 

 ک نه بابا اهکا  نمار . 
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ی  ی تکان یم  هم س شقب   گر  یم کنم تا به ،کککککککککت ماهکککککککت 

 برسد که صمایم یم زنم. 

 

یم  رخم از فکککاصکککککککککککککککلکککه کوتکککا  ککککه  ارد، ن کککاهش یم کنم تکککا 

 حرفش را بزنم. 

 

خوای شسکککل  ارآموز اینجا بشکککهح فار کنم پاهکککا  ی ه ککککککککککککککککککک یم 

 ارآموز قبو  نا کنه.  ون آخرای ،کککککککککا  هم هسکککککککککت برای 

ی می م...   هکت 

 

 شکاقانه یم لر،م: قمیم به جلو بریم  ارد س با مُ 

 

ح باهاش حر  یم زنم. 
ر
 ک جمی می 

 

 417#پارت
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د تا هکرا  شسککککککل به پاری بانوان برسیم س بعم  تصکککککککیم یم گت 

ای سرزش کنیم؛ اما اس تجبل تر از این حرفا،ککککککککککککککککت س ممت ه

 ههررازی را جز گزینه هایم یم گذار . 

 

ی به پاری را به ،ککککت هکککهررازی  مجبورد یم کنم تا مسکککت  رفت 

 ت  بمهم. تغی

 

سن کنم؛ اما ختی نمار  که  یم بت 
یم خواهم مرا از َجو خاکسککککککت 

 اد. 
ر
ب  ،ت ش قه منم به تت 

 ممب 

 

ا  هایم از ان هکه رنگ س سارنگ اصککککککککککککک  یم تر،کککککککککککککم رنگ لب

ناژ تت   برس . 
ُ
 بو نشان به ،کت ت
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بلی  هککای هکککککککککککککککهررککازی را خو ش یم خریککم س بککمسن نظر من 

ها از من، دلب خریمن تخکه س،ککککککککککایل را انکخا  یم کر  س تن

 س ِخرت س لرت را یم کر ا 

 

تنهککا بککازی  کککه بککه خوبی س بی حککالککت تهدع گککذرانککممش، هکککان 

ی برس    لعنم  بو . ماهت 

 

شم  ،وار هو  س هر اری کر  تا مرا هم را ی 
 
اس رفکه بو  تا ک

 کنم، فایم  ای نماهت. 

 

  . تر  ارتفاع  اهکم س بمتر از آن غش کر نم، حکا یم بو  

 

پا رسی پا یم انمازد س آییس َپِ  مغز پسککککککککککککککککه را میش یم زنم، 

مز  ی خوِ  خامه هکرا  با پسکککککککه را آنقمر  س،ککککککت  ارد که 

 د را به مجبور به خریمِن یش َپ   امل از این ندع آییس خو 

 پش ها کنما 
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 هار زانو یم هکککککککککککککود س بسککککککککککککککه ی پفش را هم باز یم کنم س به 

ا،ککککککککککککککککخر توپ، ن کککا  یم  بکککازی کو  کککانکککه ی ب کککه هکککای  رسن

 انمازد. 

 

ما رها  سر  ا،ککککککککککککککککخر توپ جک  هکککککککککککککککم  انم س  یل   یل  

شان قایط هم  شایس گرفکناش با جیغ  ذسق ز   ی ب ه های

 ا،ت. 

 

 ،ککککککککککککککککت آزا د را از میاِن   که های باز پالکدیم ر  یم کنم تا 

سن یم آمکککم س   ا گرمکککا بکککه آن ببخشکککککککککککککککم. بخکککار از  هکککانم بت 

 ای هوا تقریبا قرمز هم  بو .  ماغم به خادر  م

 

 انه اد را رسی زانوهایم یم گذارد س بی توجه به آ د هابی که 

  نم به ب ه ها ن ا  یم کنم.  ر،ت  ر کنار گوهم جیغ یم ز 
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ذسق قلعه با ی را  اهککککککککتنم س پا برهنه از توپ ها به ،کککککککککت  

 قلعه با ی یم رفکنم. 

 

 ک  سر  سد کشم  رس تکمیم کر ا 

 

 418#پارت

 

ی یم ه یمی یم کشککککککککککککککم س با تر  اییس پش از  ،کککککککککککککککم رسی زمت 

افکم س  ر ا امه اش  نباله ی هککککککالم به بسکککککککه پفش یم خور  

ی یم ریز . س نیا از آن   رسی زمت 

 

 ک اسمم  که چی بشهح

 

 یم  رخم س با  شم های گشا  هم  ن اهش یم کنم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1319 of 2449 

پالکوی مر انه ی کوتا  به تن  ار  که  ر قسکککککککککککِت یقه اش 

ی ا،ت.  لر از  زهای مش  خاکست 
َ
 خ

 

می 
 
 شککککککم هایم یم خواهم تصککککککدیر اس را پیس بزنم؛ اما با ِبشککککککا

 که  ر هوا یم زنم، پل  یم زنم. 

 

ابرسبی برایم با  یم انماز  س ،ککککککیع یم کنم تا ُپه هککککککالگر نش 

 را بخوابانم س با ارامش یم گدیم: 

 

 ک هنوز شا ت نار ی که هرجا ببیجیمح

 

 ،کم را  ر  کیفم را از کنارش بر ارد که   ،ت  راز یم کنم تا 

 هوا یم گت  : 

 

 ک به نظرت اگه ببیجکم بازد   ار حکله شصمی م شهح
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 ،ککککککککککم را با هکککککککککمت از مشکککککککککتش آزا  یم کنم س کیفم را هکرا  

 کوله ی شسل بریم  ارد. 

 

 بی توجه به جکله اش از جا بلنم یم هود. 

 

 ک پیس هنوزد حکله شصمی رس  ار ا 

 

ی کککیم  رخم س بی  ه لچ لچ کنککان از  اهکیککت بککه زن س مرِ  لت 

 کنارد یم گذرنم، ن اهش یم کنم. 

 

 ...   قیم س بی  ا،م 

موهای به هم ریخکه اش با سزش با  تغیت  حالت یم  هنم س 

 رسی  شم هایش یم افکنم. 

 

لبم را باز زرانم تر یم کنم س ،ککیع یم کنم به ا،ککت   بیخو د، 

 م: مسل  باهم. تش  فه ای یم کن
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ی  اریت نمارد،  ار   یم نماهکه باش... ک ببت 

 

 419#پارت

 

 از جا بلنم یم هو  س  ،ت هایش را  ر جیب فرس یم بر . 

 

 با یش گاد بلنم، نز یکم یم هو  س به  شم هایم ز  یم زنم.  

 لبخنم کو ش مزخرفش گوا  بم یم  هم. 

 

 لم را به هور یم انماز ... رخت  ری ها هسکه یم هونم س 

 آسیز  یش دناِ  نازی هم  انم. ار تکاد بنمهای  لم ان 

 

 ک  اریت نمارد، فق  یم خواد  س،ت  خت  ،ابقکو ببینما 
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صککککمای زنِگ مدرایلم بلنم یم هککککو  س اس با اهککککار  ای به جیبم 

 یم لر،م: 

 

 ک خو هه نهح

 

رد: 
ُ
  ،ت هایم  ر جیب پالکدیم مشت یم هو  س یم غ

 

د... تاسانشو از خو د ب  ک چی یم خوایح ب و تا خو د بمدا   ت 

 

 هانه ای با  یم انماز  س با لوزخنمی جوا  یم  هم: 

 ک لذب  که توی شجز ک  هست توی بخشش ن ستا 

 

د س اس ا امه یم  هم:   مدرایل را به  ،ت یم گت 

 ک هیچ سقت نخوا،کم منو ببخ ر  ون  اری نار دا 
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پشکککککککککککککککت قمد هایم را به تنمی بریم  ارد س بی توجه به اس که 

،ککککت ،ککککیع یم کنم تا از این فاصککککله آ د های  د را  گرفکه ا

شم  را تشخیص بمهم؛ اما خییل موفم ن سکم س این 
 
سن ک بت 

 حم نا امیمی اهکم را  ر یم آسر . 

 

 ک بمس یه  اری کن تا منو نبینها 

 

 فاصله مان  م ن ست. 

 

 فاصله اس از من.... 

 فاصله ر،یمِن صمایش به گوش هایم... 

 مور مور همِن بمنم برای تهمیمش...  فاصله

 

 شکککککم  شکککککم یم کنم تا حماقل یش هکککککا  صکککککورب  میاِن آ د 

ها ببینم؛ سه ان ار هکه هکککککککککان به رنِگ مشککککککککک   ر آمم  انما 

 ،یا  هستنم س جیغ یم کشنم... 
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 420#پارت

 

اس را  سر کنم،  صمای زنگ مدرایلم  سرار  بلنم یم هو . بایم 

 ... بایم به این ،کت ها نیایم 

 

 از بعِم هکه اتفاقات یم تر،ما  من، 

 

 ک  ار  قممات تنم م شه... 

 

بنککِم  ی ر کولککه را رسی  سهکککککککککککککککم یم انککمازد س اس  سرککار   ا  یم 

 زنم: 

 

 ک یم  سبی که من  نمتا مما  د ی  س میمابی  اردح
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 ...  لعنم 

اما  م، خو د را آما   کنم؛،کککککککککیع یم کنم تا با  نم نفیس شکی

مری زیا  هکککککم  ا،کککککت که ان ار به شقب بریم هکککککمِت با  به ق

 گر د. 

 

 مدرایلم را از جیبم  ریم اسرد. 

سه بککا صککککککککککککککککمای زنککِگ   شککا  شککا یم کنم کککه خو ش بککاهککککککککککککککککم؛

ناآهککککککککنابی یم فهکم، هککککککککانسککککککککم امرسز به منقی صککککککککفر ر،ککککککککیم  

 ا،تا 

 

 ک من  ارد یم بینکش... 

 

یم  رخانم س اس با لبخنم س  شک  به رس به  د را به شقب 

 سیم اهار  یم کنم: ر 

 

 ک  ار  بسکمی یم خر ... 
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نفسکککککککککککککککم یم گت   سقم  که  شت به جان پاهایش یم ریز  س 

 فاصله اش با من  م س  کت  یم هو . 

 

 رس به رس را یم بینم. 

مقابِل  ،ککککککککک اِ  بسکککککککککمی ایسکککککککککا   ا،ککککککککت س  ار  با مسکککککککک ولش 

 خامه ی رسی نان را ب شت  بریز . بتث یم کنم تا 

 

هکککککانه اد به مر ی که ب ه به بغل  ار  باشث  نم  با برخور ِ 

 قمد به شقب تلو تلو خور نم یم هو . 

 

 با   ار  مرا با خو ش یم بر ... 

 یم تر،م... 

 من از این س عیت من ه سار بمجوری یم تر،م. 
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ی یم خورد س بریم گر د تککا اس را ببینم کککه  سرککار  بککه آ ِد  ی ر 

ی یم افک  یم. تقریبا هر سمان رسی زمت 

 

که  ،ککککککت هایم گز گز یم کنم. ،ککککککن ریز  ها  رسن گوهککککککِت 

  ،کم فرس رفکه ا،ت. 

 

 421#پارت

 

 

ی  با گذر  اس از کنارد، توج  به ناله ی زن افکا   بر رسی زمت 

نا کنم س با تنه ای به اس، هککککککککککککککککابی به پاهایم یم  هم س لیچ 

 پایم با 
ر
 آن کفش های پاهنه  ار را فراموش یم کنم.  خور ب

 

َسد که تا با خر  صمایم را یم هنو . آ
َ
 نقمر یم  
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،م که  ،تش  باتعجب ن اهم یم کنم س یم خواهم ،واه بتی

 را یم کشم س بسکمی اش  په یم هو . 

 

صمای  اِ  مس و  بسکمی که لو  یم خواهم هم مرا مکوقه 

 نا کنم. 

 

 ک چی هم  لییلح

 

بشنود؛ اما جیغ یم زنم تا صمایش را از میاِن هلو ی آ د ها 

 تنها فار ر  همن از صه بلی  جلوی  انایس هسکم. 

 

بایم زس تر برسد. پاهایم نا توانسکککککککت حجم شظیِم ،کککککککوزش 

رککه پککاهکککککککککککککککنککه ی کفش را تتکککل کنککم؛ امکک ا اگر بی ایسککککککککککککککککم، کی

ی به شسل یم زنم.   بزرگت 
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پلککه هککای منک  بککه پککارکینککگ را بککا  یم رسد س بککا بککاز بو ِن  ر 

فوت رها یم کنم س شسکککل را  اخل یم آ،کککانسکککور، نفسکککم را با 

 فر،کم. نفیس اس هم با  نا آیم. 

 

ی یم انمازد س مشکککککککککککککککغو  لیما  کوله اس  را از رسی  سهکککککککککککککککم پایت 

ی تنف ککک  یم هککککود. متوده ی آ،ککککانسکککور آنقمر کر ِن ا،ککککتی

بی برای نفیس کشیمنم سجو  نمار .  ر  بسکه بو  ان ار اکست 

 

ش شسل نبو ، آ،انسور  ر دبقه ی لنجم یم ایسکم، اگر  ک

سن بیایم.   نا توانسکم از آنجا بت 

 

به ،کوِن س،  پارکینگ تایه یم  هم س از شسل یم خواهم 

ی را بیاسر .   تا ماهت 

 

بنمد س ،کککککککککیع یم کنم تا تصکککککککککور  مزخرسی از  شکککککککککم هایم را یم 

 ذهنم ن ذر . 
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ی از جا یم لرانم س اهکیم  به زنگ  صککککککککککککککمای بلنِم بوق ماهککککککککککککککت 

فش ا،ت. مدرایلم نا  هم. یم    انم خو  ب  ر

 

یم خواهم به ریشکککککککککککککککم بخنم  که اینقمر خو  مرا تر،کککککککککککککککانم  

 ا،ت. 

لوِ  پارکینگ را شسکککککککککککککل حسکککککککککککککا  یم کنم س ،کککککککککککککیع  ار  هیچ 

،  م. ،واه نتی

 

 422#پارت

 

 

ی  ،کککککیمنش زیا  ن سکککککت،  ون با توقه ماهکککککت  ساد ،کککککوا  نتی
َ
 

 مجبور به بازکر ِن  شم هایم یم هود. 
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ایم یم کنم تا جلوی انعکا   ،کککککت  پم را ،کککککایبان  شکککککم ه

د.   نور از ،کت مخاله را ب ت 

 

ی را  سرار  به را  یم انماز  س  ا جلوتر ن ه یم  ار .   ماهت 

 

ی یم انمازد س منکظر یم هکککککککککککککککود تا ،کککککککککککککککوالش را   ،ککککککککککککککککم را پایت 

،م.   بتی

 

ز  ز   ا،کککککککت به  شکککککککم هایم س ان ار انکظار  حرسی از ،ککککککککت 

 را باز کنم. من  ار . یم خواهم خو د   صتبت 

 

 ک ب و... 

 

هوسی یم کشکککککککم س  د را به ،ککککککککت مخاله یم  رخانم تا به 

 شبور آ د ها ن ا  کنم. 
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ی جز این نبو  که بوبی صککککککورت بی حالت س خو 
ی کککک ش  ت  ن ک

 از ماجرا بر   ا،تا 

 

 ک لییل شصبانیم نانا 

 

مر ی با  کر خکیم     هاررا  ایسککککککککککککککککا   ا،کککککککککککککککت س با یش 

ار . با  ،ت  غرش،  ،ِت پ   ا،ه ی رسچ دلب لو   

 ب ه را یم کشم تا اس هم الککا  کنم. 

 

 ...  ک فق  حیس کر د که ا ن  زد ن ست تا اسنو ببیمی

 

  ،ت رسی هانه اد یم گذار : 

 

 ک یم  سنسم  بهم زنگ یم زنهح
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 هکرا  ا،کککککککت. پل  یم 
ر
 رخیمنم به ،ککککککککتش با هکککککککوِی بزرب

 زنم تا ب دیم"  رسش ا،ت"

 

 انه اد سار  یم کنم س ا امه یم  هم: فشاری به   ه

 

ککککککککککککککککککک  زمه که یه بار جوری این ریشکککه رس قط  کنم که خشکککش 

 بشه... 

 

 هم س جوری که  ام  بکوانم  هر  اش را تکابی به خو د یم 

 ببینم س یم لر،م: 

 

ح  ک  را بهم زس تر ن فم 

 

 423#پارت
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ی را رسهککککککن یم   ،ککککککتش را از رسی هککککککانه اد بریم  ار  س ماهککککککت 

 م: کن

 

ک یم فهکیمی با خر ... اگه ما صم قمد بر اریم، انوش هزارتا 

 جلوتر ا 

 

  سبانم:  س ان شت هست س اهار  اش را به هم یم 

 

 ک اسن لو   ار ا لو ... 

 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

 ک تو هم  اری ها... یه ارث گنم  بهت یم ر،ها 

 

  یم زنم. 
ُ
 پلیک یم زنم س به نیم ر  شبو،ش ز
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را به  نمان کشککککککککککیم  ا،ککککککککککت، این حالش از رسی لب زیریجش 

 ا طرا  س فار کر ن بو ا 

 

 

 برایم حر  مفت یم ز ا 

 

  ر ک سه  اهت س مخم را یم خور ا  نمرغاز  رت س لرت 

 

نشسکه ا،ت رس به رسیم، رسی آن صنمه که خو د خریم  

 اد. حر  ا،ت... 

سن اتاق  جوش س خورهکککککککککککککککش انقمر زیا  بو  که مینا را به بت 

 فر،کم. ب

 

پا رسی پا یم انماز  س لی  بی  لیل مقابل  شککککککککم هایم مسککککککککت  

 کو ش مسکعطییل اتاق را مت  یم کنم. 
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دبش کفش های پاهکککنه  ارش، یم توانسککت باشِث صکککمای ک 

 تتریِش شصب های مغزَیم هو . 

 

،  هار زانو رسی صنمه  ر   ارد نشسکه اد.  ی  پشِت مت 

 

ی بککه  ،ککککککککککککککککم   ا   ا،ککککککککککککککککت را یم لرسنککم  ی جککمیککمی کککه امت 

 خوانمد که بی مقممه سار  اتاقم همنم. 

 

با بنمهای ککابی اش  گرد هککککککککککککککم  ا،ککککککککککککککت س انکظار حرسی از 

  من  ار . ،کِت 

 

ی   ای  تزئت 
ش لوهکککککککککککککککیم  س     بافکمی

 
لبا  های راحم  إ،کککککککککککککککل

ش مرا کشکه ا،ت.   هم  با ،ه زنجت 
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  پایه ها، 
ر
لی  که رسی صکککککککنمه یم ِنشکککککککجیم، صکککککککمای کشکککککککیمب

 ،م را به ،کت اس لرت یم کنم. حوا

 

 تر،یم  ا،ت.... 

 آراد نمار ... 

 س  ه جالب ا،ت این ناآرایم از ،کت اس....  

 

 424رت#پا

 

 

 

ح
ر
ی ب  ی  ک نا خوای ساقعا  ت 

 

خو  ار ُپشککِت گوهککم را بریم  ارد س  سر ناد هککخیصکک که نا 

 هنا،م  ایر  ی قرمز یم کشم س یم گدیم: 
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ی نما  رد خبا ک چی ب مح سقم  ختی

 

 ا مانیکور را به ،ککککککککککت مخاله یم  رخانم تا صکککککککککورتش را 

تنها رژلِب ببینم. تکاد ریکلش زیر  شم هایش ریخکه هم  س 

 نارنج ش مرتب ا،ت. 

 

 ک از ِب تا حا  برات مهم ن ستح

 

 حا  بایم به اس ن ا  یم کر د. 

موهایش انقکمر بلنکم هککککککککککککککککم  ککه مقکماری از آن رسی گر نش 

 بریز . 

 

ش را یم گذرانم س به  شکککککککککککم هایش ز  یم زنم س  خِ   ی فِش تت 

 جوا  یم  هم: 
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وهر  خوِ  ککککککککککککککککککک هکککاهان جان، شزیز من،  س،کککِت من، برا ر هککک

 من.... 

 

مام  یم کنم س صکککککککککککککککنککمه را شقککب یم  هم تککا پککاهککایم را رسی 

ی ب ذارد:   زمت 

 

  اردح هکککککککک ش ،ککککککککا  باهاش گذرسنمد، 
ر
ککککککککککککککککککککککک م ه پمر کشککککککککک 

ککککشکوی نات می ن رانش هسککککککم سه سقم  حماقل به شنوان پ ک

ی نککککمارد،  یو یم خوای بشکککککککککککککککنویح  رسش ب م برات تککککا  ختی

یح  آرسد ب ت 

 

، مست  ن اهم به ،کت اس بریم گر  . هایک با بلنم همِن لی  

 هم  ا،ت.... 

 

ح  ک ا ن برای چی از  ،کم ناراحت یم  ر
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 به ،کت آیینه ی نصب هم  ی کنار   ر یم رس  س یم گدیم: 

 

ی تا  ارس لیماش بشککککککه کککککککککککککککککککککک  ل خانوا  ت  ارن ِجز س ناله یم کتی

بعم تو با خیا  راحت  ای ب سادی ت یم خوری س  هارزانو 

حرسی   صنملیت نشسم 

 

  ر خو  ار را از کنار  ی لبم بریم  ارد ساز جا بلنم یم هود: 

 

کککککککککککککککککککککک  ای ب سکککککککادی ت نخورد، لیما یم هکککککککهح یا اگه  هار زانو 

 نشینمح

 

 425#پارت

 

 

ا بلنم یم هکککو  س به ،ککککت  ر یم رس  س آراد هکککاهان هم از ج

 یم لر،م: 
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ی نماری لییلح ی باهم ختی  ک مطکت 

 

م را  ر  ا،کککککککککککککککه یم  رخانم، لوسی یم  ر حاه که  شکککککککککککککککم های

 کشم: 

د...   ک به جاِن ما رد بی ختی

 

ِی فضکککککککککککککو   با رفکجشکککککککککککککان، مینا  یکککک  به  اغم یم آیم.  خت 

 هکه حر  ها را گوش  ا   ا،ت. 

 

   ،ککت س رسی صککنمه یم
 ِنشککینم س مدرایلم را از میاِن هککلو ی

 پاگت  کیفم لیما یم کنم. 

 

د. یم توانم تاز  به شکم این همت  ی بیِ بتی  از بی ختی
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یم توانسکم حم  به  نبالش هم برسد، یم توانسکم خییل  ار  

 کنم.... 

 

امککا  ی ر نا خواهم، توانکابی هککایم را برای اس کنککار ب کذارد... 

 . نا خواهم.. 

 

 لیامش هایم را  ش یم کنم. تا آخریجش.... 

 

 تا هکان قسکم  که ایرانسل  مار از رسزگار  ر آسر   ا،ت. 

 

 صفته  ت اس س خو د را یم خوانم...  

ی ن ست...   ،ت ،یجش را  ش یم کنم؛ اما هیچ ختی

ی... حم  یش نشانه ی ،وزبی سار...  ی  هیچ  ت 

 

شاسکککککککککککککککش بککا بککم ه  لیجش را بککاز یم کنم س بککه تککاریککککخ آخرین

 ن ا  یم انمازد. 
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ی ن ست. ه ی نبو ... خاه س لرا ختی  یچ  ت 

 

 با لبا  های رن ارنگ... 
ر
 لر از شایس های رن 

 لر از نکا های باهم بو نکان که پاک نشم  ا،ت... 

 

هیچ شا ککک از من  ر انجا ن سککککت، حم  یش خادر   کرنگ 

 که مجاِ  یا آسری بمهم. 

 

ی تر یم رسد.   پایت 

ی که خو د را لیما کنم. آنق  مر پایت 

 

امیمد را به تو بمهم؛  ه نازیبا امیمسارد به   اش که نخواهم

 تو... 
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 شکککم هایم به ،کککوزش یم افکم. گریه  ار ا،کککت، این حاِ  بی 

 تکمنم گریه  ار ا،ت. 

 

  ر دوِ  تاریککککخ زنمگیم به این همت نزار نشم  اد. 

 

از اس... مزخر   حا  مزخرفم  ر رسز جماییم س حا  کوتا  

 کنایه سار ا،ت... 

 

 426#پارت

 

 

 هنمزفری را به گوش یم گذارد. 

موهکککککایم را یم بینم  ر پیس زمینکککککه ی سیکککککمئوبی ککککککه  زد بکککککه 

 یا آسریش  ارد. 
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از فرامو ر اس یم تر،کککککککککککککککم، هر  که ککه بکاهککککککککککککککککم تو را بکایم  ر  

 خادرد ح یس کنم... حم  اگر نبا ر 

 

 خاه ان شکانش...   ر،ت  یم  اد، موهایم میاِن فضای

 

ی به آن ،کت  تر یم  رخم، لبا  های  ر تنم  ا که  سررت 

ی س لکوبی که فق  
را یم بینم با هکککککککککککککککلوار پار ه ای خاکسکککککککککککککککت 

میانه ی تنم را مخقی کر   ا،کککککککککککککککت. کفش هایم را حم  به پا 

  ارد... 

 

 به مغزد فشار یم آسرد. یا د یم آمم.... 

 

 حم  تنفیس های تو را به یا   ارد. 
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یم کنم. به هنوز ان شککککککککانش  ر مسکککککککت  آراِد موهایم را حیس  

اکار خو ش رنگ زیکوبی گذاهککککککککککککم تا به رنگ  شکککککککککککم هایم 

 بیایم. 

 

 

 

"**ماث کر د س تقه ای به  ر ز د. دو  کشککککککککککیم تا اس را  ر 

 قا  مسکعطییل ببینم. 

 

  شم هایش خوا  آلو ... 

 

م،   که   که های لبا،کککش باز س حم   قیم تر بخواهم ب دی

  آبی اش باز بو . 
ی  اس  هلوار جت 

 

شکککککککِت  ،کککککککت  شکککککککم هایش را به هم مالیم س ابرسبی برایم با پ

 با  انماخت. 
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ش ز د س اس هنوز مرا خو  نا   شک  به حضور   شم گت 

  یم. 

 

  ر که رسیم بسکه هم، به خنم  افکا د. 

 

 گفکه بو د؛ " آخر ما  میاد" اما    رسز زس تر آممد. 

 

رکیه گرفکم. انه حم  نرفکم، بلی  مسکقیم به ،کت به خ
ُ
 ت

 

 با  کش هاهان به هکیل که اس اقامت  اهت ر،یمد.  

ش آمم  بو  که رسز،خم  را گذارانم  ا،ت.   ختی

 

فیلم بر اری از  س شرس   سقلو با ب ه های کو اشکککککککککان که 

 مماد گریه یم کر نم،  مار از رسزگارش  ر آسر   بو . 
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  د. ر رفت؛ اما زس تر باز باهم. لبخنم ز  ،کم به ،کِت  

 

هکان حالت با  شککم های باز تر تکاهککایم کر . فق  ر،ککیم  

د س لبا،م شوض کنم.   بو د تا  سش ب ت 

 

قمیم به جلو بر اهککککککککککککککککم س اس ل ش قمد تر از من بی توجه به 

مر ی که از جلوی  ر اتاق یم گذهککککت،  ،ککککت هایش مسکککت  

 جابی کنار  گوهم را  اسیم:  گر نم را لکیس کر  س لب هایش  ر 

 

پاهای پمر،گ رس یم کشم که تو رس اینطور ازد  سر یم ک اسن 

 کنه. 

 

 427#پارت

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1349 of 2449 

 موهای ریخکه  ر صورتم را شقب یم زنم: 

 

ککککککککک یم کشکش هم تو راحت  ر هم من... مر ی لوفیوز فار 

کر   هکینطوری ککککه یهو زنکککگ بزنکککه، زن منو بتی  مکککاموریکککت 

 ان گرفکتشا  ون هککارش  ر  زایک

 

  . با پایش  ر را یم بنم : لبخنمد دو بی تر یم هو 

 

 ک یه چی ب و ببینم ،الاا 

 

ی تو را یم  ی یم انککمازد س بککه جککای حرسی گفت  کیفم را رسی زمت 

 جدیم. 

 

تو را از میکاِن ابعکا  زیبکای  شکککککککککککککککم هایت تا خ   کرنگ لب 

 هابی که  ارش بو،یمِن من ا،ت... 
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کککه فراز س نشککککککککککککککک ککب نبن تو را از یم خنککمی بککه حککاِ  ممی کککه  

 حفظ یم خوانم. 

 

   امککککم  ا،ککککککککککککککککککت تککککا 
ر
خنککککم  ات آبککککا  ای شزیز،  سر   لکن 

 ببینکت، 

ببو،کککککککککککککت، بخواهکت، بخوانکت، این هکه  ار با تو  ارد س 

 ...   ه  ار لُر رسنق  هسم 

 

یم خوا  مست  تیغه ی بیمی ات پشِت گوش هایم را نوازش 

 کنم؛ اما نا گذارد. 

 

 آغوش هکی
ر
. م ر  سای  لکن  نطور زیبکککا مرا  ر آغوش ب ت 

ا""*  نبو ح خو ت یم گفم 

 

 

ی یم ر،انم تا رسی پا بکانم.    ،کم را به لبه ی مت 
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 تنها یش قلب قرمز  ر کپشن آن پست یم بینم. 

ی  ر ا  ین جا جایز ا،تحاهش ریخت 

 

 صفته مدرایل رسی آن پست رسهن یم مانم. 

 گوش هایم یم هجیم. 

 

  که رسی شایس های شرس   ار یم کر ، مو،یق  ،نم  گا

 با ،ه تار را گوش یم  ا . 

 

مثل هکان رسز که من خوا  بو د س  اش هکه نوازهککککککککککککککک ری 

 مثل تو  اهتنم. 

 

سیمئو یم هککککککجیمد را صککککککمای  کرنِگ موزی  که  ر پیس زمینه 

 هم به یا   ارد. پیل ل ست موزیش های نا  من بو . 
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ی خوا  س خی ی " نازنت  ، نازنت 
 اِ  مهرروبی

" ی ، نازنت 
  متاِ  ها موبی

ی  مثل یش  ت 

 

 428#پارت

 

 

 هار   ثانیه کوتا  به یا آسری از تو یم گذر  س ان ار تاز  یم 

 فهکم نبو نت را... 

 

؛ اما یش  ی رسزها  له اد یم فهکم قصککککککم فرامو ر  اهکککککککم

 را  ر برسی که تا زانو با  آمم  ا،ت، فرس بُر   بو د. 

 

  تو از ه شه س ِ  ی  ی ه از ،نگ"  ِ  

" ی  نازنت 
 به پا نشامی شزیز، خییل جوسبی
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ی را  رسن  ا،کککککککککککککککارین را خککاموش یم کنم س  ککاغککذهککای رسی مت 

 لوهه جا یم  هم. 

 

وج  بککککه  هر  ی ُلر خو  ککککارقرمز را  ر جیبم یم گککککذارد س ت

 ،وا  مینا نا کنم. 

 

ی را از پارکینگ  ر بی اسرد س زیا  دو  نا کشکککککککککککککککم که ماهکککککککککککککککت 

 جابی برسد که اص  هایم  ر،ت نباهم. 

 

ی نما د که یم آیم. ز   ا،کککککککککککککککت به  ی که برای اس  ر   ختی

 یم کنم. 

ش س  س ِ ه هکرا  ا،ت. 
َ
ی  ا با ه  لیا   همنم از ماهت 

 

هکککابی    ککککه یم خواهم برسد؛ امکککا رفکنم  ر،کککککککککککککککککت از هککککان گت 

 ن ست.... نرسد، خو د غصه یم خورد، برسد هم... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1354 of 2449 

را به آ،ککککککانسکککککور یم ر،ککککککانم تا پشککککککیکان نشککککککود. بایم به  خو د

 هاهان زنگ بزنم س ب دیم حر  هایت رسیم اثر کر   ا،ت. 

 

 ر بککاز یم هکککککککککککککککو . ن ککاهم از رنککگ قرمز مککانکوی شککایط تکا لکب 

 های ُ خش ا امه  ار . 

 

 ان ار رسی های مکفاسب  از اس قرار ا،ت، ببینم. 

 اس... مکعجب هم  اد از این هکه ،ت   تغیت  

 

سن یم آیم س با ،کککککککککککککککیمی  خانه بت  ی ی را یم بینم که از آهکککککککککککککککتی امت 

اش  "  رای  ای ن اهم یم کنم.  شککککککککککککککم هایش کنجکاسانه   

 آممنم" را یم گت  . 

 

 به بقیه " ، یم " یم  هم س به ،کت اس یم رسد. 

  شایط یم گذار  س با اهکککککککککککککککار  ای به 
ی ،کککککککککککککککیمی  ای را رسی مت 

 اتاقش، آراد یم لر،م: 
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 به را  بنظر نا ر ...  ک رس 

 

 429#پارت

 

 

ی باز کر ِن  ر اتاقش، هککککککککککانه اش به هککککککککککانه اد برخور  یم  حت 

 کنم. 

 

،ککککاکِت متل  ارش را خییل  س،ککککت  اهکککککم، بی هیاهو س َجو 

  اری  من... 
 خلوت... برشایس  فت 

 

 شوا س جنجا  س گ یس ک ر س ککش  اری بابِت خیانت های 

 بی نتیجه.... 

 

 حک چی هم  لییل
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رسی صکککککککککنمه یم نشکککککککککینم س اس با آرامش به ،ککککککککککت لنجر  یم 

 رس  س لر   ها را کنار یم زنم: 

 

 ک آ  یم خوریح

 

 فم را کنارد یم گذارد س به صنمه اهار  یم کنم: کی

 ک یم هیمی لطفاح

 

 ی برایم تکان یم  هم س  ر،ککککککککککککککت رسی صککککککککککککککنمه کنارد یم 

 نشینم س یم لر،م: 

 

 ک راج  به لرسنم،تح

 

 ،کتش مککایل یم هود س به حر  یم آیم:  ا به 
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 ک یم توبی براد بفها که  ارس  قیقا کجا،تح

 

مکعجب یم هککو  س نه حالم   ار  که بفهکم  شککم هایش نه 

 یم توانم  ککم کنم یا نها 

 

 با صما " هوسد" یم کشم س پا رسی پا یم انماز . 

 

هککککلوار ککاِن مشکککک  اش با خطوط  کرنگ کراساتش هم رنگ 

اهن مر انه ی ،ا   سه جذ  به تن  ار . ا،ت.   لت 

 

 ک من حم  هیچ آهناییم  با هوهرت نمارد... 

 

 یم زنم س خو د را جلوتر یم کشم: پلیک 

 ک یه آهنای ت لیما کن لطفا.... 
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 430#پارت

 

 

صکککککککورتش  ر حالم  به   یم بر  که ان ار  گریم جالمی لیما 

 زنم س با کر   باهککککککککم. که  ،ککککککککتش را  نمبار، رسی پایش یم

 لتن بمی یم لر،م: 

 

 ک تاز  ن ران همیح

 

د س یم لر،م  اش یم گت 
ر
هک ش   :  شم از ان شت 

 

ح  ک یم توبی  اری کمی

 

 ا  ر جایش تکان یم خور  س مدرایلش را از جی ش  ر آسر  

 س کنایه یم زنم: 
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 ک حککا قرار   رگت  لرسنم  هوهرت هم بشیما 

 

 ککککک که  ،کککککتش از هکه شاجزانه ن اهش یم کنم، هکککککبیه به ک

ی کوتا  باهم.    ت 

 

لمی تر یم کنم س منکظر سصکککککل هکککککمِن تکا  از آن ،ککککککت یم 

ی  ام  به ،ککم یم  رخم:   هو  س هکان حت 

 

 ک هاهان رفکه اسن ،ککا یه   بزنهح

 

 هانه ای با  یم انمازد: 

 ک نا  سنم... 

 

 با ماث کوتا  ا امه یم  هم: 

ی نبو ،  و   ن امرسز باز  اغم اسمم. ک فار کنم رفکه س ختی
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ره ی که  ،تش حا  به کنار  ی پایش یم ر،م.   کی

 

 حک الو ، د خوبی 

 

 تایه اش را به مبل یم  هم س مشغو  حر  ز ن یم هو : 

 

ح یه شکا   که برای 
ککککککک یم توبی براد اسن ،ککا ی  رس لیما کمی

فیلکتی اری شرس  اسمکککککم  بو ؛ امکککککا نز یکککککش  س هفتیس ککککککه 

ی ازش ن  سککککککککککککککککت. مکا ررزرگش هم ککه  فوت کر  حم  به ختی

 شم مرا،کش نیومم. یه شکا  که تاز  اسمم ... جای احککال

د...   برات امار می ت 

 

 431#پارت
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 به صورتم ز  یم زنم.  ،تش را به ته ریشش یم ر،انم: 

 ک هک ،ابِم هککارمه... 

 

 مدرایل را از صورتش جما یم کنم س از من یم لر،م: 

 و نحک تا ر گرفکه ب

 

  ی تکان یم  هم: 

 

کککککککککککککککککک آر  آ ر،کککش رس  ارد؛ اما هکککاهان گفت که تا ر رس پلکپ 

 نکیذارن ک   اخل بر ا کر ن س 

 

 مکعجب ابرسهایش با  یم رس : 

 ک از ِبح

 

  ی تکان  ا د: 
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 ک نا  سنم... 

 

ی آ ر  س هککککککککککککککککار  تلفن  تکا،کککککککککککککککش را کوتا  یم کنم س با گرفت 

شکککینم س هیچ حرسی نا هکان تا ر، مسکککاوت رسی مبل یم ن

 زنم. 

 

، ن اهم یم کنم.  ی ی پاهایم بر رسی زمت 
 با کی  گرفت 

 

ن به قمری  م ا،ککت که بکوانم مسککت   نفیس هایش فاصککله ما 

 را حیس کنم. 

 

 ،کککککککککککککککم  میاِن موهایش یم کشکککککککککککککککم س با  ا جلوتر آممن، یم 

 لر،م: 

 

 ک م ه ن فم  یم خوای بذاریش کنارح
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 رها یم کنم: لوسی یم کشم س نفسم را با فوت 

 

 ک یم خواد که براد مهم نباهه... 

 

 432#پارت

 

 

  بی  ،کککککککککککککککتش که رسی پایم قرار یم  
ی گت  ، مکوجه کی  گرفت 

  لیل پایم یم هود. 

 

 اخا به حالِت  ا،ت   زایم یم کنم:  

 

 ک قرار  یه  سر  جمیم باز ازت ببینمح
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ابهاد حرفش مرا به فار یم انماز .  ،کککککککککککککتش را رسی تایه گا  

  راز کر   س ا امه یم  هم:  مبل

 

کککککککک هم گریه هات رس  یمد رسز جمای ت، هم    نانمنت رس، 

  کوفکیت که تا  ،کککککککتبنم ا،ککککککککت رس  هم
ی اسن  س،کککککککت  اهکککککککت 

توی  ،ککککککککککککت هککککککککککککوهرت  یمی، فار س خیا  ریخم  توی این 

  تا 

 

س با اهکککککککککککار  ای به  له اد، اخم هایش ب شککککککککککت   رهم یم رس  س 

 آراد یم گدیم: 

 

 س ا کککککککطرابت رس ککککککککککککککککککککککک حا  بای
ر
م یه  سر   نم ماهه هم  لکن 

 ببینما 

 

ین  لکککات را آراد س  شکککککککککککککککم هککایم بککاز یم هکککککککککککککککو  سقم  تکککاد ا

 ِهُکر   سه لر تتکم یم گدیم. 
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 آنقمر باز که بکوانم فاصله ی  ککان را سجب بزنما 

 

 سجب ز بی که بوی شطر اس را هامه اد بشنا،م. 

 

 ک  سر  های بعمی  یه لییلح

 

ره ی  ،کککککککِت   راز هکککککککم  اش را از رسی مبل بریم  ار  س با کی

 لر،م: آرایم به قفسه ی ،ینه اد یم 

 

کککککککک یم خوای اسن آ د رس کنار بذاری یا اهکیت  ا ن بهش جز 

 نکازهای یومیه ات هم ح

 

 خو د را با کو  انه ترین حالِت مکان شقب یم کشم. 
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 ،تش  ر هوا یم مانم س لب هایش نقش خنم  را نشان یم  

  هم. 

 

 

  ،ت مانم   ر هوا را مشت یم کنم س رسی پایش یم گذار . 

 

نم  میاِن حر  هایش، نبو ِن هوهر ،ابم هنوز مکعجب ما

 لعنم  اد را فراموش یم کنما 

 

 433#پارت

 

 

م را جک  کنم س  ی ر  اغش نیایم؛  یم خواهم ُجل س َپ ،ککککککککککَ

اما تش تش حرفایش، آ رد سار  ر مغزد رسهککککککن خاموش یم 

  ... هو 
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آژیرقرمز رسهککککن هککککم  ا،ککککت س هک نان به میانه ی آتش یم 

 رسد... 

 

 ت، هعله یم کشم هکه ایکانم را... اس آتش ا،

 

ن اهش به فاصکککککککککککککککله  ککان ا،ککککککککککککککککت. حرکت نامعقولم به اس 

 برخور   ا،ت. 

 

 یمی بککککه بیمی اش یم  هککککم س شینککککش رسی موهکککایش را بریم 

خطای  یم   ار  س خو ش را آنقمر جلو یم کشکککککککککککککککم که   ار 

 بشود. 

 

 پل  یم زنم س تکابی به لب هایم یم  هم: 

 

حک یم خوای  یو   بهم ثابت کمی
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ی یم انماز  س به خادر قم بلنمش، مجبورد  شیناش را رسی مت 

د.   یم کنم تا  د را با  ب ت 

 

ی ن سکککت که حوا،کککم را لرت کنم؛  ی گرمای تن  مر انه اش  ت 

 اما خ   کرنگ لبخنمش، آزارد یم  ا . 

 

مسککککت  ان شککککت هایش  ر،ککککت بر رسی گونه هایم که به مم  

 مرا به سحشت یم انماز .   مای هوا هنوز یخ ا،ت

 

  ،کم را با  یم برد س  ،تش را از صورتم فاصله یم  هم: 

 

 ک رسش غلظ رس برای اثبات خو ت انکخا  کر ی فرها ا 

 

لبخنمش  ی ر موجو ی  کاسی ای نکمار ، رفکه رفکه جوهرش 

 ر یم هو .  کرنگ ت
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ان شکانش هنوز میاِن مشکم قرار  ار . هیچ ت  ر برای آزا  

 ن ان شکانش نمار . کر 

 

شکم این تر  زمکککابی بر افککککارد غلبکککه یم کنکککم ککککه صکککککککککککککککورتش 

نککککمی رسی  
ُ
ی یم آیککککم س نفیس هککککای آراَمش بککککا ُ شککککت ک پککککایت 

 صورتم پخش یم هو . 

 

 

ثبات کککککککککککککک بنظرت اسنقمر ب ه هسکم که  زد باهه، خو د رس ا

 کنم لییلح

 

فشکککککککککککاری به  ،ککککککککککککم سار  یم کنم س حا  ان شککککککککککککانش  سر  مچ 

 ، ُ،لطه گری اد را پایان یم  هم.  ،کم
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ی ازد   ز ،  ی ا رس ا ن بفهم که بعم اگه  ت  ی ککککککککککککککککککککککککککک یه  ی  ت 

ه ممی که  ا ،دپرایز کر ن،  ار اسن هوهرتها نکککککککککـککککککککَ تعجب نامی

ا  د تا نیوفم  ،  ،تت رس یم گت  ی  جا زیر پا گرفت 

 

 434#پارت

 

 

 ،ککککم را یم خواهم شقب باشکککم س برخ   تصکککورد، قمرب  

 کنم س  ،کم آزا  یم هو . خرجم نا  

 

آنقمر نریم مبل آزارد یم  هم که به ،کککککککخم  خو د را جک  س 

جور یم کنم تا ُمکا  با  صکککککککککورتش بشکککککککککود؛ اما  نمان افاقه 

م س با یش که آ  نا رس . 
َ
 ای نا کنم،  ون ق

 

ل س 
 
ی که   مقنعه ی گ ی شککککا د ر،کککککا از  د یم افکم س تنها  ت 

ُ
گ

 لی یم  هم  با تر یم ا،ت... با اس نا خواهم یش رابطه 
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سع  موهکککایم را پشککککککککککککککککککت گوش یم زنکککم س  کککاش مر هکککا قبکککل  ر

 بازیشان، بازیان را بهت  بشنا،نما 

 

مخصکککککککککوصکککککککککا بازیامی که تکاد ُشکرش را رسی صکککککککککنمه ذخت   

 نشسکه ا،ت. 

 

ی   موهات هم بفهکم که با  ه شجله ای کککککککک حم  یم تونم از بت 

برای مسککککککککککککت  کوتا  هم اسممی س توبی که از مقنعه مکنفری س 

، تا ر،یمن به اینجا ا،ت   کشیمی...    یکککک  شوض یم کمی

 

،  ،ککککککککم را به  انه اش یم  پلیک یم زنم س با لوزخنم آهککککککککارابی

ر،کککانم. با ان شکککت هکککسکککت س اهکککار  اد انکهای  انه اش را یم 

د س ن ش ی یم زنم: گت   ت 
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َرض 
َ
ککککککککککککککککککککک یه مر ی باش که اگه افکا د ب م فرها  بی قصکککککم س ق

 کم رس گرفتا  ،

 

که  ،کککم را با فشککاری رسی قفسککه اش یم گذارد س  ر حاه 

کارش 
ُ
که از جایم بلنم یم هکککککککککود به  شکککککککککم های بی حالِت خ

 ن ا  یم کنم س ا امه یم  هم: 

 

، برای من هکون کو  ه ی ُبن کککککککککککککککک برای هر زبی مرِ  رسیاها ر

بسککم  هسککم  که فق   ر خونه ی تو براد باز ؛ اما نا خواد 

 میا راهم ب

 

 کیفم را از رسی مبل کناری بریم  ارد: 

 

،کم سگرنه م شم آ د  سری  ککککککککککککککککک بذار از هرب تر،کیمد از تو نت 

مشکککککککو گذاهککککککککه رسی 
ُ
ان نار  ،    س،کککککککم  که زحککات رس جتی

 کولش س رفکه.... 
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سن نیامم  اد که  شککککککککککک   ر را باز یم کنم س  ام  ا ز اتاق بت 

 به  هر  ی  گرد کننم  اش یم زنم: 

 

ت هسکم مر ا ک   منکظر ختی

 

 435#پارت

 

 

نا  انم خککماحککافظی کر نم  ککه قککمر کوتککا  ا،ککککککککککککککککت کککه  ا 

 شایط را مکعجب یم کنم از این شجله بی  لیلما 

 

سن یم آمککککککم، یم فهکیککککککم کککککککه فرار کر ن،  اگر اس از اتککککککاق بت 

 من ا،ت...  منا،ِب حا 
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ی یم هکککو . حکم مرسر  نصکککه رسزهای من  ر آ،کککانسککور ،کککتی

 اتفاقات  ار ... 

 

حر  هککککا س رفکککککارهککککای شجیککککب امرسز کککککه خییل زس  مرا بککککه 

 حر  هاهان ر،انما 

 

 از من  گم هکککککککککککککککککم   ر حرس   یمی حر  هککای اس 
توصکککککککککککککککیقی

 نمارد. 

 

یم خواهم  یکککک  تر برگر د بککه خککانککه اد س  یککا  جککمیککمی را 

کنم، شککاهکککککککککککککککقککانککه هککایش را از آیاون هککا حککذ  کنم س  انلو   

فق  فار جنابی س تر،کککککککککککککککناک ها باهککککککککککککککککم، اینطور یا  تو نا 

 افکم... 

 

 من  ی ر نبایم هیچ شاهقانه ای ببینما 
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بکککککه مینکککککا ختی یم  هم ککککککه  فت  نا آیم س اس ککککککه    برایش 

هکککککای جکککککمیکککککمش را یم  هکککککم س بکککککا بو ن م مهم ن سکککککککککککککککککککت، ختی

 نه ی آن رسز یم گدیم. خماحافظی ای از شضا

 

ی   که به خانه یم ر،ککککککککم را  سر یم زنم س با فار بی ختی
خیابابی

د تا برای اس هم، حرسی بزنما   از هیکا، تصکیم یم گت 

 

غرغر کنم س اس هم بکککه من بفهککککانکککم ککککه هنوز  کککه قکککمر تو را 

  س،ت  ارد... 

 

امرسز متکاج فهکیمن  س،کککککککککت  اهکککککککککتنت هسککککککککککم... جالب  

 ن ستح

 

جوا  نا  هککم، سقم  جوا  زنککگ را نا  هککم  تکککا،کککککککککککککککم را 

 یعمی بیکار،کان ا،ت س  ر اتاق شکل به   یم بر . 
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ی را  ر پارکینگ بیکار،ککککککان به مم  آهکککککناییم با ن هبان  ماهکککککت 

پاری کر د س تا ر،ککککککیمن به ،ککککککالن اصککککککیل  ا  ی ر از لرسنم  

 ی جمیم را خوانمد. 

 

ی را یم فهکیککککم س  خو ش را بککککه ذهنم لراکنککککم  بو ، هککککککه  ت 

 نفکها زائم الوصقی یم ز . 

 

م رسی صککنمه  نز یش اتاق شکل نشککسکککم س پا رسی پا انماخک

ی های مزخرفم نانم.  سع به کی  گرفت   تا  سرار   ر

 

 اغذها را رسی صکککککککککککککککنمه یم گذارد س با هنمزفری ای که تنها 

صمای زسز  ی  کرنگ آهنگ را یم هجیمد به  رهای ه شه 

 نم. ای سرس ی، ز  یم ز 

 

این قسککککککککککت خلوت تر از بخش های  ی ر بو . از هککککککککک شکککککککککه 

ا را یم  یمد. های ِکمر سرس ی فق  حرکت  کرنگ لر،ککککککککاره
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لیجر بیکار،ککککککککککککککککان گفکه بو  که آخرای زایکان ا،کککککککککککککککت س زیا  

 ش   هیکا نا هود. 

 

 436#پارت

 

 

مدرایل را میان  ،ککککککککم یم  رخانمد س ت ش مزخرِ  مغزد از 

 آن اتفاق را  ری نا کر د. بابِت فار نار ن به 

 

خو د را  ی من نه ی فارهایم گذاهککککککککه اد س نتیجه اش هر 

 ه مذاقم خوش نا آیم....  ه ا،ت ب

 

 

یم گفت بعم  س هفکه   ار نیاممن، نکوانست تا این زایکان 

 را گر ِن ک   ی ر بینماز . 
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 حر  هایش بوی غصه نبوِ  ما ررزرا را یم  ا . 

 

لماری حراِد غصکککککه اش کنم.  لماری راج  به نا توانسککککککم  

د آخری خو  مرا  زانم.... 
َ
 زبی که  

 

ر،کوران ،نم  با بوی شو ی که اس  س،ت  آسر   بو مش  ر 

  اهت. 

 

برشایس من که ،ککککککککککککککبش های ممرن را  س،ککککککککککککککت  اهکککککککککککککککم، اس 

ی ا،ت.   شاهم گل گیل بو ِن هکه  ت 

 

که گل هلوار س لبا  س  امن های بامز  تا ،اشت بنم زر ی   

 های آفکاب ر اِن جالمی رسی  ،که هایش  ار هم  بو . 

 

 آخرین همیه ی هک ش بو ...  
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 شوض کر  س  ،ککت هایش را 
ر
مقنعه  ارش را با هککا  آبی رن 

 با لذت به هم کدریم: 

 

 کککککککککککککککککککککککک یه ممب  بو  که یم خوا،ککککککککککم بیاد خونت؛ اما نازان  نم 

ی یم کنکککه، مکککامکککان بزرا هم رفککککه  اینم سقکککت اخت  بهونکککه گت 

 زیا ی بهش  اهت... 
ر
 سابسک 

 

لبککه یم 
ُ
 ی تکککان یم  هم س ن ککاهم را بککه لی ککش هککای  سر   

  هم: 

 

ت ن ستح  ک هاهان  ی ه لی ت 

 

 اس هم به پشم  های قرمز تایه یم  هم: 

 

د بشه. یم  سنم بعم مرا ما ررزرا فشار  کککککککککککککک ن سکم که لی ت 

ست خییل زیا ی رسی هاهانه،  ون ا ن  ارس هم لیماش ن 
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س مککککامککککان بککککابککککاد هم  ارن بککککه هر  ری یم زنن تککککا بفهکن اسن 

 شو ی کجا،ت.... 

 

 

به مسکککت  رفت س آمم گار،کککون ها  شکککم یم  سزد. با آن لبا  

ی  ر اینجا  ،ککنم  دورهککان  لم را آ  یم کر نم تا تایم ب شککت 

 بکانم. 

 

 تفاق آن رسز نشم  اد.... هنوز  ام  فارش از ا

 

 437#پارت

 

 

ا   ک ،اکم 
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د پل فر  را یم گت    یم زنم.  نباله ی گنمد های میانه ی ،کککککککککککککُ

 تا به  شم های زیبای اس بر،م. 

 

 هاهان اس را ما  گیل صما یم ز . 

 

یم گفت؛ لپ های هک شه قرمز س نقطه های ریز رسی گونه 

 اش از اس ما  گل  ار ،اخکه ا،ت. 

 

ل س   خییل تعاریه بامز  ای نثار هیکا یم کر . 
ُ
 پ ی خ

 

،کککککککککککککککتش را جلوی صکککککککککککککککورتم تکابی یم  هم تا حوا،کککککککککککککککم را به  

 خو ش بمهم. 

 

ی هم....  ی  ک امرسز یه  ت 
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و ش را بککه کنککارد یم لمی تر یم کنککم س بککه جککای رس بککه رسیم، خ

 ر،انم تا نز یات  به من باهم. 

 

 کککه یم آمککم،  ر 
ر
موهککای کوتککا  فر ارش بککه خککادر بککاِ   کرن 

 هوا پخش یم هم. 

ا  سبی  ک ب و پیس  را حت 

 

پای   شکککم هایش ،کککیا  ا،کککت. آرای کککر نمار ؛ اما زیبا،کککت با 

هکان نقطه های ریز س  رهکککککککت رسی گونه های برجسککککککککه ی 

 گر سبی اش... 

 

یم زنم به صککورتش، مشکککاق بقیه ی ماجرا،ککت. ماجرا... ز  

شجب ماجرابی  اهکککککککککککتیم. ان ار که ا،ککککککککککککارت جمیمی خور   

 باهم  ر زنمگیم از پایانش یم هرا،م. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1383 of 2449 

ردریق   نبا  اینم تا هکه اتفاقات ادرافم ،وتفاهم ککککککککککککککککک به ه

 های احککاه باهه... 

 

 که هکککککککککککایم بی رنگ س کمر 
 قیم  شکککککککککککم یم  سز  به صکککککککککککورب 

ی با ی هککککم... هککککایم فراری بو نش مشککککهو  ا،ککککت که  نباِ   ت 

 یم گر  . 

 

 ک چی  ار کر   در  که تر،یمیح نز یاه بهتح

 

  ر منم لب هایم را تکان یم  هم: 

 

 ز هکه این نز ی  های تر،ناک، سحشت  اردا ک من ا

 

 438#پارت
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  ،ت به ،ینه تکاها چی  حالم یم هو . 

 

ی    ی ر زیبککککککککابی ادرا  برایش اهکیم  نککککککککمار ،  ی ر برق تت 

  شم هایش را نا بینم. 

 

 فهکیم  ا،ت که رنگ باخکه اد...  

 

  که ل ش میا ا   تارار یم کنم تا یا د بر ، 
کککککککککککک می م یه اتفاس 

ا گنم م ی ر ی براد حکم تایه گا   ار ؛ اما نه  س،ککککککککککت  اهککککککککککت 

یم خواد خور   بککککه نقشککککککککککککککککککه هککککای ذهنیم کککککه هر ککککه قککککمرد 

 تصیتش کنم، یم بینم این خانه از پای بیس سیران ا،ت... 

 

بککا صککککککککککککککککمای  ینککگ کوتککا  مدرککایلم، مسکککککککککککککککت  ن ککا  هر سمکان بکه 

 صفته رسهن هم  یم ر،م. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1385 of 2449 

گ ،ککککککککککفیم رسی  ا خو ش را جلو یم کشککککککککککم س به خ   کرن

 صفته، ن ا  یم انماز : 

 

ی رس کر ی آجرهای ،اخککونتح خرا  بشه که اسن  ککککککککک امت 

  کا س کوله ات ازش ز   ،کککککککککککککککاخکک
ی وبی که  س،کککککککککککککککت  اهکککککککککککککککت 

سنا   بت 

 

 به خنم  یم افکم. 

  شم غر  ای به خنم  اد یم رس . 

 

حر  که یم هککککو ،  شککککم هایش را  رهککککت یم کنم س با این 

،انم.  پ  ن ا  کر نش هر ب   ه ای را یم توانم بت 

 

 را  یم 
ر
ی،  س رسز  ی ه یه جن  ک بخما از ا ن جلوش رس ن ت 

 که  ،تت کوتا  تر از ا ن م شه...   افکه
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فر  ی قرمز ،کککککککفیم،  شکککککککم    ،کککککککیمی ای رسی ،کککککککُ
ی با قرار گرفت 

نکم  ای 
ُ
های هکککککککککککککککیکا به حالت اسلیه بریم گر   س با لبخنم گ

ی ه ی ر هم  را بریم  ار .  ،ت یم انماز  س مشم  از ،تی
َ
 ای ت

 

د تا صمای خنم  اد بلنم نشو .    ،کم را جلوی  هانم یم گت 

 

ی را جلوی پککاهککای  ی گککار،کککککککککککککککون بککا تعجککب خنککم   اری، ،کککککککککککککککتی

 هارزانو هککککم  ی هککککیکا یم گذار  س با ن ا  به صککککورت من، 

 کبا  های لی یم  هم  میاِن نان را نز یکم یم گذار . 

 

  هم س گار،ککککککون یم خواهم  ی به معمی " تشککککککار" تکان یم

س  که هیکا با  هان ُلر صمابی از خو ش  ر یم آسر  تا مر  بر 

 بایسکم. 

 

 ک بله خانمح
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ی های نجدییم  هککککککککم  را  ی حم  صککککککککمای قورت  ا ِن آن ،ککککککککتی

هم یم توانم حیس کنم. لیاز   ر  ،کککککتش را رسی بشکککککقابش یم 

 گذار : 

 

 439#پارت

 

 

 ک م شه نون ،ن ر ب شت  بیارینح

 

لمی که  ر  های ی تکان یم  هم س به ،ککککککککککککککککت ،کککککککککککککککامر    

خانه رسیش خور   ا،کککت، یم  ی هککک شکککه ای  اهکککت س آرد آهکککتی

 رس . 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک بپیچ بکککه غکککذا ککککه من فار کنم، بعکککم خکم مکککامکککان بزرا 

  ر،ت حسابی بخورد. 
ی  نکونسکم یه  ت 
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تاه ای از ناِن ،ن ر  اش را از جلوی  ،تش بریم  ارد س یم 

 لر،م: 

ح  ک ن ران  ارس ن سم 

 

لقکه ی بزرا که ،کککککککککککککککیع  ار   ر  هکککککککککککککککانه ای با  یم انماز  س 

 مشتش جا  هم را به ،کت  هانش یم بر : 

 

کککککککککککککککککککک ن سکککککم  ون اسن  ارش ن ران کر ِن... میا  با خر ، ب ه 

کو ولو ن سککککککت که مامان باباش رس گم کر   باهککککککه. ،کککککوا  س 

 لو  هم  ار ا 

 

  نمانم را رسی نان یم کشم: 

 

رفکه هککه... هککاهان بهت گفت که ککککککککککککککککک سه گوهکک ش هم خامو 

ک ش س  یم  اتلیه ک ککککککککککککککک ن سککککککککککککککککتح حم  تا ر شرس  هم 

 پلکپ هم  هیکاا 
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لقکککه را بککه ،کککککککککککککککخم  قورت یم  هککم س بککا اخم هککای  رهم یم 

 لر،م: 

 

کککککککککککککککککککککککککک از اسلم گفکم این شرس،ککککککککککیه یه بوبی میم ؛ اما  ارس گفت 

 س،ککککککم معرسی کر   در  رس... البکه  س،کککککتش هم نبو  ی  

...   ،کاش بو  که با هم ک ش از زیر  ی  رفت 

 

 ن کککا  را  رسن کبکککا  فرس یم برد س قبکککل گکککذاهککککککککککککککککجش رسی 

 برنا، تاه ای از آن را  با نعنای کنارش یم خورد. 

 

ی س  ی  غر انماد ا،ت؛ اما خور  س خوراکش زیا ا شاهم آهتی

 
ر
ار از فسککککت فو ی های ُلرَم ت... این ها سیژب ی به هککککمت بت 

 برا رش... های هیکا بو . برشایس 

 

 440#پارت
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کبکککه ی  رسن یم
ُ
ل
ُ
ِجش ق

َ
 گکککذارد غکککذایش را بخور  س حرسی از ت

مغزد نا زنم. یم  انسکم که س عیت هیکا هم زیا   ر،ت 

  رمان ن ست. 

 

 ی ر نا توانسکککککککککککککککت  ر خانه ی ما ررزرا بکانم، شکه های 

 یم گذاهتنم که آن خانه ما  هیکا بشو . 
 
 کذابی اد شکرا

 

ککککککککش، مجبورهکککککککککم تا خانه از بعِم فوت ای که هنوز ساد  هک ک

های مانم  بو  را بفرسهکککککککککککککم تا بکوانم، ساد مسککککککککککککککان را جلوتر 

 لر اخت کنم. 

 

 کنم؛ اما 
ر
برا رهککوهرش اکار زیا ی  اهکککت تا با آن ها زنمب

اس حاکی بو  تا منت خانوا   خو ش را باشککککککککم؛ سه  ر یش 

 نانم. 
ر
 خانه با خانوا   ی هوهرش زنمب
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  انسککککککککککککم خانه ای که از هکه این مصکککککککککککیبت ها، یم خو  تر 

ما  خو هکککککککان بو  را ن ذاهکککککککت تا مسککککککککاجر خاه کنم، حم  

 حا  که خو ش متکاج آن خانه ا،ت. 

 

با پاهای  راز هککککککککککم  به پشککککککککککم  تایه یم  هم س اخرین تاه ی 

کبککککککا   رسن ُبشکککککککککککککککقککککککا  من را یم خور ، حیه س میککککککل یم 

  شت را...  انست مانمِن آن تاه ی قم یش بنم ان

 

یم هکککود س ظر  های اس را رسی ظر  خاه  رسی ،کککفر  خم 

 خو د یم گذارد. 

 

سن  با  یمن تاه ای از خیارهکککور که از میانه ی ،کککن ر ها بت 

 ز   ا،ت، اهار  به آن یم کنم: 

 

 ک بم  من... 
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با  شککم غر  ای، تاه ی خیارهککور را  ی ،ککفر  ی پ ،ککتی  

 یم لی م: 

 ناحک  لت  ر  ن رفکه احیا

 

یم  هم س خ    نمان را  رسن  هانش یم  یمی به بیمی اش 

 بر : 

ی به ا،م     ر  سجو  نمار ...  ی  ک توی ژن من،  ت 

 

ختی غذا نخور ن هایش را از هککککککککککککاهان گرفکه بو د. سقت   

 خارانمن هم نماهت. 

 

 کککاسی بو  تکککا  ر مرا،کککککککککککککککم مکککا ررزرا  ککککش نانکککم، حر  هککای 

شکو هم نکککککازی نکککککارن ی  خکککککانوا   بر  ش نکککککاز  هکککککککککککککککو . زن

هکککککاش  د مشکککککاش یم رفت س ماجرای جمیمی ،کککککاخکه یم ا

 هم. 
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 441#پارت

 

 

ر   نان س برنا را  رسن ،یمی 
ُ
،یمی بزرا را جلو یم کشم س خ

ل یم  هم: 
ُ
 یم ریزد. لیواِن  سش را به ،ککم ه

 

 ک زیا  حر  پشت  ته... 

 

 لبخنمی به حالِت مکفارش یم زنم: 

 

 پشت هکه حر  هستا ک تو خانوا   ی هکا، 

 

 ،ککککت به ،ککککینه یم هککککو  س  ر حاه که خ    نمان را ،ککککیع 

فر  م اله هککککککککککککم ، بینماز ، ،ککککککککککککوا  یم   ار  با تو  رسی ،ککککککککککککُ

 لر،م: 
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یح  ک فاصله یم گت 

 

ی به ا،کککککارین مدرایلم ن ا    هارزانوی یم نشکککککینم س هکان حت 

 یم انمازد: 

ح  ک از چی

 

 با   اهار  ای به مدرایلم یم زنم: 

 فارتها بی که تو ک هکو

 

  د را به آهن ،کون هم   ر پشِت  د یم  سبانم: 

 

 ک حیس یم کنم  ارد نز یش تر م شما 

 

 کیفش را به ،کت خو ش یم کشم: 
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 ک این جکعه، ،اِ  پمرامه... 

 

ابرسبی با  یم انمازد س اس  ر حاه که    ر کیه ُبر   ا،ت، 

 ا امه یم  هم: 

 

 . خش کنیم.. ک بابا می ه مرش بخریم، غذا پ

 

سن یم آسر :   مدرایلش را بت 

 

ککککک یم خوا،کم برد   خاکش خرما س حلوا پخش کنم؛ اما این 

 ل شنها  بابا هم خو  بو . 

 

 442#پارت
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  ی تکان یم  هم: 

 

 ک میاد  کات... 

 

 مدرایل به  رسن کیفش بریم گر انم: 

 

ککککککککککککککککککککککک بیای که چی هکککککککهح هکینطوریش مامانم    ار  مخ منو 

 لییل بتی   ارس کجا،تا ه از میخور  ک

 

 با اخم های  رهم ا امه یم  هم: 

 

کککککککککککککککک حا  ان ار  ارس کو ولوشه، هر رسز میذاری توی جیبت با 

 خو ت یم بریش این سر اسن سر... 
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 لوزخنمی یم زنم: 

 

ترین آ ِد این مس له ادا ان ار هنوز  ، با ختی ی ککککک هکه فار یم کتی

ی که جما همیم.   ن رفت 

 

ه مان ،ککککیع کر  تا ذهن مرا از اتفاق ه خان ر دوِ  برگشککککت ب

امرسز  سر کنم س  ه خو  که ،وا  های  ی ری نا لر،یم 

 تا  رسش های آب  بشنو . 

 

یم توانم جالب باهکککککم که مسکککککت  برگشکککککت به خانه را برشایس 

گذرانمد. هککککککککککککایم حم  بامز  جلو  کنم که  ر ،ککککککککککککاشت هفت 

، ایسک ی  د. ا   اهب نز یش خانه ی قبیل اد تایه به ماهت 

 

 آپارتکان  نم دبقه ای که راحت به  ،ت نیاسر یم. 
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 س  س تککککا  هککککارتکککا کر نککککان زمککککان شرس  تککککا بککککه حککککا  ا امکککه  

  اهت. 

 

یم خوا،ت تا هردور هم  ا،ت این خانه را بخر ،  کاش  

کر د س حم  با  ارهای نیکه سقم  که یم گذرانمد،  ا از لوِ  

 خانه را، من به ،خم  جور کر د. 

 

ررق  ر نز یش خانه مان، هککککککایک بو .  شککککککه اهک   تت 
ی ز نماهککککککت 

ی هو .   جلوی  ر خانه یم ایسکا  تا از آممنم  ر تاری  مطکت 

 

ی لوه   خییل سقت ها هم آژانیس یم فر،کا  س مماد از نماهت 

ی برایم، احضار ناراحم  یم کر .   برای خریمن ماهت 

 

های   ،کککککککککککککککت هایم را  ر جیب پالکدیم فرس یم برد س به  راش

 رسهن ب شت  خانه ها ن ا  یم کنم. 
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ی هککککککه آن هکککککا  بکککککه راحم  لنجر  ی خکککککانکککککه خو مکککککان را از بت 

تشکککککککککککککککخیص یم  هم. بککه مککم  نوری کککه بککا ی هر لنجر  قرار 

 اهکککککککت، یم توانسککککککککم حم  رنِگ زرهککککککک  لر   ها را به راحم  

 ببینم. 

 

 443#پارت

 

 

 

ا  هککککککایم یم خوا،کککککککم قمیم به ،کککککککت ن هبان بر ارد س الکک

 کنم تا  لیم زاپا  خانه را بمهم تا  ی به آن جا بزنم... 

 

 پاهایم را متکم ن ه یم  ارد تا از جایم تکان نخورد. 

 

 احکم بو ن هم حم س مرزی  اهت. 
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گو  ز ِن خو د را نا خواهم؛ امککککا هنوز اینجککککا را بککککا تکککککاد 

 و    س صما  ارش  س،ت  ارد. هکسایه های فض

 

ی را باز یم کنم س هنوز  ام  ،ککککککوار آن نشککککککم  اد که    ر ماهککککککت 

زِن ساحم رس به رس خانه مان یم هکککککککود. با آن زنبیل  مکوجه لت 

 قرمز قمیا به ،کِت سرس ی یم رس . 

 

 خانِم به همت  س،ت  اهکمی ای بو . 

 

خکه به 
ُ
خانه اش هب هابی که اس  یر یم آمم با  ا،ه ی لر ت

ککککککککککککککش  یکا  هکای آب  ایرابی را یم  یم رفکم س بکه هکرا  هک ک

ها را تا نیکه هکککککککب   یمیم س بتثکان   به هم ر،ککککککککیمن  ارکت 

 ا امه یم  ا یم. 

 

 مغزد... 

شم. 
ُ
ی ،ت که نا گذاهت، راحت خو د را ُبک ی   ت 
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، مرا ن سککککککککککککت؛ یش ندع آزا ی که خون   ی منظورد از کشککککککککککککت 

 ماه ا،تا 

 

مغزد  سککککبیم  به  اغذهای ریخکه هککککم  س به دور مماسد به 

ح" یا د یم آس   ر  که " آنقمر بمبخت اس هسم 

 

 بو دح

هککککایم هم هسکککککم که  س  ،ککککم  این  اغذهای م اله هکککم  را  

 سککککککککبیم  اد س نا خواد این لرسنم  ی مزخر  را از  ،کککککککت 

 بمهم. 

 

د؛ مرا از بخش  پککاهکککککککککککککککککا قو   ا   بو  تککا اگر این لرسنککم  را بتی

د ق بکککه ،کککککککککککککککککککت لرسنکککم  هکککای  ی ر ارجکککاع بکککمهکککم؛ امکککا.... 

،   هککککککیو  های فاری که هنوز  ر آن رسز خفقان لعنت به گت 

  ،ت س پا یم زنم. 
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ی یم  رخیم؛  مدرایلم زنگ یم خور  س یش  سر  امل رسی مت 

 سه هبیه به زن های بار ار، جاِن تکان خور ن نمارد. 

 

 از قصم مدرایل را  سر انماخکه اد تا جوا  اس را نمهم. 

 

 م نرفکما این س عیت خنم   ار ا،ت، حم  به  فت  ه

 

و ب شت  از هکه... فار کر ن  نم رسزیست فار یم کنم، به ت

 راج  به تو،  ار من ا،ت... 

 

هنوز خطوط نککامنظم لیککامککش را بککه یککا   ارد، خزشب ت یککش 

 ذهن بیکار بو ح

 

 444#پارت
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لیککاد  ا د کککه" نا خواد  ی ککه بککاهککات هککککاری کنم. مر  

 "... ی  بابت هکه  ت 

د. تا ِ،نم کر ِن این 
َ
نم
 
 یش جکله، جان ک

 

بو  کککه پشککککککککککککککککت هم تکککا  یم گرفککت تککا حککا  ک ککککککککککککککک جز اس ن

 بفهکم  راح

 

سع کر دا   هفت صبح اس را با این لیامش  ر

 

یت هم نا  هفت صبح با  شم های باز هم  که  و  کتی

 توانست  ک  کنم. 

 

 از جا بلنم یم هود س  اغذها را جک  یم کنم. 
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هم  یم انمازد س لرسنم  های  ِکش لو  را  سر  اغذهای لوله

 ای  
ر
کککککککککه ککککککنککککککککار مکککککبککککککککل  کککککیککککککککم  اد را،  رسن ککککککولککککککککه ی رنککککک 

 مخصوصشان جای یم  هم. 

 

ی  لن بریم  ارد س به ،کت ماهت 
ُ
سنم را از رسی ا لبا  های بت 

 لبا  هوبی یم رسد. 

 

ِم لبککا  هککای از قبککل مککانککم ، یم  
َ
بککا، بککازکر نش مکوجککه بوی ن

 هود. 

 

 اهکیت هسکما من، یش زِن  ام  هلخکه بی 

 

 مکا
ر
هیل اد  ه حا  که حم  قسکککککککککم  از  ه  ر  سر  ی زنمب

 ،  لبا،کککککککککککککشکککککککککککککوبی
ی زر   ی تخم مرش از  لیم های رسی ماهکککککککککککککت 

 آسیزان ا،ت. 
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 کشکککاله های افکارد از 
ر
لرزش مجم  مدرایلم س  سرار  کشکککیمب

 بابِت حکاقم  که کر   اد. 

 

 ای ،کککککککککککازی که  ،کککککککککککت نخور   مانم  ا،کککککککککککت را رسی جای 

ی ی  نبککککککا   یم گککککککذارد س از  ککککککابینککککککت زیر ظرفشکککککککککککککککوبی بککککککه تکت 

جوش یم گر د.   هت 

 

لیما کر نش ،کککککککککخت یم هکککککککککو  سقم  که به یا  یم آسرد،  نم 

 رسز ل ش  ر انبو  ظر  ها ،ینش  یم  بو مش. 

 

 میکککاِن موهکککایم یم کشکککککککککککککککم س بی خیکککا  ظر  هکککا،  اش 
ر
 ن 

 لبا،شوبی یم رسد تا حماقل  نم  ،ت 
ی رسهن کر ِن ماهت 

 ا  هایم را  اهکه باهم. از لب

 

، لنجر  را  ام   باز یم کنم س با ن ا  به مسکککککککککت  کو ه ُپشکککککککککم 

مکوجه گنجشکککککک  یم هککککککود که  ر،ککککککت نز یش ی  از هککککککاخه 

 های  رخت رس به رسی لنجر ،  نه کر   ا،ت. 
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ر   نان ها را با 
ُ
 ،ککت  راز یم کنم تا از  رسن ،ککبم نان ها، خ

 آ  خ یس کنم. 

 

ر   نان ها را رسی حصکظر  پ ،کتی   ل
ُ
ار رهککم  به هکرا  خ

فلزی س قطور  لنجر  یم گذارد س به ،کککککککککککت ظر  هککککککککککوبی یم 

 رسد تا اس اع ناهنجار خانه را ،امان بمهم. 

 

 445#پارت

 

 

با آن هککککلواری که تا زانو با   ا   اد س تابی که  ر  له ی این 

 
ر
  زمسککککککککککابی لوهکککککککککیم  اد، یش  سر  ی  امل،  ماخور ب

ی پایت 

ی یم کنم. بر   ای خو د  ،که  ت 
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جوش را از میاِن هکککککان جما یم ظر  ها  را که یم هکککککدیم، هکککککت 

 کنم. 

با صکککککککککککمای زنگ خانه، هکککککککککککعله ی زیر هکککککککککککت  را  م یم کنم س با 

ی پانچ س هاه به ،کت  ر یم رسد.   بر اهت 

 

با، باز کر ِن  ر مکوجه ُپسک ی یم هود س با تتدیل آن بسکه 

بی یم زنم س  اخل یم ی کو ش، رسی صککککککککککفته تپلت امضککککککککککا

 رسد. 

 

  هکککککککت  بر هنوز  ا
ی م  سار  خانه نشکککککککم  اد که صکککککککمای   رفت 

 رسی هعله گاز را یم هنود. 

 

خانه یم رسد س هککایم فق  یش لیوان  ی با شجله به ،کککت آهککتی

 هت  انکهای ظر  باس  مانم  باهما 
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خانه یم انمازد س از این حجم  ی ن ا  به فضککککککککای هککککککککلدش آهککککککککتی

 یم گت  .  نامرتمی گریه اد

 

خانه بو . تکاد لبا  هایم،  س ککککککککککککعیت پذیرابی بمتر از  ی آهککککککککککککتی

 لیوان هابی که  ای خور د، نز یش 
لکدیم، بالشکککککککککککککککت س حم 

 تلدیزیون  یم  هم  انم. 

 

لیوان هکککککککککککککککت  را هکرا  خرمکککابی بریم  ارد س مقکککماری کر  مررکککا 

  جک  س جور کر ِن خککککانککککه،  نککککم 
ی رسی الن یم گککککذارد تککککا حت 

 لقکه بخورد. 

 

خانه ر  ی ا  ا کنارتر یم ظر  های  یم  هکککککککککککم   ر که آهکککککککککککتی

فر،ککککککم س به ،ککککککت پذیرابی یم رسد.  ا صکککککمای تلدیزیون را 

 با  یم برد تا  ی ر صمای لرزش  مدرایل را نشنود. 

 

لبا  هایم را بریم  ارد س لیوان های  ای را  رسن ،کککککککککککککککبمی 

که آسر   اد یم گذارد. لکه های  ای رسی لیوان خشککککککککککککککککش 
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ه لیو هکککم  ا،ککک
َ
 هسککککه های خرمابی که ت

ان  سکککبیم  ت، حم 

 ا،ت، از آن جما نا هو . 

 

هسکککککه ی خرمای  رسن  هانم را هم به آن ا ککککافه یم کنم س 

 از جا بلنم یم هود. 

 

  لبا  بافکمی اد، پانا  
ی ،بم را رسی الن یم گذارد س بابر اهت 

را از تنم  ر یم آسرد. هککککوفاژها را خاموش کر   بو د س ر،کککککا 

 نه با آ ،کا تفاسب  نماهت. خا

 

 446#پارت

 

 

ه مانم  ی هت  را   یم کشم. 
َ
د س ت  لقکه ی کو   یم گت 
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شقکککب گر  یم کنم تکککا لبکککا  هکککا را از رسی مبکککل بر ارد ککککه بکککا 

 تعجب تکاد، مکوجه  ر نیکه باز پذیرابی یم هود. 

 

ی تر، مر ی ،ت که  ر قا   ر با حالِت  از هکه ه فت ان ت 

 اهایم یم کنم. اخکالو ی تک

 

فر  ی لهن  ،ککککککککککم را رسی ا لن یم کشکککککککککم س کنت   را از زیر ،کککککککککُ

سن یم آسرد.   هم ، بت 

 

 ک ب و پیس  را جوا  زنگ منو نکیمیا 

 

لبا،کککککککککککککککم را مرتب یم کنم س اس با اهککککککککککککککککار  ای به  ر خانه، یم 

 لر،م: 

 ک  ر خونه ات رس هک شه اینطور نصفه یم بنمیح

 

  هم: کیفش را به کنار  ی  ر تایه یم 
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 به رسزگاردا ک اس  صب  گنم ز ی 

 

به ،کککتش یم رسد س اس  ر حاه که که کفشککش را به بلنمی 

 قاِ   ر یم کشم، ا امه یم  هم: 

 

ی که بکوبی خونه، تهش هم  ک هررسز خما هم مرخیص یم گت 

ا   انکظار  اری یه سکیل حرفه ای ب ر

 

 بی تعار ، 
ی خم یم هکککککککککککککککو  س کیفش را بریم  ار  س هکان حت 

 سار  خانه یم هو . 

 

ایم با  یم رس  سقم  اس را اینقمر صکککککککککککککیا س نز یش یم ابرسه

 بینما 

 

 لمی تر یم کنم س با لرسگری یم گدیم: 
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کککککککککککککککککک ،ککاشت هشککت صککبتها خو ت  را بی حرفه ای بازی  ر 

 اسر ی س اسممی  د خونه ی یه سکیل  سن پایهح

 

 لنجه ی کفشکککش را به پاهکککنه ی کفش   ی رش گت  یم  هم س 

 از پایش  ر یم آسر : 

 

  ون من، سکیل های  سن پایه رس  س،ت  اردا ک 

 

د  ر را یم لوهکککککککککککککککم س از بنِم کیفش، آن را به 
َ
 مپابی ها ابری  

  و  لبا  آسیزان یم کنم. 

 

ی به حر  یم آیم:    ر هکان حت 

 

ح سبی  ک اسنقمر فار کر ی که حا  یم خوای این لرسنم  رس بتی
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 447#پارت

 

 

با حالت دلبکارانه ای به هکان  یوار  نز یش س  تایه یم زنم 

 لی ت  جوا  ،والش یم هو . 

 

یقه ا،ککککککک  ،کککککککفیمی به تن  ار  که با رنگ تت   ی بارابی اش، 

 تضا  جالمی ایجا  کر   ا،ت. 

 

 ن ا  به  شم هایش یم انمازد س  ُرک یم گدیم: 

 ک فق  حیس یم کنم؛  زمه که یه فاصله ای بینکون باهها 

 

حیس تهاجم یم  هم. ،کککککککینه یم هکککککککو . این ب شکککککککت    ،کککککککت به

 تهاجا که یم خواهم منطق  ل ش رس . 
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خت   سار تکاهکککککککککککککککایم یم کنم س با هکان درز ن اهش جوابم را 

 یم  هم: 

 

ککککککککککککککککک این حیس های آت اهککغا  رس بریز ،ککطل آهککغاها قضککیه 

 هخیص رس قایط این ماجرا نانا 

 

ی یم کشکم تا ب ی های بافت را، آنقمر پایت  ه  ان شکانم آ،ککت 

 بر،م: 

 

ی ماجراها،کککککت که  ار  قضکککککیه ککککککککککککککککککککک  سه فار یم کنم،   هکت 

هککککککخیصکککککک م شککککککه.  س،ککککککت نمارد هیچ قضککککککیه هککککککخیصکککککک ای، 

 بینکون باهها  ه ،ا    ه منطق   ه... 

 

 یش قمد به جلو بر یم  ار  س میان حرفم یم لر : 

 ک  لیل  س،ت نماهتنتح
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ا   ا،کککککککککککت. لمی تر یم کنم س اس حا  ُمکا  با صکککککککککککورتم ایسکککککککککککک

یم توانم تکاد را س ریشککککککه ی  شککککککم هایش را آنقمر که حم  

 ِبشکارد. 

 

 ک من هنوزد شاهم هک مما 

 

  ی تکان یم  هم س با لبخنم کو   ن ا  یم کنم: 

ح  ک س خوا،کم که شاهم هک   ،کابقکت نبا ر

 

ی کشکککککککککککککیم  یم هکککککککککککککو .  س این " ،کککککککککککککابم" با یش لتن  کنایه آمت 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

 . کن این مسخر  بازی رس.. ک تکود  

 

ح" تکان یم  هم:  ُ " چی   ،ت هایش را با  یم بر  س به معمی
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ح اگه این مسککککخر  بازی  که حیس تو به اسن هککککوهرت،  ککککککککککککککککککک چی

ی تر ا   رقت آمت 

 

 448#پارت

 

 

 

د یم کنکککم س تکککا سی  ،ککککککککککککککککککاککککت یم مکککانم. از جکلکککه ای ککککه  لگت 

 الخالمانم را هم یم ،وزانم. 

 

 پل  یم زنم. 

 

 جوابی بی ،ککککککککککککککککت؛ اما... آ د منکظر جوا
ی که حاکی رقت آمت 

 نا کنم. 

 

 ک معذرت یم خوادا 
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صکککککککورتم حالت یم گر . گونه هایم با  یم رس  س خ   کرنگ 

 خنم  را به اس نشان یم  هم: 

 

ی به  س،کککککککت  اهکککککککتنم رس نما دا این  کککککککککککککککککککککک بهت اجاز  ی توهت 

ا بی ررطش کن به قضاسِت مزخرفتا  ، حاِ  من   حیس  من 

 

ار بریم  ارد س با کشکککککیمنشکککککان بر یم را از نز یش  یو  مپابی ها

ی ،یع یم کنم تا به اشصابم فشار نیاسرد.   که زمت 

 

، َجو   لبا،ککککککشککککککوبی
ی صککککککمای زیر موزیش هکراِ   رخش ماهککککککت 

 ،اکت خانه را به هم یم ریخت. 

 

سن کر ِن اس را  اهککککککم، با لگم لرتابش یم کر د  اگر قابلیت بت 

ی هم   از ذهنم نا گذهت. س فار آن لرسنم  ی ،ن ت 
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 یم هجیمد. 

  مپابی ابری های نازنینم را بر پارکت هابی 
ر
صکککککککمای کشکککککککیمب

که های مخکله رسی آن پخش س پ  هم  بو . 
 
 که انواع  ل

 

ی نبو  که اس بخواهم  ی  یمن یش زن  ر این خانه نامنظم  ت 

ش، نامرتمی  ی ببینم؛ اما  ر این لتظه بعم آن حرِ  رقت ان ت 

 کیت نماهت. خانه برایم اه

 

نگ خانه که  سرار  بلنکم هککککککککککککککککم، تنکه اد به شقب صککککککککککککککککمای ز 

برگشکککککککککت س  ن اهم تا ،کککککککککاشم  که حا  هشکککککککککت س     قیقه را 

 نشان یم  ا ، با  آمم. اس  صب   ه ختی ا،تا 

 

از کنار  اس یم گذرد س توج  به حالِت صککککککورتش که ساژ  ی " 

خککانککه   نککمش" را فریککا  یم ز ، نا کنم. حککککا بخککادر کثیقی 

 بو ...  اد  نمهش هم 
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 پانچ را رسی هانه اد یم انمازد س به ،کت  ر خانه یم رسد. 

 

 

  جمیمی برایم 
ی با، بازکر ِن  ر خانه، ماجرای هککککککککککککککک فت ان ت 

سع یم هو ا    ر

 

ل یم  هم س بی اجاز  سار  خانه اد 
ُ
ماجرابی که مرا به شقب ه

 یم هو . 

 

 448#پارت

 

 

، را،کککککککککککِت   ی خانوا   ن سکککککککککککت؛ اما ار این البکه اجاز  خوا،کککککککککککت 

 هشت صبح س اس اینجا... 

 

 ک م شه حر  بزنیمح
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نمی  هان باز یم کنم س اس  ر 
ُ
زرانم  ر  امم یم  رخم، به ک

 آهمی را با صما یم بنم . 

 

د  ،م  ای که نشان از با 
َ
صورِت بی آرایشش س لبا  های  

ی آممنش ا،ت.   ماهت 

 

نم  ر  پذیرابی تا بکوالمی تر یم کنم س خو د را کنار یم کشکککککککککککککککم 

 خانه اد را ببنیم. 

 

 ک بفرماییم... 

 

 قمیم به جلو 
ر
هککککا  بافکمی اش را جلو یم کشککککم س با حوصککککلیک

 بریم  ار . 
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 ،ککتش که رسی  ،ککک ت   ی  ر  سرس ی پذیرابی یم رس ،  ر  

ی ن اهش، مرا به حر  یم  زس تر باز یم هککککککککککو  س شکِم خِ  تت 

 انماز . 

 

 ُ فه ای یم کنم: 

 شون هککارمه. با هم  ار یم کنیم... شکو، ایک زن 

 

هکانطور که  ،ککککتش رسی  ،ککککک ت   ا،ککککت، ابرسی تکو هککککم  

 اش را برایم با  یم انماز . 

 

 خو  مرا یم هناختا 

 

 خو  تر از ایناه بمانم، رابطه خوبی با هککارهایم نماردا 

 

ی از مقکابل  ر کنکار یم رس  س زرکانم  ر  کامم بکه تنکمی یم  امت 

 :  رخم 
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 به ایشون ،تی د تا  ارس رس لیما کنه... ک 

 

 بزنم؛ اما با بی خیاه، 
 شککککککککککم ابرسبی برای اس یم آیم تا حرکم 

 مپابی های  ی ر جلوی پای  زن شکدیم یم گذار  س با لبخنم 

 به حر  یم آیم: 

 

 ک انماز  پاتون م شهح

 

ِم 
ُ
 آنقمر بی حیابی خرج زن شکوی  بم ُشن

س قلبم یم مت   سقم 

  کنما لم یمبم  

 

نفسم به ،خم  رها یم هو  س اس از سرای  ،ِت زن،  شک  

به صورت سارفکه اد یم زنم که  اش کور هو  آن  شم های 

کار  بی حالتا 
ُ
 خ

 

 449#پارت
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هککالم را متکم تر یم کنم س قمد هایم را به تنمی بریم  ارد تا 

خانه بر،م.  ی  زس تر  اش آهتی

 

ی لبا،ش  نا آمم. وبی  ی ر صمای زمخت ماهت 

 

 ای ،از را رسی  ابینت نز یش ِلریز برق یم گذارد س با  ی 

خانه ا،ککت،  سهککاخه را به ،ککخم   ی که به ،کککت سرس ی آهککتی

  رسن لریز فرس یم برد. 

 

 خو د را جلو یم کشم تا بکوانم آن  س را ببینم. 

 

مر ی، تر  به  لم انماخکه ا،ککت. پاقممش نت کک  اهککت 

ی    و  ر ان ار.... آممِن زن شک این سقت صبح، هود تر از ،ت 

 به  ر فرسر ین ما  بو ا 
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ی به   س لیوان را  رسن ،یمی تقریبا لرت یم کنم سقم  که امت 

،کککککککت زن شکدیم خم یم هککککککو  س بالشککککککک  پشککککککت  کرش یم 

 گذار ا 

 

گشکککککا ی  شکککککم هایم تا ر،کککککیمن لب هابی که تکان یم خور ، 

 یم کنما ا امه  اهت. امرسز با قط  مرگم را حکا 

 

،ککککککککککککککبم میو  ها را رسی ظرفشککککککککککککککوبی یم گذارد س ،کککککککککککککک ب هابی 

خرا  هم  را  رسن ،ینش یم انمازد س از میاِن جا میو  ای، 

  نم ، ب  ی ر بریم  ارد. 

 

ی به ُبشککککقا  ها را رسی اُلن یم گذارد  س مکوجه ی آممِن امت 

خانه یم هود.  ی  ،کِت آهتی
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بکککککه آ  س قکککککمد بکککککه قکککککمد نز ی  س فتش هکککککابی ککککککه  ر  لم 

 اجما ش یم  ا د. 

 

مشکم را به ،خم  باز یم کنم س  س  اقو رسی ُبشقا  ها یم 

لن را  سر یم زنم س تقریبا کنارد یم ایسکم. 
ُ
 گذارد. ا

 

د س با حر  نامش را صکککککک ما یم زنم. مشکککککغوِ  لبم را گاز یم گت 

 ن ا  کر ن به قسکت خراِ  ُلرتقا  ها،ت. 

 

 ک م شه بریح لطفا برسا 

 

 به  ،ت یم گت  : لرتقاه 

کککککککککککککککککککککککککککککک اس  صکککککککککککککککب  میو  برای مهکون میاریح هکون  ای س 

 هک ت بسها 
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 شککککم هایم را برای  نم  قیقه یم بنمد س خو د را جلوتر یم 

 کشم: 

د، چی  دا لطفا برس... ک خو د یم  سنم چی بتی   نتی

 

 ،ککککککککککتش که رسی  ،ککککککککککت مشککککککککککت هککککککککککم  اد قرار یم گت  ،  ر 

 صورتش براق یم هود: 

 

 ن شکود رس   ار ،وتفاهم نانا من آبرس  ارد... ک ز 

 

م نا رفککت. 
َ
ک
 
پلکک  یم زنککم، بککا آرام کککککککککککککککر کککه هیچ رقکککه  ر ک

سن یم کشم س اس یم لر،م:    ،کم را از زیر  ،تش بت 

 

 آبرست یم کنمحک فار کر ی بی 
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  نمان رسی هم یم ،ایم: 

 ک تکومش کنا 

 

   ای ،کککککککاز بلنم یم هکککککککو . شقب گر  یم کنم س 
ی اس  صکککککککمای تت 

 هم هکراهم به ،کت  ای ،از یم آیم. 

 

 ،کککککککککککککت  راز یم کنم تا قویط فلزی  ای را بر ارد که زس تر  

 به  ،کم یم  هم: 

 

 ک زن شکوت اسمم  تا راج  به  ارس حر  بزنها 

 

  ای را متکم رسی  ابینت یم گذارد: قوری 

 ک م شه بریح خواهش کنم یا الککا ح 

 

ی  ابینت تایه یم  هم س آرنا  ،کککککککککتش را تا یم کنم س به لبه 

 آراد یم گدیم: 
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 ک لذت یم برد از این حم احکیاجت به این خانوا  ا 

 

 ر قویط را بککا حر  یم بنککمد س بککه جلو یم رسد تککا  جککایش 

  ،کم یم گت  :  ب ذارد که زس تر از 

 

ککککککککککک اسنقمر  ارس شزیز  برات که با سجو  جمای ت ازش هنوز از 

 ما رش یم تر ا 

  س اد ح یس: 

 451رت#پا

 

 

 

د س ر  به رخش یم هود.    ،کم را به لبه ی  ابینت یم گت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1429 of 2449 

خانه، هزار رقم فار  ر ذهنم  ی  مانمنش  ر آهکککککتی
حیس  دو بی

 یم انماز . 

 

 ک اسن زن، زن شکوی منها 

 

ان شککککِت ،ککککبابه ی  ،ککککِت آزا ش را با  یم آسر  س فاصککککله ی 

 خییل  ککان را به حمی  م یم کنم که سحشت ز   هود. 

 

ر  ه ای به ل شابی اد یم زنم: کی

 

ی غت  این  ی   توشها  ت 
کککککککککککککککککککککککک اسن... اسن زن... اسن زن شکو ناتمی

 هستح

 

 س شقب یم رس . 
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فرصککککککککککککککککت خارج کر ِن باز مم کوتا  ا،ککککککککککککککککت،  ون زن شکو  

 مایم یم زنم. ص

 

 ر حاه که ی  از ،ککککککککککککککک ب ها را بریم  ار  اهکککککککککککککککار  ای به زن 

 شکدیم یم کنم: 

 

 ردا ک برس... من  ابی رس میا

 

اخا یم کنم س از میاِن  نمان های به هم  سکککککککککککککککبیم  اد، یم 

َرد: 
ُ
 غ

شکتا 
ُ
 ک یم ک

 

سن یم رسد.  خانه بت  ی  س با تنه ی متکا به هانه اش از آهتی

 

هود، نفیس های شکیق  یم کشم س با یش نز یِش مبل که یم 

 لبخنم توخاه خو د را به زن شکو نشان یم  هم: 
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 ک خدریم زن شکوح

 

نم. بی حیس س بی کنجکاسبی از بابِت بو ِن آن مر  ن اهم یم ک

  ر خانه یش زِن مطلقها 

 

 ک لییل جان... 

 

این جککابی کککه بنککِم نککامم یم کنککم، تکککاد لبخنککمد را بککه یغکککا یم 

 بر . 

 

مبل یم نشینم س پا رسی پا یم انمازد تا یش سقم  کی   رسی 

سع نانم.   اد را  ر
ر
ی های هک ش   گرفت 
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 زن شکوح ک چی هم 

 

 ،کککت  رسن جیب پالکدیش یم بر  س ک سکککه ی خییل کو   

سن یم کشم.   را بت 

 

بنم کنقی ک سکککککککککه را باز یم کنم س با  یمِن متکوای آن، اخا  

 یم کنم. 

 

  یه  ی هحک میمسبی 

 

 خو د را جلو یم کشم: 

 ک حلقه هامونها 
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 ان شت ،بابه اد را رسی حلقه ها یم کشم: 

 

 ؛ اما بعم  نم رسز بو نش  ،کم فایم  ک تا یه ممب   ،کم بو 

 ای نماهت،  ا د به هاهان تا به  ارس بم ا 

 

 که  رسن حلقه حکایک هککککککم  بو  
ر
یم توانسکککککککم حرس   کرن 

توخککککککاه کککککککه ادرا  گککککککل هککککککای ریز را ببینم، حم  آن قلککککککب 

  اهت. 

 

 

 حلقه هایکان هبیه به هم نبو . 

 

 قرار برای اس یش رینگ ،ککککککککککا   مشکککککککککک  میاِن حلقه ی اصککککککککککیل

 اهت س حلقه ی من تشایل هم  از  س رینگ لی یم  هم  

 به هم بو . 
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ی ها یا   ک  یرسز اینا رس ی  انماخکه بو  توی ماهت 

 

اس بککه میککانککه ی خِ  ن ککاهم،  ابرسهککایم بککا  یم رس  س بککا آمککمِن 

 حرفم بریم  یم هو . 

 

 ک هایم  ،ت شکو ها ی بو   خبا 

 

  ی برایم تکان یم  هم: 

 

ی توی کککککککککککککککککککککککککککککک نکککه...  ی ی  ت  هکککا ی گفکککت نا  سنسکککککککککککککککککککه هک ت 

ی بو  ...   ماهت 
 ماهیجشه. بعمد این رسی کیلومت 

 

 لیوان های  ای را نز یش من س زن شکو یم گذار . 
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 یم کنم: لمی تر 

 

 ک مشاوی همیمح یعمی می یم یه نشونه   از در   ارسح

 

ی  تکان یم  هم:    ش را از رسی نمانست 

 

 س هفکه هکککم ا  سهفکه برای ختی ایناه گم  کککککککککککککککککک ا ن ب شکککت  از 

 هم ، زیا  ن ستح

 

ن کککککاهم را از حلقکککککه هکککککا برنا  ارد س فاری ککککککه هنوز میکککککاِن 

   ار ن رابی یم کنم. نوهکه های ان ل   ا،ت، مرا ب شت  
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"* لبخنمش به قهقهه ای یم ر،ککککم که حوا   ب شککککت  مهکان 

 ها را هم لرت یم کنم. 

 

ر،کککککککککککککککم. پل  ز ن های پشکککککککککککککککِت  ن اهش شصکککککککککککککککمی به نظر یم

  هکش خو  مرا از حالش باختی یم کر . 

 

، بکککمجور نکککارس خور   ا،کککککککککککککککککت. هککککه 
ر
مر  این رسزهکککای زنکککمب

 را مر ها  ر یش تایم از  هه های زنمگ 
ر
شکککککککککان سرهککککککککککاسکککککککککک 

تجررکککه یم کننکککم س اس بکککا این تجررکککه ی از خو ی خورش، مرا 

 ن ران یم کر . 

 

ار ان شککانم، حوا  اس  ،کککم را به هککانه اش یم ر،ککانم س فشکک

 را به ،ککم بریم گر انم. 
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ر
سِ  بزرب کر  ُپشککِت بار  م ک

ر
رسی صککنمه تش پایه ی قرمز رن 

یخ آن رس نشسکه ا،ت که حم  لب به لیوان مسکعطییل که 

 به آ  همن ا،ت، نز   ا،ت. 

 

ن کککاهش رسی صکککککککککککککککورتم آنقکککمر دو بی یم هکککککککککککککککو  ککککه ی  از 

ای َبم س زیبا مر ، هککارهایش با دعنه صککمایش یم زنم. صککم

 توجه هکه را به ،کت خو ش جلب یم کر . 

 

 ک غرق ن ر مر ا 

 

ت هککککلوار مشکککک  را 
ُ
ایسکککککا   اد کنار اسبی که یم  انم تتکل ک

 نمار . 
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  ،تش را به  کرد یم ر،انم س مرا به ،کت خو ش یم کشم. 

 

 مجبور یم کنم تا رسی پایش ِبجشینم. 

 

 رسی گر نم را یم  رخانم تا پ کش با  ،ککِت آزا ش گر نبنمِ 

 به  شم بیایم. 

 

 ر حاه که لیوان تش پایه ی لر هم  از آ  را به ،کت لب 

 هایش یم بر ، جوا  مر  را یم  هم: 

 

 زنت رس  یمد سقم  که  اهت با  ا اهت نوی باز یم کر ا ک 

 

 مست  ان شکانم  سرار  به ،کت هانه اش ا امه لیما یم کنم. 

ی  ن ا  مر  با  اخم س بی خیاِ  خا  هکرا  ا،کککککت س هکان حت 

 لوزخنمی یم زنم: 
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 خو د باههح
ر
 که حوا،م به زنمب

ر
 ک ا ن خوا،م  ب 

 

می  ر لیوان را رسی صککککفته ی هکککک شککککه ای یم  
 
گذار س با ِبشککککا

 هوا یم گدیم: 

 

 ک بین وا 

 

پککایم را بککا  یم آسرد تککا  امنم را از زیر پککای  مرِ  پشکککککککککککککککککت  د 

سن باشم. از  سع مهکابی  نمبار  نباله ی لبا،م بت  هکان  ر

 را مور  شنایت قرار  ا   ا،ت. 

 

جا،ی اری مقابل  ،تش را به ،کت زن کنارش ُ  یم  هم 

 رحاه که  کرد را میان  ،تش یم ف ر  س با اخم های  رهم 

 به حر  یم آیم: 
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ککککککککککککککککککککک منو اسر یم اینجا تا حالم خو  هککککککه یا، یا د بیاریم که یه 

از این مهکوبی هکککا را  یم انکککماخکم س یکککه مشکککککککککککککککککت زمکککابی منم 

یمی رس لرسرش یم  ا د.   م یس  سر  هت 

 

ان شکککت ،کککبابه اد را رسی گر نش یم کشکککم. این  ارد، حالش 

 شض ت صورتش  م یم هم. را بهت  یم  
ر
 کر  س از گرفک 

 

 زن با ن ا  به صورتم، اهار  ای به اس یم زنم: 

 ک امشب  شهح تیاه پارمون کر  ا 

 

 455رت#پا

 

 

هککککککککانه ای با  یم انمازد س خو د را شقب یم کشککککککککم تا با تایه 

ی از رسی پایش بلنم هود.   به لبه ه شه ای مت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1441 of 2449 

ی جالمی به بار نا   آسر . مانممان  ت 

 

فق  خوا،کککککککککککککککککت خو ی نشکککککککککککککککککان  هکککم ککککه حکککالش بعکککم آن  

 کو ش خو  ا،ت. البکه که بعیم یم  انما 
ر
 سرهاسک 

 

نخ  ،ی اری که به اس تعار   برای زن  ی تکان یم  هم س آن

 کر   ا،ت را پیس یم زنم: 

 

 ک  س،ت نمارد ،ی ار باشه. 

 

 صورت  ارس که به ،ککم بریم گر  ، یم لر،م: 

 باهیمح ک بهت  ن ست تنها 

 

پایش را رسی میله ی میابی صککککککککنمه یم گذار  س  ،کککککککککم را یم 

 گت  : 

 ک بریم خونه... 
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د س هکککان میککان از خککممککککار  یم خواهم تککا   ،کککککککککککککککتش را یم گت 

 پالکوی اس را هم بیاسر . 

 

پالکوی خو د را یم لوهم س پالکوی اس را رسی  ،کم یم انمازد 

 س به ،کِت  ر خرسچی یم رسیم. 

 

ه خانه دو بی نا هکککککو ،  شت با  یم رانم تا ر،کککککیمنکان ب

ی جز خوابیککمن حککالش را  ی زس تر بککه خککانککه بر،کککککککککککککککککم. هیچ  ت 

 خو  نا کر . 

 

انه یم انمازد س زس تر سار  خانه یم هککککککککککککککود.  لیم را  ر قفل خ

کفش های پاهککنه  ار ،ککفیمد را کناری یم گذارد س به اس ن ا  

 ا،ت. یم کنم که هبیه به شصیان ز   ها هم  
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هنوز  ام  سار  خانه نشککککککککککککککم  ا،ککککککککککککککت که به  یوار نز یش  ر 

ی یم ِنشینم.   سرس ی تایه یم  هم س رسی زمت 

 

ی پاهایش را  راز یم کنم س س،ککککککا  یل میاِن  ،ککککککتش را رسی زمت 

 یم انماز . صفته مدرایلش، کوتا  خاموش رسهن یم هو . 

 

 ک خوبی  ارسح

 

 456#پارت

 

 

 

بکوانم  ر،ککککککککککککککککت ن کاهم کنکم. رسی  س  ش را بکا  یم گت   تکا 

 زانو یم ِنشینم س اس خو ش را  ا جلو یم کشم: 

 

 ک فارهم نا کر د. 
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 ان شکانم را رسی گونه اش یم کشم: 

 کا  نمار ... ک اه

 

 ،کککککککککککککککککت  رسن جی ش یم بر  س بککا  یککمِن آن جعبککه ی  ریم 

 کو ش، با اخم یم لر،م: 

 

 ک ازت خوا،کم که نخریشا 

 

 هم س جعبه را به ،ککم یم گت  : به  یوار تایه یم  

 

ککککککککککککککککککککککککککک جهنم که نصکککککککککککه لولم به با  رفت. یه تو رس  ارد که یه 

ی  لت خوا،تا  ی   ت 

 

کشکککم س اس  کش یم کنم تا بنم اسریب لبا،کککم را رسی هکککانه یم  

 را رسی پاهایش بجشینم. 
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 جعبه را باز یم کنم: 

 ک ا ن یه ِقرسنم یه ِقرسنه  ارس... 

 

  ش را به  یوار تایه یم  هم: پلیک یم زنم س خسکه 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک یم خوا،ککککککککککککککککم اسنجککا بهککت بککمد. بککه شنوان ،کککککککککککککککککالگر ن 

 از ساجکون... اما... 

 

ی گر ن س هکککککککککککانه اش ر  یم کنم س  ی  از  ،کککککککککککت هایم را از بت 

 رسی  یوار یم گذارد: 

 

 ک یم فرسهیکش... به یه زخکیت بزنش... 
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 شکککم هایش باز یم هکککو .  ،کککتش را به ،ککککت گر نم یم بر  

لنجککه هککای مر انککه اش را از پشککککککککککککککککت،  رسن موهککای کوتککا   س 

 هم  اد فرس یم بر : 

 

ی که یم خوا،ککم  رس  ی ککککککککککککککککک زخکم برای منها برای زخم من،  ت 

 حرسد نان... 

 

 457رت#پا

 

 

  ،ت  ی رش را  سر  کرد یم انماز  س ا امه یم  هم: 

 

کککککککککککککککککککککککککک یم  سنسکککککککککککم که اسن حلقه های از ساجکون رس به اجبار 

 مامانم 

یم  سنم مککامککانم آ د تجکککل گرابی س یم خوا،ککککککککککککککککککه  خریککمیا 

شرس،ککککککککش حلقه توی  شککککککککا  اهکککککککککه باهککککککککه؛ اما ا ن  ی ه 
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ا توبی که این حلقه های نقر  ای رس  مامانم ن سکککککککککککککککت... توبی

  س،ت  اری... 

 

 آراد پشِت گوش هایش را لکیس یم کنم س زمزمه سار یم گدیم: 

 ک من اینجاد خبح

 

 :  ،کم را از پشت گوهش بریم  ار  

ی بو نکه که یه شکر   س پاد ن ه  اهکه..   ک هکت 

 

  گریم که به اینجا بو نم 
ل شککککککککککککابی اد یم  سککککککککککککبیم به ل شککککککککککککابی

بککه اینجککا بو نم  ر  احیککاج  ار  س  ککه زیبککا،ککککککککککککککککت، احکیکاج تو 

ران قلمی که برای من، منظم یم تپیم.   یش سجمی کی

 

ی بمسنه...  ی  ک نا خواد ک   ت 
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 ش  ر جابی نز یش گر ن س هکانه ل شککابی اش را یم بو،ککم. 

 اد آراد یم گت  : 

 ک به انماز   اسی جنجا   اهکم... 

 

 گونه اد را به کنار  ی هکککککقیقه اش 
ر
لبخنم یم زنم س برجسکککککک 

 بانم: یم  س

 

ککککککککککککک توی گذهکه.... ازارد  ا ی... ن رانم کر ی... یه  نمباری 

دا   هم خوا،م  که بکت 

 

 ش یم  سبانم:  نباله ی کوتاِ  مدیم را به بیمی ا

 

کککککککککککککککک برای هکه این جن یمنات... هکه این مونمن هات، ثابت 

هکککککککککککککککو انجککاد  ا ی...  کر ن هککابی کککه  ککار من بو ؛ امککا تو، بهت 

ی نمارد که ب ما  ی   ت 
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 458#پارت

 

 

 

 ان شِت هسِت  ،کم را رسی ته ریش  کرن ش یم کشم: 

 

ا خییل سقکه که بعم این مبارز  ی 
ر
ی نا خواد ب  ی کککککککککککککککککککککککککککککک  ت 

،  نشسکم بغل  ،تت س لبخنم ز د به  اهتنتا  دو بی

 

ی ،ککککککککککت که یم توانسککککککککککت  ی نور  کرنگ سرس ی خانه، تنها  ت 

 نیا از 

 

ی  اسی    ،ت... صورت اس را به  شم هایم نشان  هم. هکت 

 

هکینقمر  یمن صکککککککککککککککورت خسککککککککککککککککه ات که ن ران س لرالکها  

 بو ... 
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ی که  فهکیمبی ککککککککککککککککککک توق  فهکیمنم رس نمارد؛ اما  س،ککککت  اهککککت 

 ن ست، گفکجیه. یه بار براد ب و تا هایم بفهککشا 

 

 لبخنم یم زنم. 

 

زیباترین کشکککیمن های جهان؛ لبخنم تو،کککت،  اش که نقاش 

 بو د  اقل.... 

 

 س با هکان لبخنم خسکه یم گدیم:  لمی تر یم کنم 

 

ا رس یم فها؛  ی ، خییل  ت  ک حم  اگه توی  شکاد هم ن ا  کمی

 مثِل.... 

 

 ر َبر  ،کاِن بزرگش یم گت  : صورتم را  
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ککککک  س،ت  ارد، گفکجش جز ساجباِت  ون تو  لت خوا،که س 

 من کیم که تو رس به خوا،که  لت نر،ونم .... 

 

بی که احککا  صککککککفر  رصککککککم یم هککککککو ، رسیا هککککککوی میاِن آرزس

  ار ح

 

هککککایم هم بکوابی خوا  هایم را دو بی تر کمی تا هککککایم   س 

  له ات لیما هو ا 

 

ی را یم   ابی من از میان هکه ی خوا،کککککککککککککه هایم، تو را  اهککککککککککککت 

الدیکم قرار  ا   اد تا   فرصککت به تو بر،ککم. ر،ککیمن به تو، 

 جز ساجب ترین  ارهای  نیا،ت."

 

 459#پارت
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یم رفکم س فارهککایم هرکککماد بککه دور گولککه ساری بککه  یوار را  

کدریم  یم هکککککککم.  یشکککککککب هکککککککایم هم لریشککککککب هکککککککایم هم یش 

 از نخوابیمن هایم یم گذر . هفکه ای 

 

لن جککا مککانککم س  سر  ی 
ُ
از هکککان رسز کککه حلقککه هککایکککان رسی ا

 نبو نت را از  گذرانمد. 

 

ا از آن بککه   ککار نرفکم، غککذا یم خور د؛ امکا انقکمر  م کککه نی

  سرار  به یخ ا  بریم گشت. 

 

 کنا هکان مبیل که رنگ مور  ش قه تو،ت، نشسکه اد. 

 

ا جالب ا،ت اگر مرا ا  ینجا ببیمی

 

جککالککب ا،ککککککککککککککککت کککه یاهو  ر را بککاز کمی س مکعجککب هکککککککککککککککوی از 

  یمنم با این س عیتا 
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خانه مان  ،ککککککککککککککت نخور   ا،ککککککککککککککت، هنوز صککککککککککککککمای من رسی 

 ی لنجر ، بر رسی لیغام ت  ا،ککککککککککت س  نم  رصککککککککککم خاک از 

 ،طح ه شه ای تلدیزیون  یم  یم هو . 

 

ه ان ار یا ت رفکه ا،ککت که  ،ککک ا  موزیش را خاموش کمی ک

مککماد  راش قرمزش رسهکککککککککککککککن خککاموش یم هکککککککککککککککو  س ختی از بی 

 هارژی یم  هم. 

 

  ناهارخوری لهن ا،کککککککککککککت، هنوز 
ی فر  ی کو ات رسی مت  ،کککککککککککککُ

از  ت  ان ککککار شککککا ت تککککا ِخرِخر  لر کر ن  ککککای از هکککککککککککککککار را 

 ننماخکه ای که انکهای لیوانت، ،فیم رنگ ا،ت. 

 

به لنت  رسی نان مالیم  هککم  ا،ککت س یا ت رفکه تا با خو ت 

یا     ار بتی

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1454 of 2449 

مررای البالوبی که  س،ککککت  اری را  نان متکم بسکککککه ای که 

زسرد به بازکر نش، نر،ککککککم س تو را صککککککما بزنم،  ون مر  خانه 

 ای  ی ر.... 

 

 
ُ
ر  کن  ،اشت را یم هنود حم   اه  ینگ  ینگ اشصا  خ

رز 
َ
 اه کر ِن قطرات آ  از هککککککککککت  ظرفشککککککککککوبی که َمغزَیش ه

 هم  بو . 

 

ی بو .  نشسکه اد  ر   خانه ای که یش رسزی مشت 

 

هم بوی شطر تو یم آمم س هم بوی شطر من... این میان ها  

ایک با ما  اهتنم.   مهکان ها هم سجه اهت 

 

هککککککککککا  هککککککککککم  ی شرس   ز  ز   اد به جابی که  ی ر شایس

نم  ی کا هککم  را 
ُ
مان، آنجا ن سککت. خاه ،ککت، یش میخ گ

سن ز   ا،ت. یم بینم که از بازسان  یوار   بت 
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بالشکککتت نز یش تلوزیون هکرا  لکومسکککافرب  لهن ا،کککت س تو 

ا   ن سم 

ا   لبا  هایت به  و  لبا  اسیزان ا،ت س تو ن سم 

 

 460#پارت

 

 

ا  ها هستنم س تو ن سم  ی این نبو نت بمجور خو ش خییل  ت 

 را به ر   شم هایم یم کشم. 

 

 بلنم یم هود. 

 

سن یم  هکککککککککککککککالم را رسی   یم انمازد،  لیم  هایم را از جیبم بت 

آسرد،  ر را باز یم کنم س از رسی اجبار به مرِ  هکسکککککایه ی رس 

، ، یم یم کنم.   به رسبی
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 ر را قفککککل یم کنم س یم خواهم برسد کککککه یم لر،کککککککککککککککککککم" ککککارس 

 ت"کجا،

لبخنم یم زنم، کیفم را رسی  ،کککککت هایم جابه یم کنم س اس با 

  قت به مست  ان شکانم ن ا  یم انماز . 

 

حلقه ات ن سکککککت  ی ر... زِن تو،  ی ر ن سککککککم س این  ر  آسر 

اککان  ر این خانه بو ...   ترین سجه اهت 

 

ی یم هکککود، از این فاصکککله، لنجر  ی خانه را لیما  ،کککوار ماهکککت 

رفکه ا،ککککت که لر   ها را بینمازد تا بلکه بفها  یم کنم؛ یا د

 به آنجا  ی ز   ادا 

 

س  ی ر بو نم زیبا ن سکککککککککککککککت  ن هبان  ی برایم تکان یم  هم 

ا   سقم  تو، ن سم 
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 نا 
ر
ی که ندیسککککککککنمب من، ندیسککککککککنم  ن سکککککککککم؛ اما از تو نوهککککککککت 

ی یم خواهم که  ارد؛ سه... سه نا  خواهم،  س،کککککت  اهکککککت 

ه خ  خاموش مدرایلت بفر،ککککککککککککککککم س  انم  ه بندیسکککککککککککککککم س ب

 امیمسار به جوا   ا نت باهم... 

 

...  ر آ،انسور هم به تو فار یم کنم به حل  قه هامان ب شت 

 

 کجا هسم  که نشانه هایت اینجا،تح 

نمح  کجا گت  کر   ای که هکه  اغت را از من یم گت 

 

 

،ککک یم به هکه یم کنم س  نمثانیه با ،کککیاچ ب شکککت  حر  یم 

 ا ی از پاهککککا س اس ککککاع شصککککبانیتش راج  به خو د یم زنم. 

د س سقم  که یم فهکم  ر ،اخککان ن ست،  خوهتا  یم گت 

ی به اس تو یح  هم.  ی  هود که قرار ن ست،  ت 
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 ر اتککاق را بککاز یم کنم س مکوجککه مینککا یم هکککککککککککککککود کککه پشکککککککککککککککککت 

ی تایپ  ی ، سکم نشسکه ا،ت س مماد خکیاز  یم کشم س  ت 

 یم کنم. 

 

 ییل جون... ک شه ، د ل

 

  ی تکان یم  هم: 

 

ی بازی  ر اسر یا   ک  ه شجب تو ،ترخت 

 

 461#پارت

 

 

 
ر
طر اقیککانو  ادلیس س آراد یم زنککم ککه یعمی  لبخنکم بزرب

ُ
بککه ق

 حالش خییل خو  ا،ت. 
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سن یم آیم س هک نان  هر  ی َبشککککککاهککککککش را  ی بت  از پشکککککککت مت 

 حفظ کر   ا،ت. 

 

،تت  اری س ککککککککککککک خوهتالم  ون تو یه لرسنم  ی جی ر  ار  

 یم تونم باهاش ل ش این خی  ها ُلز بمد. 

 

ی کیفم را رسی صنمه اد یم  ابرسهایم با  یم رس  س هکان حت 

 انمازد: 

 

 ک لرسنم  ی جی ر ارح

 

ش کا یم کنم س  نم  اغذ به ،کککککککککککککککککم یم  ی خو ش را رسی مت 

 گت  : 

ی بهم  ا  تا بهت  کش کنم س  کککککککککک هفکه ل ش اینارس، اقای امت 

 ن م که لرسنم  راج  به  یه،  ون خواهان گفت به ک کککککککککککککک

 زیا   ار ا 
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سن یم کشککککککککککککککم س با  یمن تیت  ی  از برگه ها را از  ،ککککککککککککککتش  بت 

 قرمز، اخم هایم  رهم یم رس : 

 

 ک ر ش کر د... 

 

 سا یم رس  س  اغذها را به کناری لرت یم کنم: 

ح
ر
 ک جمی یم ب

 

 ار پالکدیم را رسی  و  لبا  یم گذارد س کفش های پاهنه 

 را با  مپابی های ابری شوض یم کنم: 

 

 ی ه نا خواد باهات ککککککککککککککک اسمم با هم حر  ز یم، منم گفکم 

  ار کنما 

 

د یم ر،انم:  ی  رسی صنمه یم ِنشینم س اس خو ش را به مت 
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کت خفمی بو ح سای...   ک  راح اخه  راح یم  سبی برای  ه  ر

 

 به مقنعه ی شقب رفکه اش یم زنم: 
ر
  ن 

 ر ی لییل جونحک با ب لا ک

 

 462#پارت

 

 

 

را جلو یم   که ی رسهکککن هکککمِن  امپیوتر را یم زنم س صکککنمه 

 کشم تا  ،ت هایم به کیبور  بر،م: 

 

کککککککککککککک هکون یه لرسنم  رس  کککون کر   افیه. ا ن به انماز   اسی 

منو یم هنا،ن که بخوان لرسنم  ی غت  د ق هم به  ،کم 

 بر،وننا 
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بور  ا،کککت، مشکککت یم هکککو  س  ،کککتش کنار  ،کککم  که رسی کی

 تعجبم از با  این حم شصککککککککبان ت اس نسکککککککک ت به یش لرسنم 

 ی معکوه؛ اما خفن ا،ت. 

 

ی شاهم  شم ابرسی منو هکاشه که  ککککککککککک فار کر ی اقای امت 

   کککون کنهح  را فرصکککککککککککککککت هامونو از  ،کککککککککککککککت یم  یح 

اینطوری من بکایکم   بکه حر  هکای ف ن مر  خیکانت  کار س 

س ف ن خککککانوا   ای کککککه   مهریکککه  شوا یم ف ن زِن خرا  

، گوش بمدح تا ِبح تا ِب  ی  اخهحکتی

 

 ،کککککککت رسی  ،ککککککککه ی صکککککککنمه اد یم گذار  س مرا به ،ککککککککت 

 خو ش بریم گر انم: 

 

ر   ریز  های رئ یس رس جک  
ُ
کککککککککککککککککککک هککککککا ب و تا ِبح تا ِب بایم خ

کنم س  اغذها اهکککککککککککککغا ی بقیه ُسک  رس  ون  ارآموز یه سکیل 
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س پا هسککککو س هنوز توی غصککه نبو ِن هککوهرهککه س  بی  ،ککت

 ز   لا ر  یم کنها  ،ت  کش یه مر   ی ه رس ا

 

 ،ککککککت هایم مشککککککت یم هککککککو . با  شککککککم هابی که اثر بیخوابی 

 اش مشهو  ا،ت به اس ن ا  یم کنم. 

 

  د را شقب یم برد س به تایه گا  صنمه اد تایه یم  هم: 

 

اا من حم  هککککککککککککوهرمم ککککککککککککککککککککککککککک مجبورت نار د با من  ار کمی مین

ه مجبور نار د تا ن هم  ار   ون هنوز  س،کککککککککتش  ارد، تو ک

  ی ه جای خو   اریا 

 

 د را جلو یم آسرد س صکککککککنمه را یم  رخانم س به مانیکور ز  

 یم زنم س  ا امه یم  هم: 
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کککککککککککککککک من بی  ،ت س پاد... من  سن پایه اد... من خییل حا  به 

....   هم زن س مزخرفم که نا خواد فرها     ککم کنه. یم  سبی

 

 لبخنمی یم زنم به صکککککککککککککککورت آهکککککککککککککککفکه هکککککککککککککککم ؛ اما هک نان

 زیبایش... 

 

 ، ی ی هککککاد، هکینقککککمر پککککایت  ی پککککایت   من برای هکت 
کککککککککککککککککککککککککککککک یم  سبی

 هکینقمر  ،ت س پا هاسکها 

 

 463#پارت

 

 

ی را  سر یم زنم تا  ر،کککککککت  نفسکککککککش را با فوت رها یم کنم س مت 

 رس به رسیم قرار ب ت  . 

 

ی یم گذار :   س  ،تش را  س    در  مت 
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ی خو  بو یا   ک هکا که با اقای امت 

 

کنار  ی مانیکور یم گذارد س  ا آن را به ،کککککککککککککت  ،ککککککککککککت به  

  ی ر یم فر،کم: 

 

 ک چی بهت گفکه که  اری اینطور مخ منو یم خوریح

 

د را به ،ککم هو  یم  هم:  ی  قنمان کو ش رسی مت 

ی  اکائوهای مور  ش قکم اسر  ا   ک ببت 

 

بی به قنکمان یم انمازد س با لبخنم مسکککککککککککککککخر  ای یم ن کا  گذرا

 لر،م: 

 نجا بو حک امرسز ای
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 هانه ای با  یم انماز : 

 

ککککککککککککککککککککککککک من نکیمسنم بخما قسککککککککککم... به من زنگ ز  فق  که اسن 

سکیل مزخرفت رس را ی کن سگرنه خو ش به رسش خو ش 

 را  ت یم کنها 

 

سن یم کشم:    ،ت  رسن جی ش یم بر  س مدرایلش را بت 

 

این فیلم هم براد فر،ککککککککککا ، گفت بازش نانم، مسککککککککککقیم  کککککککککککککککککککککککک

 و تا بفر،کم برای خ

 

سن   ،ککککککککم را از میاِن زیپ باز  کیفم ر  یم کنم س مدرایلم را بت 

 یم کشم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک فع  برس ایکیککل هککامون رس  ککش کن، ی  از  س،ککککککککککککککککککای 

ا فر،کا  ، اسن لرسنم  الدیت منها  ی   انش اهم یه  ی  ت 
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 464#پارت

 

 

 ،تش را به هم یم  سبانم: که هر س  

 

این ظلم رس  ر حم منو کککککک جون من، جون مینا، تو رس به خما 

کت خو رس ،ازی  خییل خفنه ها، 
خو ت نان، بخما این  ر

کت های  ی ه هم، هککاری  فکون بشککککککککه تا با  ر یم تونه ُمَعر 

ی یه بار  ر،کککککککککککککککت تر فار کن، به  کنیم. خواهش یم کنم هکت 

ی فار نان به من بی   ار  هم فار کنا امت 

 

  شم غر  ای به حالت مظلود صورتش یم رسد: 

 

خب... بسه. ماها  به این زروبی که تو  اری... هکینطوری ک 

 مخ پ ا رس یم زبی  ی ها 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1468 of 2449 

 

ن شککککککککککش که بازتر یم هککککککککککو ،  ا از جایم بلنم یم هککککککککککود تا به 

خممتش بر،کککککم که خنم  کنان  اغذها را زیر بغل یم زنم س از 

سن یم  رس .  اتاق بت 

 

 ،ککککککککم را رسی صکککککککفته ی مدرایل یم کشککککککم س گزینه  انلو  را 

 فعا  یم کنم. 

 

منکظر یم هود تا فیلم  انلو  هو ، رسی آرد ِپیل را لکیس یم 

کنم س ن اهم به خیابابی تاریش یم افکم که ،کککککو،کککککوی لررنگ 

 نوری  ر رد  فیلم به  شم یم آیم. 

 

ین س  نکککم  ی آ یم ککککه  ا ککککه  قکککت یم کنم، مکوجکککه پککککپ بتی

 لبا  های مخصو  آنجا را به تن  ارنم، یم هود. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1469 of 2449 

لتظه یش مر  که ماهکککککککککککککککن ش نز یش ترین حالت به  هکان 

ی  اهت، لیا   یم هو .    سررت 

 

ی لیا   هکککککککککمن، پایش یم لن م س به ،کککککککککخم  هکککککککککلنگ را به  حت 

 ،کت باک یم بر . 

 

رسی فیلم زسد یم کنم س زمککککابی کککککه مر  لو  بککککه  ککککارگر پککککپ 

یمی یم ی ی   هش را از  ش  ر یم آسر .  بتی   هم س هکان حت 

 

ن اِ  مکعجب از زخم رسی صورت به تکوی رسی گر نش یم  

افککککم. آنقکککمر فیلم را زسد یم کنم ککککه اس بکککه نقطکککه ی کو   

 تبمیل هم  س مررکک  های رزسل شن را تنها یم بینم. 

 

 پیل کنم کککه هکککان لتظککه مدرککایلم 
 
یم خواهم فیلم را مجککم ا

ی َرِ  تکا،کککککککککککش س زنگ یم خ ور  س ناد "شسکککککککککککل" را یم بینم. بت 

جوا   ا ن،  س    یم هکککود؛ اما  ر تصککککیم آبی قیم شسکککل 

 را یم زنم س  سرار  فیلم را ِپیل یم کنم. 
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 زد نبو  که حککا یش  قت دو بی ممت رسی فیلم  اهکککه 

 باهم، حم  با تکاد تاریش، اس را تشخیص یم  ا د. 

 

قه ای به  ر خور  س با، باز هکککککککمنش با بلنم هککککککککمن از جایم، ت

 اس را  یمد. 

 

ن اهش از مدرایل  ر  ،ککککککککککم س حالِت هکککککککککوکه اد با  آمم س با 

 لبخنمی که هیچ ارتبایط با آن نماهکم، قمیم به جلو آمم. 

 

 465#پارت

 

 

ی خارج هککمِن مینا از اتاق هککمد. ان ار تازگیا رالورت  مکوجه تت 

    را یا  گرفکه ا،ت. 
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ی می ذارد س ن ا  کوتا  به جعبه  م مدرایل را  طر رسی مت 
ُ
ق

 هک ت ها یم انمازد. 

 

با آرامش تکاد، کیفش را رسی مبل یم گذار  س هکانطور که 

 به ،کت قهو  ،از یم رس ،  شک  به صورتم یم زنم: 

 

کککککککککککک قرار  یه ممت   بیاد بهت   بزنم. ،تی د که قهو  ،از 

 خو مو بیارن اینجا... 

 

 سی قسکت با بی قهو  ،از یم گذار : که  ،تش را ر 

 

س کککاشت حم  ز نه ایناه اسن فیلکو  یمی، ،کککخت ککککککککککککککککککک از ا

 ن ست... 
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لیوان ،کککککککفاه ،کککککککفیم را از رسی صکککککککفته ی تخت قهو  ،کککککککاز 

بریم  ار  س هککککانطور ککککه بوی قهو  را  ر اتکککاق را  انکککماخککککه 

 ا،ت، اهار  ای به جعبه هک ت ها یم زنم: 

 

 ش؛ اما... ک  ر،که برای تو فر،کا م

 

س ی  از هککککککککککک ت ها را از  از کنار لهلدیم  ،ککککککککککت  راز یم کنم 

 قسکت تخم مر ی جعبه جما یم کنم: 

 ک ،اکت همی یا ،اککت کر دح

 

ی یم  سبانم س به حر اتش ن ا  یم کنم.    کرد را به لبه ی مت 

 

 ر،کککت رس به رسیم یم ایسککککم س ی  از  ،کککت هایش را  رسن 

 ارش یم بر . جیب هلوار پار ه ای خ   
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بیمی اش یم بر  س جوری بو یم کشکککم ماگ بزرا ،کککفیم را زیر 

 یم توانسککککککککککککککککم تککککان خور ِن  کرنکککگ تاکککه هکککای ریز  
ککککه حم 

 هک ت بر رسی ،طح قهو  را ببینم. 

 

  ،ت به ،ینه یم هود: 

 

 ک  را زس تر براد نفر،کا یشح

 

 466#پارت

 

 

 

مرا مجبور یم هانه ای با  یم انماز  س با قمیم  ی ر به جلو، 

 شم. کر  خو د را کنارتر با

 

 با اخم های  رهم ن اهش یم کنم:  
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 ک با من این بازی ها رس را  ننماز فرها ا 

 

 توج  به شصبانیکم نا کنم س ماگ را کنار  ،کم یم گذار . 

 

اگر یش سجب فاصله را بریم  اهت، یم توانستیم یش  ی ر 

 را ببو،یما 

 

ی گذاهکککککت س باشث هککککککم تا  کرد را   ،ککککککت هایش  س در  مت 

 م. به شقب خم کن

 

ی ن سکککککککککککککت که من بخواهما این ابما  ر فار من نا  ی این  ت 

 گنجیم. 

 

 س،ککککککککککککککککت نککمارد بککه هیچ سجککه بککه این فار کنم کککه  ککاش نا 

  یممتا 
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 ک فار کر ی لیما کر ِن هوهر  ،ابقت برای من  اری  ار ح

 

  نمان رسی هم یم ،ککککککککککککایم س به صککککککککککککورت بی حالتش خت   یم

 هود: 

 ک برس شقب لطفا... 

 

ی تر یم آسر :   توج  به حرفم نا کنم س صورتش را پایت 

 ک اسنقمر شو ی ن سکم که اینجا ببو،کتا 

 

ابرسبی با  یم انمازد س که  ،ککککککککککککککککم را، تخِت ،کککککککککککککککینه اش یم 

 گذارد: 

ا   ک اما اسنقمر شو ی هسم  که اینطوری بهم نز یش ب ر

 

ی ماگش، شقب  فشار به ،ینه اش سار  یم کنم س اس  با بر اهت 

 س  س یم گدیم: یم ر 

 ک رس  ا ی بهما لرس همد اخه... 
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ی را کنار  لوزخنم آهککککارابی یم زنم س جعبه ی هکککک ت رسی مت 

ی یم نشینم:   یم زنم. کنار  ی پالکدیش را شقب ز   س رسی مت 

 

ا   ک من بهت اجاز  میمد که ازد ،وا،کفا   کمی

 

 ی آن تکاهایم یم کنم. ل ش را به ماگ یم  سبانم س از با 

 

 467رت#پا

 

 

ا   ک تو  اری  ککم یم کمی

 

ی یم آسر  س رسی پایش یم گذار  س آراد یم گدیم:   ماگ را پایت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1477 of 2449 

ککک  را بایم بهت  کش کنم لییلح ررطکت به من  یهح حست 

به من  یهح ب شککککککت  از  سماهه که هکو م شککککککنا،ککککککیمح هککککککایم 

 ششم کو ب ممی که هکو فراموش کر یما 

 

از یم کنم تککا ی  از خنککمی کککه بککه لککب  ارد،  ،کککککککککککککککککت  ر بککا لب

 هک ت ها را بر ارد که یم لر،م: 

ح  ک ن فم 

 

ی که لو،کککککککه ی نازی هککککککک ت را از آن  یم  رخم س هکان حت 

 جما یم کنم، جوابش را یم  هم: 

یا   ک رمانتیش نباش اینقمر اقای امت 

 

ی مینا یم رسد س  ،کککه های  اغذ را بریم  ارد. به  به ،کککت مت 

 رسی برگه 
ر
 ن ا  یم کنم: شایس رن 
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کککککککککککککککککککک  اقل برای من نباشا  سر  ی رمانتی  از ،ککککجت گذهکککککه 

 مر ا 

 

 صفته اس  را ر  یم کنم س صفته بعمی را یم خوانم: 

 ک  لیتش که می ه راج  به اخک ،ها 

 

گوهکککککککککککککککککه  شکککککککککککککککم بکککه اس ن کککا  یم انکککمازد. بکککا بی خیکککاه  رحکککا  

 نوهیمِن قهو  اش ا،ت. 

 

  یم کنم س  ،ککککه ی ولم هکککم  ی قرمز اهکککار به نوهککککه های ب

د:   حجیم  اغذ را به ،کتش یم گت 

کت با  ارگر بخش ابکاریا   ک نوهکه ی اخک   رئ یس  ر

 

 به بمنش یم  هم س بی مقممه یم گدیم: 
  رچی

 

 ک بهت   یه   بریم ک ش... 
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ی یم آسرد س یم لر،م:    اغذها را پایت 

 ک  راح

 

 468#پارت

 

 

ی یم ی پککایت  رسی  ،ککککککککککککککککککه مبککل یم  آیککم س پککالکدیش را از رسی مت 

 انماز : 

 

ی قضیه اسن فیلم  ک  س،کم ازد خوا،ت که خو د برای لی ت 

 بیاد. 

،کککککککه اصککککککک ... ک ککککککک رس هم که  خو ش هکل  ار  اسنجا س نکت 

 بکونه  کککون کنه نا هنا،ه. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1480 of 2449 

د س ،یع یم کنم تنمی لتنم را  م   اغذ ها را به ،ککم یم گت 

 کنم: 

  م... ک به هاهان می

 

یم کنم تا مدرایلم را بر ارد که  ،ککککککککککککککتش را رسی  ،ککککککککککککککت  راز 

  ،کم یم گذار : 

 ک بیا با هم بریما 

 

سن یم کشم:   مدرایل را هکرا   ،کم از زیر  ،تش بت 

 ک تو یم توبی با هاهان بریا 

 

ی تکا  هایم لیما یم کنم س ا امه  هککککککککککار  ی هکککککککککاهان را از بت 

 یم  هم: 

 

 و با هم بریم... ک ایم  جالمی ن ست، من س ت
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سن یم  قبل از ایناه بوق اس  بخور ، مدرایل را از  ،ککککککککککککککککم بت 

 کشم: 

کککککککککککککککککککککک اگه تو نیای، هیچ رقکه  کات نا کنم لییلا منو   لا 

 ننماز پیس... 

 

ی یم گذار :   مدرایل را رسی مت 

 

کککککککککککککککککککککککککک ایناه می م باهم بریم،  ارد بهت یم فهکونم..  س،ککککککککککت 

ِهت به اسن هکککککککککککککککوهر ،کککککککککککککککا
َ
 بی   س ت

ی بقت براد قابل  اهکککککککککککککککت 

امکککه س یم خواد  کاکککت کنما خوهکککککککککککککککم نکیکککا  برا رش رس اح ت 

 س،  ماجرا ببینم... 

 

رد: 
ُ
  شم غر  ای به صورتش یم رسد س یم غ

 ک منم بمسنم هاهان هیچ جا نکیادا 

 

 469#پارت
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 این خوا  مانمن های من، تکایم نماهت. 

 از  سر  ی ابکمابی سرا  گر نم هم  بو . 

 

را خوا  یم مانمد س از هکه بمتر این  هک شککککککککککککککه ممر،ککککککککککککککه ها 

 جریان تا  انش ا  هم ا امه  اهت. 

 

هک شکککککه ،کککککیع یم کر د تا هکککککب ها، زس تر بخوابم؛ اما شکیل 

 نا هما 

 

نا  انسککککککم اصککککک  لبا  هایم منا،کککککب ا،کککککت یا یم توانم با 

 ن کفش ها را  برسدا پاهنه های    ،انم  ای
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ی را  ی مانمن هکککککککککک شککککککککککه های ماهککککککککککت  هم هیچ سقت  شا ت پایت 

ی یم هکککککککککککم س  تری نار د، حم  ا ن که با    ی سار  ماهکککککککککککت 

 تکاد موهایم جلوی  شم هایم را گرفکه ا،ت. 

 

 ،ککککککککککم را رسی   که ی با بر گذاهککککککککککم س با خر  توانسککککککککککم، 

  ک ر با  را کنت   کنم. 

 

 م س هالم را  ر،ت یم کنم. موهایم را شقب یم فر،ک

 

ی هم ختی خوا  مککانککمنم را بککه هر سهکککککککککککککککککا ن  ا   بو د. امت 

هنوز به فرس گا  نر،ککککیم  بو . از هکه بمتر شصککککبان ت هککککیکا 

ی  بو  که فار یم کر ، از قصککککککم خوا  مانم  اد تا هکرا  امت 

 نرسدا 

 

از بزرگرا  که خارج یم هککککککککود، ،ککککککککیع یم کنم تا حماقل بکوانم 

  را ر  کنم، این قسکککککککککککککککککککت هکککا، هیچ سقکککت هیچ تکککاری  جکککا 

ررس  نبو .   تت 
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هک شککککه ب شککککت  تصککککا فات  ر اینجا صککککورت یم گرفت سه از 

 هکه بمتر این بو  که جا   اصیل مرتب  با فرس گا  ا،ت. 

 

ی خییل اکار  اهککککککککککککککککت تککا خو ش  نبککالم بیککایککم؛ امککا هر  امت 

 ارتباط  سنفر  را بایم  ات یم کر د. 

 

ت تا با شایط  رگت  هود. خو  یم توانسکم  لم نا خوا، 

 را حیس کنم. حسا تش به خو د 

 

ی را با  انماخکم تا بکوانم جا   را راحت تر ببینم؛  نور ماهککککککککککت 

اما هکان لتظه نکوانسکککککم  ،کککککت انماز را تشکککککخیص بمهم س 

 بی مقککککممککککه اد، ل شککککککککککککککککککابی اد متکم بککککا فرمککککان 
ی بککککا ترمز گرفت 

  ،کم رها یم هو . برخور  یم کنم س فرمان از 
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ی را به   ،تیش های ماهت 
ر
 خوبی یم هجیمد.  کشیمب

 

ی به کنار  ی خیابان را با تکان خور ن  ساژگون هکککککککککککمن ماهکککککککککککت 

، حیس یم کر د؛ اما توانابی باز کر ن  شم 
ی های مکم  ماهت 

 هایم را نماهکم. 

 

ی به   ه شه نا آمم، اما هوای  اخل ماهت 
ر
صمای هاسک 

 همت خفه کننم  بو  که نا توانسکم  ر،ت نفیس باشم. 

 

اهکککم، نور مسکککقیم از کر ن  شککم هایم  هررار که ،ککیع  ر ب

ی به  شم هایم یم خور  س نا گذاهت تا  ر  را تتکل  ی  ت 

 کنم. 
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 ،اوت... 

ی ،ککککت که ممب  ،ککککت با آن شیاق هککککم  اد.  م  م  ی قطعا  ت 

 رفیم  یرینه ای یم هو  که جای اس را هم یم گت  . 

 

 ،اوت... 

 

هابی ،ت که بایم تتکلش کنم.  
ی  ی  از آن  ،ت  ت 

 

هم به ،ککککککاکت مانمن، ،ککککککاکت مانمن یم خو د را شا ت بمبا

 زرابی نه، ،اکت مانمن فاری... 

 

 یم خواهم مغزد از فار کر ن به تو ،اکت بکانما 

 

  ،ت هایم را با  یم آسرد س رسی  شم هایم یم گذارد. 
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ش قه ای به باز کر نشان نمارد. ممب  ،ت که بیمار هسکم 

ی  شم های بسکه...   با هکت 

 

تشککککککککککککککخیص یم  ا د. تکاد بوها س تکاد تکان د صککککککککککککککماها را تکا

 خور ن هابی که  ر ادرافم  شم هایم پخش یم هم. 

 

 اس  اهت با مدرایلش حر  یم ز . 

 

یم نشکککککککم   ی ،کککککککیع  اهکککککککت به در  مقابل بفهکانم که من  ت 

ی با گار یل برخور  کر   س خو د ،الکما   ا،ت، فق  ماهت 

 

 خب، این ختی خوبی ،ت. خو د ،الکما 

 

س ارا   به  شم هایم تزریم یم کنم،  س،ت  ارد  ا ت ش 

 هنوز هب باهم، نا خواهم نور را ببینم. 
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ی  از  شکککککککککککککککم هایم را باز یم کنم س مسککککککککککککککککقیم اس را یم بینم. 

  قیقا رس به رسی تخت پشت به من ایسکا   ا،ت. 

 

 انه ل شککککابی اش را به  یوار  سککککبانم  س مدرایل را با هککککانه س 

  اهکه ا،ت.  اش ن ه

 

نا توانسکککککککم خو  ببینم که با  ،ککککککت هایش مشککککککغو   ه  

  اریستا 

 

ی مها ن سککککت،   گفت  ت 
ککککککککککککککککککک حوا،ککککم هسککککت...  شککککم.  کت 

ان ار خوا  آلو  هم بو   لییل... این ب شککککت  باشث تصککککا   

 هم . 
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 ابرسهایم با  یم رس . 

  ،ت هایم را رسی تخت یم گذارد س با اهرد کر نشان، ،یع

 به  یوار  ی تخت تایه بمهم.  یم کنم تا 

 

ی  نبا  ،اشت  هیچ لنجر  ای  ر این اتاق ن ست، برای هکت 

 یم گر د. 

 

  د را به  پ یم  رخانم س مکوجه مدرایلم یم هود. 

 

ی  راز یم کنم س بکککککا خر  موفم بکککککه  خو د را بکککککه ،کککککککککککککککککککککت مت 

ی مدرایل یم هود.   بر اهت 

 

کنم؛ اما رسهکککککککککککککککن کیس یم   نمباری   که ی کنار مدرایلم را ل

نا هکککککککککککککککو ، ان شککککککککککککککککم را ثککابککت رسی   کککه ن ککه یم  ارد س بککا 

 رسهن همنش، صمایش بلنم یم هو . 
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 مکوجه ی  رخش اس به ،کت خو د یم هود. 

 

تکا،ش را کوتا  یم کنم س  رحاه که مدرایل را  رسن جی ش  

 یم فر،کم، یم لر،م: 

ح   ر  نماریح  ک خوبی

 

ازد س با  یمن شم  هفت یم انمن ا  به ،ککککککککککککککککاشت مدرایلم 

 صبح، آ  از نها د بلنم یم هو : 

 

 ک از لرساز جا مونمیما 

 

 به ،کت  ر یم رس : 

زرس یم کنم...  ک اهکا  نمار ،   سرار  ر 
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 از اتاق با  ری که نیکه باز مانم  ا،ت، خارج یم هو . 

 

 به اتاق کو   که تنها یش تخت  ر آن ا،ککت، ن ا  یم کنم. 

نصککککب    های ،ککککفیم س یش  و  لبا  که نز یش  ر، یوار 

ی  ی ر سجو  نماهت.   هم  ا،ت. هیچ  ت 

 

ی را یم بینم،   کت  معاینه اد یم کنم س  ون شجله اد برای رفت 

 اجاز  ترخیص یم  هم. 

 

د، حالش خو  ا،ککککت؛ ی ماهکککینم را یم گت  اما  ا   اش نازنت 

  ار  س ی  ا
ر
 ،ککککتیش های ز  ر قسکککککت جلدرنمی، فرسرفک 

 جلو لن ر هم  ا،ت. 
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بتم  با اس نا کنم، تنها یم خواهم بلی  جمیم رزرس کنم تا 

 زس تر به هاهان بر،م. 

 

،کابی خوابش بر    تا زس تر بفهکم آن مر   ر فیلم، کماد قتی

 ا،تحا 

 

 تایه گا  صنمه را برایم شقب یم فر،کم: 

 

ی لرساز برای  ه ،کککککاشکی .. یه  م ه. کککککککککککککککککککک  ش یم کنم ببینم اسلت 

احت کن تا   ر ت خو  بشه.   ا،ت 

 

 پالکوی بلنم مر انه اش را رسی پاهایم یم انماز : 

 ک بهت   بنمازی رسی هونه هات... 

 

  د را به صنمه تایه یم  هم س به اس ن ا  یم کنم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1493 of 2449 

ی را رسهکککن یم کنم. صکککمای موزیش را یم هکککنود. هکان  ماهکککت 

ش... ا،کککککککککککککککش  ه ا صککککککککککککککمای جنوبی دور با ریکم آراد  ریابی 

 بو ح

 

 ،و نکیم "  شاد از راِ   سری، 

م میل گفت س گو نکیم "
ُ
رون
َ
 ز

 

پلکککککک  یم زنم تککککککا بکوانم حرس  ان ل  ککککککککککککککک رسی مککککککانیکور را 

بخوانم. نککاد خواننککم  را کککه یم بینم، یککا د یم آیککم کککه اتفککاس  

 موزیش هایش را گوش  ا   اد. 

 

ی را از لیچ اس  خارج یم   م، صککککککفته ی کنهکانطور که ماهککککککت 

 مدرایلش رسهن یم هو . 

 

یل ز  صترا
ُ
 " هزار س ِیش گ

 یا ش ماننم یاُرد بو نکیم "
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 473#پارت

 

 

قبل از ایناه مدرایلش را به گوهش بر،انم، صمای مر ی از 

  ،ک ا  پخش یم هو . 

 

 ک ، د باباجان.. 

 

   لکه ی" 
ی لبخنم یم زنم. بی  لیل س از    س،کککککککککککککککت  اهکککککککککککککککت 

 ن... باباجاِن" مر  ُمِس 

 

ن اهم یم کنم. هکانه ای با  یم انمازد س اس بی خیا  مدرایلش 

 یم هو : 

 

ی هم  اس  صب ح ی  ک ، د خوبی باباح  ت 
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 صمای بلنم تلوزیون را هم یم هجیمد. 

 

از هکه جالب تر صکککمای مجری بو  که صکککبح بخت  لر انرژی 

 ای به کو ی  ر خانه یم گفتا 

 

هیا می ه امرسز تا ،اشت  م باباجان، این شر ککککککککککککککککک نه پ د. می

 یاز   ب شت  مهم ن ست. را،ت می هح

 

 لبخنم  کرنگ اس را هم یم بینم. 

 

 ک ار . زنگ آخر سرزش  ار ... 

 

 ک شه... باهه پ د. مراقب خو ت باش... 
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 با قط  همِن تکا ، ا امه ی موزیش پخش یم هو . 

 

،کککیع یم کنم تا  گوهکککم را به صکککنمه یم  سکککبانم س با فشکککاری

 ش را  اهش  هم. ن ا  به صورتم یم انماز :  ر 

 

ی بخردح ی  ک رن ت لریم .  ت 

 

  د را تکان یم  هم: 

 ک نه. فق  بلی .... 

 

ی مدرایلش را   ش را به ،ککککککککککت جلو یم  رخانم س هکان حت 

 به  ،ت یم گت  : 

 

کککککککککککککککککککک  اهککککک  که ارزهککککش رس  اهکککککه باهکککککه... اینقمر خو ت رس 

 ه کش نان. 
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 474#پارت

 

 

 

... باز  ر  ک  سع کر یح هبیه ما رهوهرا یم موبی

 

یم خنکککم  س جوابم را بکککا تککککان  ا ن  ش بکککه نشککککککککککککککککککانکککه ی " 

 تت،ه" یم  هم. 

 

 شککم هایم را یم بنمد س اس صککمای موزیش را به قمری  م یم 

 کنم که  ی ر حم  صمای خوِ  خواننم  را نا هنود. 

 

 ،اشت یم گذهت. 

 

 ب... ضا  غریب س الغیب شجیتنم س کشمار... یش ت
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 یم گذهت زمابی که رسی صنمه هوالیکا نشسکم. 

 

،ککککککککککاشت خو  یم گذهککککککککککت سقم  دو  این مسککککککککککافت با یش 

 اما فاصله من س تو... بسیار ا،ت...  لرساز، کوتا  تر یم هم؛

 

 ر تکاد ممِت ر،ککککککیمنکان، اس مجله های ان ل  ککککک را با  قت 

 را ن ا  یم کر د. یم خوانم س من تنها جلم جذا  مجله 

 

ق ز ن هکککای مجلکککه را بکککا فکککاصکککککککککککککککلکککه کوتکککا  انجکککاد یم  ا ، سر 

جوری که ساقعا هش یم کر د، نانم زران ان ل   را فو  اچ 

  ی بلم باهما 

 

یم حالیکهح ی  ک  ت 
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ی مجله انکماخت س بکا آن لبخنمی مزخرفش  شیناش را مکا بت 

 جوابم را  ا : 

لنمن بریم... البکه مخاله کککککککککککککک قرار بو  بعم از ساجم با آتنا به 

هکککککککککککککککمیم این جریان بو د؛ قبل به  نیا اسممن شرهکککککککککککککککیا بمسن 

ایناه به آتنا ب م،     های اموز ر ان ل  کک رس یم رفکم تا 

د کنما     س،ت  خت 
 بعم یه فاری به حاِ  ششِم لنمبی

 

 475#پارت

 

 

ابرسهایم که از فرط تعجب با  یم رس ، به آرایم با کنار  ی 

 نم: حا  لوله هم  به  د یم ز مجله ی 

 

ککککککککک  یهح  طور برای هوهر  ،ابقت  اری با من میایح نا 

د یه زران ان ل  کککک ناقابل رس  تونسکککککم به خادر  س،ککککت  خت 

دح  یا  ب ت 
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سن یم کشم:   هانه ای با  یم انمازد س مجله را از مشتش بت 

 ک راحت بو ، فراموش کر نشح

 

ی که خم هکککککم   شیناش را  رسن کیفش یم انماز  س  هکان حت 

سن یم کشم: ا،ت،   لپ تابش را بت 

 

 ک راحکه فراموش کر ن هوهر ،ابقتح

 

اخم هککایم را کککه یم بینککم،  شکککککککککککککککک  بککه حککالککت تککمافیع اد یم 

 زنم: 

 

کککککککک فرق من با تو اینه که من ه ش ،اله نمیممش س ازش جما 

ککد قانونیم نشکککم  بو ؛ سه تو هنوز  هکککمد س ایناه هنوز هک ک

 جما همی...   سما  نشم 
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 یم زنم س لپ تا   ،ت به ،ینه 
ر
یم هود س اس لبخنم  کرن 

 را رسی پایش یم گذار : 

 

کککککککککککککککککککک  س،کککککا  اس  فوق العا   ،کککککخت بو . ایناه مماد شرهکککککیا 

ی بو  که یم تونسکککککککککککت  ی جلوی  شککککککککککککم یم اسمم، بمترین  ت 

منو یا ش بیار . بعم ممب  شایط اسمم ل شکککم... ،کککیع یم کر  

د بر ؛ اما نسکک ت آتنا از    ازد  سر کنه تا فار  ا شرهککیا رس 

ی هککککککککککم  بو د.   س  س ،ککککککککککالم بو ؛ ی بمبت  سه به  به هکه  ت 

د اشککا  نا کر د...   خواهر  س،ت  خت 

 

 سار  ایکیلش هم س باکیس لیاد هایش را باز کر : 

 

کککککککککککککککککک بعم اسن  س،کککا ، ،کککا  بعمهکککم یه  م اس کککاع ناجور بو ، 

خوابیمد، یط رسز اسنقمر خو مو خسککککککککککککککککه یم هکککککککککککککککبا زس  یم 

سن خوابم یم بر . کر د ک  ه با هکون لبا،ای بت 
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با گذر مهکانمار از کنارش،  ،کککککتش را با  یم بر  س آراد زن را 

 صما یم زنم. 

 

 ر خوا،کککککککککککککککککت یکککش آ  معکککمبی یم کنکککم س مرا هم مجبور بکککه 

 ،فارش کر   تا معم  اد خاه نکانم. 

 

 476#پارت

 

 

 تکاد س  یم کنم. خنم   ار ا،ت... حرفش را نا

 

فرار مزخرفش،  گرد کننککککککم  بو . حم  بککککککه رسی  برایم این

 خو ش هم نیاسر  که منکظر ا امه حر  هایش هسکما 

 

توج  نار د س  د را به صکککککککنمه  سکککککککبانمد تا حماقل  ا 

 بخوابم. 
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، ،خت بو . 
ر
 گذر کر نم از این به هم ریخک 

 

آمم  بو  س  کورها هکککاسککککه،  تکاد هکککا  ها تا س،ککک  ،کککالن

 ا  لرپر س خشش هم  انم. گل های  یزاین ادر 

 

اما هککککککککککککککاهان بایم برای تتدیل  نا خوا،کککککککککککککککم اینجا را ببینم؛

  ا ن  لیم به نظافک ی به ا،کو یو بریم گذهت. 

 

 ،ککککککککککم را رسی  ،کککککککککک ت   ی اتاق ممیریت گذاهکککککککککم س با، باز 

 از شطر اس را حیس کر دا 
ر
 کر نش حجم  کرن 

 

س لر   ی لنجر  ی  تککا ی بزرا ،کککککککککککککککفیککم تککا انکهککا بککاز بو  

 حریر با حرکت با ، تکان های همیمی یم خور . 
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قبل از ایناه  ر را ببنمد، با  میان اتاق لی یم س  ر را متکم 

 کدریم. 

مبلکان  رد هرکمسد به ،کککککککککککم  پخش هککککککککککم  بو نم س شایس 

 های  کوری رسی  یوار کا هم  انم. 

 

ی ،ککفیم جلوتر رفکم س  ی  اغذهای که اتاق به ،کککت مت  از بت 

 ای رفکم. ه شه 

 

ی بو  که اس  س،ت  اهت.  ی   کور اینجا،  قیم  ت 

 

ی هککککککک شکککککککه ای س صکککککککنمه نرد س راحت ،کککککککفیم رنگ که حا   مت 

  نم  رصم خاک رسی آن نشسکه ا،ت. 

 

ی کشککیمد س  ،ککت رسی  ،ککک ت    ان شککت اهککار  اد را رسی مت 

ی گذاهکککککککککککککم. به متکدیات  رسن آن ن ا   ی فلزی کشککککککککککککوی مت 

ی خا  نبو ...   کر د.  ت 
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 477#پارت

 

 

 

 اغذها را کنار ز د س با  یمن  ،کککککککککککککککتبنم مهر   ار، مشککککککککککککککککاق 

 همد تا آن را ببینم. ن اهم به حرس  اس  ا،کم افکا . 

 

َرک خور   بو  س  ی ر ،الم نبو . 
َ
 قسکم  از آن ت

 

ی با، با  آسر ن  ،ککککککککککتبنم، قسکککککککککککت انکهای ش به ،کککککککککککت پای ت 

ی پخش همن  م. افکا  س ی  ی  مهر  هایش رسی مت 

 

د؛ امکککا فکککایکککم  ای   ،ککککککککککککککککم را جلو بر د تکککا ی  آن مهر  را ب ت 

 نماهت... 
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با صما ز ن های مککم  هاهان، تنها حرس  اس  ا،کم را از 

سن کشیمد س به ،کت  ر رفکم.   میان نخ  ریم بت 

 

،ککککککککککککککککت  ر ن کا  به نظکافک ی ها انماخکم س با ،ککککککککککککککک یم به 

 خرسچی ا،کو یو رفکم. 

 

مکان این ا،ککککت که اصکککک  آممنکان به  ناامیمانه ترین حالت

اینجا فایم  ای نماهکککککککتا ر،کککککککککا لو  مفت خرج کر یم برای 

 هیچ... 

 

امشککککککککککککب لرساز  اهککککککککککککتیم تا برگر یم.  ،ککککککککککککت خاه... بی هیچ 

 س یا حم  ختی خشش س خاه ای... 
 حرسی

 

ی س ماجرای مزخر  برای  هیچ بو ا  آن هکه  رگت 
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تش تش  تش تش کشکککککککککککککککم  های مسکککککککککککککککافررری را  ش کر یم،

 جاهابی که نشانه ای  اهتیم؛ اما ان ار آ  هم  بو ... 

 

 ر ت ش بو د برای  ککککهح برای اسح برای هکککککککککککککککوهر ،ککککککککککککککککککابم 

 احکقمح

 

با صککککککمای زنگ مدرایل هککککککاهان،  ،ککککککت  راز کر د س آن را از 

 جیب  اپشککککککککککککککجش که پشککککککککککککککت صککککککککککککککنمه اش اسیزان کر   بو ،

 بر اهکم. 

 

 ک الو... 

 

 ک کجابی لییلح

 

ی  اما  ر  یمد   یم  هم تا هاهان را صمای بزنم؛ه شه را پایت 

 ن ست. 
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 ک ا،کو یو  ارس... 

 

 478#پارت

 

 

 

ی را یم هنود.     ر ماهت 
ی  صمای بست 

یح  ک جابی مت 

 

کککککک ا ر  إ  کر د برای هاهان... این یارس ا ن زنگ ز  گفت 

  ارس رس  یم ا 

 

.. س  ی  هکت 
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ی  یمن از ،ککککت یش نفر که امت  بو ، مرا به تو ام یمسار هکت 

کر . مرا به ،کککککوی خوهکککککتاه ای کشکککککانم که اصککککک  منا،کککککب 

 س عیت من نبو ا 

 

زیا  دو  ناشیم تا به آ ر  بر،یم. ی  از انبار های کشم  

 رابی بو ا 

 

ش دورش، منکظرمان بو . 
 
 یش پ  جوان با آن ا،کایل ل

 

ی ککککککک  رگت  بتث با  زس تر از امت  به آن جا ر،ککککککککیم  بو یم. پ ک

یش بو  س مما ها را بایم امشککککککب مشککککککت  د فریا  یم ز  که  انتیتی

 جا به جا کننم. 

 

 نمباری هاهان  اغش رفت تا بلکه توج  به حضورمان 

 کنم؛ اما پ  با  ،ت اس را ر  یم کر . 
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ی، پشکککککککککککککت  ش را  گرفکم س اس با اخم های  با ر،کککککککککککککیمِن امت 

 ن اهم کر :  رهم 

 

 ک رن ت لریم  که... 

 

 کنم س اس با  شم غر  ای ،یع لب هایم را به  اخل جک  یم

 ار  تا  سرار  ب دیم" نا فهکم  را هکککککککوهر ،کککککککابقت اینقمر 

 مهکهح"

 

،  اش تاز  ی من  خب نا فهکیما اس بعم هککککککش ،ککککککا  جمابی

 را یم فهکیمح

 

ی،  اغذهایش را  ،ککت مر    کی با  یمِن امت  کنارش  ا  س پ ک

 اس را   ر  کر  تا ما را تنها ب ذار . 

 

 قا سکیله ای  ا اشحک هکا اسن آ
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ی   تکان  ا :   امت 

 

 ک بشت  گفت که  یمیشا 

 

 479#پارت

 

 

 

 ، سن آسر ن ،کککککککککککککککوئی ی  ،کککککککککککککککتش را  رجی ش فرس بر  س بکککا بت 

 ن اهم دو بی ممت رسی آن مانم. 

 

 ک اینو گرس گذاهت برادا 
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ککککککککک با اخم های  ،ککککککککککت  راز کر د  د؛ اما پ ک تا ،ککککککککککوئیچ را ب ت 

ی ی  از ،ککککککککککککار  ،کککککککککککوئیچ را شقب کشکککککککککککیم س   رهم، هکان حت 

ی رفت.   شکا   جا ،وئی ی زیر پای امت 
ی  های اسیز به  سررت 

 

 ن اهم تا آن ،کار  ی د بی کش آمم: 

ی  ارسشه...   ک ما  ماهت 

 

خم هککمد تا ،کککار  را بر ارد. ان شککت هککسکککم را رسی قسکککت 

 اش کشیمد:  برجسکه

 ک ماهیجش کجا،تح

 

ی  سرار  لر،یم:   ایسکا د س امت 

 حک کجا،ت

 

پ  ابرسبی با  انماخت س با  سبانمن ان شت اهار  اش به 

 کنار  ی هست  ،تش جوابکان را  ا : 
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 ک یه  م خرج کنا 

 

د س بکوانم  شقب گر  کر د تا کیفم را از  ،ککککککککککت هککککککککککاهان ب ت 

ککککک بمهم؛ ی مچ  ،کککککککم را گرفت س اما امت   مقماری لو  به پ ک

ر 
ُ
ک که حا  با اشصککا  خ ی آ امیس با اخم های  رهم به پ ک

 یم جدییم، ن ا  کر : 

 

ی که قرار  برات  یکار کنم نهح  ک  ر قبا  حرفات گفت 

 

 مات یم مانم. 

 

ککک، ن اهم به هککککاهان  با لرت هککککمِن  نم تراس   ر صککککورت پ ک

 یم ر،م: 

 ک بیا... 

 

 480#پارت
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کککککککککککککک بکککه تراس   هکککای نز یکککش پکککایش ن کککا  یم کنکککم س بعکککم بکککا پ ک

ی  شم یم  سز :  ابرسهای با  رفکه،  نم  قیقه ای به  امت 

 

ا   ک یم  سنم یم خوای  یکار کمی

 

با گوهکککککه ی پایش ی  از تراس  ها را به نز یش ترین قسککککککت 

 پای هاهان یم فر،کم: 

 

سریا  ی  ک هنوز گشنه ی لوِ  ب ه مایه  اری مثل تو نشمد لت 

 

ی با یش ق میم که هکککککاهان بریم  ار ،  ،ککککککم را از مشکککککت امت 

 را یم کشم: آزا  یم کنم س لبا  هاهان 

 ک لطفا هاهانا 
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ی یم انماز :   پ  ،وئیچ را رسی زمت 

 

ی جا،ککککککککککت.  ارتهای  ککککککککککککککککککککککککک توی ی  از انباری های نز یش هکت 

بان  اسن یارس مسکککککککمس  هکککککککم  بو ، به جاش ماهکککککککیجشکککککککو گرس 

 تهرسنا  گذاهت تا با کشم  ر ش کنم بر 

 

ی خم یم هککککککو  س به   ،کککککککم رسی لبا  هککککککاهان یم مانم. امت 

 ها، ،وئیچ را هم بریم  ار .  هکرا  تراس 

 

ی، انباری را برایکان نشککانه گذاری  رسی نقشککه  ر مدرایل امت 

یم کنم س با تاکییمی نسکککککککککک ت به خوا،کککککککککککه اش که از ،کککککککککککت 

، تنهایکان یم گذار  ی بایم، اجرا یم هم، بی خماحافظی   . امت 

 

مسکککککککککککککککت  کوتا  س لر از کو ه های  لد   ار ا،کککککککککککککککت. به قمری 

هکککککککککککککککاهان را ازار یم  ا  که هررار یش  ،کککککککککککککککن    های کو ه،

 فتش زیرناسی نثار  ارس یم کر ا 
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یم  انسکم که به همت رسی ماهیجش حسا  ا،ت، خییل 

،یع کر د تا از ماهیمی که  ر ا،کو یو اینجا گذاهکه ا،ت، 

توج  به حضکککککککککککککککورمم نا کر . از  ه ا،ککککککککککککککککفا   نانیم؛ اما 

 ناراحت بو  را هم حم  نا  انما 

 

ی ،کککککککککککککککوئیچ را لکیس یم کنم س هککککککککککککککککاهککان بککا لکیس   کککه ی رس 

  ،ک ت    ر را باز یم کنم. 

 

ی س بوی بِم اهککغا  های ریخکه هکم      سحشککتناک ماهکت 
کثیقی

 ر که آن، خو  به من یم فهکانم که  ارس  نم هکککککککککککککککمی هم 

ی خوابیم  ا،ت  ا  ر ماهت 

 

 481#پارت
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ی مشکککککککککککغو   ش  ی را باز یم گذارد س امت  هکه  رهای ماهکککککککککککت 

 هتی  س قسکت های  ی ر یم هو . کر ِن  ا

 

  که ی رسی صکککککککنمسق را لکیس یم کنم س منکظر باز هکککککککمنش 

 یم هود. 

 

ن ا  به  ،ککککتیش زاپا  لن ر هککککم  یم انمازد س بعم  ،کککککه  

ن ا   ی فلزی   کماِن آهککککککنا را به ،کککککککت خو د یم کشککککککم تا 

 به متکدیاتش بینمازد. 

 

ن را دبم شککا ب  کککه اس  ار ، حرس  اخکصککککککککککککککککاری رسی  ککما

 لکیس یم کنم س رمزی که هک شه یم گذار  را سار  یم کنم. 

 

صمای  رخش باز همِن قفل را یم هنود س هکان لتظه  ر 

 نقر  ای  کمان  ا تکان یم خور . 
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س از هکه  با، باز کر ِن  کمان،  نم  ،ت لبا  م اله هم 

 اس را یم بینم که هنوز ر  نوهککککککه 
ر
جالب تر بالشکککککت هک شککککک 

  ار قرمزد  ر گوهه ی بالشت مشخص ا،ت. های با خو  

 

ان شکککککککت هککککککککسککککککککم را رسی نوهککککککککه یم کشکککککککم س با لبخنمی به 

هککککل  کنار نوهککککه ن ا  یم کنم. لبخنمی با  س  شکککم گشکککا  

 که ها  بو .... 

 

لبا  اس را کنار یم زنم بالشت را کنار یم گذارد س  نم  ،کت 

  ،ککککککککش هابی که که  کمان ا،کککککککت، ن ا  یم یم 
س به  فت 

 کنم. 

 

لوهککککککککککککه های نقر  ای که حاسی قرار ا های  اری س بعیصککککککککککککی  

ی که  ر پاکت های  م قطر قرار  ار .   هاهان  نم َرد  سررت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1519 of 2449 

 ک تعجبیه که اینارس اینجا س  کر  ... 

 

ی لبا  ها یم انمازد:   لوهه را بت 

 

ی هاش حسا  بو . اگه یه میایس ک  اسن خییل رسی  ار مشت 

یش  اهککت، هکون رسز تتدیل ازفیلم های مرا،ککم ایرا  کو 

ا یکور یم  ا . اینجوری ککه رد س هکار  هکا رس س  کر  ، قطعا 

 اس اشش افکضاحه... 

 

هککککککککککاهان  ،ککککککککککت به  کر هککککککککککم س آهککککککککککغا  های جک  کر    ر 

 پ ،تیش را نشانم  ا : 

 

 م هلخکه تر ... مر  هم اینقمر کثیهحک هوهرت از خو ت

 

 482#پارت
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لکیس مجم  صککککککنمسق، ن اهم به هککککککانه ای با  یم انمازد س با 

ی یم افکم که ان شککککککت اهککککککار  اش را رسی لبه ی  رها یم  امت 

کشم. مم  ن ا  کر نش، دوریست که حم  توجه هاهان را 

 هم جلب کر   ا،ت. 

 

 RXک لکسو  

 

ی تا ن ا   کر ن به هاهان ا امه  ار :   لبخنم کو ش امت 

 

 ک حماقل نز یش ،ه میلیار   نهح

 

 ذرد: از کنار اس  یم گ

 

ی  قس   95ککککککککککککککککک ،ا  ل ش قسطش تکود هم.... از،ا    ر

ی رس یم  ا یما   این ماهت 
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ی را یم بنم :   هاهان  رهای ماهت 

 

کککککککککککککک  ه قمر  ارس بی شقل که یه ماهیمی که ا ن نز یش هفت 

  ا   به اسن پ   تن لشا میلیار  لولشه رس 

 

ی را که یم بینم، لوزخنم آهککککککککککککککککارابی یم زنم س   امت 
ی با ن ا  تت 

 کنایه یم گدیم: 

 

ح  ک  یهح اگه یم فرسخت یا آبش یم کر  چی

 

ی یم انمازد:   ن ا   سرار  ای به  اخل ماهت 

 ک تکومش کنیم... 

 

هک شه به این فار یم کر د که  ارس  را هیچ سقت  ررار  ی 

ی حرکم  نا زنمحفرسش ای  ن ماهت 
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، یم توانسککککت ا،کککککو یدیش   ی با یش  رصککککم از لو  این ماهککککت 

 را زس تر را  بینماز  س خییل  ارها کنم؛ اما...   ر ک ش

 

ی یم  هی وقت هم یا د نا رفت که تا ممتها بمسن ماهکککککککککککککککت 

 رخیم س هر رسز جلوی نکایشکککککککککک ا  که نز یش خانه هککککککککککان 

ی ز  یم ز ،  ق یقا به رنگ ،ککککککورمه ای این بو ، به این ماهککککککت 

ی که غو  لیاری برای خو ش ا،ت...   ماهت 

 

ا هم برسنککککم س مقککککماری لو  نقککککم از از آن  سخوا،ککککککککککککککککم تککککا بکککک

ی بمهم.   به ماهت 
 هاهان گرفکم تا   س ،امابی

 

 483#پارت

 

 شسل   فه کننم  ترین آ د جهان ا،ت. 
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رس به رسی ممی نشسکه ا،ت که تنها یش رسز از برگشتنم یم 

 . گذر  

 

ی  ادا   خسکه س از هکه بمتر بی حوصله س بی ان ت 

 

 تر،یم  ا،ت.  میمانسکم که اس هم به همت ن ران س 

 

 مماد  ر گوهم نفت  پشیکابی یم کشیم س حر  اد یم کر . 

 

نتیجه اش آن  هر  ه قمر ،کککککککککککککیع  ر کنت   افکارد  اهککککککککککککککم، 

  مبکککل 
ی   بت 
ی پ ک حرس  اس  ا،ککککککککککککککککم یم هککککککککککککککککککم ککککه رسی مت 

 ها،ت. 

 

گا   د گیا یم رفت س تلوتلوبی یم خور د که شسککککککل را به 

 همت هرا  ز   یم کر . 
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ی یم هم. هررار با   یورهش به ،ککم، مان  افکا نم رسی زمت 

 

 حکککا    ر  شجیمی  اهککککککککککککککککم کککه  ر تککککاد دو  لرساز س حم  

 گوا  اتفاق بمی برایم یم  ا . 

 

 خوبی لییلح
 ک مطک می

 

ی یم گذارد:   لیوان هت  را رسی مت 

ی  گیجه  ارد...  ی نخور د، برای هکت  ی  ک  ت 

 

م  ا،کککت، یم کشکککم مقماری از مررا را رسی نان بررری که خری

 س آن را به ،ککم تعار  یم کنم: 

 

 ی... ک جون نماری لقکه ب ت  
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د:   بی تعار ، لقکه را یم گت 

ککککککککککککککککککککککککککک اس کککککککککککاشت خدرهح این  نم رسز جوابت رس نما د  ون 

 تهران نبو د، خییل فارد مشغوله. 

 

ی که  ر ظر  گذاهککککککککککککککککه اد را بمسن نان یم  قسککککککککککککککککم  از لنت 

 خور : 

 ک اس اعح خو  م شها 

 

سن یم   ی ان شکککککانش بت  ،ککککت  راز یم کنم س مدرایلش را از بت 

،  اش لیامش هایش یم رسد. فر،کم س بمسن ح ی  اهیه رفت 

 

، از با ی قا  شرس،ک  مدرایلش،  با  یمن هکککار  ی آهککنابی

 ن ا  اخکالو ی حواله اش یم کنم... 

 

 ک جوا  نکیمد که... 
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 484#پارت

 

 

 مدرایل را به ،کتش بریم گر انم: 

 

سع کر   به ککککک  جوا   ا ن س نما ن مهم ن ست. مهم اینه؛  ر

  ون تر،یم  که تو، نت   همیا آزار  ا نت 

 

ی های بلنم لبا  بافکمی را با  یم  از جا بلنم یم هککود س آ،کککت 

 زنم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک پیس   براد نکککالکککه نان ککککه یم تر  از این پکککمر،کککککککککککککککککگ 

 حرسمزا  .... 

 

 مر مش هایش را  ر  ا،ه  شم هایش یم  رخانم: 
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ح  ک اگه بر  یه ب بی   مامانم بیار  چی

 

بکمهم ککه هککان لتظکه صککککککککککککککککمای زنگ یم خواهم جوابش را 

 خانه بلنم یم هو . 

 

 صنمه را شقب یم کشم: 

د..   ک من مت 

 

 اس،  گرد جابه جابی س،ککایل  ر 
ی  ی تکان یم  هم س با رفت 

 یخ ا  یم هود. 

 

م تا مجبور هکککککم  بو د تا ل سکککککت خریمهایم را به شسکککککل بمه

ی برای  ی  ،ککککت که اصکککک   ت 
اس برایم مایتکاجم را بخر . ممب 

 نه نخریمد. خا
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ظر  ها را  ر ظرفشککککوبی رها یم کنم س لبا  هابی که جلوی 

 لبا،ککککشککککوبی ریخکه اد را با فشککککار، سار   هانه ی 
ی  ر  ماهککککت 

ی یم کنم.   ماهت 

 

لبا  های  ارس را به خشککککش هککککوبی  ا   بو د س لبا  هایم  

 . را خو د هسکم

 

ی یم  با صککککمای خنم  ی شسککککل، بی خیا  رسهککککن کر ِن ماهککککت 

 هود س با تعجب یم لر،م: 

 

 ک به چی یم خنمیح

 

  کا یم کنم س به اس ن ا  یم انمازد.  س  ،کککتش از  س پاکت 

  ،که  ار قهو  ای لر ا،ت. 

 

 ا ز یحک مخ ک  رس تازگی
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 با تعجب به پاکت ها ن ا  یم کنم: 

ح  ک سا،ه چی

 

   پاکت های  ،که  ار با  یم فر،کم: هانه اش هکرا

 

ککککککککککککک خوه ل هم هست در ... فق  خییل یدبیس به نظر یم 

 ر،ه. 

 

  هر  اد  رهم یم رس  س ی  از پاکت ها را باز یم کنم. 

 

کککککککککک   ر بسککککککککککککه که ی  از آن های نان  ،کککککککککککه ظر  یابار مضک

بککه هکرا  مقککماری لنت  س گر س،ککککککککککککککککت، ظر  بعککمی  تسککککککککککککککککت

،ککککککککککت که نان تسککککککککککت های تاه مخلویط از شسککککککککککل با خامه ا

 هم  ای، کنارش قرار  اهت. 
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 از بابت ماگ های  اش   ای ا،کککککککککککککت که حم  
تعجبم ب شکککککککککککککت 

ی را ا،تشکاد یم     ر  آن، شطر خوش  ار ت 
ی بمسن بر اهت 

 کر د. 

 

 485#پارت

 

 

ی هککککککم  با  رسکش های قهو  ای ابی هم  نم  اکائو  ،کککککککه  ت 

ها، حم     ر پاکت قرار  اهکککککککککککککککت که با  یمن  اغذ  سر آن

  سرد به ساقعیت نز یش هما 

 

ح ور ز ی لعنم 
ُ
 ک زیا  ن ذهکه ی  رس ت

 

 ر  رسی ماگ را یم  رخانم س با  شکان بسکه بوی خوش  

ی را ا،تشکاد یم کنم:    ار ت 
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 ک  ه قمرد خوش ،لیقه ،تا 

 

سکککککککککککککت را به  نمان ابرسهایم 
ُ
با  یم رس  س تاه ای از آن نان ت

 یم کشم: 

 

م، هم   فه م شم سقم  اینقمر بهم توجه ککککککککککککککک هم ازش مکنون

 یم کنه... 

 

سقم  که مرا جلوی  ر خانه ر،کککککککککککککانم، شسکککککککککککککل را  یم  بو  که 

 یش لن ه پا، منکظرد مانم  ا،ت. 

 

ا خریمهابی که شسککککل کر   بو  را برایم به خانه آسر  س هکککمیم

ی برای خو د  ،ککککککککککککککککت پا کنم تا معم  اد  ی تاکییم کر  که  ت 

 گشنه نکانما 

 زیا ی مهررابی س مراد خرج من یم کر ا فرها  
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سککت را گرفت س از هم باز کر ، قسکککت زیرین 
ُ
 س لبه ی نان ت

 نان را به  هان بر : 

 

 ک از کجا یم  سنست من شاهم مررای البالوشمح

 

صنمه را  جایش یم  شم غر  ای به س عیتش یم رسد س 

گذارد س هکانطور که مشکککککغو  جا به جابی ظر  ها هسککککککم، 

 اری از  ای را هورت یم کشم: مقم

 

 

 ک تنها بو ح

 

 صنمه را شقب یم کشم س رسی آن یم نشینم: 

 

ککککککککککککککککککککککک نه. یه  خت   هم باهاش بو ... هرچی خوهکککککککک له  سر این 

 شو ی رس گرفکها 
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 باز یم کنم: هانه ای با  یم انمازد س هت  آ  را 

 ک زس  بخور، یه  م بهم  کش کن؛ خسکه ادا 

 

 تا یم زنم:  س پاکت  ،که  ار را 

 ک میخواد بردا 

 

ماگ را رسی ،ککککککککککککینش ظرفشککککککککککککوبی یم گذارد س با تایه ز ن به 

 یخ ا  یم لر،م: 

 

 ک هنوزد این شا ت مزخر  رس که از زیر  ار  ر نری رس  اریح

 

 486#پارت
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 کیفش را  از کنککار  ی  یوا
ر
ر بریم  ار  س  رحککاه کککه گککاز بزرب

ست یم زنم،  یمی به بیمی اش یم
ُ
  هم:  به نان ت

 

کککککککککککککک به جون لییل، امکتان  ارد... خو تم یم  سبی که  ه قمر 

 راهم تا  انش ا  زیا  . 

 

سقم  اخم هایم را یم بینم، بو،کککککککککککککه ای برایم یم فر،ککککککککککککککم س با 

  پالکدیش از رسی  و  لبا ، تنهایم یم  
ی  گذار . بر اهت 

 

لن ن ا  یم انمازد س  د را به 
ُ
به س،کککککایل پخش هکککککم  رسی ا

ی  ارس را به خانه یخ ا  یم   سکککککبانم، مجبور هکککککمد تا ماهکککککت 

د.   ی ما رد بتی

 

 

خییل ،ککککککککککککیع کر د تا با پمرد  شککککککککککککم  ر  شککککککککککککم نشککککککککککککود، اما  

  نمان موفم نبو د. 
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ی  یم س با یش حالم  تکاهایم کر  که ساقعا به  پمر مرا با امت 

 بو نش هش کر د... 

 

این حالت شجیمی که یش هش س  س ه  ر آن  یم  یم هو  

ی هبیه به " ان ار را،  ی آن رسز  ر ن ا  ما ر  ارس هم  یمد.  ت 

یا "  منکظر بو ی، د ق ب ت 

 

 د را تککککان یم  هم تکککا  ،کککککککککککککککککت از   این افککککار مکککالیخوه 

 بر ارد. 

 

 افکا   ا،کککککت س بی 
فق  به ما رد تو کککککیح  ا د که  ه اتفاس 

توجکککه بکککه پکککمرد، آن جکککا را دوری تری کر د ککککه مکککا رد حم  

ی برای مانمنم کنم. نکوانست اک   ار ب شت 
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تکاد ظر  ها را  ر ،کککککککککککککککینش ریخکم س مشکککککککککککککککغو  جک  کر ِن 

ر   
ُ
لن همد. خ

ُ
 نان های رسی ا

 

بککایککم فاری بککه حککا  لیککامککش هککای انوش یم کر د، هر لتظککه 

امکان  اهت تا  اش شسل برس  س تهمیم جمی تری به جان 

 اس بینماز . 

 

د، به انم ی  کش ب ت   مرا  رگت  نا خوا،ککککککککککککککککم از امت 
از   اسی

لرسنم  ی جمیم کر   ا،ککککککککککککککککت.  لم نا خوا،ککککککککککککککککت به دور 

 بیجیم... مماسد یش  ی ر را ب

 

 487#پارت

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1537 of 2449 

خانه کر د س خو  مکوجه  ی اخا به حضور اس  ر نز ی  آهتی

هکککککککککککککککککمد ککککه  ر حکککا  گوش  ا ن بکککه حر  هکککای  نکککمنفر  ر 

خانه ا،ت.  ی  آهتی

 

بی خیا  تر از  نز یات  رفکم تا اس را مکوجه حضکککککککککککورد کنم؛ اما 

 این حرفا، صمایش را با  بر : 

 

 ک حرفاتون تکود همح

 

ی   کشککککیمن بلنمی به شقب برگشککککتنم س مرا  س سکیل زن، با هت 

 کنار پاها  یمنم. 

 

لیوان های خاه   ای را رسی ،ککینگ گذاهککتنم س با ببخشککیم 

ی من س اس ر  همنم.   گدیان از بت 

 

 ابرسبی با  انماخکم س از اس لر،یمد: 
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ی م هح ک  چی می فت 

 

  ،تش را به قا  سرس ی تایه  ا : 

 جلوی  ر خونکونها ک مثل هک شه  ت توی بر  های 

 

رسکش  زیرین  کیش یز ی را  ر ،ککککککککطل زراله انماخکم س  لیوان 

 آن  س زن را  رسن ،ینش انماخکم س هت  آ  را باز کر د: 

 

 نکیککککاد... مینککککا هم  رگت  
کککککککککککککککککککککککککککککک خو ت کککککه یم  سبی زیککککا   فت 

،ونه... امک ی نکت  ی  تاناتشه، به گوهم  ت 

 

از لیوان ها را یم ا،کککککاچ را به مای  آغشکککککه یم کنم س  سر  ی  

 هدیم. 

 

ی ناهار خوری را شقب یم کشکککککککم س  رحاه  صکککککککنمه پشکککککککت مت 

که ی  از کیش یز ی ها را  ر به  هان یم بر ، اهککککککککار  ای به 
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  ای ،کککککککاز یم زنم س با هکان  شکککککککم ابرس آممنش، یم فهکانم 

 که "  ای یم خواهم".... 

 

 
ر
لیوان  امی  مخصکککککککککککککککوصکککککککککککککککش را بریم  ارد س  کککای  کرن 

 ش یم ریزد. برای

 

ی   لیوان آبی هم به  ،ککککککتش یم  هم تا قر  هابی که رسی مت 

 به ترت ب  یم  ا،ت را بخور . 

 

 ک ازش ختی نماریح

 

لیوان را برشایس رسی آب کان یم گذارد س جوری ن اهش یم 

 رت رس ن رفکم"... کنم که یعمی " منظو 
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 ، ی  از قر  هککککا را از فلککککه اش خککککارج یم کنککککم س بککککمسن آ

 قورت یم  هم؛

 

 ک از ککارس.... 

 

د:    ،ت هایم را زیر هت  آ  یم گت 

 

ا رس هاهان بهت  ا  . خوهت میا   کککککککککککککککک یم  سنم که هکه ختی

ی جمیمی ن ستح  که منم  سرار  تارار کنم سقم   ت 

 

د بلکه رژلب پخش لبه ی لیوان خو د  را زیر هکککککت  آ  یم گت 

 هم  آن، پاک هو 

ی یم رفت. . هک شه به ،خم  از   بت 

 

ا   ک خوهم میا  که براش تا ک ش رفم 
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لیوان را زیر هکککککککککککت  آ  رها یم کنم س به ،ککککککککککککت اس یم  رخم. 

  ،ت به ،ینه یم هود س با جمیت یم لر،م: 

 

یح  ک بایم بهت جوا  پیس بمدح تو هم همی اسن امت 

 

ایه اش را به صکککنمه یم  هم س با بی خیاه، نیِم  ی ر کیش ت

 را گاز یم زنم: 

 

یا این جالب ترین مو دع متل  ارت هم  لییلا   ک امت 

 

 اخم هایم  رهم یم رس : 

ح  ک چی

 

آ  یم زنم:   اهار  ای به هت 
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 ک همر نم  اسن بی صاحا  هم  رس... لولشو من میمماا 

 

ی به ،ککککککککت ،کککککککینش،  ،ککککککککم ر  ا شقب یم برد س بمسن برگشکککککککت 

آ  را یم بنمد:   هت 

 

 ک قضیه  یهح
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 صنمه نز یش خو ش را شقب یم فر،کم: با پایش، 

 ک فرها ، از تو خوهش اسمم  نهح

 

  ،ت هایم را رسی تایه گا  صنمه یم گذارد: 
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کککککککککککککککککککککککک بایم راج  به خوش اسممن رفیقت هم باهات مشککککککککورت 

 کنمح

 

 رس :   فه،  شم غر  ای به مو عم یم 

 ک بککرا لییلا 

 

 انماز : رسی صنمه یم نشینم س اس پا رسی پا یم 

کککککککککککککککککککک با من هکککککبیه کسکککککابی حر  نزن که ان ار  اری جوا  پیس 

 میمیا 

 

 خو د را جلو یم کشم: 

 ک تو، ،وا ت جوری که ان ار میخوای، جوا  پیس بمدا 

 

ی بریم  ار  س  رسن جی ش یم  قر  هککککککککایش را از رسی مت 

 گذار : 
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رفیقای من،  را رسی تو کراش یم زننح اسن از ککککککککککککککککککککککککک نکیمسنم 

 رها ا  ارس، اینم از ف

 

"هککه" خفککه ای از  هککانم خککارج یم هکککککککککککککککو  کککه بککاشککث کدریککم  

ی یم هو .   همِن  ،ت اس به رسی مت 

 

 مکعجب ن اهش یم کنم. 

 

آنقمر از این شصککککککککککککککبانیتش تعجب کر   اد که حم  نا  انم 

ی را بایم تو یح بمهما  ی   ه  ت 

 

 رفیم فاِ  هوهر  ،ابم گم هم  ادا آن هم به 

 

، مماد    فرها یا ک نکیای  فت 
  فت 

 

 آ   هانم را قورت یم  هم: 
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 ک ممادح ب بهت گفکه من هکش اسنجادح
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 لیوان آ  را یش َ   با  یم  هم: 

 ک خو د  یممت.... 

 

 اهار  ای به  شم هایش یم کنم؛

ی  شکاد که به هی ایس اشککا  ن  مار ... ک با هکت 

 

 نفسم را با فوت رها یم کنم: 

 

 ی جمیم با هم  اریما ک یه لرسنم  مشت  
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 اخم هایش  رهم یم رس : 

 

ح خت  د ری یس اینجاد، ری یس تودد احکما 
ر
 ک نبایم به من ب 

 

 لمی تر یم کنم س از رسی صنمه بلنم یم هود. 

 

  ، به ،کککککککککککککککت  ر یم رسد س با ن ا  به قسکککککککککککککککت پذیرابی  فت 

 پاها تکان یم  هم:  ی برای 

 

ی  ی با امت   رابطه  اردحک باز چی هم ح گفت 

 

اس هم از جا بلنم یم هکککو  س با  ،کککت هابی که  ر ،کککینه جک  

 هم  ا،ت، یم لر،م: 
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کککککککککککککککککککککککککککککک نماری... میمسنم که نماریا اما لییل زسرد میا  که برای 

  یم  همن، سصل تن  فرها  همیا  ر ت لو  هستح

 

 خانم:  شم هایم را  ر  ا،ه یم  ر 

 

ت که ا ن شقم  کککککککککککککککک لو ح یه شکر مامانم   تاپاد لَر قو ریخ

ای نشکککککککککککککککما برای من سقم  حر  از لو  بزن کککککه بککککا حقوق 

  سهزارتوممی تو، اینجا مونمد س صماد  ر نکیا ا 

 

 هان باز هکککم  اش را یم بنم  س ان شکککت اهکککار  اش را جلوی 

 صورتم تکان یم  هم س از کنارد یم گذر . 
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خانه یم ایسکم.  ی  میان آهتی
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 نا فهکیمد... 

 

 قسکم  از این شصبان ت های آبی اس را  ری نا کر د. هیچ 

 

  را به من گت  یم  ا ح 

 را به  س،کککککککککت شزیزجانش نا گفت تا  ،کککککککککت از   ک ل 

 من بر ار ح

 

سن یم آیم.  خانه بت  ی ی لیوانم از اهتی  یم کشم س با هست 
 هوسی

 

 ظهرهای  
ر
 فت  به همت کسل کننم  بو . ،اوت هک ش 

 

با ی  از سکیل ها،کت س توج  به ،کیاچ مشکغو  صکتبت 

حضککککککور من نا کنم. با نبوِ  مینا، حوصککککککله اد ب شککککککت    یم 

 رفت. 
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لرسنم   س،ککککککِت  سر   انشکککککک اهم را به ی  از  س،کککککککان  ی رد 

ی، مسککککککککل  باهککککککککم؛ اما با  ،ککککککککتی د تا  ام  رسی لرسنم  ی امت 

هکککککککا، میل هکککککککمیمد نسککککککک ت به خوانمن حر  های مزخر  پا

  ا د....  لرسنم  را از ،ت

 

 پا رسی پا یم انمازد س لر   را شقب یم  هم. 

،  ر ذسق یم ز .   ی  از هکه  ت 
 ا،کو یو بسکه ی  ارس، ب شت 

 

ی شرس ، جلوی  هک شکککه شا ت  اهککککم تا حماقل یش ماهکککت 

 ر ا،کککککککو یو ببینم س صککککککمای موزیش م یا که هک شککککککه جز  

 رهایش بو ... ثابت  ا

 

نم س هککککککککاهان هم گل های نز یش سرس ی خشککککککککش هککککککککم  بو 

 حم    کوتا  به آنجا نا ز . 
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یش ش مت بزرا بر رسی تکاد نبو ن های  ارس ا،کککککککککککککککت که 

سع هم.    قیقا از هکان شرس  کذابی  ر

 

ی های پاری هکککککم   ر جلوی  ر  ا،ککککککو یو ن ا  یم  به ماهکککککت 

 ها هسککککتنم، فق
ر
  انمازد، هکان هک شکککک 

ی   جای خاه ماهککککت 

اری یم کر ی به  شککککککککککککم هکه تو که، کا س ماسج میانشککککککککککککان پ

 آمم  بو . 

 

 نککم رسز ل ش آرایشککککککککککککککک ر کنککار ا،ککککککککککککککککو یو،  اش اس را از من 

 گرفت. 

 

یم گفت با نبوِ  تو، اس کککاع  ارش کسکککا  ا،کککت.  ی ر ک ککک،  

اس را ل شککککنها  نا  هم تا موهای  اما ها را مر انه ی آلکابی 

 ت هاهان را هش تیغ آیینه ای کنم... بزنم س صور 

 

"""" 
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با خنم  باکیس ک یس را از  ،کککککککم یم گت   س به  ،ککککککت ،ککککککُ له 

ه  یر یم  هککم کککه بککا اخم هککای  رهم ،کککککککککککککککیع  ار  بفهکککانککم ککک

 هم  ا،تا 

 

 

 

ی س  ات  سررت  ی **باکیس ک یس" یه کیه فلزی هست که تجهت 

های مرتب  به فیلم بر اری،  اخلش قرار می ت  " ی ی س  ت 
 لتی
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 لیم را  ر قفل یم  رخانم س با لیام  به هککککککککککککککککاهان، ختی یم 

 هم که" حککا به ا،ککککککو یو بیا ،  ون که بایم قرار ا  جمیم 

 تنظیم کنه"شرس  ای 
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 هانه اش را به هانه اد یم کدریم: 

 

 ک حا  قهر نباش... فعه بعم... 

 

  شم غر  ای به صورت خنمانش یم رسد: 

یا ک با ، له یم ری  ، بایم منم بتی

 

ابرسهایش را با  یم انماز  س از راننم  یم خواهم که صکککنمسق 

 را باز کنم. 

 

، من خو د یم  سنم بایم  ه جوری رفکار   کنم...   ک بیمی

 

 کاش یم کنم تا کنت   ِهیل هککککات را  ر صککککنمسق کنار مابق  

 س،ایل ها جا بمهم. 
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؛ اما اسن که نا  سنه.   ک میمسنم که میمسبی

 

ی شرس  تکان یم  هم:   ،ت  را برای ماهت 

 ک ب ها هکاها بیوفکیم جلو... میاد منم... 

 

تخکه ی هککککککککا  که  مجل کککککککک شرس   اما  ا،ککککککککت را رسی 

  گذار : صنمه شقب یم

 ک یم فهکونم بهش... خبح

 

 

سن یم آسر :   راننم   ش را از لنجر  بت 

دح  ک اهکا  نمار  برد یه ،ی ار ب ت 

 

 جوان یم زنم: لبخنمی به راننم  ی 

 ک برس پ ... 
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 راننم  که یم رس ،  ارس  ،ِت مرا یم گت  : 

 ک تو،  ه  ار  ایح

 

موهایم را لکیس یم کنم، جوابش را نا  هم س اس  رحاه که 

 جوا  خو ش را یم  هم: 

 

ا که از بخت خدرت، هک منم  ککککککککککککک هکا یه خانم سکیل هسم 

 ...  هسم 

 

ی را باز یم کنم س  ،کککککککتش  را به رسی قا   ر  ر جلوی ماهکککککککت 

 یم گذار : 

 

ککککککککککککککککککک مرا،ککککم امرسز خییل مهکه. هکینطوریش یش ،ککککاشت  یر 

  بنم  کر یم، خو ت هم که  یمی  ه ب بی   لبا   اما

  مرا،کککککککککککککککم هم ب ت  ... 
خککما اسمککم  بو ... نا خواد ا،کککککککککککککککت 
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هرچی زس تر تا ر برد، بهت  . ، له هم  ار  به جای هاهان 

 میا ... 

 

 کنم س  ام  رسی صنمه یم ِنشینم:  ،کم را رها یم  

 ک هب بیمار نکون خبح

 

ی   ی برایش تکککان یم  هم.  ،کککککککککککککککککت  راز یم کنککم س بککا گرفت 

  کنم تا خم بشود. آرنجم، مجبورد یم

 

سن یم آسر :  ی بت    ش را از لنجر  ی ماهت 

 ک اسن رقیب ششقیت ن ست... 

 

منظورش از " اسن" هکان ،کککککککککککُ له ایسکککککککککککت که ممب  ،کککککککککککت؛ 

 ش بر رسی  ارس مرا ازار یم  ا . ن اهای

 

  ،تش را رسی گر نم یم گذار : 
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 ک حا  یه بو  بم ، قهر نانم هب خونه هم نیادا 

 

 493#پارت

 

 

  شک  یم زنم: 

 

 ک یه سقت با ، له جون نرد، جاهای بم بم... 

 

 مشکم که با  یم آیم،  ،ت هایش را تسلیم سار با  یم بر : 

 

 جون...  ک جاهای بم بم فق  با زن
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یم ایسککککم س بااهکککار  ای به یقه ی کا هکککم  ی لبا،کککش، ن ا  

 کوتا  به راننم  هم یم انمازد. 

 

 ،کت ماهیجش یم آیم.  سان  سان به 

 

 ک بو  نما ی... 

 

از  رسن آیینه به خو ش ن ا  یم انماز  س یقه ی لبا،ککککککککککککککش را 

 صا  یم کنم. 

 

ی ر  ی را یم بنم  س  رحاه که ماهککت  ا رسهککن یم راننم   ر ماهککت 

 کنم، ا،م تا ر را یم لر،م. 

 

 ک شزیزد... 
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ن کککاهش یم کنم، مدرکککایلش را بکککه ،کککککککککککککککککککت راننکککم  یم گت   تکککا 

 را ببینم. لوک شن 

 

به ،ککککککککتش خم یم هکککککککود س نرد گونه اش را یم بو،کککککککم؛ اما اس 

خو خوا  تر از این حر  ها،  د را  ،کت خو ش یم کشم 

ی یم  س با بو،کککککه ی کوتا  از لب هایم، لبخنمِ  ی موفقیت امت 

 زنم. 

 

 راننم  یم خنم  س مدرایل را به  ،ت  ارس یم  هم: 

 

 کنیم، را  بیوفکما ک اگه  ی ه نا خواییم  اری  

 

ره ای به هکککککککککککککککانه ی   پ  پ به  ارس ن ا  یم کنم، اما اس کی

 راننم  یم زنم: 

 ک  ارای  ی ه برای هبه... "
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 494#پارت

 

 

ی نشسکه بو یم که  هوا رس به تاری  یم رفت. آنقمر  ر  ماهت 

 زخم بست  را حکا،   ارش یم همیم. 

 

 اش، هنو 
ر
ز ا،کککککککککککککککت   مزخرفش را به دبم شا ت هک شککککککککککککککک 

 اهکککککککککککککککت.  یپیس س نوهکککککککککککککککابه یم خور  تا یا ش برس  که این 

 مکان کذابی کجا،تا 

 

یککا ش نا رفککت کککه... اگر یککا ش رفکککه بو ، آنقککمر  قیم مرا 

 به این سی   ر دالقان نا ر،انما 

 هوش س حافظه ی خییل خو   اهت...  شسل

 

ی شو ی از ا،کککککککککککککککت    س بسکککککککککککککککککککه بزرا  یپیس فلفیل   خت 

   نا آمم. خور   بو  س هنوز کوتا
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من بکککککا تبلکککککت  گرد بو د، لرسنکککککم  را مینکککککا بی  ی ا  کر   

 ا،ت س خوانمنش برایم راحت تر هم  بو ... 

 

ی  ی نیکه هککککب،  ر ماهککککت  ککک تا هکت   قیقا از ،ککککاشت  هار شضک

 ایم.  نشسکه

 

ی  از هکک   های  سر  ی  انشکککجوبی مان، ختی آممن اس 

 را به اینجا  ا   بو . 

 

  کر د که  سرار  اینجا را ببینم. هیچ سقت فار نا 

 

ات زیا ی نار   ا،ت.   تغیت 

 

- ر  آهمی کو ِش مشککککککککککککککک  اش، حا   س  ر بزرا ،کککککککککککککککفیم

 د بی هم  بو . 
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 س ی قرار  اهت. باغ ه گل ها س یش نخل بلنم مقابل سر 

 

ی، اجاز  ی سرس ی به  ی ی ها هکشککان با نشککان  ا ِن  ت  ماهککت 

 اخل را  اهکککککتنم. اجاز  پاری هیچ ماهکککککیمی  ر نز ی  سی  را 

 نا  ا نم. 

 

ی ها را  ش یم کر نم س   س با ی ار  گر ن  لفت هم ماهکککککککککککککککت 

 که  ر  
ر
بعم ،کککککککککککککککوئیچ یم گرفکنم تا خو هککککککککککککککککان  ر پارکین 

ی را  ُمجزابی به پشت سی   نم.  اهت، ماهت   بتی

 

ین  یپیس هککای  رسن  تبلککت را کنککار یم گککذارد س ی  از بزرگت 

 بسکه را انکخا  یم کنم. 
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مدرایلم را با  یم آسرد س به  س تکا  از  ،کککککککککککککککت رفکه اد ن ا  

یم کنم. ،کککخت ن سکککت که تشکککخیص بمهم، این موق  هکککب 

  ه ک  به من زنگ ز   ا،تا 

 

رایلم خم یم یس هککککککککککانه اد رسی مد  ش را جلو یم آسر  س از پ

 هو : 

 

ی هسکه رفکه هستح  ک هکت 

 

 د را شقب یم برد تا ن اهش کنم که هکان لتظه اس هم به 

ر  
َ
ی  س   شقکککب بریم گر   س توجکککه مکککان هر سمککان بکککه مکککاهکککککککککککککککت 

 مش  جلب یم هو . 

 

که  ،ککککککککتش را رسی  د یم گذار  س مرا هم، هکرا  خو ش 

ی یم کشم.   پایت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1563 of 2449 

ی  نمنفر تنها تیش ها س خنم  هاصکککککککککککککککمای ،کککککککککککککککایش  ،ککککککککککککککک 

یست که یم هنود.  ی   ت 

 

 495#پارت

 

 

که  ،ککککککککتش را رسی  د یم گذار  س مرا هم، هکرا  خو ش 

ی یم کشم.   پایت 

 

صکککککککککککککککمای ،کککککککککککککککایش  ،کککککککککککککککتیش ها س خنم  های  نمنفر تنها 

یست که یم هنود.  ی   ت 

 

د س هکککالم را شقب یم  هم تا بکوانم  نیا از  د را با  یم گت 

 ن ا  کنم. راحت تر 
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سن یم لر  س بعم  ، از با ی  ر بت  ی بمسن باز کر ن  ر ماهکککککککککککککککت 

  ،تش را  اخل یم بر  س   که ی با  بر ،قه را یم زنم. 

 ....  پ ی خو نکای شو ی

 

ی آن رس ی   بککککا قککککم بلنککککم س موهککککای د بی کککککه بت 
یککککش  خت 

ی لیا   یم  ،ککککککککککاتن قرمز توجه هکه را جلب یم کر ، از ماهککککککککککت 

،  ،کککککککککککککت  خت   ی ری هم بر ن صکککککککککککککنمل شهکککککککککککککو  س با جلو 

ی لیا   هو .   گرفت تا از ماهت 

 

ابرسهایم با  یم رس  س با سار  هککککککککککککککککمن آن ها،  د را با  یم 

 اسرد: 

ی ثابت این فاحشه خونه ،تا   ک هنوز مشت 

 

بسککککککه ی خاه  یپیس میان ان شککککککانش  ،کککککتش به صکککککما  ر 

 یم آیم. آنقمر آن را یم فشار  که م اله یم هو . 
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ی همیم،  ه غلظ کنیمححا  که مطکک   ت 

 

 ، ی  ،ککککککککم را رسی صکککککککورتم یم کشکککککککم س با رسهکککککککن کر ن ماهکککککککت 

 جوابش را یم  هم: 

 

یما   ک بایم رمز شبور با خو مون بتی

 

  شک  به صورت مجهولش یم زنم: 

 

ا   ک یه خدبشو تور بزن تا  ارت سرس   اهکه با ر

 

 آرنجش را به لبه ی لنجر  تایه یم  هم: 

ح  ک یم توبی

 

 496#پارت
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 ن ا  به ،اشت  ر  ،کم یم انمازد: 

 ک یم تونیم... نبایم دو بی بشه. 

 

د س سار  پیس کو ککه ی پشکککککککککککککککککت خکککانککه ی   نکککم  شقکککب یم گت 

سی بی یم هکککککود که ،کککککاخککان نیکه  ار  ای نز یاش  ر حا  

 ،اخت بو ... 

 

ی را رسهن یم کنم س صنمه اد را شقب یم کشم   مپ ماهت 

ی    که باهم. اهتا جای ب شت 

 

ی لیا   یم هود س  اش صنمسق یم رسد.   از ماهت 

 

 ک یم خوای  یکار کمی لییلح
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 ، ی  ر صکککککککککککککککنککمسق را یم بنککمد س بککا بککاز کر ن  ر شقککب مککاهکککککککککککککککت 

 خو ش را شقب یم کشم: 

 

 ک نصه همی شقلت را  افکا  ح

 

  کمان را باز یم کنم: 

 

 هککیکا به  ر د خور . یه ماهه 
ر
 س من 

ر
 یمککککککککککککککککک یه جا لبا  رن 

 خواد این لبا،ا رس به ی  بمد،   یا د مت  ... 

 

 ن ا  به مانکوی زر  رنگ یم انمازد: 

 ک بنظرت بهم میا ح

 

د س نز یش آیینه یم هود:   مانکو را کنار صورتم یم گت 

 ک هیچ سقت زر  نپوهیمد، اسنم اینقمر قناری سار... 
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ی   که های بزرا مش  مانکو را باز یم کنم س اس هم از   ماهت 

 لیا   یم هو . 

 ک میخوای بری  اخلح

 

 497#پارت

 

ی لبا  ها  هککککککککا  مشکککککککک  ای که گل های زر  رنگ  ار  را ازرت 

سن یم کشم.   بت 

 

 ام   رسی هکککککککککککککککم  ا،کککککککککککککککت، اما خب این رسزها  رسی ُمم 

 ا،ت  ی ر... 

 

ی مشکک  اد یم انمازد س با لبخنم به کفش  ن ا  به هککلوار جت 

 پاهنه  ارد ن ا  یم کنم: 
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 ه جا این پاهنه  ار لوهیمن به  ر د خور ... ک ی

 

ی یم کشم س اس  سرار  یم لر،م:   زیپ پالکدیم را پایت 

 ک جمی یم خوای بری  اخلح

 

 ،ککت به ،ککینه هککم  ا،ککت س با اخم های  رهم تکاهککایم یم 

 کنم. 

 

ان ککککار بککککاسرش نشککککککککککککککککککم  ا،ککککککککککککککککککت کککککه  ی ر آن گککککاگو   سر  ی 

 یم آیم. م بر  انشجوبی ن سکم س خییل  ارها از  ،ک

 

 صمای زنگ مدرایلم را  سرار  یم هنود. 

 

 ش را شقب یم بر  س به صککککککفته ی رسهککککککن مدرایل ن ا   

 یم انماز : 

 ک هایم ن رانکه... 
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 بی اهکیت،  هانم را کا یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککک ب هسککککمح زنشح خواهرشح ب ه شح یه هککار موقم  

 ادا 

 

یمد پالکوی ،ککفمانکو را رسی یقه ا،کک  مشکک  اد یم لوهککم س 

 را به  ،ت اس یم  هم: 

 

د  اخل،  یکککک  نه؛ اما حککاا   ک مت 

 

ی  ر شقب، یم  پالکو را رسی هکککککککککککککککانه اش یم انماز  س با بسکککککککککککککککت 

 لر،م: 

ح  ک تنهابی
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ی یم  ی یم هکککود س  ،کککت رسی   که  کککب  ماهکککت  ،کککوار ماهکککت 

 گذارد: 

 

 ک اگه  س،ت پ د اجاز   ا ، تو رس هم یم بردا 

 

 498#پارت

 

 

ی  یم خنم  س   را یم بنم :   ر ماهت 

 ک معلومه  ه افکار کثیقی  اریا 

 

لوزخنمی یم زنم س ی  از آهنگ های خارچی که اص  گوش 

نا  هم را پیل یم کنم. بککا زیککا  کر ن صککککککککککککککککمایش، اخم هککای 

 شسل  رهم یم رس : 

 

 ک لعنت بهت... 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1572 of 2449 

 

ی بیککاسر ، امککا  ککپ  ککپ ن ککاهش یم  یم خواهککم، ُسلود را پککایت 

 کنم. 

 

سن از کو ه ا  یم رسد تا بکوانم سار  کو ه اصیل بشود. س  بت 

 

 که از حیاط 
ر
پایم را رسی پما  گاز یم گذارد س به نورهای رن 

سن انعکا   ار ، ن ا  یم کنم.   سی  به بت 

 

 ،م  رسی رسکش ،فیم  سر فرمان یم کشم س پایم را ب شت  

تجرره رسی پما  گاز فشککککار یم  هم س با  شم  که تا به حا  

ی را به را  یم انمازد. نار   اد، م  اهت 

 

، تکاهکککککککایم یم کنم. خم یم  ی شسکککککککل  سکککککککبیم  به  ر  ماهکککککککت 

 را از فله اش خارج یم 
ر
ی آ امیس توت فرن  هککود س هکان حت 

 کنم. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1573 of 2449 

 

سن یم انمازد س گوهکککککککککککوار  ی از موهایم را بت 
قسککککککککککککت ب شکککککککککککت 

ی  ار نقر  ایم را لکیس یم کنم.   ن ت 

 

نه ها خارج یم پارکینگ ی  از خاتوج  به ماهکککککککککککککککیمی که از 

ی  ی س ماهکککککککککککککت  ی آن ماهکککککککککککککت  هکککککککککککککو ، نا کنم س خییل موبی از بت 

 ی ری یم گذرد،  ا که مانم  نز یش آن سی  هکککککککککدیم،  فت  

مخصکککوصکککم را باز یم کنم س  ارت هکککنابی مخصکککو   ا گاهم 

 را نز یش آ ر  یم گذارد. 

 

ی هم قمد یم   زنم.  شکم را آنقمر  م یم کنم که ان ار ماهت 

 

ی    سن یم برد س به پ ک خانه ها هکان حت  ی بت  د را از ماهت 

 ن ا  یم کنم. 
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سقم  مر ی را یم بینم که جلوی  ر خانه ای هکرا  ،ککککککککککککگ پا 

ی را ن ه یم  ارد.   کوتاهش ایسکا   ا،ت، ماهت 

 

 499#پارت

 

 

 ک ببخشیم آقا... 

 

مر   له ک ل،   یم  رخانم س با ن ا  به صکککککککککککککککورتم س بعم 

 یم آیم.  ارت هکککککنا،کککککابی را مانکوی مزخر  زر رن م
، نز یات 

 پشت س رس یم کنم: 

 

 ک این آ ر  رس بلمیمح

 

شسککککل به آرایم صککککمایم یم زنم س با اهککککار   ،کککککم، ،ککککاکت یم 

 هو . 
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د س مر  با لبخنم، کش هلوارکش   را به ،کت مر  یم گت 
 فت 

 را با  یم  هم: 

 

ح  ک جانح نفهکیمد چی گفم 

 

 ارسار شکت، مر ی لوفیوز.... 

 

 ر شوض فتش هایم، لبخنم گنم  ای یم زنم:  

 

 ک این ا ر  رس هر ه قمر یم گر د لیما نا کنم... 

 

 یم گذار  س  ر یش سجمی صورتم یم ایسکم. 
 ،ت رسی  فت 

ی ها  بلنم ا،ت، اما اس آنقمر قم بلنم ا،ت  با ایناه ماهت 

ی خم هککو .  ا  فت  را کا  که مجبور یم هککو  تا  ا به پایت 

ررق رسی صفته بیوفکم. یم کنم ت  ا نور تت 
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ی خیابوبی نمیمد...   ک تا حا  هک ت 

 

  ،تش را از رسی  فت  بریم  ار : 

 

کککککککککککککککککککککککککک را،کککککککککککتش من  کت  از یه ماهه به ایران اسممد، اد   از 

 خیابون ها نمارد.. 

 

  ی تکان یم  هم س آ امیس را گوهه ی لپم یم گذارد: 

 ق  یه ،وا   ی ه  اهکم... ک آهان.. ف

 

 500رت#پا

 

ی را ن ا    سرار  نز یش یم هکککککو  س ایجبار  قیم تر  رسن ماهکککککت 

 یم کنم. 
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شسکککککککککککککل به جلو خم یم هکککککککککککککو  س  ر  اهکککککککککککککتی  را باز یم کنم تا  

 خو ش را مشغو  نشان  هم. 

 

ککککککککککککککککککککککک هکککککککککا که تاز  اسممیم، توی این کو ه خونه اجار  ای یم 

یاه... این آ ر  هم یم هکککککککککککککککنا،کککککککککککککککیمح اخه به متل  ارد نز 

قبل ایناه با ام یک بیاد، خو د یه  ش کنم ببینم خوا،ککککککککم 

 کجا،ت... 

 

ی  فت  یم گذارد س با لبخنم گشکککککککا ی به  شکککککککم   ،ککککککککم را مابت 

 های  رهتش ن ا  یم کنم. 

 

اس هم لبخنککککککککم مزخرسی تتدیلم یم  هککککککککم س ،ککککککککککککککک ش را  ر 

 آغوهش یم  رخانم: 

 

 من، خالیه... ک اتفاقا ساحم با بی خونه ی 
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 د س با اظهار خوهتاه یم کنم: لوزخنمد را یم خور 

 ک جمیح 

 

یم  رخم تا مدرایلم را لیما کنم که شسککل زس تر به  ،کککم یم 

  هم.  ،کم را رسی لبه ی لنجر  یم گذارد: 

 

ککککککککککککککککککک م شکککه هککککارتون رس بهم بمیمح ایناه اهکککنا  اهککککه باهکککم، 

 خییل  ککم یم کنه... 

 

س من  ،ککککککککککککککه ای از موهایم را پشکککککککککککککت  ابرسهایش با  یم رس  

 گوش  ی رد یم  هم: 

 

ک را،تش منم تاز  به ایران اسممد. هنوز نکونسکم جای خوبی 

 لیما کنم... 
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 ،کککککککت  راز یم کنم تا گو ر را ب ت   که شسکککککککل ن شککککککک وبی از 

 بازسیم یم گت  . 

 

لبخنکککمی بکککه مر  یم زنم س مدرکککایکککل را س،ککککککککککککککک  را ، شقکککب یم 

 کشم. 

 

ی  سرار     ر حا  تکا  ا،ت. امت 

 

صکککککککککککککفته مدرایل، اخا یم کنم س جلوی  شکککککککککککککم با ن ا  به 

 مر ، ر  تکا  یم زنم. 

 

 ک بفرماییم.. 

 

هککککککککککککککککککار  ی رنککمش را یم گدیککم س تنککگ آن " سحیککم حیککمری " 

 هسکا هم یم  سبانم. 
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 کمسد کشور بو یمح
 
 ک جسارتا

  س اد ح یس: 

 501#پارت

 

 

 جوابش را یم  هم:  ا فار یم کنم س بی معطیل 

 ک پارییس... 

 

 ق یم زنم:  شم هایش بر 

 ک اس ... منم پارییس بو د. 

 

" بلنمی یم گدیم، سه خو د را نا بازد:    ر  لم" سای 

 

ککککککک یه ممب  نیدیوری بو د، این آخری ها مجبور همد تا  ی 

 به پارییس بزنم... 
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د.   مدرایلم را تکان یم  هم س هکار  اش را یم گت 

 

یم   ر  ،کککککککککتش یم  رخانم س با ن ا  به هککککککککککار  ادگو ر را 

 لر،م: 

 

 ک ا،ککون  یهح

 

، ا،کککککککککککککککم  ی یم مکککانم  کککه جوابی بکککمهم، امکککا بکککه جکککای  رسش گفت 

 خو د را بی فامییل یم گدیم. 

 ک با اجازتون من برد.  یر سقکه... 

 

ی را را  یم انمازد.  ، ماهت 
  ی تکان یم  هم س من با تش بوس 

 

سن یم  نز یش خانه باش که یم هکککککککککککککدیم، نفسکککککککککککککم را با فوت بت 

 فر،کم: 
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 این ،خت تریجشه... ک 

 

ی را  پ یم کشککککککککککم تا بکوانم گوهککککککککککه ی خانه باش   ا ماهککککککککککت 

 پاری کنم. 

 

، از آن لیا   یم هکککککود س به ،ککککککت  ی    ر  ماهکککککت 
ی بمسن بسکککککت 

 که  ر حا  ،ی ار کشیمن ا،ت، یم رسد. مر ی  

 

ی ،ت که هک شه شاهقش  ی صمای تم تم پاهنه هایم،  ت 

 یم مانم... 

 

   جمی اش، تکاهایم یم کنم:  ش را با  یم آسر  س با ن ا

 ک  ارتا 

 

 502#پارت
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 س  ،تش را جلوی یم آسر . 

 ریز ن ا  به ماهینم یم انماز . 

 

ی  ل کو ه را رسهن  کر   بو .   نور  راش ماهت 

 

از کنارش ماهکککککککککککککککیمی سار  خانه باش یم هکککککککککککککککو  س اس  ی برای 

 راننم  تکان یم  هم. 

 

ح  ک  ارت چی

 

لتظه،  ارت هنا،ابی اد از بیجش  فت  را باز یم کنم س هکان 

ُ  یم خور  س هکانطور که انکظار  ارد، اس خم یم هککککککو  س با 

یم یش ن ا  کشکککککککککماری به ا،کککککککککم س فامییل،  ارت را به  ،ککککککککککم 

  هم. 
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خو ش را  ا جک  س جور یم کنم س ،کککککککککی ار را گوهکککککککککه پایش 

 یم انماز . 

 

ی کو ه س خیابوبی هستح ا ن از یه  ککککک این ،کت ها، هک ت 

 اقابی لر،یمد اما ایشون اینجا رس بلم نبو ن. 

 

د،  ر،ککککککککت   را به ،ککککککککککت اس یم گت 
 ارت رس هکانطور که  فت 

 جلوی  شکش تکان یم  هم: 

 

ی   یه خونه باش با  ر د بی ،فیم... را،تش... ک بهم گفت 

 

ی یم آسرد س  ا ب شکککککککککت  خو د را به اس نز یش  صکککککککککمایم را پایت 

 یم کنم. 

 

مجراهای بیمی اد رسی مغز ا،کککککککککککخوان  بوی ا  لن مارکش از 

ی یم هو .   هایم هم ته نشت 
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،ما   آنقمر خو  ا،ت که بخواهم ا،کش را بتی

 

  ی  اسر سز کر   س  ار باریش کککک ان ار یه اتفاس  توی سی  افکا 

ی که یه سکیل بیا ...   هم ، خوا،ت 

 

  ش را با  یم گت  : 

 

ی جا،ت؛ اما  ا ر  هکا  ککککککککککککککک تنها خونه  ر د بی ،فیم، هکت 

ما  اینجا ن سککککککت. یه کو ه  له انکهای بلوار هسککککککت... نا 

  سنم اسنه یا نها 

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 

ی که اصو  هبا هلوغه س کککککککککککک مطک جیم هکا ن ستیمح اخه   گفت 

 با ی ار  هم سرس ی هاش قرار  ار ... 
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 503#پارت

 

 

 با  س ه ن اهم یم کنم. 

 

صکککککککککککورتش  شکککککککککککم یم  سزد.  لبخنمد را جک  کر   س جمی به

  شم هایش به همت ،خت س تت   ا،ت. 

 

 ک نه خانم ما  ما ن ست. 

 

  ی تکان یم  هم س شقب گر  یم کنم. 

 

ی یم هکککککککککود س هک نان نفسکککککککککم را ح یس ن ه یم  ،کککککککککوار ماهکککککککککت 

د س شسل یم لر،م:    ارد.  نم  شقب یم گت 
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 ک چی همح نکیذار ح

 

ی را بککه را  یم انککمازد س  ا جلوتر،  قیقککا جلوی پککای  مککاهکککککککککککککککت 

 هکان با ی ار  ن ه یم  ارد. ن اهم یم کنم. 

 

 بایم بت  . از آن ن ا  هابی که  

 

 خم به ابرسیم نا آسرد: 

 

 ک انکهای اینجا سار  خیابون اصیل م شهح

 

 ی تکان یم  هم س فنمی ،کککککککککککککککیاهش را میان مشکککککککککککککککتش یم 

  رخانم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1588 of 2449 

ی را جلو یم برد؛ اما  سرار   نم  شقب یم   د.  ا ماهت   گت 

 

 ن ا  این بارش   فه ا،ت. 

 

ی های  ی ر هستنم.   هککارهایش مشغو  برر  ماهت 

 

ی  فنکککمی را  رسن جیکککب کتش یم انکککماز  س بکککا  ا شقکککب رفت 

س را هم ببینم.   کتش، یم توانم بسکه ،ی ار مالتی

 

 ...  ک را،م 

 

 هیچ حرکم  نا کنم. 

 

 میکیش صورتش هم تکابی نا خور . 
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 تاز  ،اخکه هم  باهم. ان ار که مجسکه 

  
ر
کوتا  ن اهم را از ته ریش مرت ش بریم  ارد س با کشکککککککککککککککیمب

 نس ت به گوهوار  مش  رن ش، ا امه حرفم را یم زنم: 

 

 ک بوی شطرت مثل  شکات قشن ها 

 

 504#پارت

 

 

ی را را  یم انککککمازد. از  رسن ایینککککه،  س بککککا  شکککککککککککککککک ، مککککاهکککککککککککککککت 

   یم کر . تکاهایش یم کنم.  ،ت به  کر به رفکنم ن ا

 

ح  ک این  ه َ،ا بو  گفم 

 

 یم خنمد س  ب  را قط  یم کنم. 
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ن اهش با تعجمی بو  که خییل از نظرد،  س،ت  اهکمی   ا

 ،تا 

 

تت   اش با آن بافت ،کککفیم  ر تجش،  ام   ی هکککلوار  سخ  ،کککتی

 اس را با  نم رسز قبل، مکفاست نشان یم  ا . 

 

بی انماز   شم ها هکان  شم ها،ت، هکان قمر ،خت س 

ی ا،ت این ،یا  رقیم مر مش هایش...   جذا ا اغراق امت 

 

تی  قهو  ای را از هکان فاصکککککککککککککککله کوتا  که با ماگ پ ،ککککککککککککککک

،ککککککککککلطل زراله  ار ، لرت یم کنم س  ر،ککککککککککت  رسن ،ککککککککککطل یم 

 افکم. 

 

لبخنم کو   یم زنم س هکککککککککککاه که  رحاِ  افکا ن ا،کککککککککککت را با 

د.    ،ت یم گت 
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را با  یم بر نم س کنارش  پ  پ   س  ارگر با غرغر س،کککککککایل

سارانه  ر حا   ،کککککککککور به به شسککککککککیل ن ا  یم کر نم که رئ یس 

 آن بی ار  ها بو ... 

 

 ی برای اس تککککککککان یم  هم س اس بی توجکککککککه بکککککککه لبخنکککککککمد، 

 س رخه ی مخصکککککککککککو   ل سکککککککککککتش را کناری یم کشکککککککککککم س     

 مخصو  آن را هم رسی   یم گذار . 

 

به  ،ککککککه ی  س رخه آسیزان قکقکه ی ،کککککفیم  ر  ،کککککتش را 

ه خارج هکککککم  یم کنم س خییل دو  نا کشکککککم که از پیس کو 

د نباهم. 
َ
 س  ی ر  ر  یم

 

 ک یه جوری ن اش یم کمی که ان ار ازش خوهت اسمم ا 

 

 505#پارت
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ی یم انمازد:    ،ت هابی که  ر ،ینه جک  کر   اد را پایت 

 ک خوهم اسمم ا 

 

 س بالشکککککککککت را از پشکککککککککت  ابرسهایش با  یم رس  س  ر حاه که

ی بریم  ار ، یم لر،م:   ماهت 

 

نا هکککککککم؛ اما اسنقمر که تو متوی، براد ککککککککککککککککککککککک منار جذابیتش 

 جالب ن ست اسن ب ر 

 

ی کیه لولم، ن ا  براق  هکککککککککککانه ای با  یم انمازد س با بر اهکککککککککککت 

 هم  ی   ارگر را یم بینم. 

 

 سل  را میانه ی تیله های قهو  ایش یم  یمد. 
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دو بی ای تا اینجا را امم  بو  س حقش یم  انسکم را  نسبکا

ی ب  ه اس بمهم. که لو  ب شت 

 

ر  کر   
ُ
تشکککککککارکر ن های مکم ش، اشصکککککککاِ  شسکککککککل را هم خ

 بو . 

 

رت، بار س بنمیلشکککان را جک  یم کننم  با خور ن یش لیوان  ر

 س یم رسنم. 

 

 رحاه که ،ککککککککککیع یم کر د تا یش  ی از خر   س،ککککککککککایل را از 

ی خ سن بیاسرد،  ،ککم  زیر جعبه آمم س با پشککت ماهککت  و د، بت 

 کشیم. قمرت آن را با   

 

ی جز  ی ن ککا  مکعجککب بککه اس افکککا  کککه بککا لبخنککم گنککم  اش،  ت 

 تصوری از یش احکم را به من نشان نا  ا . 
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 ک ، د لییل جان

 

 مرا من بعم " لییل جاِن" اس، حکا ،تا 

 

 لییل جان س هزارمرتبه کوفت خوریا 

 

ه آن گلوی  رازت گت   لییل جککان
َ
س زهرح حیل کککه امیککمسارد تکک

 کنم. 

 

نم، آن هم به ر،ککککککککککم آهککککککککککناییم  که منک  به ساحم  لبخنم  ی مت 

 با بی خانه ی اس یم هم. 

 

مدرککککایلم را از رسی جعبککککه ی  ر  ،کککککککککککککککتش بریم  ارد س ن ککککا  

 کشمار اس رسی صفته مدرایلم، حوا  مرا هم لرت یم کنم. 

 

 506#پارت
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ی" خت   یم هکککککککککککککککود س با ابرسهای با   رفکه به ناد" فرها  امت 

   یم کنم. بعم به ،اشت ن ا

 

هشت صبحا اس  صب   ه  اری یم توانست با من  اهکه 

 باهمح

 

 ک احیانا این اقا  س،ت پ تهح

 

 صورتم م اله یم هو  س  پ  پ ن اهش یم کنم. 

 

  شم هایش را  ر  ا،ه یم  رخانم: 

 

ی، ا،م این کککک اسن رسزی که یم خوا،م  هک ار  اد رس هم ب ت 

 آقا رس، رسی مدرایلت  یمد. 
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 ابرسهایم  ی ر نا توانست از ل شابی اد با تر برس ا 

 

 آ د اینقمر فضو  هم یم همح 

 

ت رس با فامییل یم ندی ح  ک هکا ا،م  س،ت  خت 

 

 لبخنم احکقانه ای یم زنم: 

 ک  س،ت  خت  نماردا 

 ه، هوسی یم کشم:   ف

 ز دا ک یه مثا  

 

سن یم  ن یم گذارد س با هککمت از  ،ککتش بت 
ُ
 ،کککم را رسی  ارت

 کشم س شسل با  شک  به صورت برافرسخکه اد، یم خنم . 
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ی نا   س،ایل را شسل یم آسر  س من  ی ر به دبقه پایت 
مابق 

 رسد تا قیافه نتیس آن  ی ق را ِببینم. 

 

نجا با ن ا  به  سر تا  سر خانه، مکوجه خلوب  ب ش از حم آ

 یم هود. 

 

به ،ککخم  توانسکم تا صککاحب خانه را، را ی کنم تا به ممت 

 یش ما ، اینجا را اجار  بمهم. 

 

 بکانم که  ه لوه به جیب ز . 

 

َمش را  
ُ
هکککککه این هککککا بخککککادر آن انوش شو ی بو ، بککککایککککم  

ت بکککازی برنکککمار . هلفکککمسبی قی ی یم کر د تکککا  ی ر هوای   

ین مکان ا،تا   برای اس، بهت 

 

 507پارت#
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بککا صککککککککککککککککمای زنککگ مدرککایلم، حککم  ز ن ایناککه  سرککار ، فرهککا  

 تکا  گرفکه ا،ت، اص  برایم ،خت نبو . 

 

ی اس، جز سظایفم هم  ا،ت...   ممب  ،ت، نا یم  گرفت 

 

 ه بم که یش  س،کککت خو  را اینطور مزخر  از  ،کککت یم 

  هم. 

 

هیچ رقکه، این جریابی که بینکان ل ش آمم  بو  را  س،ککککککککککککت 

 هکم... نما

 

سن یم فر،کککم س نز یش لنجر  ی پذیرابی  نفسککم را با فوت بت 

سن کو ه را نشککککان یم  ا ، یم ایسکککککم س تکا  اس  که نکای بت 

 را جوا  یم  هم. 
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 ،اکت ا،ت. 

 

 ه اس ، د یم کنم س نه من، شلی  نثارش یم کنم. ن

 

 صمای آراِد نفیس هایش، نشاِن شصبابی نبو نش، ا،ت. 

 

 آراد س با حوصله بو ...  خب، اس به همت 

 

به شسککککککککککککل ن ا  یم کنم که به  ه ،ککککککککککککخم  ای، ،ککککککککککککیع  ار  تا 

ی را  سرل پاری کنم.   ماهت 

 

ی خاموش یم هو ...   ی ممت کوتا ،  س بار ماهت    ر هکت 
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د س آن را  ام    ،ککککک ت   ی کو ِش لنجر  را به  ،ککککت یم گت 

 باز یم کنم. 

 

ا رسی هکککککککککککککککاخه های خشکککککککککککککککش  رخت ان ور  خانه ی کناری ت

سی کر   بو .   لنجر  این ،اخککان هم ل  ر

 

، قط  کنما   ک یم خوای هکینطوری حر  نزبی

 

 جوابم را باز نا  هم. 

 

هککککککککککککککایم هم معذرت منکظر ا،ککککککککککککککت، اظهار ل شکککککککککککککککابی کنم یا 

 خوا  که هیچ  لییل برایش لیما نخواهم کر . 

 

کککککککککککککککککککککککککککک خدرها لییل این رسی لجبازت خییل خدرها  اقل جوری 

و ترقیب کنه ب شککککت  بهت نز یش بکونم. هرچی هسککککت که من

، ان ار که ب شت  ازت خوهم میا ا   پیس بزبی
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   ،کککککککککککککت هایم بر لبه ی 
ی  هان ک ی ای یم کنم س با گذاهکککککککککککککت 

یم کنم؛ قیافه ی   فه ی شسککککککل را ببینم که با  لنجر ، ،ککککککیع

 ،ککککککککککککککککت هککای بککه  کر ز  ، بککه کا پککاری کر ِن خو ش، خت   

 هم  ا،ت. 

 

  فت  نکیایح ک  را  نم رسز 

 

 رس به رس را ن ا  یم کنم. 

 

 یوار  های اجری ،کککککککاخککان  نمدبقه ای که حم  از قا   

لنجر  هایش، یم توانسککککککککککککککککم لولمار بو ِن صکککککککککککککککاحب خانه را 

 شخیص بمهم. ت

 

 508#پارت

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1602 of 2449 

 

ککککککککککککککککک بیاد  فت  که ب ن؛ لییل نذاهت  نمما  از نبوِ  هوهرش 

ین سکیل منطقه رس تور ز  ح  ب ذر ؛ بهت 

 

ت زیر  انه اد یم گذارد س حا   شککککککککم هایم مشکککککککککاق اس  ،کککککککک

 هستنم. 

 

با هکان  س رخه ،کککفیم مشککک  س شینش  س ی که به هکککمت 

 جذابت  نشانش یم  ا . 

 

، لییل بهرحا  بایم از ساج کنه  ی ه. فرها د کککککککککک یا هایمد ب ن

 ک یس بمی ن ستا 

 

 ،اوت اس را  س،ت  ارد. 
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ب شکککککککت  غر بزنم، که آنقمر ،کککککککاوتش به من اجاز  یم  ا  که  

 ب شت  ناله کنم. 

ی با اس شجیب ا،ت... مرموز س به همت آراد...    هکه  ت 

 

کککککککککککککککککک فر اهکککب تولممه، ب ه های متل  ارد، مهکوبی کو ی  

 خونم یم خوان ترت ب بمن. میایحتوی 

 

 لمی تر یم کنم س لنجر  را یم بنمد. 

 

 مکوجه آممِن شسل به خانه یم هود. آنقمر  ر را متکم یم 

بنم  که لیوان های  یم  هم  بر رسی الن،  په یم هونم س 

 ی  ی  رسی فرش یم افکنم. 

 

خانه  ی ن ا  مکعجب شسککل از هککاسکککه نشککمِن لیوان ها تا آهککتی

  مجهز خانه، ا امه  ار . ی  ام  
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ی از  ،ت میمد م هح ی  ک نخواد بیاد،  ت 

 

شسکککککککککککککککل با اخم های  رهم ن اهم یم کنم س با اهکککککککککککککککار  ای یم 

" کیهح"، جوابش را نا  هم س به جایش به ،کککککککککککت لر،ککککککککککم 

 اتاق یم رسد تا لبا  های راحم  ای بپوهم. 

 

کککککککککککککککککککککک فق  ازت خوا،ککککککککم که بیایا  را  نبا  ایمی که ازد فرار 

ح ب ه ای م هحک  می

 

 لبا  هابی که میاِن  اسر 
ی رسی تخت خم یم هکککککککککککککککود س از بت 

ی کوتا   لوهکککیم  هکککم  انم، هکککلوار ن ی را هکرا  لبا  ا،ککککت 

 بریم  ارد. 

 

 ک فرار نار د فرها . فراریم میمیا یم  فهاح
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صکککککککککککککککمای هو  کشکککککککککککککککیمنش را که یم هکککککککککککککککنود، به تایکر رسی 

 ز   ایما صفته ن ا  یم کنم. خییل ن ست که حر  

 

 ک قط  یم کنم. 

 

 509#پارت

 

 

صکککمایش را که نا هکککنود،  سرار  به صکککفته مدرایلم ن ا  یم 

 انمازد: 

 ک فرها ا 

 

نکدیم را جلوی ایینه ی قمی نصکککککککککککب هکککککککککککم   ر   که های ما

پشککککککککت  ر، باز یم کنم س  ر حاه که رسی نوی پا بلنم هککککککککم  

 اد، مانکدیم را رسی  و  لبا  یم گذارد: 
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ک بمد میا  که اینقمر ارسد بازی  ر میاری. خییل هم بمد میا  

کککه مککماد بهم زنککگ یم زبی س من مجبور م شکککککککککککککککم نککا یکم  ات 

د تا ازد فاصله ب ی. ب ت    ت 

 

 

 

گوهککککککککککککه ترین قسکککککککککککککت را انکخا  نار د. جوری به میانه ی 

مهکککابی رفکم کککه بکوانم بککا هکککه هککککارهککای اس، ارتبککاط برقرار 

 کنم. 

 

،کککککککم "  را فرارح" س نا خوا،کککککک  کم فرصککککککم  به اس بمهم تا بتی

باز من تاکیم کنم" هکککککککککککککوهر،کککککککککککککابم احکِم ناپمیم هکککککککککککککم  اد را 

  س،ت  ارد"  

 

 تدیلم گرفت. شایط هم، خییل گرد ت
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 ا مکعجب هککککککککککککککمد؛ اما ،ککککککککککککککخت نبو  که بفهکم، اس از این 

 نبوِ  کوتا  ممتم، خوهتا  ا،ت... 

 

 خانه ی اس... 

 گفکمی ن ستا 

 

قابل هضم ا،ت. این همت   از ،نم  بو ن اس، برایم غت 

 

ی س مبل های شهم  مر  آراد س باحوصکککککککککککککله با یش تِم حصککککککککککککککت 

 قجر، مرا یا  پمررزرا ها یم انماختا 

 

 
ر
ان ککار هککککارهککایش بککا خککانککه اس، خییل راحککت بو نککم کککه هک 

ی نشکککککسککککککه انم س به جای تایه به مبل ها، به پشکککککم   رسی زمت 

  ا نم. های خ   ار قرمز تایه 
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ا،ککککککککککان های کوتا  قامم  که  ،ککککککککت به  ،ککککککککت یم هککککککککمنم، 

  اهت. 
ر
 برای من به همت تازب

 

بغککل پککمر فرهککا ، فوق العککا   زیبککا بو ... بککامز  س بککه هککککککککککککککککمت 

ا   کر بی

 

 510#پارت

 

 

یم  انسککککککککککککککککم تکککککاد اثرات این خککککانککککه بککککه خککککادر پککککمر اس بو . 

 یم کنککم س  ی ر بککه 
ر
 نککمبککاری اهککککککککککککککککار  کر  کککه بککا پککمرش زنککمب

 خانه خو ش نا رس . 

 

با کشککیم  هککمن صککنمه  وبی که نشککیکن گا  گر  س قهو  ای 

 اهکککککککککت، ن اهم به شایط افکا . موهایش ایجبار مشککککککککک  رنگ 

 ا،ت... 
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ژ  های بلنمش میاِن لو،ککککککککککککت ،ککککککککککککفیمش ب شککککککککککککت  از اجزای م

  ی رش به  شکم یم آمم. 

 

رس ی آبی رنگ را از پشت گر ن گر  ز   ا،ت س با آن ماگ 

ه قرمز رن ش، بوی خوش   ککای را بککه مشکککککککککککککککککامم یم ،کککککککککککککککفککا

 ر،انم. 

 

 لبخنمی ز د س اس را هم  شوت کر د تا کنارد بجشینم. 

 

 به  یوار ن ا  کر : ماگ را رسی زاندیش ن ه  اهت س  

 

ی که توی زنمگیت  اری،  یهح ی  ک مهم ترین  ت 

 

با ،ککککککککککککواه که یم لر،ککککککککککککم، یاه یم خورد. این صککککککککککککتبت های 

 نا آمم. جمی، به من س اس 
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ککککککککککککککشکو یا  کککککککککککککککککککککککککککککک هکککککککککککککککوهر،کککککککککککککککابقتح ما رتح پمرناتجیتح پ ک

شکوتح   خت 

 

ابرسهایم با  یم رس .  ا به ،ککککتش مایل یم هکککود تا بکوانم 

 م. صورتش را ببین

 

،ککایه  کرنگ آبی رنگ با اکریرهای نقر  ای،  شککم هایش را  

 زیبا کر   ا،ت. 

 

 لمی تر یم کنم س به آرایم یم لر،م: 

ی هم  بازح ی  ک  ت 

 

 س  ،کککککتش را  سر ماگ متکم یم کنم س مسککککککقیم به صکککککورتم 

 ن ا  یم کنم: 

 ک میخواد با فرها  از ساج کنم. 
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 هم. ا  مکعجب نا هود، حم  هیچ حالم  به صورتم ن

 

 برای من قطعا از ساجشان مهم نبو ... 

 

 ک رنگ خر ه خییل بهت میا ا 

 

جکککالکککب ا،کککککککککککککککککت... این  مکککمیم بو ن اس برای من، خییل فکککان 

 ا،ت. 

 

 511#پارت

 

 

ی نا خوریح ی  ک  را  ت 
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   یم  رخانم س به اس ن ا  یم کنم. 

ن اِ  گیجم از فرها   سرار  به شایط بریم گر  ، شایط از من 

 ر   بو ح یه کتعر 

 

 ون فهکیم، فرها  به ،ککککککککککککککککککان یم آیمح  ه قمر بیخو  س 

 مسخر ا 

 

د که با  لوزخنم آهککککککککککککککککارابی یم زنم س ن اهم را از شایط یم گت 

لبخنم بزرا س  نمان نکایش، اس ککاع را شاه ترین، نشککان یم 

  ا . 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک یم خورد. قبل ایناه اینجا بیاد، ناهار خور د، زیا  میل 

 نمارد... 

 

 کو ش شسکککککیل  مبل را به ،ککککککِت ش   
ی را تکان یم  هم س مت 

 خو ش یم کشم س رسی آن یم ِنشینم. 
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 لیوان  ایش را به ،کت شایط یم گت  : 

 ک یه  م زشفرسن قایط  ای من کن... 

 

خانه  ی لیوان  ای را از  ،ککککت فرها  یم گت   س به ،کککککت آهککککتی

 یم رس . 

 

کوتککاِ  ه   ،ککککککککککککککککم را بککه شقککب یم برد س کیفم را از رسی دککاق کک

 نز یِش سرس ی بریم  ارد. 

 

 ک  نم،الت م شهح

 

زیکککککککپ کیفم را بکککککککاز یم کنم س جعبککککککه ی کو   کککککککه دراچ 

د.   مرمردور  اهت را به ،کتش یم گت 
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ابرسهایش با  رفکنم س با لبخنم کو  ، جعبه را از  ،ککککککککککککککککم 

 گرفت: 

 ک تو س این  اراح

 

جعبه،  ر جعبه را بریم  ار  س از میان بالشککککککککککککککککش کو ش  ر 

 شینش را بریم  ار : 

 

 ک ب بهت گفتح

 

جعبککه را رسی پککاهککایش یم گککذار  س تلم هککای  سر   ،ککککککککککککککککککه ی 

 شینش را باز یم کنم: 

 

 ک اسن مینای  هن لم گفکهح

 

 512#پارت
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 هانه ای با  یم انمازد: 

 ک هایم... 

 

ان یم کنم س از من یم خواهم  ی شینش را رسی  شکککم هایش مت 

د.  تا مدرایلم را به ،کتش  ب ت 

 

 به خو ش  ر صفته ،یا  ن ا  یم کنم: 

 

  
ی ککککککک نه خدره... ،لیقت هم  س،ت  ارد گر  ه خو ت یه  ت 

  ی ه ای... 

 

ی ن شت  را یم زنم س ن ش من خو  به خو  بسکه یم هو .   اسلت 

یش برنا  ار  س بککا  شککککککککککککککککککش شینککش را از رسی  شکککککککککککککککم هککا

 کو   یم خواهم حرفش را َ،کَبل کنم. 
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  ...لییل خانما ک نرس توی ل

 

لیوان  ککای کککه بککه میککانککه ی من س اس یم آیککم، خو د را شقککب 

 یم کشم س به صنمه اد تایه یم  هم: 

 

ی  ا ست رس زس تر  ا د.   ک نا تونم تا هب بکونم. برای هکت 

 

 کنم س به رس به رسی خت    ،کککککککککت هایم را  ر ،کککککککککینه جک  یم

 یم هود. 

 

شربی  ر تککککککابلوفرش هککککککای سن یکککککککا  س یککککککش  ی جک ت  

 قسکم  که تلدیزیون قرار اهت، اسیزان بو نم. 

 

نا توانسکم از گلمان های بزرا س حجیا که نز یش لنجر  

 ای که پشت تلدیزیون قرار اهت، هیچ جور  ب ذرد. 
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ی حیاط را خلوت زمسکککککککککککککاِن امسککککککککککککا  نیامم  تکاد  رخت ها

کر   بو نم س زیبابی حیاط این خانه به تخت  وبی س قلیان 

 کاسری بو  که زیر  رخِت بی برا آنجا، قرار  اهت. س ،

 

 لم یم خوا،کککککککت ممت دو بی تری اینجا باهکککککککم س این میان 

ها، پا رسی  لم ب ذارد س به پمرفرها   رخوا،کِت یش فا  از 

 بمهم؛ اما... حافظی که  ر  ،ت  اهت، 

 

 شایط هک نان کنار من نشسکه ا،ت. 

 

ی را   سر، بککا زی هککککارهککای فرهککا  را ُجم نا خور  س از هکت 

 تکاها یم کر . 

 

 513#پارت

 

 ب ه هم  بو نم س منچ بازیشان گل کر   بو ... 
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پمرفرها  با پمر  ی  از هکککارهای فرها ، هکککککککککککککککطرنا  سنفر  

 مزخر  لرصمای  بازی یم کر  س بقیه  رگت  آن فوتب
ا   ،م 

 گوهه خانه بو نم. 

 

توپ را گم فرها  مماد تاکیم یم کر  که حوا،ککککککککشککککککککان باهککککککککم، 

شت. 
ُ
 ناننم؛ سگرنه شرهیا، اس را خواهم ک

 

 من هم با قاچ های هنمسانه ی  ر بشقابم بازی یم کر د. 

 

حضککککککور  سککککککبیم  ی شایط، نا گذاهککککککت تا آ   ر،ککککککت از 

ی رس .   گلدیم پایت 

 

موزها به ،ککککککککککم آمم س با اکار زیا ش، من هم به ی  از  ارا

 جک  منچ بازان لیو،کم. 
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ی سار  گرس  خو هان به زسر مرا ب ا فرها  یار کر نم س ن ذاهت 

 هود. 

 

فرها  به این  ککککککککای  بازیشککککککککان یم خنمیم س هر نم یش بار با 

 ان شت اهار  ای شیناش را رسی  شم یم فر،کا . 

 

صککورت اس یم آمم س مرا ب شککت  ِفریم ظریه س ،ککیا  شینش به 

 از خریم این  ا س، را ی یم کر . 

 

 ر س خانه لزدور ،کککککککککککککفارش  ا   کیش تولم فرها  را ،کککککککککککککفار 

 بو نم. 

 

ی  از هککارهایش، مماد با ک ککک راج  به کیش صکککتبت یم 

 کر  س به حر  های آن سر خظ، قا  قا  یم خنمیم. 
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  قرار بر این هم که تیم بازنم ، هب هکه را 
به بسکمی فرس ر

 بتی  س از آن مخصو  هایش، مهکان کنم. 
  هاب 

 

س لیککککککمر گرس  رس بککککککه رس ی  از  لیککککککمر گرس  مککککککا، فرهککککککا  بو   

 ،ا  ب شت  نماهت.  22 ارآموزهای مر ی که 

 

این میان ها، پمرفرها  به خوبی از ما پذیرابی یم کر  س هررار 

 ما با اکارهای زیا ش، مجبور به خور ِن  ای یم همی

 

آنقکککمر  کککای خور نکککان افزایش لیکککما کر  ککککه هککککه مکککان، ی  

 یم. ی  سرا  گر ِن  ،تشوبی یم هم

 

بکککا صکککککککککککککککککمای زنکککگ  ر حیکککاط، ن کککا  هککککه از لنجر  بکککه حیکککاط 

 کشیم  بو . شایط زس تر از هکه بلنم هم س ایفون را ز . 

 

 514#پارت
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 های فاق  ار  ،فیم 
با، باز همِن  ر حیاط، اس  از هکه ککابی

رنگ را  یمد س بعم جعبه ی بزرا ،کککککککککککککککفیمی که  ر بغل آن 

 زن قرار  اهت. 

 

نشکککککککککککم  بو  که  س ب ه از پشکککککککککککت  ش زن  ام  سار  حیاط 

 اخککل لریککمنککم س بککمس بککمس بککه ،ککککککککککککککککککت سرس ی اصکککککککککککککککیل خککانککه 

  سیمنم. 

 

زن با  یمِن ن ا  های ما، جعبه ی کیش را با  آسر  س به هکه 

" نشکککککان  ا  س با تکان  ا ن  ش از  رسی تت،کککککه " هکککککککوبی

 نثارمان کر  س به ،کت  ر  خانه رفت. 

 

م هکککم س قبل از ایناه به ،ککککت فرها  زس تر از هکه از جا بلن

  ر رس ، ن ا  به صفته منچ های انماخت: 
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 ک جرزبی کنیم، تش تاکون رس کشکم... 

 

 بی توج  حرامم کر   بو ، " 
پاهکککککککککککا که از هکان اس  مهکابی

" نثار ا  س کر  س حرکت بعمی را ز . برس بابابی

 

،کیع یم کر  که اصک   شکم  ر  شکم نشکو  س با    صتبم  

 انم. با من ن

 

ب ه ها سار  خانه هکککککککمنم س جیغ کشکککککککان به ،ککککککککت پمرفرها  

فرها  بو ،  کککککککککککک  رفکنم. تشکککککککککککککخیص ایناه ی  از آن ب ه ها، پ ک

 برایم ،خت نبو ... 

 

خانه هککککککم، اس  فرها  مقابل سرس ی ایسکککککککا  س زن سقم  سار  

از هکککه کیککش را بککه  ،ککککککککککککککککت شککایط  ا  س فرهککا  را بککه آغوش 

 کشیم. 
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ی خم هو . قم کوتا  زن باشث یم ه م تا فرها  به ،کت پایت 

کفش های لژ ار زن هم، مسککککککککککک ب نا هکککککککککککم تا  نم،کککککککککککانت 

 با تر بیایم. 

 

 ک  لم برات تنگ هم  بو  که... 

 

هکککککککککککککایم پمرفرها  هم رسی زن را بو،کککککککککککککیم س من فار کر د که 

خواهر فرها  باهککم؛ اما از ،کککم  یم  انسکککم که اس فق  یش 

 ا،ت.  برا ر  ار  که خارج از ایران ،اکن

 

 ک به ما هم یه بغل بم  افسون جان... 

 

 515#پارت
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زن به قوه افسکککککککون جان،  س،ککککککککان فرها  را یا یم بو،کککککککیم یا 

 بغلشان یم کر . 

 

 ارآموز    هنوز به من نر،کککککککیم  بو  س هک نان گرد صکککککککتبت با 

ی ،کککککککت که با آن رس ی گلگیل بامز  اش مرا یاِ  هکککککککیکا   خت 

 یم انماخت. 

 

 ...  ک اینم لییل 

 

 لبخنمگشا   ی زن باشث هم تا من هم لبخنم بزنم. 

  ،تش را به آرایم رسی بازسیم قرار  ا : 

 

ابی ازت گفکه... 
ی  ک خوهبخکم شزیز لم. فری یه  ت 

 

 سرککار  بککه زن  شکککککککککککککککم یم  ن ککاِ  کوتککا  بککه فرهککا  یم انککمازد س 

  سزد: 
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اییم  ی ی ههر  ههر س ،کار  ی ،ینکا ن سکم که یه  ت  کککککککک هک ت 

 گفکها 

 

نکککه ی برجسککککککککککککککککککه زن س آن  کککا  کو کککش رسی  کککانککه اش، گو 

ین یم کر  که یم توانسکم تا خو  هب  انقمر  هر  اش را هت 

 تکاها  ش باهم. 

 

هر  کککککککککک برای ایناه توی قلب ی  بری؛  زد ن ست که حککا 
ُ
ه

ا   ههر س ،کار  ی ،ینکا با ر

 

ی   شککککککم هایم  ام  باز هککککککم، منظورش از این حر  ها، هکت 

   ی فرها  بو ح بازی های مسخر 

 

ی ی  بککه  س کر نش بککا منح این هککا را یم گفککت؛ " توی  هکت 

ح" ی  قلب رفت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1626 of 2449 

 

صککککککککامت به اس  شککککککککم  سخکم. ن اهش را به پشککککککککت  د  ا . 

 ا،ت. خو ش یم  انست که  رت س لرت گفکه 

 

 ک ان ار تدپت هم خییل لر  ... 

 

 لبخنم یم زنم: 

 ک نه. فق  از این جریان را ی ن سکم. 

 

 516#پارت

 

 بازسیم را به نریم فشار یم  هم: 

 

 ک یم فهکم... ر ایت تو، مهم تر از هکه ی این ها،ت... 
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از کنارد که یم گذر ، گوهکککککککککککککککه ی لبا   فرها  را یم کشکککککککککککککککم س 

 بایسکم. مجبورش یم کنم تا مقابلم 

 

شیناش را رسی موهکککایش یم گکککذار  س آراد کنکککار گوهکککککککککککککککم یم 

 گدیم: 

ی ن فکم. خو ش فهکیم  ی  ... ک باسر کن  ت 

 

 پ  پ ن اهش یم کنم س اس با  شککککککککککککککم ابرسبی نسکککککککککککککک ت به 

 هککارهایش، مچ  ،کم را یم کشم تا به ،کم  برسیم. 

 

ن ا  گت  کر   ی شایط تا  د اتاس  که هنوز  اخل نرفکه ایم، 

 هکراهکان ا،ت. 

 

 مکوجه این ن ا  یم هکککککو ؛ اما بی توج  اش، 
فرها  هم حم 

 مرا ناراحت یم کر . 
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ا ککککککه مکککککان  آن  س هسککککککککککککککککم، هررکککککار بعکککککم از یکککککش تر  بزر  

  یمنشان  اغم یم آمم. 

 

بو،کککککککککککککککیم، یم انقکمر ککه شرهکککککککککککککککیا، گونه ی شکایط را آبکمار یم 

 توانسکم به راحم  ش قه آن پ ر ه را ببینم. 

 

 ر را یم بنم  س ،ککککککککینه به ،ککککککککینه اد یم ایسکککککککککم. میانه ی اتاس  

و ی ایسکا   ایم که تکاد اجزایش ممرن ا،ت س تفاست مشه

 با فضا اصیل خانه  ار . 

 

ی   س  امپیوتر  سکککککککککککککککبیم  هکککککککککککککککم  به یش  ی ر بر رسی یش مت 

 بزرا قرار  اهت. 

 

 که   ،ککککورهای بزرا  ر آن  یم   اغذه
ر
ا س جعبه های رن 

 یم هم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1629 of 2449 

 ک مشکلت  یهح

 

 یم گذار  س با  ،کککککککککککککککت هابی که  ر جیب 
ی شیناش را رسی مت 

 گت  .   گذاهکه ا،ت، ژ،ِت دلبکارانه ای برایم یم

 

 ک مشکلمح

 

  ،ت به ،ینه یم هود: 

 ک هکه هککارات یم  سننح

 

 517#پارت

 

 

 انماز : ابرسهایش را با  یم 
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ی نا  سنن. هکشککککککون یم  سنن که  ی کککککککککککککککککککککک هی امسمشککککککون  ت 

،ابقکها   شایط منو  س،ت  ار  س خواهر  س،ت  خت 

 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

ی که خر هم  ، کککککککککککک هکشون  ارن یه مو ی منو ن ا  یم کتی با ر

 بازد را ارت فعا  م شه. 

 

 نز یش ترین  یوار را انکخا  یم کنم س به آن تایه یم  هم. 

 

ت  سنفر  ی   اغذ یواری های دو   کرنگ س با یش ،کککککککککککککککِ

، یش رنگ بو نم.  ی  نز یش مت 

 

د  یم   ی ن ست، فق  باباد قب  تو رس اتفاس  توی  فت  ی کککککک  ت 

هم اکار  بو ، ل شککککککنها   ا  که باهات اهکککککککنا بشکککککککم. امشککککککب

 کر  که حککا خو مو خت   د توی  لت جا کنما 
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 خنم  اد را جک  س جوری یم کنم: 

 خر  نشو.... ک مس

 

 قمیم که به جلو بریم  ار ، خت   تکاهایش یم کنم. 

 

ککککککککککککککککک مسکخر ح این برای تو مسکخر  ،ککتح  یرسز اسممد یه   

 خونه ات، نبو ی...  نم رسز ل شش هم هکینطور. 

 

ح..  اری  یکار   یم کمی

 

 ن ا  کشمارد از  ،ت هایش جما نا هم. 

 

ی تر یم آیم س مسککککت   نوی ان شککککت  ،ککککتش از رسی هککککانه پایت 

 هایم را یط یم کنم. 
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یم توانسککککککککککککککککم خطوط  کرنگ خواهش را ببینم؛ اما به رسی 

 خو د نا آسر د... 

 

 ک خسکم نانا 

 

سن یم کشکککککککم س اس بی  ان شککککککککان  ،کککککککککم را از میان مشککککککککتش بت 

 ن فاصله یش بنم ان شم  مان نا هو . خیا  ای

 

یم توانسککککککککم فتش بمهم س هککککککککایم هم بخواهم فریا  بزنم تا 

 که منک  به پذیرابی یم 
ک ککککککککککککککک به  ا د بر،کککککککککککککککم؛ اما  ر اتاس 

 هم، توانستنم  اسی نبو ا آبرس برایم مهم تر بو ... 

 

 518#پارت
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 س  ،ککککککککتش را  س در  هککککککککانه هایم رسی  یوار ثابت ن ه یم 

  :  ار 

ح  ک هونه برای خسک یات چی

 

 به  شم هایش ز  ز د. 

 

 زیبابی افرایط... 
 اس زیبا،ت... نه زیبابی  هر .. نه حم 

 

ی ازار، زیبکا بو نکم. آن  سر  ی بو ن   برایم این رفککارها  ر شت 

 هایم با  ارس را به یا د یم آسر . 

 

 م به ابرس هایم یم آسرد: خ

 

... نا خواد هی ی با ر برا  د... ک هی ی
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 لبخنم کو   یم زنم. 

 

یم خواهم از هرترفنمی که حم   ام  بلمش ن سکککککم، اس را از 

 خر هیطان لیا   کنم. 

 

 این رسزگار نابم  به من نا آیم.  

 

 که  ،کم را رسی گونه اش یم گذارد: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک  ه بمهکاری ای بهت  ارد که اینطوری باهاد رفکار یم 

ح   کمی

ی که  ارن برای تولم توی  س قمیم من، یه مشکککککککت ا د  هسکککککککت 

 تو،  ،ت یم زنن، اسن سقت تو از من چی یم خوایح

 

لککب هککایش را  ا از هم بککاز یم کنککم. یم خواهککم حرسی بزنککم؛ 

ر کر   س ،اکت یم مانم. 
َ
 اما لب هایش را با زرانش ت
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 ان شت اهار  اد را زیر  شم هایش یم کشم: 

 

مبی ن ستا 
ُ
ی من س تو، ه  ک هی ی بت 

 

 ر صورتم رها یم کنم: نفسش را  

ح  ک یه بو،ه چی

 

ی یم آسرد س  ر،کککککککککککت رسی ،کککککککککککینه اش یم  که  ،ککککککککککککم را پایت 

 کدرم: 

 از مر سن یت 
ر
ککککککککککک هررسز که یم گذر   اری، جلو  های قشن 

 رس بهم نشون میمیا 

 

 از رسی ،ینه ی  یوار بریم  ار :  ،ت را،تش را 
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 ک ممی که اینقمر یم فهککت رس  را نا فهاح

 

 519#پارت

 

 

آ   هککانم را قورت یم  هم س  ،ککککککککککککککککت هککایم را  ر جیبم یم 

 گذارد: 

 

 

ککککککککککککککککککککککک من،  ،کککککککت هامو، بو،کککککککه هامو، ن اهکو، حم  اسن تیاه 

 کوتا  هم  ی موهاد رس برای یه نفر ی ه ن ه  اهکم... 

 

 خو ش یم کنم: اهار  ای به 

 ک س  قیقا اسن یه نفر نبایم من باهمح
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 پل  یم زنم. 

 

  ل ش هکککککککککم  ا،کککککککککت. یم گفت؛" یش موهایش کوتا  تر از ما

 رسز هم هم  باهم، موهایش را ،ه ،انم  یم زنم."

 

شت یم 
 
کککککککککککککککک من ل شت خوهتالم. یم خنمد، گریه یم کنم، گ

ر کمی زنم، اما سقم  کنارت هسککککککم؛ نا خواد بغلم کمی یا فا

یم توبی با ز  ز ن توی  شککم هاد، یه صککتنه ی رمانتیش از 

 هو... یه  یا  اب  بسازی س بعم ی

 

  ،کم را غن ه یم کنم: 

 ک س بکب... 

 

 ان شکانم را به همت از هم باز یم کنم: 

 ک شاهقت م شما 
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 با پشت  ،کم رسی هانه اش یم زنم: 

 

ِخر ممی کککککککککک هر نم یه بار، را  س،ت  اهتنت شو  یم کنه س 

ی که غز   س،ککککککککککت  اهککککککککککتنم فق  به گوش اسن  رسی یم گت 

 ،عمی بمبخت نر،یم ... 

 

باز یم کنم س قبل خارج هکککککککککمن از اتاقش،  د را از   ر را آراد

 میانه ی  ر  اخل یم برد: 

 

 ک یم تر،م از این لتظه ی فرها ی همنت... 

 

 520#پارت

 

 لبخنم کو ی  یم زنم: 
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باهککککه، بازد قرار ن سککککت لییل تو باهککککم کککککککککککککککککککک اما اگه ا،کککککم لییل 

 فرها ا 

 

 آنقمر تکا  هایش ا امه  ار هککککککم که با خر  را ی هککککککمد تا 

 به آن جا برسد. 

 

  قیقا نا  انسکم  ه ممب  از نرفکنم به انجا یم گذهت. 

 

شسل هم اکار  اهت که از خانوا   اد  سر نشود، اما نا 

زیزتریجش،  انسکککککککککککککککت که تش به تش خانوا   ی اس حم  آن ش

 مرا اذیت یم کر . 

 

یککش لتظککه بو ن  ر کنککار آن هککا،  ر هکککان حککا  کککه نککاراحکم 

  هم برایم به بار یم آسر . یم کر ، خوهتاه
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ککککککککککککککککککک ،کککککار  ،ککککهییلح  ر  بزنم  سرت بلکه  راش قرمز نشککککون 

 بمی نفلهح

 

ی را یم بنمد با لبخنم  ی که  ر ماهکککککت  یم  رخم س  ر هکان حت 

 به اس ن ا  یم ک
ر
 نم. بزرب

 

 را  انماخکه ا،کککککککککت. موهای کوتا  هکککککککککم  اش که 
ر
تتو  بزرب

ی  ام  ،ککککککککککیا  خییل مرتب با   ا   ا،ککککککککککت س آن شینش  س 

که نا گذاهکککککت؛  شکککککم هایش را ببینم، فوق العا   جذا  

 تر، نشانش یم  ا . 

 

 رس به رسیم ایسکا : 

 ک هکار  بمد یا میمیح

 

 تش خنم  اد، اس را هم به خنم  یم انماز . 
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شیناش را رسی موهایش یم گذار  س     قرمز   ر  ،کککککتش را 

 به زسر  رسن جیب  اپشجش جا یم  هم: 

 

   همدحک خو 

 

جلوتر یم رسد س  ،ککککککککککککم  به موهایش یم کشککککککککککککم تا  نم تار از 

ان هو .  ی  موهایش که به هم ریخکه هم  ا،ت، مت 

 

 521#پارت

 

 

 

 ک به همت جذا ا به همت... به همت ها هاهان

 

  ،کم را  ر هوا یم گت  : 
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 ک ای بابا، ای بابا.. بیاریم اسن هنمسنه های گنمیم  رس... 

 

سن یم کشکککککککم س متکم به بازسیش یم  ،ککککککککم را از مشکککککککتش بت  

 کدرم: 

 

ا شاهقت  د ا،می ها رس یم ز ی، زس تر  خت 
ُ
ک اگه زس تر اسن  

 م شمن... 

 

کککککککککککر ن زنگ خانه،  جلوتر از من به ،کککککککککککککت  ر یم رس  س با ف ک

 هار  ای به   س ریخکم یم کنم: ا

 

 ک  را اینقمر  غر همی توح

 

 خانه یم هود.  هانه ای با  یم انماز  س منکظر باز همِن  ر 
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 ک  د هلوغه. زیا  سقت غذا خور ن نمارد... 

 

ل یم 
ُ
 ،ت رسی  ،ک ت   ی  ر یم گذار  س  ر را به شقب ه

ره ی آرایم به  کرد یم زنم تا س  ی کی  ار  هود.  هم س هکان حت 

 

ا   ک ممب  حم  بهکون زنگ نا زبی

 

با صمای جیغ بلنِم نازان، حرفم را یم بُرد س به ،کت سرس ی 

  رخم. یم 

 

ی  ار به ،کککان یم  سییم.   با آن لبا  بافکمی س  امن  ت 

 

 با خنم  ن اهش کر د: 

 ... ... یم افم   ک نمس  خت 
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بریم  ار ، توج  به حرفم نا کنم س با قمد های بعمی که 

 خو ش را  ر آغوهم یم انماز : 

 

 ک ، د لییل... 

 

 522#پارت

 

 

 : لبخنمی یم زنم س  ،م  رسی موهایش یم کشم

 ک  لم برات تنگ هم  بو  ... 

 

 ش را میان ،کککککککککینه اد یم فشکککککککککارد س هکککککککککاهان با زسر، اس را از 

سن یم کشم:   بغلم بت 

 

 ک  طوری جی رح
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  کنم: اخا به صورت اص ر هم  ی هاهان یم

 

ی که یم خوامو براد بخریح  ی ککککککککککککککک شکو م ه قرار نشم، اسن  ت 

"  فعه بعمی"
ر
   می 

 

نمازد س اس اخا به صککککککککککککورت  پ  پ به هککککککککککککاهان ن ا  یم ا

 کنجکاسد یم کنم: 

 

ی من س نازان خانکه... فضوه مکندع...   ک این قضیه بت 

 

 صمای بلنم هیکا را از جلوی  ر اصیل یم هنود: 

ه  ا یا ک تو غل    ی کنت   کر ی به ب ه ی من قوِ  ماهت 
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کفش هککایم را کنککارهم جفککت یم کنم س بککا  ،کککککککککککککککککت هککای بککاز 

ه مث  قصککککککککککککککککم بی متیل به من هککککککککککککککککم ، دلکب اس را یم کنم کک

 بی ار   ار . 

 

ره ای به  سقم  که هاهان از کنارش یم گذهت، با ککفش کی

 هانه ی هیکا یم زنم س ر،کا اس را  ر بغلم یم انماز . 

 

مرا یا   ل شکککککککه های لرتارار  راماها یم انماز  که بو،کککککککه های 

 تصا سی س بغل های تصا سی تر  ر آن ها رایا بو ... 

 

 . من بم هسکم تو بم نشو.. ک ببخش.. 

 

 وهش یم فشارد: خو د را به آغ

 ک حوا،م بهت هست به سهلل.. 

 

 صورتم را از ،ینه اش فاصله یم  هم س با کنایه یم گدیم: 
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 که    بی حوا  همد از 
کککککککککککککک غل  کر ی، اینقمر زنگ یم زبی

  ،تت.. 

 

 523#پارت

 

 

لبخنکککمی بکککه کنکککایکککه اش یم زنم س توجهم بکککه نکککازان جلکککب یم 

ای آن را به و  که َ   کوِ  هاهان نشسکه ا،ت س گوش هه

 ،کت خو  یم کشم. 

 

 ک م ه ن فکم گوهوار  های منو بنمازح

 

 با خنم  یم لر،م: 

 ک قضیه  یهح
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 هیکا  ،تش را پشت  کرد یم انماز : 

 

ککککککککککک  نم رسز ل ش با نازان خریم رفکیم، بعم   اکار که تولم 

ا ن ن سککککت... نازی شکو هککککاهان ِب هسککککتح منم    می م 

ن 
ُ
نبو ... ن و هو  کر  ، گوهکککککککککککککککوار  بخر  برای هم س  ک

هککککککککککککککککاهکان... از سقم  هم گوهکککککککککککککککوار  خریکم ، هککککککککککککککککاهان اینجکا 

 نیومم . 

 

ین مبل به هکککککاهان، یم ِنشکککککینم س هکککککیکا برای  د  رسی نز یات 

خانه یم رس .  ی  کر ن  ای به ،کت اهتی

 

 ش کنم. نازان خو ش را  راز کش یم کنم تا به آغوهم  شوت

 

هایم را زیر بغلش یم انمازد س اس را  لبخنمی یم زنم س  ،ککککککککککت

 رسی پایم یم ِنشانم. 
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 ش را رسی هکککککککککککککککککم یم گذار  س به تلدیزیون که رقص یش 

  ی کو ی را نشان یم  ا ، ن ا  یم کنم. 

 

  ،ت هاهان رسی هانه اد قرار یم گت  . 

 

ی که گوهککککه  شککککم ن ا  به صککککورتش یم انمازد، گوهککککوار  ا

ی به هم  سککبیم ، بسککیار ظریه بو   تشککایل هککم  از  س ن ت 

 س به اس نا آمم. 

 

ان شککککت اهککککار  اش را به گوهککککوار  یم  سککککبانم س با  شککککک  

 یم لر،م: 

 ک  طور ح

 

 نازان  ش را از رسی هککم بریم  ار  س پا یم هو : 

 

ی  ه خوه له. برق برقیه... هم رنگ گر نبنمته...   ک ببت 
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 524#پارت

 

 

  اهم تا زنجت  نازی  سر گر ن هاهان ا امه لیما یم کنم. ن

 با ان شت هست  ،تش، زنجت  را با  یم آسر : 

 

 ک همیه ی  ارس بو ... 

 

 پل  یم زنم.  قیم به  شم هایم ن ا  یم کنم: 

 

 ک خو ت خو  یم  سبی برای چی بهم  ا شا 

 

ی از اس را به یا     سرار  به زنجت   شککککککککککککککم یم  سزد. من هکه  ت 

ریش تراهش هم حفظ بو د.    ارد حم  ماری خکت 
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 ک لزه  قبو  همنت... 

 

لککه اش بککه تایککه گککا  
 
 ا خو ش را رسی مبککل یم کشکککککککککککککککککم تککا  

 کوتا  مبل بر،م: 

ح  ک خوبی

 

  ،ت رسی موهایش نازان یم کشم: 

 

ح  ک ،والت تاراریه... بایم بتی ؛ خو  همبی هسم 

 

  نقر  ای، هکرا   هار لیوان  اغذی ن
  سککککککک،کککککککیمی

ی کافه رسی مت 

رس به رسیکان قرار یم گت   س هککککککککیکا به خادر نز یش بو ن به 

ما، مجبور یم هکککو  تا تش صکککنمه  وبی متبدبش را نز یش 

ی بیاسر .   مت 
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ی جوریش  غر مر بی بو ی، ز ی بمتر کر ی خو توا   ک هکت 

 

ی لیوانم  ا به جلو  به حرِ  هکککککیکا یم خنمد س برای بر اهکککککت 

 خم یم هود: 

 نوز جذابما هک سه 

 

د یم زنم:   اس  ،تش را با  یم آسر  س متکم پیس َ َ

 

کککککککککککککککک گکشو... برای من اص  هی یت جذا  ن ست، جز رنگ 

  شاتا 

 

 525#پارت

 

 

 ،کککککککککککککککِت آزا د را رسی گونه اد یم گذارد س  ا  د را خم یم 

 کنم: 
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ح
ر
 ک جمی می 

 

  شم غر  ای تتدیلم یم  هم: 

 

و، مامانت نشککونم کشککیمی. شاسککاهکککککککککککککککککککک مشککخصککه به بابات  

 ا  ،  شککککککککککاش خاصکککککککککه. معلود ن سکککککککککت دو،کککککککککیه یا زیکوبی 

 ب شت  میا ا 
ر
 رسهنا البکه به بابات این رن 

 

 نازان خم یم هو  س با که  ،تش بر   هاهان یم کدرم: 

 ک مامانم می ه هاهان حسو   پ ،ت... 

 

  ا ماث یم کنم: 

 

 ک پ ،ِکایه.. 
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سن یم آسرد زرککککانم را برای  ی رسی هکککککککککککککککککککاهککککان بت  س هکککککان حت 

 موهای نازان را یم بو،م. 

 

ش را تشکککککککککدیم یم کنم که از  هکککککککککیکا بلنم بلنم یم خنم  س  خت 

 خاله لییل جانش، درفماری کر   ا،ت. 

 

ی از  هکه مان مشغو  نوهیمِن نسکافه یم هدیم س هکان حت 

  ارهایکان یم گدییم. 

 

،ت س اگر بی هاد از هیکا ختی یم  هم که هاد بار گذاهکه ا

 ینجا برد، قهر یم کنم س منت ک ر هم فایم  ای نمار . ا

 

 یم باریم.  ر تکاد دو  
ر
از  شککککککککککککککم های هککککککککککککککاهان، خسککککککککککککککک 

صکککتبت کر نکان، ُ رت یم ز  س آخر  هکککیکا را مجبور کر  

 تا یش بالشت برایش بیاسر . 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1655 of 2449 

 

نککککازان هم بککککه اتککککاق خو ش رفکککککه بو  تککککا بککککا تلدیزیون آنجککککا، 

 خوا  بیمار نشو .  ارتون تکاها کنم تا هاهان از 

 

به رفکارهای کو  انه سه بی انماز   س،ککککککت  اهکککککککمی اش، یم 

 خنمیمد س مماد ،یع یم کر د؛ ما کاه اش نانم. 

 

 526#پارت

 

 

ی  لیوان  ای را به  ،ککککککککککککککم یم  هم س ی  از صکککککککککککککنمه های مت 

 ناهار خوری را کشان کشان به ،کت الن یم آسر . 

 

 را به  هان یم برد: قنم 

 درهحک اس اشت خ
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 قاهِم آغشکه هم  به شسل را  رسن لیوانش یم گذار : 

ح اس اشتح  ارتح زنمگیتح حالتح  ک تو چی

 

لب هایم را به  اخل یم برد س هکککککککککککککککانه ای با  یم انمازد. که 

  ،تش را رسی هانه اد یم گذار : 

 

 ک ب ر د برات... ببخش بخما، تو بمتر از هککون اذیم  

 

یش به ،کککککککککت خو د یم  کرد را صککککککککا  یم کنم س  ،ککککککککت ها

 کشم: 

 

. ن ران تو س ن اهات به  کککککککککککککککککککککککککککک ن رانم هکککککککککککککیکا... ن ران هکه چی

هککاهانا ن ران این هککاهاِن به هککمت خسکککه اد که  شکککاش 

 نابو ن س به رسد نکیار ... 

 

 به  شم هایم ز  یم زنم: 
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 ار  آ د ککککک ن اِ  من م ه  شهح هاهان هم ن ران نباش، تاز  

ی م شکککککککککککککککه. فهکیم  هکه چی توی خر  ج کر ن برای یه ماهکککککککککککککککت 

 باک   ن ستا 

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 

که ن رسنها از بعم مرا 
َ
ککککککککککککککک ن اهتح هی ی ن ست. فق  یه ن

 پمراد اینقمر ن ران نمیممتا 

 

ی مقماری از  ای را  ی یم گذار  س هکان حت  ارنجش را رسی مت 

 هورت یم کشم: 

 

 شهح ش که  ار  ُجور   ا اش ابله منو یم کک  لم نسوز  برا

هکش  ار  از جیب خرج میانه س مرا،ککککککککککم هابی که قب   ارس 

قرار ا ش رس بسککککککککککه رس مت   تا بکونه مابق  هزینه ی مرا،کککککککککم 
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ها رس ب ت  . جز اسن  پر،ککککت تیم فیلم بر اری مر ها، هکه 

 ... ی  فیلم بر ارا س شکا  ها هنوز میخوان با ا،کو یو  ار کتی

 

 527#پارت

 

 :  ،ت زیر  انه اد یم گذارد

 

کککککککککککک  نم رسز   فت  نرفکم. نا  سنسکم هاهان ا،کو یو رس را  

 انماخکه. 

 

ان شکککککککککککت اهکککککککککککار  ای را به صکککککککککککفته ،کککککککککککاشِت مچ   ،ککککککککککککم یم 

ره به هککک شکککه اش یم   سکککبانم س با گوهکککه ی ناخجش  نم کی

 زنم: 

 

کککک ا نم خوابیم   ون قو  یه شکا  هب توی جن ل هکا  

فیلم بر اری رس  ی   ا  . هککککاهان هنوز  ام  شکا  س  رس به
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یککا  ن رفکککه. مجبور  لو  بککم  تککا ی  از هککککارهککا از زنککمگ ش 

 بزنه س باهاش بیا . ت  نک شه شکا  کر  که... 

 

 لبخنمد ب شت  کش یم آیم: 

 

ی ب شت  از ن رانیه که...  ی  ک یه  ت 

 

 اخا یم کنم: 

 ک برس بکت  تودد... 

 

 زنم: لبخنم یم 

 

ه تو 
َ
 ی قضیه رس  ر بیاردحک امیمسارد یم کمی یا خو د ت

 

 ان شت اهار  اش را  سر لیوان خاه هم  اش یم کشم: 
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ی باش؛ حرسی باهکککککککه،  ی ن سکککککککت... مطکت  ی ککککککککککککککککککککککک به قرآن که  ت 

   یم باهه، تو رس توی الدیکم یم ذارد. برات می م.. 

 

ر   ابرسبی با  یم انمازد س تاه کو   از آن میو  ی بُ 
ُ
رش خ

 را  ر  هانم یم گذارد: 

 

ا ک تو ه
ر
 ک شه هکه اتفاق زنمگیت رس،  یر به بقیه می 

 

سن یم کشم:    ن ا  را از میان  ،کم بت 

 

ی از اسن  ، یم فهکم کککه بعککم از بی ختی
کککککککککککککککککککککککککککککک برامم حر  نزبی

 ا اش شو کککککککککککککککیم، بمخوا  س بم غذا هکککککککککککککککمی. تو، آ د تنها 

...ب ر  ی  رس ب نماز جای اسن هککککککککککککککمن س تنها مونمن ن سککککککککککککککم 

 اهغا . 
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 528#پارت

 

 

ی با  انماخکنم را بی قیم از   یم گذارنم س با اخم هکککککککککککککککانه ا

 های  رهم یم لر،م: 

 

کککککک  ا اش من قرار ن ست؛  سرار  ،وار ا،ب ،فیمش بشه س 

 تو رس با خو ش بتی  لییلا  اقل ایجبارس من  ی ه نا ذارد. 

 

م فوت یم یم خنمد س  انه ی هنمسانه را  رسن مشکککککککت  ،کککککککک

 کنم: 

 

ی های  ا اهکککت س هکککوهر ،کککابقم کککککککککککککککککک بی خیا . نیوممد از بم

 حر  بزنم. فع  که معلود ن ست کمسد گوری قایم هم . 
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با صککککککککمای خر س ُپه هککککککککاهان، ن ا  هر سمان به ،کککککککککت مبل 

 ،ه نفر  کشیم  یم هو . 

 

بککا آن ر ککابی توری مزخرفش، امکککان  مککاخور نش حکا یم  

 بو . 

 

 هیکا از جا بلنم یم هو  س به ،کت اس یم رس . 

 

  ا  س لکوبی که به زیر هکککککککککککککککککش بالشکککککککککککککککت ر  
ا زیر  ش تکابی

 رفکه بو  را با  یم کشم. 

 

 ا شقب یم رس  س  مپ آن قسککککککککککککککککت را خاموش یم کنم. 

 شکرا بکوانیم بیمار کنیم. این دور خوابیمن هاهان یعمی مرا 

 

 

 پاها امرسز از رسی  نم  ی مزخرفش بیمار هم  ا،ت. 
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 نککم،کککککککککککککککککاشککت،  امککککان گ یس ک کککککککککککککککر من س خو ش را  ر این

ایم ،کککککککککت   نمباری، فراهم کر ؛ اما کوتا  آممنم از باِ  احت 

 که ،ا  ها،ت برایش قائلما 

 

مینا اس کککککاع را خییل مسکککککخر  یم  انسکککککت که  ر حا   یپیس 

 ر کنار  ،یاچ بو . خور ن  

 

ی  لرسنم  ی جمیمی که برای ی  از هککارها ا،ککت را رسی مت 

 هو . یم کدرم تا صمای قرچ قرچ  یپیس اس قط  

 

 529#پارت

 

 

 به شقب یم  رخم س از میانه ی  ر ن ا  یم کنم. 
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 شککککککککککککم هایش را  ر  ا،ککککککککککککه یم  رخانم س بسکککککککککککککه ی ،ککککککککککککفیِم  

 ود.  یپیس را  په یم کنم تا مکوجه تکاد همنش ه

 

،ککککیاچ که ب شککککت  از من حسککککا  یم بر ، اس را مجبور یم کنم 

 تا از رسی صنمه بلنم هو  س آنجا تری کنم. 

 

 سرار  بریم  ارد س بی توجه به  ،کککککککککککت ندییس بو ِن  لرسنم  را 

آن، ،ککککککککککیع یم کنم تا نکاب  که قرمز نوهکککککککککککه هککککککککککم  ا،ککککککککککت را 

 بخوانم. 

 

زیا  موفم به خوانمن  ،ککککت خ  بِم این سکیل نا هککککود س  

نا ار از اتاق خارج یم هکککود تا  اش فایل بی  ی اسی راج  به 

د.   این لرسنم  ب ت 

 

 نم س منکظر پا، ی نا مانم. تقه ای به  ر اتاق اس یم ز 
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 گذاهککککککککککککککککه ا،ککککککککککککککککت س با   ،کککککککککککککککور آبی  ر 
ی پاهایش را رسی مت 

 ،ت.  ،تش، مشغو  با  ز ِن خو ش ا

 

با ایناه لنجر  را  ام  باز گذاهککککککککککه ا،کککککککککت س با هکککککککککمیمی یم 

 
ر
آمککککم، نا  انم  ککککه را  قیقکککا بککککا  یم ز ح ریش هککککا بکککابکککابزرب

 سارش راح

 

 

 ک باز  یهح

 

ا هکککککککککککککک ب  از  رسن قنمان بر ارد که با  ،کککککککککککککت  راز یم کنم ت

ره یم زنم:  رد رسی ان شکانم کی
َ
 هکان   ،ور خییل ن

 

 ر ی، م ه ما  باباتهحک نصه اینا رس تو خو 

 

 جعبه کنار قنمان را برشایس یم کنم: 
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 ک ما  فرها  م ه ن ستح

 

 به آرد قنا ی ن ا  یم انمازد: 

 

 ک ا،م باباشه فرها   ی ه. 

 

 530#پارت

 

 

 یش با  رفکه ا،ت.  ،ت رسی ریش هایش یم کشم: ابرسها

ی لر ز ح  ک فرها ح بابای فرها ح آقای امت 

 

 ابرسهایم ناخو آگا  از این کنایه اش با  یم رس . 

 

 حسا،یتش نس ت به فرها ، هر لتظه مرا هوکه یم کر ا 
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ی  ی ر  ر  ی نا  انسککککککم به فار رفیِم هکککککفیقش ا،کککککت یا  ت 

 میان ا،ت. 

 

اش را یم  رخانم، مشککککم را میان قنمان جا یم سقم  صکککنمه 

  اس   هم س مقماری ازهکککککککککک ت ها را بریم  ارد س قبل
ی برگشکککککککککت 

  ر جیب مانکدیم قایم یم کنم. 

 

ی بر یم گر   س  ،م  که هنوزاز جیب خارج نشم  ا،ت را  تت 

 ن ا  یم کنم: 

 

نم. منو مسخر  یم کمی لییلح ی  ک  ارد جمی باهات حر  مت 

 

 نا ار با  یم انمازد: هانه اد را 

 

ی براد، نا تونه جمی باهها  ی  ک راج  به فرها ،  ت 
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ی یم  گذار  س با فشکککککککککککککککار به آن از جا بلنم یم  ،کککککککککککککککت رسی مت 

 هو : 

 

ح   ار نکیای تا از بازار  اش هایعات  ککککککککککک  اری جمیش یم کمی

ح ح که  یو به ملت هک شه بیکار ثابت کمی  فرار کمی

 

  یمی به بیمی اد یم  هم: 

 

ح یا ن ران منح یا ن ران رفیقتح یا ن ران  کککککککککککککککککک ن ران هککایعاب 

  ار تح

 

ی ا امه یم شقب گر  یم کنم تا به ،کککککککک کت  ر برد س هکان حت 

  هم: 
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ی  ی نفری که باشث م شه به خادرش   ارد نیاد، هکت  کککککک اسلت 

رفکارای زننم  س ب  ونه ی توشه پاهککککککککککککککککاا تو حم  به این که 

ی هسککککککت یا ن سکککککک ی ی من س فرها   ت  ش  اریا سقم  بت 
َ
ت؛ هکککککک

، بهم بی اشککککککا ی،  ککککه انکظککککاری از ملککککت 
تو کککککه ری یس ممی

 بیکارحهک شه 

 

 ،کککککککککککککککت رسی  ،کککککککککککککککک ت    ر یم گذارد س با لبخنمی ا امه یم 

  هم: 

 

ککککککککککککککککککککککککک اگه بخواد به هکه هکککککککککایعات توجه کنم که نبایم جما یم 

هککککککمدا بایم ان ار  ا  بزنم که اهاه من یه زن مطلقه هسکککککککم 

شاهکککککککککککککککم هکککککککککککککککخص  ی ه ای غت  هکککککککککککککککوهرد که مکان هر آن 

 بشم... 
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 بم را با صمای بلنم یم  هم: قبل خرسج  امل از اتاقش، جوا

 

ت هم  که فهکیم  یه خونه سر    اسن  کککککککککککککک فع  اسنقمر  رگت 

ا  ، گرفم  تککککککا یککککککه  ککککککاری کمی شکککککککارت کثیه لر از ا د شو ی

حوا،کککککککککککککش رس به خو ت لرت کر ی، من از این حوا  لرب  

ی  ن رفیقم اسنم برای تو، مکنفردا بهت 

 

 نیم تنه اد میاِن  ر یم مانم. 

 

 هکانطور که مکعجب هسکم، اخم هایم  رهم یم رس . 

 

 فهکیم  ا،تح

 اص   را بایم مهم باهمح  
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 خصککککککککککو  مرا قمد یم زنم تا آن ا شای  س،کککککککککت 
ر
تکاد زنمب

  اهکجش را  ر آ،تینم ب پانمح 

 

ر یم  هم س  لخور هم  از  ،ک ت   ی  ر را میان مشکم فشا

 خارج یم هود. تنفر اس، لبخنم کو   یم زنم س از اتاق 

 

 

 جوا  تکا  های پمرد را بی قیم یم گذرانمد. 

 

  لییل برای  س   د حر  لیما نا کر د.  

 

ما رد اکار زیا ی  اهکککککککککککککت تا ارتبادم با آن مر  را  ر،کککککککککککککت 

ی من نه   گت   ا د تا کنم؛ اما تکاد این  نم ،ککککککککککککا  خو د را بت 

ی هکککککککککو ، سه حا   ی ر حوصکککککککککله حر   راحم  ما رد تضککککککککککت 

 هنوی نمارد. 
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ی ا،تا   ما رد هک شه از بابت من، مطکت 

 

از بابت ایناه گریه زاریش جواب و،ککککککککت س ماجرا را خاتکه یم 

  هم. 

 

مینا را زس تر به خانه هکککککککککان فر،ککککککککککا د تا به  اش امکتاناتش 

 ا  را نیاسر . برس  س برای ما رش بهانه ی  ار زی

 

های  امرسز  نمباری مجبور هککککککم تا یش  ی به ،ککککککاخککان 

با ی ههر بزنم تا آمار ک  را برایم  ر بیاسر  س این میان ها 

کت هابی که  ر  ار لوازد آرای ککککککککککککککر بو  را 
مخ ی  از رئ یس  ر

ی کنم.   ز   تا برایش لوازد ارای ر مرغو   ،ت  ت 

 

میکککان بککه گو  ش مککابق  هککککار صککککککککککککککککمای بتککث کو ککش امککا جککِ

ی ماجرا،  اش ،کککککک یاچ ر،ککککککیم  بو  س هکه هککککککان برای  انسککککککت 

 بمبخت رفکه انم تا بلکه فضول شان بردر  هو ا 
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 532#پارت

 

ابما  لم نا خوا،کککککککت که ختی زس  رفکنم را به پاهکککککککا بمهم س 

اس حر  های صککککممن یه غازش را  ر گوهککککم جا بمهم، برای 

ی تنها به ،یاچ ختی  ا د س از ،ا سن ز د. هکت   خککان بت 

 

 

ه بکککککه این مکککککاجرای  خکککککالکککککت فرهکککککا ، جنجکککککاه ،کککککککککککککککککککتا ایناککککک

ی آزار اذیت، بسکککککککککککککککیار   یم خواهم،  ککم کنم  ر شت 
هردریق 

 مزخر  ا،تا 

 

برایش لیککامککش بلنککم بککا بی کککه لر از تاککه س کنککایککه ا،ککککککککککککککککت، یم 

ی را از  ی یم هکککود، ماهکککت 
فر،ککککم س از بابِت ار،کککالش که مطکت 

 زنگ تلفنم بلنم یم هو . پاری  ر نیاسر  ، صمای 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1674 of 2449 

د.   اهکیم  نا  هم س  نم  شقب یم گت 

 

ی را به کنار  یم کشم   ام  از پارکینگ خارج یم هود س ماهت 

ی  ی ری نشود.   تا َ،ِم را  ماهت 

 

 ک ها  بازی  ر میاریح

 

ی بلنمی یم کشککککم س با تعجب به اس ن ا  یم کنم.  شکککککان  هت 

 لهمی  ا
ر
 ر .  رهت س ابرسبی که خ  خور ب

 

 د را شقککب یم کشکککککککککککککککم تککا موهکای بلنککم مجعککم بککه صکککککککککککککککورتم 

ی ،کککککککت که تتکلش  ی برخور  نانم. بوی بِم  هانش، تنها  ت 

 هر لتظه ،خت یم هو . 

 ک زنشم مثل خو ش لولمار  که... 

بکککه مر  کنکککار اس، ن کککا  یم کنم. ی  بکککمتر از اسا موهککای لخککت 

د ا،می با ی  ش بسکه ا،ت. 
ُ
 بلنم که با حالت  
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ی یم زنم: با ک ره ای به  الوت ماهت   ه  ،تش، کی

 نه یه میلیار  یم ارز ا ک  م  م ماهی

 

ی را، را  بنمازد  مکعجب ن اهشکککان یم کنم س یم خواهم ماهکککت 

که  ر را بی مقممه باز یم کنم س  ،ککککتش تا مچ  ،کککککم با  یم 

 آیم. 

 

 533#پارت

 

 

 پایم را رسی گاز یم گذارد: 

 ک سلم کنا 

 

 لبخنم کو   یم زنم: 
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 ک صماتم خدره که... 

 

رککککت انکتکککاری،  د را اخم هکککایم  رهم یم رس  س  ر یکککش ح

د س از  ر  به  ی یم برد س متکم مچ  ،کککککککککککککککتش را گاز یم گت  پایت 

 خو ش یم لی م. 

 

ی را هنوز به حرکت ننماخکه اد که آن   ر را یم بنمد س ماهکککککککککت 

ی یم انماز .   ی  مر ، خو ش را جلوی ماهت 

 

ره زیا    ا،ککت که صککمای بلنم، ترمز گرفکنم  آنقمر هککمت کی

 را نا هنود. 

 

ی ن هبککان  مکعجککب بککه رس بککه رس خت   یم هکککککککککککککککود س هکککان حت 

سن یم آیم س به ،کت مر  یم رس .   ،اخککان از خرسچی بت 
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صکککککمای زنگ مدرایلم یم آیم؛ اما من انقمر مات مانم  اد که 

ی  هر لتظه منکظر پخش خون از کنار  ی  ،کککککککککککککتیش ماهکککککککککککککت 

 هسکما 

 

 مر  مو مجعککککم بککککا لوزخنککککمی ن ککککاهم یم کنککککم س این هکککککهآن 

 آرامشش مرا مکعجب یم کنم. 

 

با  کش ن هبان، آن ی  مر  را  رسن ماهکککککککککککککککینم یم گذارنم س 

ن ا  تر،یم  اد به کنار  ی   آن مر  آنقمر هرا،ان بو  که 

 ن هبان مماسد صمایم یم زنم. 

 

 ک خانم هایباا 

 

اما  ،ککککککت های یخ ز   اد  د را یم  رخانم تا ن اهش کنم؛ 

 را  ا،ت. با لرزش قط  نشمبی ای هک
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ی ن ست خانم هایبا... خون ریزیش  که. ن ران نباش.  ی ک  ت 

. منم تر،یمد   شکت  م بو ، سه خییل همیم ترمز گرفم 

 

 حالت صورتم شوض یم هو : 

 ک هکا هم با ما بیاییما 

 

 534#پارت

 

لنجر  ی  ن هبککککان  ا بکککککه جلو خم یم هکککککککککککککککو  س  ش را از 

 هاگر  به  اخل یم آسر : 

 

 یس  یکار کنمحک ،اخککونو پ

 

 مدرایلش را  ر یم آسر : 
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ی ا ن  یمد با ماهککککیجش  ی، هکت  ککککککککککککککککککک بذار زنگ بزنم اقای امت 

 رفت  اخل... 

 

ابرسهایم با  یم رس  س  ،کککککم را جلو یم برد تا مانعش بشککککود 

 که آن مو مجعم با صمای بلنم یم گدیم: 

 

ا حا  رفیقم بم .. ککک ،ه ،اشت یم خ ی ی به ی  زنگ بزنت  وایت 

 هکینجوری  ار  خون ازش یم ر . 

 

یم  رخم س به اس که  ،کککت های خون ماه اش را نشکککانم یم 

  هم، ن ا  یم کنم. 

 

  شم هایش را برایم گشا  یم کنم:  

 

کککک ا ن بمنش  اغه،  ر س نا فهکها  ش ا، ب  یم  باهه 

ح  چی
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ی یم  آسر :  ن هبان مدرایلش را پایت 

 

ی بیک ار،کان نز یش برس. می م کککککککککک هکا برس خانم هایبا... هکت 

 ی  بیا ا 

 

ی را، را  یم انمازد.    د را تکان یم  هم س با  س ِ ه ماهت 

 

از لیچ کو ه که خارج یم هود، صمای ناله ی مر ، حوا،م 

 را لرت یم کنم. از  رسن آیینه تکاهایش یم کنم. 

 

 ن اهم یم کنم.  مکوجه اد یم هو  س با لبخنم 

 

 ک رئ یس نقشم خو  بو ح
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 م هایم  رهم یم رس  س اس  ام  رسی صنمه یم ِنشینم: اخ

 

 ک آرسد برسن. خدرما 

 

 ،کم رسی فرمان یم لغز  س  ،ت انماز را با حوا  لرب  یم 

 گذرانم. 

 

 535#پارت

 

 

ی  س صنمه ر   مر ی که موهای مجعم  ار ، خو ش را از بت 

ی  یم کنم س رسی صنمه مدرایلم هاگر  یم ِنشینم س هکان حت 

 را از رسی  اهتی  بریم  ار : 

 

 ک به جای بیکار،کان، اینجا  س   د حر   اردا 
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 لب های به هم  سخکه اد را باز یم کنم: 

 ک چی هم ح

 

پایش را با  یم آسر  س رسی قسکککککککت نشککککککیکن گا  صککککککنمه یم 

سن یم کشم تا  کثیقی   گذار  س  ،ککا   اغذی ای از باکیس بت 

ی کنم. کنار ککوبی هایش را تک  ت 

 

 ک  ارس ماهر یم هنا   ی هح

 

گوش هایم فعا  یم هکککککککککککککو .  د با هکککککککککککککمت به ،ککککککککککککککتش یم 

  رخم: 

ح  ک چی

 

د ا،می  ش را جلو یم اسر : 
ُ
 مر  مو  

 

 ک هوهر شزیز خوهتیپ هکه چی تکومتا 
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 ،کککککککککککککککتش را رسی فرمککان یم گککذار  س مجبورد یم کنککم تککا سار  

 بشود. خیابان فر  

 

  اهم  که این ی  رس یا ت نکیا ح ک م ه  نمتا هوهر ،ابم

 

 تکابی نا خورد س مسکقیم به رس به رس ن ا  یم کنم. 

 

 آ   هانم را به آرایم قورت یم  هم: 

 

ح ی  ک چی یم خوایت 

 

  ،تش را رسی هانه اد یم گذار : 

 

 ک تا ن اد نامی که حر  نا زنم. 
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د ا،می 
ُ
 بلنم یم هو :  صمای خراهیم  مر  مو  

 

 کنهحک اخه 
ر
 رئ یس ن ات کنه،  ه جوری راننمب

 

 536#پارت

 

 

لب هایم را با زرانم تر یم کنم س راهنکا را لکیس یم کنم س یم 

ره ی متکا به  ی را به کنار  باشکککککککککککککککم که کی خواهم ماهکککککککککککککککت 

 صورتم یم زنم. 

 

آن قمر هککککککوکه یم هککککککود که صککککککورتم به ،کککککککت لنجر  ی با  

نم لتظه  شککککککم برخور   د با هککککککک شککککککه،  رفکه یم رس  س از 

هککایم را یم بنککمد کککه هکککان لتظککه، صکککککککککککککککککمای بوق کشکککککککککککککککککمار 
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مکککاهکککککککککککککککیمی ککککه از کنکککارد یم گکککذر ، فعکککا  ن هم یم  ار  س نا 

 گذار   ام   شم هایم را ببنمد. 

 

 ک تا بهت ن فکم گو  ا افه نخورا... 

 

 موقم  که  اغم امم  ا،ککککککت از 
ر
 د را تکابی یم  هم تا من 

 بتی .  د 

 

د س خما را هکککککککککککککککار یم کنم که این فرمان را  س   ،کککککککککککککککم  یم گت 

 جا  ،  س درفه ن ستا 

 

مقنعه اد رسی هکککانه هایم افکا   ا،کککت س شینش آفکابی رسی 

  د به پشت موهایم گت  کر   ا،ت. 

 

ی بهکون بمیح بسکمی ای، آبکیو  ایح ی  ک نا خوای  ت 

 ابرسیم با  یم رس : 
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ح  ک سا،ه چی

 

 خنم  با  یم گت  : نم  س  ش را با بلنم یم خ

 ک  ه قمر بامز  ای توا 

 

 مر  پشم   سرار    به جلو یم آسر : 

 

ککککککککک هوهرت  م مونم  بو ، خو هو بهکون بم . حیه که من 

هم ججیس گرا ن سککککککککککککککککم سگرنککه بککم تیاککه ای بو ا... بو شطرش 

 زس تر از خو ش یم اسمم. 

 

اتدران بار سار   مر   سرار   ،ککککککت رسی فرمان یم گذار  س این

 یم هدیم: 

 

 ک یم  سبی کجا،تح
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 537#پارت

 

 

سن باشم  پلیک یم زنم س یم خواهم  ،کم را از زیر  ،تش بت 

 که نا گذار  س فشاری به مچ  ،کم سار  یم کنم: 

 

ح هککککککککککککوهرت شو ککککککککککک ت  ؛ بح هنوز خوابی
ر
ککککککککککککککککککککککککککک یم خوای ب 

 کجا،تح

 

 صمای زنگ مدرایلم بلنم یم هو . 

 

کت   که ی تکا   هنوز به ،ککککککک ان شکککککککت هکککککککسکککککککت  ،ککککککککم را 

میانه ی فرمان نتی   اد که مچ  ،کم را یم کشم س مجبور یم 

 هود که فرمان را با یش  ،ت ن ه  ارد. 
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مچ  ،کم را آنقمر با قمرت فشار یم  هم که صورتم م اله 

 یم هو . 

 

ی آ د لر،یمد اسن مرتیاه ،و،و  کجا،تح  ک شت 

 

 فر،کا د: را شقب  ،کم را با  آسر د س با همت  ،ت اس 

ا   ک به من  ،ت نزن شو ی

 

ی  ار ، هککککککککانه اد به ،کککککککککت  ره  سد، که هککککککککمت ب شککککککککت  با کی

ی مر انه   مکوجه  ،کککککت ،کککککن ت 
ی خم یم هکککککو  سره آ،کککککابی پایت 

 اش یم هود. 

 

توانابی انجاد  اری نماهککککککککککککککککم س هر حرسی که یم ز د به مزاج 

 آن مر ی مو معجم خوش نا آمما 
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مکوجه ن ا  خکسککککککککککککککککانه اش زنم که  هان باز کر د تا حرسی ب

ی های  ،م  مکنفرد  همد س ،اوت را ترجیح  ا د. از  رگت 

 بو د. 

 

ی که بمنم را تتریش کنما  ی  از هوچی های  ،م  از هر ت 

 

ک نکیمسنم کجا،تا من بعم از اسممنش به ک ش، نمیممشا 

 به خما را،ت یم گم

 

ی آنقمر  م ا،کککککککککککککککت که هرک ککککککککککککککک از کنارد یم   شت ماهکککککککککککککککت 

یم ز  س یش فتش آبمار به نامو  یم  هم س ، بوس  گذهت

 یم رس ا 

 

 ک م ه هوهرت ن ستح تو از هوهرت ختی نماریح
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ی س مرت ش هیچ رقککککککککه بکککککککه  ن کککککککاهش یم کنم، ابرسهکککککککای تکت 

 موهای ژسلیم  ی رسغمی اش نا خور . 

 

 ک ما جما همیما 

 

 538#پارت

 

 

 مر  شقمی به میانه ی صتبکم یم آیم: 

 

 کر حک جمیح  را سلت  

 

مر  کنار  ،م  اد،  ،ت رسی صورت آن مر  یم گذار  س اس 

 را به شقب هو  یم  هم: 
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 ک ،اکت هو نفله.. 

 

صککککککککککمای بوق های مککم  پشککککککککککت  د انقمر رسی اشصککککککککککا  

سن یم بر  س یش  ی بت  ا،کککت که مر  پشکککت  ی،   از ماهکککت 

ی  ی حت  فتش نکککامو  خییل بکککم بکککه راننککم  یم  هکککم؛ امکککا هکت 

ی ،کککککککککککککککفیم س  هر  ی یم اف ن اهم به آیینه کم با  یمن ماهکککککککککککککککت 

 آهنا، نفیس راحم  یم کشم. 

 

 راش ز ن های مارر س بوق هابی که ا امه  اهکککت، اشصکککا  

ر  یم کنکککم س مجبورد یم کننکککم تکککا سار  کو کککه ای 
ُ
 س مر  را خ

 بشود که هیچ آهناییم  با آن نمارد. 

 

 ک بزن بغل ببینم. 

 

  پلیک یم زنم س به آیینه ن ا  یم کنم. 
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 اد هککککککککککککککایم ماهکککککککککککککک
ر
ان از بی ارب ی ی را نا بینم س این مت  ی امت  ت 

 تقا  آخرین اهتباهم باهما 

 

ی را جلوی یش خرابه که ،ککککککککککککککککت  ی رش به خیابان  ماهکککککککککککککککت 

سصککل یم هککم، ن ه  اهکککم س اس  ،ککت رسی  نم  یم گذار  س 

  ام  به ،ککم یم  رخم: 

 

 ک خب ا ن ن اد بنماز... 

 

 ن اهش یم کنم.  هم س پل  هایم را رسی هم فشار یم 

 

 صورت مر انه اش هواهم جالمی نشانم یم  ا . 

 

جککای ر   ککاقوهکا س از هکککه بککمتر، بخیککه ای کککه از زیر گونکه تکا 

 انه اش ا امه  اهکککککککت، احککا   ر خطر بو نم را تصکککککککدیب 

 یم کر . 
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 ک هکار  ای ازش  اریح

 

رمان فشار یم  هم: 
َ
 ان شکان  ،کم را  سر ف

 

که باهاش ک ش رفت. خ   ی ه   ای  ککککککککککککککککککک فق  هکون هککککار 

 ای نمار ا 

 

 539#پارت

 

 

به جلو خم یم هککککککککککو  س مدرایلم را که  ر  ،ککککککککککت  ار  را میان 

  ،تش یم  رخانم: 
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ککککککککککککککککک اگه جماهیم، اسن  ،تبنمی که  ،تشه، جریانش  یهح 

ا،کککککم یه زن که از قضکککککا، هم ا،کککککم تو هسکککککت، پشکککککتش حکایک 

 هم . اتفاقیهح

 

کمی که  ا سی هکککککککیکا ت  اهککککککک ،کککککککتبنما هکان  ،کککککککتبنم  س،ککککککک

 برای تولمش بو . هنوز آن را از  ،تش  ر نیاسر   بو ح 

 

 ک از هی ی ختی نماردا 

 

 مدرایلم را رسی پاهایم یم انماز : 

 ک زنگ بزن به خانوا   اش... 

 

 ،ککککککت هایم را با ماث دو بی ای به ،کککککککت مدرایلم یم برد 

 س سار   انات هایم یم هود. 

 

   یم انمازد. س ن ابه هکار  ی پمر  ار  
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ح  ک زس  باش  ی ه.  اری ا،کخار  یم کمی

 

ی باهکککککککککم؛  ی ن ا  یم کنم، بلکه ختی امیمسارانه به آیینه ماهککککککککککت 

ی نماهککککککه ا،کککککت س  ی ،کککککفیم، ررظ به امت  اما ان ار آن ماهکککککت 

 اهتبا   یم  ادا 

 

ان شت  ،کم را مر   رسی آیاون تکا  یم گذارد که هکان 

ره ای به لنجر  یم  خور .  لتظه کی

 

  شم هایم گشا  یم هو  س  یکککک  تکا  را قط  یم کنم. 

ی نا کر .   لبخنم اس با آرام ر که  ار  حم  مرا مطکت 

 

ی یم  هم:   ه شه را پایت 

 

 ک  یه  ا اشح
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 540#پارت

 

با اهکککککککار  ی  شکککککککم هایش، یم فهکانم که قفل های  ر را باز 

 کنم. 

 

د یه  م  تر، میای یه جلو کککککککککککککککککککککک می م اقا یم خواد یه فرش رس بتی

 ک  بهم بمیح  ،کککککککت تنهاد. ا نم خلوته اینجا.. ک ککککککک رس 

 لیما نار د. لو   کاکون رس میمد... 

 

 س با هکان لبخنم، تراس  لنجا  را به ،کت مر  یم گت  : 

ی ن ست.   ک یه نفر  افیه. زیا  ،ن ت 

 

 مر  مو مجعمی  ا با  س ه به اس ن ا  یم کنم. 
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ن ن ا  یم انماز  س به آرایم ه ماز گوهکککککککککه ی صکککککککککورت مر  ب 

د.    شم هایش را یم بنم  تا آراد ب ت 

 

 تراس  لنجا    ی ر هم کنار آن ی  یم گذار : 

 

 ک خمابی صم تومن برای یه بلنم کر ن فرش خو  ن ستح

 

 ،ککت مر  که رسی  ،ککک ت   یم رس ، مر  پشککت  ی زس تر 

  ر را باز یم کنم: 

د رئ یس...   ک من مت 

 

د که بی با  شکککککم هایم ز یم هکککککو  س یم خواهم جلدیش را ب ت 

مقممه  ر جلو هم باز یم هکککککککککککککو  س با  یمن پاهکککککککککککککا س ن هبان، 

 نفسم را با فوت رها یم کنم. 
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سن یم  آن  س مر  لیا   یم هککککونم س یا شککککان با  اقوبی که بت 

،انم.   آسر ، یم خواهم بقیه را بت 

 

یمح  ک اسممیم این زنو بتی

 

   یم کنم: اهار با نوی  اقو به من 

 

 ک  اریش نماهکم. میخوا،کم  س لود حر  حسا  بزنیم. 

 

ی قمیم به جلو یم رس  س قفل فرمان را به  ،ت  ی رش  امت 

 یم  هم: 

 

 ک با ک  که نا هنا ،  ه حر  حسابی  اری مرتیاهح

 

 541#پارت
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خو د را به گوهککه ترین قسکککم  که آن  س مر   سر ا،ککت، یم 

سن یم آسرد تا به پل یس زنگ بزنم که ا بت  ر،کککککککککککککککانم س مدرایلم ر 

سع بکه فرار یم کننکم س از هکککان خرابکه سار  خیکابان  آن  س،  ر

 یم هونم. 

 

ی  پاها س  ن هبان به ،کت خیابان یم  سنم س این میان، ماهت 

ی سار  کو ه یم هککو  س با  یمِن هککاهان، تعجب یم کنم  امت 

 س تکا  با پل یس را لغو یم کنم. 

 

 ک ب بو نح

 

 رخم س به اس که قفل فرمان را رسی هکککککککککککککککانه اش انماخکه یم 

 ا،ت، ن ا  یم کنم: 
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 ک نا  سنم. زیا  مهم ن ست... 

 

ی  هاهان خو ش را  سان  سان به کنارد یم ر،انم س با گذاهت 

 ،کککتش رسی هکککانه اد، مجبورد یم کنم تا به ،ککککتش ب رخم 

ی نمهم.   ای به امت 
 س جوا  دو بی

 

ح آ، ب نز ن   کهحبهت  ک خوبی

 

 با  قت به  ،ت ها س هککم ن ا  یم کنم: 

ی نهح  ک  اقو  اهت 

 

 ،ککککککککککککککتش را رسی مانکدیم یم گذار  س  ا آن را کنار یم زنم تا 

ی به لهلدیم  اهکه باهم:    یم بهت 

 

 ک خمارسهار.... 
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 به صورتم ز  یم زنم: 

 ک راج  به لرسنم  ای مزاحم همنح

 

ر یم کنم س به 
َ
نار گوهکککککککککککککش، جوا  یم آرایم کلبم را با زرانم ت

  هم: 

 

 ک اسمم  بو ن  اش  ارس... 

 

ی بکککا هککککان قفکککل فرمکککان بکککه  اخم هکککایش  رهم یم رس  س امت 

ی رسهن مانم ، قمد بریم  ار .   ،کت ماهت 

 

 542#پارت

 

ح ی  ک چی گفت 
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  ،تش را از رسی هانه اد بریم  ارد: 

 

کککککککککککککککککککک فق  مماد یم لر،ککککیمن؛  ارس کجا،ککککتح هکککککار  ای ازش 

 ..  ارد . 

 

 ،کم را یم گت   س به قرمزی رسی آن ن ا  یم کنم، مقنعه مچ 

ره فمی تر را نبینم؛ اما آنقمر  اد را رسی گونه اد یم کشم تا کی

زرنگ ا،ککککککککککککت که مکوجه اد یم هککککککککککککو  س  یکککک  مقنعه اد را از 

ی  انه اد، صکککککککککککککککورتم را  قیم ن ا  یم   د بریم  ار  س با گرفت 

 کنم: 

 

 ک  ار اسن لوفیوزا،تح

 

ا رسی هم فشار یم  هم س  ،تش را از رسی  انه لب هایم ر 

ی یم انمازد:   اد پایت 
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ی ن ست...  ی  ک خدرم بابا...  ت 

 

 با پشت  ،تش رسی زخم ،ط  را لکیس یم کنم: 

 

 ک ب  ر  ان شت   ،تش  اهکه که اینطور زخکیت کر  ... 

 

ی بر رسی خو مان یم هکککککککککود س با  مکوجه ی ن اِ  خت   ی امت 

د، مچ  کا  
د. بککه رسی خو ش نا کر ِن َ َ  ن ککاهش را یم گت 

 اسر  س هک نان تکاهایکان یم کنم. 

 

ی سرس ی لن رهککم،  ا  رس نمیمد،  ،ککتیکم  کککککککککککککککککک ماهککینم هکت 

ی  افکا   اخلش، فار کنم جلدرنمیشم نابو  . تو با اقای امت 

د این ادرا  یم  رخم،  برس بیکار،کککککککان، من با ماهککککککینت مت 

د   ارهو این بنم  خماها  ن. رد بتی
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یم  رخم س با اهکککار  ی  ،کککتش، از اس یم خواهم تا نز یککان 

 بیایم. 

 

پاها هکرا  ن هبان، نفیس زنان سار  کو ه یم هونم س با تکان 

  ا ن  هان، ختی ایناه گکشان کر   انم را یم  هنم. 

 

ی، لییل رس یه   بتی بیکار،کککککککککککان، بعم باهات  کککککککککککککککککککککککککک آقای امت 

د تا   ی... باهم بریم   نت  تکا  یم گت 

 

 543#پارت

 

  ،ت رسی بازسیش یم گذارد: 

 ک  راح

 

  رحاه که پاها س ن هبان ن ا  یم کنم، جوابم را یم  هم: 
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ی. بایم  ککککک  را نمار ا ما برای گم همِن  ارس لرسنم   اریم   نت 

 بریم این جریانو ب یم. 

 

ی یم هککککککککککککککود. هککککککککککککککاهان به ،کککککککککککککککت  مکوجه ن ا  مکعجِب امت 

  س یم خواهم تا هکراهش هونم. ماهینم یم رس  س از آن 

 

 کو ه را  سر یم زنم س با بوس  از کنارمان یم گذر . 

 

میککان کو که یم ایسککککککککککککککککم س فرهککا ی کککه حککا   ر ذهنم  سرکار  

ی را به  ،ت آسر   ا،ت، تو یح یم خواهم.   جای ا  امت 

 

 تو ی  که هیچ رقکه به اس مرتب  ن ستا 

 

ح تیاکککککککککککککککک براد لیاد ته ی یم فر،م  ه یم نمازی، کنایه یم میم آمت 

زبی که من زن رسیاهات ن سککککککککککککککککم، زن رسیاهات  نم ،کککککککککککککککا  

 ل ش سلت کر ا 
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 گوهه  شم ن اهش یم کنم س اس ا امه یم  هم: 

 

 ک من بهت هیچ ش قه ای نمارد، لطفا منو تعقیب نانا 

 

ی یم آسر :   مدرایلش را پایت 

 

اسن فسککککککا  خونه  ر ککککککککککککککککککککک تعقیبح تعقیب نانم که یهو   از 

 حبیاری

 

 قمد به قمد نز یکم یم هو : 

ی، بلکه  ارت سرس  به شکارت رس  ککک که بری با اسن با ی ارِ  بتی

 بهت بمنح

 

  ر،ت رس به رسیم یم ایسکم. به کفش هایش ز  ز   اد. 
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ب شکککت  هکککبیه نیم بوت های خییل کوتا  ا،کککت که هیچ بنمی 

 س زیمی نمار . 

 

 544#پارت

 

 

یم بر  س با ماث   رسن جیب هکککککککککککلوار کرد رن ش ،کککککککککککتش را 

دو بی ای که باشث با  آممِن  د یم هککککککککککککو ،  ارت قرمزی 

، تش   که ی 
ر
ی با   ف  جلوی پایم لرت یم کنم س هکان حت 

 کت آبی رن ش را باز یم کنم. 

 

ی  که یم خوایا 
ی  ک بر ار... هکون  ت 
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ا،ت  به  ارت  شم یم  سزد. آرد د بی که نکابی از شکارت

م  یم هککککککککم س نوهکککککککککه ی ان ل  کککککککک که به  ر میانه ی  ارت  ی

 خوبی نا توانسکم،  لکات را ببینم. 

 

 ک بر ار س با اسن... 

 

  ،تش را با  یم آسر  س با لوزخنمی ا امه یم  هم: 

 

کککککککککککککککککککککک با اسن قررابی که گرفم  زیر با  س لرت، خو تو بنماز توی 

  ا ا 

 

    زرانم را  ر  هانم یم  رخانم س  ر  
ی  گونه اد را بسکککککککککککت 

ر
  کرن 

  شم هایم، الکیاد یم  هم. 

 

، هکان شسل بی ار  بو ....   منظورش از آن قررابی
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 به  ،ت هایش خت   یم هود. 

سن باشککم. این  ،ککیع  ار  تا  ،ککبکنِم مهر   ار را از  ،ککتش بت 

  ارها را یم فهکیمد. 

 

شصکککمی ا،کککت س ،کککیع  ار  تا با حر  ز ن قضکککیه را حل کنم؛ 

به  امن آن  ،کککتبنمی یم  سقم  زسرش نا ر،کککیم،  ،کککتاما 

 هو  که مهر  هابی هبیه به تسبیح  ار . 

 

 ...  ک ایناه  س،ت نمارد توی  اراد  خالت کمی

 

 به میانه ی حرفم یم لر  س مسکقیم مقابل صورتم یم ایسکم: 

 ک منو ن ا   خت  ... 

 

ا تکاد  د را با  یم آسرد. فاصله بسیار  ِککان اجاز  یم  ا  ت

 مرتب هم  ا،ت را بشکاردا  ریشه های ریش های
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 ...
ر
 ک تو قشن 

 

 545#پارت

 

 

  د را  ا به را،ت کا یم کنم س ابرسیم با  یم رس : 

 

 ک  س،ت  ارد ببو،کت... 

 

 د بی ارا    ا شقککب یم رس  س اس بککا لبخنککمش، کفرد را  ر 

 میاسر . 

 

خو  بو نت ککککککککککککککککککککککککککک  س،ککککککککککککت  ارد یش قمیم من را  بری تا از 

ی هما   مطکت 
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 ای که زخم  اهت، ن ا  یم کنم:  به گونه

 

کککککککککککک  س،ت  ارد،  ،ت اسبی که حم  برای نوازش به صورتت 

نم... 
ُ
  ،ت یم زنه رس ِبشا

 

ی یم آسر :    ا  ش را پایت 

 

ا راج  به تو رس  س،ت  ارد،  خالککم جز ی   ی ک من خییل  ت 

ابی که  س،تش  اردا یم توبی  اریش کمی لییلح بلمیح 
ی از  ت 

 ِقلم  ار ح 

 

 نفسم را با فوت رها یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککککککککک منم راج  به تو، بی خیالم فرها . قلم  ار ح بلمی  اری 

 که بی خیالت نشمح
 کمی
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 .. لبخنم یم زنم. دو بی س کشمار. 

 

کککککککککک یه بنم براد لیامش ز ی که  ی ه جلوی  ر خونم نبینکت، 

 نیاد،  ی ه حوا،کککککککککم بیِ تو نباهکککککککککه. یه بنم ها... یه 
 ی ه  فت 

، رسی مخت هسکککککککککککککم، بنم زیا   بی خیالم ن سککککککککککککم 
 ا این یعمی

ا   بی خیالم ن سم   خت 
 رسی رسانت هسکم... این یعمی

 

 ام  ن ذهککککه اد که توج  به حرفش نا کنم س از کنارش،  

مچ  ،ککککککککککککککککم را لکیس یم کنکککم. بکککا احکیکککاط آن را یم گت   س بکککه 

 کبو ی  کرنگ  سر  آن، ن ا  یم کنم. 

 

تا  سر  مچ  ،کککککککم را  ررر یم مسککککککت  ان شککککککت اهککککککار  اش،  سر 

گت   س من هیچ ت  ر برای فرار نا کنم. هرجا هم برسد، اس 

تا  ار خو ش  سرار  مرا یم کشم، با  س  ،تش مرا یم  سبم 

 را بانم. 

 

 ک  ر   ار ح
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 546#پارت

 

ان شککککت هککککسککککتش را به کنار  ی مچ  ،کککککم یم بر  س با فشککککار 

را رها یم کنم س به   ا که یم  هم، صمایم  ر یم آیم.  ،کم

ی یم رس .   ،کت ماهت 

 

 ماهیجش.... 

ی مکعلم به شایط ا،ت، اص  ،خت  تشخیص ایناه ماهت 

 ن ست. 

 

یم  به  اهککککتی  که با شرهککککیا شایس های کو ش بزرا  سکککککب 

گرفکه ا،کککککت س حم  یم توانسککککککم یش  ،کککککت لبا  شرهکککککیا را 

  ر صنمه شقب ببینم. 

 

  به من یم گفت،  س،ت  ار  نز یکم باهمح
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 س از آن ،کت هم به شایط اینقمر شکیم نز یش ا،تح 

 

اص  به من رر  نمار  که پ ش آنقمر خاله اش را  س،ت  

 را....   ار ا خواهر ما رش آتنا 

 

هککککککیکا ،ککککککیع  اهککککککت که هردور هککککککم  ا،ککککککت، هککککککب را کنارد 

ش نرس  تا از ل ش خانوا   ی هککوهرش  ب ذرانم س  اش  خت 

 بیاسر ا 

 

ما سابسکه نازان ا،ت س هب ها بمسن اس، یم  انسکم اس همی

 شکرا خوا  خوش  اهکه باهم. 

 

با هککاهان صککتبت کر د تا  نبا  اس بیایم س کشککان کشککان هم 

 ا،ت، اس را بتی . هم  
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مانمنش  ر اینجا،  ک  نا کر . بایم امشککککککککککب  ی به  فت  

 یم ز د تا اس اع  ارهایم را ،امان بمهم. 

 

  هکککککککککایعات  ر    لیم  فت  را از پاهکککککککککا قرض
َ گرفکه بو د تا از  ر

هکککککککککککب ها خ   باهکککککککککککم. یم  انسککککککککککککم این رفکارها، بازار  اش 

 نککمان هکککککککککککککککان  حر  هککا را    نخواهککم کر ؛ امککا  ر جوا 

  ا ن، خییل  ،ت س پا  لفم  بو د. 

 

مینککا هم اکار  اهککککککککککککککککت تککا اس هم بیککایکم؛ امککا بککا یککش تکککا  از 

ی ایناه فر ا صککککککبح امکتان مها  ار ، از  ما رش س ختی گرفت 

 آممن منعش کر د. 

 

 ر را یم بنمد س به ،اشت ن ا  یم کنم.  س نصه هب بو  س 

  ر خانه اد حکم فرما هم 
ر
 بو .  ،اوت  کرن 

 

ی هکککککککککککککککیکا ان ار خانه اد  ام  خاه ا،کککککککککککککککت...مثل تکاد   با رفت 

رسزهابی که تنها هسککککککککککککم، مثل تکاد رسزهابی که لدچ ا،کککککککککککت، 
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. برخور  قطراِت آِ  هککککت   حم  صککککمای ،ککککاشت هم نا آمم 

ی ،اوت خانه،  ظرفشوبی بر ،ینش، تنها صمای ست که بت 

 تارار یم هم. 

 

 547#پارت

 

 

 لبا،ککشککوبی یم انمازد مانکوی  رسی هککم  اد را 
ی  رسن ماهککت 

س هکککان میککان تلدیزیون را، رسهکککککککککککککککن یم کنم تککا از این هککه بی 

، خ   هود.   صمابی

 

س آِ  جک  هککم  ظر  های هککاد را با حوصککله آ  یم کشککم 

بر ،کککککطح ،کککککینش را با  ،کککککککا  خشکککککش یم کنم.  ،کککککککا  را 

 هم  ر کنار لبا  هایم لرت یم کنم. 
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ر   نککککان هککککای رسی الن را 
ُ
ی بککککه خ جک  یم کنم س هکککککان حت 

 موزیش سیمئو، ن ا  کوتا  یم انمازد. 

 

 لبخنمد بابت  لکاب  ،ت که یم هنود. ان ار که من باهما 

 

من باهکککما  کرنگ هکککمِن لبخنمد را حم  ان ار که ساقعا من س 

 حیس یم کر د. 

 

Oh, I hope you’re happy, but not like how you 

were with me 

   با ر ، سه نه اسنجوری که با من بو یامیمسارد خوهتا

 

So find someone great but don’t find no one 

better 

از من  اهککککککککککککککککا  نمار  برس ی  رس لیما کن اما ،کککککککککککککککیع کن بهت  

 نباهه
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 ،ککککم را رسی صکککورتم یم گذارد س به رگه های  کرنگ ،کککنِگ 

لن  شم یم  سزد. 
ُ
 ا

 

ی از سجککککو  اس  ر  ی هککککیککککچ خککککتی
تککککهککککران نککککککککما ، حککککم   کککک نککککت 

امیککمسارمککان هم نار . من بککه یککش امیککمساری از ،ککککککککککککککککککت تو، 

 احکیاج  اهکما 

 

 احکیاجم به هکان بو ِن نصفه نیکه را هی ایس نا فهکیما 

 

Remember when I believed you meant it 

when you said it first to me? 

ی بار اسنو به من گفم  فار کر د جمی ایح  یا ته سقم  اسلت 

 

 548#پارت
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And now I’m pickin’ her apart 

 سه من ا ن  ارد اسنو از هم جما میانم

 

 شکککم هایم را یم بنمد س ،کککیع یم کنم با ما،کککاژ  ا ِن ل شکککابی 

 از  ر د را  م کنم.  اد  ا

 

صکککککککورتم یم ،کککککککوخت. تکاد آن زخم های کو ش که حم  به 

  شم های تو، هایم نیایم؛ اما مرا یم ،وزانم... 

 

ن شکککککککت هکککککککسکککککککت  ،ککککککککم را رسی گونه اد یم کشکککککککم تا ر  جا ا

د.  ی بتی  مانم  ی آن یش قطر  اهش را زس تر از بت 

 

So find someone great but don′t find no one 

better 
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اهککککککککککککککککا  نمار  برس ی  رس لیما کن اما ،کککککککککککککککیع کن بهت  از من 

 نباهه

 

I hope you’re happy, I wish you all the best, 

really 

ینا رس آرزس میانم ، جما برات بهت   امیمسارد خوهتا  با ر

 

مسککت   شککم هایم  ر جابی ،ککت نز یش تلوزیون س آن شایس 

 کذابی رسز شرس،یکان. 

 

   خوا،که بو . من یم خنمد  ون شکا

 

تو یم خنمی  ون توانسکککککککککه ای قبل شرس،ککککککککیکان، ا،کککککککککو یو 

 مسکقل خو ت را را  بنمازی. 
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ا از برایم حر  هککا  ز ی... از پککاقککمد خدرم بککه زنککمگیککت گفم 

ر  ان شکانم بر رسی ل شکابی ات که   ر  آن رسزت را خییل 

  کت  کر   بو . 

 

 س،ککککککککککتت  رسش هایکان... حر  هایکان... هکان  نم خ " 

  ارد" ها، به یا آسری تو، متکاجنما 

 

من که خییل سقت ا،کککککککت، نیازد به تو را خ صکککککککه کر   اد  ر 

   بِم کو  انه ی گذهکه اتا هکان  ،ت خ

 

،ککککانم را ن ه  اهککککه اد تا   ه احکقانه نامه های  سر  ی  بت 

 ، ککککککک آینم  ای که تو،  س،ککککککککتش نماهککککککککم  به  خت  یا اصکککککککک  پ ک

 نشان بمهما 

 

 549#پارت
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یم گفم   س،کککککت  اری،  ر خانه که باز هکککککم، ی  گوله هکککککو  

  ر آغوهت س نازهای مرا  اهکه باهم؛ اما من نباهما 

 

And I thought my heart was attached 

 س من فار میار د قلبم جما هم 

For all the sunlight of our past 

 از تکاد نورهای آفکاِ  گذهککون

 

گذهککککککت، اما از هکه مهم تر هککککککان   گفکمی های زیا ی بینکان

 آن  س،ت  اهتنت بو  که آن هم گذهت... 

 

ی یم  ا  که اصککککک  این   ی به قو  ما رد،  له اد بوی قرمه ،کککککتی

 کر د؛ اما نا  انم که زنککککککککمگکککککککک  کر ن با 
ر
 نم،ا  با تو زنمب

 تو شجب لذب   ار ا 
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ی شککککا   اس، هیچ سقکککت جکککای من نبو  ککککه بکککمانکککم ی   سررت 

اهکککککککککککککمی اش را کناری لرت کنم تا تو را  س  ،ککککککککککککم   س،ککککککککککککت  

 ببو،م، یعمی  ها 

 

  نصکککفه هکککب بیمار هکککمنش از    ش کر نم برای که اصککک

 نفیس  خییل خفیفم،  ه مفهویم  ار ا 
ر
 تن 

 

یقه ی لبا،کککم را به صکککورتم یم ر،کککانم تا قبل  یمن خو د  ر 

 آیینه، از  ،ت اهش هایم خ   هود. 

 

گریککه یم کنم. قو  قوی بو ن   جککالککب ن سکککککککککککککککککت کککه برای تو،

، به خادر  س،ت  ا   اد س اص  به خادر تو، گریه نا کنم

یز هم  اد، اهش یم ریزد.  ی تا َ  لتی   اهت 

 

ی حیه ا،ت که رسی  ،کم  حیه ا،ت. این  س،ت  اهت 

 بکانم س نبا ر که  ر جیبت ب ذاری تا ُلَزش را بم . 
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کان شایس نبو ِن تو هم، حیه ا،ککککککت.    خوهککککککم کن به ه

های تاپ هککلوارب که تا به تا ا،ککت س صککورت خوا  آلو  تا 

ح بیمار بو بی که بخادر شایس های شرس ، زسج لنا صککککککککککب

 های  منکظر ا،ت.... 

 

 550#پارت

 

 

اگر برگر د شقب،  سرار  تو را انکخا  یم کنم، هی ایس به 

 انماز  ی تو  ر گذهکه اد، زیبا ن ست. 

 

ی، بککک   جوش آمکککمِن کت 
ی اشکککث  رخیکککمِن  د بکککه صککککککککککککککککککمای تت 

 ،کت شقب یم هو . 
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ز میاِن لب هایم به  اخل یم پلیک یم زنم س آخرین قطر  را ا

 برد س قورتش یم  هم. 

 

هککککککککککککلوار خانه اد را شوض نا کنم. زیا  نشککککککککککککان نا  هم که 

 برای خانه ا،ت. 

 

کیفم را هکرا  لپ تا  بریم  ارد س به ،ککککککککککخم  با کا هککککککککککمن 

 ز این نقطه کور، خاموش یم کنم. های بسیار، تلوزیون را ا

 

د خانه  ر تاری   ،ککککککککت رسی  لیمهای  مپ یم گذارد س تکا

فرس یم بر .  مکککِپ بکککا ی الن ککککه نور  کرنکککگ آبی  ار ،  ا 

 فضا را، رسهن ن ه  اهکه ا،ت. 

 

ی را از   ر کو ککه را بککاز یم کنم س هکککان میککاِن ریکوت مککاهکککککککککککککککت 

سن یم کشم که صمابی   را یم هنود.  جیِب کنار کیفم بت 
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 ک ، دا 

 

ا   امل به صورت آن  فر   اهکه به ،خم  یم  رخم تا ا ر

 باهم. نا توانسکم  ر،ت حسابی تشخیصش بمهم. 

 

ی یم آسر  س خو ش را از  رخت جما یم کنم:    ش را پایت 

ح  ک خوبی

 

پلککک  یم زنم. بکککه  نبکککا  کو کککش ترین نقطکککه نور هسککککککککککککککککم تکککا 

ی   ی نبو ... بکوانم اس را ببینم؛ اما هیچ  ت 

 

کککککککککککککککککک ا ن از زنم  بو نم خوهککتاه یا خوهککت نکیا  که اسممد 

 ینجاا ا

 

قکککمیم بعکککم را بریم  ار  س مجبورد یم کنکککم تکککا  لیکککم را از  رسن 

 قفل  ر بیارد س سار  سرس ی خانه هود. 
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  ر خانه را یم بنم  س اخم های من  رهم یم رس . 

  س اد ح یس: 

 551#پارت

 

 

ی  اهککککککککککککه   ،ککککککککککککم را به  لیم یم ر،کککککککککککانم تا بکوانم نور ب شکککککککککککت 

 مپ ها، مکوجه  باهککککم؛ اما با لکیس  لیمها س رسهککککن نشککککمِن 

ی  مپ ها یم هود.   ،وخت 

 

  ر،ت رس به رسیم ایسکا   ا،ت. 

 

 یم توانسکم حم  بمسن حر  ز ن، حسش کنم. 

 

ی را  هککککککککککککبیه کسککککککککککککابی که بینابی نمار ، با  ،ککککککککککککت هایم هکه  ت 

 قمر آهنا ا،ت... لکیس کنم س بو باشم که بفهکم،  ه 
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صککمای قمد هایش را یم هککنود، به ،کککت  ر اصککیل خانه یم 

 رس . یم خواهم زس تر مرا ببینم یا  ار  ی ری  ار ح

 

 ر خککانککه را بککاز یم کنککم س نور  کرنککگ آبی رنککگ را یم بینم کککه 

 هیچ  ک  به  شم هایم نا کر . از جایم تکان نخور   اد. 

 

س بککککه سرس ی خت   اد تکککا اس  فق   ا پککککاهککککایم را یم  رخککککانم

  اش  مپ ها برس . 

 

ح  ک نبو نم    هم میانه یا خما ا ی 

 

  ارد. پاهایم را یم کشم س به جلو قمد بریم 

 

ی  از  مپ های نز یش  و  لبا  رسهن یم هو  س اس از 

 کنار  ی  ر تکاهایم یم کنم. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1729 of 2449 

 

 ک بیا  اخل، خونه خو تها 

 

 بی رنگ صکککککککککککککککورتم  ام  بی حالت س خنم  
ر
با یش مات مانمب

ا،کککککت. که هم، هکککککبیه کسکککککابی هسککککککم که فشکککککارهککککان افکا   س 

ی برایشان مهم ن س ی  تا هم، هبیه آ د هابی که هیچ  ت 

 

 ،کککککککککککککککتش را بکککه ،کککککککککککککککککم یم گت   س بکککا ن کککا  بکککه کفش هکککای 

خو ش، لبخنم یم زنم س قورت  ا ن بغضم به  شم هایش 

 یم آیم که به صورتم ن ا  یم کنم: 

 

  یل جات های من  ،ت ز ن که... ک به خوه

 

با پشکککککککککت ان شکککککککککت اهکککککککککار  اش، زخم  کرنگ رسی گونه اد را 

 لکیس یم کنم: 
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ینها ک اما هنوز نشاسکمی س خوه ل  ت 

 

 552#پارت

 

 

 لبخنم... 

ی  کرنگ ی  از گونه هایش...   گو  رفت 

 

 آن تکککه ریش  بکککه هم ریخککککه ای ککککه بکککا موهکککای بلنکککمش،  
حم 

 ر امشب یم کشت. هکاهنگ ا،ت، مرا به قط   

 

ی یم آسر  تککا بکوانککم حوا،کککککککککککککککم را از رسی گر نش   ش را پککایت 

 لرت کنم. 

 

ان کککککار یم خواهم بکککککا  یکککککمن تکودش از ساقیع بو ن س خو ش 

ی هود.   بو ن مطکت 
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 ،ککت  ی رش را به زیر گر نم ُبر  س با کشککیمِن من به ،کککت 

خو ش، بو،کککککککککککککککه ای از لب هایم گرفت س حم  ن ذاهکککککککککککککککت؛ 

 اد را قورت بمهم. بغن خفه هم  

 

 اص  برایش هکرا  نار نم، مهم نبو . 

 

 شکککککککککککم هایم باز س پل  های اس رسی هم افکا   ا،کککککککککککت برای 

 بو،یمن ممی که حم  باسر بو نش را قبو  نار   اد. 

 

ان شککت هککسککت  ،ککتش را پشککت گوش هایم یم کشککم س لب 

 هایش را نز یش گوهوار  هایم ن ه یم  ار : 

 

ی قمر خو خکککککککککککککککککککککککککک س،کککککککککککعت معذرت خوا   واهانه س من هکت 

 ب شعورانه ،ت... 
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 بیمی اش را رسی زخم هایم یم کشم: 

 

ی تو، خییل بم  لییل. حیقی  ... نماهت  ... تو، حیقی
ر
ک تو، قشن 

 نماهکه باهکت... 

 

ل شککککککککککابی اش را رسی هککککککککککانه اد یم گذار  س یم خواهم  ،ککککککککککت 

هایم را ب ت   که مان  یم هود س اس به رسی خو ش نا آسر  

 . َپیس ز   هم  ا،ت که

 

 ،کککککککککککت رسی هکککککککککککانه اش یم گذارد س مجبورش یم کنم تا  ا 

  سر هو . 

 

 به  شم هایم ن ا  یم کنم: 

 ک گریه کر یح

 

 اخم یم کنم س اس با لبخنم جوا  یم  هم: 
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،  شات رسهن تر م شه. ا ن  شات یه  م  کککککککککککککککک گریه یم کمی

ی زیکوبی م شه.   دو،یه که  ار  ،تی

 

 553#پارت

 

 

 نم. پل  یم ز 

 خسکه ا،ت... 

  شم هایش به زسر باز مانم . 

 

گو ی  کرنگ زیر  شککککککم هایش س زخم شکیم با ی ل شککککککابی 

 اش، هکه هان به من یم فهکانم که ،خت گذهکه ا،ت... 
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ی   ،ککککککت رسی جا کف ککککککر یم گذار  س با تایه به آن، رسی زمت 

یم ِنشکککککککککککککککینکککم. ی  از پکککاهکککایش را  راز یم کنکککم س  ی ری جک  

 ا،ت. 

 

 ا،ت. انرژی نمار ... رفکه سا 

 

ی ببینم  یکارا کر ی توی نبو نما   ک بشت 

 

 بایم  اری یم کر د جز غصه تو را خور نح 

 

 تو،  ه  ارها کر   ای... کو  کنم  ای یا حالت بم ا،ت... 

 

 ک زهت ن ست، نصفه همی اسممد خونه ی یه زِن مطلقهح

 

 به  ر پشت  د تایه یم  هم: 
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ح  ک اینجا  یکار یم کمی

 

 ی  از  ،ت هایش را رسی پای جک  هم  اش یم گذار : 

 

 ک اسممد ببو،کت بلکه یه  م بهت  هم. 

 

  ش را با  یم گت   س به ن اِ  دلبکارانه اد لبخنم یم زنم. 

 

 این کش آممن های بی معمی لب هایش یعمی  هح  

 

این که مماد  ا  گونه اش را نشکککککانم بمهم،  ه  ر ی را  سا 

 یم کر  مر ح

 

 زیر لولیور نارن ی لوهککیم  ا،ککت س هکان 
ر
ت ،ککفیم رن  کر ت  ک

 را به گر ن  ار . 
ر
 گر نبنم هک ش 
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  آبی رنگ.... ترکیب 
ی  های فاق بلنم مش  س هلوار جت 

ککابی

 رنگ هابی که اص   س،ت نمار . 

 

 ک  لکم برات تنگ هم  بو ... 

 

 554#پارت

 

 

 

  ،ت به ،ینه تکاهایش یم کنم: 

 چی بشهح ک اسممی اینجا که

 

ی تکککککا بکککککا ، ن کککککاهم یم کنکککککم. دوری ککککککه یم فهکم، یم  از پکککککایت 

خواهم تشککککککککککخیص بمهم  ه لوهکککککککککیم  اد س از ظاهرد بفهکم 

 این تایم از هب کجا یم رسد. 
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 ک هایمد یم خواد به گنجشش کو ولو ، د کنما 

 

  ،ت رسی  ر یم گذارد س به آرایم باز یم کنم: 

 ک ، د کر یح

 

 ز ا امه  ار : بان اهش تا  ر نیکه 

 ک آر  اما خییل جالب ازد مهکون نوازی نار ا 

 

از جا بلنم یم هکککککککککککککککو  س اس هم  ،کککککککککککککککت رسی  ر یم گذار  س با 

 فشار زیا ی آن را با همت یم بنم . 

 

 قمیم نز یکم یم هو :  

 

ا  یمد لییل که از تو بعیم ا  ی  ک یه  ی  ت 
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  سرار   ،ت به ،ینه یم هود: 

 ک ررظ هم بهت  ار ح

 

ش را کنار پایم به  یوار یم  سکککککککککککککککبانم س با ی  از  ،کککککککککککککککت ایپ

 هایش بازسیم را یم گت  : 

 

کککککککککککککککک رر   ار  شزیزد. هکه چی که ا،کت بهش سصله، به منم 

 ان ار سصلها 

 

 لوزخنمی یم زنم: 

 

  ارسح
ر
 ک اسممی  یو بهم ب 

 

  شک  یم زنم: 
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کککککککککککککککککککککککککککککک  سر  من یه خ  باش لییل. یه خ  قرمز که بفها من 

 کیما 

 

 555ت#پار 

 

 

  د را  ا شقب یم برد: 

 

 ک ب هسم  م هح

 

تکککش خنکککم  ی کوتکککاهش، یعمی کفریم کر   ای س هیچ از این 

 بتث خوهم نا آیم. 
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ککککککککککککککککککک من اسنم که از  ،ککککت میمد س یم تونم باز به  ،ککککت بیارد 

د لر تو هککککککککم ، ختی ما  من، برای منه 
َ
پیس به اسن آقابی که  

 رس بم ا 

 

 

 یم گذارد:  ه اشکه  ،کم را تخت ،ین

 

ککککککککککککککککککک بیس کن. معلود ن سککککت  ه غلظ یم کر ی تا ا ن، حا  

اسممی براد هککککککککا  س هککککککککونه ی  یو یم ک ککککککککر هککککککککوهر ،ککککککککابم 

 شزیزح

 

  انه اد را میان  ،تش یم گت   تا مسکقیم ن اهش کنم. 

 

ز  یم زنکککم بکککه  س  شکککککککککککککککم هکککابی ککککه تککککاد رگکککه هکککای  کرنکککگ 

نم؛ اما....   ب مر مش هایم  ر ت ش هستنم تا اس را نا یم  ت 
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 مرا یم بو،م. 

 

 یش بار نه... 

  سرار هم نه... 

 

بی مقممه س بی   یم، لب هایم را به نریم یم بو،ککککککککم س لکیس  

ان شککککککککککککککاِن  ،کککککککککککککم  که ب شکککککککککککککت  از ،کککککککککککککه ما  س انمی منکظر اس 

 هستنم، ساکج ر جز مشت همن نمارنم. 

 

قمرت  د را به کناری یم کشکککککککککککککککم تا بی خیالم هکککککککککککککککو ؛ اما با 

ی صکککککککورتم به ،ککککککککت خو ش یم کشکککککککم س از میان لب  ب شکککککککت 

هایم فق  یم توانم  س حرس  اس  ا،کککککککککککککش را نصککککککککککککفه نیکه 

 ب دیم. 

 

 اش، 
ر
 شککککککککککککم هایم را یم بنمد س اس که دبم شا ت هک شککککککککککک 

 ش را رسی هانه اد یم گذار  س با بو،ه کو   به  هانه 
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هم یم اد،  ر ش را به قلبم یم ر،کککککککانم. م ر بو،کککککککه،  ر  آسر 

 هو ح 

 

 

مشککت  ،ککت هایم را باز یم کنم س ان شککت اهککار  اش را که 

 ،کککککم یم کشککککم س ل شککککابی اش را به ل شککککابی اد یم  سککککبانم س 

 کنار  ی بیمی اد را به آرایم یم بو،م. 

 

مسککککککککککککککت  لب هایش را تا نقطه ی آخر لب هایم یم کشککککککککککککککم س  

  ر،ت مقابل لب هایم به حر  یم آیم: 

 

غل  ا ککککاسی کر د که نه  بو نت رس... ککککککککککککککککککک هکککککر د. نبو نم س ن

انش یم کنه نه یه ببخشکککککیم که حم  برای تو، مهم  بو،کککککه جتی

 نا تونه باهها 

 

 556#پارت
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 حرسی نا زنم. 

 

 کنم س این رس بککه رسی  هم قرار گرفکنکککان را 
نا توانم حرکم 

شجیککب  س،ککککککککککککککککت  ارد حم  بککه قیکککت قککمرب  کککه اس سار  یم 

 کنم... 

 

ن قیکم  یا خکت  ریش إنم بوی شطر ف بوی خوبی یم  هم. 

 قیکم  را نه... 

 

 س به هککککککککککککککمت قفل هککککککککککککککمن  ر 
ر
، بوی  رمانمب

ر
بوی خسککککککککککککککک 

 آغوش.... 

 

با  ،ککککککت آزا د هککککککانه اش را لکیس یم کنم س با بی حوا  ای 

که  ،کککککککککککککککت خو د ا،کککککککککککککککت، لب هایم را رسی لب هایش یم 
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گذارد س اس،ککککت که بی تکان خور ن بمنش، ،ککککیع  ار  تا لب 

 به یش  ی رد را از هم باز کنم.  سبیم  هم  های 

 

 

کوتا  میایم س با هکان بی حوا  که هککککککککککککمیما َلرِت اس هککککککککککککم  

ا،ککککککککت، لب هایش را به نریم یم بو،ککککککککم. یم بو،ککککککککم س مسککککککککت  

 بغن را مسمس  یم کنم... 

 

 

 انه اد را متکم تر یم گت   س لب با بی اد را میان لب هایش 

 کرش مککتمن     ،ککککککککککککککککت هککایم  سر  ر بر یم گت   س یم گککذار  تککا 

  نم لتظه آرامش هو . 

د. تو را اصککککککککککککککک   خیل ماجرا  کوتا  آمم  اد تا خو د آراد ب ت 

هم نانم، خو  لعنم  اد که از بخت بمد میل بو،ککککککککککککیمنت را 

  ار   ه کنمح

فشککککککاری به پلیورش یم آسرد س اس به قمری خو ش را به بمنم 

 بشکارد.  سبانم  ا،ت که یم توانسکم قطرات شرق را 
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ی شکیم مرا   شکککککم هایم را باز یم کنم س تکاهکککککا اس که این  نت 

 یم بو،م، ن رانم یم کنم. 

 

یم خواهم خو د را جما کنم. با موفقیت صکککککککککککورتم را کنار یم 

کشکککککم س اس  ش را کا یم کنم تا ن ذارد لب هایم به ،ککککککت 

 مخاله اس ب رخم. 

 

 ک مرا  ارس.... 

 

 که یم  س جفت مر م ن اهش یم کنم.  شم هایش... این 

ابی لب هایم، ن ران ا،ت...   لغز  میاِن حت 

 

 557#پارت
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ح  ک  ه مرگکه شو ی

 

 تکاهایش یم کنم. 

 بینکککککان، برای 
ر
یم خواهم زار بزنم برای این هکککککه آهکککککککککککککککفک 

 ،کککککککککککککت هابی که یم لرزیم س بمن هابی که  رحا  فرس  آممن 

 ا،ت. 

 

 ان شت هست  ،کم را نز یش گونه اش یم برد: 

 

 . نا خواد اینطوری ببینکتا ک تکومش کن.. 

 

د س با پشککت  ،کککم، گونه اش  آن قطر  اهککش کذابی را یم گت 

 را نوازش یم کنم: 

 

 ...  ک آرسد ب ت 
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 هاهان یش ،ککم س هیکا ،کت  ی رد. 

 

هر سهککککککککان دوری نشکککککککککسکککککککککه انم که ان ار منکظر حکله ای از 

 ،کت من هستنم. 

 

 فرار کنم س جوابی 
 به آن ها جوری که ان ار قرار ا،کککککککککککککککت، آبی

 پیس نمهم. 

 

نازان  ر،ت رس به رسیم رسی صنمه نشسکه ا،ت س بسکمی 

لیوابی را به  ل صککورتش مالیم  س مماد نم یم زنم که تشککنه س 

 گر،نه هسکم. 

 

 از قسکت گوهم  ران پایم یم گت  : ن شاوبی 

 

 ک  را زنگ نز یح ما که تاز  رفکه بو یم. خوا  هم نبو یم... 
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 ،ه اش یم  رخانم:  شم هایم را  ر  ا

 

 ک صتنه اش منا،ب هکا  ستا نبو ا  

 

ره ای به پایم یم زنم:   هاهان کی

 

 ک م ه  ه غلظ یم کر یمح ،ا  بو ح

 

 558#پارت

 

 

کنم س اس بی خیا ، ابرسبی با  یم انماز   پ  پ ن اهش یم  

 س  ا  ش را شقب یم بر  تا از نکابی  سرتر تکاهایم کنم: 
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نخوابیمی،  شکککاتم یه دورین که اگه کککککککککککککککککک  یشکککب که معلومه 

ا  سی  هم یم فهکم،    ن رسن اسن ب  ر
ر
 ن 

 

هککانه ای با  یم انمازد س  اغذهابی که رسی پایم قرار  ارنم را 

ی یم گذ  ارد: رسی مت 

 

ک الیک اسممین اینجا... نم پیس نکیمد. اگه گفککم که  یممش؛ 

 . ی   ر بیارمکون ناه ،وا  لی م کنت 
 یم خوا،کم از ن رابی

 

هاهان از جا بلنم یم هو  س با اهار  ای به هیکا، اس را هم از 

 جا بلنم یم کنم: 

 

  ی هح
ر
 ک نکی 

 

،  فت   ی  ،ککککش  ابرسیم را با  یم انمازد س با خم هکککمن رسی مت 

، آما   هود.  ی به  فت  ی یم کنم تا برای رفت   هایم را  ،ت  ت 
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ی نازان  ،کککککککِت هکککککککاهان را یم گت   تا به هکرا  اس برای هککککککک سکککککککت 

 صورتش به ،کت  ،تشوبی برسنم. 

 

هکککککککیکا از موقعیت ا،ککککککککفا   یم کنم س تکاد  اغذها را از میاِن 

  ،ت هایم،  نگ یم زنم. 

 

 یم زنم: با تعجب ن اهش یم کنم س اس لبخن
ر
 م بزرب

 

ککککککککککککککککک هک شه سقم   ارس یم بو،یمت، فرار یم کر ی از تو یح 

  ا نشا 

 

د؛  سه اس شقب تر یم  ،ککککککککککککککککت  راز یم کنم تا  اغذها را ب ت 

 رس  س با اخم های  رهم یم لر،م: 
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ی   ک ا د باش لییل... به انماز   اسی خانوا مون اذیت هست 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت بت 

 

 خما که هی ی بهم ن فت. فق  اسمم  یمنم س ایناه.... ک به 

 

 نز یش یم آیم: 

ح  ک س چی

 

 559#پارت

 

 

 ن ا  به  ر  ،تشوبی یم انمازد: 
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ی بهم اخطار  ا ، البکه که  رت  کککککککککککککککککککککککککککک یه  م بابت فرها  امت 

 گفتا 

 

  اغذها را  ر بغلم یم انماز : 

 ک یعمی به خادر اسن اسمم  بو  ح خو ش خو  بو  لییلح 

 مابی را،تش رس ب وها.. جای ش زخا نبو ح خ

 

   جایم یم ِنشینم س کوله اد را باز یم کنم: 

 

ز نظر جسکابی نه یش کککککککککککککک اس اع رسح ش جالب نبو  سگرنه ا

 کیلو  م کر   س نه زخا بو ا 

 

بعم از ت ش های بسیار را  شان کر د تا بی خیالم هونم س 

  اش  ار س بارهان برسنم. 

 

 امشب بایم جابی یم رفکم. 
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نا توانسککککم خییل  ر خانه ای که نز یش شکارت گرفکه اد، 

 بکانم. 

 

 نماهکککککککت. مخصکککککککوصکککککککا برای
ر
من س  فضکککککککای جالمی برای زنمب

 شسل که تنها  خت  های مجر  آن کو ه بو یما 

 

برای شسل لیاد ز د که هب حککا بایم به آنجا برسیم س برای 

 منا،می باهم. خو ش فار لبا  

 

لیامش های پشت هِم فرها  را نا یم  یم گرفکم، مخصوصا 

سقم  که مکوجه هککککککککمد، رالورتم را آن انوش شو ی نسککککککککنا  

  ا   ا،ت. 
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د را به اس  ا   انم. تعجبم ان ار خییل زس   ، نو ه هایش ختی

از بابت این ا،ککککککککککت که  را  اش فرها  رفکه ا،ککککککککککت س با اس را 

 تهمیم  کر   ا،تا 

 

 

ت   را به ِجم یم توانسککم ببینم.  ،ککت هایش را مماد  ر ا،کک

جیب پالکدیش مخقی یم کر  س اکار بر این  اهت که اص  

ی ن ستا  ی   ت 

 

 560#پارت

 

 

 ی هکان مر ی ،کککت که قرار بو  تا خت  مان، با ی ار  سرس 

مککخککش را بککزنککیککم س از دککریککم اس سار  ایککن شکککککککککککارت مککزخککر  

 بشدیما 
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 ابرسیش با  رفت:  با  یمن  ارت  ر  ،کم،

 

 ک حیس یم کنم فیاها 

 

هکککککانه ای با  انماخکم س اس با مدرایلش، هککککککار   یا  د بی 

 را  ش کر  س بعم اجاز   ا  تا  رها باز هونم. 

 

لوزخنمی به حالت  گر انش ز د س خو  مکوجه یم هککککمد 

 که به  نم نفر ،تی  تا حوا،شان به ما باهما 

 

 تا ان ار ما را لرخطر یم  انس

 

ی را به  ،ککت ی  از خممککارها ،ککتی د س ،ککیع یم کر د  ماهککت 

تا با لبخنم،  ا اس ککککاع قاراش م ش هککککم  ی شسککککل را   س 

 ،امان بمهم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1756 of 2449 

 از تکاد قسکککککککت رنگ صکککککککورتش به  ل ل
ر
ریم  ا،کککککککت س   ف 

 های صورتش هدیما بو . 

 

به جای ایناه به  اخل برسیم، مجبورش کر د تا رسی ی  از 

سن ِبجشکککککینم س با خور ن یش لیوان آ ، قیم صکککککنمه  های بت 

  اخل شکارت آممن را بزنم. 

 

سن کشککککککککیمد س کیه هر سمان را نز یش  صککککککککنمه کنارش را بت 

 پایم گذاهکم. 

 

کارت هلدش نشم  بو  س مهکان های نس ت به تایا هنوز ش

سع  مهکابی ،ت،  کت  هستنم. 
 که زماِن  ر

 

ی های مم  با  را یم  یمد که از کنار  ی باش به ،کت   ماهت 

ی لیا   یم   پ های شجیب از ماهت 
ی س  خت  پارکینگ یم رفت 

 همنم. 
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شجیب از نظر ت پ های سحشکککککتناک س رنگ موهای فضکککککابی 

 بو نم.  که خنم   ار 

 

 561#پارت

 

 

یمی های میانه ی ظر  را به  هان یم برد تا از  ی  از هکککککککککککککککت 

ی کنم.   افکا ِن قنمد جلوگت 

 

انماز  ی شسکککککل ا کککککطرا   اهککککککم سه حاِ  بِم خو د هم به 

شسکککککککککل به خادر، یا آسری  گذهککککککککککه ایسکککککککککت که  ر اینجا رقم 

 خور . 

 

ی هکینجا.  د. تو بشت   ک من مت 
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 : اخم هایش  رهم یم رس  

 

ی نشم  که...  ی  ک ا ن خو  م شم.  ت 

 

 ،ککککککککککککم را رسی پایه ی بلنم لیوان یم گذارد س با  س ان شکککککککککککت 

 اِن  ،کم جا یم  هم: اهار  س کناریش آن را می

 

ا  ...  م مونم  اینجا غش کمی  ک مشخصه  ه قمر خوبی

 

  پ  پ ن اهم کر : 

 ک م ه  نمبار این مهکوبی ها اسممدح

 

 ازد س به خو د اهار  یم کنم: ابرسهایم را با  یم انم

 

 ک فار یم کمی م ه من،  نمبار اسممد این جور مهکوبی هاح
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بابا" برایم با  یم انماز  س با بلنم  ،کککککککککککککککتش را به معمی " برس 

  
ی هککمنش  ر  کناری شکارت باز یم هککو  س اس با  یمن ماهککت 

آهکککککنای انوش  سرار    جایش یم ِنشکککککینم س ،کککککیع یم کنم با 

ی     پککالکدیش، خو ش را از  یککمن  مخقی کر ِن  ش  ر بت  َ َ

 آن خارج کنم. 

 

، نا گذارد موفم هککو  س هن اد لیا   هککمِن انوش از م ی اهککت 

من هم از جا  بلنم یم هککککککککود س صککککککککنمه اد را با صککککککککمای بمی 

  جایش یم گذارد تا حوا  اس را لرت کنم. 

 

ی نیم  رچی یم زنم س با صورب  ناآراد تکاهایم یم کنم.  خت  

که کنارش ایسکککککککا   ا،ککککککت، بازسیش را به ،کککککککت خو ش یم 

 کشم تا بی خیا  ن ا  به من هو . 

 

 562#پارت
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،  ی برایش تکان یم  لبخنمی یم زنم س برای باِ  آهکککککککککککککککنابی

ی  ،کککه ای از موهایم را پشککت گو ر که لر   هم س هکان حت 

 از گوهوار  های فیش ا،ت، یم انمازد. 

 

ن کککککاهش را  ر جکککککابی نز ی  توج  نا کنکککککم س بکککککه جکککککایش، 

 شسل ا،ت. 

 

خو د را شقب یم کشکککم تا راحت تر تکاهکککا کنم.  ،ککککم را زیر 

 س یم غرد:  بازسی شسل یم گذارد

 

ککککککککککککککککککک بمبخت اینقمر خو ت رس  کککعیه نشکککون نم . جک  کن 

 خو تو... 

 

ی  مچ  ،کککککم را یم گت   س به آرایم بلنم یم هککککو  س با شقب رفت 

  ی ری یم گت  .      پالکدیشم، ن ا  انوش رنگ
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 اس با هکه اسلمرد بولمرد هایش از شسل یم تر،یم. 

 

های مها که انوش  ی شسکککل حر  های جالمی  اهکککت. از  ت 

ی سی  مخقی یم کر  تا باج   ر صککککککککککککککنمسق اماناتش  ر هککککککککککککککاهت 

ی هایش از  س،کککککککککاِن تکاد  سر  های تتصککککککککییل اش تا به  گت 

 ا نا 

 

ت که هی امسد برای من از هکه مزخر  تر این جریان ا،ککککککککک

ین ها را نا توانسککککککککککککککککم ثابت کنم تا سقم  که مجرد را  ر از ا

دا   انجا ب ت 

 

هر سیکان پشککککککککککککان را به انوش کر یم س به ،کککککککککککت پله های 

 سرس ی اصیل شکارت را  افکا یم. 
ر
 ،ن 
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نفیس های تنِم شسکککککل، اصککککک  خوهکککککاینم نبو  س پشکککککیکابی آبی 

  اغم یم آمم که  را اص  اس را آسر دح

 

ی  رهای  سرس ی  ام  باز بو ن س هیچ خممککاری برای گرفت 

پالکوهایکان نا آیم،  ون  و  لبا  های زیا ی نز یش 

سرس ی سصککل کر   انم تا مهکان ها خو هککان لبا  هایشککان 

 را آنجا آسیزان کننم. 

 

راهرسی شرین با  اغذ  یواری های د بی ،کککککککککککککککفیم س گلمان 

افیم   شم ، ا ر  ا نشان یم  ا . نوازی ر  های بزرا ،لطنم 

 

ی س نقا ر  تابوهابی که قا  های ،ککککککنم  س قمیا دور  اهککککککت 

هککککای گران قیکم  کککککه بککککه جککککای  یوار بر رسی ،کککککککککککککککقه قرار 

  اهتنم، ایم  خییل جمیمی به نظرد یم آمم. 

 

 563#پارت
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 ر قهو  ای  ی ری ل ش رسیکککککان بو  کککککه مقککککابککککل سرس یش 

م   ر ای  ار هکککککککککککهکککککککککککش ن هبان قرار  اهکککککککککککت س با  یمن فلزه

 کنار  ی قا   ر، باشث تعجبم یم هم. 

 

 مافیابی 
این هکه متافظه  اری را  ری نا کر ، م ر مهکابی

 بو  که فلزیا   ر سرس ی نصب کر   انمح 

 

  ا،لته هم بو ح
ی  یعمی امکان  اهت 

 

ترجیح  ا د به میانه ی مهکابی نرسیم س گوهه کناری را برای 

ی انکخا  کنم؛ اما شس بیا نبو  س رد  مهکابی ل کوتا  نشست 

 را نشانم یم  ا  س اکار  اهت که حککا آنجا بجشجیم. 
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ی  رفکیم که تنها  ی آخر   بی بتث ا ککککککککافه ای به ،کککککککککت مت 

از  س صنمه قرمز رنگ تشایل هم  بو ، خممککارها زس تر 

صککککککککککککککنمه را برایکان شقب کشککککککککککککککیمنم س  کککان کر ن تا رسی 

 . صنمه پایه بلنم ِبجشینیم

 

 شکککککککککم هایم را  ر  ا،ککککککککه یم  رخانم س اس بی خیا  تر به نظر 

یم آمکککم.  قیقککا بکککه جکککابی ز  ز   ا،کککککککککککککککککت ککککه از آنجکککا جک  س 

 جورش کر د. 

 

 که حا  به رنگ د بی ،ککفیم  
 ر،ککت کنار لر   ی مخکلیمی

 ر آمم  ا،کککککککت س  نم گلمان د بی با گل های مصکککککککنو   ر 

 آنجا قرار  ار . 

 

سع هککککم. فق  به اس  ر ر ،کککک س،ککککم  من س شسککککل بسککککیا ا    ر

ی  از امکتانات تقلب ر،انمد س اس هم آن تقلب را به انوش 

ر،ککککانم س دنا  رابطکان هکککککل گرفت. دنابی که شسککککل را  ر 

  ا  س مرا هم لب  ا  ن ه  اهتا 
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برای  نم  قیقه کوتا ،  شکککککککم هایم را  رسی هم یم گذارد تا 

  ،ت از یا آسری گذهکه ی َ رنمد باشم. 

 

 آن گذهکه کذابی ،خت بو .... فر 
 امو ر

 

ره س زخم هابی که اس با گریه  رمان کر ا 
 گریه هایم، کی

 

* " 

 

نفیس نفیس یم ز . صکککککککککککککککککمای فریکککا ش تکککا انکهکککای شککککارت یم 

 ر،یم. حم  اهت. 

 

ی  ار ا    این مر  هر  ه ب   ش یم آسر د، حم هکه  ت 
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 564#پارت

 

 

ا باز یم ا   ،کککککککککم را به شسککککککککل یم ر،ککککککککانم س  شککککککککم هایش ر 

 کنم. 

 

ره ی مجسکه به مچ  ،کم با همت بو  که مقمار  آنقمر کی

 زیا ی از خون رسی لبا  هایم ریخکه ا،ت. 

 

پککایم را بککه ،کککککککککککککککخم  از زیر حجم زیککا ی از لو  هککای لراکنککم  

ی هود.  سن کشیمد تا از ،الم بو نش مطکت  ی بت   هم  بر زمت 

 

 ک مابق ش ما  خو تا 

 

 به هککککککانه ی شسککککککل ز د 
ر
،ککککککیع کر د تا اس را به ،کککککککت س  ن 

 خو د باشم. 
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   یککم  اد، ابرسبی 
قککمیم بککه جلو آمککم س بککا ن ککا  بککه پککای کی

بککا  انککماخککت س قسککککککککککککککککککِت جلوبی کفشکککککککککککککککش را رسی مچ پککایم 

 گذاهت: 

 

کککککککککککککککککککککککککککک بهت گفکم  ی ناش به  ارادا حا  هککککککککککککوهرت رس ختی 

 فار کر ی از اسن یم تر،محکر یح

 

کا  س حا  آهکککفکه ی اس که افبا، باز هکککمِن  ر، ن اهم به قا  

  ام  از اهتباهم مطک نم یم کر . 

 

 یم  رخم س با لوزخنم به اس ن ا  یم کنم: 

 

 ک این زنت رس جک  کن سگرنه... 
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ن ذاهککککککککت حم  ا امه حرفش را بزنم، با قمرت اس را به شقب 

 هو   ا  س  ،ت مشت هم  اش  رسن صورت اس کدرانم: 

 

.... فار    ی زن من، این  خت  کر کککککککککککککککککککککککککککککک ببنکککم  هنکککت رس   ر

 ، ی که اینطوری راج  بهش حر  یم زبی خرابای  سرت هست 

 آر ح

 

 مشت  سد را  رسن هککش کدریم: 

 

ک جنازت رس یم فر،کم  د خونه اسن باباحاجیت تا بمسنه  ه 

 ان یل تتدیل جامعه  ا  . 

 

 565#پارت
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اما   ،کککم را به لبه ی تخت گرفکم تا بکوانم از جا بلنم هککود،

پایم  ر  یم کر  که لوهکککککککیمن کفش های پاهکککککککنه  ار را  مر انق

 شذا  ال  یم  انسکم. 

 

شسکککککککککککککککل را به لبه ی تخت تایه  ا د س پای ،کککککککککککککککالکم را رسی 

ی کشیمد:   زمت 

 ک  ارس سلش کن.... 

 

تش ز د:   به ت  ر
ر
  ن 

 

 ک اسن شو ی یم خوا  بنماز  گر ن تو... سلش کن... 

 

ی آمم:    ،تش  ا از یقه ی انوش پایت 

 

 بایم هکینجا باشکش... اگه اگه... سای لییل...  ک
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اما مشککم  به بازسیش کدریمد  یم  انسکککم به  ه فار یم کنم؛

 تا این ماجرا را تکاد کنم. 

 

 ک تو رس خما  ارس... حا  شسل بم ... 

 

 ن اهش تا لبا  خوبی من ا امه  اهت: 

 ک چی هم ح

 

 مچ  ،کم را با  اسر د: 

 

ی ن ست ی  .. اسنطوری ن ا  نان... . ک خون  ،ککه.  ت 

 

 رخیککککم س بککککه انوش ن ککککا  کر .  ،کککککککککککککککتش را  سر گر ن انوش 

 حلقه کر : 
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ی باش، یه رسز...جوری  هنت رس  سییس یم کنم،  ککککککککککککککککک مطکت 

 آرزسی مرا هم نکوبی بامی اهغا 

 

 فشاری به    انوش سار  کر  س اس را به کناری لرت کر . 

 

 مدرایلش را از جیب هلوارش  ر اسر : 

 هاهان اسممد...  با ک 

 

 566#پارت

 

ی خم هم س خوا،ت تا ،وار کولش هود. ن ا    ا به پایت 

 به شسل کر د: 

 

 ک از هوش رفکه... 
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سن بزنیم س   از یش ررکک  کشیم تا از آن شکارت کذابی بت 
ب شت 

ی جماگانه هدیم.   ،وار ماهت 

 

شسکککککل به  رمان ا   س،کککککِت هکککککاهان رفت س من... اصککککک  تا  

 ارس را نماهکم.    تنها همِن با 

 

 شککم های    هککم  اش س ن ا  ،ککن یجش به مچ  ،کککم که 

شت. 
ُ
ی به بیکار،کان  اهت، مرا یم ک  هر  د اکار رفت 

 

ی را جلوی  ر ا،کککککککو یو پاری کر  س  ز گت  ا،ککککککو یو را  ماهکککککت 

 غت  فعا  کر  تا کرکر  ها با  برس . 

 

س  ر ،کت مرا باز کر  س بی حر   ،ت زیر پاهایم انماخت 

 از جا بلنمد کر . 
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 ،ککککککککککککککککت هککایم را  سر گر نش انککماخکم س اس رس بککه رسی  ر  

 اصیل ایسکا  تا کرکر   ام  با  برس . 

 

ن کککاهش کر د. خ یس شرق بو ... موهککای بکککه هم ریخکککه اش 

به کنار  ی صککککککککورتش  سککککککککبیم  ا،ککککککککت س لعنت کر ن خو د 

 ابما  اسی ن ستا 

 

  د را جلو یم برد س هاهرگش را یم بو،م: 

 غل  ا اسی کر د...  ک

 

 جوابم را نا  هم س پا به  اخل ا،کو یو یم گذار . 

 

س،کککککککککککککککککایکککل هکککای  ککککش اسلیکککه را  سر خو ش  یکککم  ا،کککککککککککککککککت س 

 ،اوتش، لر آزارترین  ر  جهان بو . 

 

  شم هایش را یم  انسکم، یم فهکیمد، از بر بو دا 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1774 of 2449 

 

م  شم هایش را گر ِن بمخوابی یا با ی بنمازد 
َ
یم خوا،کم ن

 نمار .  سجو  که 

 

ی یم گککذار  س صکککککککککککککککورتش از  ر ی کککه من  مچ پککایم را رسی مت 

  اهکم، م اله یم هو : 

 

 ک  ه جوری باشکشح با  اقوح ا،لتهح

 

 567#پارت

 

 

 شکککککککککککککککم هککککایم را  نککککم لتظککککه رسی هم یم گککککذارد س  ا بککککه 

 ،کتش یم  رخم تا  ام  بکوانم صورت خسکه اش را ببینم. 
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اکار کر  تککا ل ش  قککمر  از  یککمن خون مکنفر ا،ککککککککککککککککت، هر ککه

 هیکا برسیم، فایم  نماهت. 

 

این سقت هکککککککب، بیمار کر ن هکککککککیکا، ن رابی های  ل خانوا   

را تشکککککککککککمیم یم کر  س  ر ا امه اش کنایه س دعنه های ما ر اس 

 لییل هنوز ب ه ا،تا"که مماد  ر گوش خانوا   یم خوانم"

 

  ،ت هایم را  س در  صورتش قا  یم کنم: 

 

ت اسنم اینقمر ،اکت، مکنفرد. بار ،ومه که کر نکککککککککککککککک از گریه  

 اهکات رس یم بینم  ارس.. 

 

بکه جکای ن کا  بکه  شکککککککککککککککم هکایم، پلک  رسی هم یم گکذار  س با 

 که  س  ،تش تر همن  شم هایش را پاک یم کنم: 

 

ح  ک اگه به تو تجاسز یم کر  چی
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 ،ککککککت هایم را پشککککککت گر نش یم برد س به آرایم تا هککککککانه اش 

 ما،اژ یم  هم: 

 

 نا هم... ک 

 

 به مچ پایم ن ا  یم کنم: 

 

ی اخه... این  یه لییلح  ک ببت 

 

 لبخنم کو   یم زنم: 

 ک یعمی آقای هوهر قرار  بشه آژانیس هک ... 

 

ل س گشا د یم کنم: 
 
 اخا به لبخنم گ
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 های بی 
ککککککککککککککککک نخنم لییل... نخنم که هرچی یم کشککم از مهرروبی

 حمت به بقیه  ا 

 

 568#پارت

 

 

 س هست  ،کم، بیمی اش را لکیس یم کنم:  ان شت اهار با 

 ... ح خر  گنم  ی ممی  ک م ه ب ه ای گریه یم کمی

 

که  س  ،ککککککککککککم را رسی گر نش یم گذارد س آراد قسککککککککککککم  که 

خالکوبی  ار  را لکیس یم کنم س اس ،کککککیع یم کنم تا مچ  ،ککککککم 

ی باشم.   را پایت 

 

 ک بذار ببینکش... 

 

  : مچ  ،کم را میاِن  ،تش یم گت  
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ا  ک  ر د  یم گت   سقم  اینطوری به خو ت ا، ب یم ر،وبی

 

  ش را با  یم آسر : 

 

 ک  ر  یم زنه به اینجا... 

 

 

  ،تش را رسی قل ش یم گذار : 

 

کککککککک شرس  نار   بایم اینطوری ببینکت. بعما قرار  چی بشهح 

" 
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 ن اهم  ر جای ست که زیا ی آهنا،ت. 

 نز یش بو  با هم از آن پله بیوفکیم. 

 

ان پله های دبقه با  که اتاق ها بسککککیارهککککی   ر آن قرار هک

ا  ی   اهت. اتاق های مجهز به هکه  ت 

 

 شسل با ا،ت   به  ر سرس ی ن ا  یم کر . 

 منکظر اس،ت. 

 

ایک با اینجا نماریم، تایم س ،کککاشم  ،کککت   که مکفاست تنها اهکککت 

 ا،ت. 

 

 آن موق   هارصبح بو  س ا ن ،اشت نز یش یاز   هب.... 

 

تنکککم قهو ، بوی گرِد کیکککش هکککای  یکککم  هکککککککککککککککککم  بر رسی بوی 

 ... ی  مت 
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ریکم تنککککم موزیککککش ا،کککککککککککککککپککککانیککککابی س  لککککه زر  هککککابی کککککه خککککارچی 

 بو نشان از میان مهکان ها هدیما بو . 

 

 569#پارت

 

 

پا رسی پا یم انمازد س نارا ی به لبا،کککککم ن ا  یم کنم. از لبا  

 هابی با  امن بلنم مکنفر بو د. 

 

کار هکککککککمیمی  اهککککککککم که  امن لبا،کککککککم زمان شرس،کککککککیم هم ا

په نماهکککککککککه باهککککککککم؛ اما ما ر  ارس مماد تاکیم  اهککککککککت بمسن 

ا البکه که  لش از جای  ی ر لر  ُپه  امن که شرس  ن سککککککککم 

 بو . 
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سن آسر د س به لیامش مدرایلم ر   لبا،کککککککککککککککم بت 
ا از جیب مخقی

 های آمم  ن ا  کر د. ی  لی  س  ی ری پاها... 

 

 لی  بو  تا رئ یس متل  اردا کنجکاسی ب شت  با  

 

سار  لیامش ها همد س خوا،کم لیاد اس را باز کنم که احسا  

ی آمم س جوری  ،تش را جلوی  هانش  کر د، َ  شسل پایت 

 ر یم خوا،ت با  بیاسر . ن ه  اهت که ان ا

 

 ن اهش یم کنم س با اخم های  رهم یم لر،م: 

 ک  ه مرگکهح

 

با  ،کککککککککت هایش  نبا    شکککککککککم هایش را رسی هم یم گذار  س 

  ،ککا   اغذی یم گر  . 

 

د:    کاش یم کنم س جعبه را به ،کتش یم گت 
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 ...  ک گفکم بی جنبه ایا قبو  نار ی  خت 

 

را فوت رها یم کنم س هکان  ش را با  یم آسر  س نفسکککککککککککککککش 

ی از خکککککممکککککککار یم خواهکککککم تکککککا برایش یکککککش لیوان آ  یخ  حت 

 بیاسر . 

 

یا د میا ... نکیکونم  ،ت  ککککککککککک بتث جنبه ن ست لییلا فق 

بذارد جلوی مغزد س ب م که این تیاه که خادر  بم هسکککککککککککککککت 

 رس نشونم نم ، اسن تیاه خدبش رس  نمبار تارار کنا 

 

ز پشککککککککککت شکارت به دبقه با  یم ی  از  ر های سرس ی که ا

ر،کککیم، باز یم هکککو  س نور خییل زیا ی به فضکککای نیکه تاریش 

 شکارت یم افکم. 

 

 آرنجم به بازسی اس یم کدرم:  با کنار  ی
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 ک ان ار حکم رابی اینجا رس خریم ا 

 

 570#پارت

 

 

لیوان آ  را از  ،ککککککککت خممککار یم گت   س  رحاه که تشککککککککار 

  هم: یم کنم، جوا  یم 

 

کککککککککککککککک احککالش هست که اص  شکارت رس خریم  باهها ی  از 

ب ه ها  نم رسز ل ش با خو  انوش اسمم  اینجا، اتاقای با  

م  مجهز هکککککککککککم  برای رابطه ی جج کککککککککککا لبا  ها س حکاد  ا

 تابلوهابی که اسنجا نصب همن... 
 هاش س حم 

 

ن ککاهش یم کنم. حفککاظ  تککا ی دبقککه بککا  بککا گچ  ککاری هککا 

 یم  اش،  ام  توجه هکه را جلب یم کر . لی 
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 ،ککککککککککککککککت هکایش بکه لبکه ی حفکاظ تایکه یم  هکم س جکاد کوتا  

 قامت را از خممککار یم گت  . 

 

ی که نز یاش ایسککککککا   ا،کککککت، ب شکککککت  خو ش را به آن   خت 

نز یش یم کنم س  ر گوش  انوش حرسی یم زنم که انوش  ا 

نم   . شقب یم رس  س رس به رسی هم قرار یم گت 

 

پ هایش را با  کر   با 
ُ
شسککککککککککل   بریم گر انم س  رحاه که ل

 حر  حرسی یم زنم: 

 

ا به تخت خوابها   ک ه ر ش برای بر ن  خت 

 

ابرسبی با  یم انمازد س آن  س،  ،ت هایشان را با  یم برن س 

جوری بککککه هم یم لی نککککم کککککه  ککککام  معمی اش را یم فهم. یم 

ی هاب  از ندع  س هات برسنم   ا خو،ت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1785 of 2449 

 

ش معرسی  ککککککککککککککککک هرسقت میخوا  ی  رس به شنوان  س،ککت  خت 

کنه،  س هکککات مت   باهاش... یا مه برای منم این حرکت رس 

 اه من از الال مکنفردا ز  با این

 

ی  ر  اصیل شکارت باز یم هو  س     رخانمد س هکان حت 

 تعجبم باشث توجه ی شسل هم یم هو . 

 

ح  ک تو بهش گفم 

 

  د را تکان یم  هم: 

 ک نها 

 

 571#پارت
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 قمد هایش... کوتا  س آراد ا،ت... 

 

صککککککورت بی حالت س شا یش مرا یم تر،ککککککانما اس بعم این هکه 

 مر نز یش، تر،ناک ا،تا ممت، این ق

 

مرا ن ران خو ش یم کر  کککه قطعککا یککش غل  ا کککککککککککککککککافککه ای  

 کر   ا،ت... یش غل  بزرا .... 

 

 اص  حم   نبالم ن شت، مسکقیم به ،کککان یم آمما 

 

  ر 
ر
لو،ککککککت  میانه ی شکارت  ام  رسهککککککن هککککککم س نورهای رن 

 ادرا  پخش هم. 

 

تکککا ی  س   کرنکککگ فضکککککککککککککککککا بکککه خکککادر بکککاز بو ِن لنجر  ی   

ی یم رفت؛ اما  مای  ا هم به  اخل  دبقه  سد، زس  از  بت 

 یم آمم. 
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تکونح  ک نیا  بتی

 

 هانه ای با  انماخکم س مسکقیم تکاهایش کر د. 

 

 نا خوا،کم  م بیاسرد. 

 

اس هم ن اهم یم کر ، بی پل  ز ن س به هککککککککککمت آرادا اس، آ ِد 

ی آراد بو ن هی وقت نبو .   این  نت 

 

ت ل ت ا،کککتی
ُ
ا،کککت.. برای اسبی که از وهککیم  ا،کککت. ،کککخت ک

کت هککککککلوار مکنفر ا،ککککککت... خییل ،ککککککخت س هککککککاننم  اسر به 

 نظر یم آیم. 

ت را باز یم کنم س صکککککککککککککککنمه نز یش مرا شقب یم 
ُ
  که اس  ک

کشم. ککابی های ،فیم با آن تش   که ،فیِم کت ،فیمش 

 ان ار ،ت کر   ا،تا 
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 ک از این درفاا 

 

صکککککککککککککککورتش ا امه یم ز  ز   به   ،کککککککککککککککت زیر  انه اد یم زنم س 

  هم: 

 

کککککککککککک همی کفت  جلِم منح لونه کر ی نز یش بغل منح که چی 

 ههح

 

ی یم گذار  س  ،کککتبنم ،کککا   ی  ریم   ،کککت هایش را رسی مت 

 به  ،تش یم بینم که صلیب رسی آن حکایک هم  ا،ت. 

 

کککککککککککککککککککککککک اسممد  ی باشکککککککککم توی  اراتا  سرار  تارار نشکککککککککه اسن 

ا  ی  تراژ ی غک ت 

 

 572#پارت
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  رخانم س به شسککککککککککککل که با  شککککککککککککم های گشککککککککککککا ،  ش را یم

 یم زنم: 
ر
 ن اهکان یم کنم، لبخنم بزرب

 

کککککککککککککککککککککککککککک هم خوهکککککککککککک ل هکککککککککککککمی، هم بزرا... هم هنوز تر،ککککککککککککو س 

ا   احسا،اب  هسم 

 

 شسل  شم هایش را  ر  ا،ه یم  رخانم: 

 

کککککک س تو هم هنوز تیاه کنایه هات ن ش  ار ... از شقر  بو ن 

  سر نشمیا 

 

 ن ن ا  یم کنم:  سرار  به میم خنم  س 

 

 ک سقم  یه مار ل شکه، نک شه از شقر  بو ن  ،ت باشما 
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  ،تش را به هانه اد یم ر،انم: 

 ک یه مار خوش خ  س خا  زرون  راز.... 

 

بککه جککای ن ککا  کر ن بککه صکککککککککککککککورتش،  د را ،ککککککککککککککککککت  ی ر یم 

  رخانم س لوزخنم یم زنم. 

 

گر نم ،کککککککککت   ،کککککککککم را با  یم آسرد س   ان شککککککککانش که به 

سی یم کنم را شقب یم رانم:   ل  ر

 

ح  ک اسممی اینجا منو  ،ککاه کمی

 

پایش را میان پایم یم انماز  س مرا هکرا  صککنمه اد به ،کککت 

 خو ش یم کشم: 

 

ک قب  هکه جارس  ،ککاه کر دا هکه جای بمنت رس حفظما 

 هک  ،ابم شزیزا 
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 سرد: اخم هایم  رهم یم رس  س فشاری به ان شکانش یم آ

یه که اسممی اینجاح  ک فار کر ی ختی

گر نم را به ،ککککککککککککککککت خو ش یم کشککککککککککککککککم س مجبور یم کنم به 

 صورتش ز  بزنم: 

؛  ، ختی خا  
ککککککککککککککککککک ایناه خوهککککم نیا  معشککککوقه اسن شنت  ب ککککر

 اسنم برای منا 

 

 573#پارت

 

 

صکککککورتم را جلوتر یم برد س اس که ان ار از بازی خوهکککککش آمم  

 ا،ت، لبخنم یم زنم: 

 

 نز یش، هکا خوه یلا  ر از ک  ه قم

 

 با من    یم ز ح
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 شوض هم  ا،تا این رفکارها یعمی  هح 

 

 صورتش را  قیم ن ا  یم کنم. 

 

مژ  هکککای زیبکککایش، ابرسهککای ُلرپشکککککککککککککککککت س موهککابی ککککه زیککا ی 

 مرتب هستنم. 

 

کککککککک یم خوای  یو به اسن ثابت کمی  ارسح فرها   اری به  ارت 

 نمار ا از هلدش بازی خوهش نکیا ا 

 

 آبی رنگ صورتش شوض یم هو . 

 

بی حککالککت س بککه هککککککککککککککککمت معکوه ن ککاهم یم کنککم. ان ککاری کککه  

 ره ذر باهما 

 

 ک فرها ح ا،کشم قشن ها 
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 ،اوت شسل آزارد یم  ا . 

 

 لم یم خوا،کککککککککت زس تر  ،کککککککککت به  ار هکککککککککو  س مرا از کنار اس 

شقب باشم س این بتث را خاتکه بمهم؛ اما هنوز آن اخ ق 

 اهتا    خالت نار ن را 

 

 صمای موزیش را نا هجیمد. 

 

فق  نور ،فیم رنگ مماد از رسی هر سیکان ر  یم هم س  ل 

 ،الن را یم  رخیم. 

 

 ک  ی ه نشنود ل ش من، ا،م اسنو میاریا مکوج  لییلح
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خو د را شقب یم کشککم تا  ی ر نفیس هایش را نفیس ناشککما 

بوی خوش  ا  لمی که به مشککککککککامم آهککککککککنا ن سکککککککت به هکککککککمت 

 اهکمی ،ت.    س،ت

 

 ،ککککککتش را از پشککککککت گر نم به ،کککککککت گوش  پ یم کشککککککم س 

ان شکککککککت اهکککککککار  اش را پشکککککککت فضکککککککای خاه گوهکککککککم جای یم 

  هم س آراد لکیس یم کنم. 

 

 پل  یم زنم س یم لر،م: 

 

 ک هنوز  س،کم  اریح

 

 574#پارت
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یم خنم  س  یکککک   ،ککککککتش را شقب یم کشککککککم. صککککککنمه اش را 

 فاصله یم  هم: 

 

 موالم ک   شم  اهکه باهها اک نا خواد به 

 

 س از جا بلنم یم هو  س قبل رفکجش،  سرار  ،ککم یم آیم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک منو یکککا   سران نکککامز یکون یم نکککمازیا هنوزد هکونقکککمر 

؛ اما برای منا حوا،ت رس خو  جک  کن که جنجا   جذابی

را  ننمازد لییل سگرنه حاهککککککککککککککیه ،ککککککککککککککاز م  ککککککککککککککر توی اسن  فت  

ا   کوفم 

 

 اش زیا  هو ، صمایش یم زنم.  هقبل از ایناه فاصل

 

 شقب گر  یم کنم. 
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منکظر یم مککانککم کککه بککه حر  بیککایم؛ امککا بککه جککایش از جککا بلنککم 

تش یم رسنم؛ اما اس 
ُ
هکککککککم  س  ،کککککککت هایم به ،ککککککککت یقه ی ک

 مچ هر  س  ،کم را یم گت  . 

 

، من زن خوبی برات نبو دا 
 ک تو مر  خوبی هسم 

 

م از زیر یقه ی کتش به نابرسهایش با  یم رس ، مست  ان شکا

 ،کت ،ینه اش حرکت یم کنم: 

 

ککک سه هایم برای ی   ی ه؛ زِن خوبی باهم س  س،ت  اهتنم 

  لشو نزنه... 

 

 از هک شکککککککه، بی توجه به هکککککککلو ی ب ش 
لبخنم یم زنم س آرامت 

از انکماز  ی فضککککککککککککککککا، تکه ریش خوابیم  بر انکهای  کانه اش را 

 لکیس یم کنم: 
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ی یککککککککککککککککک یم ،ککپارمت به ی     ها مر  باش س پای  س،کت  اهکت 

 زن  ی ه بکون... 

 

ی از َسرای هانه اش، فرها  را یم بینم.    هکان حت 

 ایسکا   ا،ت.... 

 

کناری ایسکا   س هیچ ساکج ر نسب به این نز ی  اد نمار ا 

 اص   را بایم  اهکه باهمح مهم ا،تح

 

ِنشککککینم. صککککنمه اد را شقب یم کشککککم س رس به رسی شسککککل یم 

 زنم به من س یم لر،م:  ز  یم

 

ح ح یم خوای زن فرها   ر  ک قیمهو یم زبی

 

یم خنمد س با هکان ته مانم  ی خنم  اد، حرفش را با   ر  

 یم کنم. 
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ی آ، ب  یم  نز یکما   حر  های یم ز  این  خت 

 

 575#پارت

 

 باهکککککککم؛ مرا هوابی خو ش 
یم توانسککککککککم از برگشککککککککجش نارا ی

 یم کر . 

 

 اری احسا،ات من، ،اخکه هم  ا،ت... اتن برای  ،ککاس ذ

 

  سرار  به آن با  ن ا  یم کنم. اس ن ست... 

 

هی ایس  ر آن با  نایسکککککککککککککا   ا،ککککککککککککت. مکوجه لرزش مجم  

 مدرایلم یم هود. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1799 of 2449 

 یا د یم آیم؛ میخوا،کم لیامش لی  را  ش کنما  

 

هکار  ناهنا   ر اس  لیامش هایم س تاه اس  لیامش ب شت  

 تا آن را بخوانم.  ا راغب یم کنم مر 

 

 صفته را باز یم کنم س اخم هایم  رهم یم رس . 

 

خو د را شقب یم کشککککککککککم تا به ادرا  ن ا  بینمازد س اما هیچ 

ی را نا بینم که مدرایل به  ،ت باهما    خت 

 

ی یم زنم تا   ره به مت  ابرسهایم از تعجب با  یم رس ،  نم کی

 نم. حوا   شسل را به خو د جلب ک

 

َو . به جلو خ
َ
 م یم هو  تا صمایم را ِبشن
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مدرایلم را به ،ککککککککککککککککتش یم  رخانم س اس هم از  یمن آن لیاد 

 تعجب یم کنم. 

 ک کیهح

 

هککککککککککککککککککانککککه اد را بککککا  یم انککککمازد س یم خواهم جوا  بککککمهم کککککه 

سن کشکککککیم  یم هکککککو  س ن ا  هر سمان به  مدرایلم از  ،ککککککم بت 

 لیامش ا،ت. ،کت اس،ت که  رحا  خوانمن 

 

 ازسیم یم انماز  س مدرایلم را  ر جی ش یم انماز :  ،ت زیر ب

 

کککککککککککککککککککککککککککک تایم خدریه، برای ایناه حر  هککککککککککککوهر ،ککککککککککککابقت رس  ر 

 بیاریم.... 

 

 با تعجب ن اهش یم کنم. 

 

 مرا یم  رخانم س به میانه ی مهکابی یم بر . 
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 رسهککککن هککککم  انم س بازتا  نورها بر لو،ککککت  
ر
تکاد نورهای رن 

   بو . شث زیبابی  ِل ،الن هم،قه با

 

ت اسن نان... ،گ م شه فرها ا   ک اینکارس با غت 

 

 576#پارت

 

 

لبخنمی یم زنم س مسککککت   ،ککککتش از قسکککککت هفم  به هککککمت 

 باز  پشِت لبا،م، یم گذر  س لهلدیم را متکم فشار یم  هم: 

 

 ک یم خواد فرصت رقص با معشوقه اد رس از  ،ت نمد لییلا 

 

ب ذارد. به  شکککم  ،ککککم را رسی هکککانه اش  مجبورد یم کنم تا 

 های  آراَمش ن ا  یم کنم: 
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ککککککککککککککککک ممی که شاهککم هککوهر ،ککابقکم رس معشکوقه ی خو ت یم 

ح منوح   سبی

 

لککککب هککککایش  سرککککار  کش یم آیککککم س یککککش  سر  ککککامککککل مرا میکککان 

  ،تش یم  رخانم: 

 

... توی خونه  ککککککککک ب شت  از معشوقه،  س،ت  ارد زِن من با ر

، من از ایناه تنهاییم با تو،  سن فر  بشکککککککککککککه، لذت یم من با ر

 برد... 

 

  ،ت هایم را رسی ،ینه اش یم گذارد. 

 

ی تر نشککان یم  ا . به  ش را پایت 
َ
ش ،ککج

َ
ت هککلوار رنگ رسهککج

ُ
ک

 اس نا خور  که یش پ ر ه کو ش  اهکه باهم. 
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  شک  یم زنم: 

 

ککککککککککککککت  کککککککککککککککککککککککککککککک  ار  منو تو رس یم بینه...  قیم یم بینه. بذار ح ک

 لییل...  لریمنت از  ،تش رس رسی  لش بذارد

 

لبم را بکککا زرکککانم تر یم کنم س  ا  د را از صکککککککککککککککورتش ککککه بکککه 

ی خم هم  ا،ت، فاصله یم  هم:   ،کت پایت 

 

 ک  ار خوبی ن ست... 

 

له بمهم که بی یم خواهم  ،کککککککت هایش را از  سر   کرد فاصککککککک

مقممه  ،کککککککم  گوهکککککککه ی لبا،کککککککم را جوری یم کشکککککککم که  نم 

 قمد به شقب، تلو تلو یم خورد. 

 

ی ب   یم زنم: خشک ت 
ُ
 ه فرها  ز
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 ک فارکر ی د قش  ا د که بیوفکه  ،ت توح

 

د تا فاصله اش با فرها    یم کشم س مچ  ،تش را یم گت 
هوسی

خو ش به  زیا  هککککککککککککو ؛ اما کوتا  بیا ن سککککککککککککت س مرا هم هکرا 

 جلو یم کشم. 

 

 577#پارت

 

 

ی، تو که سکیل معرس   ککککککککککککککککک این زن، خ  قرمز منه فرهاِ  امت 

، ب ه  سشم  اری، معلومه اهل رابطه های یه تهرابی ککککککککککککککر نام ک

هککککککککککککککبه ای... فار ایناه زِن منم، توی  ا  خو ت بنمازی رس 

سن کنا   از  ت بت 

 

هیمی یم کشم س  نگ متکا به لبا،ش یم زنم تا به شقب 

 برس : 
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 س  ارس... ک تکود کن این ب ه بازی ر 

 

س فرها  قمیم به جلو یم آیم س با آراِمش  تکاد  رسن صککورت ا

 به حر  یم آیم: 

 

ک فق   ارد فرصت به  ،ت میارد تا زبی که شاهقشم رس به 

  ،ت بیاردا 

 

 لوزخنم آهکارابی یم زنم س ا امه یم  هم: 

 

ی ا ن یم تونم ازت به جرد مزاحکت یه  ککککککککککککککککککککک خ  قرمزح هکت 

 هست، هکایت کنم... زن که معشوقه ی منم 

 

د تا به  ش ن ز ، هر س  ،کککککت مشکککککت هکککککم  ی  ارس را یم گت 

 شوا را  بینماز ؛ اما موفم ن سکککم س با    رسن هکککِم فرها  
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ی که لر از لیوان ا،ت، لرت  ی یم رس  س اس را با قمرت رسی مت 

 یم کنم. 

 

صکککککککماها قط  یم هکککککککو  س ان ار هکه به ما ز  ز   انم که هیچ 

ی  ر حرکت ی  ن ستا   ت 

 

مات مانم  به صکککککککککککتنه ی رس به رسیم  شکککککککککککم یم  سزد. توان 

 ارد. حرکم  نم

 

فق  یم توانم ببینم کککه بککا  ککه قککمرت گر ِن فرهککا  را گرفکککه 

ی یم کدرم.  سی زیا ی   آن را به مت   ا،ت س با نت 

 

با برخور  ک ککک به هکککانه اد، ان ار از بهت خارج یم هکککود. به 

َسد س اص  به
َ
 فار  ارس ن سکم.  ،کت آن  س یم  

 

 فق  یم خواهم فرها  را نجات بمهم. 
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نم س من با  کککککعِه زیا ی از  نم مر   س   ،کککککت  ارس را یم گت 

 یککمن آن حجم خون کککه رسی لبککا  رسهکککککککککککککککن  فرهککا  ریخکککه 

ی یم اسرد س که ،ککککککالن  راز کش  ی پایت  ا،ککککککت، اس را از رسی مت 

 یم هو . 

 

 

 نبا  مرکز شسکککککککککککل به تنمی هکککککککککککالش را  ،ککککککککککککم یم  هم س به 

خون ریزی یم گت  د س از میکککککککان این تکککککککاری  س نکککککککمیککککککمِن آن 

، سحشت ز   یم هود. قسکت   حیاب 

 

 578#پارت

 

 

 شککککککم های نیکه بازش را  ام  باز یم کنم. ز  ز   به  شککککککم 

 هایش یم لر،م: 
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 ک صمامو یم هنوی فرها ح

 

 ،ککککککککککم را از پشکککککککککت  ش بریم  ارد س جلوی  شکککککککککم هایش، 

 تکان یم  هم: 

 

 هوهیاریح ک

 

ی یم کشککککککم س ،ککککککیع یم کنم تا با  کش شسککککککل که   ،کککککککم را پایت 

ی هو . ،کت    ی ر بازسیش را گرفکه، نیم خت 

 

ی ن ست.  ی  ک خدرم...  ت 

 

 شسل  ام  به پشِت   فرها  ن ا  یم کنم: 
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ر   ه شه رفکه توی  تونا 
ُ
یل خ
ُ
ی ن ستح   ی  ک  ت 

 

؛ اما خو د را شقب یم کشکککککککککککککم تا بکوانم آن قسککککککککککککککت را ببینم

 نا گذار : 

 

 ک  کش کن بلنم هم. 

 

 س فرها  را بلنم یم کنم. ی  از مر ها به ،کککان یم آیم 

 

تکاد قسککککککککت جلوبی لبا،کککککککم خوبی هکککککککم  بو  س بوی خون تا 

بیمی اد بکککا  یم آمکککم س حکککالکککت تهدع گلدیم را بکککه ،کککککککککککککککوزش یم 

 انماخت. 

 

ی کر ن یم هونم س هی ایس  خممککارها به تنمی مشغو  تکت 

ی خیالش ن ست که این  شوا برای  ه ا،تا   حم  شت 
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 نم نفری که نز یات  به هکه مشغو  رقص هستنم س فق  

 ما بو نم، ان ار مکوجه این جنجا  هم  انم. 

 

ح  ک فرها  خوبی

 

 579#پارت

 

 

 شسل را کنار یم زنم: 

 

ی  خت  خو ...   ک  کر  ر  یم گت 

 

 شسل با اخم های  رهم، گسکاچی یم کنم: 

 

، ازش ا،کفا   هم  قب ا  ک هکا   نکیخوا  فار  کر من با ر
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 نم. مکعجب به شسل ن ا  یم ک

  شم غر  ای یم رس : 

 

 ک به خادر من، اینجا اسممیم... از اسلم اینجا نتیس بو ... 

 

 به ،کت  ر خرسچی حرکت یم کنم: 

 

 ...  ک یم ریم  کت 

 

فرها   ،ککککککککککککککم را از  سر بازسیش باز یم کنم س قامت را،کککککککککککککت 

 کر  ، جوابم را یم  هم: 

 

 ک خدرم بابا... فق  لبا،اد یه  م هلوغش کر ن... 
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اد به  نمنفری که با تعجب از کنارمان ر  یم هککککککککمنم، توجه 

 جلب یم هو . 

 

 آهکارا با  ،ت مارا نشان یم  ا نم. 

 

شسککککککل هم پای  فرها  به ،کککککککت  ،ککککککتشککککککوبی را  یم افکم سه 

 من به  نبا  اس یم گر د. 

 

 هلو ی جکعیت لیماش یم کنم. از میاِن 

 

ت  رِد ،فیم اس را نشنانمح 
ُ
 م ر یم هم، ک

 

ی به از مو کککککککککککککع ش کوتا  نیامم  ا،کککککککککککککت. هک نان خشکککککککککککککک ت 

 ،ککم یم آیم... 

 

 صا  یم ایسکم س منکظرش یم مانم. 
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 یش قمد... 

  س قمد... 

 

 قمد را  ام  برنماهککککککککه ا،کککککککت که ،کککککککییل  متکا به 
ی ،کککککککومت 

 صورتش یم کدرما 

 

ی  مبهوت یم مککککانککککم. انقککککمر مککککات کککککه ان ککککار  ر صکککککککککککککککورتم،  ت 

ی  یم  ا،تا  ی  اشجا  ان ت 

 

د تا بمسبی از حا  به بعم پات رس س،ککککککککککک  زنمگیم ککککککککککککککککککککککککککک اینو ز 

 ببینم، متکم ترهو یم زنم... 

 

 580#پارت
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ه یم کنم. 
ُ
 زرانش را  ر  هانش یم  رخانم س جلوی پایم ت

 

ه کر   ا،کککککککککککککت،  شکککککککککککککم یم  سزد س 
ُ
ی ت  که رسی زمت 

به خوبی

  ،ت به ،ینه یم هود. 

 

 قمد ،ود را بریم  ار . 

 

تش بسکه پاکت ،ی ا 
ُ
  از جیب ک

ی ر را  ر یم آسر  س هکان حت 

خوِن پخش هکککم  بر کنار  ی ل ش را با پشکککت  ،کککت پاک یم 

 کنم: 

 

 ک هیچ سقت  ،ت رست بلنم نار د... 

 

 ن اهش یم کنم. مشغو  لیما کر ِن فنمی ا،ت... 
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 هککابی کککه از بککاِ   س س ز ِن  شکککککککککککککککم هککای فرهککا  
تکککاد ن رابی

تهدع را  ارد، پشکککککککککککککت   یم گذارد س ،کککککککککککککیع یم کنم تا حالت 

ی بفر،کم.   یش جوری پایت 

 

ز ،کککککی ارش را رسهکککککن یم کنم س با ُپ  اس ،  سِ  ،کککککن یجش را ا

 کنار  صورتم ر  یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککک اسن مرتیاه رس ز د تا حسکککککا   ،کککککتش بیا ، زن من، ما  

... حم  اگه  ی ه حلقه  ،ککککککککککککتش نا بینم س هر هر با هر  من 

 ججیس نری یم خنم ... 

 

،کککککککتش که با تهمیم جلوی صکککککککورتم  ،ککککککککم را با  یم آسرد س  

 ا،ت را شقب یم زنم: 

 

 ک نسبکت با من  یهح
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     ،ی ار را یم گت  : با ان شت اهار  ا
 ش، خاکست 

 

ککککککککککککککککککک یه مر  که هککککش ،ککککا  تکاد با یه زن، هککککب ها خوابیم ... 

صککککبح ها بلنم هککککم . یه مر  که قبل از ساجشککککم، شاهککککم اسن 

ای بککه  ،ککککککککککککککککت زن بو . یککه مر  کککه جلوی  ککل خککانوا   ش بر 

 اسر نش سایسا  س فتش خور ، از نصه ارث مترسد هم.... 

 

 ،ی ارش را میانه ی صورتم رها یم کنم:  سِ  ُپ   سِد 

 

 ... ... زِن ممی ...حم ممی  ک اس  آخرش ما  ممی

 

 صورتم را شقب یم کشم: 

 

یح کجا  قیقا به  ی ک  ،نم ز یح قو  نامهح اجار  نامه ای  ت 

 نامم ز یح
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 581#پارت

 

 

خنم کو   یم زنم س با ان شکککککککِت هکککککککسکککککککت  ،کککککککتش، لبم را لب

 متکم لکیس یم کنم: 

 

 بم ز مت... ک به ناد قل

 

 انه اد را متکم یم گت   س خ  های ناهکوار  ته ریشکککککککککککککککش را 

 نز یش لبم یم کشم: 

 

 رس ز د تا بفها، لییل فق  یه ا،م کنار  ا،کش 
ک اسن شو ی

یل  منه... تو رس بایم بیا  که اسنم ا،ککککککم منها ر،ککککککم منه... فامی

 هکه زِن  ارس ماهر یم هنا،ن... 
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با تکان هککمیمی خو د را یم  صککورتم را  ا فاصککله یم  هم س 

 خواهم از اس  سر کنم، سه بی خیا  تر از رسزهای قبل، 

ی یم کشککککم تا  ،ککککی ارش را کناری لرت یم کنم س صککککورتم را پایت 

 به اس توجه نشان بمهم. 

 

من حفظ کن. پا رسی خ   ککککککک فاصلت رس با هرججیس نری جز 

ا نا  ی ی هم خکم م شکککککککککککککه. من از این  ت  قرمزای من به کشکککککککککککککت 

 م که حا  نخواد اسن آهغا  رس آش س  ش کنم... تر،

 

 ناخن هایم را به  کرش فشار یم  هم: 

 

ی فرها  بشم...  ی فر ا، زِن هکت   ک  اری نان که هکت 

 

 و،م: فشاری به  انه اد یم آسر  س با ی لبم را به نریم یم ب

ا   ک اسن موق  بایم به فار خیانت کر ن به فرها  با ر
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رهایم یم کنم س با لبخنم که ان ار برنم  ی بازی به یش بار  

خوبی هککککککم  ا،ککککککت، از  ر  اصککککککیل خارج یم هککککککو  س برایم با 

،  ،ت تکان یم  هما   هکان  ،ِت خوبی

 

ن اهم از خاکسککککککککککککککت  ،ککککککککککککککی ار جما نا هککککککککککککککو . این مر  را نا 

 هناخکم... 

 

 این رفکارها س این حیس مالکیت برایم اص  جمیم نبو ا  

 

سن یم فر،ککککککککم س به ،ککککککککت  ،کککککککتشککککککوبی نفسکککککککم را با  فوت بت 

 حرکت یم کنم. 

 

 582#پارت

 

 

 هنوز  ام  سار  لیچ راهرس نشم  اد که شسل را یم بینم. 
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سن یم آسر .   کشان کشان فرها  از  ر   ،تشوبی بت 

 

 نم: با  شم های گشا  هم  ن اهش یم ک

 ک سای... چی هم ح

 

 به ،خم  فرها  را به  یوار تایه یم  هم: 

ره بو  .. ک   غش کر  ... من مطک نم به خادر اسن کی

 

ره ای به صورت فرها  یم زنم:   کی

 ک فرها ح فرهکککا ... 
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دوری ن کککاهم یم کر  ککککه ان کککار من از اس خوا،کککککککککککککککککککه بو د تکککا 

ا با شوض  یشکککککککککککککککب، گنم به تکاد  ارهایکان بزنم س آخر  مر 

 همن بی حمش، مکعجب کنم. 

 

  یشب را گفکمی ن ست، مزخر  بو ... 

 

بیمار مانمن تا اس  صککککککککککککبح س نهایت به زسر شسککککککککککککل خوابیمن 

 رسی  اناپه ای که خو ش فار خیا   ر مغزد جا یم  ا . 

 

آن شایس کککذابی را پشککککککککککککککککِت تلدیزیون مخقی کر د تککا بککه دور 

 ان.... مماسد، اس را یا  آسر نشو ا شایس شرس،یک

 

نککم س کنککایککه هم، بککار  آ د یم شایس هککا، حر  یم ز نککم، لوزخ

 کر نما 
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فارش را هم نا کر د که فرها ، این قضکککککککککککککککیه را جمی کنم. 

 هر  ه اکار  اهکم تا بی خیا  هو ، توج  نا کر ا 

 

شسککککککککککل با لیام  ختی  ا  که به  انشکککککککککک ا  یم رس  س اگر  ارش 

 زس تر تکاد هم،  ی به من یم زنم. 

 

بان ت تا خرخر  اش حاِ  فرها  خییل خو  نبو ، سه شصککککککککک

ی جلو ارش نبو ا  ی  با  آمم  بو  س هیچ  ت 

 

 583#پارت

 

 

با سرس  اس به پا،ککککککک ا ، ساکج کککککککر نشکککککککان نا  هم س با  ،کککککککت 

 هابی که  ر ،ینه جک  هم  ا،ت، ن اهش یم کنم. 

 

 لوزخنِم آهکارابی به حالکم یم زنم س با  شک  یم لر،م: 
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گذاهککککه باهکککم تا ب خو  خوابیمیح فار نا کنم  ککککککککککککککککککک  یشککک

 .  صبح خو  خوابیم  با ر

 

س با گذهککککککککککککککککجش از کنارد، هککککککککککککککککاهان را یم بینم که با  س سار  

 پا، ا  یم هو . 

 

 مرا که رسی صنمه یم بینم، مکعجب یم لر،م: 

ح  ک تو اینجا  یکار یم کمی

 

 ابرسهایم با  یم انمازد: 

 ک  یشب   من  شوا هما 

 

 ایش  رهم یم رس : اخم ه
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یش هستا ک من  ه ق ی  مر بهت گفکم این فرها ، یه  ت 

 

ن ا  به اس یم انمازد که با بی خیاه س  ،ککت های  ر جیب  

 فرس رفکه کنار ی  از  رهای سرس ی اف ها ایسکا   ا،ت. 

 

ککککککککککککککککککک اسنو جکعش کن که یهو گنم ز  به  ارای منا حرصککککش از 

ح یعمی بککایککم تککا آخر چی گرفکککهح کککه ی   ی ککه  س،ککککککککککککککککم  ار 

ک کککک  س،کککککم نماهکککککه باهککککه  ون هککککوهر ،ککککابقم   شکرد ب م

 هاررازی  ر میار ح

 

  ی از رسی تا،ه تکان یم  هم: 

 

کککککککککککککککککککک بعم  نمما  این شو ی  له خر،   س له اش لیما هککککم ، 

زرت هم اسمم   اش توشه ب شککککککعور... این از تر،ککککککش جردت 

 نار   بر  خونه مامانا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1825 of 2449 

 س : اخم هایم  رهم یم ر 

 

 ن نکی هحک  ه غلظ کر   که به م

 

 584#پارت

 

 

سن آمکککم س بکککا  یکککمن  کککارس،  ککککککککککککککهکککا بت  فرهکککا  از اتکککاق ی  از اف ک

 ابرسبی با  انماخت: 

 

ککککککککککککککککککککککککک فار نا کر د بیایا آسار  ی خیابونا هکککککککککمی، نا هکککککککککم 

 احضاریه برات فر،کا ... 

 

مکعجککب بککه فرهککا  ن ککا  یم کنم. آتش انککماز  خوبی ا،کککککککککککککککککتا 

 شث  شوا، خو ش هم....  یشب هم، با
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      EXCHANGE GROUP 1826 of 2449 

 هاهان به من ن ا  یم کنم. 

 از من یم خواهم  ه  اری کنمح 

 

خو د را میکککاِن  س مر ی بینکککمازد ککککه یا شککککککککککککککککککان را بی انکککماز  

اد قائلما    س،ت  ارد س برای  ی ری، بی انماز  احت 

 

ککککککککککککککککککک ازد هکککککایت کر ی  ون یه  م  ت زخم هککککم ح می فم  

 .. لو   سا  رمونت رس یم  ا د خب. 

 

 س نا کنم س به ،ککم یم آیم. فرها  توج  به  ار 

 

 از جا بلنم یم هود. 

 

ی  کیفش را به  ،ککککککککککککککککت  ی رش یم  هم س از این حم تر س تکت 

 آممن تا ه ش تیغ همِن صورتش، مکعجب هسکما 
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      EXCHANGE GROUP 1827 of 2449 

ا   ک هاهم یم خوان س تو  د  ،م  ترین هاهم ممی

 

 کیفم را از رسی صنمه بریم  ارد: 

 

؛ ضککیه رس کش میمیح تو  ککککککککککککککککک  را  اری این ق که  یشکب گفم 

یت ن ستا  ی   ت 

 

هاهان از پشِت   فرها ، برایم  شم ابرس یم آمم تا اس را از 

ی بیاسرد...   خر هیطان پایت 

 

 رس به رسیش یم ایسکم: 

 

 ک من  نبا   ر   ن سکم فرها ... 

 

 ز  ز   به صورتم یم لر،م: 
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رس زنمان کککک  نبا   ر   ن سم  یا  لت نکیا ، هوهر ،ابقت 

 بنمازیا 

 

 اس را یم بینم که با لبخنم کو   تکاهایم یم کنم.  

 

 یم هناخککش، این لبخنم را... 

هکککککان زمککککان هککککای کککککه جلوی مککککا ررزرا، درفککککماریش را یم 

 کر د، از این لبخنمها یم ز ... 

 

 585#پارت

 

 ک اسن پ شکومها 

 

 ا،تا 
ر
 یم خنم . به حرسی که منطقش لر از کپش ز ب

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1829 of 2449 

 وح ک پ شک

 

ن قمیم به جلو بریم  ار  تا بکوانم فرها  را، راحت تر هکککککککککککککاها

 ببینم. 

 

ی جوریش  ی، حا  این بارس هکککا کوتا  بیا.. هکت  ککککککککککککککککک آقای امت 

 برای  ارس، لرسنم  تشایل  ا ین... 

 

 هنوز ن اهش به من ا،ت. 

 

   شککککککککککم هایش یم 
ی  رسغم را باسر نار  ، لوزخنم را از خ  تت 

 م. توانم به راحم  حیس کن

 

ی که بمسبی این هکه زسر ز ن کککککککککککککککک  مشخصه جالمی  فرها  امت 

، بی فایم  ،کککککککککککککککت... قمرتت 
بابِت این که زنم رس ازد  سر کمی

  که، یه  م جا توی  لش باز کن... 
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      EXCHANGE GROUP 1830 of 2449 

 

ککککککک جلوی   ر حاه که از کنارمان یم گذار ، مدرایلش را از اف ک

  ر یم گت   س از پا، ا  خارج یم هو . 

 

انم س هککاهان با خر  با این پا یم  رخ شککم هایم را  ر  ا،ککه 

 س آن پا کر نش یم لر،م: 

 

یح ی آقای امت   ک هکایتت رس پیس یم گت 

 

ذر  ن ککا  هم بککه هکککککککککککککککککاهککان نا انککماز ، تنهککا بککا تکککان  ی، 

 جوا  کوتا  یم  هم: 

 

 ک به خادر لییل کوتا  میاد. 

 

 س از کنارد، دوری یم گذر  که ر   لخوری را به رسیم بیاسر . 

 ه انکظاری  اهتحز من  ا
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 که ب دیم هاهم مثلث  شوای هکا ها بو دح  

 

ی  ،کککککککم  که هنوز  ر  یم کنم، برای بار    که ب دیم من با هکت 

  سد، بر صورت هوهر ،ابقم کدریمدح

 

 586#پارت

 

 

سن یم آییم.   از پا، ا  که بت 

 

ی را صب  به  فرها ی ن ست تا مرا به خانه اد بر،انم. ماهت 

  د. ا   بو شسل قرض  
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ی خو ش آمم  بو  س از هکه جالبت   هککککککککککککککککاهان هم با ماهکککککککککککککککت 

  جمیم  ارس ا،کککککککککککککککت که با بمخلق  به آن تایه  ا   
ی ماهکککککککککککککککت 

 ا،ت. 

 

ی با اس را با   ر  کر د س به ،کککککککککککککت  اکار هککککککککککککاهان برای رفت 

  ارس رفکم. بایم این قضیه مزخر  را تکاد یم کر د. 

 

ی نشککم.  هکانطور تایه  ا     ر را باز کر د سه اس ،ککوار ماهککت 

ی  ر حا  کشککککککیمن نیکه ی اخر ،کککککی ارش  به صککککککنمسق ماهککککککت 

 ا،ت... 

 

 س ن ا  کنم. ک ،وار هو... بیکار ن سکم که ،ی ار کشیمنت ر 

 

 توج  به حرفم نا کنم س ،ی ار  سمش را رسهن یم کنم. 

 

 یم  انم که از ،ی ار کشیمنش مکنفر هسکما 
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      EXCHANGE GROUP 1833 of 2449 

 

یش بار تارار یم جز  سنفری ،کککککککککککککی ار کشکککککککککککککیمنکان که هرما  

 هم،  س  را برای ریه هایکان مضی یم  انسکم. 

 

 ر را باز یم کنم تا لیا   هککککککککککود که زس تر خو ش را به من یم 

 ر،انم س  ری که نیکه باز ا،ت را متکم یم بنم . 

 

ی یم کنم که از صکککککککککککککککمای  به قمری قمرت خرج  ر  ماهکککککککککککککککت 

 سحشتناکش، یم تر،م. 

 

 ک خو  از هوهرت درفماری کر یا 

 

ی یم گذار :    ،تش را رسی لبه ی لنجر  ماهت 

 

 ک ن اهت دوری بو  که  لم یم خوا،ت ببو،کتا 
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  د را به ،کتش یم  رخانم: 

 

 ه تو، یا ت رفکه منو د ق  ا ی، من یا د نرفکه... ک اگ

 

 587#پارت

 

سن لرت یم کنم:   ،ی اری که به انکها نر،یم  ا،ت را به بت 

 

 ونم ببو،کتح ک  ون د قت  ا د یعمی نا ت

 

صکککککککورتش  ر یش سجمی صکککککککورتم قرار یم گت  ،  ا اگر  ش 

 را جلوتر یم آسر ، بی خیاِ  س،و،ه ی بو،یمنش نا همدا 

 

ح   س حرامش بکککککه  ری، اس  ر بو،کککککککککککککککیکککککمن،  کککککارش حر  

 نمار ... 
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کککککک سقم  که با خیا  راحت،  فت  کوفم  متضی رس امضا ز ی، 

ن م
َ
نفیس ن ر  ب کککککککککککککر س یعمی قرار ن سکککککککککککککت  ی ه یش سجب ت

هکات هر لتظکه رسی صکککککککککککککککورتم پخش بشککککککککککککککککه. قکانون رس بلکم 

ح  ن سم 

 

 پل  یم زنم. 

یم خواهم منار زیبابی  شککککککککککم هایش س خطوط  کرنِگ خ  

 لبخنمش هود. 

 

یم خواهم خیا  خوش کنم که هنوز  س،کککککککککم  ار  س یش را  

 برگشت بزرا برای خو د ن ه  اهکه ادا 

 

سرار  با زن نا توبی   کککککککککککککککککککککککک کمسد قانون مسککککککککخر  ای گفکه که

 ببو،ککککک ش س یا باهاش بخوابی س 
ح که نا توبی ،کککککابقت با ر

ح ی ح جابی گفت 
 بغلش کمی
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 ابرسبی برایش با  یم انمازد: 

 

 ک فار یم کمی این اجاز  رس بهت میمدح

 

 ،ککککککت هایش که از لنجر  به  اخل یم آیم، هککککککیطنتش را یم 

 فهکم س  ر را متکم باز یم کنم. 

 

ش، تلوخوران شقب یم رس  س با  کش  ر به پاهایبا برخورِ  

، ،یع یم کنم تا را،ت بایسکم.  ی   الوت ماهت 

 

ککککککککککککککککککککک اسنقمر براد بی ارزش هککککککمی که نه بو،ککککککه هات س نه بغل 

ککککککککککککککفم اسن  کر ن هککات، حیس خککا  بهم نکیککم . تککاریککککخ مضک

رسزی که د قم  ا ی، تکود هکککم... نا توبی برای یه ممت 

 رس... کوتا  هم منو تکمیم کمی  ا
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 به جلو بریم  ار : قمد 

 

ا  کککککککک  زد ن ست تکمیمت کنم،  سرار  یم توبی زن خو د با ر

 ه بمسن اسن قانون مسکککخر   ه با هکککنا،کککنامه ای که ا،ککککم 

 از توش پاک هم ا 

 

 588#پارت

 

  ،کم را به تخت ،ینه اش یم کدرم: 

 

کککککککککککککککککککک یم تونمح تونسکککککم  اسی ن سککککت، حالم به هم یم خور  که 

 فکار یم کمی که ان ار ا،ت  توددا باهاد دوری ر 

 

نا گذار  تا  ،کم را از رسی ،ینه اش بر ارد، ان شت هایم 

 را به ،کت لب هایش یم بر : 
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 ک  س،ت  اهکم  ت به ،نگ بخور  لییلا 

 

 ،ککککم را    ان شککککانم ،کککوزن ،کککوزن یم هکککونم سقم  که که

 به ،کت ته ریش  کرنگ گونه اش یم بر : 

 

 ر شاهقکه که رسز د ق، الککا  یم کنها ک گفکم لییل اسنقم

 

 این حر  های بی انماز  مسککخر  را یم 
مبهوت یم مانم سقم 

 هنود. 

 

ان ار که یش کو ی خر ،کککککککا  باهکککککککم س فارهایش هیچ سقت 

 رهم نا کننم. 

 

ِت متکم هککم  اش، رها ،ککیع یم کنم تا  ،کککم را از میان مشکک

  ککککار  س ه کنم؛ امککککا ن ککککا  بی حککککِم الککککککا  سارانککککه اش، مرا 

 لوچی یم کنم که اهتبا  متن ا،ت. 
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ککککککک گفکم که اگه لییل پشیکون هم، باهم یم ریم ترکیه... اسنجا 

ان یم کنم.   فار کر د که هنوز شاهکککککککککککککککقا س به خادر  جتی

 خشکم...  یر اسممن به خونه س ،فرهای دو بی ممت یم ب

 

 آ   هانم را قورت یم  هم: 

 

خوای شککذا  سجککمان  کککککککککککککککککککککککککککککک فککایککم  ی این حر  هککا  یککهح یم

  اهکه باهمح 

 

 ،کککککککککم را رها یم کنم س با قمیم  ی ر،  ام  مکا  با بمبی یم 

ی نمار ا  ی  هیچ  ت 
ر
 هو  که آما ب

 

سن افکا   ی موهایم را شقب یم فر،ککککککککم س گوهکککککککه  تاه ی بت 

 را به نریم یم بو،م: ترین قسکت ل شابی اد 
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ی کککککککککککککککککککککککک مکا،ککککککککفم که  س،ککککککککت  اهککککککککتنکون تا ا ن هیچ فایم  ا

نکککماهکککککککککککککککککت...برای قلبکککت س برای تککککاد تتککککل کر ن هکککای بی 

 حمت، مکنونم... 

 

 589#پارت

 

 

که  ،ککتش را پشککت  د یم گذار  س خما به  ا د بر،ککم که 

هضکککم این حر  ها تا خو  نیکه هکککب برای من، قطعا ا امه 

 خواهم  اهتا 

 

بازی س نقشکککککککه جمیم را  ننماز. رهاد کن... شکر  س،کککککککت  ککککککککککککککککککککککک

.  شکککککککککککککککم هککای تو رس، رفکککارهککات،  اهکککککککککککککککتنکون تکود هککککککککککککککککم 

ن اهت، بوی نفیس هات هکشکککککککککککککککون شوض هکککککککککککککککمن. تو اسبی 

ن سم  که با نصکفه هکب اسممن هاش هم خوهتالم یم کر  

س خو د رس بکککه خوا  یم ز د تکککا  نکککم  قیقکککه هر نکککم کوتککا ، 

ا   کنارد بشیمی
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یش شضکککککککو به هکککککککمت خو  س  ر ب شکککککککت  مواق  رسی ما ردا 

 اشصا ا 

 

  مکککا ردح یکککش زن ککککه فار 
ر
لیکککما کر ن، خوا،کککککککککککککککک کککارهکککای رن 

 ا،تا 

 

ما رد ک ککککککککککک ا،کککککککککککت که به نمرت اس را یم بینم س هکان کوتا  

  یمنش هم مرا ناراحت یم کر . 

 

 حا  نشسکه ا،ت رس به رسیم.... 

 

 
ر
را از هککککککیکا پا رسی پا انماخکه س این خصککککککلت  امن های رن 

 به ارث ُبر   ا،ت. 
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 ر یم آیم. لبخنمی نمار  س بی انماز   لخور به نظ

 

 خما را هار کر د که پمرد را نا بینم. 

 

یا آسری  اما  از  ،کککت رفکه اش تا  نم،کککا  برای من ا امه 

 خواهم  اهت. 

 

 ک هکینطوری یم خوای ز  بزبی به منح

 

 پایش یم گذار : ق   بافکمی را هکرا   امواها رسی 

 ک لییل تو از  ارس جما همی سه هنوز رابطه  اریا 

 

 را  ر  ا،ه یم  رخانم:  شم هایم 

 

 ک چی هم ح
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 590#پارت

 

 

اخم هایش  رهم یم رس  س با  رخانمن کنت   تلوزیون، ،یع 

 یم کنم تا صمای موزیش را  م تر کنم. 

 

ی   ار، منم بعم نکاز  کککککککککککککککککککککککککک به من اسن هکککککککککککب گفم   اری مت 

 پاهمد اسممد خونه اتا 

 

 مکعجب ن اهش یم کنم: 

 

که چی بشکککککه مامان کککککککککککککککککککک ،کککککاشت  هارصکککککبح اسممی خونه من  

 جانح

 

 میل بافکمی را از  رسن ،بم بریم  ار : 
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ککککککککککککککککککک یم خوا،کککککم برات غذا  ر،ککککت کنم س خونه ات رس مرتب 

کنم. خو ت  لیم  ا ی هرسقت خوا،ککککککککککککم بیاد خونه ات... 

ی، گفکم قبل رفکنت اسن هکککککککککب هم که گفم    هارصکککککککککبح مت 

 ببینکت اما... 

 

 یم بر : انکهای  اموا را یم گت   س به ،کت میل 

 

ککککککککککککککک این هکه آ د  نبا  اسن  ارس  ارن یم گر ن، از صمتا ب ه 

هم بمتر هککککککککککککککککم . بعم اسمم   د خونه ی تو که چی بشکککککککککککککککهح 

 جوری که به تو  سبیم  بو ، ان ار نه ان ار د قت  ا  ا 

 

م کنم؛ اما اس زس تر  یل 
َ
ه بهانه جور یم کنم تا برای ما رد َ  

صککککککککمایم یم زنم که یعمی  ،ککککککککت به  ار یم هککککککککو  س تهمیم سار 

 ،اوِت دو بی ات به معمی بهانه های خاله زن  ا،تا 
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ی بار بو   یممش...   ک اسن هب بخما که اسلت 

 

ره یم زنم. شا ت کو ب  با ان شککککککککان  ،ککککککککم، به زانوهایم کی

 . اد.. 

 

 ک  ه غلظ کر یح

 

ره هایش  س اهکککار  اش به ا،کککت   ان شککککابی ،کککت که ریکم کی

 تنمتر هم  ا،ت. 

 

، اس را بو،یمد. 
ر
 من هیچ غلظ نار د سه از    لکن 

 

 ، ی من هیچ غلظ نار د سه الککککککککا  آغوش اس را  اهکککککککککککککککت 

  ،ت خو د نبو . 

 

 591#پارت
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، صککککککککککککککا  یم  ی س رها کمی ن را ب ت 
َ
افکم  ر بغل ان ار که این ت

 اس.... 

 

ی   نبن لب هایم، نبن گر بی که تو   های  کرنِگ گاز گرفت 

شا ی اس   را، امرسز  ر آیینه ی اتاقم  یمد.  های غت 

 

 ...  ک هی ی

 

 ریزتر از حالت های  ی ر، تکاهایم یم کنم. 

 

نمی بلنم هکککمنم، گوهکککه ی مانکدیم 
ُ
از جا بلنم یم هکککود س از ت

ی یم افکم. به ظر  کریسکاه گت  یم   ی به زمت   کنم س از رسی مت 
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 هککوکه هککمِن آبی هر سیکانن  ام  ما رد را اگا  یم کنم که   

 به هوای اس هم  ادا 

 

یم  انسککککککککککککککککم، پککمرد تککا نیم ،ککککککککککککککککاشککت  ی ر بککه خککانککه یم آیککم. 

غذاهای بسککککککه بنمی هکککککم  را  ر آغوش جا یم  هم س ما رد 

   ل ماجرا نا کنم. 
ی  اکاری بابت  انست 

 

ه را یم بنمد س با حجم زیا ی از غذاهای بسکککککککه بنمی  ر خان

ی یم هکککککم  که تا جلوی  شککککککم را گرفکه انم به ،ککککککت ماهککککک ت 

 رسد. 

 

س،ایلم را رسی صنمه شقب یم گذارد س هنوز  ام ،  د از 

،  کرد را متکم یم گت    سن نیامم  ا،کککت که  ،کککم  ی بت  ماهکککت 

 س مرا با قمرت به شقب یم کشم. 

 

ی گت  یم کنم س با پار  هککککککککککککککمنش، تکاد بنِم کیفم به  ر  ماهککککککککککککککت 

، پخش یم هو .  ی  س،ایلم رسی زمت 
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 به  ،ککککککککت هابی ن اهم از س،ککککککککایل ریخکه هککککککککم
ی   بر رسی زمت 

 ،ت که مقنعه اد را به مشت کشیم  ا،ت. 

 

 ک خو  با اسن هوهرت جیش توی جیش همیا 

 

مکعجب ن اهش یم کنم. مقنعه اد را آنقمر متکم یم کشککککککککم 

 ش خم یم هو : که گر نم به ،کت

 

ی ازش ببینم،   تو خرا  م شم ،انکا  خانمح  ک ن فکم ختی

 

 592#پارت

 

 

کنم تا به حرفم بیایم که با پشکککککت  ،کککککتش رسی  هان باز یم  

  هابی یم کدرم که حم  نا  انست  ه حرسی بزنما 
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 ک    هو.... ،ا   گرفکم بهکون لرس همیا 

 

نز یککان، مرا از هکان مقنعه اد با مکوقه همِن ماهیمی  ر 

یم گت   س دوری یم کشککککککم که به خادر نمیمِن ،ککککککنگ جلوی 

ی یم افکم س    ام  مقنعه از  د یم افکم. پایم، رسی زمت 

 

 ک جک  کن تن لشت رس ببینم. 

 

مر ی  ی ر  ،کککککککککککت زیر بازسیم یم انماز  س ان ار تاز  رسهکککککککککککن 

سع به جیغ کشیمن یم کنم.   هم  باهم،  ر

 

  جلوی  ر خککککانکککککان،  د ر 
ی ا یم  رخکککککانم س بکککککا  یکککککمن  سررت 

 خو د را به شقب یم کشم س جیغ  سد را بلنمتر یم کشم. 

 

  ،ت زیر آن ی  بازسیم یم انماز : مر   ی ر 
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 ک زس  جکعش کن این فکنه رس... 

 

مقنعککه اد را گولککه کر   س  رسن  هککانم بککه ،کککککککککککککککخم  جککای یم 

  هنم: 

 

 ک ،لیطه بازی  ر نیار... 

 

ره  ،ککت  هایم را تکان یم  هم س با پاهایم ،ککیع یم کنم تا کی

 ای به ی  از آن ها بزنم. 

 

ی را که باز یم کنن م، خو د را تکاد هککککککککککککم  یم  ر شقب ماهکککککککککککت 

  انم. 

 

پاهایم را  ر هکککککککککککککککککم جک  یم کنم س خو د را به تنمی به  ر 

 ی ر یم ر،کککککککککانم س با، باز هکککککککککمِن  ر، خوهکککککککککتاه اد کوتا  یم 
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از آن ها، پایم را با قمرت یم گت   س مرا به هکککککککککککککککو ،  ون ی  

  اخل یم کشم. 

 

  ،ت مشت هم  اش را  رسن هککم فرس  یم آسر  س  سرار 

 مقنعه اد را  رسن  هانم فرس یم بر : 

 

 ک بایم براش یه لوز بنم بخریم. 

 

 593#پارت

 

 

ناامیم به کو ه خلوِت   ظهر ن ا  یم انمازد س خما خما یم 

ی های خانه را  ش کنم. کنم که ی ،    سررت 
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از ن ش کو ککه کککه خککارج یم هکککککککککککککککدیم، فککاتتککه اد را یم خوانم. 

کر   ا،ککککت، ب شککککت  برایم   ایناه نا  انسکککککم،  ارس  ه غلظ

 تر،ناک ا،ت.... 

 

 را به ،ککم یم گت  : 
ر
  ،ککا  قرمز رن 

 ک ب ت  زیر ماغت... 

 

صکککککککککککککورتم را شقب یم کشکککککککککککککم، آن ی  مر  که ،ککککککککککککککت  ی رد 

 ا،ت،  ،ککا  را خشونت زیر بیمی اد یم گت  : نشسکه 

 

،ه بعم هوهر  فرار کر  ...  ه قمر یه مر   کککککک زنش اینقمر نت 

 شر ه باهه...  یم تونه بی 

 

 د را بککه  ککپ را،کککککککککککککککککت یم  رخککانم تککا  ،کککککککککککککککتش را از رسی 

صکککککککککورتم بر ار ؛ اما بی خیا  نا هکککککککککو  س از هککککککککک شکککککککککه ای  ر 

 بیهو ر یم ریز :  ،ت  ی رش ا،ت، مقماری  ی ر 
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 ...  ک بمنشم قوی 

 

 

ک غت  خوه یل، بمن خوبی هم  ار ... یه  م  غر  سه  اهکم 

 به ،ینه هاش، ،فکها یم اسر مش  اخل،  ،کم خور  

 

سحشککککککککت ز  ،  شککککککککم هایم را باز یم کنم سه  د را با  نا 

 آسرد تا مکوجه هوهیاری اد نشونم. 

 

ی را ببینم کککککککه لر از تری هککککککای ریز  فق  یم توانم که زمت 

ری 
َ
 رهکککککککککککککککککت س شله هکککای هرز رهکککککککککککککککککم کر   بکککه میکککانکککه آن ت

 ها،ت. 
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یمد.  س پایه صنمه ای که نز یکم ا،ت را هم به خوبی یم  

 جفت پا که  ر  سرترین نقطه ایسکا  . 

 

 ک هوهر  زنگ ز  ... 

 

 594#پارت

 

 

 

گوش هایم فعا  تر یم هو .  شم هایم را یم بنمد تا بکوانم 

 صمای نسبکا آرامشان را بشنود. 

 

ی نز ی  ها،ت. تا آقا بهش گفت زنت اینجا،ت.    ک هکت 

 خرس کا کر   به این ،کت.... 
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هابی را یم هکککنود که ان ار از رسی ریل ر  صکککمای باز هکککمِن  ر 

 یم هونم. یم توانسکم بوی خوش ا  لن را حیس کنم. 

 

 ... ک حیه ا،کایل من ن ست سگرنه جای ترانه، یم بر مش

 

اخم هایم  رهم رفت. صمای به همت بم س قمد های فوق 

 العا   لرتتککش مرا راغب یم کر  تا به اس، ن ا  بینمازد. 

 

ا باز نار   اد که  ،کککککککککککککککم  موهایم را به هنوز  شکککککککککککککککم هایم ر 

هکرا   د شقب یم کشکککککککم س  شکککککککم های گشکککککککا  هکککککککم  اد از 

بابت آن حجم از قمرت برای کشککککککیمِن ریشککککککه های  ککککککعیه 

 ایم ا،ت. موه

 

 ک بیمار هم  آقاا 

 

  د را آنقمر با  گرفت که توانسکم صورت مر  را ببینم. 
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ی موهای بلنمد،  ر،ت نا گذاهت تا مر  را ببیی نم اما هکت 

خ  بزرا کنار صککککککورتش برای من، خطر را خادر نشککککککان یم 

 کر . 

 خم هم س خییل  قیم به صورتم ن ا  کر . 

 

یم را شقب فر،ککککککککککککا  که با انکهای شصکککککککککککای  ر  ،کککککککککککتش موها

 باشث هم  ام  صورتش را ببینم. 

 

موهای کوتاِ  مرتب هکککم  س  شکککم های  رهکککت آبی رنگ که 

 ش به را  انماخکه ا،ت... ،ِت مزخرسی با کراسات بمرن 

 

 ک  نم سقکه جما همیح
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اهککککککککککککککککار  ای بککه ی  از نو ککه هککایش یم کنککم س مر   رحکاه ککه 

 ،کککککککا   سر گر نش، نشکککککیکن گا  صکککککنمه برایش یم آسر  با 

 صنمه را پاک یم کنم. 

 

 مار را نشان یم  ا  به 
ر
 که درر لیچ خور ب

ر
شصا د بی رن 

 ،کت نو ه اش گرفت. 

 

 595#پارت

 

 

... ا ن  ککککککککککککککککککک ب ها که می ن خییل جیغ جیغو شررم  زن هسکککم 

ح   را    موبی گرفم 

 

  س  ،ککککککککککککتش را رسی   زانوهایش یم گذار  س به جلو خم یم

 هو : 
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کککککککککککککککککک هککوهرت که ان ار هنوز خادرخواهکه که اینطور خو هککو 

  ار  جرساجر میانها 

 

صککککککککنمه را جلوتر یم کشککککککککم س  قیقا صککککککککورتم نز یش پاهایش 

 ت  . قرار یم گ

 

که  ،کککتش را پشکککت  د یم بر  س  د را انقمر جلو یم بر  

 که  انه اد رسی زانوهایش قرار یم گت  : 

 

 ه ،ت... ک  شات هکرنگ  شکای تران

 

 پل  یم زنم س هک نان مساوت تکاهایش یم کنم. 

 

 ک نانه اسنم میخوا،که ازد جما هه که رفکه با ی   ی هح
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ت  ارس یم رس . ترانه مکعجب یم هککککککککککود. تکاد ذهنم به ،ککککککککککک

 ک ستح با  ارس رفکه ا،تح

 

؛ اما ان ار  کککککککککک یم خوا،کم یه  نمهمی ل ش خو د بم ب ذرسبی

ی  ی ه...  سررینای خونکون ما   رس گرفت 

 

 یم خنم  س ان شت اهار  اش را تا پشت گر نم یم کشم: 

 ک این حرکت رس خییل  س،ت  اهت... 

 

 : بی مقممه ان شت هستش را زیر گر نم گذاهت

 ک یم  سبی هوهرت  ه غلظ کر  ح

 

صککورتم را شقب یم کشککم تا  ،ککت از نوازش حا  بهم ز نش 

 متکم تر ن ه یم  ار . بر ار ؛ اما ی  از نو ه هایش  د را 

 

 ک یم  سبی زنم هب شرس،یکون از توی تا ر فرار کر  ح
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 596#پارت

 

 

  ن اهم از صککککککورت زمخت 
ی پل  یم زنم. تنم س بمسن بر اهککککککت 

 از خشم هم  اش. لر 

 

لب باز یم کنم تا حر   ی ری بزنم که  ر  آهمی با هکککمت  

ت باز یم هکککککککککو  س  د به هکرا  زانوهای مر  مقابلم به ،کککککککککک

  ر سرس ی یم  رخم. 

 

 

یم خواهم  کانکه اد را از رسی  زانوهای مر  بر ارد که نا 

 گذار  س موهایم را یم کشم. 

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1861 of 2449 

نگ را رسی  د یم  ،ککککککککککککتش را شقب یم بر  س گالن ،ککککککککککککفیم ر 

 گت   س متکوایش را  ام  رسیم خاه یم کنم. 

 

 

 ک به به اقای زرون  راز... 

 

 د را  ا بکککککا  یم اسرد تکککککا اس را ن کککککا  کنم. از تککککککاد اجزای 

 صورتش،  شم هایش را یم بینم. 

 

بی نقص س به هکککککککککمت تر،کککککککککو هکککککککککم  انم.... آن تر  برای من 

 ا،تح

 

 

 

کون چی بو  ح تو که خییل ککککککککککککککککککککککککککک مشکککککککککککککاقم بمسنم  لیل جمایی

ا   مو  مو،شو یم کمی
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 را حیس یم کر د. یم  انسککککککککککککککککم بوی  
بککککمی کککککه بوی مزخرسی

ا،کککککتشککککککاد یم کنم از متکوای خاه هکککککم  ی آن گالن ،کککککفیم 

رنگ ا،ککککککککککککککککت که حا  فق   نم قطر  از  ر  آن خارج یم 

 هو . 

 خصو  س زناهوبی من به تو رر  نمار ا 
ر
 ک زنمب

 

 

س آبی از جا بلنم هککککککککککککم. با  نم قمد  مر  نفیس شکیق  کشککککککککککککیم 

 کوتا  به ،کت اس رفت س مشت اس  را  ر صورتش کدریم. 

 

 نقمر صمایش زیا  بو  که  شم هایم از  ر  بسکه هم. آ

 

 

 ارس قم بلنمتر از مر  بو ؛ اما فایم  ای نماهتا نو ه های 

 مر  انقمر زیا  هستنم که  خل هر سمان  ر آمم ... 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1863 of 2449 

 

زنت اسنجور که به تو حا   ا   به منم  کککککککککککککککک یم خوا،کم ببینم

 یم تونه بم  یا نها 

 

مر  که به ،کککککم برگشکککت،  نفیس  ر ،کککینه اد ح یس یم مانم. 

 خو د را به شقب کشیمد. 

 

 ،ککککت هایش را رسی یقه ی مانکدیم گذاهککککت س مرا با قمرت 

 رسی صنمه نشانم. 

 

 597#پارت

 

 

 

ل ،ککالن را لر کر   بو . مچ هر س 
ُ
 ،ککتش را  صککمای فریا  اس  

 گرفکه بو نم س نا توانست مرا نجات بمهم. 
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به پشککککککککککککککت صککککککککککککککنمه یم  س  ،کککککککککککککککم را یم گت   س از رسی  د 

 ر،انم: 

 

ک  لم یم خوا  جلوی  شم هوهرت، آت شت بزنم که باشث 

 هم زنم هب شرس  فرار کنها 

 

 ر  شککککم های    هککککم  اش ز  یم زنم، لب هایم را باز یم 

منکظرانه ی مر  س  ،ککت هابی که به کنم؛ اما با بو،ککه ی غت  

سع به تق  کر ن، یم  ،ککککککککککککککککت لبا  زیر مانکدیم یم رفت،  ر

 کنم. 

 

جیغ هایم آنقمر بلنم ا،ککککت که  ،ککککت رسی  هانم یم گذار  

س پاهایم را میان زانوانش ن ه یم  ار  س ،ککککککککککککککیع  ار  تا  د را 

 ثابت ن ه  ار . 
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 ...  ک سلم کن شو ی

 

 به که  د یم زنم: 
ر
  ن 

 

دا   ک اسن زنم رس گرفت، منم تو رس یم گت 

 

ره  ش را نا گذارد تا  ام  به نز یش صکککککورت بر،ککککک م س کی

 ی متکا به ل شابی اش یم زنم؛ اما صم جون  ار ... 

 

 

فشکککککککککاری به صکککککککککنمه اد یم آسرد س اس متکم تر ن ه یم  ار  تا 

 نکوانم تکان بخورد. 

 

اسمت نا آنقمر  ،ککککککککککت هایم را یم  رخانم که موفم به مق

ی یم افکیم.   هو  س هر سمان با صنمه رسی زمت 
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ا قمرت بلنم یم کنم. ن ا   ،کککککککککککم  زیر بازسهایم یم رس  مرا ب

بککککه اس یم کنم س بککککا اخم هککککای  رهم بککککه هکککککککککککککککککککمت شقککککب یم 

 فر،ککش: 

 

 ک به من  ،ت نزنا 

 

 598#پارت

 

 

اخا یم کنم س با کشکککککککککککککککیمِن  نباله ی مانکدیم مرا به خو ش 

 یم  سبانم: 

 به جان ما رد یم کشکت اگه از جات تاون بخوری لییلا  ک

 

  اهتنم را نمانسکم. نا  انم. هیچ سقت  لیل  س،ت 
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پاهایم  ر  یم کر . که  ،کککککککت هایم لر از زخم های کو   

ی لر از ،نگ بو .   ،ت که به خادر افکا نم بر زمت 

 

زیر  سش یم ایسکککککککککم س مماد حوا،ککککککککم بیِ   ر حکاد ا،ککککککککت. به 

 وها ن ا  یم کنم. ،لیقه اش تغیت  کر   ا،ت. ر یه هامپ

 تقه ای به  ر یم خور : 

 

 یذارد اینجا... ک حوله ات رس م

 

ی کو ش نز یش  ر یم گذار .   س حوله ی قرمز را رسی مت 

حکاد از    هککککت 
ی  ،ککککت رسی  ر هکککک شککککه ای یم گذارد س با بسککککت 

سن یم آیم.   فضا لررخار بت 

 

یسککککککککم. زخم پاهایم حوله را یم لوهکککککککم مقابل آیینه قمی یم ا

ی جورا  خییل  کت  از  ،ککککککککککککککت ها س بازسیم  به خادر  اهککککککککککککککت 

 ا،ت. 
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  بازسبی  
ی ی  ار  را به  ر تایه یم  هم س با بر اهت  که  ر   کت 

 ،شوار به   که ،فیمش ن ا  یم کنم. 

 

 

سع همح   کوفم  از ِب  ر
ر
 آنجا کجا بو ح این زنمب

 

افه ن اهم از ،کککککککیم جک  هکککککککم  ی ،کککککککشکککککککوار به مسکککککککواک ا ککککککک

 ایست که  رسن لیوان ،فیم رنگ قرار  ار . 

 

 یم کشکککککککم س بی خیا  ،کککککککشکککککککوار  
کشکککککککیمن یم هکککککککود. بایم هوسی

زس تر از اینجا برسد. جابی که نا هککککناخکم س تنها هککککمن با اس 

 اس اع را سخیم تر یم کر . 

 

 ر حکاد را باز یم کنم س سار  اتاس  یم هکککککککککککککککود که لر از شایس 

 . های  سبیم  هم  به  یوار ا،ت
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 599#پارت

 

 

 ک آ  که    نشمح

 

رکت یم به ،کککککت لبا  هایم که پشککککت  ر آسیزان ا،ککککت، ح

 کنم. از پشت بی   بلنم یم هو  س به ،ککم یم آیم. 

 

یح  ک کجا مت 

 

اخا یم کنم س به  ،کککککککککککککت هایش که رسی مچ  ،کککککککککککککت هایم 

 قرار گرفکه ا،ت، ن ا  یم انمازد: 
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ه   حوله توی کککککککککککککککککککک خونه خو دا تو اگه خوهکککککت میا  من با ی

خونککککت س  ب رخم، من اصککککککککککککککک  خوهکککککککککککککککم نکیککککا  کککککه خونککککه 

 ت را  برد. هوهر،ابقم لخت لخ

 

سن یم کشککککم س نا گذار  تا هککککلوارد را  مانکدیم را از  ،کککککم بت 

 هم بر ارد. 

 

یا خو د یم   اینجکککککا، حر  یم زنیم؛ بعکککککم مت 
کککککککککککککککککککککککککککککک یم موبی

 برمت... 

 

 ،کککت به  ،ککککم را رسی  ر یم گذارد س متکم آن را یم بنمد. 

 ،ینه تایه یم  هم: 

 

لخکم ن ا  ککککککککککککککککککککککککک حر  بزنیم یا تو   به  اک ،ککککککککککینه س پاهای 

ح  کمی
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ی یم انماز  س  ،کککککککککککککککتش را از کنار  د  لبا  هایم را رسی زمت 

 رسی  ر یم گذار : 

 

متا  س،ت  اریح  ک یم تونم تا رسی تخت هم بتی

 

بمنش را جلو یم کشکککککککککم س صکککککککککورتش را آنقمر نز یش یم آسر  

هیوش  شم هایم را براق یم کنم. که بوی ق  وی س م یم افت 

 

هیو مکنفر بو   س حا ... یا د یم آیم که اس   از این افت 

 

  ،ت هایم را  ر جیب حوله یم گذارد: 

 

 ک من  ی ه ش قه ای به خوابیمن با تو نمارد. 

 

 600#پارت
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ی کشکککککککککککککککیمن  د، لب هایم را  لبخنم کو   یم زنم س با پایت 

  برد س با بو،ه ای به گر نش یم لر،م: نز یش گر نش یم

 

سممی  س،ککککککککت  اهکککککککککمی که ککککککککککککککککککککککک هک شککککککککه سقم  از حکود یم ا

گر نت رس ببو،ککککککککما هنوزد  س،ککککککککت  اریح  ون  ی ه مور  

ش قه من ن ست... هم  شا ت براد تا رسی مر های بعم تو 

 هم امکتانش کنما 

 

 با لوزخنمی ا امه یم  هم: 

 

ح زن های زیا ی  سر  تو کککککککککککککککککککککککککککک هنوز جای زین براد لیما نار ی

... زن هابی که میان ا،کککککککککککککو یو شکا،کککککککککککک ت س 
ی شکا  هسککککککککککککت 

 برهنه ازت یم خوانا 
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ی بریم  ارد. از  از زیر  ،کککککککککککککککتش یم گککذرد س ُبر  را از رسی مت 

 س  ام  بی حالت تکاهکککککککککککککککایم 
آیینه یم توانم اس را ببینم. خنم 

 یم کنم. 

 

ارد رسی قمیم به ،کککککککککککککککککم بریم  ار  س  ون تایه به جابی نم

ی یم افکم.   صنمه پشت مت 

 

ر  س مرا به ،ککککککککت  ،کککککککت هایش را  س در  صکککککککنمه یم گذا

 خو ش یم  رخانم: 

 

 لخت هکککککککمن تو، توی هرجابی س با هر زمابی منو 
ککککککککککککککککککککککک یم  سبی

 تتریش یم کنهح

 

لوزخنمی یم زنم س یم خواهم حوله ی کنار رفکه از رسی ران 

ان کنم که  ،ت رسی  ،ت یم گذا ی  ر : پایم را مت 
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ح پاهابی که یه زمابی  سر  کرد حلقه یم 
ککککککککککککککککککککککک  یو قایم یم کمی

 همح

 

 به  شم هایش ز  یم زنم. 

 

ُپشکککِت  س ان شکککت اهکککار  س کناریش را رسی ران پایم یم کشکککم 

 س آنقمر این مست  را با  تر یم رس  که هککم را لکیس یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک فار کر ی من یم بازمت به ی   ی ه لییلح ساقعا فار 

 ی برای من تغیت  کر یحکر 

 

 زیر  ،تش یم زنم: 

 

تغیت  کر  ا ن اهم بهت شوض هم . ک  س،ت  اهتنم بهت، 

 لب هاد  ی ه... 

  س اد ح یس: 
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 601#پارت

 

 

ی تر یم کشککککککککم. با  شککککککککم های  لبخنمی یم زنم س  ش را پایت 

  ام  باز، بو،ه ای به لب هایش یم زنم: 

 

 ک لب هاد  ی ه هیجان بو،یمنت رس نمارنا 

 

د  ی  از  ،ککت هایش که پشککت صککنمه اد قرار  ار  را یم گت 

قه ی باز هم  ی حوله به ،کت قفسه ی ،ینه اد یم س از ی

 برد: 

 

 ک بمنم س قلبم  ی ه مییل برای به آغوش کشیمنت نمارن... 

 

 خطوط هاست نور را  ر  شم هایش یم بینم. 
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تار هکککمن مر مش هابی که باسرهکککان ،کککخت بو .  انه اش را 

 سی  د یم گذار  س موهایم را نرد شقب یم فر،کم: ر 

 

ک ایناه منو نا خوای باشث نک شه که بذارد؛ ی   ی ه جاد 

 رس ب ت  ا 

 

 ،کککککککککککککککککت هکککایش از کنکککار  ی گر نم بکککه لبکککه هکککای حولککه اد یم 

 ر،انم: 

 ک  لکنگ این بمن م شم... 

 

 ان شت اهار  اش را رسی ،ینه اد یم کشم: 

 

نجا ن هت  ارد؛ اما یم  سنم که ن ه کککککککک یم  سبی که یم تونم ای

  زسریت 
ی  به من حا  نکیم ا  اهت 
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ی که هر س  ،ککککککم رسی ،کککککینه  لوزخنمی یم زنم س با گذاهکککککت 

 اش متکم اس را شقب یم فر،کم: 

 

 ک سه من  لکنگ هیچ قسکت از بمنت ن سکما 

 

خم یم هککککککککککود س لبا  هایم را بریم  ارد.  اخل حکاد یم رسد 

 منشان یم هود. س به تنمی مشغو  لوهی

 

مکان هککککککافکه هککککمنش را قلبم آنقمر متکم یم تپم که هرآن ا

 حیس یم کر د. 

 

 بایم زس تر یم رفکم... 

 

بایم منار این هکککککککککککود که با هر لکیس هکککککککککککمن از جانب اس تکاد 

 بمنم مورمور یم هم س حاِ   لم به هم یم ریخت. 
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 602#پارت

 

 

ر ما شا ت به جمابی دو بی ممت نماهکککککککککککککککتیم، هک شککککککککککککککککه  

خوابیککککمیم س لککککذت را هرجککککابی کککککه گت  یم آسر یم، بککککا هم یم 

  اهمی اسقاتکان یم کر یما 

 

 

ی   ر حکککاد را متکم یم بنککمد س بککه  نبککا  هکککککککککککککککککالم کککه رسی مت 

 ا،ت، یم رسد. 

 

اهن مر انه اش را  ر آسر   ا،ککککککت س با ر ابی توری که تو    لت 

های زنبوری هککککککل  ار ، مشکککککغو  ،کککککی ار کشکککککیمن  ر ترا  

 بلنم را ببینم. ه یم توانم، معمس  ،اخککان های ،ت ک

 

 به  نبا  مدرایلم یم گر د. 
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ی س تخکککت را  کککش یم کنم امکککا لیکککما  هککککه قسکککککککککککککککککککت هکککای مت 

نار نش کفری اد یم کنم. از اتاق خارج یم هود س به پذیرابی 

 هم ن ا  یم انمازد. 

 

 ناامیم از لیما نشمنش به ،کت اس یم رسد. 

 اری یم کشم:  ر رییل ترا  را به کن

 

 انحک گوهیم س کیفم کج

 

ی  اش یم بر  س ،ککککککککککوئیچ   ،ککککککککککت  رسن جیب هککککککککککلواری  ت 

 ماهیجش را به ،ککم یم گت  : 

 

 ک توی ماهینها 
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ن ا  به ،ککککککوئیچ یم انمازد. پیس به خانه ما رد رفکه ا،ککککککتا 

ختی برگشکککککککککککتش را به گوش هکه ر،کککککککککککانم  که آنقمر بی لرسابی 

 نص ب من یم هو . 

 

د س اس با حرسی که یم،کککککککککوئیچ را از   زنم، مرا از  ،کککککککککتش یم گت 

ی  ر این نیکه هب پشیکانم یم کنم.   رفت 

 

ی نماری، یم خوای با چی بریح  ک ماهت 

 

 اخم هایم  ر هم یم رس  س پایم را  اخل ترا  یم گذارد: 

 ک ماهینم ن ستح

 

 603#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1881 of 2449 

ی   ،کککککککککم  رسی صکککککککککورتم یم کشکککککککککم س به یا  یم آسرد که ماهکککککککککت 

 مانم  ا،ت.  جلوی  ر خانه

 

ن اهم از مچ  ،کککککککککککت اس که ،کککککککککککاشت بنم  ریم اش را بسککککککککککککه 

 ا،ت به شقرره هایش یم ر،م. 

 

 

نز یش به ،ککککککککککه هککککککککککب را نشککککککککککان یم  ا . بایم هکان موق  که 

حکککالم بکککم بو  اس را مجبور یم کر د تکککا مرا بکککه خکککانکککه ی خو د 

اما لجبازی های مزخر  س فریا هایش از خشکککککککککککککککم حم   بتی  

 بزنما ن ذاهت تا حرسی 

 

د...  ی تو مت   ک با ماهت 

 

 کرش را به حصککککککککککککککار ترا  تایه یم  هم س هکان  ،ککککککککککککککم  که 

 ،اشت بسکه ا،ت را هکرا  نخ ،ی ارش به ،ککم یم گت  : 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1882 of 2449 

 

ککککککککککککککککک یه هککب هم بم ب ذرسن. خو ت یم  سبی که خییل خو  

 حا  میمدا 

 

 از این همت لرسگری اش گر  یم هو :  شم هایم 

 

ی  ی ز ی که فار یم کمی من کککککککککککککککککککککک حا  میمیح مسککککککم  یا یه  ت 

 باهات یم خوابمح

 

 قمیم که به جلو بریم  ار ، پایم را  اخل اتاق یم گذارد. 

 

کککککککککک حا  بمت میا  تا با هوهر،ابقت بخوابی لییلح تو هکوبی 

 هسم  که هرهب براد آما   یم همیا 

 

 ،کککککک ت   ی  ر یم گذارد که هکککککالم به کنار  اش  ،کککککت رسی 

 گت  یم کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1883 of 2449 

 

رگت هم ح بار  نمسمه که به  اری به رابطه کککککککک امشب  ه م

ا منو ن ه  اری  ی  با این  ت 
ا فار یم کمی یم توبی اهککککار  یم کمی

  ارسح

 

سن  یم خنم  س تاه کو ش هکککککککم  ی ،کککککککی ار را از ترا  به بت 

 لرت یم کنم: 

 

  اردح ب ه ایح ک با ،ایس یم خواد ن هت

 

 کنم. قمد بعمی را بریم  ار  س هککککککالم را از  ر  ترا  آزا  یم

 ،ککککککککککککککککم را رسی  ،کککککککککککککککک ت   یم گذارد تا آن را ببنمد س جلوی 

ل یم  هم س تن  
ُ
د؛ اما مرا به  اخل ه ش را ب ت 

سی ب شت  ل  ر

 یخ هم  از  ما، تکاد تنم را یم لرزانم. 

 

 604#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1884 of 2449 

 

 

 لییلحک منو به فرها  یم فرس ر 

 

بازسیم را متکم تر فشککککککککککککککار یم  هم تا جوابی بمهم که موافم 

د:  میل اس   باهم؛ اما زران به  اد نا گت 

 

. از  شکم افکا ی رفم  زیر پاد...  ی ه نا  ک فرسخکمی ن سم 

 بینکتا به تو که یم ر،م، کور م شما 

 

هررکککار... بکککا هری  از  لککککاب  ککککه از  هکککانم خکککارج یم هکککککککککککککککو ، 

سکه ای را یم بینم که از  شم هایش  ازیر ه شه های ها

ی گونه به ب  ا   ا  س نفهکیم. یم هو . مرا هکت 

 

ان کر نش  اری نمار  لییل..   ک جتی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1885 of 2449 

لوزخنمی یم زنم س  ،ککککککککت رسی ان شکککککککککانش که رسی بازسیم 

 ا،ت، یم گذارد: 

 

 به فارد افکا یح یا هبابی 
ک اسن ،ا بی که منو تنها یم ذاهم 

ح یا ت  مهکوبی رفکنم که من جلوی  ر خو  ابم یم بر  رس چی

ا یکککا  ی کککه هکککککککککککککککککب توی یکککه تخکککت نخوابیکک ی منکککامون... خییل  ت 

 بینکون خرا  هم  بو  س نمیمیا 

 

 ان شکانش را ی  ی  از  سر بازسیم باز یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککککک هر سمون بریم  اش یه آ د  ی ه خییل بهت  ...ب شکککککککت  از 

هیچ... منو از زنمگیت  س،ا  برات صتی کر د. غور  نما ی 

سن کر ی  بت 

 

خو ش یم  لککب بککاز یم کنککم س بککازسیم را متکم تر بککه ،ککککککککککککککککککت

 کشم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1886 of 2449 

 

د  اش زن  ی ه ای س نه میذارد بری  اش مر   ی ه  ککککککککککک نه مت 

ی رس بلمی، من بلم ن سکما   ای لییلا اگه تو، ،ا   گذهت 

 

 لوزخنمی یم زنم س به  شم هایش ز  یم زنم: 

 

ح مهر د   ق توی هنا،نامه ات  یهح ک بلم ن سم 

 

  د را تکان یم  هم: 

 

ت    س،ککککت نماهککککتنم رس بلم کککککککککککککککککککک تکاد ممت آرزس کر د که مسکککک

 ...  نبا ر

 

 605#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1887 of 2449 

 

  ،تش را با همت از رسی بازسیم بریم  ارد: 

 

،کابی  ککککککک حا  فایم  ی این رفکارها  یهح فار کر ی هنوز  بت 

ت مزخرسی   که خرجم هسککککککککککککم س  لم قییل سییل مت   برای غت 

ح  یم کمی

 

 هالم را رسی  د یم کشم: 

 

ت یعمی  شوا س ک  کش  اریحک فار کر ی غت 

 

 ان شت اهار  اد را به ،ینه اش یم کدرم: 

 

؛ اما فهکیمد تکاد  ک نا  سنم  ه غلظ کر ی س  اری یم کمی

 که باهات  اهکم، خو  نشناخککتا رابطهح
ر
 دو  زنمب
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1888 of 2449 

،ککایسح برگشککت  سرار ح به کجاح تکرین   س،ککت نماهککتنت 

 
ر
خییل خو ،  ار  جوا  میککککم ..  ت رس بان توی زنککککمب

 خو تا 

 

اتاق را به هکککککککککککککککمت یم بنمد س شکم اهککککککککککککککک  که یم خواهم   ر 

برایش بریزد بککککککککا  یککککککککمن شایس هککککککککایکککککککککان بر رسی یخ ککککککککاِ  

خانه، ب شت  از قبل یم هو .  ی  اهتی

 

ح خاک بر  ش کننم که  
ر
 گنم ز   ا،ت به احوالما  لکن 

ح بهای ،ککککککککککککککن یمی  اهکککککککککککککت که با نبو نش  ی  س،کککککککککککککت  اهکککککککککککککت 

 لر اخت کر د. 

 

بی برسد کککه ساحکم کنککاریککان یکش  لم یم خواهم بککه آن اپککارتککا

زبی که هک شکککککککککککککککه به  ب ه  س قلو  اهکککککککککککککککت س ساحم  ی ری لت 

 فارد بو . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1889 of 2449 

 لکنگ خانه اد هسککککککم، جابی که  یوارهایش بوی گریه هایم 

 ظر مانمن س حم  هوق س لذت را  اهتا س ح ت، منک

 

ی را رسهکککککککککککن یم کنم س از خت  آن گر بنمی که از آیینه  ماهککککککککککککت 

ایم جوری ب ذرد که فرامو ر نصکککککککبم آسیزان هکککککککم  ا،کککککککت، ب

 هو . 

 

 خیابان ها خلوت... اس اع ،وت س کور... مثل اس... 

 

 شکککککککککککککم هایش خاه هسککککککککککککتنم س بی انماز  مرا دلب یم کر  تا 

 ب دیم" هک نان گریزد به تو"کوتا  بیایم تا 

 

 606#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1890 of 2449 

مدرایلم زنگ یم خور . یم توانسکم  ری کنم که ما رد قطعا 

،ککککککککککت س بابرگشککککککککککت  ارس،  سرار  الککا  کر   ن رانم هککککککککککم  ا

 ا،ت تا مرا لیما کنم... 

 

هکککککککککککککککایم پمرمم هم ن رانم هکککککککککککککککم  باهکککککککککککککککم سه از  یمن  اما  

 ،ابقش ب شت  خوهتا  ا،ت تا نبوِ  من... 

 

سن یم اسرد س  ر   ل یککککم زاپککککا  خککککانککککه مککککا رد را از کیفم بت 

بزرا اصککککککککککککککیل را باز یم کنم. تکاد  مپ های حیاط رسهککککککککککککککن 

، ما رد نکوانسکه ا،ت بخوابم.  هستنم   س این یعمی

 را رسی ،ککککن ریز  ها به حرکت  ر آسر د س بی اهکیت 
ی ماهککککت 

به کشیم  همنش به کنار  ی  ر سرس ی، هکان میان ها رها 

 یم کنم. 

 

 

ی خو د را ،کت  ی ر حیاط یم بینم.  س لن ه ی  ر را  ماهت 

 یم بنمد. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1891 of 2449 

 

خانه مان باز  صککمای بسکککه هککمِن  ر انقمر زیا  ا،ککت که  ر  

 یم هو . 

 

 

ی ،ککککککیع یم کنم تا  اخل آن را ن ا  کنم؛ اما  از هکککککک شککککککه ماهککککککت 

 موفم نا هود. 

 

صمای گریه ی ما رد را یم هجیمد. این بار من خو د را گم س 

گور نار   بو د، اس باشثش هم  بو  س  ه جالب  فعه قبل 

 هم، اس باشث س بابی بو ... 

 

برای پککککمرد  ی تکککککان یم  کفش هککککایم را  ر یم آسرد س تنهککککا 

  هم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1892 of 2449 

مککا رد پککای ،کککککککککککککککجککا   گریککه یم کنککم. نکککاز یم خوانککم س معکقککم 

 بو ... برشایس خانوا   ی  ارس س حم  من... 

 

 ک مامان جان... 

 

را از رسی ُمهر بر اهککککت س ن ا  هرا  ز   اش به ل شککککابی اش 

 ممی که ُ  س ُمُر گنم  با ی  ش ایسکا   اد، یم افکم. 

 

زنم س زرنگ تر از این حر  ها،کککککککککککککککت که زخم س  لبخنمی یم

 های رس  ،کم را نا یم  ب ت  ... 
ر
 خراهیمب

 

 پمرد هم، آن ،کت ایسکا   ا،ت. 

 

 607#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1893 of 2449 

  رسغینم را بهانه زیا  نا گذارد تا ،وا  لی 
ر
م کنم س گشن 

ی کنم.  ی  یم کنم تا اس را  رگت  آهتی

 

وهکککککککککککککککم س برای لبککا  هککابی کککه از خو د  ر اینجککا  ارد را یم ل 

  حاِ  ما رد، مجبور یم هککککککککود تا هککککککککب را ل ش آن 
ی آراد گرفت 

 ها ب ذرانم. 

 

 

سع یم کنم. مکوجه یم  صکککککککککککککککبح را صکککککککککککککککمای زنگ گو ر اد  ر

 مدرایلم را برایم به خانه آسر   ا،ت. هود که ما رد کیه س 

 

 

لبخنمی یم زنم س مسکککککککککککت  ن اهم به جای صکککککککککککفته مدرایل به 

 غذابی ،کککککککت که بوی خوش  
ی تر هکککککککم  اش، هر ،کککککککیمی ی ،کککککککتی

 آ د گشنه ای را هم، گر،نه یم کر . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1894 of 2449 

 

ی از میکککان لر   هکککای نکککازی اتکککاق رسی نیا از تخکککت  ی نور تت 

  ا . افکا   ا،ت س ختی ظهر همن را به من یم 

 

 

 ا  ر جایم تکان یم خورد س با  رخیمن به لهلو، بالشت را 

لک  میککان پککاهککایم قرار یم  هم س مز  خوِ  خوا  را بککه زیر پ

 هایم یم فر،کم. 

 

 

ککککککِت  صکککککککمابی نا آمم س این ،کککککککاوت خانه مان هک شکککککککه ح ک

ی س  ب شت  فامیل بو . هکه هان ب ه های قم س نیم قم  اهت 

 تنم. هیچ سقت اشصا  راحم  نماه
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1895 of 2449 

 د را میان بالشکککککککککت مخقی یم کنم س  ر اتاق، بمسِن خور ِن 

 تقه ای باز یم هو . 

 

 

 ک ،اشت ،ه ظهر ... 

 

 

 هم یم رس  سه بالشت را رها نا کنم. اخم هایم  ر 

 

 ک پاهو جک  کن خو تو که بایم جوا  پیس بمیا 

 

 بالشِت میان پایم را متکم یم کشم: 

 نهحک  یشب خونه جمیم   ارس بو ی 

 

 608#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1896 of 2449 

 

 

 لکو را از هککم کنار یم زنم س رسیم خم یم هو : 

 

 ک لبا  زیرت خونه ش جا مونم  بو ا 

 

 یم  رخم: 

 شو  ش کر ی بمبختحک رفم  حکوم

 

 ابرسبی با  یم انماز : 

 

، خو ش بهم  ا  گفت بمد بهتا   ک نخت 

 

 پ ،تیش ،یا  را رسی تخت یم انماز : 

ح  ک رفم  باهاش    زبی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1897 of 2449 

 

 پایم را با  یم آسرد س متکم به لهلدیش یم کدرم: 

 

 ک حم  اگه    ز   باهم هم اسن هوهر ،ابقکها 

 

 قمرت با  یم کشم: مچ  ،کم را یم گت   س مرا با 

 ک برای فرها  لیه لیه برای  ارس به بهح

 

 ابرسهایم از این هکه سقاحت با  یم رس : 

 

یحک  که هار همی، اس  صب  اسممی پا ه   منو گاز ب ت 

 

 ر اتکککاق  سرکککار  بکککاز یم هکککککککککککککککو  س این بکککار خو ش را یم بینم. 

آنقمر مرتب س اتوکشکککککککیم  ا،کککککککت که ان ار امرسز، قرار ا،کککککککت 

 بار  سد شرس  کنیما  برای
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1898 of 2449 

 

اخا به هاهان یم کنم س با  شم ابرس یم فهکانم که از اتاق 

سن برس .   بت 

 

ان را  مچ  ،کم از جا بلنم یم هود تا هکراهش برسد؛ اما می 

سن اتاق،  ر اتاقم را  ل  ا ِن هکککککککککککککککاهان به بت 
ُ
را یم گت   س با ه

 متکم یم بنم  س  لیم را  ر قفل یم  رخانم. 

 

ی هوهر،ابقت، کککککککککککککککک ساجب ب و ، نصه همی از خونه ی هکت 

 فرار کمی لییل خانمح

 

 609#پارت

 

 

  ،کم را رسی ،ینه اش یم گذارد: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1899 of 2449 

چی از جونم یم خوای کککککککککککککککککک باز اسممی به من  سکککبیمی  ارسح 

 اخهح 

 

  فه ن اهم یم کنم س نا گذار  از یش قمیم اش فاصکککککککککککککککله 

د.   ب ت 

 

ت، یش  ،کککککم  هکانطور که مرا به کنا  یوار  سکککککبانم  ا،ککککک 

ی اش را از تجش  ر یم آسر :  ت خاکست 
ُ
 ک

 

 ک به مامانت گفکم که هنوز شاهم لییل ادا 

 

ی یم انماز :  ت را رسی زمت 
ُ
 ک

 

 خو ت  س  د حر  حسا  بزنم... ک سه اسممد با 

 

 لوزخنمی یم زنم: 
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      EXCHANGE GROUP 1900 of 2449 

 

 ک فق   نم ما  مونم  که به ،ا  بر،ه جماییکونا 

 

 

 : مچ  ،کم را متکم تر فشار یم  هم 

 ک هکه شالم فهکیمن که اسن سکیل  سهزاری شاهقت هم ح

 

لمی تر یم کنم س یم خواهم جوابش را بمهم که که  ،ککککککتش 

 را رسی  هانم یم گذار : 

 

 ک من حر  یم زنم لییلا من... ممی که آر  به گو  خور ن 

ا یم تونم باز به  ،ککککککککککککککتت بیارد  افکا  ا من هکینم که یم بیمی

ران   ون شاهقا  ون حم  اگه یش قممیت هم باهم، کی

 قلبت تنم یم زنه س حرارت بمنت با  مت  ا 

 

  ،ت  ی رش را رسی قلبم یم گذار : 
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      EXCHANGE GROUP 1901 of 2449 

 

ی همن ،ینه ات رس  ی ک با  پایت  ، زیر  ،کم حیس یم کنما هکت 

لییل رس یم هکککککککککککککنا،کککککککککککککم که قبل شرس،کککککککککککککیکون باهاد خوابیم س 

لش کنما   س 
،یم که یه سقم   نت 

 

 610#پارت

 

 

ی یم   ،کککککککککککککت هایم را رسی  ،کککککککککککککتش یم گذارد س با قمرت پایت 

 آسرد: 

 

 
ر
ی س ب  کککککک فار کر ی  سرار  خرت یم هم که ازد ،واری ب ت 

ل ش خو ت بهم ار  لییل بککککمبخککککت، هنوز شککککاهکککککککککککککککقکککککه، کککککه 

 بخنمی که اگه هی   نباهه؛ لییل بی ار  منکظرمهح
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فشکککککککککککککککککککاری بککککه ،کککککککککککککککینککککه اش سار  یم کنم س دوری شقککککب یم 

ره ی آبی سار  فر،کککککککش که پایش به تخت یم خ ور  س از کی

 هم ،  هر  اش  رهم یم رس . 

 

خم یم هکککککککککککککود تا گت   اد را از رسی بالشکککککککککککککت بر ارد که  سرار  

  ،کم را یم گت  : 

 

ا ک   یم خواد بهم  کش کمی

 

مجبورد یم کنم تا رسی  س پایم ِبجشکککککککککککککککینم. اخا یم کنم س با 

 فاصله زیا ی از اس، به تخت تایه یم  هم: 

 

ی آ د ب و   کش یم خواد. خوهم نکیا  رابطه گذهککونو   ک شت 

ا   سار  مسائل  ی ه کمی

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ن اهش  ر جابی نز یِش لنجر  اتاقم ا،کککککت. صکککککمای ما رد را 

 یم هجیمد با هاهان  ر حا  بتث بو . 

 

ی  از پاهایش را  راز یم کنم س  با نفیس  شکیق  به ،ککککککککم یم 

  رخم: 

 

 ا  ی ه ای بو د ک من نه خیانت کر د س نه با زن

 

ابرسبی با  یم انمازد س با  ،ککت هابی که  ر ،ککینه جک  هککم  

 ا،ت، لوزخنمی یم زنم: 

 

کککککککککککککککککککککک جمیح بزنم به تخکه که یه افکخار بزرا نصککککککیبت هککککککم  

 آقای ماهرح

 

صکککککککککککمای شصکککککککککککبابی ما رد، هرلتظه نز یات  یم هکککککککککککم. بایم با 

 ما رد صتبت یم کر د. 
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      EXCHANGE GROUP 1904 of 2449 

 

فری هکککککم  ا،کککککت س هیچ ج
ُ
به  ور ، ک ککککک موفمیم  انم که ک

 آراد کر نش ن ست. 

 

که  ،ککککککککککککککککم را رسی تخت یم گذارد س با تایه به آن، از جا 

 بلنم یم هود: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک حرسی  اری، لیامش بم . زنگ بزن.  ی ه اسنقمر غریبه 

 همی که حق  نماهکه با ر پا به خونکون بذاریا 

 

 611#پارت

 

 

اد که  به ،ککککککت  ر اتاق یم رسد س هنوز  ام  آن را باز نار  

 یم آیم:  به حر 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1905 of 2449 

ککک من ا،کو یومو از  ،ت  ا د، تو رس از  ،ت  ا د، اشککا  

ی هاد، اشکبارد ل ش خانوا   اد...   مشت 

 

ان شکککاِن  ،کککم رسی  لیم د بی ثابت یم مانم س اس ا امه یم 

  هم: 

 

ککککککککککککک این رفکار رس با من نان لییلا آرزسد هم  بی جنگ س  شوا 

 بابت  اهتنت نزنها بخوامت س هی ایس حرسی 

 

 یم  رخم س ن اهش یم کنم: 

 

 نه آرزسبی که 
ی  اهکککککککککم  ککککککککککککککککککککککککک آرزسح  اش  اقل آرزسی بزرگت 

 صمبار برآسر   هم  س نفهکیمیا 

 

ی بریم  ار :  ش را از رسی زمت 
َ
ت
ُ
 خم یم هو  س ک
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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 ک آرزسبی که بمسن ،خم  برآسر   هه، آ مو لررس یم کنها 

 

    یم لر،م: قمیم به جلو یم آیم س با لبخنم کو 

 

 که جز آرزسهابی ب کککککککککککر که برآسر   ککککککککککککککککککککککککککک یم
 توبی یه  اری کمی

 کر نش ،خکهح

 

 زخم هککککای رسی 
ر
بککککه  شکککککککککککککککم هککککایش ز  یم زنم س ر   کرن 

صکککککورتش را یم هککککککارد.  م ا،کککککت س زیا ...  م ا،کککککت س زیبا... 

 زیا  ا،ت س  ر ناک... 

 

کککککککککککککککککککککککککک خو ت ی  از آرزسهاد بو ی س ا ن یم بینم  ه آرزسی 

ا یافکمی آزار هنم   ،ت   ای هسم 

 

پل  یم زنم. ان ار که بخواهم  قیم مرا ببینم س از میان مژ  

هایم  رسش س را،کککککککککککککککت حر  هایم را باسر کنم. پل  یم زنم س 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1907 of 2449 

این دور، مقابل هم ایسککککککککککا نکان، نا س،ککککککککککت  اهکککککککککککمی ترین 

 ،ت که  راز  آن بو ن را نا خواهم. تن به تن... ز  
ر
جن 

ینه که با هر آغوش ِ نفیس.. س یش حبا  کبه ز ... نفیس به 

 اس، یم ترکم س  سرار  رهم یم کنم. 

 

 

 نفسش را میان صورتم رها یم کنم. بوی مرا یم  هم. 

 

بوی گریه های تا صب  که  ر بغل اس تکاد هم. بوی اه   

اهجش ریخت س ،نگ هم میان ،ینه ادا   که رسی لت 

 

یا ت باهه؛ من ککککککککککککککککک  اش هک شه بوی منو یم  ا ی که مماد 

 هسکما 

 

 

 612#پارت
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      EXCHANGE GROUP 1908 of 2449 

 

 

یم خنکککمیکککم. بلنکککم س لر کینکککه... امرسز رسز خوبی برای بو نش 

  ر اینجا نبو . 

 

ن ککا  بککه مینککا یم انککماز  س بککا اهککککککککککککککککار  ای یم فهکککانککم ککه مکا را 

تنهاب ذار .  پ  پ ن اهش یم کنم تا از اتاق خارج نشو ؛ 

 اما با گی ی به ،کت  ر اتاق یم رس . 

 

ی یم  هنمزفری انمازد س به اس که تکاد قا   ر هایم را رسی مت 

را تصکککککاحب کر   ا،کککککت، ن ا  یم انمازد. یقه ا،ککککک  ،کککککفیمی 

 لوهیم  ا،ت س  اپشن قرمزش را به  ،ت  ار . 

 

 

دلبککککارانکککه ن کککاهش از مسکککککککککککککککت  ان شکککککککککککککککککککانم ککککه خو  کککار را یم 

  رخانم به صورِت بی حالم ر،یم. 
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ینه س ها  پشتت کککککککککک از سقم  از هوهرت جما همی، ،ایز،

 هم ا شوض 

 

ی یم  زرککانم را  ر  هککانم یم  رخککانم س نوی خو  ککار را رسی مت 

کشکککککککککم. لرسنم  هابی که به دور دبقه ای کنارد  یم  هکککککککککم  

ی یم ِنشینم:   ا،ت را کناری یم زنم س رسی مت 

 

 ک باز  ر ت گرفکه که اسممی اینجاح

 

لفات  ر اتاق را یم بنم  س  اپشکککککجش را هکرا  کیه لو  س مخ

 اپه یم انماز :  ر  ،تش رسی  ان

 

ککک من فق   ر  جج   ارد. بلمی  سییس بمی که  ،ت به 

  امن گلنار نشم نهح
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این حجم از سقاحتش را از   یم گذرانم. زمان  انشجدییکان 

ی ،ککب  صککتبت یم کر . آزار های جج کک   یم به  هم، هکت 

 هر نتوی... 

 

 ،ککککککککککککککت هابی که  ر جیب  ام  رس به رسیم یم ایسکککککککککککککککم  س با 

  ، یم لر،م:  ار 

 

ح  ک هجیمد   پای من  نبا  مو ر

 

یم ایسککککککککککککککککم س با این کفش های پاهکککککککککککککککنه  ار،  قیقا هم قم س 

 قوار  اش یم هود: 

 

ی  ی ه اد هسککککککککککککت ب ه  ککککککککککککککککککککککککککک م ه  ی پات جز  ستا نخو   ت 

 لولمارح

 

 613#پارت
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 لوزخنمی یم زنم س با خنم  یم لر،م: 

 ک مز  کر ی م هح

  

   یم بنمد: ه های مانکدیم را ی  ی  ک

 ک غذای ، و مز  نا کنم جنا ا 

 

یش قمد  ی ر جلو یم آیم س پاهایش را به شرض هانه باز یم 

 کنم: 

 

کککککککککک را  افکا ی... هوهر کر ی زرونت  راز هم  از بیس ل سش 

 ز ی نهح

 

ی یم گذارد:    س  ،کم را شقب یم برد س رسی لبه مت 
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ح  نم هبه  ی ه  خ ها توی بغلت لختک تو چی نا  ت  مخت 

... من هکون سکیل کو ولو هسککککککککم که  هکککککککن، ز ی با ح آچی

 نکم،ککککککککککککککککا  ل ش انکماخک ش پشککککککککککککککککت میلکه هکای زنکمان ها... 

 هکونما 

 

 

ابرسهکککککایش بکککککا  یم رس  س پکککککاهکککککایش را  س درِ  پکککککاهکککککایم یم 

 گذار : 

 

 ک حا   س رسز مونمی توی پا، ا  که زنمسن نک شه شزیزد. 

ا بفها ککککه یکککه هفککککه خونکککه من ح یس ب کککککککککککککککر تکککزنکککمسن یعمی 

س،کککک  پارب  های من  نبا  ممری برای لرسنم  ی آهککککغالت 

ا   نبا ر

 

 خو  ار را زیر  ،کم یم کشم س میان مشکم ن ه یم  ارد: 
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کککککککککککککککککک ممریح پیس قبو   اری که آقای هککا  مجازی، یه گو  

خور یح تجاسزح نزس ح   هتی اری های مجازیح ،ککککککککککککایت 

ی که با های قکاررازیتح ی ب ت رفکه  ا هکککککککککککککککایم هم اسن  خت 

 جلوی  ر خونه بابابزرگتح

 

آبی  ،کککککککککککککککتش را بککا  یم آسر  س گلدیم را از رسی مقنعککه اد یم 

 گت  : 

 

ا  س،ت  اری  نمتا شایس لخم   کککککککککککک یم بینم خییل لی ت  ممی

لم  از خو مو خو ت برای خککککککککانوا   ی هکککککککککککککککوهر جونککککککککت 

ا  ی  بفر،کمح هجیمد بمجور خادرخواهت 

 

ر یم  هم س با تکان را ب شکککککککککت  میان که  ،ککککککککککم فشکککککککککاخو  ار 

 های مککم   د،  ا  ،تش را هل یم کنم. 

 

 614#پارت
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کککککککککککککککککککک بایم جای شسکککککل، تو رس یم گرفکم زیرد س ِب ات یم  ا د تا 

زرون  رازت اسنقککککمر کوتکککا  هککککککککککککککککککه کککککه  م از گو  من بخوری 

 زنیاها 

 

زنم س نا خو  ار را با  یم آسرد س با قمرت رسی  ،ککککتش یم 

ش هککککککککککککو  س هکان لتظه از گوهککککککککککککِت گذارد  ام  سار   ،ککککککککککککت

سن یم کشم:    ،تش بت 

 

 ک تو اص  خور بی ن سم  کصافت... 

 

لش 
ُ
ی  اناپه های ه ره ای به هککش یم زنم س به ،کت مت  کی

 یم  هم: 

 

 ک اینجا رس خاه کر ی تا منو تهمیم کمی آهغا ح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1915 of 2449 

 

گوش   صککککککککککککککمای فریا ش به خادر زخم رسی  ،ککککککککککککککتش ی  از 

 ها،ت، منکظر آن مانم  اد.  نواز ترین  ر هایست که ،ا 

 

هکان لتظه  ر باز یم هککککککو  س شسککککککل نفیس ز   را میان قا  

 س اس کککککککککککککاع نا به ،کککککککککککککامابی به اینجا 
ر
یم بینم. با هکککککککککککککلوار خان 

 آما   ا،ت. 

 

ختی آمککمن انوش را بککه من  ا   بو . قبککل از امککمن بککه اینجککا، 

 یل  ر جلوی خانه ی شسکککککککل هم غوغا به پا انماخکه ا،کککککککت 

ها ون مکوج یش رالورت  ا   ه هم  که ی  از  س،ت  خت 

 ا،ت. 

 

 

شسل با هرا  به ،ککم یم آیم. مماد حالم را جدیا یم هو . 

معککذرت خوا  هککای پشککککککککککککککککت   هم اس، ب شکککککککککککککککت  مرا ن ران 

 خو ش یم کنم. 
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تکاد ریکلش زیر  شکککککش پخش هککککم  ا،ککککت س حا  نابو ش 

 را یم توانسکم به  شم ببینم. 

 

د س یم خواهم بکه پل یس ختی   بکا ن هبابی تککا  یم  بمهنم. گت 

ی مخقی را نشکککان  به ،ککککت  امپیوتر که صکککفته نکایش  سررت 

یم  هم، قمد بریم  ارد سقبل آممن پل یس، صتنه  شوایکان 

 را رسی فلش کمی یم کنم. 

 

یم  انسکککککککککککم که ی  را ِبپای من گذاهکککککککککککه ا،کککککککککککت س متا  یم 

ی اد با لرسنم  ی باز هککککککککککککککم   اش، باهککککککککککککککم که مکوجه ی  رگت 

 نشم  باهم. 

 

 615#پارت
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 ، ی را  م  اهکم تا رسز اس   اری اد بعم این ممت دو بی هکت 

این گنککم بککار بیککایککم س از هکککه بککمتر کککه هکککه گوِ  حر  هککای 

انوش را خور نککککم س بککککه ک  یککککش نککککاهککککار مجلککککل بککککه ی  از 

 ر،کوران های بزرا،  فت  را تری کر نم. 

 

فار خوش هر سقم  که پاها نباهم، هکه سکیل ه ای این  فت 

 قلمی اش  نم گذرابی ه
سککتنم حا  که پاهککا به خادر مرییصککی

ی هککککککم  ا،ککککککت، انوش ُبرس بیابی برای خو ت را  
رسزی بسککککککت 

 انماخکه ا،ت که هکه اس را فر  معرسسی یم  اننم. 

 

 

 ختی  بازی ریش  ر ی  از  یا  تری  ل مجله ها س 
ر
به تازب

، هکککککککککککککککبیککه فضککککککککککککککککای مجککازی را لر کر   بو  س آمککم نش بککه  فت 

یم  ها  ی تاز  به  سران ر،یم  بو . ،لتی

 

شسککککل را مجبور یم کنم تا با ماهککککینم به خانه اش برس  س من 

 هکرا  پل یس به پا، ا  یم رسد. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1918 of 2449 

 

پل یس هم ان ککار بککاسرش نا هککککککککککککککککم کککه انوش، این  ککار را کر   

ا،کککککت. یم  انسککککککم که تا هکککککب آزا  یم هکککککو  س  ،کککککت من از 

 انم. هکه جا کوتا  یم م

 

 

 یش  ی ممری بی  ر س لیار... اس، لو   ار  س من 

 

ر،کککککککککککیمنکان به پا،ککککککککککک ا  خییل دو  نا کشکککککککککککم  ون نز یش 

ی بو نکان، باشث بو ِن پا،کککککک ا   های س الت س  ا گسککککککت   فت 

 هم  ا،ت. 

 

 

ی لیا   یم هکککککککککککککککو  به  راز اهکککککککککککککککار  یم کنم تا  سقم  از ماهکککککککککککککککت 

د س با شصبان ت  ،تبنمش را باز کننم. قمیم به جلو بریم  ار 

 را شقب یم زنم:   ،ِت  راز 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1919 of 2449 

 

ح اسن جرد کر  ، اسنقمر  ،تشو باز یم کمی تا  ک  یکار یم کمی

 یه سقت شاساش پخش نشنح

 

ی لیا   یم هو :   اف  از ماهت 

 

کککککککککککککککککککک خانم هکککککایبا... برای سجه ی ایشکککککون خو  ن سکککککت که با 

  ،تبنم  یم  هه... 

 

ی یم گذارد:    ،کم را رسی ،قه ماهت 

 

  متل  ارد س ب ه بایم ی سجه من خدره که پاهکککککککککه بیاککککککککککککککککککککککککک برا

 باهاش بخوابمح

 

 616#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1920 of 2449 

 

 اف  با  شم های گر  هم  ن اهم یم کنم: 

 

 خانمح ما فیلم رس  یمیم، هککککککککککککککا خییل ریلکیس 
ر
کککککککککککککککککککککککککککک چی می 

 بو ی... اتفاق خا  اد نیوفکا . 

 

صکککککککککککمای لوزخنم آهککککککککککککار انوش را یم هکککککککککککنود. قطعا سقم   ر 

ی بو نم، حر  ت. سی بیجشان ر  س بم  هم  ا،ماهت 

 

کک با اخم های  رهم با صکککمای بلنم یم  لبخنمی یم زنم س اف ک

 گدیم: 

 

یه  کککککککککککککککک  ،ت ایشون ،ورا  هم ، بایم  رمان هم بشه. ت ر

 بیاریم  اخل... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1921 of 2449 

 نمان هایم را رسی هم فشکککککککککککککککار یم  هم س یم گذارد، اس  آن 

ن ها  اخل برسنم؛ اما با لبخنم کو ِش انوش، ،ککککککککاییمن  نما

د. هایم  ار ،از ن ست س   زرانم را متکم گاز یم گت 

 

رسی صنمه یم ِنشینم س به پاهابی که جلو س شقب یم رسنم، 

ز  یم زنم. ،کککککککککککککککنِگ کثیه راهرس س لکه های ِگل بر رسی آن، 

 خطوط نامظا از ر پا را به جا گذاهکه انم. 

 

 

مینا  یل گریه را  انماخت که فار یم کر ، قرار ا،کککت تنها  س 

ست که  ارمان به جنگ یم کشم. خ  حر  بزنیم س نا  ان

 جنِگ بتِث جج ح 

 

لوزخنمی یم زنم س  ،ککت به ،ککینه یم نشککینم. سکیل انوش را 

سن یم آیککم س بککا ن ککا    ی  یم بینم کککه بککا غرسر از اتککاق بت 

 به صورتم به ،کت حیاط یم رس . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1922 of 2449 

 

 ی  بی تکله به کیفم ن ا  یم کنم.  فت  ه یا  اهت س یش

ر   ب سککادی ت تا 
ُ
لوازد آرای ککر که  رهککان هککاسکککه س تری  خ

 خور  ... 

 

خو د را مشکککککککککککککککغوِ  جککا  ا ِن  ککارت هککایم میککاِن کیه لولم یم 

 کنم که ا،کم را ک  صما یم زنم. 

 

یم هککککنا،کککککش س از هکه بمتر کفری یم هککککود.  هان لق  مینا 

  ار،از بو   ا،تا 

 

رسی  س صنمه  خاه  کیفم را کنار یم گذارد س با  ،ت هابی 

 ارد قرار  ارنم، منکظر ن اهش یم کنم. کن

 

ساقعا گا  میاِن ذهنم، یم لر،م" اس ک ستح" ، "  ه حرسی 

 هخیص نمار ح"
ر
 با من  ار ح" ، "زنمب
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      EXCHANGE GROUP 1923 of 2449 

 

 617#پارت

 

 

دلبکارانه س شصمی ن اهم یم کنم تا از این جلِم آراِد  رسغینم 

د س بغیصکککککککککککککککی که ماننم غذا  ر گل دیم گت  کر   را فاصکککککککککککککککله ب ت 

سن   بریزد. بت 

 

 ک تدر ه ایح یا ابلهح

 

به تایه گا  صککککککنمه تایه یم  هم تا بکوانم  ام  صککککککورتش را 

 ببینم. 

 

 هکککککککخیصککککککک نماری که  ت به  ارای من، گرد یم 
ر
کککککککککککککککککککککک تو زنمب

 ههح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1924 of 2449 

 پلیک یم زنم س بی ماث جوا  یم  هم: 

 

 کککککککک مراقبت از تو هم، ی  از  ارای هخصیکه که  باشث  یمن

  سرار  ات م شه. 

 

لبخنمی یم زنم س  شکککککککککم های خسککککککککککه اد را  ام  باز ن ه یم 

  ارد تا بکوانم اس را خو  ببینم.  یشب خو  خوابیمد. 

 

 س،ککککاشت خواِ  ،ککککالم میان پذیرابی خانه رسی پارکت هابی 

 به جاِن ا،کخوانم یم پا یمنم. 
ر
 که یخ ز ب

 

 ک حالت خدره لییلح

 

   حالم را یم لر،م. کنارد یم ِنشینم س  سرار 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1925 of 2449 

ک ازش مکنفرد. از قمرتش از لولش، از ن اهش... از  ،کاش... 

 از حرفاش... 

 

 یم  رخم به صورت فرها  ز  یم زنم: 

 

ککککککککککککککککککک  س،ککککت  ارد قاتل جونش  بشککککم.  س،ککککت  ارد اسن زرون 

د س جوری بمبختش کنم که گمای یه هزاری  زهرماریشککککککککککککککو ِبتیُ

 بشه. مرتیاه هرز ... 

 

 گت  ، ن اهم از سی  ،ککککککککککککت هایم قرار یم ،ککککککککککککت هایش که ر 

 شککککم های به هککککمت نامعلومش به  ،ککککت های مر انه اش 

 یم افکم. 

 

،کککککککا   هسکککککککتنم س بی لینه... معلود ا،کککککککت که  ارگری نار   س 

 خو  جابی بزرا هم  ا،ت. 
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      EXCHANGE GROUP 1926 of 2449 

 618#پارت

 

ککک به موق ...   سقتش... با اشصا  آرسد... با اسن ن ا  که 

،ککککه س این  ،کککککابی که ب
 ا نشککککون نخوای لرزش رس ا فشککککار نت 

 .  کنت   کمی

 

 کیفش را رسی پاهایش یم گذار : 

 

د  اخل. حر  یم زنم...،یع یم کنم تا ،ابقه براش  ککککک من مت 

 بخور  س لرسنم  ش باز بکونه. 

 

 از جا بلنم یم هو : 

 

ک تو م شیمی اینجا س تاون نا خوری...  زد ن ست حم  اگه 

ن  نبا  بهانه   تا اسن ا  انوش رس  یمی، بتث کمی لییلا 

 بنماز  گر ن تو... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1927 of 2449 

 

سن یم فر،ککککککککککککککم س  د را تکان یم  هم.  نفسکککککککککککککم را با فوت بت 

سن  که  ،تش را رسی  د یم گذار  س خییل نرد موهای بت 

 افکا   ی هلخکه اد را نوازش یم کنم: 

 

، معلومه فشککککککککارت  ی ...  مای بمنت اسمم  پایت  کککککککککککککککککککککککک آرسد ب ت 

 افکا  ... 

 

ی  رسی صککککککککنمه س ،ککککککککاکت مانمن،  اریسکککککککت که نا نشککککککککسککککککککت 

توانسکککککککم قولش را بمهم؛ اما  ر این لتظه، ل ش بر ن  ارها 

 به  کش اس را ترجیح یم  هم. 

 

  اس به  اخل را 
ی ،کککاشت م ی مزخرفم، مماد یش ،کککاشت رفت 

بککه رسیم یم آسر  س پککاهککابی کککه هر آن یم خواهنککم از جککا کنککم  

و ش پا،ککک ا  اهرسی کهکککونم س مرا مجبور یم کننم تا مسکککت  ر 

 را قمد بزنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1928 of 2449 

سن نیامم    لیوان آبی ،ککککت که یم خورد س اس هنوز بت 
ی لنجکت 

ا،ککککت.  ،ککککتشککککوبی اد گرفکه ا،ککککت سه یم تر،ککککم با رفکنم، اس 

سن بیایم س نباهما   بت 

 

 سرار  رسی صنمه یم ِنشینم س به مست  رفت س آمم  رازها 

 هکرا  مجرد ها ن ا  یم کنم. 

 

ی مدرکککایکککل  ر ا مرتکککب  نکککمبکککاری کیفم ر  یم کنم س بکککابکککت گرفت 

قسکککککککککککت سرس ی به  رازی که کنار ی  از اتاق ها ایسکککککککککککا   

 ا،ت، گله یم کنم. 

 

بی ار  ،ککککاکت ا،ککککت س نه حر  هایم را تاذیب یم کر  س نه 

 تاییم... 

 

د تکاد یم هککککککککککککککو  س  ر اتاق باز یم هککککککککککککککو . یش  با خر  صککککککککککککککتی

 ،اشت س نیم... 
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      EXCHANGE GROUP 1929 of 2449 

 

 619#پارت

 

 

 مو بکککانکککه ای،  ر را یم بنکککم  س بکککه من  خکککمفرهکککا  بکککا 
احکککافظی

 ا،ت   ز   ن ا  یم کنم. 

 

 هان باز یم کنم تا حرسی بزنم که پشت  ش،  ر مجم  باز 

نم.   یم هو  س اس هکرا  سکیل  سمش میان قا ، قرار یم گت 

 

سکیلش تا زانو خم هکککککککم  ا،کککککککت س با  ،کککککککتش، را  را به انوش 

ی بلم ن ست...   نشان یم  هم. ان ار که انوش هیچ ی  ت 

 

 لوزخنمی یم زنم س فرها   پ  پ ن اهم یم کنم. 

 

 که یم خواهم از کنار ب ذر ، ابرسبی با  یم انماز : 
 زمابی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1930 of 2449 

 

 ک سکیل کو ولو، تهکت ز ن به من شواقب  ار ... 

 

 اخم هایم  رهم یم رس : 

 ک گو   اری  تو هم شواقب  ار  بمبخت... 

 

 من نسککککککککککککککک ت به انوش را یمِ فرها  قمیم بریم  ار  تا جلوی  

 ب ت  . 

 

 هان باز یم کنم س به ،ککککککخم  از با ی هککککککانه ی فرها  به اس  

 ز  یم زنم: 

 

ی بار زیر  کککککککک یه بار جسم  ملخش،  سرار جسم  ملخش، ،ومت 

 پابی ملخشا 
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 ،ت یم انماز  س یم خواهم  نباله ی مانکوی بلنمد را ب ت   

 که فرها  به تنمی مرا شقب یم فر،کم: 

 

 غلظ میامی انوشح ه ک 

 

ی کنککم؛ امککا  سکیککل انوش جلو یم آیککم تککا از هر  شوابی جلوگت 

 خییل موفم ن ست س انوش با خشم یم غر : 

 

ک هوهرت سلت کر  ، حا  با یه سکیل که ب ه حرسمزا   ار ، 

ی بزبی زنیاهح   د لر م  ر تا بلکه منو زمت 

 

 620#پارت

 

 

  شم هایم گشا  یم هو . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1932 of 2449 

ی ن ا  م یکت   فرها ، آنقمر ازار هنم  ا،کککککت که ،کککککاکت آمت 

 نکانم. 

 

 راز جلوی سرس ی با اخم های  رهم، یقه ی لبا  انوش 

 را یم گت   س اس را به کناری یم کشم: 

 

 ک ،اکت هیما اسممیم اینجا ها  س هونه باشیمح

 

لبم را بککا زرککانم تر یم کنم تککا حرسی بزنم کککه فرهککا  زیر لککب یم 

 گدیم: 

 

  یه ح
 بزبی تا هکینجا سلت کنم س برد لییلا ر  ک  اسی

 

،کککککککاوت یم کنم س سکیل انوش اس را به ،کککککککخم  به ،ککککککککت  ر 

 خرسچی یم کشم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1933 of 2449 

 

 شصبابی ن ست. 

 

موزیش گذاهکککککککککککه ا،ککککککککککت س صککککککککککمای خوِ  خواننم  میان  ل 

 خانه اش لی یم  ا،ت. 

 

لولککه ی  فت   ککارش ترکیککم  س یککش هفکککه ب شکککککککککککککککت  ا،ککککککککککککککککت کککه 

 اش لرسنککم  ی مشکککککککککککککککت  کککان  ککارهککایش را بککه خککانککه یم آسر . 

 گرفت س ،اوت من، جوابش هم. 

 

سن خککانککه، مشکککککککککککککککغو  آ   ا ِن گلککمان س بککاغ که  پککمرش  ر بت 

 بر   س خو ش بی انماز  
کککککش را به باهکککککک ا  سرز ر ا،ککککککت. پ ک

 خسکه س آراد ا،ت... 

 

 ا صمای هجریابی که زیا  مور  پسنم من ن ست. یم خوانم ب

 ینجا هم یم آمم. صمای قناری  نز یش گلخانه هان تا ا
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      EXCHANGE GROUP 1934 of 2449 

 

بوی ا،ککککککفنمی که تاز   س  هککککککم  ا،ککککککت س غلظت جا افکا ِن 

 آ ر که  ر تعجب تکاد، پمر اس بار گذاهکه ا،ت. 

 

یم گفکککت امرسز ،ککککککککککککککککککالگر  فوت مکککا رش ا،ککککککککککککککککککت س اس  لش 

  . خوا،که تا آش برای  خاک بتی 

 

 س لرسگری ادا 
ر
منم  یم هود از این همت بی م حظ 

  ر

 

 621#پارت

 

 

ککککه اد  ر خککککانککککه ی اس س گلککککه یم کنم از صککککککککککککککککککمای لن ر انککککماخ

 هجریانح

 

ن" اهن، خوابیم  زیر نست   " یارد به یش   لت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1935 of 2449 

 

 شوض کر   س اکار 
ر
لبککککا  هککککایش را بککککا لبککککا  هککککای خککککان 

 رد. شجیمی  ار  تا از  ای های هل  ار پمرش بخو 

 

 " تر،م صمای پای تو، خوا  ا،ت س بیمارش کنم"

 

زیزیح غت  از این احسا،اب  که کککککککک یم  سبی که  ه قمر براد ش

 از ،کت منه به دور  یل از جانب یه هککار می م اینو... 

 

 لبم را تر یم کنم س نقل  ر  هانم را یش  سر یم  رخانم: 

 ک یم خوای غر بزبی یا نصیتتح

 

ی یم گذار :  اغذهای  ر    ،تش را رسی مت 

 

ر ز ن هست. فرس  نمار  سه توی 
ُ
کککککککککککککککک نصیتت هم یه ندع غ

 تو هی امسد نکت  .  گوش  
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1936 of 2449 

 

د تا جرشه ی آخر   ای  یم خنمد س  ،ککککککککککککه ی لیوان را یم گت 

 را بخورد: 

 

ککککککککککک دوری ن اهم یم کمی س آرسد حر  یم زبی که ان ار آرامش 

 قبل دوفانها 

 

 ش نسکافه اش را به  ،ت یم کنارد یم نشینم س فنجان کو 

 گت  : 

 

 ک از من تا حا  شصبابی همن خا   یمیح

 

 ا با  یم انمازد: هانه اد ر 

 

ی که حر  نا زبی س یا کوتا  جوا  یم  ی خو ش  کککککککککککککککککک هکت 

 یه ندع شصبانیکها 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1937 of 2449 

 

از َسرای فنجان ن اهم یم کنم. ،کککککککککککککککا   س به هکککککککککککککککمت بامز ... 

  شم های  رهت هم  ای که پل  نا ز نم. 

 

پا رسی پا یم انماز  س مست  ن اهش نز یش جای ست که حم  

  لم نا خواهم، ن اهش کنم. 

 

 622#پارت

 

 

هکککالم را که تکابی یم  هم، هکککاسکککت  شکککم هایش به ،ککککت 

 صورتم را یم بینم. ابرسهایش را با  یم انماز : 

 

 ک نفرتش ،کو نیها 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1938 of 2449 

ی یم گذارد. جا  خاه به جلو خم یم هکککککککککود س لیوانم را رسی مت 

ی ن سککککککککککککککت. هکه جای اتاق را لر از  فت   ،کککککککککککککککش  ای رسی مت 

 هایش کر   ا،ت. 

 

 ک کبو  هم ح

 

نجکان را رسی  ،کککککککککککککککککه ی مبکل یم گکذار  س  ا جلو یم آیم. ف

 خو د را شقب یم کشم س اس اخم هایش  رهم یم رس . 

 

که  ،ککککککککککتش از میانه ی هککککککککککالم بر رسی قسکککککککککککم  به نز ی    

  . گر ن س ترقو  اد قرار یم گت  

 

 ک کبو ح ر  ان شکاش مونم ... 

 

 ان شت هست  ،تش تا امکما  گوش هایم مرا یم 
ر
کشیمب

 انم س آبی خو د را شقب یم کشم. تر،

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1939 of 2449 

 

 اس بر رسی صککککککککککککورتم سحشککککککککککککت 
ر
تغیت  حالت بمنش س خکیمب

 ز   اد یم کنم. 

 

 ،کککککککککککککککککت رسی ،کککککککککککککککینککه اش یم گککذارد س بککه نریم بککه شقککب یم 

ایجا  هککککککم  اد فر،ککککککککش. هیچ ساکج ککککککر نسکککککک ت به فاصککککککله 

 نشان نا  هم. ن اهش هکان ا،ت. 

 

،ککم  که با  سککبانمن ان شککت اهککار  اش به هککسککت هکان   

 رسی گر نم کشیم  هم  بو ،  شم هایم خت   اش یم هو . 

 

 به نریم ان شتش را لکیس یم کنم س با لبخنم یم لر،م: 

کککرِد... 
َ
 ک لو،تت ن

 

  هکک
ی الم رسی هککانه موهایم را زیر هککالم یم فر،کککم س با انماخت 

د.   اد، جلوی  یمش نس ت به کبو ی را یم گت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1940 of 2449 

 

کانم که تا  ه حم  ارد لبخنم کو ش هم  اش، به من یم فه

ب  انه ا،کککککککککککککککت. خو د را مخقی یم کر دح خو د را شقب یم 

ی یم کر دح ی جلوگت  ی  کشیمدح از  ه  ت 

 

 623#پارت

 

 

 فنجانش را بریم  ار : 

 ک از من یم تر ح

 

 س،ککککککککککککککککت نککمارد.  لم یم خواهککم خو د را  رگت  این بتککث را 

 یر  اغذهای بی انماز  نامرتب اتاقش کنم س به ،کککککککککککککاشم  که 

د.  ر   ن ت 
ُ
 یم گذهت، خ

 

، یم تر،ما   ک از ایناه اینقمر نز یکم با ر
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1941 of 2449 

 

از جا بلنم یم هو  س ،یمی را بریم  ار  تا لیوان مرا هم به آن 

 ا افه کنم: 

 

ککککک از ایناه اینقمر بهت نز یش یم هم، خوهم میا . جسارت 

به خرج میمد که  س،ککککککککککت  اهککککککککککتنکو اینطوری بهت نشککککککککککون 

 میمد. 

 

رسی ،کککککککیمی یم گذار  س به ،ککککککککت  ر اتاقش یم  قنمان را هم

رس .  ر نیکه باز را تا انکها باز یم کنم س صمای موزیش ب شت  

 از قبل یم هو . 

 

ن  ارش  ار  س صکمای موزیش را پمرش را صکما یم زنم که تلف

 ب شت  یم کنم. 

 

 "  ه بو   آن گنا  من که یار من نا هوی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1942 of 2449 

 بهار من، گذهکه هککایککم"

 

ه تایه گا  مبل یم  سبانم س  شم هایم را یم بنمد.  د را ب

 یم توانسکم بوی  کرنگ حلوای  ر،ت هم  را حیس کنم. 

 

های غت  تجک   ی  ت ببینم. یم توانسکم  ر این خانه خییل  ت 

 

سع به مقایسه کر ِن اس با  ارس کر   اد... از این   من،  ر

 مقایسه لذت س بی انماز  ناراحت هسکم. 

 

 به هعله ی من"غکت  و کو  

 سه تو بی غم از من  هبانه ی من"

 

 624#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1943 of 2449 

 

صتبت کر ن پمر فرها  دو بی یم هو  که صمای برخور  

 م قه به که  یگ را یم ِهنود. 

 

 بوی شطر  کرنگ شو ی که  ر سرس ی اتاقش قرار  اهت،  

 هرلتظه ب شت  یم هم س اص  این بو را  س،ت نماهکم. 

 

 فکه  ر خیا  من"هاوفه جکا  تو، ِهاو 

می نظر به زر ی جکا  منح"
ُ
  را نا ک

 

تا به حا   ر جابی نبو د که به این هککککککککککککککککمت، گوش هایم س 

نکککم. تکککا بکککه  حکککا   سر از تکج ت حم  بیمی اد از آن لکککذت بتی

 بی قائم  نبو   اد. 
اسی  ا ر
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1944 of 2449 

  گلخکککانکککه نبو د؛ امکککا خکککانکککه اس خییل  
ی تکککا بکککه حکککا  فار  اهکککککککککککککککت 

ی بو ....   س،و،ه ان ت 

 

احت کن. من بایم آش ها رس توی  ا،ه بریزد  تا  کککککک یه  م ا،ت 

 یه مقمار به هکسایه ها بمد

، مرا   شککککککککککم هایم باز یم هککککککککککو  س اس با  ا ِن لکوی مسککککککککککافرب 

 شت  مجا  یم کنم که به  کاش نرسد. ب 

ی سار  
ی ی  ر این ،ککککاوت فانت  من به نیم ،ککککاشت،  شککککم بسککککت 

 خانه ی اس، احکیاج  اهکم. 

 

، پا،ککککککککک ی  از ،ککککککککککت من نا گت  ، بالشککککککککت کو   هم سقم 

 کنار  ،کم یم گذار  س بی حر  از اتاق خارج یم هو . 

 

" تو را  ککه حککالککتح نشککککککککککککککککانککه ی من، توبی کککه پککا نا ن  بککه 

 خانه ی من

  ه بهت  آن که، نشنوی ترانه ی من"
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1945 of 2449 

 

ی یم هکککککککککککککککود، لکو را تکککا  لرسگری یم کنم س از رفکجش ککککه مکطت 

رسی بالشکککککم  یم گذارد که نریم رسی هکککککانه اد یم کشکککککم س   

 لذت بخشش را حم   ر خانه ی خو د، حیس نار   اد. 

 

خوا   ر خانه ای که هککککککککککککایم فق   سرار  ر آن پا گذاهکککککککککککککه 

 ا،ت. ای، جالب 

 

 625#پارت

 

 

جالبت  از آن، صکککککککککککککاحب خانه ایسکککککککککککککت که بیمارت نا کنم س 

 بیس با ی  ت نشسکه ا،تا 

 

رسی  شم هایش، اس ککا  ان ل    ر  ،ت  ار  س شینش 

 را جمی تر از حالت های  ی ر نشان یم  هم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1946 of 2449 

 

صککککککککککککککمای موزیش  ی ر نا آیم. از سرس ی اتاق، پمرش را یم 

من ا،ککککککککتا این حم از گسکککککککککاچی س بینم که  ر حا  نکاز خوان

  رازکش بو نم  ر خانه اهان حم  مرا خجالت ز   نا کنم. 

 

نشکککککککککسککککککککککه  با فاصکککککککککله  ا  ر رسی مبل تش نفر  ی کناری اد

ا،ککککککککت. ،ککککککککاوتش س تنها صککککککککمای سرق ز ن  اغذهای ،ککککککککفیم 

 ککا  تا  ه حم یم توانم خیا  لر ازانه باهمح

 

ا  ، جذابت  یم  ر  ک ککا  یم خوبی

 

ا  یم آیم س لبخنم کو   که با  ر آسر ن شین  که ن اهش ب

 من برایش خریم  اد، هکرا  ا،ت. 

 

هککککایم گو  کککککککککککککککککککک پیس بایم مماد بیاد جلوی تو، ککا  بخونم تا 

 جذابیکم رس بخوریح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1947 of 2449 

 

به هوچی اش یم خنمد س لکو را رسی پاهایم یم انمازد. ککا  

 هم: را یم بنم  س یش لن ه  ی ر  مپابی رسی فر ر را یم لو 

 ک منکظر بو د بیمار ر تا هکرا  بابا برد  خاک... 

 

بالشکککت را گوهکککه ی مبل یم گذارد س مشکککغو  تا کر ِن لکو یم 

ی با آن ها،  ر برسد؛ اما زهککککککککککککت هککککککککککککود. یم خواهم از  زیر رفت 

 بو ن این  ار برایم بولمتر یم هو . 

 

 ر حاه که از رسی مبل بلنم یم هکککککککککککککککود هکرا  خکیاز  اد یم 

 لر،م: 

 یم تونم منم هکراهکون بیادحک 

 

اس هم از جا بلنم یم هککککککو  س به ،کککککککت  کم گوهککککککه ی اتاقش 

یمار هکککککککککککمِن یم رس . تقریبا آما   ا،کککککککککککت. ان ار ساقعا منکظر  ب

 من بو ا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1948 of 2449 

 

 626#پارت

 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک نککه. بهت   بری خونککه...  نککمبککاری مدرککایلککت زنکگ خور ، 

ما رت ان ار ن رانه. پاهکککککککککککککا هم تکا  گرفت خو د زنگ ز د 

هش، تو ککککککککککککیح  ا د جریانو... این ممت  ر،ککککککککککککت حسککککککککککککابی ب

، بهت   اس   ی به ما رت    ار نرفم  س مماد  ر    اهککم 

احککت کمی کککه  فار کنم پککاهککککککککککککککککا یم خوا  یکه بزبی بعککمد ا،کککککککککککککککت 

ی بنماز  توی  امنت...   لرسنم  ،ن ت 

 

ی رگکککا  خکککارج یم کنکککم س بکککا ن کککا   ت هکککایش را از بت 
ُ
ی  از کککک

 : اجکاه به آن یم لر،م 

 

 ک این میا ح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1949 of 2449 

س کت را نز یش یقه ا،کککک  ،کککککفیمی که لوهکککککیم  ا،ککککت، ن ه 

یم  ار . به ،ککککککککککککککت  کم یم رسد س  ر  ی ر آن را  ام  باز یم 

 کنم. 

ت، یم لر،م: 
ُ
 مکعجب از  یمِن آن هکه ک

 

ت اهککککککککنابی  ت یم خری با لبا  ا،ککککککککتی
ُ
ککککککککککککککککککککککک فار کنم تو فق  ک

 نماریا 

ت  ر  ،تش را  جایش یم گذار : 
ُ
 ک

 

ت   ککککککککککککک    ارد جوری ن ست که بکونم ککوبی بپوهم یا با ت  ر

 قرارها برد. 

 

ت های 
ُ
گوهککککککککککه  شککککککککککم، د ابی برایش  ر یم آسرد س از میان ک

 از رنگ های گرد را انکخا  یم کنم س نز یش رن ارن ش، ی 

 ،ینه اش یم برد. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1950 of 2449 

ی نشککککان یم  لو،ککککِت صککککورتش به رنگ های گرد، ساکجش بهت 

ت را از  و  لبا
ُ
  اش آزا  یم کنم س به ،ککککککککککتش یم  ا . ک

د:   گت 

 

ی، آبی یا ،فیم...  ح هرجای مت  کککککککککککککککک کراش ز ی رسی رنگ آبی

 ...   مه ای آبی

 

ت آجری رنگ را به  ،ککککککک
ُ
ت یم گت   س از با ی هکککککککانه اد به ک

 پشت  د ن ا  یم انماز : 

 

 ک جانم باباح

 

یم  رخم س  یکککک  بکککککه  ر سرس ی ن کککککا  یم کنم.  ی برای 

 پمرفرها  تکان یم  هم: 

 

ی... لن ر انماخکم، مزاحکت ایجا  کر د.  منم  آقای امت   ک  ر
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1951 of 2449 

 

 627#پارت

 

 

ککککککککککککککش ن کککا  کنکککم؛ امکککا  یم  منکظرد تکککا دور خکککا  بکککه من س پ ک

 خنم  س حرفم را با   ر  یم کنم: 

 

ح فرها  بهم گفت  ه اتفاس  بمی  کککککککککککککککککککککککککککککک این  ه حرفیه  خت 

 برات افکا  . 

 

 هش را به فرها  یم  هم: لبخنمی یم زنم س ن ا

 

ککککککککککککک باباجان، ،وئی ت رس بم  تا من یه  ی س،ایل رس، توی 

ی نز ی    زنگ ز د، شرهکککککککککککککککیا هم هکت 
ماهکککککککککککککککینت بذارد. ا بی

 ها،ت. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1952 of 2449 

ی بریم  ار . فره ا   ،ککککککت  راز یم کنم س ،ککککککوئیچ را از رسی مت 

 از میاِن  ،تش ،وئیچ را یم کشم: 

 ک من یم برد. 

 

د س قبککل ایناککه ،کککککککککککککککوئیچ را بککه بککه ،ککککککککککککککککککت پککمر فرهککا  یم رس  

  ،تش بمهم، یم لر،م: 

 

 ک یم تونم  کاکون کنمح

 

ی یم انماز :    ،تش را پایت 

 ک اگه  س،ت  اری، مشکیل ن ست... 

 

 

لن یم  ینم:  س،ایل را 
ُ
 به ر یه رسی ا
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1953 of 2449 

 ک از فرها  خوهت اسمم ح

 

ی یم   سار  یم هککککو  س  سککککِب  ر  ،کککککم رسی زمت 
ر
هککککوی بزرب

بزرگش به من یم فهکانم که مرا  ،کککککککت انماخکه افکم. لبخنم 

 ا،ت... 

 

 ک بهش گفکم که ُمخت رس بزنه. نا  سنم موفم بو   یا نه... 

نکهای پار  هم  خم یم هود س  سب را با ماث بریم  ارد. ا

 ی  ارتن خرما را با  سب یم  سبانم: 

 

ح  ک فرها  مر  خدریه. پمر خدریم هست. پ  چی

 

 628#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1954 of 2449 

  یم گذار  س  ا،ککککه های ا ککککافه هکرا  با قابلکه ی ،ککککبم را با

 آش را  رسنش جا یم  هم: 

 

 ک  اری تتقیم یم کمی راج  بهشح

 

د تا ر   سی حلوا باشم. یم خنمد س  نباله ی ِ،لفون را یم گت 

ی جز هککار بو ن  ی کککککککککککککککککککککککککککککک من ش قه ای به فرها  نمارد...  ت 

 بینکون نا بینم. 

 

 : لبخنم کو ش هم  اش، بزرا یم هو  

 

... بذار هوات رس  اهکه   
ی کککککککککک اسن آ د خوبی برای توی    رفت 

ا   باهه تا به  س،ت  اهکجش هم ش قه منم ب ر

 

ی یم  هکککککککککککککککانه ای با  یم انماز  س به  کاش ،کککککککککککککککبم را رسی زمت 

 گذارد: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1955 of 2449 

 

 ک به فار یه  خت   ی ه باهیم.... 

 

  ییس حلوا را به  ،کم یم  هم: 

 

ش کنم به یه آ د ککککککککککککککککککککککککککک سقم  ن اهش برای تو، نا تونم  زنجت 

  ی ه. 

 

ی فرها  از اتاقش  نفسکککککککککککککککم را با فوت رها یم کنم س هکان حت 

سن یم آیم:   هکرا  کیه س س،ایلم بت 

 

 

 جوابشو بم ... ک لییل، ما رت باز زنگ ز . لطفا 

مدرایلم را هکرا  س،ککککککککککککککککایلم به ،کککککککککککککککککم یم گت   س از کنارد یم 

 گذر . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1956 of 2449 

 

هانه های مخکله به تکا  با ما رد دو بی یم هککککککککککککککو  س به ب

اس یم فهکککانم کککه فع  بککه خککانککه اد نیککایککم. من هیچ لبککا  یقکه 

 ا،  نمارد تا کبو ی گر نم را لوهانم. 

 

 

مار  س برای خو ش مکککا،کککککککککککککککفککانککه بهککانککه هککایم برایش معنککابی نکک

 تایم یم  هم که  قیقا ،اشت    هب به خانه اد یم آیم. 

 

 طل خو د نانم. مجبوری کوتا  یم آیم تا فرها  را ب شت  مع

 

 629#پارت

 

 

خو د را به زسر ،کککککککککککوار ماهکککککککککککیجشکککککککککککان یم کنم س به غرغرهای 

 فرها  اهکیم  نا  هم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1957 of 2449 

 

ی را به را  یم ا  نماز . شرهیا هم کنارد یم ِنشینم س ماهت 

 

شرهیا  رگت  صتبت راج  به  س،کانش س تکالیفست که یم 

خواهککم حککککا بککا پککمررزرگش انجککاد بککمهککم،  ون فرهککا  غرغر 

 کنم س حوصله اش را   یم بر .   یم

 

 آهنگ تاراری هک شه اش از  ب  پخش یم هم. 

 

 ی ر ا،ککککککککش را لیما کر   بو د. ان ار هکککککککمیما به این آهنگ  

 ش قه منم بو . 

 

ر،ککککککککککککیمنکان،  ا زیا ی دو بی یم هککککککککککککو  س اس مماد مسککککککککککککت  

 معذرت خوا  یم کنم که این را  را هکراهشان آمم  اد. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1958 of 2449 

ب شکککککککککککت  آش ها را  ر ،کککککککککککیمی  یم  اد س فرها  هکرا  شرهکککککککککککیا 

ی مر د هستنم.   مشغو  پخش کر ِن آن ها  ر بت 

 

، رسی صنمه کو   نشسکه  پمرش کنارد نز یش ،نگ قتی

ه  ،ت  ار  س با آن شینش ظریقی که ا،ت س قرآن کو   ب

 لهن ،کککفیمی  ار ،  ر حا  خوانمن آیه هابی 
 
بنمهای نسکککبکا

 بی با آن ها نمارد. ،ت که آهنا

 

گل ها رز قرمز را رسی ،کککککککککنگ قتی لرپر یم کنم س یش هکککککککککاخه 

مریم را  ر،ت کنار ناد " مریم" که رسی ،نگ، حکایک هم  

 ا،ت، یم گذارد. 

 

ه   ی یم رفت س زس تر از هک شککککککککه به خادر هوابی که رس ب

، آن جا بکانیم س  تاریش یم هکککککککککم. فرها  ن ذاهکککککککککت تا ب شکککککککککت 

 ش را به خانه بر . زس تر پمر س پ  
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1959 of 2449 

قبل از ایناه  ام  از خانه خارج هکککککککککککککککو ،  یمی به بیمی اد یم 

  هم س با  س ه یم لر،م: 

 

ی بخواد...  ی  ک یم تونم ازت یه  ت 

 

 یم مانم:  ،تش رسی  ،ک ت    ر سرس ی 

 ک چی هم ح

 

 630#پارت

 

ی  ،ت هایم جا به جا یم کنم:     فه مدرایلم را بت 

 

س بهم قرض بمیح  یمد که ی   ی ه ککککککککککک م شه یقه ا،ایت ر 

  اریا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1960 of 2449 

  ا با ابهاد ن اهم یم کنم تا ب شت  تو یح بمد. 

 

ی تایه یم  هم:   به ماهت 

 

کککککککککککککککککککککککک مامانم امشککککککککب میا  خونم، منم لبا  لوهککککککککیم  نمارد تا 

کونم کبو ی گر نکو لنهون کنم تککایم هم نککمارد تککا برد بخرد ب

... آخه ا ن رفکه خونه اد س به همت   هایک 

 

  لیم را  رسن جی ش یم انماز : 

 

ح  را اسن سقتح
ر
 ک نا خوای به مامان ب 

 

  شم هایم را  ر  ا،ه یم  رخانم: 

 

کککککککککککککککککککککک مامانم از قضکککککککیه ،کککککککا  ها ل ش که  انشککککککجوهم بو د بی 

 ارس نذاهککت بفهکه. نا خواد ا ن هم مکوجه   ختی ... یعمی 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1961 of 2449 

 اتفاس  بشکککککککککککککککه سگرنه مجبورد میانه تا برد ل ش خو 
ر
 ش زنمب

 کنم... 

 

اخم هککایش  رهم یم رس  س پککایش را میککانککه ی  ر یم گککذار  تکا 

ی کنم:   از بسکه همنش، جلوگت 

 

. حماقل ی  به   کمی
ر
کککککککککککککککککککککککککک خییل هم خدره که بری اسنجا زنمب

 ما  ا ت یم ر،ه لییل خان

 

 هوسی یم کشم س  ،ت به ،ینه یم هود: 

 

د قم کککککککککککککککککککککک با پمرد مشکککککککل  ارد، به انماز   اسی   قضککککککیه ی 

هکککککککککککایک هسکککککککککککت س  نبا  یه جوا  قان  کننم   . نا خواد 

ایطم منا،ب ن ستا   کنم... ر
ر
 اص  توی اسن خونه زنمب
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1962 of 2449 

با کنار  ی  ،کککککککککککککککتش،  ر را باز یم کنم س بی هیچ حرسی  اخل 

 یم رس . 

 

ی را باز یم کنم س رسی صنمه جلو یم ِنشینم.  ر ما  هت 

که  ر  ،ت   زیا  دو  نا کشم که هکرا  یقه ا،   ی ری

  ار  از خانه اش خارج هو . 

 

 631#پارت

 

 

 یم هو  س بی هیچ حرسی تا خانه اد یم رانم. 
ی  ،وارماهت 

 

،کککککککاوت س ،کککککککه نقطه هابی که مرا ترغیب یم کر  تا به حر  

ا نا  انم؛ اما مغزد، پایش را رسی پما  بیایم. راج  به  ه ر 

 گاز گذاهکه ا،ت. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1963 of 2449 

 مکنونم فرها ... ک بابت امرسز ساقعا ازت 

 

ی را به کنار  ی کو ه یم بر ،  ی برایم   رحاه که ماهکککککککککککککککت 

 تکان یم  هم: 

 

ککککککککککککککککک پا لیچ انوش نشو لییل... بذار خو ش خو هو لو میم ... 

 به موق .... حوا،م هستا 

 

ی لیا   یم  هککود س با ن ا  به صککورت خسکککه اش یم از ماهککت 

 لر،م: 

 

ی هم ح  ک  ارات ،ن ت 

 

سار ن ککاهم یم کنککم سه این حککالککت زیککا   ا مکعجککب س معکککا

 دو بی نا هو  س با لبخنم کو   جوابم را یم  هم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1964 of 2449 

سع کن.  ، مراقبت از خو ت رس  ر کککککککککککککککککککککک اگه میخوای  ککم کمی

 خوبی بکونا 
 جنجا  را  ننماز س  خت 

 

ه ن اهش یم کنم،  ،ککککککتش را به ،کککککککت صککککککورتم  پ  پ ک

هار  س کناریش یم آسر  س خییل نرد گونه اد را میان ان شت ا

 ن ه یم  ار : 

 

 ک بذار باهم کنار مشک تت... 

 

پلیک یم زنم س با صکککککککککککککککمای تم  ر خانه اد، خو د را شقب یم 

 کشم س اس یم خنم . 

 

ی هم بهم ختی بم  لطفا...  ی  ک برس... اگه  ت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1965 of 2449 

م  از جلوی مککاهکککککککککککککککیجش ن ککذهکککککککککککککککککه اد کککه ن ککاهم بکه هنوز  ککا

که  ،ککککککککککت به ،کککککککککینه جلوی  ر خانه اد یم افکم س با  یمن اس  

 تکاهایکان یم کنم، ابرسهایم با  یم رس . 

 

دلبکارانه س به هکککککککککککککککمت خو خواهانه ن اهم یم کنم. مکلو از 

لجبازی س خشککککککا که  لیلش را خو  یم  انسکککککککم؛ اما فایم  

 اش را نه... 

 

از با ی هانه اد به  شم های بی خیاِ  فرها یست ن اهش 

ی را را  ننماخکه ا،ت  . که هنوز ماهت 

 

 632#پارت

 

 

ره ی هکککککککککککککککانه اد به بازسیش، تکابی  از کنارش یم گذرد س از کی

 نا خور . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1966 of 2449 

 

کفش های ما رد را جلوی سرس ی یم بینم س بوی غذابی که 

 نیامم  را  انماخکه ا،ت. 

 

سن یم صکککمای بسککککه هکککمِن  ر خانه خانه بت  ی ، ما رد را از اهکککتی

 س کف ت  به  ،کککککت هکرا   شکککککم های 
ر
کشکککککم.  امن هک شککککک 

 ریز هم  ن اهم یم کنم. 

 

مسکقیم به ،کت اتاقم یم رسد تا زس تر یقه ا،  را بپوهم. 

 بو،ه ای به گونه اش یم زنم س آراد یم لر،م: 

 

 ک  ارس  را این جا،تح

 

 هانه ای با  یم انماز : 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1967 of 2449 

بو ، فهکیم  ارد میاد اینجا؛ اکار که من یم کککککککککککککککککککککککککککککک خونه ما 

 ب ه، گوش نکیم ... ر،ونکت س ...   بهش گفکم بیا برس 

 

نفسکککککککککم را با فوت رها یم کنم س  ر اتاق را باز یم کنم س هکان 

ی ن ا  به پشت  د یم انمازد.   حت 

 

سار  خانه هکککککککککککم  ا،کککککککککککت س  رگت  لوهکککککککککککیمن پالکدیش ا،کککککککککککت. 

 منکظرد مانم  برای  هح

 

سن یم آسرد س هکرا  یقه ا،  یم ه لوار تمی اد را از کشو بت 

از قضککککککیه امرسز بوبی بر   ا،ککککککت س لوهککککککم. حیس یم کر د که 

 هکه اش زیر   پاهای شو ی بو ... 

 

مدرایلم را هکرا  لپ تابم به هکککککارژ یم زنم تا امشکککککب، گزارش 

 لرسنم  هایم را بمهم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1968 of 2449 

قل هابی که از ما رد  س لیوان  ای رس الن گذاهکککه ا،ککت س ن

یمی  مسککککککافرت اخرش به مشککککککهم آسر   ا،ککککککت را هم کنار هککککککت 

 ا،ت. مشهمی  یم  

 

 .. ی  ک  ارس جان یه  ابی بخور قبل رفت 

 

هکککالگر نش را رسی  ،کککتش یم انماز  س به ،ککککت صکککنمه یم 

 آیم. 

 

با کا کر ن صککککککککککنمه، نیا از خو ش را رسی آن جا یم  هم 

 ش یم کشککککککککککم س با س لیوان بلنم قامت  ای را به ،کککککککککککت خو 

 تشار کوتا  یم لر،م: 

 

 633#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1969 of 2449 

 ک هکیل که رفکیم خو  بو ح

 

ما رد  رحاه که قابلکه را رسی هککککککککعله پخش کن  کو ش یم 

 گذار  جوا  یم  هم: 

 

ک ار  پ د... مهران گفت که اهنای تو بو  . خییل هم منظم 

 س مرتب بو ن... 

 

ککک ش یم انمازد. ریشککککه ها ی ته ریش ن ا  به صککککورت خون ک

را تا نز ی  گلدیش یم بینم س موهابی که به مم  ژ  به ،کت 

 هم  انم.  کنار جک 

 

یمی ها را بریم  ارد س با زنگ خور ن مدرایل ما رد،  ی  از هت 

خانه خارج یم هو .  ی  از آهتی

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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  اس که جلو یم آیم با اخم خو د را کنار یم کشم.  نگ یم 

 را  خو د به جلو یم کشم: انماز  س از رسی ،ینه، لبا  را هک

 

 حک لبا  یم خری، خوهبو کننم  بهش یم زنن س بهت میمن

 

  ،کم را رسی  ،ت مشت هم  رسی لبا  یم گذارد: 

 

 ک بیس کن این لو  بازیا رس...م ه ب ه ایح

 

 با که  ،کم  ام  مشتش را لکیس یم کنم: 

 

 ک جلوی ما رد هی ی بهت نکی م، لرس نشو... 

 

ی لبا  را متکم تر یم کشم. لب هایش  اخا یم کنم س یقه

هایش را تکان یم نز یش گونه هایم ثابت یم مانم. نرد لب 

  هم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1971 of 2449 

 

کککککککککککککککککک گو  میخور  اسن   ر که اینقمر بهت یم  سککبه که بوی 

 ا  لن کصافتش رس میمیا 

 

 فشاری به ،ینه ی مر انه اش سار  یم کنم: 

 

 ر ککک هایم یه زمان  س،ت پ د بشه س معشوقه ی هکون   

 بشما از ا ن َحم س حمس ت رس بمسن که هوهر،ابقاا 

 

 634#پارت

 

 

  ا شقب یم بر . صورتش را  

 

یست که احوالش را نشانم یم  ا .  ی   شم هایش تنها  ت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1972 of 2449 

 

 ،کککککککککککککککت هایم از رسی ،کککککککککککککککینه اش ُ  یم خور  س یم خواهم 

 خو د را شقب باشم که  کرد را جلوتر یم کشم: 

 

نکیمد که با ی   ی ه بخوابی  کککک هیچ سقت بهت اجاز  ی اینو 

 س لیا س خم بمنت رس ببینها 

 

د، مرا با قمرت شقب یم فر،ککککککککم س از جا با صکککککککمای پای ما ر 

 بلنم یم هو . 

 

ن اهم  ر جابی نز یش گر ن س صککککورت ُپه کر   اش ا،ککککت. 

 شکککککککککککککککم هککایش گریککان س بغن بککه دور مککماسد از گلدیش بککا  

ی یم رفت.   پایت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1973 of 2449 

یم کر . ،ککککککاوت  ل  فت  فرها   فرها  هم مکعجب ن اهکان

خانه آنقمر زیا  ا،کککت، مکوجه حرکت شایط به ،ککککت  ی آهکککتی

 یم هود. 

 

بی حر ، جلو یم رسد س آغوهکککککککککککککککم را برایش بکککککککاز یم کنم. 

صککککککککککککورتش را میان مقنعه اد جای یم  هم س بی صککککککککککککما با هم 

 به گریه یم افکم. 
ر
 هم  کرن 

 

کنم. که  ،کم را پشت  کرش یم گذارد س آراد نوازهش یم  

شایط لیوان آ  را به  ،کککم یم  هم س با تکاِن  د، تشکاری 

 یم کنم. 

 

بمِن  عیفش را تکان یم  هم س کشان کشان به ،کِت اتاق 

 فرها  یم رسد. 

 

شکشا 
ُ
 ک یم ک
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1974 of 2449 

 

 صمای  عیفش را یم هنود: 

 

کککککککککککککککککک فایم  کشکککجش  یهح که بیوفم  زنمان س حر  تو رس هم 

 بخوردح

 

س فرها   ر حاه که به لبه   ر اتاق پشت  د بسکه یم هو  

ی  ش تایه یم  هم، ماگ  ر  ،تش را رسی مت  ی  یم گذار :  مت 

 

ا   ک بایم بریم لزه  قانوبی

 

 635#پارت

 

 

شسل را مبل یم ِنشانم س با اخم های  رهم به فرها  ن ا  یم 

 انمازد: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1975 of 2449 

 

ککککککک که حوا،ت هستح حوا،ت هست که  س رسز هم نشم  

هح کو اسن حوا  رفکککه شسکککککککککککککککککل رس زیر مشکککککککککککککککککت س لگککم گرفککک

  مص تح

 

رس  س شسکککل ابرسهایش از لتن به هکککمت شصکککبابی اد با  یم 

ی بیایم؛ اما توج   مچ  ،کککککککککککککم را یم گت   تا از مو ککککککککککککعم پایت 

 نا کنم س از جا بلنم یم هود. 

 

 ک سکیل معرس  تهران منو  س،ت  ار ح

 

 ن اهش را به  شم هایم یم  هم، قمیم جلو یم رسد: 

 

یا حم  زنت بشم، یم توبی مشکلم رس حل  ک اگه  س،ت  خت  

ح  کمی

ش فاصله یم گت  :  ابرسهایش با  یم رس  س  ی  از مت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1976 of 2449 

ی باهاد از ساج کمی تا این قضیه رس تکود کنمح  ک حاکی

 ،ینه به ،ینه اش یم ایسکم: 

 

د حم  سا،ه یش هب هم هم  باهات بخوابم تا این  ککک حاکی

 قضیه تکود هه س نفیس راحت باشما 

 

 زنم س با  ،ت های  ر جی ش یم لر،م: لبخنمی یم 

 

حک هوهرت یم ذار  که باهاد با ر   ح اجاز  گرفم 

 

ا جکککوابککش را نکککا  هکککم، یم  ا شکککو ی لککککککککب یم گکککزد. شکککو ی

د؛ اما مچ  ،ککککککککککم را متکم یم گت   س مرا  خواهم فاصکککککککککله ب ت 

  ر یش سجمی صورتش ن ه یم  ار : 

 

اسن  کککککککککککککککککککککک یم  سبی که من یه ب ه حرسمزا    اردح یم  سبی که

سشهح  ب ه ما ر نمار  س از یه رابطه ی نام ر
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1977 of 2449 

 

ککککککککککککککش را س،ککککککککککککککک  یم با تعجب ن اهش یم   کنم.  را حر  پ ک

 کشیما به همت جمی س خو خواهانه ن اهم یم کر . 

 

 636#پارت

 

 

 ،ککککککتش را با  یم آسر  س ان شکککککت میابی  ،ککککککت  پم را لکیس 

 یم کنم: 

 

ا   ک حلقه  ،تت رس  یمیح هنوز توی فار هوهرب 

 

 م را از هم باز یم کنم: لب های
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1978 of 2449 

ی  س  فار اینم که تو، گنم کککککککککککککککککک مهم اینه هککنا،ککنامه من ا ن تکت 

ا تا شرس  هم باهات ل ش میاد...  بزبی بهش به هر دریق 

 من م شم  عیفه س تو م  ر اررا ا 

 

ان شکککان  ،کککم را به ،کککت لب هایش یم بر  س با بو،ککه ای 

 یم لر،م: 

 

ح  س،ککککت  اهککککتنت  برای هککککوهرته س کککککککککککککککککککک زن صککککیغه ایم ب ککککر

 بمنت رس یم خوای بمی به منح

 

ش مرا یم تر،کککانم. هیچ سقت مسکککقیم، آراد بو ِن  شکککم های

 س،ککت  اهکککجش را به رسیش نیاسر   بو د؛ اما امرسز... بمن 

ککش خور   ی شسل، صورت  رهم رفکه اش س  شم های 

ی  خت   شکککککککککککککت که  نانم شسکککککککککککککل  نممت 
ُ
با  کر   اش مرا یم ک

 م که ککش یم خور . زیرپای انوش باه

 

 به آرایم مچ  ،کم را رها یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1979 of 2449 

 

س سقم  یم خواد که منو بخوایا باج ازت نا کککککککککککککککککککککککککککککک خو ت ر 

 خواد... 

 

ی  شسکککککککل مچ  ،ککککککککم از ،ککککککککم  یم کشکککککککم تا فاصکککککککله اد با امت 

 ب شت  هو . 

 

کفرد  ر امم  ا،ککککککککککت مخصکککککککککوصکککککککککا سقم  حر  های اس را یم 

 هنود که انقمر آراد ا،تا 

 

بی حالتش یم انمازد. از حر  هایم حم  ن ا  به صکککککککککککککککورت 

ا،کککککککککککککککت. این را صکککککککککککککککبوری  تعجمی  نم  رصکککککککککککککککمی هم نار  

 بخوانم تا مرا بلم هم  ا،تح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1980 of 2449 

شایط میانه ی سرس ی ایسککککککککا   ا،کککککککت. توصکککککککیه حالتش را 

اصکک  بلم ن سکککما مکعجبح فراریح هککایم به هککمت آ،کک ب 

 پذیرا 

 

 

لیوان  ر  ،کککککککککککککککتش را فرهککا  یم گت   س حوا،کککککککککککککککم بککه مسکککککککککککککککت  

ی مچ  ان شککککککان  ،کککککِت شایط ،کککککت که   ونه ،کککککیع  ر گرفت 

  . ان ار که بخواهم جلوی اس را ب ت  ا  ،ِت فرها   ار 

 

 637#پارت

 

 

ی که پشککککیکانم  ی  کنارد نشککککسکککککه ا،ککککت س تنها  ت 
شسککککل آرامت 

کر  ، حر  های صککککککککککککممن یش غاز  یسککککککککککککت که  نم  قیقه 

 ل ش بی توجه به حضور شایط ز   ادا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1981 of 2449 

 هککم س حککا  اخم هککای  رهکش را بکه  لیوان را بککه  ،ککککککککککککککککم یم

لییلا اگر رابطککه شککایط س فرهککا  رخم یم کشککککککککککککککککم.گنککم ز   ای 

 خرا  هو   هح

 

لیوان را بککه شسککککککککککککککککل یم  هم. از من یم خواهککم کککه قلمی آ  

ی رفت آ  را هم نا کنم.   بخورد سه گلدیم حم  یاری پایت 

 

 

ی من س  تایککه  ا ن شککایط بککه قککا   ر س ن ککا  گریزانش کککه بت 

 از قضککککیه انوش  رگت  کر   فر 
ها   ر گر ش ا،ککککت مرا ب شکککت 

 ا،ت. 

 

 بایم برسد. 

 

من هم فرار یم کنما از ساقعیت  س،ت  اهکه همن تو،  

 مر ی که یم خوا،کم از آن ،وا،کفا   کنما 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1982 of 2449 

 

 

که  ،کککککککم را رسی ل شککککککخوان یم گذارد س به ادرا  ن ا  یم 

 انمازد. نا توانسکم لیمایش کنم. 

 

   اینجا هما مطک نم که سار  

ح  ک خانم  نبا  ک  هسم 

 

زرهککک  مشککک  اش هکرا  با ،کککیمی ای  ل شکککخممت با یونیفرد

ی  س  را  ر آن یم  یمد تا ،کککککککککینه به پایت  ککککککککر که لیوان های م ک

 خم هم  ا،ت س منکظر جوابی از ،کت من ا،تا 

 

جوابش را نا  هم س اس ی  از آن لیوان هککای لعنم  را رسی 

ی نز یکم یم گذار .  لیکوی نصککککککککککککککفه نیکه اش را بریم  ارد س مت 

سن یم کشم. ی  از صنمه های  پش ی بار را بت   ِت مت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1983 of 2449 

فضککککککککککککککککای تاریش س نورهای  کرنگ ن وبی را یم توانسککککککککککککککککم به 

 ،خم  ببینم. 

 

 آ د ها یم گذهتنم س هی امامشان هبیه انوش نبو نم. 

 

 638#پارت

 

 

کتش  ر آسر   بو د. لنا هککککککککککجبه ها  س آمارش را از مج ککککککککککر  ر

 جکعه ها به این بار یم آمم. 

 

بار  زیرزمیمی که با لونصکککم هزارتومان ناقابل اجاز  سار  هکککمن 

 به اینجا را  ا نم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1984 of 2449 

لا  
َ
ان شت اهار  اد را هکرا  کناریش باز یم کنم س قسکِت ق

ی خوش  متکوای پای لیوان را میان ان شکانم جا یم  هم. بو 

ی  یم  ا  تا مز  ی آ  ن را امکتان کنم. لیوان به من ان ت 

 

س    سککککککککت س  کککککککر یم توانسکککککککککم خییل  قیم ب دیم که این م ک

 حم  قیکت آن  نم ا،تا 

 

س  خور  خوبی نبو د؛ اما هاهان مست 
من هیچ سقت م ر

س پاتیل خوبی بو  س یش  یوار قفسکککککککککککککککه ای لر از بطری های 

ه هکه هککککککان از ،ککککککفرهای  اری ای الال های قوی  اهککککککت ک

 کر   بو . که با  ارس  اهت، تهیه  

 

 

بطری  نم کککککککککککککلیع مقابلم را یم  رخانم س بر سکککککککککککککب د بی 

 اش یم خوانم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1985 of 2449 

 

حم،کککم  ر،کککت بو  س ی  از  ی نوهکککیمبی ها کنیاک ا،کککت 

 که ا،م ی  از ههر فرانسه بو . 

 

 

ان شکککککککککککککککککت اهکککککککککککککککککار  اد را رسی  رِ  بککاز بطری کشکککککککککککککککیککمد کککه 

 ت  ،ت رسی بطری گذاهت: ل شخمم

 ک بریزد براتونح

 

 

  گرفکم س به صورت ه ش تیغش ن ا  کر د.  د را با  

 

موهایش با حجم شظیا از ژ  س تا  به ،ککککککککککککککککت با  جک  

هکککککککم  ا،کککککککت س لو،کککککککت ،کککککککفیمش ب شکککککککت  از هکه  شککککککککم را 

 گرفت. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1986 of 2449 

 ک انوش شایم یم هنا ح

 

قرار اخا یم کنم س  ،ککککککککا  ،ککککککفیمی که رسی مچ  ،ککککککتش 

آن   ار  را زیر لیوانم یم کشککککککککککککککککم تککا  نککم قطر  ای کککه نز یکش

 ریخکه هم  ا،ت را پاک کنم. 

 

ی هامون نمارد خانما   ک اد   از مشت 

 

 ،کککککککککککککککککت زیر  کککانکککه اد یم گکککذارد س بکککا تکککتخت  ن کککاهش یم کنم، 

 
ر
لبخنکککککم کو   یم زنکککککم س ایجبکککککار بکککککه جکککککای لیکو، توت فرن 

س رسی لبه ی  بزرا  ر  ،ککککککککککتش را از س،کککککککککک  نصککککککککککه یم کنم 

 لیوان یم گذار . 

 

 639#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1987 of 2449 

س  را  س،ککککت  اهکککککم ب شککککت  از بوی   کککر  کرنگ شو ، بوی م ک

که مز  ی ملسککککککککش به من یم فهکانم، خییل سقت ا،ککککککککت که 

 لب به این زهرماری های زیبا نز   ای. 

 

موزیش مهم ا،ت. موزیش حر  یم زنم س من حر  موزی  

کات را ی  ی  که پخش یم هککککم را خییل  س،ککککت  اهکککککم.  ل

 کنم. کنار هم یم  سبانمد تا معمی خدبش را  ری  

 

ی  فضککککککککککای ،ککککککککککا   س قهو  ای م یم  کور ادرافم، مرا مشککککککککککت 

 جابی یم کر  که حم  تا به حا  نیامم  اد. 

 

 جابی باز هکککککککککما مهم 
ی امشککککککککب پایم به خادر انوش به هک ت 

ی  لیم امانات  ن سکککککککککککککککت حم  اگر نفهکم انوش برای بر اهکککککککککککککککت 

اردا صنمسقش ا ی  ینجا آمم  ا،ت.... من از تنها همنم بت 

 

  های آ  بر که ،کککککککینش خانه ای که خاه از صکککککککمای قطر 

ی آن نماردا   ا،ت س  شوابی   بست 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1988 of 2449 

 

از صکککککککککمای بلنم تلدیزیوبی که  یالوا های بازی رانش را حم  

 نا فهکم... 

 

لبم را به کنار  ی لیوان یم  سبانم س با  شم های بسکه ای 

ی جککا  ارنککم، مز  ی کککه میککل  هککککککککککککککککمیککمی بککه خوابیککمن  ر هکت 

یم کنم س زرکککانم را بکککه ،کککککککککککککککقه  هکککانم یم خوِ  آن از گلو ر  

 را قبل قورت  ا ن، گت  
ر
 سکککککککککککککبانم س تاه کو ش توت فرن 

 بینمازد. 

 

I know that you say I get mean when I’m 

drinking  سقم  د. .ت میانم بکککمججیس 
ر
میکککمسنم ککککه می 

 م شم

But then again sometimes I get really sweet سه

 مهررون م شمبعیصی سقت ها بعمش ساقعا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1989 of 2449 

لبخنم یم زنم به گار،کککککوبی که بشککککککقا  ،ککککککفیمی که متکوای 

ی هکککککککککم  را به ،کککککککککخم  با یش  ،کککککککککت ن ه  اهکککککککککه  گر تزئت  هکتی

ی  ی که ان ار مشکککککککککککککککت  ی ر  هکککککککککککککککمن از کنار  خت  ا،کککککککککککککککت س حت 

 انجا،ت،  شکش یم زنم. 

 

 

وهکه های رسی  ر ه شه ای سرس ی مست   شم هایم به ن

م یم کنم؛ حم  مسکککککت  یم ر،کککککم. از هکان پشکککککت هککککک شکککککه ن اه

 ،کککککککککککککککت هایش برای باز کر ن  ر را نا بینم، فق   شکککککککککککککککم 

 هایست که شصبابی س گلگون تکاهایم یم کننم. 

 

 641#پارت

 

 

So what does it mean if I tell you to go fuck 

yourself  
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1990 of 2449 

 س گورتو گم کنپیس، اگه من بهت می م بر 

 

 

Or if I say that you’re beautiful to me 

 اگه می م که یا 

 سا،م خییل زیبابی 

 

It’s affection, always  

 این ش قست،هک شه

 

 

قمیم به جلو بر یم  ار  س هککککککککککاسککککککککککم  ن اهش تا لیوان قامت 

 اری ،کککککککککککککککت فق  تاه ای کو ش از یخ  رسن آن جا مانم  

 ا،ت. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1991 of 2449 

ت هککلوار  ه قمر ککککککککککککککککک   آقا، اسن مر  هکک
ُ
وهرمها یم بیمی با ک

ککارای آقابی که  اهکککککککککککککککم بهم خفن م شککککککککککککککهح یا مه ی  از ه

ل شنها   ا  که هوهرد رس باهاش آهنا کنما یم گفت؛ برای 

 هوهرت  م نا ذارد... 

 

 مر  پشِت بار با تعجب ن اهم یم کنم. 

 

فق  یم خوا،ت موزیش را جلو بزنم؛ اما  ،تش رسی   که 

 ا،پیار مانم. های 

 

را  صکککنمه کنارد را شقب یم کشکککم س با پایم قسککککت با بی آن

 یم  رخانم: 

 

، تعقیبم کر یح به زن ،ککابقت مشککاوی هککمی  ی ککککککککککککککککک بیا بشککت 

 ارس ماهرح من که بایم ب شکککککت  بهت مشکککککاوی هکککککم که تازگیا 

 از قبل ز ی توی  ار  شکا  برهنه از خانم هاا 
 ب شت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1992 of 2449 

 

مت پشکککت بار جلو یم آیم رسی صکککنمه یم ِنشکککینم س ل شکککخم

ت از این  ار یم تا لیوان مرا  سرار  لر کنم که  ،کککت اس مکانع

 کنم. 

 

ل شککککخممت لیوان مسکککککعطییل جمیمی جلوی اس یم گذار  س 

س  ن ا  به  ارس یم کنم س  ارس با اهککککار  به  کککر ی م ک قبل ریخت 

س  نمار .   اس یم فهکانم که ش قه ای به خور ِن م ر

 

   رسن جعبه کنار  ،تش را باز یم کنم ی  از بطری های آ

 م: س لیوان را تا خرخر  لر یم کن

 

ککککککککککککککککک شو ی هککمی یا شو ککت کر ن خانم سکیلح لرس هککمی یا 

ح یم  سبی که من هک شکککککککککککه شاهکککککککککککم  برای من لرسگری یم کمی

، یم فهکم  ه  زرون ن ش  ارت هسککککککککمح اصککککککک  کنایه یم زبی

 حر  یم خوریا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1993 of 2449 

 642#پارت

 

 

خو خواهانه صکککککککککنمه اد را یم  رخانم  ن اهش نا کنم س اس 

 تا حوا،م جک  اس هو . 

 

 

ی   منو لییلا ک ببت 

 

You’re going to see it someday  یکککه رسزی مکوجکککه

 این ش قه م  ر 

My attention for you توجه من به تو 

Even if it’s not what you need  حم  اگکککککه این اسن

ی که تو نیاز  اری نباهه ی   ت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1994 of 2449 

  بار خو د را 
ی جلو یم کشکککککککم تا آرنجم را رسی جای ثابم  از مت 

رسی  ،ککککککککککککککککم یم گذارد س خو  ن اهش یم ب ذارد.  انه اد 

 کنم: 

 

ا یم تر،م ب ر  کککک یم بینکت... از نظرد  اری لت  جذابی م  ر

ها، ،ن با  پسنم همن...   هوگر   ی هاا این رسزا  خت 

 

آرزسی لکیس لبخنم نصککککککفه نیکه اش س  ا  کو   که  ی ر 

ل یم کنم: 
ُ
 همنش را نمارد. کراسات قرمزش را به ،خم  ه

 

حک مست همی   یا  سرار  یم خوای شاهقم ب ر

 

لیوان خاه را با  ،کککککککککککککککت آزا د تکان یم  هم س تاه ی یخ  ر 

 آن را بریم  ارد: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1995 of 2449 

کککککککککک  س،ت  ارد  سرار  باهات بخوابم س فر ا به این فار نانم 

 کها که از هوهرد د ق گرفکه بو د  

 

 643#پارت

 

 

پککا رسی پککا یم انککماز  س یککش  سر  ککامککل بککه لبککا  هککایم ن ککا  یم 

 نم: ک

 

 یم تونم ا نم بی لبا  تصکککککککورت کنم... یم تونم 
کککککککککککککککککککککک من حم 

ان شکککککاد رس از ترقو  ات به انتنای زیر ،ککککینه ات بر،ککککونم س 

 نبو،کت تا تو با  نگ س  نمسن ازد بو،ه بخوایا 

 

 یم خنمد. 

 

،مح بلنم س بی لرسا...   . از  ه بت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1996 of 2449 

 

 از صمای بلنم خنم  اد  ر مسم   نم  رصمی ادح 

 

بم مسککککت هسکککککم س بی جنبهح من از ان آ د های گفکه بو د 

لپ الال خوری هسکم که حوا،م آبی با الال یم لر ا 
ُ
 یش ق

 

،ککککان که  کککککککککککککککککک بهم حیس ،کککایس  ت رس میمی  راح  سر   بت 

بو د، هککککککککککککککبا بهم اینطوری لیاد یم  ا یا هنوز یا مه که  ه 

ای  یم  ی  خت  جوری مجبورد کر ی تا بیاد توی حیاط س بتی

 از  شم بقیه، ماچ مالیم کنیما  انار تا  سر 

 

 خو د را جلو یم کشم س به هاِ  افکا   اد اهکیت نا  هم: 

 

م هم  که ن ذریم؛ من  ه قمر اینطوری بو نت رس ککککککککککککککککککککککک از ح

  س،ت  اردا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1997 of 2449 

 صنمه اد را با قمرت به ،کت خو ش یم کشم: 

 

ککککک پات رس گذاهم  اینجا تا مست پاتیل ب ر س اسن یارس که تو 

 اش یم  سنه، بمس بمس بیا  اینجاح معشوقهحرس معشوقه 

 

د. از این زاسیه زیبا،ت.    د را با  یم گت 

 

 
ُ
ل هم  س یقه ی کا هم  ای که تکوی معنا  ارش کراسات ه

 را نشانم یم  هم. اس از این زاسیه بسیار بو،یمبی ،تا 

 

یم خواهم  سرار  به حر  بیایم؛ اما سقم  ن اهم را یم بینم، 

   ی ری 
ی  جز غر ز ن، یم هنود.  ت 

 

 ک بریم خونه منح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1998 of 2449 

 اد بکککه آرایم زیر تکککه ریش  
 ابرسیم یم لر  سه یم خنکککمد س بیمی

  انه اش کشیم  یم هو : 

 

ککککککککککککککک خونه ی توح من  یمد که لی  اسمم خونه اتا اسنم تو رس 

 معشوقه ی خو ش یم  سنها 

 

ی یم اسر :    ش را پایت 

 

ا  اسنجا لن ر یم کککککککککککککککککککککککککککککک پیس بریم خونه ی تو که فرها  را  به ر 

 نماز ح

 

  
ی یم خنمد. کش  ار س با بی حاه مشکککککککککککککککهو ی که باشث گرفت 

 تو،  اس یم هو .  س در  هانه هایم 

 

پل  یم زنم س ن اهم هنوز  رگت  تکوی  س،کککککککت  اهککککککککمی اش 

 ا،ت. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 1999 of 2449 

 

ح خر  گنم  ای هسکککم   ککککککککککککککککککک به زن ،کککابقت حسکککو ی یم کمی

 ها... 

 

 

 پشِت  کرد را به آرایم لکیس یم کنم. 

 

I think of you  من بهت فار میانم 

I want you tooمنم تورس میخواد 

I’d fall for you  ....به  امت یم افکم 

 

ره ای به ل شخوان یم زنم س ل شخممت  با پشت  ،تش کی

ی موهای  سبیم  هم  به صورتم  را صما یم زنم س هکان حت 

 را به آرایم شقب یم فر،کم. 

 

ا  به تشنه ی متبت اس بو ن  ی ا،ت  ی رح اشت   هکت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2000 of 2449 

 

تش را متکم گرفککککه اد ککککه نانکککم مرا رهکککا کنکککمح 
ُ
ایناکککه یقکککه ک

 ز   اد یا ساقعا بی جنبه ادحخو د را 
 به مسم 

 

 ک یه  لیم یم خوا،کما 

 

 ارت شابرش را به  ،کککککت ل شکککککخممت یم  هم س  ارت قهو  

 که بنم د بی رنگ  اهت را یم گت  . 
ر
 ای رن 

 

ما سزن ،کککن ینم را تتکل نا ،کککیع یم کنم از جا بلنم هکککو ؛ ا

ی یم افکم.   کنم س صنمه اش به پشت برشایس رسی زمت 

 

ون که  ر نز یش ما،کککککت؛  یکککک  صکککککنمه را  ر،ککککت یم گار،کککک

کنم س  ،کککککککککککککککت رسی صکککککککککککککککنمه من یم گذار  تا از افکا ِن آن، 

ی کنم.   جلوگت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2001 of 2449 

 644#پارت

 

 

 به ،کت پله های لوکیس  کنار  ی سرس ی حرکت یم کنم: 

 

ح میمسبی یه قرار ا  کککککککککککککککک اگه با ای ن حاِلت اینجا یم مونمی چی

 فهکیمد تنها اسممی اینجاحمهم از  ،ت  ا د سقم  که 

 

  ،کم را رسی  ،که ی درر  ار پله یم کشم: 

 

 ک هایم یم خوا،کم تو رس باشونم اینجاا 

 

  ش با ،سم  به ،ککم یم  رخم: 

 ک بلِم  ار همی برای تتریش مر هاح

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2002 of 2449 

 ر یم گذارد: پایم را رسی پله ی اخ

 

را  به  ر ک اگه بلِم  ار بو د که زس تر اسن سکیل معرسفه رس از 

 یم کر دا نهح

 

 ارت را  ر  ،ککککککککککتش یم  رخانم س به هکککککککککککار  ی د بی رسی 

 آن ن ا  یم انماز  تا هکار  ی اتاق را بخوانم. 

 

آ د های خارچی از کنارمان یم گذهکککککککککککککککتنم س حم  توج  به 

 من به مر  کنار 
ر
 د نا کر نم.  سبنمب

 

 کنار  با خر  اتاق را لیما یم کنم.  ارت را رسی صککککککفته ،ککککککیا ِ 

 زنگ  ر یم گذار : 

 

 ک اخرد نه خونه ی تو هم نه خونه ی منا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2003 of 2449 

ی  س   کککه ی   ر را بککا کنککار  ی پککایش بککاز یم کنککم س هکککان حت 

اهن مش  اش را باز یم کنم:   با ی لت 

 

ت هلوار 
ُ
 ک حالم به هم یم خور  از ک

 

،ککککم را به کراساتش یم ر،کککانم س با ماث بازش یم کنم س آن  

را  ر جی ش یم گذارد، حا  یم توانسکککککککککم راحت تر تکدیش را 

 ببینم. 

 

 ر را با پشککککککت پایش یم بنم   س  ارت  ر  ،ککککککتش را رسی جا 

 کف ر سرس ی یم گذار . 

 

 645#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2004 of 2449 

مرا هکرا  خو ش به جلو یم کشککککم س با سرس مان اتاق،  مپ 

به  دور خو  ار رسهککککککککن یم هککککککککونم س نور هکه جا را لر یم  ا ه

کنککم. لر   ی کرد رنککگ رییل حرکککت یم کنککم س نکککای هککککککککککککککککِب 

سن را نشانکان یم  هم.   بت 

 

 ک از این قریط بازیا  ار  که تو  س،ت  اریا 

 

با خر  بی خیا  اس یم هکککککککککککککککود س به ،ککککککککککککککککت تخم  که نز یش 

 هکان لنجر  ا،ت یم رسد. 

 

خانه ها به ر یه کنار هم قرار  اهکککککککککککککککتنم.  نورهای بوکه ای

هکککککککالم را از  سر گر نم باز یم کنم س مانکوی کوتاِ  جلو بسککککککککه 

سن یم کشم.   اد را از گر نم بت 

 

ی ببنککمد.  انقککمر بککا شجلککه امککمد کککه حم  یککا د رفککت تککا ،کککککککککککککککوتت 

فق  توانسککککککککککککککککم ی  از  اپ تاپ های نسکککککککککککککککبکا  کککککککککککککککخیکم را 

 بپوهم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2005 of 2449 

 

بالشککککککککککت نرد ،ککککککککککفیم را زیر  س به ،ککککککککککینه رسی تخت یم خوابم 

سن را ن ا  کنم.    انه اد یم گذارد تا بکوانم راحت تر بت 

 

اس بککه ،ککککککککککککککککککت  و  لبککا  نز یککش لر   ی لنجر  یم آیککم س 

کتش را رسی آن یم گذار . پشکککککککککککککککت به من  ر حا  باز کر ن 

   که های  ی رش ا،ت. 

 

ی یم  مدرایلم را از جیبم  ر یم آسرد س به قسککککککککککککککککت فیلم گرفت 

 . رسد

 

 ،کککککککککککککککت زیر  د یم گذارد س با یش  ،ککککککککککککککککم گو ر را ن ه یم 

  ارد. یم توانم ب دیم که اس از این زاسیه هم خوا،کمی ا،تا 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2006 of 2449 

ی  سن یم آسر  س هکان حت  ی  از  ،ت هایش را از لبا،ش بت 

یم  رخکککم س ممی را یم بینکککم ککککه  کککه قکککمر  قیم  رحکککا  فیلم 

ی از اس هسکم..   گرفت 

 

 رس : ابرسهایش با  یم 

 

 ک تو امشب قشنگ ر   ا ی لییلا 

 

 646#پارت

 

 

هک نان مدرایل را یش  ،کککم  گرفکه اد س با هکان  ،کککت هم 

زسد یم کنم تا بکوانم صککککککککککککککورتش را  قیم تر  ر فیلم  اهکککککککککککککککه 

 باهما 

 

  شک  به صورت مکعج ش یم زنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2007 of 2449 

 

کککککککککککککککککک سقم  ی  جلود با این شضککله لخت یم هککه، قطعا  لم یم 

 خوا  ز  بزنم بهشا 

 

سن نیاسر   ا،کککککت که با هنوز  ی بت  آن ی   ،کککککتش را از آ،ککککککت 

قمد های کوتا  به ،ککککککم یم آیم، مدرایل را تکان نا  هم س 

د.   با بمجج  هک نان فیلم یم گت 

 

یش قمد مانم  بر،کککککم،  ،کککککتش پشکککککت گر نم یم بر  س مرا با  

قمرت با  یم کشککککککم س دعم خوش  تر هککککککمِن لب هایش را به 

 جانم یم ریز . 

ی مدرایلم نمارد س از میان  ،ککککککم رسی  قمرب   برای ن ه  اهکککککت 

 تشش تخت یم افکم. 

 

ی هایش را  ر نیاسر    با هکان لبا  که هنوز ی  از آ،ککککککککککککککککت 

 از سزنش را تنم تتکل 
ر
ا،کککککککککککککککت، رسیم یم افکم س حجم  کرن 

 یم کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2008 of 2449 

 

لب هایم را از هم باز یم کنم س مست  زرانش  ر نز یش گوهه 

یسککککککککککککککککککت ککککه مرا راقکککب بکککه تریکککش پکککی لبکککانم قطعکککا ت ی ذیر  ت 

 بو،یمن دو بی ممتش یم کنم. 

 

د تا حم   با  ،کککککککککککت هایم  س در  صکککککککککککورتش را متکم یم گت 

 فرصت نفیس کشیمن را به هی امامکان نمهم. 

 

 نککمان هککایش لککب پککاییمی اد را بککه  نککگ یم کشککککککککککککککککم س مز  ی 

هکککککککککککککککوری خون را از زخم کو   کککه ایجککا  کر   ا،ککککککککککککککککت، یم 

  شم. 

 

یم س اس و کم م" ا " ک یم ب ت 
َ
جاه به هر سمان یم  هم تا  

 با  نگ لبا،ش را گوهه ی تخت لرت کنم: 

 

 ک میمسبی قسکت جذا  بمنت کجا،تح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2009 of 2449 

 

ن کککاهم را از خکککالکوبی گر نش بکککه  شکککککککککککککککم هکککای فوق العکککا   

 تاریش اما براقش یم ر،انم: 

 

 ک کجاح

 

 647#پارت

 

 

ی که  ،ککککککککککتش را از ترقو  اد به ،کککککککککککت بنم نازی   تاپم س پایت 

 کشیمن آن تا  یم  همن ،ینه اد یم کشم: 

 

 ک  اک ،ینه اتا 

 

ی  انه اد با بو،ه ای گاز  اری  ی یم خنمد س بیمی اش تا زیر تت 

 هکرا  ا،ت. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2010 of 2449 

 

ین قسکت بمنت برای بو،یمن کجا،تح  ک یم  سبی بهت 

 

با لب هایش  له ی گوهککککم را با نفیس ها کوتا  هککککم  ا،ککککت، 

 یم گت  : 

 

ن ، ب گلوت که خییل برجسکه  ونه ات، اس کککککککککککککککک  ر،ت زیر 

 ،تا 

 

ناخن بلنم ان شکککت اهکککار  اد را پشکککت گوهکککش یم کشکککم س به 

 آرایم   اس را به ،کت خو د یم کشم: 

 

ی ب شت  از بو،یمن یم خوادح ی  که من یه  ت 
 ک یم  سبی

 لب هایش از هم باز یم هو : 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2011 of 2449 

کککککککککککککککککککککککککککککک فار کر ی بمسن ،کککککککککککککککایس باهات یم ذارد از اینجا بری 

سنح  بت 

تکان خور ن هککمیم هککانه اد هکرا  ا،کت. شو ی  خنم  اد با 

 ا،ت س بی انماز  بی لرسا تر از من... 

 

 د را با  یم برد س با  شکککککککم های بسککککککککه هکککککککم ، لب هایم را 

رسی لب هایش یم گذارد، گرما س حیس لذت مخکیل دور از 

 تری های لب هایم یم گذر . 

 

 ،کککککککککککککت هایم را یم گت   س  ر،کککککککککککککت با ی  د جک  یم کنم. 

ی  ر گر نش زمان خم هکککککککمن رسی ،کککککککینه اد، گ ر نبنم زنجت 

 به گر نم برخور  یم کنم. 

 

 س،ککت نمارد حا  حا  مرا به شطش بر،ککانم، ب شککت  از هکه 

  لکنگ بو،یم  همن هسکما 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2012 of 2449 

  لکنگ قمرت نکابی اش زماِن دلبکاری اد را بو،یمنما 

 

یا ک خییل   زس   اری  اش اصل مطلب مت 

 

 648#پارت

 

 

س  ،ککککککککککککککتش را زیر  کرد یم بر  س با  رخیمن کو    یم خنم  

 مرا رسی بمنش ن ه یم  ار . 

 

 ،ت هایم را زیر  انه اد یم گذارد س از این زاسیه ن اهش یم 

 کنم. 

 

 

 ،ککککککککت هایش را زیر  ش یم گذار  س خو  به  شککککککککم هایم 

 ز  یم زنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2013 of 2449 

 

 شرس،یکون یم افکما ک یا  هب 

 

   هم: با گی ی ن اهش یم کنم که ا امه یم

 

کککککککک از قبل هکه  ارا رس کر   بو یم، تخت س لبا  خوا   ی ه 

 تاراری بو  برامونا 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 

ا ،فارش  ا ی س ، ب زمیمی    کر  ح من با  ی کککککککککککککککک یا ته لیت 

لبکککا  شرس  رفکم جلوی  ر تتدیلش گرفکمح یکککارس تعجکککب 

 کر   بو  که شرس  س  اما  اینقمر هککوا 

 

   س بیمی اش را به بیمی اد یم زنم:  ش را با  یم آسر 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2014 of 2449 

ی امشککب...  یل پشککت  ککککککککککککککککک آخرهککم رفکیم هکل باز... مثل هکت 

کر ی،  ی ه صمات  ر نا اسمم. مامانت   فرمون جیغ جیغ

ا   فار کر  از  ر  زیا   که نا توبی حر  بزبی

 

بالشککککککککت را به ،کککککککککت خو ش کشککککککککیم س زیر  ش گذاهککککککککت. 

 با،م را با   ا .  ،ت هایش را رسی  کرد گذاهت س  ا ل

 

 یم  انست که  ه قمر من شاهم این  ار هسکم.  

 

هایش خ  پشککککککت  ،ککککککتش را رسی  کرد کشککککککیم س باان شکککککت 

 های فر ی ای ر،م یم کر . 

 

کککککککککک یارس که اتاق  ا  توی اسن هکل هب شرس،یکون، فار کر  

اسمککمیم مککا  شسککککککککککککککککل، اسنم اینقککمر شجلککه ایا  یل هم بککه من 

امون ی و اسر د توی ،کککککککککککککککطککل زرککالککه ی اسنککا خنککمیککم کککه  ککارتن لیت 

 بنمازد... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2015 of 2449 

 

 649#پارت

 

اش را  ی  از  ،کککککککککککت هایم را با  بر د س با  س ان شککککککککککککم گونه

 لکیس کر د: 

 

ا بمی  اری، 
ر
ککککککککککککک تو براد به انماز  تکاد خادراتم هنوز، قشن 

ا حیفم میککککا  کککککه این هکککککه 
ر
خوبی  اری؛ امککککا خییل قشکککککککککککککککن 

 رس ی   ی ه  اهکه باهها 
ر
 قشن 

 

 ل ش کشیمد:  ان شت
ر
 اهار  اد را رسی برجسک 

 ک هنوزد  ارت توی بو،یمن خدرها 

 

 ان شت  ،کم را گرفت: 

 بو،یمِن تو، خدرها ک  ارد توی 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2016 of 2449 

 خو د را رسی بمنش بلنم یم کنم س رسی هککش یم ِنشینم: 

ا هاشر همی یا هیماح  ک حر  های خو  خو  یم زبی

 

قا  ر  شکککککککککم هایش با یش حالِت خا  زیبا،کککککککککت. ان ار  قی

 به 

هکان هککککککب شرس،ککککککیکان که مرا با لبا  شرس  ،ککککککا   با تور 

 کوتا   یم، برگشکه اد... 

 

نور  کرنگ  مپ اتاق به گوی های تت   ی  شککککم هایش یم 

 خور  س آیینه ی من یم هم. 

 

 ک یم  سبی که من شاهم این حالککمح

 

سن یم  ی یم برد س تاپ را به آرایم از تنم بت   ،ککت هایم را پایت 

ای اس با حالت  سرابی از هککم به ،کت زیر رد س  ،ت هآس 

 ،ینه هایم حرکت یم کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2017 of 2449 

 

ا،ککککککککککککککککخوان زیر ،کککککککککککککککینه اد را ماث لکیس یم کنم. یش حالت 

 ا،لوموهمی که  ر فیلم ها ا،ت... 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک هکککککه زن هککککا توی این حککککالکککت جککککذابن یککککا فق  برای تو 

اینطوریهح هیچ سقت نخوا،م  ازت شکا  برهنه کنما  لم 

 شاسای بمنت هک شه  د  ،کم باهها  ا،ت ی  از یم خو 

 

 یم خنمد س با بمجج  یم لر،م: 

 

ح  ک برای چی

 

 650#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2018 of 2449 

ی ،کککککککککککککککینه هایم ر  یم کنم س به  ی  از  ،ککککککککککککککککت هایش را از بت 

 گر نم یم ر،انم: 

 

ا گاز گرفکنو هم  خیل اینکار یم  ککککککککککککککککک اینطوری بو،یمبی هسم 

 ا س کنما امشکککککککککککککککککککب  یوسن یککککت رس  س،کککککککککککککککککککت  ارد، فار فر 

 فر ات رس هم بایم بانم لییلا قطعا ی  خوابونمی  یوسن
ر
 

 توی گوهما 

 

به جلو خم یم هکککککککککککککککود س بمنم  ام  مکا  با بمنش قرار یم 

 گت  : 

 

 ک نا  سنم. احککالش زیا   که فرار کنما 

 

 لب هایش را رسی ، ب گلدیم یم گذار : 

ا   ک تو، بلِم فرار کر ن از  ،ت من ن سم 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2019 of 2449 

اش، تن اس رسی بککککمنم قرار یم گت   س رککککار  س بککککا  رخیککککمن  س 

بو،ککه  ی ر جواب وی شرق کر ن های بمنکان ن سککت که به 

 اش  کررنم هکککلوارش یم رسد س صکککمای خنم  ی بمججسکککیس 

 ب شت  یم هو ... 

 

 

ی من، ایسککککککککککککا   ا،کککککککککککت؛   ری ایناه  را  قیقا جلوی ماهکککککککککککت 

 خییل ،خت بو ... 

 

مانم  کظرد ن اهش دوریسککککککککککت که ان ار ممت دو بی ای من

 ا،تا 

 

سن یم فر،کککم تا  ا به  پل  یم زنم س نفسککم را با فوت به بت 

 خو د مسل  هود. 

 

 ک خوش گذهتح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2020 of 2449 

 

 پیس فهکیم  ا،تا 

 

 لبا  هایش به من یم فهکانم 
ر
ب مم  اخم هایش س حم  تت 

 که اس ب شت  از این حر  های فهکیم  ا،تا 

 

سن کشکککککیمد س با  ا ماث     ر را  ،کککککک ت   لیم را از جیبم بت 

د تا زران  رازی نانم.   یم گت 

 

تها   ک جالبها هوهرت خییل لی ت 

  س اد ح یس: 

 651#پارت

 

 

 ر خانه با تم کو   باز هم.  رخیمد تا قبل سرس  به خانه 

اد، مانعش هککککککککککککود؛ اما با قمرت مرا به  اخل یم فر،کککککککککککککم که 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2021 of 2449 

پایم به سرس ی  ر گت  یم کنم س کیفم به کنار  یوار کشکککککککککککککککیم  

  یم هو . 

 

ی  د تا رسی زمت  مکعجب از حرکتش،  ،ککککککککککم را به  یوار یم گت 

 نیوفکم. 

 

ی ح اسن بککککه خککککادر کککککککککککککککککککککککککککککک هنوز مثککککل قککککمیم برات تت ریککککش آمت 

ح   ههوتش اسمم   اغت، تو چی

 

با تعجب ن اهش یم کنم س که  ر خانه را متکم یم کدرم تا 

 بسکه هو . 

 

 خصککککککککو  من 
ر
ککککککککککککککککککککککک فار یم کمی ب هسککککککککم  که راج  به زنمب

ححر  یم   زبی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2022 of 2449 

قمد بعمی را که بر اهکککت، به این بی بر د که اس را اصکک  نا 

 هنا،ما 

 

 به همت آرام ر دوفابی  ار ا که اس مکفاست س   

 رس به رسیم یم ایسکم. 

 

ی هککککککمِن ،ککککککینه اد را حیس کنم، آنقمر از  یم توانسککککککم با  پایت 

حر ات س رفکارش هککککککککوکه اد که بیِ  لیلش بابت شصکککککککبانیتش 

 یم گر دا 

 

مسبی بهم لیاد  ا  که معشوقه ات امشب توی بغل من کککککککک می

 نفیس کشیم س شرق ریختا 

 

 ز این همت سقاحتا  هانم باز یم مانم ا

 

 زرانم را رسی لب زیرینم یم کشم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2023 of 2449 

 

ی شجیبیهح  ک مشکل تو  یه ا نح  ت 

 

ن اهش... مکنفرد از این ن ا ... از  رخیمن زرانش  ر  هابی 

ی بار  ی  د نانم. که جلدیش را گرفکه تا  ت 

 

 مکنفرد از اس که این گونه خو ش را به ر  یم کشیما 

 

ککککککک می م هوهر ،ابقکه، رفم  باهاش خوابیمی  ون    تنگ 

بکککککمنش بو یا می م لییل هکککککککککککککککایبکککککا هکونکککککه ککککککه من  شو ی 

 یککککغ از ن ا  کر نت به منا میخوامش ها سه  ر 

 

 652#پارت

 

 

منم  هود یا  لسوزشح  به رسیم یم اسر  که  ر
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2024 of 2449 

 

هککود از  ار  یشککبم یا بو،ککه ی   صککب  اد که  ر  پشککیکان 

 خوا  به گونه ی هوهر ،ابقم ز دح

 

کیفم را با  یم کشکککککککککککم س به ،ککککککککککککت  ر اصکککککککککککیل خانه یم رسد. 

 . کفش هایم را با  مپابی رسی فر ر اد شوض یم کنم

 

  ر خانه را  ام  باز یم گذارد تا  یم خوبی به اس  اهکه باهم. 

ی ایناه جورا  هایم  را کنار کیفم نز یش جا کف کککککککککککککککر یم حت 

 گذارد، جوابش را یم  هم: 

 

ح احکق  یا  کککککککککککککککککککک  س،ککککککم  اریح منو معشکککککوقه خو ت میمسبی

خو تو ز ی به ،کککککککککککا   لوچح ا شای فهکیمنت م شککککککککککه س یه 

  فرها حمس له ،ا   رس نا فها

 

 یم  رخم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2025 of 2449 

 

 هنوز هکان حالت  ،ت به جیب را  ار . 

 

می  رت ن و زنا که یعمی با خصکککککککککککککومت ن اهم یم کر  که یع

 لییل زران نفهم، خو ت را گو  یم زبی که  هح 

 

 ا خو د را پشکککککت  ر یم کشکککککم تا بکوانم لبا،کککککم را با بافکمی 

یم  که پشت  ر اسیز کر   اد، شوض کنم. هالم را هم کناری

 گذارد س     هکان بافت را رسی  د یم انمازد. 

 

   یم کنم. جلوی  ر یم ایسکم س لنگ پا به اس ن ا

 

ح  ک میای  اخل یا یم خوای هنوز براد قلمری کمی

 

شقککب گر  یم کنککم س بی هیچ حرسی  ر را بککاز کر   س از خککانککه 

 خارج یم هو . 
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      EXCHANGE GROUP 2026 of 2449 

 

  سرار  هوکه اد یم کنم. 

 

ی رفکککککارهککککایش، مکعجککککب بککککابککککت این حجم  از بی  ر س لیات 

د.    نبا  مدرایلم یم گر د تا تکا  ب ت 

 

هم س رسی هککککککککار  اس  مام  یم کنم. به به  ر خانه تایه یم  

 بوق آخر که یم ر،م، جوابم را یم  هم. 

 

 فق  صمای نفیس کشیمن یم هنود... 

  لخوری س یش مشت حا  بم... هایم البکها 

 

ی، اسن  س،ت  اهتنت که کککککککککککککککک گوش میمی بهمح فرها  امت  

بیخ من بسکککککککککککککم  رس س  کن. شایط بغل گوهکککککککککککککت شاهکککککککککککککقکها 

  ار بشه.  ب سب بهش که ب ت اینم 
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      EXCHANGE GROUP 2027 of 2449 

 653#پارت

 

 

 آ   هانم را قورت یم  هم: 

 ک من، آ ِد آینم   اری ن سکما 

 

 نفسش را رها یم کنم: 

 

 
ر
ککککککککککک من برای حا  یم خوامت نه اینم  ای که حم  توش زنمب

 نا کنیما 

 

ی  اس، غت  
ی پلام یم لر . نا فهکیکککککمد. این حکککککم اغراق فکککککانت 

 قابل باسر بو ا 

 

  نباله اش، کیفم را بریم  ارد:  ر خانه را یم بنمد س به 
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کککککککککککککککک بهت ثابت نشم  که هنوز هوهر،ابقم رس  س،ت  اردح 

که حم  اگه نخواد باز به ،کتش کشیم  م شمح من شا ت 

 کر د به با اسن بو نا 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک شککا ت کن بککه منا بککه بککا من بو ن، بککه کنککار من بو نا  

 ،خکهح من اسنقمرا هم آ د بمی ن سکما 

 

که  ر حا  افکا ن از هکککانه د ا،کککت، یم   میان پذیرابی با کیقی 

ی مرا  یاکه  ایسککککککم. غصکککککه یم خورد برای حا  اس که خوا،کککککت 

 یم کنم س من... 

 

ه... کککککککککککککک شا ت نا کنم. رسزای معکوه من با اسن خا  م ش

حم  اگه یه رسز بم موق  هم ببینکش باز ا،ککت   یم هککم که 

نانه لبا،کککککککککم زهککککککککککه س نانه رنگ رژد رس  س،کککککککککت نماهککککککککککه س 

نخوا  ببو،کککککمح من شا تم هککککم ،  س،ککککت  اهکککککجش... تری 

 شا ت هم موجب مرض ا،تا 
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تکککا  را بککا خککماحککافظی بککه هککککککککککککککککمت  لخورانککه قط  یم کنککم. 

ار لعنم  کککه هو  متور اهکیم  نا  هم س یم خواهم از افککک

 اس یم  رخم،  سر هود. 

 

ی مررا  ر یخ ا  را   ای ،از را رسهن یم کنم س برای بر اهت 

 نم. باز یم ک

 

 رسش ا،ککککککککککککککککت اگرر دیم که من منکظر لیکام  از ،ککککککککککککککککت اس  

ح ،م؛  را رفم   ن سکما مث  بتی

 

صککمای مدرایلم را تا انکها زیا  کر   اد تا نانم لیامش بمهم س 

 ص  لیاد هم بمهم؛ بایم جوا  بمهمحنفهکما ا

 

سن یم اسرد س رسی  ،ککاه   که  ر فریزر گذاهکه اد را بت 
نابی

 یم گذارد. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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 654ارت#پ

 

 

د س به  9ترجیح میمهم تا قبل ،کککککککککککککککاشت  صکککککککککککککککبح،  سش ب ت 

  ار برسد. جالب ا،ککککککککککککککککت که فرها  آنقمر لی ت  جلوی  ر 

 خانه اد ایسکا   بو ... 

 

من تاز  به  شککککم یم امم. ر،ککککا گنم این حم نز ی  اش به  

 ز   ادا 

 

ب شکککککککککککککککت  از نیم ،کککککککککککککککککاشککت  ر حکککاد یم مککانم. جنککگ بککا افکککار 

 دو بی هما  مالیخوه اد خییل

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2031 of 2449 

 ای یم ریزد س لبا  های که قرار ا،ککت بپوهککم را رسی مبل 

یم گککذارد. ن ککا  بککه صکککککککککککککککفتککه خککاموش مدرککایلم یم انککمازد س 

 مشغو  صبتانه اد یم هود. 

 

 

سار  پارکینگ یم هکککود، مکوجه صکککمای بلنمی یم هکککود سقم  

که بی هکککککککککککباهت به صکککککککککککمای مینا نبو ا از اس بعیم ا،کککککککککککت که 

  ا صمایش را با  بتی 

 

ی را  یکککک  پاری یم کنم س به ،ککککت آ،کککانسکککور یم رسد؛  ماهکککت 

اما نر،کککیم  به ا،کککانسکککور مینا را کنا  یوار یم بینم که  رحا  

همت اخم الو  به  بتث کر ن با پ  قم بلنمی ،ت که به

 مینا ن ا  یم کر . 

 

ککککککککککککککی مرا یم بینم س با هکان اخم ها  قمیم جلو یم رسد که پ ک

 یم گدیم: 
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ی خص  وصیه خانما ک یه  ت 

 

 ابرسهایم با  یم رس : 

 

ح  ک  ه  ار خصو  ای یم تونیم با  اراموز من  اهکه با ر

مینا یم  رخم س ن ا  اهککش الو ش به ممی ،ککت که مکعجب 

 ن ا  یم کنم. به ان  س 

 

ی ن ست خانم هایبا...  ی  ک  ت 

 

کی را متکم یم گت  . کشککان کشککان   ،ککت یم انماز  س مچ پ ک

هکککککککککککونم.  هان ک ی ای یم کنم س  سرار   از پارکینگ خارج یم

 ،کت آ،انسور بریم گر د. 

 

قبککل بککاز کر ن  ر اتککاقم بککا ،کککککککککککککککیککاچ ،ککککککککککککککک د شلی  یم کنم س 

 با خر  سار  اتاق م شود. 
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ه  لکنگ فضککای  اری اد هککم  اد.  لکنگ ایناه ممب  ،ککت ک

 پشت لنجر  بایسکم س به رفت س امم اس ن ا  کنم. 

 

 655#پارت

 

 

یم کنم س ن ا  به به  ر نیکه باز اتلیه یم انمازد.  لنجر  را باز 

  هاهان  ر حیاط اتلیه پاری هم  بو ... 
ی  ماهت 

 

 هود. ، سکم را رسهن یم کنم س منکظر با  اممن صفته یم 

ی  ش یم کنم س با  یمن لیامش اس، ان ار  مدرایلم را هکان حت 

 که ارزسی را خما  س  ،م   ر  امنم انماخت ا،تا 
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بککککککه خطوط هکککککککاهنککککککگ لیککککککامککککککش یم کنم: نا  سنم ن ککککککا  

 شصبابی هسم  یا فرار کر ی؛ اما من پارنت  جج  نا خوادا 

 

بککا ا،کککککککککککککککتیصککککککککککککککککا  بککه صکککککککککککککککفتککه مدرککایکل ن ککا  یم کنم. فهم این 

 ذکرها، خییل ،خت س به همت لی یم  بو ا م

 

ی نا ندیسککککککککککککم. حرسی  ی صککککککککککککفته تایپ را با  یم اسرد سه  ت 

  س یم خواهم تقصکککت  هکان نماهککککما  یشکککب یش اهککککتبا  بو 

 مقمار الایل بینمازد که نیا از آن  ر لیوانم جا مانما 

 

،کککیمد س حم  جوا   تا اخر ،کککاشت  اری اد از مینا ،کککواه نتی

 هم نما د.  لیامش اس را 

 

ی یش من نه تیغ  ار گت  کر   بو د. اس را  س،کککت  اهککککم س  بت 

  تارار را  که به د ق ر،ککیم؛ مکان ا،ککت،  سرار  س  سرار 

 هو ا 
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شسکککککککککککککککل هم تکا  گرفت س حالم را لر،کککککککککککککککیم... حر  زیا ی 

نماهککککککککم تا به اس بزنم،  قیم تر ب دیم که من اصککککککک  ک ککککککک را 

دیم س حم را به من بمهم، که تا با آن از اتفاق  یشککککککککککککککککب ب 

 نماردا 

 

 لم یم خوا،کککککککککککککککت به خانه هکککککککککککککککیکا برسد. یم  انسککککککککککککککککم خانه 

 بی  پنا  نکانم. ما ررزرا را به ا،م هیکا ز   انم تا 

 

 

این هککککککککککمت توجه به اس مرا  لگت  یم کر . خییل سقت بو  که 

 نا 
ر
 ی ر خو د را  رگت  مهکابی های مسکککککککککککککککخر  ی خانوا ب

 ری بابت آممنم نماهتا کر د س ما رهم اکا

 

ی را از انکهای کو ه خارج یم کنم   ای، ماهککت 
 ر تصکککیا آبی

 س به ،کت خانه هیکا یم رانم. 
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 کککککککککک راج  به این مسککککککککک له حر  یم ز د. بایم فاری بایم با ک

 یم کر د که فق  یش اهتبا  متن ا،تا 

 

 656#پارت

 

ی را پشککت ماهککیمی که حیس یم کر د؛ خییل آهککنا،ککت،  ماهککت 

 خورایک هابی که برای نازان خریم  
ی پاری یم کنم س با بر اهککت 

 اد، لیا   یم هود. 

 

س  هنوز  ،کککککککککککم به زنگ نر،ککککککککککیم  ا،ککککککککککت که  ر باز یم هککککککککککو  

 صمای خنم  ی بلنمی را از  اخل یم هنود. 

 

 د را جلو یم برد تا صکککککککککککککککاحب صکککککککککککککککمارا ببینم؛ اما صکککککککککککککککمای 

 صتبتش را یم هنود. 
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، اسنم اکار که ما که یه کککککککککک بهش گفکم نا خوا  منو  بر،وبی

  نمسن لزهش ب شت  نماریما 

 

 

 ،کم را رسی  ،ک ت   ی آهمی یم گذارد س  ر را  ام  باز یم 

 م هایم از هکه زس تر اس را یم بینم. کنم.  ش

 

هکککککککککککککککیکا از  یمنم تعجب یم کنم. هک شکککککککککککککککه ختی یم  ا د؛ اما 

ی    ز   امرسز یم  انسکم که بیکار،کان نا رس ، برای هکت 

 آممد تا ،دپرایز هو ؛ اما خو د ،دپرایز همدا 

 

صمای خنم  ی لی  قط  یم هو  س  رخیمنش به ،ککم با 

 ن ا  هیکا به ،ک
ر
 ت  ارس ا،ت. کشیمب
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کیه زنانه ی ،فیم لی  را هکرا   نم باکیس  ا سبی هم  به 

 ،ککککککت  ار  س کت هککککککلوار  اسر هککککککم  ای هم رسی هککککککانه اش 

 انماخکه ا،ت. 

 

 

 میان  ،ککککککککککککککت هایش ن ه  اهکککککککککککککککه  لی  
ر
هم  ،کککککککککککککککه گل بزرب

 ا،ت. 

 

 ک ، د... 

 

هکه هککککان از بو نم هککککوکه هککککم  انم س من ان ار تنها ک کککک اد 

 خوردا که غصه یم 

 

 بککه ا،ککککککککککککککککقبککالم یم آیککم س  یل حککالم را یم 
ر
لی  بککا لبخنککم بزرب

 لر،م س اس اع  ارد را جدیا یم هو . 
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هکککککککککیکا که ان ار حالم را بهت  یم فهکیم، لی  را از حیاط خارج 

 یم کنم س مرا با  ارس تنها یم گذار . 

 

 اینقمر زس  رسی  یمنش برنامه ریزی نار   بو د. 

 

ه اینقمر هکککمیم به لی  نز یش هکککم  ر کنم کنا توانسککککم باس 

ا،کککککککککککککککککت. حسکککککککککککککککککا ت یم کر د ککککه راحکککت کنکککار یکککش  ی ر یم 

 خنمیمنم. 

 

 657#پارت

 

 

؛ با  ی ککککککککککککککک قرار  ازش شکا  کنم برای جلم یه مجله، برای هکت 

 هم  ی ه بو یما 
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پ ،ککککککتیش  ر  ،کککککککم را به  ،ککککککت  ی رد یم  هم س ،ککککککیع یم 

 کنم مدرایلم را از جیبم  ر بیاسرد. 

 

ا  ر هر حا  اسن  خت  شکه اتها ک ازت ن ،یمد  را با لی بی  تی

 ن ا  به صفته ی گو ر یم انمازد. 

 

نککاد فرهککا  را هم اس یم بینککم. توج  بککه اخم هککایش نار د س 

 ر  تکا  ز د: 

 

، منم بایم ب م که    را با اسبی
ر
کککککککککککککککککککککککک سه فار نان اگه بهم می 

یم  ار  زنگ را فرها  صککککککککککککککبح جلوی  ر خونم بو   س ا نم  

 زنها 

 قمیم به جلو بر اهت: 

 

ککککککککککککککککک زس تر رفم  تا نر،ونکتح تا جلوی  ر خونه ات تعقیبت 

 کر د؛ کشونمت  اخل لییلا 
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بنم کیفم از هکککانه اد   یم خور  س اس به ،کککخم  با  ،کککم  که 

نسککککککککبکا آزا  تر ا،ککککککککت، بنم کیفم را رسی هککککککککانه اد یم انماز  س 

ر   ا،کککککت به ُ  خو  مسکککککت  ان شککککککانش از  نباله ی هکککککاه که

 گر نم یم ر،م: 

 

 ک اینارس  یم ح

 

خو د را شقب یم کشکککم تا ان شککککانش به کبو ی های گر نم 

برخور  نانم؛ اما شصکککککککککبابی یم هکککککککککو  س متکم مانکدیم را جلو 

 یم کشم: 

 

ککککک  یشب با من خوابیمی، برای من ناز س ششو  اسممیا پیس 

ا   پای اسن شو ی رس از خونه زنمگیت قط  یم کمی

 

 لوزخنمی یم زنم: 
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ا رفم  به یارس لیاد  ا ی که با من ،ایس کر یح  ککککککککککککک  سر ن ت 

 افکخار  ار  که ،است رس بهش ختی بمیح

 

 658#پارت

 

 

 ،کککککت رسی هکککککانه اش یم گذارد س به شقب هولش یم  هم؛ 

 به لهلدیم یم زنم: 
ر
 سه اس  کرد را رها نا کنم س  ن 

 

س خم بمن زن کککککککککککککککککککک بایم بهش نشککککون یم  ا د که من هکه  م 

،کککککککککککککککابقکو حفظم که یه سقت فار نانه یم تونه  ،کککککککککککککککت به 

 جای ت بزنها که حم  فار بو،یمنت هم از  ش ن ذر ا 

 

پل  هایم را رسی هم فشکککککککککککککککار یم  هم س نفسکککککککککککککککم را   فه  ر 

 صورتش فوت یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2043 of 2449 

 

کککککککککککککک  ه بخوا  ببو،کم  ه بخواد باهاش بخوابم، به تو ررظ 

 نمار  ساقعا... 

 

ه  شککککککککککککم هایم. حر  هایم را از  شککککککککککککم هایم به ز  یم زنم ب

 راحم  یم خوانم. اس بلِم  ار بو ... 

 

ت ،ککککفیمش  ام  به شضککککله هایش  سککککبیم  بو  س من  کککر ت  ک

 هک شه از لبا  های ک ر  سبانش مکنفر بو د. 

 

ی لوله آن را یم لوهیما   مخصوصا سقم  که با هلوار جت 

 

یم مسککککککت   ،ککککککت هایش به ،کککککککت پشککککککت هککککککانه هایم ا امه 

 که لر از س،کککککایل ا،کککککت، قمرتنکابی 
 هم س حم  با یش  ،کککککم 

 یم کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2044 of 2449 

ککککککککک د قت نما د که برای خو ت  س،ت پ  لیما کمی س مخ 

ا   ف ن سکیل س ف ن مو لت رس بزبی

 

 برای جمابی از اس نا کنم. 
 ت  ر

 

بعم ممت ها  سرار  برگشککککککه ا،کککککت. ان ار نفیس تاز  کر   که 

 ا،تا آنقمر لی ت  من هم  

 

 لبم را با زرانم تر یم کنم: 

 

ک  کد بشککها  سر   س،ککت پ ک کککککککککککککککککک قرار ن سککت ک کک  س،ککت پ ک

 بازی برای من گذهکه... من فار از ساج مجم  هسکما 

 

 

 ابرسهایش با حالِت خکسانه ای با   ا : 

 ک از ساج مجم ح منظورت با خو مه  ی هح
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2045 of 2449 

 

 659#پارت

 

 

ش رسی ه ریلوزخنمی یم زنم س  رحاه که با پشکککت  ،ککککم، ت

 صورتش را لکیس یم کنم، جوابش را  ر آرامش یم  هم: 

 

کککککککککک من توی ا  نکش خییل ها رس  اردا تو جز  اغذ بادله ای 

 آقای ماهرا 

 

پل  یم زنم. صکککککککورتش  ام  بی حالت یم هکککککککو  س ان ار قلب 

ی یم افکم.   من از میاِن ،ینه اد پایت 

 

از ساج   از ک زروِن  رازت،  یرسز تا ته توی حلم من بو ، حرسی 

ح  نا ز یا چی هم  حا  فار هوهر کر بی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2046 of 2449 

 

، فشکاری  ی ل هککمن  ،ککتش را احسکا  یم کر د، برای هکت 
ُ
هکک

 به قفسه ی ،ینه اش سار  کر د س اس را شقب فر،کا د. 

 

 بمسن آن که جوابش را بمهم به ،کت  ر پذیرابی رفکم.  

 

 

رزهای 
َ
لبا،ککککککککککم گوش هایم  اش هککککککککککم  انم س ان ار حرارت از  

سن یم   ز . بت 

 

هوای    بو  س گرمای بمنم از بابِت بتم  ،ککککککککککککککت که هکه  

 اش حر  مفت ا،ت... 

 

سن یم فر،کککککککککککم س  رحاه که با صککککککککککمای  نفسککککککککککم را با فوت بت 

 بلنم" نازان" را صما یم ز د، سار  خانه همد. 
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 مپککککابی رس فر ر هککککا رس لوهکککککککککککککککیککککمد س هکککککککککککککککککککالم را  سر گر نم 

 انماخکم. 

 

یینه ی قمی، ن اهم به کبو ی ز رس به رسی آزمان ر  هکککمن ا

 های گر نم افکا . 

 

  شم هایم را رسی هم ف ر د س جلوتر رفکم. 

 

 کشکککاله ی 
ر
 ا از یقه ی مانکدیم را کنار ز د س به خون ُمر ب

 گر ن تا هانه اد ن ا  کر د. 

 

این خییل بم ا،ککت... ایناه  یشککب، آنقمر خو  بو ؛ خییل 

 بم ا،تا 

 

ه هککای مککانکدیم را بککاز کر د س من نککازان،   کککبککا صککککککککککککککککمای  سیکک

  ،ت به  و  لبا  ر،انمد. 
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      EXCHANGE GROUP 2048 of 2449 

 

رسی  س پایم نشکککککککککسککککککککککم س نازاِن ذسق ز   از بابت هکککککککککک ت س 

 تنق ب  که خریم  اد را به آغوش کشیمد. 

 

ی از هکککککککککککککاهان نماهککککککککککککککم. خییل سقت بو  که  ی ر تکا   ختی

 نا گرفت س جای خاه مز  لرابی اش  م بو ... 

 

 660#پارت

 

 

ش را کنار مانکدیم اسیزان کر  س با ابرسهابی که از هکککککککیکا، هکککککککال

 تعجب با  رفکه ا،ت به ها   سر گر نم اهار  ز : 

 

  سر  خو تح
 ک   ته اینو بسم 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2049 of 2449 

خانه یم  ی نازان را کنارد نشککککانمد س به هککککیکا که به ،کککککت آهککککتی

 رفت، ن ا  کر د. 

 

 ک س عیکم لی یم  ،ت س خییل احکقانها 

 

 اخم های  رهم ن اهم کر :  رسی قوری مانم س با  ،تش 

 

ککککککککککککککک س عیت لی یم ح اسن جوری که  ا اش من تو رس بغلش 

گرفکه بو  س باهم بتث یم کر ین، ب شکککککککککککککت  هکککککککککککککبیه  شوا زنو 

 هوهری بو ا 

 

 ها  را رسی تایه گا  مبل یم انمازد س از جا بلنم یم هود. 

 

 به کبو ی رسی گر نم که ،یع یم ک
ر
ر د با با  با لبخنم بزرب

 یقه بافت از  یمر،ش خارج کنم، ن ا  یم کر . کشیمن 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2050 of 2449 

 

 ک  ار خان  ا اهکهح

 

سن کشیمد:   ی  از صنمه های پشت الن را بت 

 

د پیس...   ک افکخار  ار ح منم برد ی  رس گاز ب ت 

 

ی را شقب یم بر  س توج  به قوری که  صککککنمه آن ،کککککت مت 

 یم خوا،ت  ر آن  ای  د کنم، نا کنم. 

 

 
ر
  برگشکه بزنه تو رس زیر بغل ها... ک جمی قضیهح فشن 

 

 با خنم  ن اهش یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2051 of 2449 

کککککککککککککککککککک اسن زمان که هککککوهرد بو ، منو زیر بغلش نز  که یه سقت 

 ُ  نخورد... 

 

 661#پارت

 

 

  ،ت هایش را زیر  انه اش یم زنم: 

 

ککککککککککککککککککککککککککککک میمسبی لییل اسن هنوز  س،ککککککککککککککتت  ار  سه نکیمسنه  ه 

 خور دا جوری ب ه که گو  

 

 ،ه تکان یم  هم:  د به ش مت تا

 

 ک  س،کم  اهت که د ق بهانه ش نا هما 
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 اخا یم کنم: 

 ک بذار یه چی بهت ب م لییل.... 

 

 ،ککککت  راز یم کنم س مدرایلش را از  ابِل هککککارژ جما یم کنم س 

ی  ر صفته ای، گو ر را به ،ککم یم گت  .   با گشت 

 

یککمن نککاد  ککارس  ر یوزر ن ککا  بککه خطوط لیککامککش یم کنم. بککا  

 امش، اخم هایم  ر هم یم رس : لی

 

 ک  ر س سر می ه... 

 

 مدرایل را کنار یم گذار : 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک من میککمسنم لییل... توهم خو  یم  سبی کککه  ککارس بهککت 

 خیانت نار  ، ا د  رسغ وبی ن ست... 
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 مام  یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککککککک امرسز قبل ایناه لی  بیا  اینجا س  نمسنای نازان رس  ش 

ککککککککککسن ه رس اینجا مونم. با نازان  یل کنه،  ارس اسمم ناهار س شضک

...مککماد گوهککککککککککککککک شکککککککککککککککو  ککش کر  س  ی سن رفت  بککاز کر  س بککاهم بت 

 میمسنسکم منکظر یه لیاد از ،کت تو بو  ... 

 

 هانه اد را با  یم انمازد: 

 

ککککککککککککککککککک تو به من ب و هکککیکا... مر ی که فق   نم ماهه د قت 

ح اسن حم   لیککککل ی   ا   رس یم بخ کککککککککککککککر د قکون رس یککککه  ت 

سنه... این منم که تکاد ممت  نم،کککا  اخت  رس با ،کککا   یم  

تنهابی گذرسنمد س اسن هکینه هک شککککککککککککککککه... هک شککککککککککککککککه  سرش 

 هلوغه، هک شه ،اشت از  ،تش  ر مت  ا 

 

 662#پارت
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      EXCHANGE GROUP 2054 of 2449 

 

 

 

  ،ت هایم را یم گت  : 

 

کککک اس  که از ساج کر ی، یم  سنسم  اسن شاهم  ارهه س هایم 

ا گا  اسقات؛   الدیتش نبا ر

 

 ان یم  هم:  د با بغن تک

 

کککککککککککککککککککککک من هی وقت نخوا،کککککککم الدیتش باهککککککم، فق  خوا،کککککککم 

کنکککارش بکککاهکککککککککککککککم... ککککه ب م من هکونیم ککککه از  سر  راهنکککابی 

 س،کککککتت  اهککککککما که من تا  هار صکککککبح پشکککککت  ر خوابم یم 

بر  س اسن نا اسمکککم  ون ف ن شکککککا،ککککککککککککککک ش تککککا  هککککار دو  

 اتلیه کوفم  خوابیم ا کشیم  س بعمش توی اسن 
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 حالت  سرابی رسی  ،کانم کشیم: ان شکانش را 

 

انش ،خکه. گنم ز   به اشکبار  ککککک اسن گنم ز  ... گنمی که جتی

 اری خو ش، گنم ز   به اشکبار ششق  خو ش... گنمز   به 

  ل زنمگ ش... تو،  اقل براش یه  م صتی کنا 

 

هکککیکا یم  خو د را شقب یم کشکککم س ن ا  به صکککفته مدرایل

 انمازد: 

 

قرار  اسن بفهکه که من یه شکر صککککککتی  ککککککککککککککککککککک صککککککتی کنمح پیس ب

کر د س یککککککه شکر یم جن م... کککککککه منم ارزش  اردا کککککککه بهم 

اد بذار  س هکککککککککککککب رس خونه خو ش کنار زنش باهککککککککککککه. که  احت 

 یه ،کککفر اری بی موق  ل ش اسمم، بهم لیامش بم  س منو 
حم 

 از ن رابی  ر بیار ... 
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سن یم فر،کم: نفسم را با   فوت بت 

 

می ه  س،کم  ار  س من هک شه  نبا  مقایسه  ککککک آر ... فرها  

ی  ستا مر  هسکم. که می م فرها س  س،ت نماری  مسخر  بت 

لییل اما  ه قمر متبت میانه،  ه قمر یم فهکه تو رس.. که 

ا  ارس  ی تا  ککای  ن ککر ، خو هککو یم نماز  زمت  ی اگه افکا ی زمت 

ی بو ... ،کککه ،کککا د برای هم هکت  ی بو ...من میکت    ل ش هکت 

،ککه ،ککا  ل ش که با هکه خسککک  ش بازد منو مثل قمیم  اسن

 یم بو،یم س مثل قمیم بغلم یم کر .... 

 

پل  یم زنم. ن اهش را از  شم هایم به پشت  د یم  هم. 

 یم  انم حوا،ش به نازان ا،ت... 

 

 663#پارت
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،کککککککککت هایم، آرنا  س  ،ککککککککککم را رسی الن یم گذارد س با که  

  شم هایم را لکیس یم کنم: 

 

من  یشب توی بغلش بو د س نخوابیمد... صمای نفسش  ککککککک

پشککککککککت گوهککککککککم ر  یم هککککککککم س نا خوابیمد... ایناه تر   تنها 

، خییل بم  هککککیکا... ایناه هسککککت سه  هککککمن رس  اهکککککه با ر

، مزخرفه..   بازد تنهابی

 

 

  ای  رسن توری   ا
ی ی از جا بلنم یم هککککو  س مشککککغو  ریخت 

کنم. رسی هکککان مبککل یم هکککککککککککککککو . یم  رخم تککا بککه نککازان ن ککا   

 خوابش بر   ا،ت... 

 

 

نفیس یم کشکککککککککککککم س بوی شطر  ارس را یم توانسککککککککککککککم حیس کنم. 

  لخور هم  اد... 
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 لخورد از لیام  به هککیکا  ا   ا،ککت که گفکه بو " لییل یه  

بار با من شرس  کر   س ان ار برای بار  سد هیچ هککککککککککککککان کککککککککککککک 

کککه   شکککککککککککککککو ز د. ت ش کنم برای زن ،ککککککککککککککککابقمح زبی نککمارد س  ل

آرامشککککش رس با تصککککککیم اهکککککتباهم به هم ز دح که منه احکم 

یم  سنسکککککککککککککم  س،کککککککککککککم  ار  س گفکم بذار با یه د ق ،ککککککککککککا  ، 

 راحتش کنم س اینقمر فار من نباهها"

 

 

لوزخنم یم زنم. حر  های بی منطم س ب  انه.... رفکارهای 

 اد مرا شقب  سر از ،کککن اس هک شکککه  ر تکاد ب
ر
رهه های زنمب

  یم انماخت. 

 

 

ب  هکککککمن های  اذ  س ششکککککق  که از تکاد این ها نشککککک ات  غت 

 یم گرفت... 
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نان های تاه هکککککم  که رسی الن قرار گرفت به هکککککیکا خنمان 

ره ای به ان شکان  ،کم ز :   ن ا  کر د. کی

 

؛  ککک زنمگیه لییل... به زنمگیت فار کنا ایناه کنار فرها  با ر

 شادقی 
ر
؛ هکه چی خدرهح مکان بهش حم  سابسک  لیما کمی

ح فرها   اما اگر هک نان به مقایسکککککککککککککککه کر نت ا امه بمی چی

 یهح مر ی که یه پ   نم،اله  ار  س هک شه  کش حالت 

 بو  ؛ منم بو د انکخابش یم کر د؛ اما.... 

 

 لیوان های پایه بلنم را کنار  ،کم یم گذار : 

 

اه هی وقت از ته قلبت فرها  رس کککککککککککککککککککککککک مکان  هک شککککککککه از این

یا پیس الیک برای  س،کککککککککککککککککت نککماهکککککککککککککککم   ، شککذا  سجککمان ب ت 

لجبککازی س یککا حم  صککککککککککککککک ر خو تککت، پککای مر   ی ککه رس سار  

 حریکت نانا 
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 ***** 

 

 664#پارت

 

 

 ابرسهایم با  یم رس  س با تعجب به اس ن ا  یم کنم. 

 

ه پا رسی پا انماخکه س هیچ جور  از آن ژ،کککککککککککککککت مزخرسی گرفک

 ا،ت، کوتا  نا آیم. 

 

 

 بکککککه صکککککککککککککککورت بی خیکککککا  اس یم کنکککککم س قکککککا ی ن کککککا  اجککککککاه

  اغذهابی که فرها  به  ،تش  ا   ا،ت را کناری یم گذار : 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2061 of 2449 

کککککککککککککککککککککککککککککک آقای انوش شایم، خانم شسکککککککککککککککل مهرران، ا شا  ارن که 

ی س هکککککککککا  ر إزای لوه   نم،ککککککککا  ل ش مور  تجاسز قرار گرفت 

  ... که بهشون  ا ین؛ ،اکت مونمن س حا

 

 کککه  تککش  ککاغککذ  ر  ،کککککککککککککککتش را بککا  یم آسر  س 
ر
بککه شایس بزرب

 گوهه ی آن من نه هم ، اهار  یم کنم: 

 

ککککککککککککککککک حا  هم خانم ،تر کوه سنم، ا شا  ارن که هکا ازهون 

ی س بهش لو   ا ینا   فیلم گرفکت 

 

ش به ،ککککککککت  ی  به بمنش یم  هم س مکوجه ن ا  تت 
انوش تکابی

را  ر این جلسککککککه از  ا گا  خو د هسکککککککم. نا خوا،کککککککم پایم 

نم رسز ل ش، فرها  ختی  ا گا  هکککککککککککککککمن ب ذارد؛ اما سقم   

 انوش را  ا ، نکوانسکم خو د را آراد نشان بمهم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2062 of 2449 

 شسل را ن ا  یم کر د. 

 

کنکککارش ککککه بکککا مکککا  ی یم آمکککم س  خت   اش پکککایت 
شرق از ل شکککککککککککککککککابی

 هککاری یم کر ؛ حم   ش را با  نا آسر ... 

 

شا این  س خانم رس قبو  کنمح خانم مهرران یم ککککککککککککک  را بایم ا 

ح  تونه ثابت کنه که بهش تجاسز هم ح خانم کوه سنم چی

 

قکککا ی لبخنکککم کو   یم زنکککم س  کککاغکککذ  ی ری را بکککه ،کککککککککککککککککککت 

 انوش یم گت  : 

 

 ک این اکانت هکا ن ستح

 

انوش کککه جوابی نا  هککم، قککا ی شیناش را رسی موهککایش 

 یم گذار : 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2063 of 2449 

ا  کمی س از  س خانم بخوای ببخشجت تا کککککککک یم توبی ا ن اشت  

 مت  م بشها  ا جر 

 

 665#پارت

 

 

 ،ککت های فرها  که رسی   زانوهایم نشککسککت، مکوجه ی 

 تکان  ا ن بی  لیل پاهایم همد. 

 

 اخا یم کنم س با اهار  ای یم فهکانم که آراد باهما 

 

کککککککک اقا قا ی اسن اکانت رس صم نفر یم تونن بزننا هکا ممری 

شککونم بمین س ا شابی که توی مسککم  س حالت شا ی  ر،ککت ن

 باهها 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2064 of 2449 

احسککککا  یم کر د، معم  اد  ر حا  جوهککککیمن ا،ککککت... نا 

 توانسکم ب شت  از این، فضای مزخر  اینجا را تتکل کنم. 

 

د س به ،کککککککککککککککت  ر خرسچی یم   ،کککککککککککککککم را جلوی  هانم یم گت 

 رسد.. 

 

مکوجه ی ن ا  ن ران شسکککککککککککل یم هکککککککککککود. هیچ سقت انوش به 

س من  ،ککککککککککککککککککت  رازی نار ؛ امککککا یککککا  ککککککش هککککابی کککککه خور د 

ی از انوش بککککمهنککککم تککککا  رسزهککککابی کککککه الککککککا  یم کر د تککککا ختی

بکوانم شسککککل را لیما کنم تا مغز ا،کککککخوانم را یم هککککاسککککت... 

 حالم را بم یم کر ... 

 

 

 سان  سان به ،کککککت  ،ککککتشککککوبی رفکم س به کی   ر  نیکه 

 بر،م.  باز را کنار ز د تا بکوانم زس تر به
ر
 توالت فرن 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2065 of 2449 

ی خور  د تا معم  اد خاه نکانم س  یشککککککککب تنها کیش س هککککککککت 

 هکان را هم با  اسر د. 

 

ی بخورد. حیس  ی ، نا توانسکککککم حم   ت  هککککب ها غت  بخوابی

ی ی  ر ا،ککککککککککککککککخوان هایم حرکت یم کر  س تکاد بمنم ِ  یم 

 هم. 

 

 ،کککت  راز یم کنم س  ،کککککا   اغذی را یم کشکککم. را،ککت که 

 کم احسا   گیجه یم کنم. یم ایس

 

س  ن یم فر،ککککککککککککککککم س  د را بککه  یوار  ی نفسکککککککککککککککم را بککا فوت بت 

 ،کککککککککککتشککککککککککوبی تایه یم  هم.  لم یم خوا،ککککککککککت تا  ا گا  هیچ 

 فرصم  به اس نمهم اما بعیم یم  انسکم.... 

 

 صمای فرها  را یم ِهجیمد که مماد نامم را صما یم ز . 
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 ،ت هایم را م شدیم س زمان خرسج از انجا مکوجه شسل را 

 .. یم هود که به ،تر تایه  ا   ا،ت. 

 

حکککا  اس از هککککه مکککان بکککمتر بو . زخم اس از هککککه زسش  ار تر 

 بو ... 

 

 666#پارت

 

 ،کککککککککککککا   اغذی را رسی لب هایم یم کشکککککککککککم س  شککککککککککم های 

  یس هم  اد را هم پاک یم کنم. خ

 

برایم ردی  ا گا  س فرصکککککککم  که باز به اس  ا   هکککککککم  بو ، مهم 

 نبو . 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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کم سقم  هر من هیچ امیمی به این  ا گا  های مسخر  نماه

رسز به هکککهرت اس ا کککافه یم کر  س به  ر  من س شسکککل تازیانه 

 ...  ای ب شت 

 

 

 رسی صنمه نز یش سرس ی  ا گا  نشستیم. 

 

فرها   شکککککککککککککککم هایش را یم بنم  س  ش را به  یوار تایه یم 

 هم. شسککککل ،کککککت  ی رد نشککککسکککککه ا،ککککت س  ،ککککت های یخ 

 ز   اش هیچ جور  گرد نا هم. 

 

 

ن ،کککککککککتر ن ران ،کککککککککتر بو د
ُ
لک  س 

. یم  انسککککککککککم، انوش شو ی

هم نا هکککککککککککککککو  س ب بی  ش خواهکککککم آسر . فاری برای اس 

  اهکم.. 
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      EXCHANGE GROUP 2068 of 2449 

 

نفیس شکیق  کشکککیمد س به اس ن ا  یم انمازد. با لبخنم بزرا 

س  ،کککککت هابی که  ر جیب هکککککلوارش جا  ا   ا،کککککت، ژ،کککککت 

 برنم  ها را گرفکه ا،ت... 

 

 

 حالم  خا   شم هایش رسی ،تر ثابت مانم  بو . با بی 

د س  ن ککاهش یم کر . منکظر بو د تککا بککا حر  کو  ، گر ب ت 

 مازد. جنجا  را  بین

 

ا  ی  ک بازنم  ها هک شه این هکیل هست 

 

سن یم فر،کککککککککم س ،ککککککککیع یم کنم تا تکابی  نفسککککککککم را با فوت، بت 

 هم نخورد. نا توانسکم تا  ر این ،الن  لر از ا د  اری کنم. 
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 ککش  اری یم خوا،ت...   حر  ز ن  اسی نبو ،  لم

 

 لم یش  شوای بزرا یم خوا،ت به قمری که صورتم لت  

 و . س پار  ه

 

 

ی گوش یم  فرها  هک نان با  شککککککککککککم های بسکککککککککککککه به هکه  ت 

  ا . اس هک شه هکینطور بو ... 

 

 احسا  یم کر د حم  گا  حیس شصبان ت را نمار . 

 

 بی توج  ما را  یم، شقب گر  کر  س با سکیل م
زخرفش سقم 

 از  ر  سرس ی خارج هم. 

 

 667#پارت
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      EXCHANGE GROUP 2070 of 2449 

 

 

 ،کککتر س شسکککل را لیا   یم کنم س این 
ر
میان ها مکوجه خسکککک 

ب ش از انکککماز  اش یم هکککککککککککککککود. ان کککار ککککه  نکککم رسز نخوابیکککم  

 باهم س اتفاق بمی افکا   باهم. 

 

 

هک شکککککککککککککککه رابطه اد با اس، کوتا  س هوابی بو ا گذرا هکککککککککککککککبیه به 

  گذهت. نسیا که از پشت گوش هایم یم

 

 

 جنوبی اش را هم نا هککککککجیمد.  س 
ر
صککککککمای موزیش هک شکککککک 

،ککککککککککککما احسکککککککککککا  یم کر د؛ زیا   رسی     بو د تا ،ککککککککککککواه بتی

ی  ی  خصکککککککککککککککو  اش،  ت 
ر
ا،ککککککککککککککککت کککه بخواهم راج  بککه زنککمب

 بمانما 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ی را یم کشم س پشت  راش قرمز مکوقه یم  ترمز  ،م  ماهت 

هکککو . هکان حالت  شکککم های بسککککه س  ،کککت هابی که رسی 

 رمان قرار  ارنم. ف

 

 

 لب هایم را با زرانم تر یم کنم س یم لر،م: 

 

ا ک اتفاس  افک  ا  ح   فه س بی حوصله هسم 

 

 

 ش را به ،ککککککککم یم  رخانم تا جوابم را بمهم که مدرایلش 

ی جکا، نکاد " شکادفکه" را  زنکگ یم خور . یم توانسککککککککککککککککم از هکت 

ببینم. یککش خ  بزرا رسی  شکککککککککککککککم هککایم یم افکککم. از خو د 

 یکککک  یم لر،کککککککککککککککم؛ " م کککه اتفکککاس  هم افککککا   بکککاهککککککککککککککککککه، برات 

 مهکهح"
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ی بریم شذرخوا  یم    ماهت 
کنم س مدرایلش را از رسی کیلومت 

ی را، را  یم انماز .  ی ماهت    ار  س هکان حت 

 

 ک جانم شایطح

 

سن ن ا  یم   د به ،ککککککت مخاله یم  رخم س به فضکککککای بت 

 کنم. هوا بسیار خو  بو . 

 

 نور از میان  رخت های تابش لررنگ خو  
ر
رهکککککککککککککککیم س بریمب

صککککورتم که باشث بسکککککه کنار  ی جا   تا افکا ن نور بر رسی 

 همن  شم هایم یم هم. 

 

ککککککککککککککک میاد.. فع  مواظب شرهیا باش. امشب رس بکون ل ش... 

 خییل بی قرار 
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 ابرسهایم با  یم رس . 

 

یم خواهم بککککه رسی  خو د نیککککاسرد امککککا تکککککاد حر  هککککایش را 

 یم گوش یم  هما خییل  ق

 

 668#پارت

 

 

نبالت باهم ککککککککککککککککککککککککککککک لیامش کن براد، یم خرد. یا یم خوای بیاد  

بریم فرسهکککککک ا ح ساقعا حوصککککککله ُبر خور ن توی فرسهکککککک ا  رس 

 نمارد. ،خککه س،ایلو لیما کنم.. 

 

 

ماث بلنم ممتش بخادر هکککککککککککککککجیمن حر  های شایط از آن 

 ،کِت خ  بو ... 
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یم کنم س ب شککککککککککککت  به  تکا،ککککککککککککش را با خماحافظی کوتا  قط 

خانه من، نز یش یم هکککککککککککمیم.  اش خو ش حرسی بزنم... من 

 لم ن سکم تا از اس حر  باشما ب

 

ی هم ...   ک پمرد توی بیکار،کان بست 

 

 یم  رخم س به اس ن ا  یم کنم. لبخنم کو   یم زنم: 

 

ککککککککککک پمرد   ار مشکل تنف  سخیا هست. یه ممت دو بی 

ن نفیس یم کشککک ر کک با کپسکککو  اکسکککت    که پ ک
یم. این بیکاری ارب 

 مکوجه همد، 
ر
   ارهه... منم به تازب

 

 مکعجب ن اهش یم کنم: 

 

 ک قابل  رمانهح
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  ش را تکان یم  هم: 

 

ککککککککککککمم توی زنگ سرزش به خادر  کککککککککککککککککککککککککککک برای پمرد که نبو ا پ ک

 سیمن زیا  از حا  مت  . مکوجه هکککککمد که  نمباری هم توی 

بهوش اسمککککم  س  فوتبککککا  بککککازی کر ن هم غش کر   سه زس  

من مماد  رگت  نذاهککککه مرر ش بهم زنگ بزنه. این ممت هم 

بیکار،کککککککان بابا بو د، نا ر،ککککککیمد تا  اش شرهککککککیا برد؛ مماد 

 ل ش شایط یم مونم.. 

 

سن یم  هم:   بت 
 نفسش را با  د شکیق 

 

کککککککککککککککککککککککک یه  نم رسزی فر،ککککککککککا مش ار س با  س،ککککککککککاش اما بی قرار 

خونککه... ا د اجککککاع  شککایط رس یم کنککه س یم خوا،ککککککککککککککککت بیککا  

 از قضیه بابا... گریزی ن ست سه حیس یم کنم تر،یم  
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 669#پارت

 

 

ی را به کناری یم کشککککککککککککم س  ر،ککککککککککککت جلوی  ر خانه اد  ماهککککککککککککت 

ی بیاسرد.   مکوقه یم هو . خو ش ن ذاهت تا ماهت 

 

اکار بی جکککایش بکککابکککت ایناککه یم خواهککم؛ مکککمت  ا بککا من  

 تنها باهم، را ی اد نا کر ... 

 

شکککت یم کر د از تنهابی با اس... سحشکککم  که یم تر،کککیمد به سح

ی خکم هو ...    س،ت  اهت 

 

 

 ک  ک  از  ،کم بر میا ح یم خوای غذا  ر،ت کنم براتح 
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سن نا خو  رین.  ،ککککت پخکم بمی ن سککککت سه  اقل غذا بت 

یککه  ی غککذا س کیککش هم برای ب ککه هککا بلککمد، هکککککککککککککککککایککم حککا  

 شرهیا بهت  بشه. 

 

هکککککککککو  س نیم تنه اش  ام  به ،کککککککککککم یم  لبخنمش ب شکککککککککت  یم

  رخم. 

 

 

 کررنمش را باز یم کنم س  نبا  کر ن ی  از  ،ککککککککککککتش هایش 

برایم ،ککککککککککخت هککککککککککم سقم  که که  ،ککککککککککتش پشککککککککککت  د قرار 

 گرفت س مرا به آرایم جلو کشیم. 

 

ل شککابی اد که به هککانه اش  سککبیم، تر،ککیمد... از بوی خو  

ی آغوش نصفه نیکه اشا   لبا،ش یا هکت 
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      EXCHANGE GROUP 2078 of 2449 

ن شکککککککت اهکککککککار  اش از رسی هکان مقنعه به صکککککککورت  سرابی ا

 پشت  د کشیم: 

 

 خصو  
ر
... زنمب کککککککککککککککک  س،ت نمارد  رگت  مشک ت من ب ر

 من خسکه کننم  ،ت... 

 

 

اهجش را یم   یمد. نا توانسکککم با  شککم های باز، ،ککیا  لت 

هکمر ی کنم. نا توانسککککککککککککککککم حرسی بزنم تا اس را آراد کنم... 

 اری  ا ن بلم نبو ... من برای اس،  لم

 

 اس هخص ت مکفاسب  با  ارس  اهت.... 
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   فه س بی حوصکککککله ا،کککککت،  لش 
من، یم  انسککککککم  ارس سقم 

آغوش س حر  های آرامش بخش نا خواهم، هکم لر،ت 

 فیلم ،ینکابی یم خواهم... ا،ت س تنق ت س 

 

ی  از  ،ت هایم را به ،کت  ،ت اس بر د س از پشت  د 

 اش متمس   هایم را رشایت کنم... بر اهکم.  

 

 

 ک ببخشیم.... 

 

هنوز  ،ککتش میان  ،ککت هایم قرار  اهککت.   ان شکککانم را 

 رسی  ،تش کشیمد: 

 

ککککککککککککککککککک مکا،کککفم که اسنقمر  س،کککت خوبی ن سککککم که حرسی بابت 

 اسنقکمر زن خوبی ن سککککککککککککککککم ککه  هکککمر ی
بهککت بزنم. من حم 
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ی هات رس یه دوری بمد که   بکونم جوا  تکاد  س،ککت  اهککت 

 ممیون نشم.... 

 

 670#پارت

 

 

 ش را با خنم  تکان یم  هم س با ان شککت هککسککت  ،ککتش، 

 کنار  ی  ،کم را لکیس یم کنم: 

 

ان  ین نا  ی من از قلبم میا ،  ار قلمی که جتی
ک  س،ت  اهت 

 خوا ا 

 

ی یم برد که  لبخنمکو   یم زنم س  ،کککککم را ،کککککِت  ر ماهککککت 

 یم لر،م: 

 

 اهم باهیمحک امشب سقت  اری که هاد ب
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      EXCHANGE GROUP 2081 of 2449 

 

 ن اهم یم هرا،م. 

 

هکککککاخه به هکککککاخه یم هکککککو  تا به صکککککورت اس بر،کککککم. من نه یم 

..خو د یم  انم رفکنم به معنای     ی ی س نرفت  ی رفت  هککککککککککککککود بت 

ی هم...نرفکن م بابت آن متمس   ای ،کککککوزانمن ا،کککککت... نرفت 

 که سا غت  برای  ارس نا خواهکشا 

 

هکککککککککککو  س  ر  دو بی یم هکککککککککککو  ن اهم که اس به ،کککککککککککککم خم یم

ی را باز یم کنم:   ماهت 

 

ی ،ا   اینقمر فار یم کمی یعمی نها  سن رفت   ک سقم  به یه بت 

 

ی یم گذارد:  سن از ماهت   پایم را بت 

 

 ک هایمد  ارد فار یم کنم؛ چی بپوهمح
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 هایش با  یم رس : ابرس 

 

، میمسبی که را ی ادح  کککککککککککککککککککککک از ایناه بخوای زسری کنارد با ر

   لسککککککککوزیت، نخ هککککککککم  س رفکه  من ب ه ن سکککککککککم که نفهکم

  خو ... 
 توی شکم جونم  خت 

 

 نفسم را با فوت رها یم کنم س  ی برایش تکان یم  هم: 

 

 ک ا ر  بذار، خو د میادا لطفا  نبالم نیا... 

 

 منکظر یم هود تا ماهیجش از کو ه خارج هو . 

 

اله اس مسخر  بو ...  
َ
 برایم حضور بی ت
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ا آن ژ،ککککککککککت  ،ککککککککککت به جی ش، ن اهش یم کر د که   ونه ب

 دلبکارانه ن اهم یم کنم. 

 

نا  انم  ر کجای این ماجرا ایسکا   اد. کشیم  یم هود به 

 که قلبم یم رس ...   ،کم  

 

 ای یم کر  که  ،ککککککککککت خو د 
ر
قلب لعنم  من، اهککککککککککتباِ  ،کککککککککک 

 نبو ...  اش شقلم بیمار هو ا 

 

ا شقب گر  یم کنم تا قبل از ر،ککیمنش، سار  خانه هککود؛ اما ب

 صمای بلنم، صمایم یم زنم... 

 

کککککککککککککها، با هککککککککککککککجیمن ا،کککککککککککککککم به  اس برایش مهم نبو  که بقیه پ ک

ت خرب ،کتش برگر نم، هک شه یم گفت ؛ من حوصله غت 

 ها نمارد که نخواهم ا،م زنم را به زرانم بیاسرد... 
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 لیم را  رسن قفل یم  رخانم س منکظر یم هکککککککککککککککود تا نز یات  

بپوهکککم خییل مهم ا،کککت س اس  بیایم. ایناه مر ی خو  لبا 

 هک شه خییل خو  لبا  یم لوهیما 

 

نککه، کیفم را  اخککل خککانککه یم گککذارد س بککا تایککه  ا ن بککه  ر خککا

امیککککمسار یم هکککککککککککککککود کککککه بفهکککککم، ش قککککه ای بککککه  اخککککل خککککانککککه 

 آممنش نمارد... 

 

 

رس به رسیم که یم ایسکککککککککم، باز به این فار یم کنم که من س اس 

 ریما اخک   قمی آن نابی ای نما

 

راحت یم توانم ببو،کککش، راحت یم توانم  ،کککت  سر  هککانه 

هایش بینمازد س خییل راحت تر یم توانسکککککککککککککککم  ،ککککککککککککککت میان 

 موهککککککایش، تکو م
ر
د س بککککککه بهککککککانککککککه ی بهم ریخک  وهککککککایش بتی

گر نش را ببو،کککککککککککککککم... من یم توانم؛ اما یش خراش بزرا  ر 

 قلبم حیس یم کنم... 
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مر انه اش به خادر  هککککککانه شقب یم انماز  س خزهای پالکوی

سزش بککککا  تکککککان یم خورنککککم. ،ککککککککککککککککککاکککککت س مرموز بککککه نظرد یم 

 ر،یم... ،اکت که آرامش قبل دوفان باهم.. 

 

بککککککه لککککککب هککککککایش ز  یم زنم.  لکککککککاب  یم خواهم کککککککه تاراری 

هسکککککککککککککککتنم،  لکاب  که این لتظه را یم دلبم؛ اما  ر ،کککککککککککککککاوت 

 ن اهم یم کنم. 

 

،اوت اس، اس اشم آ،کان  لگت  به نظرد یم امم س بو ن لر 

را بکککمتر یم کر . بی خوابی هکککایم، افرایط هکککککککککککککککککم  انکککم... ل ش 

ی هم فککایککم  ای نککماهککککککککککککککککت... خو د   ر د را یم لزهککککککککککککککککش رفت 

  انسکم... 

 

 671#پارت
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 اش ،کککایه یم 
ر
سن یم فر،ککککم،   ف  نفسکککش را که با فوت بت 

ی خانه اد س  لماری  ا ن به اس را که  ه  هکککککککککککککککو  رسی  لگت 

 هسکم... قمر من خو  بلم 

 

 از  هانم یم لر : 

 

ح  ک خوبی

 

ی  یم زنم پیس  له اد که " لییل خانم  ه امرسز  ایه مهرران 

 تر از ما ر همیا" 

 

لب های  فت یم هکککککککککو  سقم  فاصکککککککککله  س قمیم اش به یش 

 سجب یم ر،م س هیچ راِ  پیس س ل  ر نمارد. 

 

 ارس، آ د هیاهو دوری ا،ککککت... ،ککککاکت س لب  سخکه بو ن 

 ن ست...  ر ذاتش 
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   ،کککککککم را گم یم کنم س  نگ پای  ی رش که جلو یم آیم، را

 یم زنم به لبه های پالکوی اس... 

 

مر  صکککککککککککککککککاحکککب ،کککککککککککککککدپری رس بکککه رسی خکککانکککه اد، بکککا  قکککت بکککه 

هر سمککان ن ککا  یم کر . فیلم جککالمی ا،ککککککککککککککککت، این هککککککککککککککککمت از 

 کو  انه رفکار کر نکان... 

 

 ر  خما را هکککککککککککککککار کر د که هوا    ا،ککککککککککککککککت س خاله زنش ها 

ی پاک کر ن ن ستنم  ی  . کو ه  ر حا  ،تی

 

 زرانم را  ر  هانم یم  رخانم: 

 

ح  ک  ه مرگکهح  هح خوبی
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گشا  همن مر مش  شم هایش را یم بینم س  ،ت ممی که 

بایم از پالکوی اس جما یم هکککککککککککککککم؛ اما متکم تر  سکککککککککککککککبیم  یم 

 هو ... 

 

 ک خدرم کن... تو که را  س رسش های زیا ی بلمیا 

 

 672#پارت

 

 

مر انه اش رسی مشکککِت با گی ی ن اهش یم کنم. که  ،کککِت 

  نگ هم  اد بر رسی پالکدیش یم ِنشینم: 

 

ککککککککککککککککک من  یمد لییل... من با  ستا  شکککاد  یمد که یم توبی  ه 

ا  قمر راحت از  ،ککککککککککم بری. یم  سنم که اگه بری؛  ی ه رفم 

، کینککه اد بککه  لککت افکککا   کککه بککاهککاد  تو آ د کینککه ای هسکککککککککککککککم 

 یم کمی نهحاینطوری 
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ی رفکه تکاد تنم مور مور یم  ی پایت  هکککو . یم توانسککککم از آ،ککککت 

 لبا،م،  انه  انه همن لو،ت  ،کم را ببینم. 

 

ککککککککککککککککککککک با هرب خوا،کککککم  باش، اصککککک  با منم نباش ها؛ اما فرها  

 نه...اما این ی  که ن ش یم زنه با ن اهش نه... 

 

اینقمر  نفیس هایم گت  یم کنم  ر مجرای تنف کککککک اد سقم  اس،

م حم  از میککککان لککککب هککککایم هم نزار حر  یم زنککککم. نفیس هککککای

سن نا آممنم سقم  اس را....   بت 

 

سقم  قمد های صککککککککککککاحب ،ککککککککککککدپری را به ،کککککککککککککککان یم بینم، 

را ارهایم فعا  یم هکککککککو  س با کشکککککککیمن تکاد تن   ارس به  اخل 

خککانککه اد، رسی تکککاد حر  هککایم پککا یم گککذارد. رسی آن شقیل 

   بو  را له س لور   یم کنم... که منطم دلب هم
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ی ک ی یفم را بریم  ارد س مسککککت   ان شکککککانم به دور رقت ان ت 

ی   ان شکابی که  ،ت  به که  ،ت های اس یم ر،م. هکت 

 های فرها  را لکیس کر  را یم گدیم. 

 

 من یش شو ی تکاد شیار  ر حا  فرامو ر هسکم.... 

 من یش بی منطم اما شاهم هسکم... 

 

کنم.  اش ر ن کفش هایم، به  ،ککککککککککت اس ن ا  یم  هن اد  ر اس 

 رهایم کنم... 

 

 مکوجه اد یم هو  س  ،کم را با ماث رها یم کنم. 

 

هنوز  ام  کفش هایم را از پایم  ر نیاسر   اد که  ،ککککککم   سر 

 کرد لی یم  یم هککککککککککککو  س صککککککککککککورت اس  ر تاری   امل پذیرابی 

 لنهان یم هو . 
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 ،کککککککککککککککتش بنم یم کنم تا  لم زنان خو د را به قسککککککککککککککککم  از مچ

ی نیوفکیم. هر س رسی   زمت 

 

 673#پارت

 

 

تایه یم  هم به  یواری س لی ت  صککککککککککککورتم یم هککککککککککککو  تا بکوانم 

ببینکش؛ امککککا من... من از این هکککککککککککککککککککمت تنککککم ل ش رفکنکککککان 

 ناراحکم... 

 

غصککککککککککککککککککه اد یم گت   ککککه اینقکککمر زس  سا یم  هم...ککککه اینقکککمر 

ی ن سکککککککت س ا ی س ان ار صکککککککا  هسککککککککم... که  ،کککککککت هایم  ت 

 خو  این را یم  انم. 
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 این گرمای مزخر  
َ   که های پالکدیم را باز یم کنم تا از  ر

 خ   هود. 

 

 ک نیوممی خونه ی من که لی ت  ،ایس باهیم... 

 

یم خنم . گو ی گونه اش را یم بینم.  ش را با  یم گت   س 

 با  ،ت آزا ش   که آخر پالکو را باز یم کنم: 

 

 ری نمار . . ر،یمن به بمن تو، برای من  اک به اسنم یم ر،م

 

پلکککک  یم زنم س پککککالکوی من س خو ش را رسی الن یم گککککذار . 

 شقب گر  یم کنم س  مپ را رسهن یم کنم. 

 

د س این  نور هکه جا را رسهککککن یم کنم. فاصکککککله ای از اس یم گت 

 میان به ،اشت ن ا  یم انمازد.  هار شض بو ... 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2093 of 2449 

 تا هب سقت زیا ی  اهکم... 

 

. بایم یم فهکیمد  ه گنمی بایم اس  با اس صکککککککککککککتبت یم کر د

 ز   ا،ت... 

 

لبا  بافکمی را با ایناه خییل گرمم ا،ت از تنم  ر نا آسرد. 

 نا خواهم  ارمان به جابی غت  از حر  ز ن بر،م... 

 

 ککای یم گککذارد س کنککارش غککذابی کککه مککا رد لی یککم  بو  را هم 

ی  ی نخور   اد. ا،ککت    ا گا  رسی گاز یم گذارد. از صککبح  ت 

، نا گذاهکککککککککککککککت حم  یش تاه کیش تعارسی از  انوش شو ی

 شسل را هم قورت بمهم. 

 

ی س  ش کر نش یم  خانه یم هککککککو  س با درز را  رفت  ی سار  اهککککککتی

ی ا،ت.  ی  فهکم که  نبا   ت 
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 674#پارت

 

 

 اخم هایم  رهم یم رس : 

 ک چی یم خوایح

 

 تایه اش را به ،ینش ظرفشوبی یم  هم: 

یا  یر ،ی اری ای، نعلب  ای،ک ز  ی   ت 

 

د:    ،ت هایم را زیر هت  آ  یم گت 

 

کککککککککککککککککککککککککک من توی خونه اد ،ککککککککککی ار نا کشککککککککککم که حا   نبا  این 

 ... ابی
ی   ت 
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ی یم اسر  س برخور  حجم ب شکککککت  ریش هایش  صکککککورتش را پایت 

 با گونه هایم، مرا  ا کنارتر یم کشم. 

 

،کککککککککت ز د تا کککککککککککککککککککککککک این خونه ی ما بو  نه خونه توا ایناه به ا

؛ خونه خونه  ما رت نکوبی  لییل بر این ن سکککککککت که فار کمی

 خو تها 

 هوسی یم کشم: 

 

یهح  ک نانه فار کر ی  ون راهت  ا د توی این خونه، ختی

 

سن یم اسر :   بسکه ی ،ی ار را از جیب هلوار جیجش بت 

ی ن سکم. پیس با من بتث نان.   ک من  نبا  ختی

 

 فر،کم: ،ینش شقب یم  با انکهای آرنجم اس را از کنار 

 ک بتم  نماریم. قرار  نیم ،اشت اینجا با ر س بری... 
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ظر  های هککسکککه را کناری یم گذارد که اس با ان شککت اهککار  

اش موهابی که جلوی  یمد را یم گرفت را پشککت گوش هایم 

 یم انماز : 

 

 ک من به خادر نیم ،اشت نیوممد خونه اتا 

 

 ککککککک که حر  س بمججس  لکه" خونه ات" را دوری یم گفت  

 اش را یم فهکیمد. 

 

 675#پارت

 

 

به ،ککککککت  ای ،کککککاز یم رسد تا این فاصکککککله نیم بنمی را تکاد 

 کنم. مرتیاه بازی  ا ن را به خوبی بلم ا،ت... 
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خانه یم هککککجیمد.  ی صککککمای  کرنگ رشم س برق را از لنجر  آهککککتی

 لبخنم یم زنم. 

 

ه  ،ت پ  هکسایه کو ه پشم  هک شه  ر باران، ،ه تار ب

 ،نم  یم خوانم.  یم هم س 

 

 

ی بو  که کو ه پشم  سصل  خانه اد هکت  ی خوبی لنجر  ی آهتی

 یم هم س تکاد خانه ها را یم  یمد. 

 

 

ککککک  م ،ککککککن س ،ککککککاله  ی صککککککمای ،ککککککه تار پ ک بازی ب ه ها تا هکت 

 هکسایه مان... 

 

 

 اس که به ،کت لنجر  یم رس ، ابرسهایم با  یم رس . 
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 ار  س لر   ی حریر ش ن ه یم ،کککککککککککککککی ارش را میان ان شککککککککککککککککان

 لنجر  را کنار یم کشم: 

 

 ک بارسن میا ... 

 

 س لیوان قکککامککت  ار از  کککابینککت بریم  ارد س رسی ،کککککککککککککککیمی یم 

گذارد. خم یم هککود س از زیر ظرفشککوبی لیاله ی رسچ ای که 

 از  ،ت ما رد قایم کر   اد را، بریم  ارد. 

 

. ا ق ن سکککککممن، آ د  رسغ وبی ن سکککککم؛ اما با ما رد هم صکککک

فار یم کر  بعم جمابی از  ارس، ،کککککککککککککککی ار کشکککککککککککککککیمن های گه 

 گمارد را تری کر   اد... 

 

 

 لیاله را با خنم  از  ،کم یم کشم: 
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 ک از اسن خونه، اینو با خو ت اسر یح

 

 قنمان را هم رسی ،یمی یم گذارد: 

 

ی که از تو، برای خو د اسر دا  ی  ک تنها  ت 

 

بککا یککش قککمد بلنککم،   گککذار  س انکهککای ،کککککککککککککککی ککار را  رسن لیککالککه یم

خو ش را به من یم ر،ککککانم.  شککککم هایم  س س یم زنم س سقم  

ل هککککم  
ُ
 از موهایم را شقب یم فر،کککککم س یقه ی هکککک

ر
تاه بزرب

 ی بافت را تا رسی گر نم یم کشم: 

 

ککککککککککککک اینطوری خ   شم کشیمی، گوهوار  هابی که من برات 

 ... س خریمد رس هم انماخم   از  ،ت فرسش مت 

 

 676#پارت
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مر انه اش از پشککت بازسهایم به  ،ککت  پم یم ر،ککم   ،ککت

س ان شککککککککککککککککت اهککککککککککککککککار  س کناری اش را با  یم آسر  س خو  به 

هایم ن ا  یم کنم:   ان شت 

 

 ک با خنمیمنت با ی   ی ه، تهمیمد کر ی... 

 

 ،کککم را شقب یم کشککم س با  ا فشککار به ،ککینه ی اس، شقب 

 یم فر،ککش: 

 

ح به   منح به قلبمح به  س،ت  اهتنمح ک امیمساریح به چی

 

 صمای ،ه تار را یم هجیمد. یم خوا،کم گریه کنم. 

 

 غصه هایم ی  ی    باز یم کر نم سقم  اس را یم  یمد. 
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ر م که  ر خواِ  خوش  مسم  
ُ
 غ ِد  شِم آن ت

ی ،ايبان ابرس لشجش رسی ا،ُت، ِمشات 
ُ
 ن ارين گ

 

 

ه ،کککخت س  ر صکککورت ُبهت ز   ای ک نفسکککش فوت یم هکککو  

    هم  بو ... 

 

ان ار مدیرا هایم باز یم هکککککککککککککککونم سقم  با گوهکککککککککککککککه ان شکککککککککککککککت 

 هست  ،تش خطوط اخم را از میان ابرسهایم باز یم کنم: 

 

کککککککککککککک من فرصکم  که. یم بیمی که را،ت را،ت یم  رخم س   

  س  له اد جلوی  ر خونت لیما،ککککککککت... ون  اری جز این 

  برد، فق  یکککه تو رس تونم فیلم بر اری س شککککانکککمارد. نا 

  ارد که توهم... 
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،کککککککاوت یم کنم س با رها کر ِن بی مقممه اد،  ا هکککککککوی ز   

 یم هود. 

 

 چی هم ح
ر
 ک بهم  را نا ب

 

کنار لنجر  یم ایسککککم س به قطرات  کرنگ باران ن ا  یم کنم. 

بمسن ن ا  کر ن به ،ککککککی ارش، ان را به ،کککککککت لب هایش یم 

  : بر 

 

 سا یم کر  که به  ل ههر یم گفکم... ک گفکجش اگه  ر ی  

 

 قمیم به جلو بر یم  ارد س آن ،کت لنجر  یم ایسکم؛

 

 ک تو ب و چی هم ... یهو گم س گور همی... من...من... 

د:    یم شکیم یم گت 
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 ک من تا ک ش اسممد  نبالت اما... 

 

 مام  یم کنم: 

 برگر سنم... ک فق  تونسکم ماهینت رس 

 

لنجر  تایه یم  هم س خاکسکککککککککککککککت   هکککککککککککککککقیقه اش را به  ر قا 

 ،ی ار را یم تکانم: 

 

 

 ک یم  سنم. تو هی وقت ،وا  نا کمی تا سقم  که بهت ن ما 

 

 

سِن لنجر  یم  رخانم:    د را به ،کت فضای باز بت 
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کککککهکسککککککایکون قایک  رفکه ،ککککککه تار یا  گرفکه. من زیا   ککککککککککککککککککککک پ ک

کککککککککککککک  خییل آهنگ ،کککککککککککککککنم  گوش  نکیمد؛ اما صکککککککککککککککمای این پ ک

سنککه.  ی گوش نککما یم حت  .. هیچ سقککت من س تو، آهنککگ غک ت 

  ارس... 

 

برس
 
 مکرا  شا ،ت خون افشان، ز   ،ت آن  کککان ا

 جهان بیس فکنه خواهم  يم، از آن  شم س از آن ابرس

 

،ککککککککککی ار را  رسن لیاله یم گذار  س  ،ککککککککککت هایش را  ر ،ککککککککککینه 

 جک  یم کنم: 

 

چ هک شککه با تو، خوهککتا  بو د...  ون من هیکککککککککککککککککک  ون من 

سقت ن ران از  ،ککککککککککت  ا نت نبو د..  ون من هک شکککککککککه یم 

گفکم هرب بر ، لییل ریشکککککه اش توی جونکه؛ سه ان ار  ی ه 

 جوبی نکونم  سا،ت... 
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 677#پارت

 

 

ی  صکککککککمای تیِش قط  هکککککککمن  ای ،کککککککاز را یم هکککککککنود؛ اما هکت 

 کنا کو ش شر ی را رها نا کنم. 

 

 لبخنم کو   یم زنم که  م از لوزخنم نمار : 

 

ی جا،ت که فار یم کمی هکه بایم تتکلت  کککککککککککککک اهتبا  تو هکت 

ی  ون  س،تت  ارن...   کتی

 

 ز  یم زنم به  شم هایم س یم لر،م: 

 

ح  را د قت  ا دح  را  ککککککککککککککککککککک  را یم خوا،ککککککم  ازد جما ب ککککککر

هنوزد ککککه ن کککات یم کنم؛ هی ایس بکککه  شککککککککککککککککم نکیکککا ح یم 

 هی وقت بهت خیانت نار دح   سبی که من
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کنم از لبه ی ن ا  اس به ،ککککککککککککککککت ناخن    شکککککککککککککککم هایم فرار یم

 های مرتب هم  ای که  ار  ،ت آرایش ر خوِ  هیکا،ت. 

 

، ،یاِ  ،یا  به رنگ  شم های فرا  اس...   تت   ی  تت   ی 

 

 ک شرس  که اخرین بار قبو  کر د، لو  خوبی توش  اهت. 

م،  ون   جریککان د قکون اسلش نا خوا،ککککککککککککککککم قبو  کن

اما از هر در  که ن اهش کر د،  خییل  م حوصکککککککککککککککله بو د؛

  یمد خییل ،و   ار  سهاهان هم بمش نیومم  بو ... 

 

 ،ی ارش را  سرار  بریم  ار : 

 

ی، قیافشو یا تهح مرا،م  ک یه فیلم بر ار  اهکم، کورسش اکتی

 خو مونم اسن اسمم... 
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 ابرسیم با  رفت: 

 

کککک  قم کوتاهه که یه نکه تپل بو ح مامان باباش کککککککککککککککککککک هکون پ ک

 ت کر   بو نحفو 

 

  ش را تکان یم  هم: 

 

 یم کر ن اینم  انشجوی  
ر
کککککککککککککککک آر . خواهراش توی رهت زنمب

 شکا  بو ، اسمم ل ش  من برای  ارآموزی... 

 

 678#پارت

 

 

با تکان  ا ِن  د، حر  هایش را تاییم یم کنم س اس ا امه یم 

  هم: 
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مرا،م شرس  که رفکیم ک ش، قرار نبو  کورسش جز ککککککک برای 

یلم بر ارها باهککککه. ،کککک له س هککککاهان س مصککککطقی رس فق  یم ف

د؛ اما شم  رسز مرا،ککککککککم مصککککککککطقی توی  خوا،کککککککککم باخو د بتی

ی تصکککککککککککککا   یم کنه س مجبور م شککککککککککککم تا برای  ک ش با ماهککککککککککککت 

د س  یکککک  بیا  ک ش...   کورسش بلی  هوالیکا ب ت 

 

لن یم رس  س 
ُ
ی که  س صکککککککککنمه یم آسر ،  به ،ککککککککککت ا هکان حت 

 ا امه یم  هم: 

 

ش خو  ل ش یم رفت، خییل هم ب ه ها  ی کککککککک مرا،م هکه  ت 

ی  ار ک شککککککککککککککون برای ا،ککککککککککککککو یوی  خوهکککککککککککککتا  بو ن که اسلت 

هکککککککعبه  سمکونه؛ اما  ر،کککککککت   تایم سرس  شرس  به  اخل 

 تا ر،  ار خرا  هم... 

 

ی رسی صنمه، هر س لیوان را لب به لب لر  ای  قبل نشست 

 ا کشم. یم کنم س اس  ی ر ته مانم  ی ،ی ار را ن
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هک شکککککککککککه یش بنم مانم  تا ،ککککککککککککی ار تکاد هککککککککککککو ، آن را رها یم 

 کر ... 

ن ا  خت   اد را از ،ی ار جما یم کنم س به اس که به بخار  ای 

  شم  سخکه ا،ت، ز  یم زنم. 

 

کککککککک تا ا ن مکوجه نبو د؛ اما فهکیمد که تصا   مصطقی هم 

از برنامه بو  س بی ار   ،ککککککککککت س پاهاش هککککککککککاسککککککککککت تا جزب  

ه کورسش شو ی شکیل بشککها یم خواد قانوبی ل ش برد نقشکک

ی کککه هکککه قککمد هککای رفکککه رس  س هررککار دوری تهککمیککمد یم کتی

 بریم گر د. 

 

پا رسی پا یم انمازد س لیوان  ای خو د را میان  ،ککککککککککککککککانم یم 

 کشکککککککم. ماث دو بی اش بعم از حر  قبیل اش مجبورد یم

 کنم تا ن اهش کنم. 

 

ل  د را که با  یم آسرد، مک
ُ
 اش به یقه  سرار  هککک

ر
ب وجه خت 

 هم  ی بافکم یم هود. 
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  اک ،ینه اد  ام  به  شم یم آمم.  

 

ن اهش با  یم آیم س به صکککککککککورتم ز  یم زنم. ابرسهایم با  یم 

ی خم یم  رس  سقم  که از رسی صککنمه بلنم یم هککو  س رسی مت 

،کککککم یم کشکککم س بمن من  ام  به تایه گا  هکککو . خو ش را 

 د یم  سبم. صنمه ا

 

 679#پارت

 

 

با تعجب ن اهش یم کنم،  ،ککت هایش به ،کککت یقه بافکم 

یم رس ، منکظر یم هککککککود تا  ر،ککککککتش کنم س  ککککککای  اش نانم؛ 

اما که  ،تش پشت گر نم یم رس  س بی توجه به لیوان  اش 

ی قرار  ار ، لککب  هککایش بککه گوهکککککککککککککککککه ترین  ککای کککه لبککه ی مت 

 قسکت لب هایم یم  سبم. 
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 اش رسی قسکککککککککت با بی لب هایم باز د نفیس 
هایش از بیمی

پخش یم هکککککو  سقم  که به نریم لب هایم را میان لب هایش 

 ح یس یم کنم. 

 

 

 ،ککککککککککت هایم خییل به  ارد نا آیم سقم  که  نگ یم هککککککککککو  

 رسی  ،کانش که با قمرت پشت گر نم قرار  ارنم. 

ینم را به  نگ  نمان هایش یم کشکککککککککککککککم س هکان میان لب زیر 

   یم آیم: ها به حر 

 

ی ن سکم؛ اما  شکم هم به لباته هم به  اک ،ینت  ککککک من هت 

س یقه لبا،کککککککککککککککت که  ام  میذار  بنِم مشککککککککککککککک  لبا  زیرت رس 

 ببینما 
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 شم هایم باز یم هو  س ی  از  ،ت های اس از  انه اد به 

ی بیمی اد یم ر،م:  ی  تت 

 

اسن ممه هسم  که هر غلظ یم کنم تا بکونم لخت  کککککککککککککککک ا ن

... ببینکت  ا حم  اگه باهاد   لا بیوفم 

 

 

 با ناخن هایم به بازسهایش فشار یم آسرد: 

خت بشمح
ُ
 ک س  را فار یم کمی قرار  برات ل

 

لبخنم کو اش که ب شت  هبیه لوزخنم ا،ت را حواله اد یم 

 کنم: 

 

خت 
ُ
خکت کنما این کککککککککککککککک تو قرار ن ست براد ل

ُ
؛ من قرار  ل ب ر

 هک شه  ار من بو   برای تو... 
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 د را شقب یم کشکککم تا از حصکککار ان شککککانش آزا  هکککو ؛ اما 

با حرکت ان شککککککککاِن  ،کککککککت  ی رش از یقه ی لبا،کککککککم تا رسی 

 ،ینه هایم، مرا  ام  صامت ن ه یم  ار ... 

 

با پشکککت  ،کککتش لو،کککت قفسکککه ،کککینه اد را لکیس یم کنم س با 

سن یم ایم س   جلو آممنش، گر بنمش از لبا،ککککککککککککککش بت 
ب شککککککککککککککت 

اش برای  نم لتظه  رسن لیوان  ای پ ک صکککککککککککککککلیب نقر  

 یم افکم. 

 

 680#پارت

 

 

 ن ا  به لیوان  ایم یم کنم: 

 

ک اگه  س،ت نماری که هر سمون بسوزیم، بهت   بازسد رس س  

ی شقب ترا   کمی س لیوانت رس بتی
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ازسیش بککاز یم کنککم. تکککابی بککه س ی  از  ،ککککککککککککککککت هککایم از  سر بکک

ی   ،ککککم نا  هم س  ر  شکککم هایش ز  یم زنم.   ش را پایت 

یم کشککککم س سقم  که یم بینم اس  شککککم هایش را بسکککککه ا،ککککت، 

 لب هایم را نز یش گوهش یم برد: 

 

ککککککککککککککککککککککک تواد اگه  س،ککککککککت نماری ا ن از خونه اد با تیپا بنمازمت 

سن، بککرا  جات  ارسا   بت 

 

 ش را شقب بتی ؛ اما حرکم  نا کنم س منکظر یم هککککککککککککود تا 

لبه ی لبا  زیرد،  ام  به جایش  هار ان شکککککککت  ،کککککککتش از 

 ،ککککککککینه اد قرار یم گت   س بو،ککککککککه ای به گوش 
ر
رسی برجسککککککککک 

 پم یم زنم س  رحاه که زرانش از میان گوهککککوار  ی صککککلیبم 

 یم گذر ، یم خنم : 
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 لجبازتر ک تا سقم  که نبو،یم،  جاد نا هینم لییلا من ی 

از خو تم اسنم سقم  که یم بینم بمنت به  ،ککت هاد ساکجش 

 ون میم ا نش

 

 

 ل شابی اش به ل شابی اد یم  سبانم: 

 

سنح س فار یم کمی که  ی ه باز  کککککککککککککککککککککککککک منو یم خوای بنمازی بت 

نا تونم هکینقمر بهت نز یش بشکککککککککککککککمح تو از قابلیت های 

 من برای تتریش کر نت ختی  اریا 

 

ه ،کککککت گر نش یم برد س که ی  از  ،کککت  ،ککککت هایم را ب

 : هایم را تا موهایش با  یم برد

 

ککککککککککککککککک تتریش هککمنم برای زمابی بو  که هککوهرد بو ی ناه ا ن 

  اری به هر رس ر باهاد    یم زبی تا ببو،کتا 
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  نگ یم زنم به موهایش س صورتش از  ر  جک  یم هو : 

، برای منح   ک  اری قمرت نکابی یم کمی

 

را به پایه ی صکککککککککککککککنمه اد یم  سکککککککککککککککبانم س از جا بلنم یم پایم 

ی موهای  ش را رها یم کنم: هود، هکان حت 

 

 ک پاهو جک  کن بنم س بسادکت رس... 

 

 681#پارت

 

 

 رسی صنمه لم یم  هم: 
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 های زیر لبا،ت 
ر
ی ا نم خییل  س،ت  ارد اسن برجسک  ک ببت 

 رس لکیس کنم... 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت بت 

 

 سممی اینجا با ،ایس با من، خو ت رس آرسد کمی  ارسحک ا

 

تایه یم  هم س پاهایش را از هم باز یم  ام  به صککککککنمه اش 

 کنم: 

 

 ک اسنم جز سظایفکه؛ اما نه تا سقم  که توی نخوایا 

 

 
ر
د س با بی حوصککککککککککککلیک لوزخنمی یم زنم س یقه لبا،ککککککککککککم را یم گت 

سن یم کشم.   بافت را از تنم بت 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2118 of 2449 

وار  ریم اد را باز یم کنم س به ،ککککککککککککتش یم   که ی اس  هکککککککککککل

 رسد. 

 

 اخککل یم آمککم س  مککا  ککام  رسی بککا  هککککککککککککککککمیککمی از لنجر  بککه 

ست. 
َ
 لو،ت گرد بمنم یم ِنش

 

پاهایم را از  س در   کرش به یش  ی ر گر  یم زنم س  ام  

 رسی پاهایش یم ِنشینم: 

 

کککککککک سظیفت رس انجاد بم  س برس... سه  فعه بعمی افکخار این 

ای  ی ه بنمازا   سظیفه رس گر ن  خت 

 

 ش جک  یم کنم: لبخنمی یم زنم س  ،ت هایش را پشت   

ی ن سککککککککت که  ی ی که من یم خواد اما  ت  ی ککککککککککککککککککککککک  ر،کککککککککه این  ت 

  س،تش  اهکه باهم لییل... 
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لو یم  ،کککککککککت هایم را  سر گر نش متکم یم کنم س  ش را ج

 کشم: 

 

 ک این حرفای مسخر  رس بیس کن... 

 

ی بو،کککککککککککه ای از لب هایم یم   ش خم یم هکککککککککککو  س هکان حت 

 گت  : 

 ک زره  به لب هات میا ... 

 

 682#پارت

 

 

  ،ت هایش را از گو ی  کرد ر  یم کنم: 

 

ککککککککککککککککککککک من این حرکت ها رس زمابی  س،کککککت  ارد که تو  س،کککککتش 

ا    اهکه با ر
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 کنم:   بنم لبا  زیرد را لکیس یم

 

کککککککککککککککککککککککککککککک نا خواد از اینجککا برد س نا خوامم بککاهککات بخوابم... 

... اسنقمر براد  س،ککککککیله من برای ار ککککککای ججسککککککیم هم ن سککککککم 

و،ککککککککککیم  هککککککککککمنم تو،کککککککککک  تو، براد مهم تر از ارزش  اری که ب

 لکیس جاهای خصو  بمنکها 

 

 ،کککککککتش را به ،کککککککخم  به جیب هکککککککلوارش یم ر،کککککککانم س پاکت 

سن یم کشم.   ،ی ار را بت 

 

ی یم برد س بی خ یککککا   ،ککککککککککککککککم را بککککه ،ککککککککککککککککککککت فنککککمی رسی مت 

 ،ی ارش را آتش یم زنم. 

 

ن ککککککاهم یم کنککککککم. دو بی س لر از خواهش... خواهش برای 

 ... خواهش برای حر  ز ن را یم  یمد. مانمن نبو  

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2121 of 2449 

 

 با ان شت هست  ،ِت آزا ش ترقو  هایم را لکیس یم کنم: 

 

 

 میا ... ک اسنقمر  غر همی که اینا به  شکم 

 

سن یم فر،کم س  ش را شقب یم بر  تا   س  را از بیمی اش بت 

 به  یوار تایه  هم. 

 

لوی بعکککمی را بکککه ،کککککککککککککککی کککارش یم زنکککم س بکککا لبخنکککم کو   یم 

 لر،م: 

 

کککککککککککککککککککککککک من  ارد توی ،ککککککککایس با تو خدره. بو،ککککککککیمنم با تو خدره، 

حرفککککای خدرم برای توشککککه؛ امککککا تو...  اری بککککا من  یکککککار یم 

ح   کمی
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  لم یم خوا،ت، اهش بریزد. 

 

 لم یم خوا،کککککککککت، هکککککککککوری را از کوری  ر بیاسرد س بغضکککککککککم را 

  ستا ی  قورت نمهم. 

 

 683#پارت

 

 

 که  ،تش را رسی  کرد یم گذار : 

 

ی  م نشم ، فق   م حر  همی س اسن  ی ککککککککککککک از قشن یات  ت 

 یه ذر  حرسی اد که یم زبی لر از کینه س  ر  ... 

 

را به  ،کککت  ار ، موهایم را پشکککت  با هکان  ،کککم  که ،کککی ار 

 گوش یم زنم: 
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ی ز ی که  ی ه نکونم پشت گوش بنمازمشونح  ککککککک اینارس  ت 

 حیه نبو ح 

 

 های قلب، حر  یم زنم.  ارس که حر  یم زنم، هککککککککک
ر
اسکککککککککک 

 یش  ی ر را  ر آغوش یم گرفکنم س  لکنگ یم همنم. 

 

 لب هایم از هم باز یم هو : 

 

اینطوری بهم توجه یم کر ی، حوا،ت ککککککککککککک اسن موق  که بایم 

 جاهای  ی ه بو ... ا ن این رفکارها  یهح

 

ی ن اهم یم کنم.  شکککککککم هایش با حالم  ،کککککککت که هیچ  غک ت 

 سقت نمیم  اد. 

 

 را از  هانش خارج یم کنم: این بار  س  
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ککککککک تو گل بو ی، لژمر   ات کر د س فار کر د که بهار بیا ، باز 

ی   همی س  اری از  ،کم بر نیومم. هاوفه میمی؛ اما یهو پایت 

خککککاکککککت رس شوض یم کر د یککککا گلککککمسنککککت رس کککککه مونککککمبی یم 

 همیح

 

 شککککککککککم هایم  س  س یم ز نم تا از اس فرار کننم؛ اما فرار تا کجا 

ن به اس بو د.. سقم  ک
َ
 ه نز یش تر از ت

 

خو د را جلو یم کشم س نا گذارد تا  س  بعمی را از  هانش 

سن بفر،کم س لب های  ش را کوتا  یم بو،م: بت 

 

 ک  اسی بو  که فق  بغلم یم کر ی، من آغوش دلب بو د... 

 

خانه یم خواهم  ی ی بریم  ارد س از آهککککککککککککتی لبا،ککککککککککککم را از رسی زمت 

 از رسی صنمه بلنم یم هو . خارج هود که ُلر صما 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2125 of 2449 

 ،کککککککککککککککککت هکککایش مکککاهرانکککه  کرد را لکیس یم کنکککم س بکککا  رخش 

ای   یواری ح یس یم کوتا  مرا میان فضککای خاه   ابینت ه

 کنم. 

 

 684#پارت

 

 

صککککورتش مکا  با صککککورتم س نفیس هایش یم تابم به لو،ککککم  

 که گرما  ار . 

 

ن کککاهش یم کنم. آنقکککمر خو  ن کککاهش یم کنم ککککه تککککاد رگککه 

ای  کرنگ  شم هایش را به یا  بیاسرد. من،  ر گذهکه اد ه

 تنها  لکنگ اس هسکم.... 

 

لییل؛ سه  اش تو،  ،ت هات ککککک  لم یم خوا،ت بغلت کنم 

 رس براد باز یم کر ی... 
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یم  یمد....مدیرا های ُ چی که ،کککککککککفیمی  شکککککککککم هایش را 

 بغن آلو  یم کر ... 

 

آن زمککککان کککککه بی اس، هیچ سقککککت برایم گریککککه نار   بو ، حم  

 ختی غیب همد. 

 

 با پشت  ،کم، قسکم  از گونه هایش را لکیس کر د: 

 

 ک
ر
ر نکون  رسش بو  تا راحت کککککککککککککککککککککککککککککک  اش تکاد این ممت زنمب

فراموهکککککککت کنم...  اش بهم خیانت یم کر ی تا  ر د ب شکککککککت  

 یم هم... 

 

  شم هایش را با ماث کوتا  یم بنم  س باز یم کنم: 

 

  یه تا سقم  که تر م کر ی...  ک هیچ سقت نفهکیمد؛  ر  
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زار زار گریکککه کر ن  کککه سقکککت هکککابی بکککه  ر  یم خور ح ا نح 

 .. بعم از رفکنتشح یا.. 

 

من، یم ُمر د سقم  بغن اس را از تر هککککککککککککککککمن  کرنگ  شکککککککککککککککم 

 هایش س ،یبش گلدیش یم  یمد... 

 

ککککککککککک  ی ه تو رس نمارد که یه دوری ن اد کمی که هکه ب ن زنت 

ی خییل ،خکه لییل....  ه قمر شاهقکها زن، ش  اهم  اهت 

 

ی  شکککککککککککم هایم،  زرانم را  رهانم یم  رخانمد س با هررار بسکککککککککککت 

 یم  ا د. اهش هایم را قورت 

 

،کککککنگ     یوار هم، مرا از این قسککککککت کو ش  نمسج  

جککما نا کر . ان ککار کککه حر  هککایکککان جلگککه سار  سکککککککککککککککبیککم  

ه قلب هایکان.... 
َ
 ا،ت به ت
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مجبورد یم کنم تا فضککککککککککککککککای خاه  ،کککککککککککککککتش را با  یم آسر  س 

 ان شکانش را ُلر کنم... 

 

 685#پارت

 

 

لبا  زیر، رس به س ککککککککککککککعیککان ناجور ا،ککککککککککککککت، من تنها با یش 

رسی مر ی ایسکککا   اد که صککم پشککت به من غریبه ا،ککت.... 

 س  ه ،خت ا،ت،  یمِن این غریبه آهنا.... 

 

 

  هم. ککابم را زیر  ،کم یم گذارد س به تایه گا  مبل تایه یم 

 

لکوی مسکککککککافرب  را تا گلو با  کشکککککککیم  ا،کککککککت س  شکککککککم هایش 

 اناپه   شکیقا خوا  بو نم. پاهایش از آن ،ککککککککککککت  ،ککککککککککککه ی

سن ز   ا،ت....   بت 
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شینکککککش را رسی موهکککککایم یم گکککککذارد، خوانکککککمن کککککککا  فکککککایکککککم  

 نماهت سقم  اس اینجا بو . 

 

رس بککککه رسی من بککککا یککککش حجم شظیا از شطرهککککای مخلوط 

. با لبا  هابی که رسی قسکککککت های  ی ر هککککم  ی مر انه... 

  اناپه قرار  اهت.... 

 

ی قرار   ارنککم، ن ککا  یم  بککه لیوان هککای خککاه   ککای کککه رسی مت 

 انمازد س از جا بلنم یم هود. 

 

ی کوتا ، تکاد افکار  سقم  از اس جما هککککککککککککککککمد تا با  سش گرفت 

سن بریزد، با برگشکککککککتنم از حکاد، مکوجه هکککککککمد  گرفکه اد را بت 

 ی مبل خوابش بر   ا،ت... که رس 
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ی خوابیم  ا،کککککککککککککت؛ اما  یم  انم که به ،کککککککککککککخم  با هکککککککککککککلوار جت 

 ض ب ست  قیقه خوابیم... آنقمر خسکه بو  که  رشر 

 

لیوان ها را  رسن ،ککککککککککککینش یم گذارد س به ،کککککککککککککت لبا  های 

 نامرتب اس یم رسد

 

.پککککککالکو س بککککککافتش را هکرا  جورا  هککککککایش بریم  ارد. کفش 

  ُجفککککت یم کنم س لبککککا  هککککایش را هککککایش را زیر  و  لبککککا

 آسیزان... 

 

ی انکککماخککککه  مس سرس مکککان رسی زمت 
هکککککککککککککککککالگر بی ککککه از هککککان بکککَ

 بریم  ارد س کنار هالگر ن خو د اسیزان یم کنم.  ا،ت را 

 

 686#پارت

 

 که  ،کم را رسی ُلرزهایش یم کشم، بوی غصه یم  هم.... 
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ش را   بوی  نم هب خوابیمن  ر ا،کو یوبی که هاهان ختی

   ا ... یم

 

  ....
ر
 بوی  لکن 

 

 بوی ن ا  های قایک  اد از لنجر  ی متل  ارد. 

 

 لکدیش را  ر،ت کنم. به ،کت مبل یم رسد تا 

 

 هک شه بمخوا  بو ... 

 

  ر خوا  صمبار به جهات مخکله یم  رخیم. 
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ی یم نشککککککککککککینم س لکوی م اله هککککککککککککم  میان پاهایش را  رسی زمت 

 هم ب ت  .  پایینت  یم کشم تا رسی پاهایش را 

 

 با ی  ش یم ایسکم س ز  یم زنم به صورتش... 

 

 بینم. نیم رچی که  ر لکو فرس نرفکه ا،ت را یم 

 

خم یم هککککود س با ان شککککت اهککککار  اد،  نمتار موی هککککلخکه را 

 کنار یم فر،کم س ریشه های ریش هایش را لکیس یم کنم. 

 

 

 بوی خانه اد شوض هم  ا،ت.... 

 دو   لجشیمی  ار . هوای خانه اد نم  ار س ر 

 

بککاران هم کککه بککاریککم، خککما  س،ککککککککککککککککم  ار  یککا یم خواهککم  یوانککه 

 هودح
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شکککککککککککککککینم س بکککککا تککککککان خور ن  ش، تکوی رسی  س پکککککایم یم نِ 

 گر نش را یم بینم. 

 

لبخنککم یم زنم بککه زیبککابی خککالکوبی اس... بککه نکککا هککابی کککه تکو  

 هم  انم... 

 

سن یم فر،کم که صمایش را   یم هنود: نفسم را با فوت بت 

 

 ک میمسبی حیس میانم، ک ش رفکنم نتیس بو  لییل.. 

 

بازکر ن  شم هایش  هارزانو نز یش مبل یم نشینم س اس بی 

 ا امه یم  هم: 

 

ککککککککککککککککککککککککک اگه نا رفکم؛ حوا،کککککککککم ل ش تو یم مونم...اگه نا رفکم 

ی های خو د براد یم مونمن، اگه نا رفکم...   مشت 
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  ش را به ،ککم یم  رخانم: 

 

 687#پارت

 

 ک مامان بزرگم ُمر  س   خککش نبو د. 

 

 پلیک یم زنم س یم لر،م: 

 

م  اسن ،ککککککت ها لیما نا کککککککککککککککککککک خییل اذیتت کر ن که  ی ه ح

 ههح

 

 هانه اد را با  یم انمازد س جوابش را یم  هم: 
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ککککک من از اسلم، از اسن ،کت ها خوهم نا اسمم. یم اسممد تا 

 ب ت  ... حر  س حمیث نشنود تا مامان تو، آرسد 

 

ککککککککککککککک اسن هب که مرا،م شرس  توی ک ش  اهتیم س کورسش 

ی  کککککام  بکککککه بکککککا  رفکککککت.  ی منکظری سرس ی  اسمکککککم... هککککککه  ت 

ین  ککار کنم س نا  شرس  بو یم. مجبور هکککککککککککککککککمد خو د بککا ِکر 

ی کنم تا بفهکم  ه ب بی  مون اسمم .  تونسکککککککککککککککم برد لی ت 

سقم  بعککککم نیم ،ککککککککککککککککککاشککککت ختی  ا ن کککککه شرس  گم هککککککککککککککککککم ، 

 یس باسرش نا هم... هی ا

 

  ،ت هایم را  سر پاهای جک  هم  اد انماخکم س گفکم: 

 

کر  ح هکه چی برنامه ریزی هککککم  بو  ... ککککککککککککککککککک با کورسش فرار  

هکککککه چی کککککه  ت،     گشکککککککککککککککککککا ی بککککذارن. تو س اسن هکککککه 

ح تو که از یه قرسن قرار ا ت  م نکیار ی  ی زرن یت کجا رفت 

نانه  ش بیخو  س حسابای در  قرار ا   ش میار ی که 

 کشیم  باهه... 
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 لوزخنم اهکارابی یم زنم: 

 

  رفکه، تو که  ی ه کککککککککککککککککککککک هکککککککوهر   خت   بهم گفت،   من   

 جای خو   اریا 

 

 اش یم گذار  س به ،قه خت   یم 
مچ  ،تش را رسی ل شابی

 هو : 

 

ککککککککککککککککککککک هککککککوهر   خت   فار میانه من با اسنا هم  ،ککککککت هسکککککککم. 

ی منو تهککمیککم یم کنکک ی ه تککا ب م کورسش س زنش هررککار بککا هر ت 

کجا،ت.. من... من هی ی نا  سنم. ساقعا حم  یش  رصم 

 که کورسش اینقمر شو ی هست. هم نا  سنسکم  

 

 ،کککککککککککککتش را پشکککککککککککککت مبل یم بر  س با  کش تایه گا  مبل رسی 

م: 
َ
 مبل یم ِنشین
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 688#پارت

 

 

ی سار  ا،کککو یو  ی مشککت  کککککککککککککککککک از اسلشککم کورسش از قصککم هک ت 

ی کر  س کر  تا را   ،کککککتش ب   باهکککککه. هکککککاهان یه  م لی ت 
شکککککت 

فهکیم  خت   هکه د هاهکککککککککککککککو بر   س حم  یه  کمسن لبا  

م با خو ش بر  ... تکاد بمی این ماجرا اینه که هکه  ا،ککه ه

 کوز  های  من هاسکه... 

 

ی یم رس .   با صمای زنگ مدرایلم، ن اهم به ،کت مت 

 

 . تکاد تنم را کش یم  هم تا  ،کم به مدرایلم بر،م 

 

ی مدرایلم، ا،ا که نبایم  یم  هو  را یم بینم.   با بر اهت 
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د را با  یم اسرد به اس ن ا  یم با  کککای  ترین حالت مکان،   

 کنم که با  ،م  زیر  انه اش،  قیم َسرانمازد یم کنم... 

 

ی را ر  یم کنم س بککا لبخنککم  ابرسهکایم بککا  یم رس  س تکککا  امت 

 یم لر،م: 
ر
 ،اخک 

 

   م ه  یکار،ت که این هکه تهمیمت یم کنهحک هوهر  خت  

 

 ی  از پاهایش را رسی مبل یم گذار : 

 

ی ککککککککککککککککککککککک  ی نا  سنم اما ا د  ر،ککککککککم  ن سککککککککت... هررارد که یه  ت 

م شککه، تا یم خواد با پل یس حر  بزنم؛ خییل زس  یم فهکه س 

  یکککا مکان 
قککککانوبی د یم نککککماز . هرچی هسککککککککککککککککککت،  ککککارش غت  گت 

که نا خوا  پاش به پا،کک ا    خو هککم یه گو  خور   باهکککه

 باز هه... 
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س  س مدرایل را با لرزش مجم  مدرایلم، اخم هایم  ر هم یم ر 

ی یم فر،کم:   زیر مت 

 

 

، قطعککککککا از  ا گککککککا  س  کککککککککککککککککککککککککککککک این آ یم کککککککه تو تعریفش یم کمی

جریاناتشکککککککککککم یم تر،کککککککککککه. لنهابی هم بخوای ل ش بری، مکان 

ر نمار .   .. ب بی  ی ه  ت بیار  سه امکتانش کی

  ا ماث یم کنم س ا امه یم  هم: 

 

 قانوبی ...  ک فرها   یل اهنا پل یس  ار . یه ممت برای لزه 

 

ن ا  اس... رفکه رفکه کمر یم هکککو  س  هان من بسککککه تر... گنم 

 ز   اد.... 

 

 689#پارت
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  انه اش را جلو یم انماز : 

 

ککککککککککککک فرها  بو  به گوه ت زنگ یم ز ح حالت صورتت شوض 

 کر د  هم... حسش

 

ی یم  د تا از جایم بلنم هود س هکان حت  ی یم گت   ،کم را به مت 

 لر،م: 

 

 ممت که نبو ی  یکار یم کر یحک این 

 

 رحکککاه ککککه از جلوی مبکککل ر  یم هککککککککککککککککککمد، اس پکککاهکککایش را رس 

ِنشککککککککیکن گا  مبل  راز یم کنم س  کرش را به  ،کککککککککه مبل تایه 

 یم  هم س یم لر،م: 
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ق   ه  ارت  ار ح ،کککاشت کککککککککککککککککک جوا  منو بم ، فرها  این مو 

  ار  لنا شض م شها 

 

 حوله  سر موهایم را باز یم کنم: 

 ک به تو ررظ نمار ... 

 

 لبا  هوبی یم انمازد: 
ی  حوله را  ر ماهت 

 

کککک پاهو خو ت رس جک  کن برس َرِ   ارت...  ار  ارد س مزاحکم 

ا   هسم 

 

از با ی الن تکاهکککککایش یم کنم که دلبکارانه منکظر جوابی از 

 ،کت من ا،ت... 

 

ک اسن ممت که نبو د هم ل ش اسن اراز  بو دا فق  تونسکم 

ی ،کککککگ انماخکه بو نم توی ماهککککین کو بسکککککپارد به ک کککک... شت 
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ی فق   نککککمبککککار خییل  لونککککه ی موش... هی کککککاریم نککککماهکککککککککککککککت 

ی نماهککککککککککم که  ی هکککککککککمیم ککش خور د تا به حر  بیاد سه  ت 

ب کر نم بککککه ب م....تککککا ایناککککه سلم کر ن بلکککککه بکونن بککککا تعقیکککک

 جابی بر،ن اما بازد فایم  نماهت... 

 

ی اس به صکککککککککککککککمای زنگ مدرایلم  سرار  بلن م یم هکککککککککککککککو  س ن ا  تت 

ی یم رس .   ،کت صفته ی رسهن هم  ی زیر مت 

 

خککانککه یم  ی ی لکو از رسی پککاهککایش، از سرس ی آهکککککککککککککککتی بککا کنککار رفت 

گککذرد س  شککت بککه پککاهککایم یم  هم؛ امککا فککایککم  نککمار   ون اس 

 مدرایلم ا،ت.. نز یش تر به 

 

 690#پارت
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سن یم کشم س صفته اش را  ی بت  به ،کت مدرایل را از زیر مت 

 من یم گت  : 

 

 ک  را اینقمر زنگ یم زنهح

 

ره ای به زیر   ،کککککککککککککککتش که به ،ککککککککککککککککت پا،کککککککککککککککخ یم رس ، با کی

ی یم افکم.    ،تش، مدرایل رسی زمت 

 

 خم یم هود س گو ر را بریم  ارد: 

 

ا ک گفکم به تو ررظ نمار   ار   س...  لییل نمار  فضوه منو کمی

 ،ینه به ،ینه اد یم ایسکم: 

 

تاحا  بهت زنگ نز  ، ا ن  ه  لییل  ار  که بعم کککککککککککک از ظهر 

 تایم  اری اد هست، زنگ بزنهح هانح
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ره ای به ،ککککککینه  لوزخنمی یم زنم س با ان شککککککت اهککککککار  اد، کی

 اش یم زنم: 

 

 ک نا فهاح بِه... تکو... َررظ.... نمار ا 

 

 

 ان شکم را با قمرت میان مشتش یم گت  : 

 

طوری  اری منو از  ت باز ککک  ه غلظ یم خوای کمی که این

ح  یم کمی

 

خو د را شقب یم کشکککککککم س با  شت به ،ککککککککت پالکو س مابق  

 لبا  هایش یم رسد: 

 

ککککککککککککککککک  لییل نمار  جوابت رس بمد. لبا،ات رس بپوش س برس... به 

 ، یه گوش  هنوا سا،
 ه حرفات بو د. انماز   اسی
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م با  نم قمد بلنم به ،ککککککم یم آیم س لبا  هایش را از مشککککک

سن یم کشم:   بت 

 

 یم خوای 
ر
دح تا سقم  که ن  کککککککککککککککککککککککککککککک فار کر ی با این  ارات مت 

سن برد تا خو   سن نا رد. اگرد بت  ، من از اینجا بت   یکار کمی

 صبح جلوی  ر یم مونما 

 

ر ه ای به تخت ،ککککینه لبا  هایش را کناری یم انماز  س با کی

 اد مرا به آیینه ی نز یش  و  لبا  یم  سبانم: 

 

ن ککککک 
َ
رسی ، کو با  نیار... زنگ یم زنم به پاها س هکار  اسن ت

د هککا... یککه  ککار نان هکککککککککککککککخصککککککککککککککککا برد  هجش رس  لش رس یم گت 

  سییس کنم تا ُمقور بیایا 
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 691#پارت

 

 

ا ن ا   شکککککم هایم  ام  باز هکککککم  بو نم. با تعجمی فراسان اس ر 

 یم کر د. 

 مشت  کان نمیم  
ر
 اد.... این رسی اس را حم   ر تایم زنمب

 

 اخم هایم  ر هم یم رس  س با خشم یم لر،م: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک ررطت به من  یهح من توی  ارات،  خالت یم کنم که 

 حا  اسممی س،  زنمگیمح

 

 ش را با تا،ککه تکان یم  هم س با نشککان  ا ن که  ،ککتش 

 یم گدیم: 
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اینطوریم... بیا  خالت کن. بیا هرچی که یم خوای کککک من با تو 

 بت رس نمد... بتی ا من متاله جوا

 

  ،ت هایش را از جلوی صورتم کنار یم زنم: 

 

کککککککککککککک ما  ی ه هیچ ارتبایط نماریم.... سا ح ن ستح قابل فهم 

 ن ستح

 

ن کاهم یم کنکم. جوابم را نا  هکم س تنهکا بکه صکککککککککککککککورتم ز  یم 

ی  ر صککورتش نا ی  س  ام  بی زنم. هیچ  ت 
 بینم.  ام  خنم 

 حا  ا،ت... 

 

مرا گوهکککککککککککککککه ی  ر  سرس ی پذیرابی با نیم تنه ی برهنه اش 

 ح یس کر   ا،ت. 
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بایم  ه جوابی یم  ا دح یم گفکم هکککب قرار ا،کککت با فرها   

بیِ خوش گکککککذرابی برسدح ب دیم اس بکککککه من ابراز ش قکککککه کر   

 ا،ت س من  لم یم ،وز ح 

 

 که د ق گرفم  س ...   ک میفهکم... میفهکم

 

 میاِن حرفش یم لرد: 

 

 ک د قم  ا یا 

 

 فریا ش ز د. 

 

 آنقمر بلنم فریا  ز د که تکابی به بمنش بمهم... 

 

فریا  یم ز د، گلدیم یم ،کککوخت؛ اما تا ب بایم این گر  کور را 

 ا امه یم  ا دح
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 692#پارت

 

 

 

. مات ن ا  یم کنم. مر مش هایش حم  هیچ حرکم  نمارنم.. 

 ان ار سار  هوی هم  باهنم... 

 

ا   ک خو ت د ق خوا،م 

 

یم زنم س با فشکککککاری به قفسکککککه ،کککککینه اش،  ا به شقب پل  

ش یم  هم: 
 
ل
ُ
 ه

 

کککککککککککک نبایم یم خوا،کمح هوهرد بو ی یا هم خونه ادح هوهرد 

ح  بو ی یا ،ایس پارتتی
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 ،تش را با  یم اسر  س  ،ت هایم را از رسی ،ینه اش جما 

 یم کنم: 

 

ا تو هم هکینو نا ککککککککککککککککککککککککککککک ت و هم یم خوا،ککککککککککککککم  که  ی ه نبا ر

ح  ی  ه حم  جوا  لیامم رس نا  ا یا به مامانت خوا،کککم 

 رسش تتدیل یم  ا ی که  ارس   ار  تا باهاد به مهکوبی ها 

 نیایا 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت بت 

 

  تو هسکم... 
شکوی  ناتمی

کککککککککککک ا ن هی ی مهم ن ست؛ من  خت 

 ن ،ابم س تو هوهر ،ابقم... هکه جا من ز 

 

ی یم انماز :    ش را پایت 
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ح سه کککککککک  توی اسن متضی خونه، من ازت لر،یمد که مطک می

ح بککه حرمککت تکککاد اسن مککمب  کککه زن س هکککککککککککککککوهر بو یم،  تو چی

ی هککککمیح  حرمت تکاد کو ب که باهم  اهککککتیم، از من مطکت 

 یه فرصت به من نما یا من  ه دور ن هت یم  اهکمح

 

 نار یم کشم س از مقابلش یم گذرد: خو د را ک

 

 ه بهت برگر د... ک من قرار ن ست که  ی 

 

کککککککککککککککککککککککککککک بهم برن ر ا یه فرصکککککککککککککت کو یش یم خواد تا بکونم این 

ا بینکون رس  ر،ککککککککککت کنم. هر سمون به انماز   اس ککککککککککاع ،ککککککککککَ

 تکاد ممت زنمگیکون از هم  لخوریم لییل... 

 

ا یم زنم، خم یم هکککککککککککککککود س لکو را بریم  ارد س هکان که آن را ت

 جوابش را یم  هم: 
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سح من  لخور ن سکم؛ فق  یم ک رف   لخوری که چی بشه  ار 

ی که بینکون هسککککککت رس تکود کنم.  ی خواد یه دوری هکه  ت 

تو هم  کش کن... بذار تکود هه... با نمیمنت، با پاک کر ن 

ی ازت نماهکککککککککه باهکککککککککم سه بمسنم  خو ت، با ایناه هیچ ختی

... با لیاد نما نت ی که تو رس به ،کککککککککککککت من خوبی ی ، با هر ت 

 یم کشها 

 

 693#پارت

 

 

 قمد های بلنمی خو ش را به آن ،کت مبل یم ر،انم: با 

 

 ک که ببازمت به فرها ح که تکاد ممت به ریشم بخنم ح

 

 را،ت یم ایسکم س با لوزخنمی یم لر،م: 
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 ک فار کر ی قرار  ِگیم بزبی پ ح  نبا  برنم  همبی ان ار... 

ا رسی لبه ی مبل یم گذار  س به جلو خم یم  ،کککککککککککککت هایش ر 

 هو : 

 

 ک من  س،تت  ارد.... 

 

ن اهم یم  سککبم به را های  ،ککتش که با فشککار ان شکککانش 

به لبه ی مبل، برجسککککککککککککککککه یم هکککککککککککککککونم.  د را با تر یم برد س 

  ،ت از مرتب کر ن کو،ن های رس مبل بریم  ارد. 

 

سن یم فر،کم:   نفسش را با فوت بت 

 

 ستح قابل فهم ن ستحک سا ح ن 
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رسی هم یم گککذارد س   ی پلکک  هککایم را برای  نککم لتظککه 

از مقابلش یم گذرد.  سرار  رسی مبل یم نشککککککککینم س مشککککککککغو  

ی کر ِن  انا  های ب  سی یم هو .   با  پایت 

 

یم  انم ککککه لجبکککازی کر نش ا امکککه خواهکککم  اهککککککککککککککککککت.. یکککش 

رار  هکککککاد  رصکککککم هم برایم مهم نبو  اگر یم فهکیم با فرها ، ق

  ارد... 

 

خانه هکککمد س بی توجه به حضکککور  ارس، مشکککغو   ی س،کککایل آهکککتی

 اس هم  ی ر نه حرسی ز  س نه حم   ا ی از حضورد گرفت... 

 

 ظرفشوبی یم گذارد س به ،کت اتاقم 
ی ل ش بنم را کنار ماهت 

 یم رسد. 

 

 694#پارت
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جوا  لیاد فرها  را با یش " آر " کوتا  یم  هم. لر،کککککککککککککککیم  

نبککالم بیککایککم س من  ر بککمجج ککککککککککککککک تکککاد، جوا  مثبکت بو د؛  

   بو دا  ا 

 

ی یم  یککککمد،   رحککککاه کککککه لوازد هککککای آرای کککککککککککککککر اد را رسی مت 

فارهایم مماد به ،ککککککککککککککککت لتظه ای یم رفت که  لکه ی " 

  س،تت  ارد" را به ،خم  به زران آسر .... 

 

 حسش مثل آن زمان ها بو .... 

 

 س نارا
ر
حم  حیس یم کر د.  رسن قلبم، لی  ش لر از خسککککککککککک 

ی  یم هکککککککمنم س آخر  گت  یم  حر  هایم  رسن قلبم، با  پایت 

 کر نم  ر گلدیم... 
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 نا توانسکم مثل قبل، راحت به زران بیاسرد. 

 

لبا  بافکمی قرمزد را لوهککککککککیمد س میان لوهککککککککیمن پافر س پالکو 

 س   یم هککود س  ،ککت آخر، پالکوی  رد را برمیمارد. کفش 

د س بککا خککاموش کر ن هککای سربی اد را ه م بککه  ،کککککککککککککککککت یم گت 

 از انجا خارج یم هود.  مپ اتاق 

 

 

ی  لیمد از رسی الن به   نم نفیس شکیم یم کشککم س با بر اهککت 

 ،کت  ر یم رسد. 

 

کفش هککایم را جلوی پککایم یم گککذارد س سقم  کککه  د را بر یم 

 اس یم هود. 
ر
ب  گر انم تا به آیینه ن ا  کنم، مکوجه خت 

 

 

 ت که منکظر  جوا  پیس  ا ن ا،ت... ن اهش دوری ،
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 انم س  ر خککانککه را هنوز  ککام  بککاز نار   اد کککه بککا   بریم گر 

 صمای بلنم یم لر،م: 

 

ح  ک کجا بس مم 

 

 رحاه که ق   کنار کفش هایم را  ر،کککت یم کر د، با اخم 

 های  رهم جوابش را یم  هم: 

 

د که ککککککککککککککککککک سقم  برگشککککم، تو خونه اد نبینکت... ش قه ای نمار 

 این رابطه نافرجاد ا امه... 

 

ه اد را تکاد نار   اد که زنگ خانه اد به صکککککککککککککککما س هنوز جکل

  ر یم آیم. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2158 of 2449 

شککککککش س جمی، هاله ای از بمجج ککککک  امل 
ُ
ن اهم از حالت خ

 را یم گت   س  ر را  ر صورتش یم کدرم... 

 

 695#پارت

 

شککککککش س جمی، هاله ای از بمجج ککککک  امل 
ُ
ن اهم از حالت خ

   س  ر را  ر صورتش یم کدرم... را یم گت  

 

قبل باز کر ن  ر خانه، به صکککککککککورتم  ر صکککککککککفته مدرایلم ن ا  

 یم کنم. 

 

 

رژلب قرمزد را با بافت قرمزی که زیر پالکدیم لوهکککککککککککککککیم  اد، 

،کککککککت کر   اد س از قصکککککککم هکان کیه س کف کککککککر که  ارس برای 

یش برنم  هکککککمن  ر لرسنم  ی شایم ها برایم فر،ککککککا   بو   تتی

 لوهیم  اد...  را هم
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 نمان فرها  یم زنم. لبخنمی به صورت خ

 

ی لیا   یم هو  س با لبخنم یم لر،م:    اس از ماهت 

 

ی رس هم برات باز کنم،  ککککککککککککککککککککککک احسکککککککا  یم کنم  زمه  ر ماهکککککککت 

 اینطور ن ستح

 

ی یم گذارد:    ،ت رسی  ،ک ت   ی  ر  ماهت 

 ک اینطوری ن ست.... 

 

ی یم هکککود س  ر ناامیمی تکاد  به  ر خانه اد ن ا  ،کککوار ماهکککت 

 ه بازی را  انماخکه اد.... این  ار کو  انه اد  ه یم انمازد. ب

 معمی ای یم  ا ح
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بوی خوِ  شطر فرهکککا ، آنقکککمر لکککذت بخش بو  ککککه ا،کککککککککککککککم 

،ککم س اس به جای ا،ککم، هکک شککه ی کو ش شطرش  شطرش بتی

 را به من همیه کنما 

 

اس مر  جالمی ،تح ،اکت س با حوصله... خوش صتبت س 

 همت زیبا لبخنم یم زنم...  به

 

 مسبی فرها ... ک می

 

 رحککاه کککه لیا کو ککه را ر  یم کر ، بککا تعجکککب ن کککاهم کر  س 

 من ا امه  ا د: 

 

 ک من فرار کر د... 

 

  شتش را  م یم کنم: 

 ک چی هم  م هح
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 بر  ه شه ی لنجر  یم گذارد: 
ی   ،کم را رسی   که ی پایت 

 

د تنها بو د. من ککککککککککککککککککککککککک من ا ن با هککککککککککوهر ،ککککککککککابقم توی خونه ا

ل ش، گذاهکککککککککککککککم که منو ببو،ککککککککککککککه س خو د هم  نم،ککککککککککککککاشت 

ح  بو،یممش...میمسبی اینا یعمی چی

 

 696#پارت

 

 

 لم نا خوا،ککککککت تا صککککککورت فرها  را ببینم. تصککککککور کر نش 

 ،خت نبو ... 

  
ی ی یم  هم س با  تت  لبخنم کو   یم زنم س ه شه را  امل پایت 

 زمسکابی رسی صورتم پخش یم هو . 
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ی  شتش یم هکککککککککککککککود. یم  جکه  م هککککککککککککککککمِن ب ش از انکماز مکو 

خواهم  هان باز کنم س معذرت خوا  کنم؛ اما اس ،ککککککککککاوت 

 را یم هانم س آراد یم گدیم: 

 

 

 ...  ک یم  سنم اینا یعمی چی

 

 

ی ن کککاهش یم کنم.   د را بکککه ،ککککککککککککککککتش یم  رخکککانم س غک ت 

لبخنمی یم زنم س مسککککککککککت  ان شکککککککککککان کشککککککککککیم  اش به ،کککککککککککت 

 ا  یم کنم. موهایم را  نب

 

 زیا ی به هککوهرت  اری. اگه بخنمد،  کککککککککککککککککک لییل... تو 
ر
 ل سککک 

. اگه  ،کککککککککککت  خنم  ی منو با قهقهه ی  ارس مقایسکککککککککککه یم کمی

 ، د، ح ککک که به من  اری س با ح ککک که  اهکککم  هات رس ب ت 

ا   مقایسه یم کمی
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ی را به کنار  ی خیابان یم کشکککم س تاه ی کوتاِ  مدیم را  ماهکککت 

 یم کنم:  میان ان شکانش لکیس

 

نم. بهرحا  تو رابطه ی شکیق  با اسن کککککککککککککککککککککککککککک  زنشککککککککککککت نا ک

  اری... اما یه ،وا   ارد... 

 

که  ،ککککککتش که از کنار  ی موهایم به  اخل هککککککالم یم رس ، 

 گونه اد یم  سبم به  ،ت یخ ز   اش.. 

 

ککککککککککککککککک اسن  ار  تاز  به ،کککت تو، یم  سشه، تاز   ار  نفیس  اق 

ت من س بهم ثابت کنه که یم کنه تا یمسنه بزنه توی صکککککککککککککککور 

...حم  ا نم  ارد یم بینکش کککککککککه منکظر  یکککککککه  خ  قرمز ر

 ساکجشها 
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یم هککککککککککککو  س  یم خواهم  د را ب رخانم که لبخنمنش ب شککککککککککککت 

 نا گذار  تا  د را به ،کت ه شه ی شقب برگر انم: 

 

ککککککککککککککککک  ای  نباش...یم  سبی که  نم رسز  ی ه م شه یش ،ا  

فت که از اسن جما هککککککککککککمی، توی این  کککککککککککر یش ،ککککککککککککا ،  یل ل  ک

 س  یل قوی همی کر ی

 

 697#پارت

 

 

 

 لبم را با زرانم تر یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککککک من نا خواد  سرار  با  ارس باهککککککم... یه اهککککککتبا  رس  سرار 

 تارار نا کنما 
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 ش را تکان یم  هم س  ،ککتش را از کنار صککورتم بر یم  ار . 

با هکان لبخنمی که  ار ، ان شککککت کو ش  ،ککککتش  ،ککککتش 

 ،ککم یم گت   س یم لر،م: را به 

 ک قو  میمیح

 

ش ن ا  به ان شت کو ِش  ،تش ن ا  یم کنم: 
َ
  س به ه

ح  ک اگه نکونسکم پای قولم بکونم چی

 

  ،کم را به ،کت خو ش یم کشم: 

 

کککککککک بار بعمی که اسنو بو،یمی، قولکون رس هاسم  س یعمی تو 

شاهکککککککککککککککم  ارس هسکککککککککککککککم  س یش ذر  اد حسکککککککککککککککت به اسن شوض 

 نشم ... 

 

 ،تش را تکان یم  هم: س  

 س  باش... ک ز 
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 س با ن ا  به آیینه،  شک  یم زنم: 

ی   یم ر،ها   ک بمس که  ار  غو  اهنت 

 

 

 شم هایم گشا  یم هو  س اس زسری ان شت کو ش  ،کم 

 را به ان شت خو ش، گر  یم زنم: 

 

 

 ک قولکون یا ت نر ... 

 

 

س هکان لتظه  ر  ،کت اس، باز یم هو  س کشیم  همنش 

، ی  یم هو ... با لیا   همنش از  ی  ماهت 
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 698#پارت

 

 

  سرار  رس به رسی هم نشسکه ایم. 

 

ی  من، کنار فرها  س  ارس رس به رسی من... با پابی که رسی زمت 

 کی  گرفکه ا،ت، ،یع  ر مخقی کر ِن شصبانیتش  ار . 

 

نا توانسککککککککککککککککم بککاسر کنم کککه فرهککا ، بککمجوری اس را ککککش ز   

نیامم  ا،کککت،  ا شجیب ا،ککت. بار کوتا  ا،کککت. ایناه این 

ی نا گفت...  ی  هر بار فق  ککش یم خور  س  ت 

 

ی...   ک باز که اینجابی امت 

 یکککک  از جا بلنم یم هود س اف پل یس  ر حاه که لرسنم  ی 

قرمز  ر  ،ککککککککککتش را یم بنم ، با تعجب به فرها  ن ا  یم کنم 

ی یم لر،م:   س هکان حت 
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 ها... ک جمیما ککش  اری یم کمی 

 

 

 کککپ بکککه  کککارس ن کککا  یم کنم ککککه بکککا بی خیکککاه تککککاد رسی   کککپ

 صنمه نشسکه ا،ت س هیچ ساکج ر نمار . 

 

 

کککککککککککککک پل یس،   یم  رخانم س ن ا  به  ارس یم انماز  س با  اف ک

 ابرسهای با  رفکه یم لر،م: 

 

 ک ایجبار جمی یم خوای بری زنمانح

 

جوابش را  ارس از جا بلنم یم هو  س با  ،ت های  ر جیب، 

 یم  هم: 
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ینح اسن مماد  ار   ککککککککککککککککککک قرار  این بار هم ،کککککت فرها  رس ب ت 

 مزاحم زن من یم هها 

 

  دو بی ای به ،ککککت من یم ر،کککم. لبم 
ر
کک با کشکککیمب ن اِ  اف ک

 را باز زرانم تر یم کنم: 

 

 ک زن ،ابقشون هسکما 

 

 اف   فه ای یم کنم س با لوزخنم به  ارس ن ا  یم کنم: 

 

گفت که به این خانم ش قه منم  س   هم فرها   ککککککککککککک  فعه ل ش

. پیس  ه  لییل  ی ایشونم که ا ن می ن هک ،ابقکون هست 

 برای این رفکارهای بی انماز  کو  انکون  ارینح

 

 699#پارت

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2170 of 2449 

  ارس که قمیم به جلو بر اهت، فرها  به حر  امم: 

 

ت  ار ... پ شکوی ناتمی  کک ایشون هنوز   زن ،ابقش، غت 

ی    این نسکککککککک ت، مزاحم من س خانم یم   س هررار خانم هسککککککککت 

هکککککن.  ا  س قا  کر نشکککککون امرسز  ی ه س،ککککک  خیابون بو ... 

 اگه بقیه از من جماش نا کر ن، سلم نا کر ... 

 

 

 صمای  ارس با  یم رس : 

 

ککککککک تو بیجا میامی    سر سر زن ،ابم من یم پلیکا نا فها 

 اسن هنوز منو  س،ت  ار ح

 

ن اِ   ارس، آنقمر مات یم هکککککککو  که خو د زنم س لوزخنمی یم 

 هم  لگت  یم هود؛ اما کوتا  بیای  ماجرا نا همد. 
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سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت بت 

 

ی کوتا  میا  اما لطفا از آقای ماهر  کککککککککککککککککککککککک ایجبارس هم اقای امت 

ین تا  ی ه   س  له اش  سر من لیما نشه س مزاحم  تعهم ب ت 

ی نرابطه ی من س اقای ا  ها مت 

 

ی  الم کر    آ  هککمد س این حر  ها را ز د. ان ار که  ر زمت 

 احسا  یم کر د. 
ر
 انم که خف 

 

 

 مماد  ر فارهایم  ارها س رفکارهای اس، ر  س بم  یم هم.  

 

ککککککککککک پل یس را صککککککککککککما یم ز ، باشث  صککککککککککککمای  رازی که ناد اف ک

 رسی 
ر
کشککککیم  هککککمن ن اهم به ،کککککت فرها  هککککم. خراهککککیمب

 و ... سخیم بگونه اش خییل 
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کککک پل یس،  ارس را ُبر  تا تعهمنامه ای امضکککککا کنم س من نا  اف ک

  انم  طور خو د را قان  یم کر د که  ارد  ر،ت ا،تا 

 

به جای فرها ، پشککت فرمون یم ِنشککینم س تا لتظه ای که به 

  رمان ا  بر،یم، حرسی س یا حم  ،واه نا لر،م. 

 

ی یم گذارد س اس  ی لیما یم هو . از ماهس،ایلم را  رسن ماهت  ت 

 کاش یم کنم تکا پکالکدیش را بپوهککککککککککککککککم س     پکالکو را تا رسی 

ی به زخم گونه اش بخور .   بیمی اش یم کشم تا با   کت 

 

 700#پارت

 

 

هکراهش سار   رمان ا  یم هککککککود س تقریبا یش رریع ش   یم 

 هدیم تا ی  از لر،کارها،  اغکان بیا . 
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 کر ن کوتا  یم لر،م: با  ش  کنارش یم ایسکم س لر،کار 

 ک  شوا کر ینح

 

 فرها  لبخنم کو   یم زنم س کوتا  جوا  یم  هم: 

ی بار توی شکردا   ک برای اسلت 

 

لر،کککککککککککککار ابرسبی با  یم انماز  س لب های من گت   نمان هایم 

یم افکم. زِن لر،کار که برای اسر ن س،ایلش از اتاق خارج یم 

 به حر  یم آیم. د س هو  به فرها  نز یش تر یم هو 

 

 

 ک معذرت یم خواد. 
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  س بمنش را  ام  به ،ککککککککککککم یم  رخانم س  ،ککککککککککتش را جلو 

 که  سر  کیه لولم مشککککککککت هککککککککم  ا،ککککککککت را 
یم آسر  تا  ،ککککککککم 

 لکیس کنم. 

 

 

ساکج ککککککر نشککککککان نا  هم س اس به آرایم ان شکککککککان  ،کککککککم را از 

  سر  کیه باز یم کنم: 

 

 

،خکه تا این رفکارها  براتکککککک آرسد باش. یم فهکم که  ه قمر 

. یم  سنم مکان بو  که باز ازد بخوای که کوتا  بیاد  رس ببیمی

ا   س خو د رس آما   کر   بو د تا  سرار  منو بی خیا  ب ر

 

  ،کم را رسی  ،تش یم گذارد: 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2175 of 2449 

ککککک فرها  این اهتبا  رس نان، این رفکارهاد برای این ن ست که 

 نشون بمد، احسا  بهت  ا د. 

 

ش یم کشم: اهار ان شت     اد را رسی ان شت 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک یش لتظه اگر رفکار مهررانه ای باهات  اهککککککککککککککککم؛ فق  

  س،م  اسنو بر اهت کن. 

 ،ککککککککتش را زیر  انه اش یم گذار  س با لبخنم بامز  ای ن اهم 

 یم کنم. 

  س اد ح یس: 

 701#پارت

 

 

ککککککککککککککککککککک فار کر ی من هجم  ،ککککککالکه لییل جانح که اگه  ،ککککککککو 

لکیس کر ی، فار کنم؛  س،ککککم  اری یا  گرفم  یا هکککونه اد رس 

 رسد کراش ز یح
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 س با  شک ،  ،کم را از رسی  ،تش بریم  ار : 

 

ا ای برات نا خواد، فق  یم خواد  ککککککککککککککککککککککککککک من رابطه ی ،ککککککککککککَ

.  سر  ی ششککککککککککم ات  ککککککککککر برای من س تو  آرامش  اهکککککککککککه با ر

گذهکه. اسن زمان که آتنا رس یم خوا،کم؛ تب تنممم باهاش 

 خوابیم ... 

 

ان شکککانم را به ،کککت لب هایش یم بر  س با بو،ککه ای به    

زخم ان شککت اهککار  اد به من یم فهکانم که خو  مکوجه ی 

   ارس ا،ت... 
ی  ه شه ی ماهت 

ر
 آن زخم برای هاسک 

 

رسی صککککککککککنمه نز یش تخم  که اس  ر حا   رمان ا،ککککککککککت، یم 

 ِنشینم س باپاهابی که رسی هم انماخکه اد به اس ز  یم زنم. 

 

 نشسکه ا،ت س حم  حرسی با لر،کار نا زنم.  راحت
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ن ککا  بککه ان شکککککککککککککککککت  ،ککککککککککککککککم یم انککمازد. خون نز یککش زخم، 

خشکککککش هکککککم  ا،کککککت. با  ،کککککت  ی رد، ان شکککککت اهکککککار  اد را 

مخقی یم کنم س با تایه  ا ِن  د به  یوار،  شم هایم را یم 

 بنمد. 

 

 

رسی تخت یم افکم.  ،ککککککککککککککککت هایم را باز یم کنم س  نگ یم 

د تخت. ان ار که بخواهم خو د را میان تشککککککککککککککککش ازنم به تک

 َحل کنم. 

 

 ....  زیا  س تا حم مکان بوی شطر 
ر
 خسک 

 

اای بالشکککککککککت س  شکککککککککم هایم را 
َ
ن
ُ
گونه اد را یم  سکککککککککبانم به خ

 نیکه باز ن ه یم  ارد تا لیاد های مدرایلم را  ش کنم. 
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لیامش هایم ب شککککت  از ،کککککت مینا س شسککککل ا،ککککت س آن میان 

 از هیکا س هاهان  ارد.  ها،  یل تاست

 

 702#پارت

 

 

،ککوا  هایشککان هکه اش راج  به  ارس ا،ککت. هیچ کمامشککان 

؛  ارس  کککککککککککک، ،کککککککککککککواه نار   انم که این یعمی راج  به اتفاق شضک

هنوز هیچ حرسی نز   س یککککا هنوز خککککانککککه نرفکککککه سگرنککککه بککککا آن 

 صورت س لبا  های پار  هم ، هکه به اس هش یم کر نم. 

 

 

ر ایجسککککا، کنجکاس یم هکککود س آیاون را لکیس نوتیقی  با  یمن 

 یم کنم. 
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  قیقا برای نیم ،اشت ل ش ا،ت.... 

 

ن ا  به آیمی یم انمازد س با  یمن ایمی  ارس،  شککککککککککککم هایم 

 بازتر یم هو . مرا رسی پسم  تگ کر   بو ح  ه شجیب... 

 

سقم  پسکککککککککککککککت را یم بینم، خنم  اد یم گت  . خنم   ار نبو ها 

 یم گت  .  خنم  اد اما من

 

این بککککازی ب  ککککانککککه ای کککککه را  انککککماخکککککه ا،ککککککککککککککککککت، خییل براد 

ی حا  لذت بخش بو ا   مسخر  بو  س  ر شت 

 

مدرایل را با فاصکککککککککککککککله از صکککککککککککککککورتم ن ه یم  ارد، مرا رسی یش 

پسککککککت دعنه  ار تگ کر   ا،ککککککت، ان ار که  ر  سر   س،ککککککت 

  خت  س پ رازیکان باهیم... 
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 یش یم کنم. هیچ جوابی  امنتش را لوزخنمی یم زنم س تنها  

 برای حر  خور ن هایش نماهکم. 

 

 هکککککککککککم  ا،کککککککککککت که من توانابی جک    
 ارس  رگت  اتفاق مزخرسی

 کر نش را نماهکم.. 

 

 ا ن برایم شسل س  ارهای انوش مهم بو . 

 

ی اد یم گذهککککککککککککککککت، هکه  ارها را به  ،ککککککککککککککککت   از بی ختی
ممب 

سن میمابی  که   نشکککککککککککککسککککککککککککککه ادفرها  ،کککککککککککککتی   بو د س خو د بت 

  ،ت س پا کر   ادا 

 

 

 د را  ر بالشت فرس یم برد س توج  به لبا  های ،ن یمی 

 که لوهیم  اد نا کنم. 
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قرار بو  فق  یش هککککاد ،ککککا   بخوریم؛ اما آخرش از پا،ککک ا  

    ر اسر یم... 

 

 مدرایل کنار  ،کم یم لرز . 

 

گوهکککه  شکککم ن ا  به صکککفته اش یم انمازد. پمرد زنگ یم   

هایم باز تعجب با  یم رس  س رسی تخت یم ِنشکککککینم ز ح ابرس 

 س با گلوبی که صا  یم کنم، جوابش را یم  هم. 

 

 ک ، د بابا... 

 

 703#پارت
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ی هککلو ی ادرافش تشککخیص یم  هم.  صککمای آرامش را از بت 

ی فرسش را یم  ی  هنود... صمای هوار ما  س ،تی

 

.. ک ، د لییل جان.. ببخشیم این سقت هب بهت زنگ ز ما. 

 مریم یم گفت هب زنم   اری... 

 

لبخنمی یم زنم. لبخنمد از بابت هککب زنم   اری ایسککت که 

 از بعم جمابی  ارس به  اغم آما   ا،ت... 

 

یم  انسککککم  د شیمی به هککککا  رفکه انم س تا بعم شیم هم به 

 تهران نا آینم. 

 

یمار بو د... مامان خدرهح صککککککککککککب  بهش زنگ ز د اما کککککککککککککککککککککککککککک ب

 جوا  نما . 

 

  فه ای یم کنم: 
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 ک با این رفیقای هکال ش بمجور  گرمه. را،تش لییل... 

 

 هالم را کناری یم انمازد: 

 

 ک چی هم  باباح

 

صکککماهای ادرافش  کت  یم هکککو  س صکککمای بسککککه هکککمن  ری 

 را یم هنود که با قط   ر  ماهیجش ا،ت. 

 

ی شیم مامان بزرا ککککککککککککککککککککک  ما فر ا صککککککبح بریم گر یم تهران...اسلت 

 رار  هکه  سر هم باهن. هست س ق

 

 لبم را با زرانم تر یم کنم: 

 

کککک زنگ ز ین که منم به اسن مهکوبی بیادح جمی ای باباح من 

ی من  از بعم مامان بزرا  یل ازتون فاصکله گرفکم بلکه بفهکت 
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ممت به  ،ککککککککخککه س،کککککککک  خانوا   ی هکککککککککا باهککککککککم. این هکه

 خادر  ارس اسممد س رفکم... 

 

سن یم   فر،کم: نفسش را با فوت بت 

 

 ک تو تنها ب ه ممی لییل... 

 

 704#پارت

 

 

 ،کم رسی   که های لبا،م جا یم مانم. تا به حا  مرا ب ه 

 اش خطا  نار   بو د... هک شه لییل س لییل جان بو دا 

 

با می م. ک من ب ه هکا ن سکم. فق  از رسی  ین که بهکون با

 من ب ه هککککا ن سککککم سقم  این هکه ممت به این ب ه ای که
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 میانه   نز یا من ب ه هککککا ن سککککم س  یل  لیل 
ر
تنها زنمب

 که از  ی ان ای یم تونم بیارد تا هنا،نامه... 

 

 

،ککاوت دو بی ای بینکان ر  س بم  یم هککو  س آخر   هم، 

 ،اوت را خو د یم ِهانم. 

 

فق  یش نفر بهم دعنه بزنه، هککککککا رس کککککککککککککککککککک اگرریاد س یش نفر 

 هم باهاش میذارد کنارا 

 

 ر  به حر  یم آیم: با خ

 

 ک من باهکشون حر  یم زنم... فق ... 

 

 مام  یم کنم س بعم ا امه یم  هم: 

 ک  ارس هم هست.... 
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  شم هایم را  ر  ا،ه یم  رخانم: 

 

کککککککککککککککککککککککککک بایمد باهککککککککککه، سقم  مامان بزرا فوت کر ، نبو ا نو  ی 

 بزرا خانوا   ،ت... 

 

 

 

 ک جمی فیلم لیما کر ینح

 

 نماز  س با لبخنم جوابم را یم  هم: فرها  ابرسبی با  یم ا

 

ک اسن  خت   که  کاکون کر ، از اسنم فیلم گرفکه هم ا ی  از 

 س،ککککاد پل یس اگا  هسکککت؛ ازش خوا،ککککم ل سکککت تکا،کککای 

وی انوش رس براد  ر بیار ... فهکیمد یه صکککککککککککککککنمسق امانات ت

 تهران  ار ... 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2187 of 2449 

 

 

م ن ا  به شسککل یم انمازد که با ذسق به صککورت فرها   شکک

  سخکه ا،ت... 

 

من نا توانسککککککککککککم گذهککککککککککککه شسکککککککککککل را  سرار  بسکککککککککککازد؛ اما یم 

 توانسکم  ا  ر ش را الکیاد بمهم... 

 

 705#پارت

 

 

کنار فرها  رسی مبل  سنفر  ی میان  فت  یم ِنشکککککککککککککککینم س یم 

 لر،م: 
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هککککککککمیمی یم بینها مخصککککککککوصککککککککا ا ن که میخوا  ککککککککککککککککککککککک ا،کککککککک ب 

م شکککککککککککه...فق   بازی رهم بشکککککککککککه. تا سا  ،کککککککککککینکا نشکککککککککککم ؛ پا ُبر 

  طور اسن فیلم رس گت  بیاریمح

 

 هان باز یم کنم تا جوابم را بمهم که صکککککککککککککککمای بلنِم مدرایلم 

، پخش یم هکککککو . " ببخشکککککیمی" یم گدیم س  میان خلوب   فت 

 برسد.  از جا بلنم یم هود تا  اش مدرایلم

 

با صکککککککککککککورب   رهم به هککککککککککککککار  ی بابا ن ا  یم انمازد. اینقمر 

 زس  برگشتنمح

 

به ،کککککککککت  ر خرسج یم رسد س بی مزاحکت نسکککککککک ت به حر  

 های فرها  س شسل، بکوانم جوا  پمرد را بمهم. 

 

 ک بله باباح
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صمای نفیس نفیس ز ن هایش یم هجیمد.  ا ماث یم کنم 

   هم: س با کشیمن نفیس شکیم جوابم را یم

 

کککککککککککککککککککککککککککککک  ککه قککمر  یر جوا   ا ی... بهککت لیککامکش هم  ا د امکا 

 جوابی ن رفکم... 

 

سهایم را با  یم انمازد س به صکککککککککککککفته مدرایلم ن ا  یم کنم. ابر 

  نم لیاد  اهکم... 

ح ی  ک چی هم ح برگشکت 

 

صککمای باز هککمِن  رهای برس  خانه به گوهککم یم ر،ککم س اس با 

  فه ای کوتا  یم گدیم: 

 

ح یه اتفاس  کککککککککککککککککککککککک یم توبی  زس تر بری ل ش هکککککککککیکا س  کاش کمی

رن  کش هکککککککککککککککیکا اما افکا  ، خوا،ککککککککککککککککم به بقیه ختی بمد تا ب
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ی رس امککا   کنیم س  یم سه هکککه  ت  مکان امرسز مرا،کککککککککککککککم ن ت 

 شضی  خاک بریم فق ... 

 

 به  ر تایه یم  هم س یم لر،م: 

 

د. مشکیل ن ست سه چی هم ح  ک رفکجش که ار  مت 

 

 706#پارت

 

 

 حاهیه لراکمی یم کنم س جوا   ی ری یم  هم: 

 

 یم زنمک پیس ی   س،اشت  ی ه برس... بهت زنگ 

 

 س تلفن را بمسن ایناه من خماحافظی کنم، قط  یم کنم. 
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 هانه ای با  یم انمازد س سار   فت  یم هود. 

 

فرها  برایم  ی تکان یم  هم که یعمی " چی هکککککککم ح" س من 

خونه یم هکککککککککود تا  ای  د لبخنم کو   یم زنم س س  ی ار  اهکککککککککتی

 کنم.... 

 

قککانوبی آن فیلم را فرهککا  بککه هر ری یم ز  تککا بکوانیم حم  غت  

به  ،ککککککککککککت بیاسریم اما موفم نا هککککککککککککم س این یعمی حا  حا  

 نا توانستیم حرکم  بزنیم... 

 

لیوان هککا را رسی ،کککککککککککککککیمی یم  ینم س بککا تایککه  ا ن بککه لبککه ی 

 خت   یم هود.   ابینت به یش نقطعه نامعلود

 

قضیه انوش زیا ی  اهت، دو بی یم هم س ما اص  قررابی 

 هناخکیم.  هایش را نا
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اگر آن  خت   کککان نا کر ، نا توانستیم تا لرسنم  را را   

 بینمازیم... 

 

ی  ر ن ا  به فرها  یم انمازد، از جا بلنم هککم  ا،ککت  از مابت 

فرها  تا  ر را باز کنم. این سقت رسز هیچ سقت   ک ککککک به  فت 

 نا آمم... حککا آهنا ا،ت... 

 

س ن ا  به رنگ خو  مقماری کیش س ب سادی ت بریم  ارد 

  ای یم انمازد س مشغو  ریخکجش  رسن لیوان ها یم هود. 

 

صکککککککککمای ،ککککککککک د احوا  لر  گرد فرها  به من یم فهکانم که 

 قطعا مهکانش آهنا ا،ت... 

 

م س نیم تنککه اد را از قککا   ر بککا کنککار  ی پککایم،  ر را بککاز یم کن

 خارج یم کنم که ن اهم به مر  یم افکم. 
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ت  یمن  سرار  ی مر  ا،کککککککککت. آن هم زمابی که تعجبم از باب

 شسل هم این جا،ت... 

 

  اس س شسکککککککککل 
ی  که خییل سقت ل ش بت 

لبخنمد به خادر اتفاس 

افکککا . هکککان رسزی کککه  ککاراموزهککای فرهککا  بککه  فت  آمککمنککم س 

 ریخت... شسل  ای را 

 

شسکککککککککل  ر تعجب تکاد خییل ،کککککککککاکت یم ایسککککککککککم س با ،ککککککککک د 

امرسز قرار ن سکککککت گنم جمیمی  کوتا  به من یم فهکانم که

 بزنم تا توجه مر  را جلب کنما 

 

 707#پارت

 

 

 فرها ، ،یمی  ای را از  ،کم یم گت   س کنار گوهم یم گدیم: 
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 ک قوری س یه لیوان  ی ه اد بی زحکت بیار... 

 

خانه برسد.   س به نریم ی  کرد را لکیس یم کنم تا به ،ککککککککت آهکککککککتی

  د کوتا  یم گذرد.  ی تکان یم  هم س از مقابل مر  با ،

 

 

 ک خدریم هکاح

 

خنم  اد را مخقی یم کنم سقم  که این ،کککککککوا  را هکان مر  از 

ککککک را به خادر  شسککککککل یم لر،ککککککم. هر ه فار یم کنم، ا،ککککککم پ ک

 نا آسر د. 

 

فرها  یم گذارد س ی  از صککککککککککککنمه های لیوان را کنار  ،ککککککککککککت 

سن یم کشککککککککم تا به ،کککککککککت مبل ها  ی  ارآموزها را بت  پشککککککککت مت 

 یاسرد. ب
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 فرها  ن ا  به مر  یم انماز  س با اهار  ای به آن یم گدیم: 

 

ک این  س،ت بی معرفکم تاز  باز به ایران اسمم . گا  بهم   

 یم زنه س توی  ی لرسنم  ها  ککم میانه... 

 

 رحاه که  پ  پ به فرها  ن ا  یم کنم، لبخنمی یم  مر  

 زنم: 

 

... قب  البکه با هم  ی ه ک خوهبخکم خانم ها... مهیار هسکم

 هم صتبت همیم، هکون رسز که... 

 

یم خنمد س شسکککککککل  شکککککککم غر  ای یم رس  س فرها  باابرسهای 

 با  رفکه ن اهم یم کنم. 

 

 لبم را با زرانم تر یم کنم: 
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رسز که لیوانا هکککککککاسکککککککت رس یا ته فرها ح  ،کککککککت گل کککککککککککککککککککککک اسن 

 ایشونم بو ... 

 

" یم گدیم س من س شسکککککککککککککککل  را به مر  معرسی یم فرها  " آهابی

 کنم. 

 

 708#پارت

 

 

صکککککمای  ا  س هوار نازان را یم هکککککجیمد. قطعا  سرار  با هکککککیکا 

  غذا بتث یم کنم.  خت  هککککککککککککیکا به هککککککککککککمت بم غذا بو  س 

 شاهم فسکفو یا 

 

  
ی   هاهان همد که  اخل حیاط پاری بو . مکوجه ماهت 
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تعجمی ا،ککککککت که هککککککاهان س هککککککیکا با هم تنها هسککککککتنم. خییل 

 و  که هیکا از تنهابی با هاهان  ر گریز بو ... سقت ب

 

 ر خانه را به آرایم باز یم کنم س گر ن یم کشم تا س عیت را 

 ش کنم. ان ار اصککک  هکککاهان اینجا نبو  س فق  ماهکککیجش را 

 پاری کر   ا،ت...   ر پارکینگ

 

 کفش هایم را  ر یم آسرد س  مپابی رسفر ر ای یم لوهم. 

 

س لوهه های  ر  ،کم رسی جا کف ر کیفم را هکرا  مماری 

 یم گذارد تا مانکدیم را  ر بیاسرد. 

 

خانه ن ا  یم کنم.  ی   کا یم کنم س از این فاصکککککککککککککککله به اهکککککککککککککککتی

کککککککککک  لوهکککککککککککیم  ا،کککککککککککت س  هکککککککککککیکا  ،ککککککککککککاش های یش بار مضک

 یمن خرماها  رسن  ییس ا،ککککککککککککت. نازان هم رسی مشککککککککککککغو  

لن نشسکه س بشقابی  ر  ،ت  ار . 
ُ
 ا
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یا  با این س ککککککککککک  غذا خور نت  شوات کککککککککککککککککککککککککک ا ن خاله لییل م

ی کجا،ت لییل..  ی ببت   میانه... پاهو بیا پایت 

 

لبخنککککککمی یم زنم س ،ککککککککککککککک د بلنککککککم بککککککا بی یم  هم کککککککه ن ککککککا  

 هر سهان به ،ککم بریم گر  ... 

 

 هیکا  رهم یم رس  س یم گدیم: اخم های 

 

 ک یه ،اشت کشیم  اخل بیای... 

 

 یم آسرد:  یمی به بیمی اد یم  هم س د ایش را  ر 

ی رس اسر د  اخل، دو  کشیم...   ک ماهت 

 

   نازان را به ،کت خو د یم کشم س بو،ه ای رسی موهای 

  س گوش بسکه اش یم گذارد. 
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 ت... ک یم بینم گنم ز ی به اشصا  ننه بزرگوار 

 

 709#پارت

 

 

بککه حرفم یم خنککم  س بککا آن لدچ هککای کثیفش، گونککه اد را یم 

 بو،م س زران  رازی یم کنم: 

 

ا یم خر  اما می ه  ی ککککککک   به مامان می م، هاهان براد گفکه لیت 

 غذا بخور... 

 

سن ز   از تاپش یم کنم س با  اهککککککککککککککار  ای به هکککککککککککککککم کو ِش بت 

 هکان لتن کو  انه ا امه یم  هم: 

 

ی  اق همد لییل... ک بب  ت 
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ش یم خنم  س من ماچ گنم   هکککککککککککککککیکا به زران ریزی های  خت 

 م. ای از لپ های زیبایش یم کن

 

به ،کت هیکا که یم رسد س لو ر پسکه س نارگیل را از  ،تش 

سن یم کشم.   بت 

سن یم کشم س یم لر،م:   صنمه ای از پشت الن بت 

 

 کر ینحک اتفاس  افکا  که مهکوبی هب کجسل  

 

سن یم کشککم س ن اهم   که  ر حلوا فرس بر   ا،ککت را بت 
قاهککق 

 یم کنم: 

 ک بابات ن فتح

 

ی تکان   ام  به ،کککککککککککتش یم  رخم س  د را از رسی نمانسکککککککککت 

 یم  هم که یم گدیم: 
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 ک  ارس تصا   کر  ... 

 

لو ر نکککارگییل ککککه یم خواهم رسی خرمکککای بعکککمی بریزد را بی 

حرکت از  شکککککککککککککم هکککککککککککککیکا  سر  حوا  رسی الن یم ریزد س این

 نا مانم س لوزخنم اهکاری یم زنم. 

 

ر  ش را به ،کککککککت قابلکه ی حلوا بر یم گر انم س هکان دو 

 که آن را هم یم زنم، به حر  یم آیم: 

 

ی نشکککککم ... سگرنه من اینقمر ارسد اینجا حلوا بار نا  ی کککککککککککککککککککک  ت 

 ذاهکم... 

 

د مشککککککککککککغو  خرماها یم هککککککککککککود س اخم هایم  رهم یم رس . پمر 

ی به من ن فت  ون راج  به  ارس بو ح ی   ت 
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 710#پارت

 

 

ا با هککککککککیکا ناهار یم خورد س گه گا  گریز یم زنم به هککککککککاهان ت

بلکه بفهکم این ممت که اس را نمیمد  رگت   ه غلظ هست 

س مکوجکککه یم هکککککککککککککککود ککککه  سرکککار  ا،ککککککککککککککککو یوی  ر ک ش را را  

 انماخکه انم... 

 

ه بککه خوا  یم رس ،  سرککار  بککا نککازان  ککارتون یم بینم س سقم  ککک

به  کش هیکا یم رسد س این میان حرسی بینکان ر  س بم  نا 

 هو . 

 

 از من  
ر
اهککککککککککککککت. تکاد این ممت  رگت   ارهای  لخوری بزرب

 خو د بو د س حم   ی به اس س هاهان نا ز د. 
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یم  انسککککککم که گا  تکا  هایش را بی جوا  یم گذاهککککککم س 

 با لیامش  ا ن نمار ... اس  نمان رابطه خوبی 

 

 

غذاهابی که آما   کر   ایم را  رسن ،کککککبم پ ،کککککتی  قرمز یم 

را هم رسی آن هککا جککا یم گککذارد س ی  از ،کککککککککککککککیمی هککای خرمککا 

  هم. 

 

 

ن ا  به صورت خسکه هیکا یم انمازد س  ،ت هایم را  سر 

 هانه اش حلقه یم کنم س یم لر،م: 

 

 ک اس اشت  طور ح

 

یم  رخانم س  پ  پ ن اهم یم کنم. با  ش را به شقب 

 اخم های  رهم جوابم را یم  هم: 
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ا خو  تو ککککککککککککککککک اس ککاشمح حم   لت نا خوا  باهاد حر  بزبی

 .  توی  کککککارای کوفکیکککککت س بکککککه مکککککا بی توج  یم کمی
انکککککماخم 

  ر،که از  ا اهم جما همی سه ما رس که کنار نذار... 

 

 

 : ابرسهایم با  یم رس  س به آرایم یم گدیم

 

 

کککککککککککککککککککککککک ب گفکه کنارت گذاهککککککککککمح تو س هکککککککککاهان براد خییل شزیز 

... این ممت  رگت  لرسنم  انوش هسکم...  ی  هسکت 

 

یم  رخم س  ،ککککککککککت هایم را از  سر هککککککککککانه ب شککککککککککت  به ،ککککککککککککم 

 هایش باز یم کنم. به  شم هایم ز  یم زنم س یم لر،م: 
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ککککککککککککککککککککک از  ارس تعهم چی گرفم  لییلح اینقمر ازش مکنفر هکککککمیح 

زمان هوهرت بو  ، یه زمان  س،ت  سران کو کیت اسن یه 

 بو  ... یه زمان برای هم یم ُمر ینا 

 

 711#پارت

 

 

سن یم فر،کم: پلیک یم زنم س نفسم را   با فوت بت 

 

ککککککککککککککککککککککککککک بایم ازد  سر بکونه. من نا خواد بهم نز یش بشکککککککککککه که 

مرتاب اهککتبا  بشککم... نا خواد گو  ن اهش س صککماش س 

اش رس  ی  بخورد... خییل  ت 

 

 

 شصمی لوسی یم کشم: 
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ح جلوی فرها   ککککککککککککککککککککک گو ح  را نا فها که هنوز شاهککککککق کککککر

 مزاحم رابطککککککککه ی
ر
ش یم کمی س می  ی، تتقت  هککککککککککککککککککککککککا  امت 

  ستا،تح

 

 اهار  ای به خو ش یم کنم: 

 

د یه حمی  ار  لییل...  کککککککککککککککککککک من خواهر  ارس هسککککککم، منم صکککککتی

هی وقت  س،کککککککت نماهککککککککم توی رساب  زناهکککککککدی ت  خالت 

، یککه دوری اسمکم کنم ؛ امککا  ککارس اسن رسز کککه تعهککم ازش گرفم 

 خونه که ان ار زیر ککش له س لور   هم ... 

 

ایم را یم بنمد.  نمان خو د را شقب یم کشکککککککککککککککم س  شکککککککککککککککم ه

 هایم را رسی لب هایم یم کشم س آراد به حر  یم آیم : 

 

کککککککککککککککککککککککککککک تو خواهر ر س رفیم ممی هککککککککککککیکا... اسن موق  که د ق 

 که  اهکککککککککککککککتیم رس  گرفکیم؛ قبلش  یل
ر
ت ش کر د تا این زنمب

تتکل کنم... مشککککککلم تنها بو نم نبو ؛ مشککککککلم  یر اسممنش 
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ای که من فق  رسش یم نبو ... مشکککککککککلم حم  تخت  سنفر  

خوابیمد نبو ا مشکککککلم فاصککککله مون بو ا مشکککککلم ح کککک بو  

که  ی ه نماهکککککککتیم. یه هفکه مونمد خونه مامانم س اسن حم  

ین ماری لبا  رس نا  لکن م نشککککککککککککککککما من ب ین  ا س س بهت  هت 

خوا،ککککککککم هکککککککیکا... من فق   لم برای تکاد ششکککککککق  که بهش 

  اهکم یم ،وختا 

 

 تایه یم  هم:  به  ابینت پشت  ش

 

کککککک اسن صمبار توی رسی باباد گفت که اهتبا  کر   بابت اسن 

 د ق س هنوز نا فها اینوح

 

 712#پارت

 

 

 یم  رخم س به صورتش ز  یم زنم: 
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ک بفهکم یا نفهکم؛ انکظار چی از من  اریح ایناه ببخشکشح 

ایناککککه راهش بککککمد توی خونککککه ادح ایناککککه هککککککار منو ککککککش 

ت برای من بر ار ح فار کر   ما ب ه ایم  بزنهح ایناه فاز  غت 

ی فرها   ،کانیم که س،  خیابون ماهت  س هنوز توی  سر   بت 

 رس ن ه یم  ار  س ککش  اری را  بنماز . 

 

 هایم را  ر ،ینه اد جک  یم کنم س ا امه یم  هم:  ،ت 

 

تش رس یم خواد نه اسن ششم کوفک ش  ک نه هیکا... من نه غت 

 شونم میم ... رس که ا ن  ار  ن

 

ره ای به ،ینه اد یم زنم:   با ان شت اهار  اد کی
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د براش، هنوزد اگه  ککککککککککککککککککککککککک ار  من  س،کککککککککتش  ارد، هنوزد یم مت 

یش  ی  ،ککککککککککککککم رس ب ت  ، قلبم تنم تنم یم زنه، هنوزد اگه یه  ت 

د؛ اما این آ د ارزهش رس  ار ح   بشه تا اسن    نیا مت 

 

یم رسد تا صککککککککمای از کنار هککککککککیکا یم گذارد س به ،کککککککککت کیفم 

 یم افکم. مدرایلم را قط  کنم که ن اهم به سرس ی پذیرابی 

 

 میانه ی پذیرابی مکوقه یم هود. 

 

ن اهم از  ی که بانم لی ی هکککم  ا،کککت به ،ککککت  ،کککم  یم 

 رس  که تا مچ آن بانم لیچ هم  ا،ت... 

 

 بکککه صکککککککککککککککورتم ن سککککککککککککککککککت، جکککابی نز یکککش سرس ی 
ن کککاهش حم 

خانه را ن ا  یم کر . ب ی ه  یوار تایه  ا   ا،کککککککککت س تقریبا آهکککککککککتی

 زانوهایش  ا خم هم  ا،ت.. 
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وز از جککککایم تکککککان نخور   اد. ان ککککار کککککه تکککککاد حر  هکککایم هن

ی باهم س اس هم هجیم  باهم...   جوب دتی

 

  ش را به ،ککم یم  رخانم س یم خنم . 

 آفکا  از لنجر  ی بزرا پذیرابی رسی صورتش افکا   
ی نور تت 

 م هایش را ریز نا کر . بو  اما اس حم   ش

 

ش یم بینم که 
 
پانسکککککککککککان هککککککککککم  زخم کو   نز یش خِ  فا

 بو ... 

 

 مشت  کون من بهت چی  ا دح توی دو  تکاد 
ر
کککککککککککک توی زنمب

 زنمگیکون،  ه قبلش  ه بعمش، من ا د بی ارز ر بو دح

 

 713#پارت
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 رسی صککککککورتم یم کشککککککم تا جوابی 
د س  ،ککککککم   د را با  یم گت 

  گذار  س  سرار  به حر  یم آیم: بمهم؛ اما نا

 

ی کر دح  ت کر دح بم اخ س  کر دحک بهت توهت   تتقت 

 

قمد به جلو بر یم  ار  س فاصکککککککککله ای نسکککککککککمی که با من  ار  را 

  م یم کنم: 

 

 ک من، معشوقه بمی بو دح هک  بمی بو دح

 

ی یم انککککمازد س دوری کککککه خو مکککان بشکککککککککککککککندیم یم   د را پککککایت 

 گدیم: 

 

ی که یم کککککککککککککککککککککککککککککک تو، هکه ی  ی  ار س نمارد بو ی... هکه اسن  ت 

 کما خوا،کم س  اه
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 ،م  که بانم لیچ هم  ا،ت را با  یم آسر  س به آرایم  انه 

 اد را با  یم  هم. به  شم هایم ز  یم زنم. 

 

 که  ر 
ر
  ر زیر  شکککککم هایش یم  یمد س خسکککککک 

ر
 چی  کرن 

 مر مش هایش هدیما بو ... 

 

 لبخنمی یم زنم: 

 

یکککه ککککه بعککم  کککککککککککککککککککککککککککککک  کککه قکککمر  ی حرفکککات زخم  ارن لییل... این  ت 

ح جماییکون ا  ز خو ت ،اخم 

 

ی یم  د س اس  ،ککککککککککککتش را پایت  ن اهم را از  شککککککککککککم هایش نا گت 

 انماز . 

 

 لب هایم را از هم باز یم کنم: 
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ی اد...  اقل با خو د رس را،ت  کککککککککککککککک من، توی تنهابی آ د بهت 

 تردا 

 

 ار .  ش را کا یم کنم س هک نان لبخنمش را  

 

ی یم  تونه بهش نفوذ ککککککککککککککککککککککککککک این  ه تنهابی که فق  فرها  امت 

 کنهح

 

 آ  یم کشم س یم غرد: 

 

کککککککککککککککککککککک لطفا  ارس... خواهش یم کنم هررار پای فرها  رس س،ککککککک  

 حرفات ناش... 

 

 714#پارت
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 اس هم کوتا  نا آیم س صمایش را با  یم بر : 

 

ی ا ن با گوهککککککای خو د هککککککجیمد که  س،کککککککم  اری س  ککککککککککککککککککککک هکت 

ی ا ن با گوهکای خو ت هککجیمی که  س،کتت ه  ارد، پیس کت 

ی این س،کککککککک  زاپا   توشهح مسککککککککخر   ،ککککککککت توشهح  این امت 

  یهح

 

سن یم فر،کم س  د را به ،کت مخاله  نفسم را با فوت بت 

یم  رخانم تا ن اهش نانم؛ اما هانه اد را یم گت   س مرا  ام  

 به ،کت خو ش یم  رخانم: 

 

 ... ی  ک منو ببت 

 

 ت س   بانملی ی هم  اش اهار  یم کنم: به  ،
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کککککککککککککککککککککک اینارس میخواد بنمازد تقصککککککت  توا یم خواد ب م  اهکککککککم با 

تابی مسکککککقیم س،کککک  اتدران به تو فار یم کر د.  140 شت 

ح یم خواد ب م،  یم خواد ب م من، هکککککککککککککککبککا نا خوابم، تو چی

ح یم خواد ب م، من بلکککِم تنهکککا مونکککمن  من حکککالم بکککم ، تو چی

حن سکم، تو   چی

 

ی بشکککککککککنونم. ن اهش نا کر د. گوش هایم حم  نا  خوا،کککککککککت 

ارد بو د...  ی  یم خوا،کم برسد؛ من از حقیقت بت 

 

کککککککککککککککک  این ممت اس اشت  طور بو ح بهم حماقل ب و که اگه 

 من بو د، خوهتا  تر بو یا 

 

خو د را شقب یم کشککککککککککم س تقریبا اس را از مقابلم کنار یم زنم. 

ز ایناه مدرایلم را بر ارد، یم به ،ککککککککککککت کیفم یم رسد س قبل ا

 به اس ن ا  یم کنم. ایسکم س 
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لبا  هابی لوهیم  ا،ت که مور  ش قه ترین من هستنم... 

از هکان  ،ککککت کت هککککلوارهابی که اس ازهککککان مکنفر بو  س به 

 خادرد یم لوهیم  ون یم گفکم؛ هبیه ارسپابی ها یم هو ... 

 

اما  ارس هکه  ککککککککککککککک با تو خوهتا  ترد؛ با فار بهت خوهتالم؛

 قلبم؛  ر  یم کنه... قلبم، هکه ی هکه ی 

 پمرد آ د ،اکم  ا،ت... پمرد ناتمی اد را یم گدیما 

پمرد سقم  پشیکان ا،ت،  ر  ک خو ش فرس یم رس  س تنها 

 با ما رد هم صتبت یم هو . 

 

 715#پارت

 

 

 پمرد حیس خو  س تل ی به من یم  ا . 
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 ای که اس را پمر صککما ز د 
ر
را یا د ن سککت... به زسر  نم،کالیک

 ها به شا ت... بو  س بعم

 

ی لوک ککککککک که به مم  ما رد زیر  ممر،کککککککه اد که یم امم، ماهکککککککت 

 پایش بو ،  شم هکه را  ر یم آسر ... 

 

هیچ گکککذهکککککککککککککککککککه خکککا  نکککمارد جز ایناکککه پکککمری ککککه ا ن  ارد 

هککار پمر ساقیع اد بو  س با مرا پمرد، بعم از یش ،کککککککککککککککا ، 

 ا رد گرفت که یش  خت   اهت... تصکیم به از ساج با م

 

 خت  مککا رد بو د کککه بککا سرس د بککه خککانوا   ی مککاهر هککا،  من

 ان شت نکا همد. 

 

ما ر بزرا از هکان زمان سرس د به خانه اش، ،کککککککککنگ هکککککککککم  

کککککککککککککک نککککازنیجش یککککش زن بیو  را بککککه شقککککم  بو ...  راح  ون پ ک

 خو ش  ر آسر   بو ... 
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بو  س بو ... ما رد هیچ سقت برایم  م ن ذاهکککککککککککت. هک شکککککککککککه 

  ا حقش این خانوا   نبو 

 

هکه هککان رس به رسیم نشککسکککه انم. گریه یم کر نم برای ک کک 

 که زیر خاک  فن هم  بو ... 

 

ی بار بعم   ارس هم کنارد ایسککککککککا   ا،کککککککت. هر سمان برای اسلت 

از جماییکان اینقمر ،ککککککاکت کنار هم به ،ککککککنگ ،ککککککیا   شککککککم 

  سخکه ایم... 

 

د، ک  مرا  س،ت  نمار ا  سقم  بکت 

 

د،  س،ت  د لر از گل باهم... سقم  بکت    ارد تا  سر ،نگ قتی

 

د  اش اس هم  س،کم  اهکه باهم...  د... سقم  بکت   سقم  بکت 
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ککککککککک مامان بزرا هک شه یم گفت؛  ر،که از لییل خوهم نکیا  

ی میانه، نشککککککککون سقار س حیاش   که بابت هکه  ت 
اما ،ککککککککاوب 

 ها ن ست... به خادر تو س  س،ت  اهتنک

 

 ه نیم رخش ن ا  یم کنم.  د را با  یم اسرد س ب

 

به بهار نز یش یم هکککککککککککککککمیم اما بهاری که من س اس  اهکککککککککککککککتیم؛  

تککککاد هکککککککککککککککککم  بو ... هککککه رسزهکککایم بکککمسن اس، زمسکککککککککککککککککککان بو  

ا   ان ار.... س من هم که  مابی

 

 716#پارت

 

 

 سقم  مکوجه هم ن اهش یم کنم، به ،ککم  رخیم: 
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 هیچ فرصکککککم  بابت معذرت خوا  کککککککککککککککککککک یم  سنم مامان بزرا

 ازت نماهت اما امیمسارد ببخش ش... 

 

  ی ر یم  رخانم س جوابی نا  هم. 
  د به ،کم 

 

 س بی انماز  بی اهکیت را 
ی  لم یم خوا،ککت این فضککای ،ککن ت 

 تری کنم. حالم بم بو ... 

 

مغزد  ر فرسپا ر حر  هایم با  ارس قرار  اهکککککککککککت.  لم گریه 

 د ،ست س  عیقی هم  بو د... یم خوا،ت،  ه قمر آ 

 

به گل های لرپر هم   شم یم  سزد. هیکا  هار زانو نشسکه 

، مشکککککککککککککککغو  بازی با  ا،ککککککککککککککککت س نازان رسی نیکات نز یش قتی

 شرس،ش هایش ا،ت. 
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خوهکککککتا  بو د که هی ایس با من حم  حرسی نا ز . سقم  

 پمرد به خانه آمم بقیه مهکان ها هم پشت  ش ر،یمنم... 

 

های فرمالیکه، هیچ ز ، د کوتا  س  ،ت  ا ن هکه هان ج

 حرسی نز نم. 

 

 اش هکان اسایل هم پمرد هکه هککککککککککککان را قی ی یم ز  تا من،   

 اینقمر اذیت نشود... 

 

ن کیش ها، 
ُ
ی  ارت د س  ارس با بر اهککککککککت  خرما را به  ،ککککککککت یم گت 

 هکراهم به ،کت آ د های  ی ر یم آیم. 

 

 ی هککککککم  خییل آراد قمد هایش کنار من با آن  ،ککککککت بانم لی

صله بو ... نا توانسکم به این فاصله مان ن ا  کنم. س با حو 

ی شجیمی به اس  اهکم...    لگت 
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ح  ک باهاد حر  یم زبی

 

 ر حاه که جعبه خرما را به ،ککککککککککککککککت زبی که از رس به رس یم 

د، جوا  یم  هم:   آیم، یم گت 

 

 ک ا ن نه... 

 

بانملی ی هکککککککککککککککم ، از کنار زن یم گذریم س اس با هکان  ،کککککککککککککککت 

را به آرایم لکیس یم کنم س قلب من اهش یم ریز  که هانه اد 

ی ا،ت...    ه قمر  لکنگ هکه  ت 

 

 717#پارت

 

  شم هایم مماد ُلر س خاه یم هم. 
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نا خوا،کم ل ش اس، اه  بریزد. این هکه ممت ،یع کر د 

 تا ،م مقاسیم که ،اخکه اد به هکه نشان بمهم... 

 

 لم یم خوا  که اهات حر  بزنم لییل... کککککککککککککککککککککککککککک ازد بخوا  که ب

 ن ران هی ی نباهککککککم س  ر،ککککککت 
ر
حر  بزنم،  لم یم خوا  ب 

 م شه با ایناه یم  سبی  ر،ت نک شه... 

 

 لبخنم یم زنم. کو ش س خییل بی حا .... 

 

 ن اهم یم کنم. رس به رسیش یم ایسکم. 

 

 ن ا  به بانم  سر   ش یم انمازد:  

 

یم خوا،کککککم  ونه بو یم،  اش ازد ککککککککککککککککککککک اسن موق  که توی یه خ

 باهات حر  بزنم... 
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 ز  یم زنم به  شم هایم س یم لر،م: 

 

 ک  لت براد تنگ هم  بو ح

 

یم خنمد، خنم  اد یم گرفت از ،وا  های ،ا   س به همت 

 صا قانه اش... 

من اس را یم هککککککککککککککناخکم، یم  انسکککککککککککککککم هرسقت که  ،ککککککککککککککت به 

  هایش از گر نش س خالکوبی اش یم کشککککککککککککککم یعمی تکاد حر 

 ی ذهجش ا،ت... رسی  رگت  

 

 ن اهم به خالکوبی اش را یم بینم، لبخنم یم زنم. از ان 
سقم 

ی افکا   ا،ت.  ی  هابی که یعمی یا   ت 

 

 پلیک یم زنم س هک نان به گر نش ز  ز   اد. 
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کککککککککککککککککک یا ته بهم گفم   را این  س ،کککه تا گل رس کنار اسن صکککلیب 

 تکو کر دح

 

 جوا  یم  هم:   ی تکان یم  هم س کوتا 

 

 فراموهم مان ...  ک گل

 

ک خو ت یم  سبی که این گل رس به خادر نکا  نژا ک ر ارممی 

ها ز د سه یا ش رس به خادر تو ز د تا هی وقت فراموهت 

 نانم... 

 

 718#پارت

 

سن یم فر،کککککم س هککککالم را تکان یم  هم س  نفسککککم را با فوت بت 

 خو د را یم زنم به آن را  س یم گدیم: 
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  ه قمر گرد هم ... ک 

 

ن خاه هکککککککککککککککم  را کنار ،کککککککککککککککطل زراله ی بزرا یم گذار  س 
ُ
 ارت

 جعبه کو ش خرما را هم از  ،کم یم گت  . 

 

زیا    خاک نا ماننم س بعم از نیم ،کککاشت هکه هکککان َشزد 

ی یم کننککم. مککا رد تصککککککککککککککککیم یم گت   تککا هکرا  من بیککایککم س  رفت 

  نم   یم،  سنفر  حر  بزنیم... 

 

 اش ماهینم یم رسد. یم هود س  یعت    خوهتا  

 

قرار بو  تککا هکککککککککککککککککاد کو   بککه فککامیککل هککای نز یککش بککمهیم س  

قطعککا این تنهککا فرصکککککککککککککککم  بو  کککه یم توانسککککککککککککککککم بککا مککا رد تنهککا 

 باهم... 
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پشککککککککککککککت فرمان نشککککککککککککککسکککککککککککککککم س به لیام  که رسی مدرایلم آمم 

اهکیت نما د. هککککککککککار   ارس را به خوبی یم هکککککککککناخکم با ایناه 

 ر   بو د... حذفش ک

 

 ار بو  که هککککککککککککککککار  اش را حذ  کر د س یا حم   ی ر خنم  

 ککت هککایش را نککمارد امککا هکککه شایس هککایکککان را  ر لککپ تککا  

 ن ه  اهکه اد... 

 

به جای مسککککککت  ،ککککککا   ی خانه ی هککککککیکا، مسککککککت  دو بی تر را 

انکخا  یم کنم تا یش  ی خریم هابی که هکککککیکا ،کککککتی   بو  

 د انجاد بمهم. را از فرسه ا  هکرا  ما ر 

 

 

 رد  ر را بست س  ،ت های باز هم  ی من را که  یم، با ما

 خنم   شم غر  ای رفت س گفت: 
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 ک لو  همی این ممت که نبو دا 

 

 یمی به بیمی اد یم  هم س با تکابی به  ،کککککت هایم جوا  یم 

  هم: 

 

 ک بغل جوابه... ا،کخون  ر   ارد.. 

 

 719#پارت

 

 

با که ه آغوش یم کشککککککککککککککم. به ،ککککککککککککککککم خم یم هککککککککککککککو  س مرا ب

  ،تش به آرایم  کرد را لکیس یم کنم س یم لر،م: 

 

 ک صتی س حوصله تتکلت این ممت  ه قمر با  رفکهح

 یم خنمد: 
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 ...  ک هی ی

 

 مشت آرایم به لهلدیم یم زنم: 

 ک ب ه ی بم.... 

 

س بعم  ،ت هایش با  یم آیم س از رسی هکان ها ، موهایم 

 را نوازش یم کنم: 

 

ی رس تتککک کککککککککککککککککککککککککککککک مر  کککه ل یم کمی لییل... مر  کککه هکککه  ت 

اسممی س به برای پمرت ارزش قائل هککمی.  ر،کککه اسن بهت 

ی ننماخم  سه من  نکی ه که خوهکککککککککتاله از ایناه رسهکککککککککو زمت 

  ی ه هناخککش... 

 

ی  لبخنمد لررنگ تر یم هو  س از اغوهش جما همد تا ماهت 

 را را  بینمازد. 
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یش یم گدیم تفاقات انوش براتا ر،یمن به فرسه ا  از  ار س ا

س اس با حوصله گوش یم  هم س یا حم   ارگا  بازی  ر یم اسر  

 تا بابت انوش  ک  کنم... 

 

 

 لکن ش بو د س  ه خو  بو  که مثل هکککککککککککککککیکا گله نار  که 

 کککککه قکککککمر از هککککککه فکککککاصکککککککککککککککلکککککه گرفکم. مکککککا رد، تنهکککککابی مرا یم 

 هناخت... 

 

اگر پمرد  ر،کککککککیمنکان به خانه ب شکککککککت  از یش ،کککککککاشت کشکککککککیم،

 ا ز ، حا  حا  ها به خانه برنا گشتیم... زنگ ن
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تایه به نر   های تاز  رنگ هم  ی ترا ، مدرایل به  ،ت 

ایسککککککککا   بو . یم  انسککککککککم ،کککککککی ار کشکککککککیمن را از خانوا   اش 

 مخقی کر   ا،ت... 

 

 

 فق  من یم  انسکم که اس گا  ،ی ار یم کشیم... 

 

لکوی نازی مسافرب  رد س یش ماگ بزرا هیکا را به  ،ت  ا

رسی هکککانه هایم انماخکه اد. به اکار هکککیکا س هکککاهان، هکککب 

ی جا یم خوابیمد.   را هکت 

 

 720#پارت

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2232 of 2449 

 ن ا  بی 
هککککایم اس  بم ِقلق  ای بابت بو ن  ارس کر د اما سقم 

ی  انماز  ،ککککا   اش را  یمد، تصکککککیم گرفکم تا امشککککب  ر هکت 

 خانه   کنم... 

 

حککا  پککمر مککا رد  اهکککککککککککککککتنککم از  بو نککم س  هکککه مهکککان هککا رفکککه

پارکینگ خارج یم همنم.  ه قمر امشب هکه ،اکت بو نم 

 س من به این ،اوت مطلم متکاج... 

 

 ک با اسن یارس گر ن  لفکه  یکار کر یح

 

ی یم ریز :  ش پایت 
 نوی ،ی ار را به نر   را یم زنم س خاکست 

 

  تا کککککککککککککککککککککککککککککک هرسز زنگ یم زنه س تهمیمد یم کنه.  م مونم  فق

شککککککککوبی خونه اد باهاد بیا . فار میانه  ارد  رسش می م  ،ککککککککت

 که از زنش ختی نمارد... 
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ته مانم  ی ،کککککککککککککی ار را  ر پاکت ،کککککککککککککیا   ،کککککککککککککتش یم انماز  س 

 ،ی ار قلا ای  ی ر آتش یم زنم س یم لر،م: 

 

ن، یارس گر ن  لفکه  خت    ی ب ت  ک ب ها رس فر،کا د تا یه ختی

ی رد از ،کککککککککککککککککککککرس مکندع خرسج کر  . منکظ ت فرس گکککککا  ختی

 بشه.... 

 

 

جلوتر یم رسد س آرنا هکککایم را رسی لبکککه ی نکککازی نر   هکککا یم 

 گذارد: 

 ک زخکات خو  هم ح

 

  ش به ،ککم یم  رخم س اخم کو   یم لر،م: 

 ک زخمح

 

 لمی تر یم کنم: 
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ککککککککککککککککککککککککک اسن بار که منو گرفکه بو ن، فهکیمد که یش ما  ب شککککککککککت  

 یناه... ال ش اسنا زنمسبی بو ی... س 

 

 ن اهش یم کنم: 

کککککککککککککککککککککککک خو د  یمد که لهلوت  اقو خور   س پشکککککککککت  کرت هم 

 جای لنجه بوکیس بو .... 

 

 721#پارت

 

 

پلکش یم لر . آن هکککککککککککککککمی ککککه  ر مسکککککککککککککککم  مسکککککککککککککککخر  اد بکککا اس 

 خوابیمد، مکوجه هکه زخم ها هم  بو د. 

 

زخم پشت  کرش را نا  انسکم جای   ست س لر  س جو  

 یس بو ... کفهکیمد که جای لنجه بو 
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 لبخنم یم زنم س با ان شت اهار  اش رسی بیمی اد یم کشم: 

 

ح تواد خو   ، خو  م شنا تو چی ی ی ن ست  ی کککککککک زخکاد که  ت 

ح  م  ر

 

 که هکککککککککککککیکا 
ر
به رس به رس ن ا  یم کنم س مکوجه صکککککککککککککمای آهن 

گذاهککککککککککککه ا،کککککککککککت یم هکککککککککککود.  ه قمر این آهنگ را  س،کککککککککککت 

هاهان   اهت. یم  انسکم که  لیل  س،ت  اهکجش معرسی 

 بو ... 

 

یم گفت ان ار هاهان با این آهنگ یم خوا،ت با من حر   

 بزنم... 
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 د را یم  رخانم س از سرای  ،ککککککککککککککککت  ارس به آن  س ن ا  یم 

کنم. نکککازان رسی پکککای هکککککککککککککککککاهکککان خوابش بر   بو  س هکککککککککککککککیککککا 

 هکانطوری خشش س ،یخ نشسکه ا،ت تا سا نمهم... 

 

بو . با ایناه ،ککککککمی  لبخنمد از بابت رفکارهای بامز  ی هکککککککیکا 

مامابی مکاهر ا،ککککککککککککککککت سه 
ازش گکذهککککککککککککککککه ا،ککککککککککککککککت س یکش  کت 

رفکارهایش ل ش هکککککککاهان  قیقا مثل هکان زمان ها بو  که با 

سن یم رفکیم...   هم بت 

 

ح  ک  یکار کنم بی خیا  این پ   ب ر

 

  د را به ،کتش یم  رخانم: 

 

ح
ر
 ک پ  ح فرها س می 
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م رفکه ا،کککککککککککککککت،  ره پ  پ ن اهم یم کنم س اخم هابی که 

 یم لر،م: 

 

ی ا ن فرها ... یم تر،کککککککم نسکککککککبتش با تو تغیت   ککککککککککککککککککککککک اسایل امت 

 کنه... 
ر
 بزرب

 

 هانه ای با  یم انمازد: 

 

 ک قابلیتش رس نمار ... 

 

 ماگ را به  ،ت  ی رد یم  هم: 

 

ی مهم رس نمار ...   ک اسن یه  ت 

 

 722#پارت
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   که ی با  لبا،ش را باز یم کنم س یم لر،م: 

 وح ی ک

 

ره به ،کت  پ ،ینه اد یم زنم:   با که  ،کم  نم کی

 ک قلبم رس... 

 

ش  ،ی ار را به  ،ت  ی رش یم  هم تا  س  نا ر از خاکست 

به صکککککککککککککککورتم برخور  نانم.  ر ،کککککککککککککککاوت ن اهم یم کنم؛ حم  

د.   اش نا گت 
  شم هایم را از ز  ز ن دو بی

 

 هک شکککه که نبایم حر  یم ز یم، خییل سقت بو  که خطوط

 تت   ی  شم هایش را یم فهکیمد... 
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ایناه  ه قمر از حرسی که ز   اد، خوهکککککککککککش آمم  ا،کککککککککککت... 

 ایناه من  ارد غل  ا اسی یم کنم... 

 

هک نککان ن ککاهم یم کنککم س ان ککار هی اککمامکککان قصککککککککککککککککم کوتککا  

 ار از  هانش، آممن نماریم تا ایناه با خارج کر ن  س  ،کککککککککککککککی

 بو،ه ای از لب هایم یم گت  : 

 

  این ،ی ار کوفم  رس... ک یم 
 
ین کنه، گ  تونه هت 

 

به نیم رخش ن ا  یم کنم. تکاد شضککککککککککککک ت صکککککککککککککورتم تکان یم 

خور  تا خ  لبخنم را نشککککککککککککککککان بمهنم. یش لبخنم ساقیع اما 

د.   جلوی خو د را یم گت 

 

ه ا،ککککت، موهایش به خادر  س ر که نیم ،ککککاشت ل ش گرفک

 که یم آم
ر
م مرا مجبور رسی صککککککورتش ریخکه بو  س با   کرن 

ی موهککای اس باشکککککککککککککککم س  یم کر  تککا هکرا  هر سزش  ،کککککککککککککککم  بت 

 ب دیم  کت  ناراحت باش... 
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 ،کککککککککککککککککت هککایم را متکم تر  سر  مککاگ یم لی م تککا خو د را از 

 هر اری من  کنم. 

 

 بمهم... نا توانسکم  اری که  لم یم خواهم را انجاد 

 

ی فرار از هک ه اس، ز  ز   ا،ککککککککککککککککت به نیم ر  من س من  ر حت 

، لب هایم را به هم یم مالم...  ی   ت 

 

بریم گر د س  کرد را بککه نر   هککا تایککه یم  هم س بککه آن  س ککه 

 رسی مبل  سنفر  نشسکه انم، ن ا  یم کنم. 

 

 723#پارت
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هککککاهان نازان را بر   ا،ککککت س حا  رسی  ،کککککه مبل نشککککسکککککه 

س مکوجه غرغرهای هکککککککککککیکا یم هکککککککککککود که تاکییم  ار ؛  ا،کککککککککککت

ی خر  گنم  ای مثل تو ن ستا  ،که مبل جای ن  شست 

 

لبخنمد لررنگ تر یم هکککککککککککککککو  سقم  که هکککککککککککککککاهان رسی موهای 

 هیکا یم بو،م س  هان هیکا خو  به خو  بسکه یم هو ... 

 

هککاهان هنوز اس را  س،ککت  اهککت... با تکاد اتفاقاب  که افکا  

بمی هابی که پمراد  ر حم هکککککاهان کر  با تکاد اذیت با تکاد 

 کا هم... هابی از جانب هی

 

مککاگ را نز یککش لککب هککایم یم برد س   یم  رخککانم تککا بککه  کارس 

 ن ا  کنم. 

 

 این هکه ،اکت مانمن از اس شجیب بو ... 
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 ،کککت هایش را  رهم لی انم  بو  س شضکککله های بازسهایش 

،ککککککککککفیم رن ش تشکککککککککخیص را حم  یم توانسککککککککککم از میاِن لبا  

 بمهم... 

 

ن بازسان را  اهککت  غرتر از هک شککه هککم  بو  سه هنوز هکا

 که مماد گازهان یم گرفکم... 

 

کککککککککککککککککککککککککک ن اهم یم کمی که چی بشکککککککککککهح جلوی خو ت رس گرفم  تا 

 حفظ غرسر کمی لییلح

 

لوزخنم یم زنم س اس ن اهم یم کنم.  شککککم هایش زیبا بو نم س 

معقو نه ای یم کر . هنوز موهایش مرا مجبور به    ار غت 

 

 رهم یم رس  س اس یش قمد که نز یات  یم هکککککککککککککککو ، اخم هایم 

 لکوبی کککه  سر خو د لی یککم  اد را یم کشککککککککککککککککم تککا 
بککه ،کککککککککککککککخم 

 نز یات  هود. 
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 ،کککککککککککککککککت هککایش را از زیر لکو، ِگر   کرد لی یککم  یم هکککککککککککککککو  س 

 صمای حر  اد را  ر یم آسر : 

 

 ک یه  ار نان جک  کنم برد... 

 

ب شقب یم بر  س به گوهککککککه ترین قسکککککککت نر   ها یم مرا شق

 ر،انم. 

 

   کن برس... ک با من جک

 

 724#پارت

 

 شکککم غر  ای یم رسد س اس ماگ را از  ،ککککم گرفکه س رسی لبه 

 ی لنجر  ی کو ش منک  به پذیرابی یم گذار . 
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 ک  س،ت  ارد اینطوری باهات حر  بزنم... 

 

بیمی اس از میکککان موهکککای اخم هکککایم ب شکککککککککککککککت   رهم یم رس  س 

 کوتا  هم  اد به پشت گوهم یم ر،م. 

 

قلام یم  ا  س  ،کککککککککککککت های بی حرکت مانم  نفیس هایش قل 

 اد را مجبور به تکان خور ن یم کر ... 

 

 " نه م شه  س،تت نماهت

 نه م شه تتکلت کر "

 

 

  د را با  یم آسرد س ن اهش را هکار یم کنم. 

 

 خییلک خسکه همد  ارس... خسکه اد 
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 با ان شکانش ،کون فقرات  کرد را لکیس کر : 

 

 غکت به ا،کخونم... ک خسک یات به جونم... 

 

 "به هو ،کار ، من  ا،کون هم برات

 بیا  ل جونم برات"

 

 لبخنم خسکه ای یم زنم: 

 

 ک شکر بو نکون کوتا  بو  اما هی وقت پشیکون نبو د... 

 

اهکککککککار  اش ی  از  ،کککککککت هایش را با  یم آسر  س با ان شکککککککت 

 هقیقه هایم را لکیس یم کنم: 
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 بخشیمیا  ک قب  مهررونت  بو ی، زس  منو یم

 

 725#پارت

 

 

  ،کم را رسی  ،م  که رسی گونه اد ا،ت، قرار یم  هم: 

 

ا قب   کککککککککککککککککک قب  شاهککقم بو ی  ارس.. قب  خییل  س،کککم  اهککم 

، قب  خو ت رس یم کشکککم  تا ل ش  مهکوبی مجر ی نا رفم 

، قب   ه قمر خو  منو یم بو،یمیا من   با ر

 

ا زیر گر نش یم خو د را جلوتر یم کشککککککککککککم س تیغه ی بیمی اد ر 

 کشم س بوی  کرنگ تجش را نفیس یم کشم. 

 

 من س اس کجا بو یمح

  ه  ار یم کر یمح
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  لکنگ هم یم همیمح

 " هی   نا فهکه منو مثل یه رازد

، هکل جناز  د " ی  این منه بی تو رس ببت 

 

 

 یم خواد ازت  سر باهم سه متکم  سبیمی به قلبم... ک 

 

 س ا امه یم  هم:   ،کم را رسی ،ینه اد یم گذارد

 

 به مهرد ق توی هککککنا،ککککنامه اد    
ر
ی ،ککککا ب کککککککککککککککککککک من به هکت 

 ن سکم پ ... 

 

  انه اش را رسی موهایم یم گذار : 
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یت نا  ی کککککککککککککککککککک فار یم کر د خییل ،کککککا   باهکککککه. گفکم تو که  ت 

که من نباهککککککککم خییل راحت تری... گفکم تکاد هککککککککه، گفکم تو  

 ل کر ی... این  نم،ا  اخت  خییل راحت، نبو نم رس تتک

 

قطر  اس  اهکککککش از میان لب هایم یم گذر  س  ه قمر ،کککککا   

 ... ی  به نظر یم ر،یم هکه  ت 

 

 ک ما هی وقت به هم بم نار یم... 

 

لب هایم را به کنار  ی تکوهایش یم ر،ککککانم س به آرایم بو،ککککه 

 ای به گر نش یم زنم. 

 

 

من یم  انسککککککککککککککککم کککه بککه یککش  ی ر هیچ سقککت بککم نار یم امککا 

  ی ر را کنار گذاهتیم... ،ا   یش 
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 726#پارت

 

 

 

 ،ککت هایش پشککت گر نم ر،ککیم س مرا شقب کشککیم، نیا از 

ی افکا  س لب های اس نز  یش گونه هایم تکان قسکککت لکو پایت 

 خور : 

 

 ...  ک  لم نا خوا   سرار  جزب  از رسیاهاد ب ر

 

توج  به حرفش نا کنم س بی خیا  تکاد منطم های مغزد 

 یش یم رسد. به  اش لب ها

 

ی بو  سه من این بکککار نکککه  سع کننکککم  هککککه  ت  اس هک شکککککککککککککککککه  ر

 مست بو د س نه خوا  بو د... 
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کککه  نککگ یم ز د را   فککه مرابککه  یوار یم  سکککککککککککککککبککانککم س لکوبی  

کناری لرت یم کنم س  ،کککککت هایش به ،ککککککت ران پاهایم یم 

 آیم س مجبور یم کنم تا خو د را با تر باشم. 

 

بو،ککککککم س با  شککککککم هابی که باز ا،ککککککت یم  لب زیرینم را نرد یم

 لر،م: 

 

ا   ک پشیکون م  ر

 

ابرسهایم را با هکککککککککککککککیطنت با  یم انمازد س  ،کککککککککککککککت هایم را  س 

 گذارد س بو،کککککککککه ی کوتا  به لب هایش در  صکککککککککورتش یم

 یم زنم. انقمر کوتا  که حم  اس نا ر،م تا منو گت  بنماز . 

 

 

ر یم کنم ککه یم خنککمد س قفککل پککاهککایم را  سر  کرش یم حکم ت

 غر یم زنم: 
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 ک لبات مز  ی ،ی ارمو گرفکه... 

 

یم خواهم به حر  بیایم که  هان باز هکککککککککککم  اد را با  شکککککککککککم 

 های بسکه اش یم بو،م. 

 

ی زرانم میان لب هایش ا،کککککککککککککککت که با   ر کشککککککککککککککش گت  انماخت 

 ،ککککککت ازا د لهلدیش را نرد لکیس یم کنم سه اس با خشککککککونت 

 بکککه لبکککا   ر تنم یم زنکککم س 
ر
لکککب هکککایش را از لکککب هکککایم   ن 

 فاصله یم  هم: 

 

اخهح هککککصککککت  یه ،ککککت...  ،کککککم به ککککککککککککککککککک این  یه لوهککککیمی 

 بمنت نا ر،ه... 
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 پ  پ ن اهش یم کنم س اس با خر  موفم یم هکککککککککککککککو  س از 

زیر لبا  بافکمی اد، هککککککککککم را لکیس کنم. ان شکککککککت هکککککککسکککککککت 

  ،ت ازا ش را رسی لبم یم کشم: 

 

 ک فکنه گر همی جمیما... 

 

 727#پارت

 

 

سن یم آسرد س زران  رازی یم کنم که بمجج سانه یم زرانم را بت 

ی  خنم  س با  نمان هایش زرانم را متکم یم گت   س هکان حت 

 لب هایم را یم بو،م. 

 

 شکککککککککککککککم هایم را یم بنمد س بمن گر گرفکه اد را به بمن اس یم 

  سبانم. 
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یم توانسککککم تغیت   مای بمن اس را هم مکوجه هکککود اما اصککک  

ی که اس یم خواهم  ی موقعیت منا،کککککککککککککمی برای ر،کککککککککککککیمن به  ت 

این مرا مجبور به ن شککخنمهابی یم کر  که از  شککم اس نبو  س 

  سر نا مانم. 

 

 

ی کنار یش  ی ر نشککسککتیم، هنوز ی  از  ،ککت  سقم  رسی زمت 

هایش  سر  کرد قرار  اهککت س   که های لبا  اس تا آخر باز 

 بو نم... 

 

 اهکککککککککککککککت س تکاد موهای من به هم  لکوی رسی پاهایکان قرار 

 ریخکه بو ... 

 

 د را به ،ککککککککککککککککتش یم  رخانم س پاهایم را  ر با  یم آسرد س 

 رسی پاهای اس یم گذارد. 
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 ،کککککککککککککککت هایم از میان   که های بازش رسی ر  بخیه هایش 

ی یم آسر :   یم گذارد که  ش را پایت 

 

 ک  ر  نمار ... 

 

نککه اش یم ن ککا  بککه خ  س خش هککای  کرنککگ نز یککش ،کککککککککککککککی

 انمازد: 

 

 .. ک بایم یم رفم  ل ش پل یس. 

 

  ،م  که رس بخیه هایش ا،ت را یم بو،م: 

 

ککککککککک هزار بار رفکم س هر هزار بار بعمش جوری ککش خور د که 

د...   مجبور یم همد هکه حرفاد رس پیس ب ت 
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پلکککک  یم زنم س هکککککان لتظککککه از کنککککار سرس ی ترا  مکوجککککه 

سمککان س اخم هککای هکککککککککککککککیکککا یم هکککککککککککککککود کککه ز  ز   بو  بککه هر 

 ...  رهکش مرا به خنم  یم انماخت

 

  ،ت به ،ینه هم س به قا   ر تایه  ا : 

 

 ک خوش یم گذر  اینجاح

 

 728#پارت

 

 

ن ککاهم بککا ابرسبی کککه بککا  رفکککه بککه گر نش یم افکککم کککه ،کککککککککککککککیع 

  اهت میان موهایش مخقی کنم. 

 

ان شکککککککککککت اهکککککککککککار  اش را با  اسر  س جوری که خو ش مکوجه 

 خنم ز د: هو ، لوز 
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 ک اقا ، ه  ه سحشیه... 

 

پایش را گم یم کنم س یم خواهم برس  که پایش به  ،کککککککککککککککت س 

 سرس ی گت  کر  س تلو تلوبی خور ... 
ی  لبه ی پایت 

 

ن ا  به  اغذ ،کککککفیم  ر  ،ککککککم یم انمازد. یش شایس هکککککش 

 ر  هار گوهککککککککککککه شایس قرار  اهککککککککککککت س تکاد باسرهای من به 

د؛ انوش بککا هککککاری ی  از قهقهرا رفکککه بو  سقم  کککه فهکیککم

 ها فیلم ها را گرفکه ا،ت...  س،کانش از  خت  

 

  نم برا کو ش من نه هم  را با  یم  هم س یم لر،م: 

 

 ک یعمی این هککارش رس انماخکه  سرح
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ش با  ،کککککت هابی که  ر ،کککککینه جک  هکککککم  
ی فرها  تایه به مت 

 ا،ت، ن اهم یم کنم. 

 

کتش امم  بو د؛ حا لت تهاجا ای  اهت از صبح که به  ر

 که  ری نا کر د.. 

 

نا  سنم انماخکه  سر یا این یارس گر ن گرفکه هکه جرد کککککککککککککککککککککککککک 

 های انوش رس... 

 

ی میکککان مبکککل هکککا را  سر یم زنم س بکککا مکککاژیکککش قرمزی ککککه  ر  مت 

 س متل هابی که مسککافرت رفکه 
ر
 ،ککت  ارد،  سر  متل زنمب

 ا،ت خ  یم کشم. 

 

ی فرها  اینجارس... من قب   لرسنم  ی انوش رس بخادر ککککککککککککککک ببت 

اث خونم  بو د.  قیم خونه ش قبل رفکجش به اسن ارث  مت 

ی مسکککککککککککککککککافرت هککای  خککارج کشکککککککککککککککور هکینجککا بو   س حم  هکت 
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خارجه رس رفکه... بنظرت این  ارا رس خارج کشککککککککور هم انجاد 

 یم  ا  ح

 

هانه ای با  یم انماز  س خو  اری که پشت گوهش گذاهکه 

ی یم آس  ی که برگه ها  ،کککککککککت من ا،کککککککککت را  پایت  ر  س هکان حت 

 ت،  سر فامییل  پ  خ  یم کشم: ا،

 

ککککککککککککککککککککک این فامیل ش اهککککککنا،ککککککت.. حیس یم کنم یه جا فامیل شککککککو 

 هجیمد یا  یمد... قطعا بهش برخور د که براد اهنا ،ت... 

 

 729#پارت

 

 

از هکان خظ که کشیم  ا،ت یش فلش به ،کِت جابی که 

 مه یم  هم: ل ست تکا  ها ا،ت، یم زنم س ا ا
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ککککککک با   هار،ککککککککاله توی  ... این پ ک ی ککککککککککککککککککککککک تاریککککخ تکا  ها رس ببت 

 زنمانه... تا قبل اسن مماد تلفمی با انوش  ر ارتباط بو  . 

 

ان کککار حم  هم  ی کککه رس زیکککا  نا  یکککمن... ب شکککککککککککککککت  از  یککککا س 

مو د ا،کککککککککککفا   یم کر ن؛ قبن های تلفن س ،ککککککککککیم  ارتشککککککککککو 

نت زیا ی مض  یم    کر  ...  ش کر د؛ اینت 

 

 سبی با  یم انمازد: ابر 

 

نم  یم کر نح سایسا...   ک یعمی  اراهونو اینت 

 

  شم هایم را ریز یم کنم: 

 

ککککک،ککککککتح  ،ککککککت خو  انوش  ککککککککککککککککککککک یعمی فیلم ها  ،ککککککت این پ ک

 ن ست س یه رابطه  اری  ر،ت کر   بو ح
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ره به  اغذ  ر  ،کم یم زنم:   با پشت ماژیش  نم کی

 

  کر  حک با فیلم قررابی ها  یکار یم

 

 ش را  ر هوا یم  رخانم:  ،ت

 

کک   کککککککککککککککککک نا  سنم... قطعا  ار  ر،کککم  نا کر   که ا ن این پ ک

 زنمانها 

 

ش یم رس  س رسی صنمه یم نشینم. رس به رسی  ی به ،کت مت 

ی یم گذارد س یم لر،م:  ی یم ایسکم س  اغذ را رسی مت   مت 

 

 ک امکان  یمن این پ   هستح

 

ی  ر حاه که ،کککککککیع  ار  از کشککککککک ش  ت  ی سن بیاسر ، وی  مت  ی بت 

 هانه ای با  یم انماز : 
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 ک س  را فار یم کمی اگه امکانش باهه؛ یم ذارد بری ببین شح

 

 730#پارت

 

 

 

 اخم هایم  رهم یم رس  س تقریبا با لتن بمی یم گدیم: 

 

کککککککککککککککک این لرسنم  رس به زسر باز ن هش  اهم  که چی بشه پیسح 

 حقرار  بهم  کش کمی یا مان  من ب ر 

 

ن ا  به صککککککککککککککورت اراد س بی حالتش یم انمازد.  شککککککککککککککم های 

ی خا  را نشان نا  ا .   خکار معکوه اش هیچ  ت 
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ی قرار یم گت  ، ن ا  شصککککککیان  جعبه کو ش د بی که رسی مت 

ز   اد رسی جعبه قرار یم گت  . رران نقر  ای رسی جعبه قرار 

  اری های زیبابی ادرا  آن به  شکککککککککککککککم یم 
ی  اهککککککککککککککککت س ن ت 

 ور . خ

 

ابرسهایم با  یم رس  س اسن  ،ککککت رسی  ر  جعبه یم گذار  

س با مام  که هکرا  با ن ا  کر ن به من  ار ،  ر جعبه را باز 

 یم کنم. 

 

ی میان جعبه به گر نبنم ظریقی یم  ن اهم از فضکککککککککککککککای مخکلت 

 افکم که پ ک جالمی  اهت. 

 

  د را با تر گرفکم س به  شم های اس ن ا  کر د: 

 حک خب

 

 ن شت اهار  اش را رسی پ ک یم کشم. ا
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پ ک ظریقی که تشکککککککککککککککایل هکککککککککککککککم  از ترازسهای شمالت بو .. 

ی  هی وقککککت بککککه فار خو د نر،کککککککککککککککیککککم کککککه برای خو د هک ت 

 گر نبنمی بخرد... 

 

ی  لیل  ا سیش بو ،  پلیک ز د س با اخم هابی که بابت نما،ککککککت 

 لر،یمد: 

 

 ک  را فرها ح

 

سن یم   م: فر،کنفسش را با فوت بت 

 

ک تولمت توی شیم  س منم مکان به خادر مسافرت نز یات 

 نباهم. زس تر  ا ست رس گرفکم... 
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 ،ککککککم را رسی  ر  جعبه گذاهککککککم س به آرایم آن را بسککککککم س 

 گفکم: 

 

کککککککککککککککککککک مکنون سه فار یم کنم خییل بار بهت گفکم که یم خواد 

 رابطکون  اری باهه... 

 

 731#پارت

 

 

ی یم انماز  س بمنش را  ا،کککککککت پابی که رسی هم انماخکه را پایت 

ی جلو یم کشکککککککککککککم. آنقمر جلو یم آیم که تقریبا نز یش  رسی مت 

 به من هم... 

 

 

 ک قضیه  یهح
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 پل  یم زنم. 

 

من یککش قوه بککه اس  ا   بو دح گفکککه بو د  ی ر  ککارس را نا 

 بو،م س نا گذارد مرا ببو،مح  را یا د رفکه بو ح

 

یح  ک  ه قضیه ای اقای امت 

 

 م.. صمایم س حم  درز صتبکم را یم فهکیم. لتن

 

 من  اهکم از اس فاصله یم گرفکم... 

 

من یم خوا،ککککککککککککککککم از اس  سر باهکککککککککککککککم، اس با تکاد تجرره هایش 

 خو  یم توانست مرا راد کنم س  ،ت مرا  ر حنا ب ذار ... 

 

از جا بلنم یم هکککککو  س نفیس خفه هکککککم  ی من با صکککککمای بلنم 

 رها یم هو . 
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یم گذار  س حالت شصکککککککککککککککمی ای آن را  ر  رسی جعبه ،کککککککککککککککت 

 کشوی باز مانم ، تقریبا لرت یم کنم... 

 

یا تکککا ا ن  نکککمبکککار  کککککککککککککککککککککککککککککک لییل پلککککت یم لر ، ن کککا  ازد یم گت 

خوا،کم نز یات سایسم س یا کنارت رسی مبل بشینم، جات 

 رس شوض کر یا 

 

ی  ی را بریم  ارد س لولککه یم کنم تککا شزد رفت   ککاغککذهککای رسی مت 

 سی نماهتیم... کنم.  ی ر حر

 

کیفم را بریم  ارد س خم یم هکککککککککککککککود تکا لوهککککککککککککککککه هکابی ککه برای 

 لرسنم  های جمیم بو  را بر ارد که ن شت   ی ری ز ا 

 

کککککککک خوهتاهح من تو رس هایم زیا  نشنا،م س خییل خو  یم 

 فهککتا 
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زرانم را با حر   رسن  هانم یم  رخانم س بنم کیفم را رسی 

 .  سهم یم انمازد

 

ر یم رسد که مکوجه قمد های اس هم یم هکککککککککککود. به ،کککککککککککککت  

نز یش  ر که یم هود،  ،ت رسی  ر یم گذار  س نا گذار  

 تا  ر باز هو ... 

 

 732#پارت

 

 

 

 یم  رخم  ام  مکا  با صورتش یم لر،م: 

 

 ک توی خیا ب  فرها ح 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2268 of 2449 

  ،تش با   د مشت یم هو : 

 

ح ی رد زنگ ش هفکه ،ت  اککککک  ه مرگکهح  را ازد فرار یم کمی

یم زنم می م یم خواد ببینکت، هررار یه جوری بهونه اسر ی 

س اخرهکککککککککککککککم اگر بککه خککادر لرسنککم  ی انوش نبو ، این ادرا  

 لیما نا هما 

 

 شکککککککککککککککم هایم برای  نملتظه یم بنمد،  لم نا خوا،کککککککککککککککت 

 حر  زننم  ای بزنم، اس به من خییل  کش کر   بو ... 

 

نا توانسککککککککککککککککم خییل لطه هکککککا  ر حقم یم کر  س من حم  

ان کنم...   جتی

 

ی فرها  که من  سرار  س  سن از خیا ت... بیا خو  ببت  کک بیا بت 

قه ای بهت  نمبار  ی ه هم یم تونم بهت ب م که هیچ ش 

 نمارد... اینقمر اس اع رس براد ،خت نان... 
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ی یم آیم س رسی هکککانه   ،کککم  که مشکککت هکککم  ا،کککت حا  پایت 

ت یم هو  س  ر یش حرکت اد قرار یم گت  .  شم هایم  ره

ی  منکظرانه دوری خو د را کنار یم کشککککککم که  ،ککککککتش پایت  غت 

 یم افکم... 

 

 

اد یم افکم که  به  شکککککککککککککککم هایم که ز  یم زنم، ان ار  سهزاری

 بم ،وب  ای  ا   ادا 

 

من، فق  نا خواهم اس نز یکم باهکککککککککککم، نا خواهم ممیون 

 احسا،ش هود... 

 ک یه اتفاس  افکا  ا 
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د س مسککککککقیم ن اهش یم کنم.  شکککککم هایش  د را با    یم گت 

را ریز کر   ا،ککککت س با  قت ن اهم یم کنم، دوری که  لم یم 

ی را رسی  ایر  بر   یزد... خواهم هکه  ت 

 

ا   هانم را قورت یم  هم س ،کیع یم کنم تا فاصله صورت 

هایکان را ب شت  کنم؛ اما اس  ام  به من مسل  هم  ا،ت س 

 هکم... هیچ را  فراری نما

 

 لمی تر یم کنم س اراد یم لر،م: 

 

 ک ب تکود یم کمی این رفکارهای پ ای ب ست ،اله رسح

 

 733#پارت
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لبخنمی که لررنگ تر یم هککککککو  را به ابرسهایش با  یم رس  س 

 رسیم یم زنم: 

 

 ک حر  های جمیم یم هنود لییل... 

 

ی یم رفت را میان  ،کککککککککککککم مشککککککککککککت یم  بنم کیفم که رس به پایت 

 کنم: 

 

 خصو  منح 
ر
 ک  نبا  چی هسم  توی زنمب

 

 هان باز یم کنم تا جوا  بمهم که تقه ای به  ر یم خور  س 

صککککککککککککمای شادفه را سا ککککککککککککح یم هککککککککککککنود که از فرها  اجاز  یم 

 خواهم تا به  اخل اتاق بیایم. 
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نفسکککککککککککککککم را بککا فوت رهککا یم کنم  س خککما را هکککککککککککککککار یم کنم کککه 

هککککککککار کر نم  ساد  نمابی  شادفه   ر،ککککککککیم  ا،ککککککککت اما این

ق را تا نیکه باز یم کنم س به شادفه نمار   ون فرها   ر اتا

 یم گدیم: 

 

 ک صمات یم زنم، هنوز حرفاد با لییل تکود نشم ... 

 

ی لتظککککه یم فهکم کککککه خککککما بککککا من  ی جککککا،  قیقککککا هکت  س هکت 

 هکرا  ن ست س بایم  ام  جوا  پیس بمدا بایم کوتا  بیایمح 

 

 گنم ز دح بایم ب دیم  

 

  قیقا  ه حرسی  اردح 
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یم یم بنککم  س سای از شککادفککه کککه فار هککای نککاجور  ر را بککه ارا

کنم...  س،کککککککککککککککت نمارد،دوری ن اهم کنم که هکه  اراموزها 

 بفهکنما 

 

 خصوص ت ن سکم، یم خواد بمسنم  رصم 
ر
ککک من  نبا  زنمب

باخت من توی این گرسک ککککککککککککر که هککککککککککککوهرت را  انماخکه  ه 

 قمر ح 

 

 لییل  توانسکم این فشاری که سار  یم هم را تتکل کنم.  نا

 نا  یمد تا برای اس تو ی  بمهم... 

 

  لییل حم  نا  یمد که ب دیم گرسک ر ای  ر  ار نبو ا  

 

بنکککم بلنکککم کیفم را از رسی  د ر  یم کنم س رسی هکککککککککککککککککانکککه ی 

  ی رد یم انمازد س اس هک نان ن اهم یم کنم. 
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 734#پارت

 

  

س حوصله ای ،ت.... ا د، با   صتی

 

ی یم انمازد س  ،کککککککککککککککت   ،کککککککککککککککم  که با ی  د قرار  ار  را پایت 

 ی رش کککه نز یککش لهلدیم بککه  ر تایککه خور   را هم جککما یم 

 کنم س با فشار ارایم اس را شقب یم فر،کم... 

 

یم س پکککای اس بکککه مبکککل  انقکککمر شقکککب ککککه از  ر فکککاصکککککککککککککککلکککه یم گت 

 برخور  یم کنم. 

 

ر مچ  ،کتش ازا  یم کنم س با حوصله به را از  س  ،کت هایم 

 حر  یم آیم: 

 

ی...   ک اقای امت 
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 ،کککککت هایش  ر ،کککککینه اش جک  یم کنم س به تایه گا  مبل، 

 تایه یم زنم: 

 ک یم هنود... 

 

  ،ت هایم را  ر جیبم یم گذارد: 

 

ککککککککککککککککککککککک فاصککککککککله ات را با من حفظ کن، قلبت رس از من  سر کن، 

 ن ار سجو  نماردا زنمگیت رس جوری  ر،ت کن که ا

 

  هان باز یم کنم تا به حر  بیایم که  ،کم را با  یم برد: 

 

کککککککککککککککک صتی کن... مکا،فم... خییل مکا،فم که نا تونم مراقب 

 قلبت س احسا،ات باهم... 
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یککککش نفیس شکیم بککککاز یم کنم.  شقککککب گر  یم کنم س  ر را بککککا 

 ن اهم را حم  به  ارکنان س  اراموزها نا  هم. 

 

نا خواهم بککه اینجککا بیککایم....  ی ر نا خواهم گت  اس  ی ر 

 بیوفکم...  ی ر این فاصله بایم هبیه جا   ی دو بی هو ا 

 

 

 

 735#پارت

 

  

 اش پاری کر د س با ن ا  به  رهای 
ر
ی را جای هک ش  ماهت 

 قفل هم  به ،کت خانه یم رسد. 

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2277 of 2449 

 اهککنابی یم هککود. 
ی جلوی  ر خانه که یم ر،ککم، مکوجه ماهککت 

 ر  کا  تعجب  ارس را یم بینم که پشت فرمان خوابش بر   

 ا،ت... 

 

 

کیه لککککپ تککککا  را کنککککار  ر یم گککککذارد س رسی لبککککه ی جککککمس  

 کم. جوی یم ایس

 

ت بهار  سرز ر    ،کککککت هایش را ،کککککینه جک  کر   س ،ککککک و ر

 ای رسی تجش انماخکه بو ... 

 

لبخنککککمی یم زنم س هک نککککان بککککه اس  شکککککککککککککککم  سخکککککه اد. نا 

،ککککت  ی ر صکککورتش را بینم. دبم شا ت هک شکککه  توانسککککم

 اش کج  خوابیم  ا،ت... 
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ی یم زنم اما تکابی نا خور .  تقه ای به هککککککککککک شکککککککککککه ای ماهکککککککککککت 

ز رسی تککا،کککککککککککککککه تکککان یم  هم س ایجبککار لرصککککککککککککککککما تر بککه  ی ا

هککککککککککککککک شککککککککککککککککه یم کدرم کککه ان ککار تککاز  یم فهکککم کککه خوابش بر   

 ا،ت... 

 

 

ی  ر م ی را باز یم کنم س خکیاز  ای یم کشکککککککم س هکان حت  اهکککککککت 

 یم لر،م: 

 

 ک تاز  اسممیح 

 

ن اهم از صککککککورتش یش لتظه جما نا هککککککو  س با تعجب یم 

 لر،م: 

 ک چی هم   ارسح 
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ی لیا   یم هککککو . شقب یم رسد   ی تکان یم  هم س از ماهککککت 

 س جمس  را ر  یم کنم. 

 

ی یم  رخم س  ی را یم بنم  س به ،ککککت هککک شکککه ماهکککت   ر ماهکککت 

 به زخم یم انماز  س یم لر،م:  ن ا  گذرابی 

 

کککککککککککک یم  سنم یم خوای بم قلق  کمی سه م شه من  نم،اشت 

از  س،ککککککککککککککککککاد بیککا  بککه این زخم کوفم  خونککه تو بخوابم تککا ی  

 ن ا  بنماز ح 

 

 

 

د.  ،ککککککم را  یم خواهم از کنارد ب ذر  که مچ  ،ککککککم را یم گت 

  با  یم برد س ان شکانم را نز یش زخکش ن ه یم  ارد: 

 

 ک  یکار کر ی  ارسح
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 736#پارت

  

مدرایل س ،کککککککککککککککوئی ش را  رسن جیب هکککککککککککککککلوار سرز ر اش یم 

ز یکککش  کرد قرار  ار  بکککه ارایم گکککذار  س بکککا که  ،کککککککککککککککم  ککککه ن

 لهلدیم را لکیس یم کنم: 

 

ی ن ست....  ی  ک  ت 

 

 

 اخم هایم  رهم یم رس  س کیفم را یم گت   تا  لیم را لیما کنم. 

 

یم انمازد، خون ریزی تا پشککت گوهککش  ن ا  به امکما  زخم

 ا امه  اهت. 
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یم خواهم سار  خانه هکککککککککو  که  ،ککککککککککم را جلوی قا   ر ن ه 

 د: یم  ار 

 

 

 ک بریم بیکار،کان... 

 

 شککککککم هایش را  ر  ا،ککککککه یم  رخانم س با فشککککککاری به لهلدیم 

 مرا به  اخل خانه هو  یم  هم. 

 

  س به جورا  هایش گوله کر   گوهککککککه ی جاکف ککککککر یم انماز 

سع به غرغر یم کنم:   ،کت مبل ،ه نفر  یم رس  که  ر

 

 ک  ارس گوهت رس بشور  اقل... 

 

شقب گر  یم کنم س  اخل ایینه قمی جاکف کککر به ،ککککخم  به 

 پشت گوهش ن ا  یم کنم: 
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 ک شه... نا  سنسکم اینقمر خون اسمم ... 

 

حکاد یم رس ، پشکککککت  ش  رحاه که مانکو  سقم  به ،ککککککت

 م را کناری انماخکه اد، سار  حکاد یم هود... س هال

 

 

 بر یم گر   سرا تعجب ن اهم یم کنم: 

 ک  را  نبا  من میایح 

 

 

 رس به رسیش یم ایسکم: 

 

ککککککککککککککککککککککککککک یه  م بکا ین بزنمح تو که  اری لا میامی تا اسن رفیقت 

 بیا  حماقل بکا ین بزنم... 
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 737ت#پار 

  

 یم کشکککککککککککم س به ،ککککککککککککت هکککککککککککت  حکاد یم رس  
س از حالت  هوسی

ی بیایم...  ی خارجش یم کنم تا ا  از پایت 
  سش گرفت 

 

 

،ککککککککککککککککت  مپابی های گوهکککککککککککککککه حکاد یم رسد تا برای اس که پا 

 برهنه ا،ت بیاسرد... 

 

خم یم هکککو  س هکککلوارش را تا زانو با  یم زنم س  مپابی ها را از 

  ،کم یم گت  . 

 

 

سن یم جعبه  کش های اسلیه را از میان انبو  هککککککککککککککککامپوها بت  

 اسرد س  سرار  به ،کت اس بریم گر د. 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2284 of 2449 

 

یم خواهم  ش را زیر ا  بتی  که لبا،ش را متکم یم کشم، 

ار  ی  له اش به جوری که تعا لش را از  ،ککککککت یم  هم س کن

 لبه ی هت  برخور  یم کنم. 

 

 هیمی یم کشم س اس آ  کنان شقب شقب یم آیم: 

 

 ک لییل  که اخهح 

 

 هم:  یمی به بیمی اد یم  

 

 ک  اهم  زخکت رس خ یس یم کر ی اخه... 

 

اس را هکرا  خو د به ،کت ،اوی کو   که هک شه لبا  

هایم را رسیش یم گذاهکککککککککککم، یم کشککککککککککم س مجبورش یم کنم تا 

 رسی آن بجشینم. 
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زیا  زمان نا بر  که گوهش را بشدیم س مجبورهود که اس را 

ی کنم...   بی خیا   سش گرفت 

 

ذارد رسی مبککل بخوابککم بککه ،ککککککککککککککککککت اتککاقم بککه جککای ایناککه ب کک

م س  ،کککککککککت اخر تسکککککککککلیم غرغرهایم یم هکککککککککو  س هولش یم  ه

 رسی تخت  راز یم کشم. 

 

ککککککککککککککککک  اهکککم یم رفکم باهکک ا ، مرتیاه شو ی جلود  ر اسمم.... 

ی از زنش هکککککککککککککککم  بو  که اینطوری  اهکککککککککککککککت  فار کنم یه ختی

  جه یم ز ... 

 

سن یم کشم س رسی آن د را بت  ی  یم نشینم:  صنمه پشت مت 

 

ح هوهر هکون شرس  فرا
ر
حک کیو می   ری 
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 738#پارت

 

  

 ی تکان یم  هم س لکوی مسکککککککککککککافرب  کنار بالشکککککککککککککت را رسی 

 بازسهایش یم انماز ... 

 

ن ا  به زخکش یم انمازد س  سرار  به  شککککککککم هایش ن ا  یم 

 کنم. نه تر،یم  ا،ت س نه حم  برایش مهم ا،ت... 

 

.. هر بار این یارس بیا  جلوت س یه  م کککککککککککککک بایمیه  اری کمی  ارس 

 بزنتت که چی بشهح 

 

  شم هایش را یم بنم  س  نبا  لکو را به آغوش یم کشم: 

 

راد باز بشککککککککککه لییل.... این هکه کککککککککککککککککککککککککک نا خواد پای پل یس به  ا

 اشکبار جک  کر د تا یه هبه به با  بر  م هح 
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 حرسی نا زنم س اس ا امه یم  هم: 

 

 گ جون تر از این حرفاد... ک ن ران نباش، ،

 

ازجا بلنم یم هکککککککککککککککود س بمسن جوا   ا ن به حر  هایش از 

سن یم آیم...   اتاق بت 

 

ی جک  یم کنم س  ت  ارس را هم س،کککککایلم را از رسی زمت  ،ککککک و ر

ی یم انمازد.   هکرا  لبا  های  ی رد  اخل ماهت 

 

نا  انم غذابی برای هکککککککب  ر،کککککککت کنم یا  سرار   ،کککککککت به 

 و ی هودح  امن فست ف
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هکککککککککککانه ای با  یم انمازد س مقماری ،ککککککککککک ب زمیمی هکرا  تخم 

مرش  رسن قککابلکککه یم گککذارد تککا آ  لز هکککککککککککککککو ... خییل سقککت 

 ور   اد... ا،ت که ،ا   الدیه نخ

 

خانه س  ر،ککت کر ن  ی  از یش ،ککاشت  رگت   ارهای اهککتی
ب شککت 

 غذا یم هود تا ایناه مدرایلم زنگ یم خور . 

 

ره ای یم زنم س به  نبا  با  یمن ا،کککککککم مین ا به ل شکککککککابی اد کی

 لرسنم  ای که قرار بو  برایش بفر،کم، سار  اتاق یم هود. 

 

ن ککا  بککه  ککارس یم انککمازد کککه دککاق بککاز خوابیککم  س لکو را میککان 

 پاهایش گوله کر   ا،ت. 

 

 739#پارت
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ی بریم  ارد س  نککککککککم شایس از  کیه مککککککککمار م را از کنککککککککار مت 

د س هصفت  کان لتظه برای مینا یم فر،کم. اتش یم گت 

 

مدرایلم را به هارژ یم زنم س با ی    ارس یم ایسکم. حا  به 

 لهلوی  پ خوابیم  ا،ت س اخم هایش  رهم رفکه ا،ت. 

 

 س،کککککت  اهککککککم بابت اتفاس  که برایش افکا   ا،کککککت،  ،کککککت 

یم بکککه  کککاری بزنم؛ امککا  ر افکککا ن بکککا آن مر ی  لکککه گنکککم ، مرا 

هکه بمتر یم  انسککککککککککککککککم که هر  اری هم کنم، تر،ککککککککککککککککانم س از 

ککککک،  مضککککککنون اس  لرسنم  خو   ارس ا،ککککککت... به هرحا  آن پ ک

 هککار  ارس بو ... 

 

 

رسی تخت یم نشکککککککینم س  ،ککککککککم را به ،ککککککککت ل شکککککککابی اش یم 

 برد، هنوز اخم هایش را باز نار   ا،ت... 
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 هنود:  موهایش را به آرایم لکیس یم کنم که صمایش را یم

 

ی تکود  کککککککککککککککککککککککک سقم   ، حیس یم کنم قرار  هکه  ت  مهررون م  ککککککککر

 بشه... 

 

  ،کم رسی موهایش مکوقه یم هو  س اس ا امه یم  هم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک نرفکم خونه خو مون... نا خوا،کککککککککککککککم برد جابی که تو 

ا   ن سم 

 

 د را رسی بالشکککککککککککککککت یم گذارد س ان ار فق  نیاز  من، گوش 

  ا ن به حر  های اس،ت... 

 

م، یا خونه ی هیکا هسکم یا خونه بابا... ز سقم  که برگشککککککککک ا

ایناه برد توی خونه ای که ک ککککک منکظرد ن سکککککت، تر،کککککناکه 

 لییل... 
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به ،ککککککککاقه ی گر نش ن ا  یم کنم، به ریشککککککککه  سانم  هککککککککم  ی 

هابی که از این فاصله  م یم  یمد... 
ی  موهایش به تکاد  ت 

 

ی  از  ،کککککککککککککککت هایم را از زیر  ،کککککککککککککککت هایش ر  یم کنم س از 

د... پش  ت  کرش را یم گت 

 

 ک م شه تکود کمی هکه ی این رسزای بمی که  اریم رسح

 

 740#پارت

 

  

 گر نش یم گذارد س اراد یم گدیم:    انه اد را پشت

 

 ک با حر  ز ن هی ی حل نک شه... 
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حرکِت ،یبش گلدیش را از این فاصله یم  یمد. حر  هایش 

ر س خاه یم هم که را ان ار ی  ی  قورت یم  ا  س من قلبم ل

ی هسکما   بازنم  ی حقت 

 

  شم هایم را یم بنمد س گوش هایم  ام  بیمار یم ماننم. 

 

ی رس یم تونم ،ا   ب ذرسنم. فار یم ککککک ف ار یم کر د، هکه  ت 

کر د، اسلش ،کککککککککککککککخکه، فار یم کر د بهت که ار  لییل را ی 

 بو ... که ار  لییل... 

 

 ماث یم کنم: 

 

، جوابت کککککککککککککککککککککککککک لییل  را رسزی ک کککککککککی گفکم مطک می ه توی متضک

 اینقمر قاد  بو ح 
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سن   ،کککم  نگ یم هککو  رسی لبا،ککش س نفسککم را با فوت بت 

 یم فر،کم: 

 ک خسکه همد که تو یح بمد به هکه،  را ازت جما همدا  

 

 

 که  ،تش را رسی  ،ت هایم یم گذار : 

  

ین را  بو ...   اهتبا  من بو  ، بهت 
ر
 ک ایناه ب 

 

 ن یم  هم:  د را تکا

 

کککککککککککککککککککککککککککککک نه...  ی ه هکو  س،کککککککککککککککت نماهکککککککککککککککتیم...  ی ه هکو نا 

 خوا،تیم...  

 

 هوسی یم کشم: 
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 که جفککون ،ککاخکیم رس یه دوری خرا  کر د 
ر
کککککککککککککککککک این زنمب

 که تو  لت باهاد صا  نک شه... 

 

ی نا گدیم س به جایش، بیمی اد را پشکککککککککککککت گوهکککککککککککککش یم  ی  ت 

  سبانم. 

 

فق   ا  نکککم  قیقکککه،بوی  کرنکککگ خون را حیس یم کر د امککک 

ی جا ن ه  ارد...    نم  قیقه  لم یم خوا،ت تا زمان را هکت 

 

 لم یم خوا،کککککت،  شکککککم هایم را که بسککککککم، هکه  لخوری س 

ی اد تکاد هم  باهم...    لگت 

 

 741#پارت
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 لم یم خوا،ککککککککککککککککت، ن ران فرها  نبکاهکککککککککککککککم که  طور کنارش 

 گذاهکم... 

 

 مانم...  لم یم خوا،ت، قضیه انوش را تکاد هم  ب

 

**  

 

مر ی که  ارس، مماد اس را مرتیصککککککککککککی صککککککککککککما یم ز ،  کت  ی  از 

بیکککککار،ککککککککککککککککککککان هککککای حواه تهران بو  س ان ککککار  ککککارس  ککککار هککککای 

 شرس  اس را هم انجاد  ا   بو ... 

 

ی جمی  ن اهم از زخکش جما نا هککککککم. مرتیصککککککی یم گفت  ت 

ای ن سکککککککککت اما مکوجه هکککککککککم  بو د که ان ار  فعه قبل هکان 

 قبیل را بخیه ز   بو ... جای 
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ی یم گذارد س  بشکککککککککککککککقا  کو ش  رت را رسی مت  لیوان های  ر

یمی را هم کنار  ،ت مرتیصی یم گذارد.   هت 

 

 ایلش بو .  ارس رسی مبل  راز کشیم  ا،ت س مشغوِ  مدر

 

ی از آن شرس   مکککماد مدرکککایلش را  کککش یم کر  تکککا بلککککه ختی

تهران قصککککککککم تری فراری هکککککککککو . ان ار  ر ی  از فرس گا  های 

 کشور را  اهکه س م ش را گرفکه انم... 

 

 ک  نم رسزی آ  نخور ... 

 

  ارس  ی تکان یم  هم: 

 

 ک  ی ه خو د یه پا  کت  همد... 

 

 ر  س ا امه یم  هم:  ،ت رسی پانسکان یم گذا
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ی  منم  مجبور هککککککمی یهوبی بیای اینجا... ب ه ها گفت 
کککککککککککککککککککککک  ر

سن اسمم    بو ی... تاز  از اتاق شکل بت 

 

لبخنمی یم زنم س  رحاه که کیفش را مرتب یم کنم، ،ککککواه 

 یم لر،م که هوکه یم هود. 

 

ککککککککککککککککککک قضکککیه اسن  خت   چی هکککمح هکون که اسن هکککب اسر یش 

... بیکار،کان... می فت ب ی  هت ل شنها   ا   تا صیغه کنت 

 

 742#پارت

 

  

لرش  ارس از رسی مبل س ن ا  ممی که هکرا  با بهت ا،کککککککککککککککت، 

  را مکعجب تر یم کنم. مرتیصی 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2298 of 2449 

 به صورت  ارس ن ا  یم کنم: 

 ک چی هم ح 

 

ن ا   ارس یش لتظه هم از صکککککککککککککککورت سارفکه ی من جما نا 

 اد آ  یم هکککککود... شرق 
ر
ی جا رسی مبل هک شککککک  هکککککو . هکت 

از تت   ی  کرد ُ  یم خور  س قلبم نامنظم تر از هک شککککککککه یم 

 ز . 

 

که  ارس به حر  یم از جا بلنم یم هکککککککککککککککود س یم خواهم برسد  

 آیم: 

... لییل سایسا   ک خما لعنکت کنه مرتیصی

 

 

 مرتیصی هم از جا بلنم یم هو  س بهت یم لر،م: 

 ک زن ،ابقکهح 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2299 of 2449 

  ارس  شم غر  ای یم رس  س تقریبا با صمای بلنم یم گدیم: 

 

ی  کککککککککککککککککککککک حم  اگه زن ،کککککککابقکم نبو ، ا ن سقت لر،کککککککیمن هک ت 

 ،واه بو ح 

 

به حر  هایشککککککککککککان گوش نا  هم س  ر  ی ر ب شککککککککککککت  از این 

 اد یم بنمد. اتاق را با تکاد حر  که  ارد؛ آر 

 

نفیس شکیقم یم کشککم.  نمبار پشککت   هم ،ککیع یم کنم تا 

ران نا منظم قلبم را کنت   کنم؛ اما  عه من مقابل  ارس  کی

 هک شه  ار  ،کم یم  ا ...  

 

نم صکککککککمای زنگ مدرایلم یم هکککککککجیمد اما پاهایم  سکککککککبیم  بو 

بیخ  یوار س ان ککککار تکککککاد تنم منکظر بو  تککککا اس  ا  س فریککککا ی 

 .. کنم. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2300 of 2449 

 پل  یم زنم س با خر  زنگ گو ر قط  یم هو ... 

 

صورتم  رهم یم رس  سقم  که تقه ای به  ر یم خور . پاهایم 

 یخ ز   ا،ت س  ،ت هایم ان ار یم لرزنم... 

 

 743#پارت

  

سن یم فر،کم س  ر   را با ماث باز یم کنم.  نفسم را با فوت بت 

 

ن اهش سحشککککککککککککککت ز   بو ... ن اهش به هککککککککککککککمت ،ککککککککککککککخت س 

 تر،ناک به نظر یم ر،یم... 

سن ز   بو ...    از پانسکان رسی  ش، بت 
ر
 خون  کرن 

 

ککککککککککککککککککک اسن هککککب ،کککک له مسککککت بو  بخما، بعم ممت ها ب های 

ا،کککککو یو رس  یمد بعم حا  ،کککک له بم هککککم، منم تر،ککککیمد که 

مش خونه ش...  ا بتی  بر مش ل ش مرتیصی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2301 of 2449 

 

ی هکککککککککککانه اش به فضکککککککککککای خاه  گلمان رسی الن ن ا  یم از با 

 کر د.  

 

 ، له... هک شه از اس مکنفر بو د... 

 

هک شکککککککه از  ارس یم خوا،ککککککککم تا اس را کنار ب ذار ... هک شکککککککه  

 ن رانم یم کر ... 

 

ی  کککککککککککککککککککککک توی مسککککککم  یه  ی  رنمیات به مرتیصککککککی گفکه... هکت 

  سقکه نمیممش... بخما سگرنه من خییل

 

ی یم آسرد س اس هانه هایم  ،کم ر  ا از رسی  ،ک ت   ی  ر پایت 

 را یم گت  : 

 

ی منو...   ک ببت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2302 of 2449 

 

ی  ی پلک  هکایم یم لر  س بکایکم قکان  یم هککککککککککککککککمد یکا یم گفکم"  ت 

 ن ستح" 

 

 رفکاری ای  اغم آمم  بو  که نا فهکیمد بایم  ه 
ر
 سگان 

  ار کنمح

 

 اص   را ناراحت بو دح  

یکککش مر ی ککککه د ق گرفککککه خکککب م ر این جریکککان هکککا برای 

 ا،ت؛ دبییع ن ستح 

 

 ک من بهت  رسش نکی م لییل... 

 

 ن اهش یم کنم س لبخنم کو   یم زنم: 

 ک اهکا  نمار ... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2303 of 2449 

ی را گفکم، یکککککککش جکلکککککککه ی  س  لککککککککه ای ککککککککه  یل ایرا   هکت 

  اهت... 

 

 صککککککککمای زنگ مدرایلم  سرار  بلنم هککککککککم س فرصککککککککت جما کر ن

 اد ُمَتیا...  ،ت های  ارس از هانه 

 

 744#پارت

  

رککککه رسی  ،کککککککککککککککتش ز د س شقککککب گر  کر د تککککا  اش   نککککم کی

 مدرایلم که به هارژ ز   بو د، برسد.. 

 

ی" را  یمد، ن اهم نا خو آگا  به  ارس  سقم  ا،م " فرها  امت 

افکا . به قا   ر تایه  ا   بو  س  ،ککککککت به ،ککککککینه ن اهم یم 

 کر ... 

 

 ... ک بله
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2304 of 2449 

 

ی را یم هککککککککنود س بعم اس با صککککککککمای تیش تیش راه نکای ماهککککککککت 

 ماث یم گدیم: 

 

 ک بیا جلو  ر... 

 

س تلفن را قط  یم کنکککککم. اخم هکککککایم  رهم یم رس  س هککککککان 

 لتظه صمای زنگ خانه را یم هنود. 

 

ش   ی را  م  اهککککککککم تا  ر این اس کککککککاع مسکککککککخر  ای که گت  هکت 

 افکا   اد، اس را ببینما 

 

 هان  به موق  یم آمما هک شه بم
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2305 of 2449 

از رسی  و  لبا  سرس ی خانه، هکککا  س مانکوبی بریم  ارد 

س ن ا  به  ارس یم انمازد که پشکککککککککت  د را  گرفکه ا،کککککککککت تا 

 جلوی  ر بیایما 

 

 بریم گر د س قبل باز کر ن  ر خانه از اس یم لر،م: 

 

ح   ک که چی  نبا  من را  گرفم 

 

 ابرسبی با  یم انماز : 

 

 ین تایم هب  را بایم ک  بیا  جلوی  ر خونه اتح ک ا

 

 د را از رسی تا،ه تکان یم  هم س  ر را باز یم کنم. فرها  

با  نملوهه  ر  ،تش س  رحاه که با مدرایلش صتبت یم 

کنم با صمای  ر یم  رخم س ن اهش  ام  رسی  ارس انعکا  

  ار ... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2306 of 2449 

 

ش ها جالب بو ... این درز ن ا  بعم آن حر  بی که  ر  فت 

ز یم، خییل جالب به نظر یم ر،کککککککککککککککیم. ان ار نا خوا،کککککککککککککککت 

 کوتا  بیایم... 

 

ی هککککککککانه س صککککککککورتش ن ه  اهکککککککککه ا،ککککککککت س تنها  مدرایلش را بت 

  ی به شنوان ، د برایم تکان یم  هم.. 

 

 745#پارت

 

  

 ،کککت  راز یم کنم س لرسنم  های  ر  ،کککتش را به ،کککککم یم 

ی با آن  " یم کنم...  در گت   س هکان حت   خ  " خماحافظی

 

 ک مشکاق  یمار اقای ماهر... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2307 of 2449 

ابرسهایم با  یم رس . فار نا کر د بخواهم  اق ،ککککککککککککککک مم  

 ای با  ارس  اهکه باهما 

 ،کککککککککککککککککت کککه جلو یم بر ، تکککاد تنم را از جلوی  ککارس کنککار یم 

کشککککم تا بکوانم با فرها   ،ککککت بمهم اما به قا   ر تایه یم 

 :  هم س یم لر،م 

 

کککککککککککککککککککککککککک بهکون یا  نما ن این سقت هکککککککککککب نبایم  ر خونه ک ککککککککککک 

ح  ی  بیایت 

 

 به  ارس ن ا  یم کنم. با بی خیا   ،ککت یم انماز  س لرسنم  
ی تت 

 های  ر  ،کم را زیر بغل یم زنم: 

 

ک من  ین لطفا که مزاحم هک ک کککککککککککککککککک اگر یا  نما ن، ا ن یا  ب ت 

نشکککککککککککککککیم س   تایم های مخکله ،کککککککککککککککیع نانیم که بهش زنگ 

ی بز  ا نت   اگه  اری 
 ؛ حم 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2308 of 2449 

 به میانه ی ن ا  های خکسانه ی  ارس یم رسد: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک  افیه  ارس... من خو د میمسنم  ه دوری حم س حمس  

ا   مشخص کنم؛  زد ن ست  خالت کمی

 

ی جو مسکککخر  را خو  بلم  فرها  آبی لوزخنم یم زنم س ،کککاخت 

 بو ا 

 

ت زرهککککککککککککککک  اش یم گذار  س قمیم به 
ُ
مدرایلش را  ر جیب ک

ت ماهکککککیجش بریم  ار .  ر نیکه باز ماهکککککیجش را یم بنم  ،کککککک

 تا صمای  ز گت  قط  هو ... 

 

ی شککادفککه آمککم  بو ...  ی ر حیس میانم؛ هر رسز  بککا مککاهکککککککککککککککت 

ل ش یکش  ی ر هسکککککککککککککککتنم س این هککه مقکاسمت فرهکا  مقابل 

 شادفه مسخر  به نظر یم آمم... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2309 of 2449 

د زنمان، یم خوای بیایح   ک فر ا مت 

 

 د ایسککککا   بو  س ان ار یم خوا،کککت تا  ارس هک نان پشکککت 

تیاکککککه اخرین حر  هکککککای من س فرهکککککا  را گوش بکککککمهکککککم... مر 

ما 
ُ
 لجباز غ

 

 746#پارت

 

  

فرها  از با ی هانه اد به  ارس ن ا  انماخت س با تا،قی که 

 فق  من یم فهکیمد؛  ی تکان یم  هم: 

 

ی مشخص بو   ککککککککککک مکوجه رفکارات تاز  همد... از اس  هکه  ت 

 یلا فق  نا فهکم  را اینقمر خو ت رس گو  ز یح لی
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2310 of 2449 

ر از من جوا  فرهکککا  را یم خواهم حرسی بزنم ککککه  کککارس زس ت

 یم  هم: 

 

کککک ایناه جوری حر  یم زبی تا من نفهکم، از زرن یت ن ست 

ی فق  فار یم کمی من احکقم ان ار...   اقای امت 

 

 ...  لعنم 

ی   هر سهان  اص   لم نا خوا،ت این سقت هب بتم  بت 

 ببینم. 

 

به ،ککت  ر خانه یم رسد س  نباله ی لبا    ارس را بی مقممه 

 این  ار را نمار ، به شقب کشکککیم  یم 
ر
یم کشکککم س اس که آما ب

 هو ...  

 

 اخل خانه یم رس  س من  ر را نیکه باز ن ه یم  ارد س از میان 

  ر به صورت اخکالو ش ن ا  یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2311 of 2449 

 

 د به مر ی که  کنا بهت اجاز  نا  ک این ب ه بازی رس تکود

ا من ب ه ،ا  ن سکم  ی کمی این هکه ممت  ککم کر  ، توهت 

 ... ی تکلیه کمی  که تو بخوای براد تایت 

 

 نمان قرس ه یم کنم س پشککککککککککککت به من کر   تا به ،کککککککککککککت  ر 

 پذیرابی برس ... 

 

یم  رخم س به فرها   شککم یم  سزد. به  رخت بزرا مقابل 

   ا،ت... خانه اد تایه  ا 

 

  یکار یم کمی لییلح ک  اری 

 

ی یم رفت را یش  ،م  با  یم آسرد:   هاه که به ،کت پایت 

 

 خصو  منه، به تو ررظ نمار   یکار یم کنم... 
ر
 ک زنمب
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2312 of 2449 

 

 قمیم به جلو بر یم  ار  س  ر یش سجمی صورتم یم ایسکم: 

 

ی مسخر  اد منو تا اینجا  کککککککککککککککک رر   ار   ون این  س،ت  اهت 

 یم  لییل... کش

 

 747#پارت

 

  

 

  ،ت هایم را  ر جیب مانکدیم یم گذارد: 

 

 ک پیس این لرسنم  س قضیه زنمان یه بهانه ،ت فرها ح 

 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2313 of 2449 

  ی تکان یم  هم: 
ر
 با   ف 

 

کککککککککککککککککککک نه ن سکککککت... من  س،کککککت  ارد  کات کنم،  س،کککککت  ارد 

فکت رس ببینم اما با خو د... اما ل ش من... کنار من...  کککککککککر ل  ک

 ی که من سایسکا دا رسی پله ا

 

 

 به  شم هایش ز  ز د. 

 

زیر نور  کرنگ تت  برس  که با فاصله از خانه اد قرار  اهت،  

 ا ببینم. یم توانسکم  ام  صورت مصکم س تا حمی ن رانش ر 

 

 ک فرها ... 

 

هکان فاصککککککله ی یش سجمی بینکان را هم  کت  از حم معکو  

 ،تشکاد یم کر د. یم کنم س شطر خوش مر انه اش را  ام  ا
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2314 of 2449 

 

 ک فرها  این فار س خیا ب  که ،اخم  رس  ه دور تکود کنمح 

 

... تو براد ارزهکنمیا   ک سقم  تکود م شه که با من با ر

 

 

ی یم ت مر انه اش  د را پایت 
ُ
 انمازد س نخ های های رسی ک

 ن ا  یم کنم: 

 

کککککک نا تونم... ما توی  فت  حرفامونو ز یم فرها ، نشجیمی یا 

 خو ت رس یم زبی به نشجیمنح 

 

 ،ککککت هایش را از جیب هککککلوارش  ر یم آسر  س  ،ککککت های 

سن یم کشم:   مرا از جیبم بت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2315 of 2449 

ی کوفکیم رس بهت  کککککککککککککککککککککککک مکنفرد از این که  ارد  س،کککککککککت  اهکککککککککت 

 تتکیل یم کنم... 

  ،ت هایم را میان  س  ،تش یم گت  : 

 

ح   ک فق  لییل یش بار، یش بار هم هم  به من فار کمی

 

ی ن اهش یم کنم.  شکککککککککککککم های خکارش هر لتظه ب شکککککککککککککت  ت ت 

ی یم هم.   غک ت 

 

 748#پارت

 

 

ککککک هررار که بهت فار کر د با  ارس مقایسه ات کر دا فهکیمد 

کککه من حم  توی فار کر ن راج  بککه تو هم،  ککارس رس  خیککل 

 یم کنم... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2316 of 2449 

 ،ککککککت هایم که از میان مشککککککت  ،ککککککت هایش رها یم هککککککو ، 

ی از ر  ی یم آیم. ان ار یش بار ،ن ت   سی  سش من پایت 

 

 

ی اس  ر ن ککاهم،  جلوی  ر خککا نکه یم تککا نقطککه هککککککککککککککککمِن مککاهکککککککککککککککت 

ایسککککککم. پاهایم رمم نمار ... ناراحکم... مکا،کککککفم س به هکککککمت 

 ... ی  غک ت 

 

 نا  انم ب دیم  اش  ارس را  س،ت نماهکم 

 

 ب دیم  اش فرها  را زس تر یم  یمدح  

 

نمد، بایم این مغز  شکککککککم هایم را برای  نم  قیقه کوتا  یم ب

 مک  ر هم  را ،امان بمهم. 
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م... بککککایککککم امشککککککککککککککککککب را بککککه رسز بککککایککککم فاری بککککه حککککا  فر ا کن

 بر،انم... 

 

 

سار  خانه یم هککککککککککود س اس  از هکه صککککککککککمای  سش حکاد را یم 

 هنود. 

 

اخا یم کنم س به ،کککت حکاد قمد تنم یم کنم. امیمسارد از 

 سان ا،کفا   کر   باهم... 

 

 ر بزنم سار  حکاد یم هکککککککککککککککود س ن اهم از آ  باز   بمسن اناه

  سش  حکاد به اس یم افکم. 

 

با هککککلوار س نیم تنه ی برهنه کناری ایسکککککا   ا،ککککت س ل شککککابی 

 اش را به  یوار  سبانم  بو ... 
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  رهم یم رس  س بی توجه به این که  مپابی 
اخم هایم ب شکککککککککککککککت 

 ها را نپوهیم  اد به ،کت اس یم رسد. 

 

    ارسح  گیجه  اریح ک چی هم

 

آ   توج  به حضورد نا کنم س به جایش  ،تش را به هت 

 یم ر،انم س آ  را یم بنم : 

 

 ک خ یس م  ر لییل.. 

 

کت خو د یم  ،کککککککت رسی هکککککککانه اش یم گذارد س اس را به ،ککککککک

  رخانم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککککک حالت تهدع  اریح م ه نمیمی یارس گفت فع  حکود 

 نرس... 
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 749#پارت

 

 

  

 ش نم  ار هم  بو  س  شم هایش را بسکه بو ....  ا موهای

 

 یش قمد  ی ر جلو یم رسد س با ن رابی یم لر،م: 

 

 ک بریم بیکار،کانح 

 

،کککت  یش  ،ککتش را به  یوار یم زنم س  ر حاه که  ش به

 ،کککککککتش کا یم کنم،  شکککککککم هایش را باز کر   س موهککککککککافانه 

هککککککککککککککککم   ن ا  به پاهای برهنه س هکککککککککککککککلوارد که تا نیکه خ یس

 ا،ت، یم انماز ... 

 

 ک نا  سنم بهت چی ب م... 
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ابرسهایم با  یم رس  س اس با  ،کککککککککککت آزا ش یقه لبا،کککککککککککم را به 

 ،کت خو ش یم کشم: 

 

کککککککککککککککککککککککک باهات  شوا  ارد لییل...  لم یم خوا  هرچی از  هنم  ر 

 ...  میا  بهت ب ما هرچی که فار کمی

 

تش که   فه  ی تکان یم  هم س  ،کککککککککم را به ،کککککککککت  ،کککککککک

 رسی یقه اد  نگ هم  ا،ت، یم ر،انم. 

 

  یمد که  طور شصبابی ا،ت، حالت  شم صورتش را یم 

 هایش س از هکه بمتر مشم  که به  یوار یم کدرم.... 

 

،کان بریم گشکم یش پ  موتوری  نبا   یش بار سقم  از  بت 

من س هککیکا افکا ، تا جلوی  رخانه ی ما ررزرا ِلِیکان آمم س 

 تر،یمیم که هاهان یا  ارس   بر،م...   ما مماد
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م  بو د که برای  یمن  ارس بایم مماد به خانه آن زمان فهکی

ما ررزرا برسد... ر اتلیه شکا  ای نز یش خانه ما ررزرا 

  ارآموزی یم کر  س هب ها ل ش ما ررزرا یم مانم... 

 

،کککککان خییل مزاحم نماهکککککم،  ون هکه معکقم بو نم   ر  بت 

افه اد خییل جذا  ن سکککت س  شکککم های زیبایم به من که قی

 ا نا آیم 

 

ککککککککککککک موتوری  ه ب بی  ،کککککککککککککککان س آن پ ک نا  انم آن زمان  بت 

 ش آمککم  ون  ککارس از اتلیککه شکککا  مککارا پککاییککم  بو  س بعککم 

ایناه مابه خانه رفکه بو یم با هکککککککاهان  ،کککککککت به ی  کر   س 

 ان ار ب بی   آن پ ی اسر   بو نم. 

 

 750ت#پار 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2322 of 2449 

 

  

هکمد تا هکب هکان رسزی که ککش  اری کر   بو نم، مجبور 

 به اکار ما رد خانه ی ما ررزرا بکانم.. 

 

نیکه های هب بو  که  ارس به خانه آمم س  قیقا یا د مانم   

ا،ت که ب شت  یش ،اشت  ر حکاد بو  س آخر   به اس که 

  ز د  ر رخان حکاد با موهای خ یس س صککککککککککککورت لت س پا 

 ابیم  بو ... خو 

 

 ا ن... 

 

ی لتظه که رس به رسیش ایسککککککککک ل حکاد را هکت 
ُ
کا   اد س بخار  

 گرفکه بو  به همت  لکنگ آن  سر  هم  اد... 

 

 به  شم هایش ن ا  یم کنم. 
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ی های زیر  شککککم هایش به من یم فهکانم  خطوط مور   ت 

 که اس حم  اگر لت  هم هو ، هک نان زیبا یم مانم... 

 

 همیم  ارس... ک ما جما 

 

پلککک  یم زنکککم س قطرات ریز رسی موهکککایش از مژ  هکککایش بکککه 

 ،کت گونه اش    یم خور : 

 

 ک اسن که یه اهتبا  بو ... 

 

ت هکککککککککککککککم  ی فش س لبخنم یم زنم، با تکاد شضککککککککککککککک ت ،کککککککککککککککخ

 ماهی ه های گونه اد... 

 

 ک برای من اهتبا  نبو ... 
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ی  ،ت هایش از گر نم جما یم هو    : تکاد بار ،ن ت 

 

 ک تو تکاد امیم من بو ی... 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را به ،خم  بت 

 

 ک مکا،فم که ناامیمت کر د... 

 

ی یم انککککککماز  س  ککککککل صکککککککککککککککورتش را  ر بر ی  از   ش را پککککککایت 

 انش یم گت  :  ،ک

 

ا فق  یم  کککککککککککککککککککککککککککککک من... من فق  یم خوا،کککککککککککککککم تو راحت با ر

ابت خوا،ککککککککککم بمسبی براد مها... که بمسبی به تصککککککککککیکت ب

اد یم ذارد...   د ق احت 

  س اد ح یس: 

 751#پارت
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  ش را با  یم گت   س  قیم به  شم هایم ن ا  یم کنم: 

 

؛ ان ار  ابی که براد ،اخم 
ی ککککککککککک سقم  از کنارت ر  همد، هکه  ت 

از جلوی  شککککککککم ر  هکککککککمن س من  ی ه  ،ککککککککم بهشکککککککون نا 

 ر،یم... 

 

ی نور صبح   " مثل اسلت 

 م گم" مثل ر ی که هی وقت نش

 

 

 .  ،م  رسی  شم هایم یم کشم، گلدیم یم ،وخت.. 

 

  شم هایم بمتر... 
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 خو د... 

 

س این قلمی ککککه  ر  نکککم قکککمیم اس زیکککا ی بکککم یم تپیکککم... هککککه  

 هان یم ،وخت... 

 

 " از این لتظه های نیکه خاموش 

 از این حا  ارسد ما 

 ،تی د من باس  راهو به تو" 

 

 

 تنم را به آغوش یم کشم.  خو ش را جلو یم کشم س تکاد

 

  انه اش را رسی  د یم گذار :  

 

 ک من این هکه بمد، تو خو  باش؛ منو ببخش... 
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،کککککککون فقراتم را با  ان شکککککککان  ما ز   اش لکیس یم کنم س 

 ان ار تکاد  البم تنم را یم هکافت.. 

 

 شکککککککککککم هایم فرس رفکه انم  ر شکم ،کککککککککککینه ای که  ر هایم را 

 ا ب شت  یم کر ... الکیاد س غکم ر 

 

 م را یم بو،م... موهای

 

 گوهوار  هایم را یم بو،م... 

 

 هقیقه اد را با لب هایش به آرامش  شوت یم کنم... 

 

 س من... 
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 752#پارت

 

  

 ..."   ه قمر  ر  لم یم گفکم" یا ت بخت 

 

یا ت بخت  رسزهابی که گریه هایم با نخ قرمزی* به  ،کککککککککککککککت 

 های تو سصل یم هم... 

ه هکککای مژ  هکککایش حفظ هکککای اس را تکککا آن  انکککه  انککک  شکککککککککککککککم

 بو د... 

 

ر  اری، تتکل کر نت ،خکه...    ک تو براد کی

 

سن یم فر،کم س ا امه یم  هم:   نفسم را با فوت بت 
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ککککککککککککککککککککک سقم  به هکککککنا،کککککنامه اد ن ا  یم کنم، یم فهکم  ه قمر از 

ی راحکه، راحت مهر د ق میخور  س خییل راحت   ،ککت رفت 

 فوت هم ... تر هم مهر 

 

 ،کککککککم را با  یم برد س به آرایم پانسکککککککان رسی ل شککککککابی اش را 

 لکیس یم کنم: 

 

د، اثرت اسنجا جا یم  ... هرجا که مت  کککککککککککککککککککککک تو، اثر ان شککککککت ممی

  مونه... 

 

لبخنککم یم زنککم امککا بککا زخم کو ککش کنککار ل ش نا توانککم خییل 

 لب هایش کش بمهم... 

 

ی کنار  شکککککککککم هایش را  یم بینم که با اخم  لبخنم یم زنم س  ت 

 های نا ر از  ر  تشایل یم هو ... 
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کککککککککککککککککککککککککککک گوش میمی بهمح بمسن تو  لم ارسد ن سککککککککککککت...ایمی که 

میون جلوت سایسکککا   مهم ترین قسکککت های زنمگ ش رس م

 زن رس به رسهه... 

 

 

 

 

 

 پ ن پ : 

 

آکای ایکو که به معنای رهکککککککککه قرمز  نخ قرمز  نوهکککککککت این 

ابی ا،کککککککککککت که  ر اصکککککککککککل  یمی نکا ی از افسکککککککککککانه های آ،کککککککککککی

ا،ت.این نکا  ششم حقیق  س اتتا   س نفر که برای یامی ر 

کککان رسر  امل.   ر نظر گرفکه هککککم  ا،ککککت ، که هسککککتنم هک ک

ککککان نککککا  را  ار  ، آن کککه تغیت  یم کنکککم  ر ژالن ، نخ قرمز ه

این ا،کککککککککککککککت که به جای ایناه زسج ها تو،ککککککککککککککک  مچ پا مکتم 
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کو ش  ،ککت مکصککل   هککونم ، خ  قرمز مقصککم به ان شککت

 یم هو . 

** 

 

 753#پارت

 

ی رفکار یم کر .   فرها    ،ن ت 

 

،کککککیم  از هکان اس  که اسرا  یمد، فق  ،ککککک د کر ا حالم را نتی

 را جدیا همد...  اما من حا  پ س پمرش

 

یم بو ...   اس ا د خییل خو  س متت 

 

هک شککککه خو د را ممیونش یم  انسکککککم اما این فاصککککله ای که 

 بینکان بینماز ؛  ا برایم گران تکاد یم هم.... یم خوا،ت 
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فت کنم؛ اما...   با کنار اس مانمن یم توانسکم به راحم  ل  ر

 

هکککککککککککککانه ای با  یم انمازد س به نیم رخش ن ا  یم کنم که رسی 

ی سرس ی زنمان خم هککککککککککککککم  ا،ککککککککککککککت س با  ر از آن ،کککککککککککککککت مت 

 ه شه صتبت یم کنم... 

 

ککککه بکککه  کککارس  ارد، فرهکککا  یم بکککایکککم ب دیم بکککا تککککاد ش قکککه ای  

ی باهم..   توانست انکخا  بهت 

 

اما هررار که به اس ن ا  یم کنم، تکاد فارد به ،کککککککککت  ارس یم 

 رس ا 

 

 این خو ش یش ندع خیانت متسو  یم هم...  

 

بعم از نیم ،ککککککککککاشت با خر  اجاز  ی  یمن زنمابی را به ما یم 

  هنم... 
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  ای یم هکککککو  که تنها فرها  جلوتر از من سار  اتاس  خصکککککو 

ی  ار ...    هار صنمه س یش مت 

 

ن ا  به  سرریمی که با ی  ر سرس ی نصب هم  ا،ت، یم 

 انمازد س کیفم را کنار پایم یم گذارد... 

 

  کر ن به لرسنم  ی  ر  ،ککککککتش ا،ککککککت س فرها  مشککککککغو  ن ا

ی ازار  ایناه بی توج  ای به حضکککککککککککککورد نشکککککککککککککان یم  ا   ر شت 

  ... برایم منا،ب بو 

 

 ر اتاق باز یم هو  س ن ا  هر سمان به پ جوابی یم افکم که 

  ،تبنم فلزی  سر هر س م ش بسکه هم  ا،ت... 

 

شککیم  ابرس برایکان با  یم انماز  س با ماث صککنمه را شقب ک

 س رسی ان یم ِنشینم... 
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 ک نا هنا،ککونا 

 

موهای یش  ،ت تراهیم  هم  ا،ت س تکوی پشِت ی  از 

ی بو  که جلب توجه یم کر ...  گوش ی ین  ت 
 هایش ب شت 

 

 754#پارت

  

کککککککککک یم  ی را باز یم کنم س به ،ککککککککککککت پ ک فرها    ،کککککککککککور رسی مت 

  رخانم: 

 

 ک یم هنا، ش نهح 

 

اخا یم کنککم س شایس هککای زیر شایس انوش را ی  ی  کنککار 

یم کشکککککککککککم س تا اخرین شایس که قسککککککککککککت اصکککککککککککیل ماجرا یعمی 

  قت ن ا  یم کنم... تجاسز به شسل ا،ت را با 
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 ک به من  ه ررظ  ار  این ا د ناتوح 

 

خو د را جلو یم کشم س با ان شت اهار  اد، شایس اخر را از 

سن یم آسرد:   زیر  ،تش بت 

 

کککککککککککککککککککککککککک  نم ،ککککککککککا  ل ش این اتفاق برای  س،ککککککککککت صکککککککککککیا من 

 افکا  ... 

 

 با   ان شکانم به فضای تخت اهار  ای یم زنم: 

 

من خو د هاهم بو دا خو د تن رفیقم رس  ک هکینجا  قیقا... 

 جک  کر د س... 

 

 نمه تایه یم  هم: به ص
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ی رفیقم هم  انش ا  بو یما   ک من س انوش س هکت 

 

  ،ت به ،ینه یم هو : 

 

یا   ک  ،ت لر اسممی اقای امت 

 

ی یم  فرها   ،کککککککککککککککتش زیر  انه اش یم گذار  س بمنش را رس مت 

 کشم: 

 

د. ما رت خو  منو یم ککککککککککککککککک من هک شه  ،کت لر هکه ج ا مت 

 هنا،ه پ  جون 

 

 ،کککککککککککککککککت رسی شایس هککا یم گککذار  س از میککان آن هککا  ککاغککذ را 

سن یم کشم:   بت 
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نت س  کککککککککککککککککککککککککککک بهم  رسش تتدیل نم ... این تکاد لریجت های اینت 

خریککم هککای توشککه... تکککا  هککا س لیککامکش هککا امکا من یکه مکمری 

ا  تو یم  خوادا  متکم تر مثل اشت 

 

 755#پارت

 

  

 تکان یم  هم:   ی

 

ی... تکاد ممت  ای  من ا ن خییل فرق کر   اقای امت  ککککککککککککککک  ر

توی این زنمان  ار کر د تا بکونم لو  خانه ،ککالکنمان مامانم 

 رس بمد، خییل رسزا هم انوش  ککم کر  ... 

 

 اخم هایم  رهم یم رس : 
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ح تو ا ن یم تونسککککککککککک م  با این ککککککککککککککککککککککککککک  را ُجرمش رس گر ن گرفم 

ککککت هکککای خوبی  کککار کمی س حم  بکککه هو ر ککککه  اری 
توی  ر

جای ،کککککککککالکنمان ما رت رس خونه ن ه  اریو لر،ککککککککککار  اهککککککککککه 

 باهها 

 

 پلیک یم زنم: 

 

کککککککککککککککککککککککک اسن موق  هکه ت هکککککککککم رس کر د اما با تصکککککککککا   ما رد س 

ای  براد ،خت تر از ا ن هما   فرامو ر ای که گرفت  ر

پل یس ار کنه... اسن به راحم  انوش به راحم  یم تونسککککککککککککککت فر 

رس مکقککاشککم کر  کککه من مجرد هسککککککککککککککککم س حم  انوش رس گو  

سن بذارد...   ز دا یم تر،یمد پامو از خونه بت 

 

سن یم فر،کم س   فه یم گدیم:   نفسم را با فوت بت 
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ککککککککککک این هکه  خت  قررابی دک  تو س اسن شو ی همن...  اقل 

که به انوش  کش   احسکککککا  گنا  کن... شذا  سجمان نماری

 ح یم کر ی

 

 به صورتم ز  یم زنم س یم لر،م: 

 

 ک ی  از اسن قررابی ها  س،ت  خت  خو د بو ... 

 

هککککوکه هککککم  از حرفش، خو د را رسی صککککنمه تکابی یم  هم 

 س صا  یم نشینم: 

 

ح   ک چی

 

 هانه ای با  یم انماز  س  ،ت هایش  رهم  فت یم کنم: 
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احت تر کککککککککککککککککک  یمد خییل توی نخ انوهککه... منم سلش کر د تا ر 

 توی مر ا  انوش فرس بر ... 

 

لب باز یم کنم تا حرسی بزنم اما با ن ا  که فرها  به صورتم 

 یم انماز ، ،اکت یم مانم... 

 

 756#پارت

 

 

  

ح ا ن یم خوای    کات کنمح نا خواد به قررابی کککککککککککک ا ن چی

ها فار کمی به ما رت فار کن که  نم،ککاله تو رس نمیم ا یم 

 راموش کنهح خوای تو رس هم ف

 

ی یم انماز :    ش را پایت 
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کککککککککککککککککککککککککککککک انوش ا ن  ار  یه بازی ر م شکککککککککککککککه... اسن حم  ا نم تیت  

هککککککا،ککککککککککککککککککککت...  ا اش بزرگش خییل خو   فککککککاع ازش را  ختی

 بلم ... 

 

 

ی یم گذار  س به  فرها  تاه ای  اغذ به هکرا  خو  ار رسی مت 

ل یم  هم: 
ُ
 ،کت اس ه

 

م ها رس لیما کنم... اسن کککککککککککککککککککککککک فق  یه نشککککککککونه بم  تا بکونم فیل

افت رس هم نا خواد اسنا رس ممری یم برد س  اری  موق  اشت 

سن بیایا   یم کنم تو بت 

 

 خو  ار را به  ،ت یم گت  : 

 

ککککککککککککککککک اسن موق  به خادر اهککتبا  انوش گت  افکا یم  ون ی  از 

ابی که تور ز   بو ،  خت  ههر ار  ر اسمم... 
  خت 
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ی رسی  ا ی  غذ یم ندیسم: به ان ل    ت 

 

ککککککککک من یه صنمسق امانات  ارد که  س،کم ری یس اسنجا،ت... 

ی برین از زنککککککککمان بهش زنککککککککگ یم زنم س می م کککککککککه میخ وایت 

 اسنجا... لپ تا  منو بر ار س این رمز سرس یش هست... 

 

 فرها   ی تکان یم  هم س اس ا امه یم  هم: 

 

بار رمز ککککککک یه فضای ابری  ارد به ا،م  راپ باکیس... اگر یش 

رس اهککککککککتبا  بزبی تکاد اد شاتش پاک م شککککککککه.... این فضککککککککای 

ار  ابرس  اخککل شایس مککا رد مخقی هککککککککککککککککم ... اس  شایس رس س 

زیپ کن س بعم برات لوهککککککککککه های باز م شککککککککککه... شایس ما رد 

 کم گذاری هم  س  اخل  رایو سینمسز ،یو هم  ... 
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نا  انم  طور خو مان را به لپ تا  ر،ککککانمیم س حم  نا 

 انم   را فرها  مرا تنها رها کر ا  

 

 757#پارت

 

  

فق  یم  انسکککککککککککککککم که ا ن تایم خوبی ا،ککککککککککککککت تا بکوانم حکم 

د... جلب انو   ش را ب ت 

 

 لم یم خوا،ت به شسل زنگ بزنم س از ته    از خوهتاه 

ی نا هککککمد، نبایم  جیغ باشککککم اما تا از هکه قضککککیه ی مطکت 

را به حا  خو د حرکم  یم ز د مخصککککککککوصککککککککا ا ن که فرها  م

 رها کر   بو ... 
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فق  کوتککا  تو کککککککککککککککیح  ا  کککه قب   ر لرسنککم  ای بککا مککا ر آن 

ی س رفت... پ  برخور   اهکه   ا،ت.. هکت 

 

یم خوا،ککت تکاد قسکککت های لرسنم  را به ناد خو د بزنمح 

فکم بو ...   اس باشث هکه ی ل  ر

 

ه هکان فارهایم از  به  یه مغزد شبور یم کر  س یم ر،ککککککککیم ب

 همی که به شسل تجاسز هم... 

 

آن هککککککککککککککب تا خو  صککککککککککککککبح؛  ارس بیمار مانم با ایناه بایم برای 

 مرا،م شرس  که قرار ا بسکه بو ، آما   یم هم... 

 

سقم   ککککاغککککذ حکم را میککککان  ،ککککککککککککککککککت هککککایم گرفکم، فق  برای 

فرها  نوهککککککککککککککککم که " بابت تکاد بو ن های لر فایم  ات که 

 جکککما کر 
ر
 ، خییل مکنونم؛ تو هک شککککککککککککککککککه شزیز منو از بیهو ب

 رفیقا" ترین 
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ی لیکککامکککش را فر،کککککککککککککککککککا د س مقکککابکککل  بکککا یکککش حیس بکککم امکککا مطکت 

سرس ی  فت   ارد ایسکککککککککککککا   اد تا پاهککککککککککککا  ا  ارهایش را   س 

 ،امان بمهم س پل یس هم هکرا   رازی  ی ر   بر،م... 

 

 

ی هککاهان که مقابل ا،کککو یو پاری هککم   ن اهم مماد از ماهککت 

،  ر حا  به سرس ی ای که  رحا  تغیت   کور ا،ککککککککککتا،ککککککککککت 

 حرکت بو ... 

 

من خوِ  احکقم را یم هککککککناخکم؛  نبا  اس یم گشکککککککم... اصکککککک  

  را یم گشکمح 

 

ی که میان خو د س  ارس ،ککککککککاخکه اد  یم خوا،کککککککککم با این  رگت 

 ه  اری کنمح ن ران نباهمح ناراحتح خوهتا ح یا ب دیم 

  ستا یش د ق نصفه نیکه که مهم ن
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بککه جلو لرت یم کنککم س  کی   ،کککککککککککککککککت مینککا بککه  کرد مرا  ا

ی از  ،کم یم افکم...   ،وئیچ ماهت 

 

 

 شکککککککککککککککم ابرسبی برایم با  یم انماز  س خو ش را از  ،ککککککککککککککککم با 

ی پاها، نجات یم  هم.    پیمن  ر ماهت 

 

من هیچ سقت یا  ن رفکه بو د که ابرس بری کنم  ه آن زمان 

خانوا   ی  ارس را تتکل یم کر د ها که فشککککارهای رفکارهای 

 مان هابی که تاز  سار  بازار  ار هم  بو دا  ه ز 

 

 758#پارت

 

  

 ا ن سه... 
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د...   این لتظه اما  لم یم خواهم؛ آبرسی اس را بتی

 

 یش ،اشت تا ر،یمن به آن متل سقت  اهتیم. 

 

ی را تو یح  ا   بو د.    به پاها هکه  ت 

 

  یل با هم  شوا س بتث کر یم... برای ایناه حکم را ب ت     

 یم گفت کوتا  بیا... 

 یم گفت ا ن زس  ا،ت... یم گفت صتی کن... 

 

یم گفت... خییل غر ز  اما نا  انسککککککت من تکاد این ،ککککککا   

 ها صتی کر د س حا هم   یر هم  بو ... 
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یم  ن ا  به اتاقش مخصککککککککککککککو  لرسس کر د س ان ار خییل  لم

به حکا که  ،کککککککککککت پاهکککککککککککا قرار خوا،کککککککککککت که  نگ بینمازد 

  اهت س برسد س،  َمهلکه س ر،وابی را  بینمازد. 

 

  

اگر  ارگر ان جلدیم را نا گرفت س از پاهککککا خواهش نا کر  

که این صککککتنه را به هم نزنیم ا ن رسی صککککنمه مزخر   ر 

ِجشسکه بو د... 
َ
 اتاق ُلرسس ن

 

 

شککککانش کفش هایش  ر یم آسر  س ان مینا هم مماد پایش از  

ککککککک سرزهککککککککارش  را ما،کککککککاژ یم  ا . امرسز صککککککککبح با  س،ککککککککت پ ک

 مجبور به کو  نور ی هم  بو ... 
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تقکککه ای بکککه اتکککاقکککش خور  س  رکککاز بکککا اهکککککککککککککککککار  ای ازهر سمککان 

 خوا،ت تا از اتاق خارج هدیم. 

 

 

 نم بازی ر که خییل اهنابی با آن ها نماهکم سار  اتاق همن 

ی  ا  های هککککککککککک فت ز   به  س پلس با ن   ککککککککککک که نز یش  سررت 

 بزرا فیلکتی اری ایسکا   بو نم، ن ا  یم کر نم. 

 

 

مقنعه اد را  ر،ککککککت کر د س هکان  نم تاراز موهایم را  اخل 

 فر،کا د س هکرا  پاها نز یش به پل یس ها همیم. 

 

 

یم توانسککککککککککککککککم از این فاصکککککککککککککککله، انوش را ببینم که با آن لبا  

لم بو  به  که مخصکککککککککککککو  نقشکککککککککککککش  ر این فیهای لوک ککککککککککککک

 ،کت پل یس ها یم آمم... 
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هنوز  نم قمد مانم  بو  تا به پل یس ها بر،م که خو د را از 

 پشت پاها کنار کشیمد س اس توانست صورتم را  امل ببینم... 

 

 759#پارت

 

 

  

 این من بو د.. 

 

 هکابی که تا خو  صبح پشت  ر خانه هان اهش ریخت.. 

ی  از متلکککه هکککای این من هککککان بو  ککککه از  ،ککککککککککککککککککت تو  ر 

 جنوبی تهران    ،ت  ککش خور ... 
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 این هم من بو د که حا  مسکقیم به ،کت اس یم رفت... 

 

 ،ککت هایم ُلر بو  س  ی ر ا،ککانا  هابی که از تهمیم قررابی 

 ها به  ،ت اسر   بو  به  ارش نا آمم.. 

 

  ی ر پمرش نبو  که اس را  یکککک  به خارج بفر،کم... 

 

و  که حکم برا ری به ر  باشکککککککم س به خانوا    ی ر ک ککککککک نب

 ی من فتش بمهم... 

 

 شسل.... 

 

 .. این ها هکه اش به خادر شسل نبو . 

 

این ها هکه اش به خادر ا،یمی بو  که از زخم شسل خور   

 بو د. 
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 زخم هایم آکنه بست س مرا تشایل  ا ... 

 

 ک آقای انوش شایم... 

 

 ش گرفت: پل یس  اغذ آ هار را به ،کت انو 

 

ی هککککککا،کککککت به جرد تجاسز به خانم های  ککککککککککککککککککککک حکم  ،کککککتی ت 

، ککایون لیاری س خانم های  ی ر که تو،کک   شسکککل هکایوبی

 هکا قررابی همنا 

 

 

انوش ن اهش از  شم های خت   من به ،کت حکم رفت... 

  ،ت  راز کر  س  اغذ را  نگ ز : 

 

 ک این جفن یات رس اسن سکیل کو ولو گفکهح
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 760#پارت

 

 

  

 میانه ی ن اهم یم آیم:  پاها به

 

 ... ی  ک توی  ا گا  مشخص م شه که جفن یات چی هست 

 

ی  ی ن ا  به پل یس ها س بعم  راز یم انماز  س بعم آن تنها  ت 

 که یم هجیمد، صمای لچ لچ هابی بو  که با تکاد 

 سجو د  س،تشان  اهکم... 

 

 مقابل  شککم های هکه،  ،ککتبنم به  ،ککت های انوش خور  

 اها را یم هجیمد... س هنوز صم
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 کککه حم اس 
ر
تکککا بکککه حکککا  اینقککمراز نز یکککش یکککش ابرس ریزی بزرب

 بو  را نمیم  بو د... 

 

ی  از پل یس ها با  ارگر ان  رحا  صککتبت بو  س من نز یش 

ی پل یس پاری هککم  بو  به اس ن ا  یم  ماهککینم که پشککت ماهککت 

 کر د. 

 

 هم...  یش لتظه هم ن اهش از  شم هایم جما نا

 

 لبخنمی ز د س به لب هایم تکابی  ا د: 

 

 ک نوش جان... 

 

ی پل یس را باز کر نم اما اس تکاد شصکککککککککککککککبانیتش را با   ر ماهکککککککککککککککت 

  ،ت هابی که  رهم گر  خور   بو ، نشان یم  ا ... 
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شقب گر  کر د س  ر شقب را باز کر د تا مینا زس تر ،کککککککککککککککوار 

  ...  هو 

 

به ،کککککککککککککت  ر راننم  برسد از جلوی  الوت که می ذهکککککککککککککم تا 

 تکاد بمنم با قمرت به کنار  ی  الوت کدریم  هم... 

 

صککککککککککککمای ناله اد را یم هککککککککککککجیمد س صککککککککککککمای جیغ مینا که مماد 

 ا،کم را صما یم ز ... 

 

  ی ر کشککککککیم  هککککککمد س  ،ککککککت هابی 
از رسی  الوت به ،کککککککم 

  سر گر نم گر  هم. 

 

ی انو  شم هایم  ش را  یمد را به ،خم  باز کر د س ن ا  خونت 

 س نفیس هابی که  م از یش گرا  رنم  نماهت... 
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 ک یم کشکت لییلا 

 

 761#پارت

 

  

رکککه ای بکککه  گر نم را متکم تککککان  ا د س بکککا  ،کککککککککککککککککت هکککایم کی

 هککش ز د اما قمرتش ان ار  س برابر یم هم.... 

 

رکه ی بکاتود  رکاز بکه پکاهکای انوش، دکاقکت  نیکاسر  س لر بکا کی

ی افکا ...   صما رسی زمت 

 

 **** 

ایسککککککککککککککککا   بو د به میانه ی ا،ککککککککککککککککو یوی  ارس س به اس ن ا  یم 

 کر د. 
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      EXCHANGE GROUP 2357 of 2449 

  رحککا  رنککگ کر ن ،کککککککککککککککقه ا،ککککککککککککککککو یو 
ر
بککا لبککا  هککای خککان 

 بو ... 

 

هکککککککککاهان هم  ا آن ،ککککککککککت تر با مدرایل صکککککککککتبت یم کر  س 

تنها ک ککککک که مکوجه حضکککککورد هکککککم  بو ، ،ککککک له ایسکککککت که 

 هیچ  رب از درز لوهش نماردا 

 

رهای  ارس  ر اتاق های مخکله  رگت   اری بو نم بقیه هککا

 س هکه ن ا  من به ،کت ، له بو . 

 

س نا  انم  را این حیس حسککککککککککککککککا ت مزخر  هک نکان بولکم 

 بزرا هم   ر قلبم ری اکشن نشان یم  ا . 

 

با آن مانکوی حریری که یم توانسککککککککککککککککم به راحم  تاپ س حم  

ی  ی کر ن لتی ی ها  خ  ،کککککککککککککوتیجش را ببینم، مشکککککککککککککغو  تکت   سررت 

 بو ... 
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      EXCHANGE GROUP 2358 of 2449 

 

با صکککمای  ارس که از ،ککک له یم خوا،کککت تا ،کککطل رنگ ابی را 

 به  ،تش بمهم، به ،کت  ارس برگشکم... 

 

صکککککککورتش رنگ ریخکه بو  س ن ا  مکعج ش قسککککککککت هابی از  

 از  یمن من، جالبت  به نظر یم ر،یم... 

 

ی   به ، له پایت 
ر
پلیک ز د س اس از  هارپایه با  ا ن قلکوی رن 

 آمم... 

 

 رس به رسیم ایسکا : 

 

 ک چی هم  لییلح اتفاس  افکا  ح 

 

  انه اد را با  انماخکم: 

 ک نه.. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2359 of 2449 

 

 762#پارت

 

  

ی  یش قمد فاصله را بر اهت س با پشت  ،تش که نسبکا تکت 

 تر بو ، گونه اد را لکیس کر : 

 

ح  را پیس گریه کر ی اخهح   ک مطک می

 

هر سمان  ن ا  یم  گوهکککککککه  شکککککککم ن ا  به ،ککککککک له کر  که به

 کر  س با  قت به حرفایکان گوش یم  ا ا 

 

 ،کککککککککککککککم که  رسن جیبم قرار  اهککککککککککککککت تا به آرایم به ،کککککککککککککککت 

 کشیم س رس به ، له گفت:   خو ش

 

سن..    ک به ب ها ب و از اتاق من بیان بت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2360 of 2449 

 

دبرسی ،ککککککککککککککک له با ن ا  ناخوهکککککککککککککککاینمی با  رفت س  ارس  ام  

 کر  تا ، له زس تر برس . خنم  به  ر اتاق خو ش اهار   

 

ی ،ککککککککککک له،  ارس ی  از  ،کککککککککککککا  های  اخل ،کککککککککککطل را  با رفت 

ی کر .   بر اهت س  ،ت هایش را تکت 

 

سقم  خوا،کککککککککککککککککت تککا  ،کککککککککککککککککککا  را  جککای خو ش برگر انککم، 

  ،ککا  را گرفکم س به ،کت صورتش بر د س گفکم: 

 

 ککککک  ارس  ر،که فرها  برای لرسنم  ی انوش خییل  ککم کر  اما 

هککککه  ر ابی ککککه انوش بهم  ا  رس تو بکککاهکککاد تتککککل کر ی... 

من هنوز یککا مککه  ککه قککمر بخککادر ککابو  هککای من لی ت   کت  

 .. بو ی. 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ن اهش با هککککککعه به  شککککککم هایم بو  س مماد مر مش هایش 

 مست   ،کم را  نبا  یم کر . 

 

خییل اهکیککت نککما د بککه حکککاقکم کککه مرا تککا ایناککه کشکککککککککککککککککانککم  

ی حا  برگر د اما نا خوا،کما  ا،ت... یم توانسکم  هکت 

 

 ا  ش را خم کر  س بو،کککککککککککککککیکمن میککانککه ی ابرسهکایم مرا نکه 

بلکه قلبم دوری خوهکککتا  هکککم که هکککوکه کر  س نه ناراحت 

ان ار فراموش کر   ا،ت که من  ی ر با این مر  هیچ نسبم  

 نماردا 

 

 ، ی با خرسج  س مر ی که یش  ی س،ککککککککایل به  ،ککککککککت  اهککککککککت 

 فاصله گرفکم سه  ،کم را رها نار ...   ا از  ارس 

 

 763#پارت
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2362 of 2449 

 

  

 ی برای هکه هکککککککککککککان تکان  ا د س به ،ککککککککککککککت اتاس  که  فت  

  اری خو   ارس متسو  یم هم، قمد بر اهکم... 

 

 

 هنوز  ام  سار  اتاق نشم  بو یم که لر،یم: 

 

 ک راج  به انوههح 

 

 

سن کشککککیمد س به  ،کککککت  ،کککککم را به نریم از میان  ،ککککتش بت 

 . تش  اناپه ای که هک شه جایش هکانجا بو  حرکت کر د
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2363 of 2449 

هنوز  ام  به  اناپه نر،کککککککیم  بو د که  ،ککککککککم را کشکککککککیم س مرا 

 هکرا  خو ش به ،کت  اناپه ی  سنفر  بر . 

 

 

ره به نشیکن ا  ز  س من کنارش نشسکم.    نم کی

 

 

فاصکککککککککککککککله مان به قمری  م بو  که اگر  ا کا یم هککککککککککککککککم، یم 

 ا به اغوش باشما توانست مر 

 

 

ی انوش رس گرفکم...   ک حکم  ،ک ت 

 

 لبخنمی ز : 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2364 of 2449 

 ...  ک افکخار ممی

 

 پلیک ز د س  ا به ،کتش  رخیمد. 

 

لبخنکککمی بکککه آن  کککا  رسی گونکککه اش ز د. مکککمب  ،کککککککککککککککککت ککککه 

 لکسش نار   اد... 

 

 

 لم یم خوا،ککککککککککککککت هکان تاه را ببو،ککککککککککککککم س فر ا تکاد حافظه 

 مان پاک هو ... 

 

فضککککککای شوض هککککککم  ی  فت   اری اش انماخکم ساس ن ا  به 

 لر،یم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2365 of 2449 

ککک ایناه تا اینجا اسممی رس چی بر اهت کنم لییلح ایناه اسمم 

ح میکونم یه فرصککککت بمسنمح  ی بمی تونسککککم  رس چی بهم ختی

 م شهح

 

 764#پارت

 

 

  

بککککه ،ککککککککککککککککتش یم  رخککککانم س این هکککککه نز ی  اش بکککه   د را 

  ترین ا د  نیا صکککککککککککککککورتم س بوی خو  نفیس هایش مرا  س  

 یم کر ... 

ی برای حل کر ن نماهکم...  ی  من  ی ر  ت 

 

 

های  ی ر نبو ...    ی ر فار س خیالم به ،کت شسل س  خت 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2366 of 2449 

  ی ر قرار نبو  ککش خورد ملیس باهم س نکوانم  فاع کنم... 

 

 سزی که د ق گرفکیم تا خو  صبتش گریه کر د. ک هب ر 

 

از  ،ککت رفکنت شا ت  بعم اسن هککب فهکیمد ساقعا بایم به 

 کنم... 

 

 لبخنم کو   ز د: 

 

کککککککککککککککککککک یه ما  اسلش خییل ،ککککخت بو   ون نبو ی  ی ه اما ما  

های بعمش مر د براد ،کککککککککککککککخت ترش کر ن  ون من یه زن 

ی این  ا گکککا  اسن  ا گکککا   مطلقکککه هکککککککککککککککککم  بو د ککککه خو ش بت 

 ارای د ق ی   ی ه رس انجاد میما ... هک شکککککککککککککککه از س الت 

س نفقعککککه مکنفر بو د  ون یم  یککککمد  ککککه  توی پخش د ق

ن ها س مر  ها با  ه  ککککککککعه ششککککککککق  مجبور قمر یش  ی ز 

 به جمابی یم همن... 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2367 of 2449 

 

کیفم را کنککارد گککذاهککککککککککککککککم س  رحکاه کککه  د را تککان یم  ا د، 

 ا امه  ا د: 

 

کککککککککککککککک منم مجبور به جمابی همد س ا نم مجبور ن سکم که با تو 

 ا امه بمدا 

 

ت هایم یم آیم س به آرایم مچ  ،ککککککککت هایش به ،کککککککککت  ،کککککککک

 :  ،ت هایم را یم گت   

 

ککککککککککککککک ایناه  ی ه جز الدیت های زنمگیت ن سکم خییل ناراحکم 

میانه.. من شا ت کر   بو د به  س،ککککککککککت  اهکککککککککککه هککککککککککمن از 

 ،کت تو... 

 

 مست  ان شت هایم را لکیس یم کنم: 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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ی که هیچ تعهمی بهم نماری، تر  هاد رس  س برابر س  ککککککککککککک هکت 

 ب  انه اد رس ب شت  یم کنه... رفکارای 

 

 765#پارت

 

  

 شکککککککککککککککم هایش ز  یم زنم، اس هیچ سقت به من  رسش نا به 

 گفت... 

 

هیچ سقت مرا کنار ن ذاهکککککککککککککککت اما ان ار از یش جابی به بعم  

ا   برای اس یش سظیفه بو د تا یش ششم بزرا نوجوابی

 

 یم آمم س اسبی 
ی  اش پایت 

قطرات  کرنگ شرق از کنار ل شکککککابی

 هک شه از گرما مکنفر ا،ت را   فه یم کر ...  که
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ی جریان  ،کککککت  با پشکککککت  ،کککککتش گونه اد را لکیس کر  س هکت 

هایش بو  که مرا خوا  یم کر  تا رسیا ببینم تا فار کنم یش 

ی ن ست اما بو ...  ی  د ق که  ت 

 

 ما بینکان یش گر  ی بزرا ا،ت ان ار...  

 

 

کم  ه قمر ککککککککککککککککککککککککک من شاهککککککککککقت بو د، ازد جما هککککککککککمی که بفه

  سنفر  بو دا 
ر
 سابسکه این زنمب

 

 

 شم هایش با این حرفم به تکالوی فرار یم افکنم. خو د یم 

  انسکم  ه قمر بی ار  ی اس هسکم... 

 

 ک من هک شه توی زنمگیکون ب شت  شاهقت بو د... 
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؛ الککا،ت کککککککککککککککک نا خواد برای ایناه بازد  س،کم  اهکه با ر 

 کنما 

 

 ر خور  از جا بلنم همد س گفکم: با تقه ای که به  

 

ککککککک د قکون بو یم... ا،کککککککککت از توی  کککککککککککککککککککککککک ما هر سمون مقضک

 هنا،نامه اد خ  خور   اما از توی قلبم نه... 

 

 ر با ماث باز هککم س کیه من رسی هککانه اد رفت... هککاهان 

 با ابرسی با  رفکه ن اهکان کر ... 

 

ار یم  د که با ک ککک سار  رابطه هکککم  ا،کککت.. فحیس کر   بو 

کر د اس ککککاشش با هککککیکا بهت  هککککم  باهککککم اما ان ار  ی ر نا 

 خواهم ت  ر برای هیکا کنم... 

 

 ک  ه شجب، از این سرا زن  ا اش 
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از قصکککککککککککککککم " زن  ا اش" گفت س لبخنم بزرا هکککککککککککککککم  ی  ارس 

 قطعا خوهتالم خواهم کر  سه قلبم را نه...  

 

...  من صامت ی  مانم  اد میان برگشت س رفت 

ایسکا   بو د میان یش سجمی تو   ی قلبم س مغز مشت من 

 هم  اد... 

 

 766#پارت

 

 

  

ان ار یم خوا،کککککم به هکه بفهکانم که من هنوز اس را  س،ککککت 

  ارد با  نم کیلومت  فاصله ... 
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 که هررسز حالت رس یم لر،مح 
ر
 ک به ممی  ه شجب می 

 

بی مقنعه اد را جلوی ایینه قمی  ر،ت یم کنم س منکظر جوا

ازهکککاهان یم مانم تا بلکه   حرسی راج  به هکککیکا باز کنم اما 

م یم  هککککم س بی خیککککا  تر ا
 
ز هکککککه این حر  هککککا رسی مبککککل ل

  شم هایش را یم بنم ... 

 

 

سن یم آیککم. از   ر اتککاق را بککاز یم کنم س  ککارس پشکککککککککککککککککت  د بت 

مقککابککل ،ککککککککککککککک لککه ای کککه بککه  ر اتککاق ز  ز   بو ، یم گککذریم س 

د  رسش ا،کککککت که ن 
ُ
دیم  لم را ی ،کککککت که تا به حا   ارس  

 به تله ی اس نما   ا،ت... 

 

 

یکککش زن مطلقکککه بو  ککککه خییل زس  بکککا ا،ککککککککککککککککعکککما  س ،ککککککککککککککک لکککه 

 که  اهت  ر ا،کو یوی   ارس مشغو   ار هم... 
 خ قیم 
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هک شکککه از اس نفرت  اهککککم، ججیس ن اهش خییل مکفاست تر 

 از بقیه بو .... 

 

بی مقممه  رخیمد س باشث  نز یش  ر خرسچی که ر،کککککککککککککیمد،

 برخور  کیفم به کنار  ی پای   ارس همد... 

 

ی ی ح  ک  ت   جا گذاهم 

 

  د را تکان  ا د: 

 

کککککککککککککککک نه فق  یم خوا،کم ب م که مکان یه مهکوبی کو یش با 

د...   شسل ب ت 

 

 ،ککککککککککککککتش را به لبه ی سرس ی  ر  گرفت س تقریبا بافاصککککککککککککککله 

 خییل  ا با صورتم  اهت... 
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حک یم خوا  ی  شوتم کمی

  

 لبخنمی یم زنم: 

 

 ک جک  زنونه ،ت سه... 

 

 767#پارت

 

  

 ر هکککککککککککک شککککککککککککه ای را  ام  باز کر د س نیم تنه اد از میان  ر باز 

 هم  ر  کر د: 

 

کککککککککککککککککککک هککککک ش رس  س،ککککت  ارد با تو یه هکککککاد بخورد س یا گاری از 

 تکود همِن این جریان  اهکه باهم... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
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      EXCHANGE GROUP 2375 of 2449 

 

کو یو خارج هود که به  د را خوا،کم شقب باشم س از ا،

گونه نریم گر نم را گرفت س بو،ککککککککه اش  سککککککککبیم  به انتنای  

 اد تکاد تنم را مور مور کر ... 

 

 ک لییل بو ن رس خو  بلمی... 

 

س موهابی که رسی صکککورتم پخش هکککم  بو  را به ارایم کنار ز  

 س  اش مرا رهایم کنم. یم خواهم زس تر فرار کنم...  

 

ایم کنم تککا ب شکککککککککککککککت  از این لو نرسد.  ککه یم خواهم خو د را قکک

 هم  بو ح اس با من  ه یم کر ح 

 

ل 
ُ
های راهنکابی هککم  اد س مماد ان ار گونه هایم گ

هککبیه  خت 

 یم انماز ... 

 *** 
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یمی تاز  ،ککفارش  ا د س قرار هککم فر ا صککبح  کت هککت  برای  ر

 با لیش به آن جا بر،اننم. 

 

 گکککا  س مککککماری انوش یم  انسککککککککککککککککم از فر ا  رگت   ککککارهکککای  ا 

 خواهم هم س شسل تنها تا آخر امرسز یم توانم تنها باهم... 

 

 اس هم بایم از فر ا  رگت  ارهایم هو ... 

 

  اش خییل دو  ناشم. ن ران اذیت همن شسل هسکم.. 

 

ی  ارد.   حا  که  ر خانه اد تنها ایسکا   اد حیس بهت 

 ... حیس یش زن مسکقل که فریب رسزگار را خور   ا،ت

 

ایسکککککا   بو د نز یش مبل ها س به میو  هابی که  یم  هککککم  

 انم ن ا  یم کنم... 
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ی را  شوت کر    ی به من  اهکککککککککککککککت   نمنفری که حیس نز یات 

 کنم...   بو د تا ،هم خوهتاه امرسزد را تککیل

 

 768#پارت

 

  

به ،کککککککاشت ن ا  یم انمازد، برای هکککککککاد هکککککککب ب شکککککککت  ا،کککککککت   

  اهکما 

ِجشسکه ایم. ممب  ،ت من س  ار 
َ
ی آ د، رس به هم ن  س شت 

 

 مماد به یش  ی ر زخم ز   ایم...  

 

 ر   اریم س تنککککان از آ،کککککککککککککککیمی ککککه بکککه یکککش  ی ر یم زنیم، لر 

 الکها  بو ... 
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،کککککم  کت  هکککککم س هکککککیکا سقم  ب ها   ر،ککککککیمن، اس کککککا  ع ا،ککککککت 

مماد لی ت  بو  که  را امرسز به ا،کککککککو یو  ارس رفکم. هککککککاهان 

 را کر   بو .  هن لق  خو ش 

 

ها فیلم  یمیم س خورایک هابی که رسی هم ،ککوار کر   
با  خت 

 بو د را خور یم، 

 

 ،ککت آخر بعم از  س،ککاشم  که خانه را به هم ریخکه بو نم، 

ا بککه  اش مککا رش برس . ان ککار شسکککککککککککککککککل زس تر از هکککه رفککت تکک

ما رش از هکککهر،ککککان برگشککککه بو  س  ر ترمینا  منکظر شسکککل 

 بو ... 

 

 

سقم  کککه  یککم نا توانککم از زیر زرککانم حرسی باشککککککککککککککککم،  هکککککککککککککککیکککا 

 ،ککککککککککککککککت نککازان را گرفککت س دوری بککا قهر از خککانککه اد رفککت کککه 

 ... ی لو   س،ت  اهکمی  خنم  اد گرفت.  خت 
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میککانککه ی پککذیرابی ایسککککککککککککککککککا د س بککه هکککککککککککککککلو ی ظر  هککا ن ککا  

ی را   س  ی به هککککککککککککککاد هکه  ت  انماخکم. یم توانسکککککککککککککککم قبل رفت 

 م نا خواهم... ا  ل،امان بمهم ام

 

 ارس لیاد  ا   بو  که جابی برای هککککککککککککککککاد  اش  ار  س من هم 

ی ر،کوران نماهکم...   مکانعت نار د. حوصله گشت 

 

جلوی ایینکککه یم ایسککککککککککککککککم س بکککه خو د ن کککا  یم انکککمازد. شایس 

شرس،ککیکان رس  ر اتاقم گذاهکککه اد. فرق من   ر شایس با من  

  ر ایینه بسیار ا،ت... 

 

 مر   تر به نظر یم ر،م... س لژ  غر تر 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    
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لبخنمی یم زنم س  ،کککککککککککککککم  یم انمازد تا ی  از لبا   هایم را 

بپوهکککککککککککککککم. مقابل  ارس خییل به رنگ لبا  یا مملش اهکیت 

 نا  ا د.  

 

ین ارای ککککککر که بلمد را نشککککککان  ا ن بایم به خو د بر،ککککککم س بهت 

بمهم اما  را بر،ککمح اس خو ش فهکیم  بو  که مرا از  ،کت 

 ا،ت...  ی ر من  ه ت  ر یم خوا،کم بانمحا    

 

 769#پارت

 

  

ریکل را رسی مژ  هایم کشکککککککککیمد س نا  انم هیجان مسکککککککککخر  

ی یم لریم که اینقمر  س،ککککککککت  اهکککککککککم   طور  ر قلبم با  پایت 

به جای رنگ تت   ی رژ لب هایم،  چی اش را انکخا  کنم 

 س با  ا اکریر آن را مزین کنم... 
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      EXCHANGE GROUP 2381 of 2449 

 

  ش یم کر د.  مماد،اشت را 

 

ی یم کر د.   بایم کفش هایم را تکت 

 

،م را  اهش بمهم.   بایم ا،ت 

 

 بایم هیجان ز   نباهم... 

 

خمای من... حیس این را  ارد که ان ار خوا،ککککک ار قرار ا،ککککت 

 برای من بیایم... 

 

ی را رسهن کر   اد اما نا خواهم حرکت کنم...   ماهت 

 زنم...  به رس به رس ز  یم زنم. پل  هم نا
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 جست س گریخکه آ د ها ر  یم هونم.  

 

 ر  یم هکککککککککککککککو . مر  هکسکککککککککککککککایه با قیافه گرفکه از جلوی  
ر
زنمب

قی گذر یم کنم. 
ُ
ی ت  ماهینم با انماخت 

 

ه صمای  ،ت رسی   که ی ا،کار یم گذارد که هکان لتظ

 بوس  را یم هنود. 

   یم  رخانم س ان ار قلبم مثل حبابی یم ترکم. 

 

ی نیم  ی که از  سن آمم  س از هکت  هکککککک شکککککه ای ماهککککککیجش بت 

تنکککککه ای ککککککه از اس یم بینم، یم توانم ککککککت آبی  کککککاررمی اش را 

 ببینم... به  شم هایش  ه قمر یم آمما امان از امشب... 

 

ی یم  هم س اس   یم لر،م: ه شه را پایت 
ر
 با لبخنم بزرب
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 ک  ر خممککون باهم لیمیح 

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 ی  نبالم  راحک اسمم

 

 770#پارت

 

  

 هانه ای با  یم انماز : 

 

ی من ب ککر س با من اسن مسککت  رس  ککککککککککککککککک  لم یم خوا  ،ککوار ماهککت 

ا   یط کمی

 

 کوتا  یم آممدح 
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 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2384 of 2449 

هککککککککککککککککانککه ای برای تکککاد افکککار بککه هم ریخکککه اد بککا  انککماخکم س 

ی گفکم:  ی لیا   همد س هکان حت   بمسن هیچ فاری از ماهت 

 

رس هاد  شوت کنم اما هکه  ارهارس  اری ککککککککک قرار بو د من تو 

 تو انجاد میمیا 

 

ابرسبی بککا  یم انککماز  س خو ش را دوری جلو یم کشکککککککککککککککککم کککه 

 کنم.    ر  ،کت راننم  را برایم باز 

 

ی  ر آن، بوی خو  شطر  ،کککوار ماهکککیجش یم هکککود س با بسکککت 

 اش را ا،تشکاد یم کنم. 
ر
 هک ش 

 

ه حماقل اشصکککککککا  کوتا  آمم  اد تا این رابطه ی نصکککککککفه نیک

ر  نانم... 
ُ
 هر سمان رس خ
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ی را به را  یم انماز  س بعم گذهکککککککککککککککت یش ررکک  مکوجه  ماهکککککککککککککککت 

 مست  آهنابی یم هود. 

 

یم گذر  س خییل زس  به آپارتکان یم  ن اهم از خیابان آهکککککککککککککککنا 

 ر،م... 

 

 

یم  رخم س  کککککککام  اخم هکککککککای  رهم ن کککککککاهش یم کنم ککککککککه 

  شک  یم زنم: 

 

 اد بخوریم به یا  قمیم ها... ک اخم نان. اینجا ه

 

،کککککککککککککککیع یم کنم تکا اخم هکایم را بکاز کنم امکا از ایناه  سرار  به 

خوبی آپککارتکککابی کککه خککانککه امککان  ر آن بو ، برگشکککککککککککککککتیم حیس 

 نمارد.. 
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 به خانه نر،کککککککیم ، بوی خوش  غذا را حیس 
یم توانسککککککککم حم 

خوبی بو . 
ی  کنم.  ارس هک شه آهتی

 

 خییل رسزها من حوصکککککله ی خو د  
ر
را هم نماهککککککم، خسکککککک 

 ار س حر  های مو ل ها،  د را منفجر یم کر  س  ارس غذا 

 متبو  هر سمان را باز یم گذاهت.. 

 

 771#پارت

 

  

ح یا ته   لییل... گا  می م نانه این خونه نتیس 
کککککککککککککککککککککککککک یم  سبی

 نککمبککار  اخلش  شوا کر یمح یککا تککه  نککمبککار تو  ر خونککه رس 

.... هکککککککککککککککایم منم یا دکدر نباهکککککککککککککککه اما اسن آخرین  یمی س رفم 

 باری که رفم  رس هی وقت یا د نکت  ... 

 

ی غذا ر،یم....   ن اهم از تکاد آهنای ت خانه به مت 
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 لبخنمی ز د. ،لیقه اش حر  نماهتا  

 

ککککککککککککککککک خو ت بهت  از هرک  منو یم هککنا  که خییل به غذای 

 ر،کوران ش قه نمارد... 

 

ی را  س  ب کشیم س هکان ر ز  س صنمه ای برای خو ش شقمت 

 ن اهش به لبخنم من افکا  س بی مقممه ایسکا ... 
ی  حت 

 

 ابرسبی با  انماخکم س  ،کم رسی صنمه مانم: 

 

 ک چی همح 

 

 لبخنمد را ب شت  کش  ا د: 
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ی غذای ،ا   تنگ  کککککککککککککککک فق   ارد فار یم کنم،  لم برای هکت 

 هم  بو ... 

 

سکککا  س را  م کر  س آن ،کککت صککنمه ای یش قمد فاصککله مان

 ن اهش  ام  به مر مش  شم هایم بو . 

 

یم توانسککککت مرا ا ن  ر آغوش باشککککم با ایناه مکان ا،ککککت 

د س پیس بزنکش...   گار  ب ت 

 

یم توانسکککککککککککت  ،کککککککککککت بینماز  س موهایم را از رسی گونه هایم 

 کنار بزنم... 

 

 یم توانست... 

 

اهجش را به ،ککککت خو د باشکککم س بوی  اصککک  یم توانسککککم لت 

 را ببو،م...  شطرش
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 لبخنم ز  س شقب رفت.. 

 

 هک نان ایسکا   اد. انکظار  اهکم ساقعا بغلم کنم... 

 

 772#پارت

 

  

ن ا  به بشکککککککککککککککقا  ها یم انمازد. با ما رد از پا،کککککککککککککککاژ نز یش 

 خانه خریم  بو د.. 

 

  قمر  لکنگ ظر  ها بو د... 

 

 ن سکم.. 
ر
 اص  هم  نبا  بهانه برای  لکن 
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 هرچی زس تر قضیه این شرس   تکود بشه... ک  س،ت  ارد 

 

ن اهم با  یم آیم س اس  رحاه که بشککککککککککککقابم را از برنا زشفران 

  ار لر یم کنم، ا امه یم  هم: 

 

کککککککککککککککککککک فق  منکظرد بر  خونه خواهرش...اسنجا ا د گذاهکککککم... 

م یه ا د مور  اشککا  لیما کنم. جای  یل لیا   همد تا تونسک

ی ب ک  ی خوا ، غذا س ماهککت  راش فراهم کر د تا فق  این پ ک

ت بسکه بمد  ،ت یارس... 
 
ی ،گ، ک  شو ی رس شت 

 

 ن ا  را به  ،ککت گرفکم س هکان دور که از ما  تاه هککم  

،ککککککککککککم که مدرایلش زنگ  بریم  اهکککککککککککککم، خوا،کککککککککککککم ،ککککککککککککواه بتی

 خور ... 

 

ایلش را از کنار ،ککککککککوئیچ بر اهککککککککت س با  ،ککککککککت  راز کر  س مدر

 شجله جوا   ا : 
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  هم  ،هرا ح ک چی 

 

 ن ا  را   جایش برگر انمد س منکظر ن اهش کر د که یش 

 آن از جا جهیم: 

 

ح کصافت ها...  ح با  خت   بو ح  ر پشم 
ر
 ک جمی می 

 

مدرایلش را که قط  کر ، باتعجب ن اهش کر د که با شجله 

ی کیفش که هک شکککککککه به ،ککککککککت اتاق    ارش رفت س با بر اهکککککککت 

آن  ار  به ،ککککککککککککککت لبا  های  یم  انسکککککککککککککم مقماری لو   ر 

 آسیز هم  نز یش سرس ی رفت. 

  

 از جا بلنم همد: 

 

 ک چی هم   ارسح
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 773#پارت

 

  

  رحاه که پالکدیش را بریم  اهت گفت: 

 

ش ر،یم؛ با خو   خت    کککککککککککککککک پ   رفت خونه خواهرش... ختی

هون بنمازد فق ...    ... بکونم گت 

 

 با تعجب یم لر،م: 

 

ح یم 
ر
 خوای باهات بیادح ک را،ت می 

 

ی  ی کیفم را از رسی الن بریم  ارد س اس نکککککامطکت  س هککککککان حت 

 ن اهم یم کنم: 
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 ک جمی یم خوای بیایح 

 

کم  ه جور فاصکککککککککککککککله نسکککککککککککککککبکا  د را تکان یم  هم س نا فه

زیا مان رس یِط یم کنم س بو،ککککککه اش  سکککککککبیم  به هکککککککقیقه اد 

 مرا از خوا  یم لرانم... 

 

ی    غذا ن ا  یم کنم:   یم  رخانم س به مت 

 

 ک اینارس اینطوری س  کنیم، بم م شه... 

 

ی مدرایلش را به گوهککککش  خانه یم هکککککو  س هکان حت  ی سار  اهکککککتی

 یم  سبانم س رس به من یم گدیم: 

 

نش...   ک می م هیکا س هاهان بیان بتی
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 به ،اشت م ی اش ن ا  یم انماز : 

 

 ک امیمسارد بکونم بلی  هوالیکا گت  بیارد... 

 

 ابرسبی با  یم انمازد: 

 

 ک ا ن یهوبی اخهح 

 

نای ،ککاوت با  یم آسر  س مشککغو  صککتبت  ،ککتش را به مع

ای  را برایش تو یح یم  هم...   با هیکا یم هو  س  ر

 

 لیم زاپا  را به ساحم رس به رسبی یم  هم س ختی ایناه هکککیکا 

قرار ا،کککککککککککککت به خانه اش بیایم را هم به ن هبان یم  هم س  ر 

ی را از پاری  سرل خارج یم کنم س این  کککککککککککککی ثانیه، ماهککککککککککککککت  ک ک

 اش برای من تر،ناک بو ...  هکه شجله
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یم تر،یمد اتفاس  برایکان بیوفکم س شاقبت  ،ت از پا  رازتر 

 به خانه برگر یم. 

 

 هک شه آن، نفو  بم من بو د.... 

 

 774#پارت

  

هکککککککککککان  با مدرایلش بلی  های هوالیکا را  ش یم کنم. ب شکککککککککککت 

 ت  خاه بو نم. 

 

 با مدرایل خییل خطرناک تر از هک شه بو ... 
ر
 راننمب

 

سن یم کشم:   یم کشم س مدرایل را از  ،تش بت 
 هوسسسی

 

کککککککککککککککککک  ارس بذار زنم  بر،ککیم حماقل... من  ش یم کنم، ساجب 

 ن ست حککا کنار هم باهیم که...  
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به خادر ترافیش آخر هفکه ب شککککککت  از یش ،ککککککاشت کشککککککیم تا 

اد بر،کککککککککیم. خوهکککککککککبخکانه توانسککککککککککم نسکککککککککتیم به فرس گا  امتوا

بلی   س صکککککککنمه جما از هم را گت  بیاسرد سگرنه  ارس امشکککککککب 

 با حر  جوش یم خوابیم... 

* 

  

هی ایس را نمیم  بو د به انماز  ی  ارس حر   ار را بخور . 

 حر  آبرس را بخور ... 

 

ی  سیسکککت س هککک ش ،کککهرا  نشکککسککککه ایم س  حا  که  ر ماهکککت 

ر،کوران ن ا  یم انمازیم، مکوجه تکان ه آن  خت  پ   رسن ب

 به 
ر
های شصکککککککمی پای   ارس یم هکککککککود س لب هابی که مثل ب  

  نمان یم کشیم. 

 

 ،کککککککککککککککتش رسی هکککککککککککککککککککار  تککککا  پل یس بو  س از ،ککککککککککککککککم  نا 

 خوا،ت لرسنم  ای برایش تشایل هو ... 
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مماد به هکککار  ی هککوهر  آن  خت  هم ن ا  یم انماخت س یم 

س هم خطرناک ا،ککککککت.. قطعا اس را یم  انسککککککت ختی  ا ن به ا

 کشتنم 

 

ی را باز کر  س من از جا جهیمد از خرسش شصبانیتش   ر ماهت 

 بابت خنم  های بلنم آن زسج فراریا 

 

 ک  ارس ...  ارس... 

 

 775#پارت

 

  

  ،تش را متکم به ،کت خو د کشیمد: 
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وای  یکار کککککککککککککککککککککککککککککک  ارس   خو  یه حرکم  نزن... اس  ب و یم خ

ا   کمی

 

 بریم گر   س با  س  ه ن اهم یم کنم: 

 

کککککککککککککککککککککککککککک یم خواد بزنم توی صککککککککککککورتشا حماقل  لم یه  م خنش 

 هه... 

 

سن یم فر،کم:   نفسم را با فوت بت 

 

ی اسن هلو ی ر،کوران،  ارت اهتباهه...   ک ا ن بت 

 

  شم هایش را برای لتظه ای یم بنم : 
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منو تو رس  ز یمن تا  ککککککک این هکه ممت  هن من  سییس هم،

، جرات نکککماهککککککککککککککککم  سمکککا  تککککاد توی تهران  یکککم   ی تهکککمیکککم کتی

 بشم، 

 

  ارد 
ر
ا،ککککککککککککککککو یوی  توی ک شکککککککککککککککم نابو  هکککککککککککککککم که حا  بهم ب 

 اهتباهه که میخواد یمسنه بزنم توی صورت این مرتیاهح 

 

ان شککککککان  ،کککککتش را لکیس میانم س یم خواهم حرسی بزنم که 

هکککککککککککنود س با هکککککککککککوی به هکان لتظه صکککککککککککمای جیغ بلنمی یم 

 ،کت ر،کوران بریم گر د. 

 

 ارس  ،ککککککککککککککککم را رها یم کنم س با قمد های بلنمی به ،ککککککککککککککککت 

 ر،کوران یم  س  س من صامت هکان جا یم ایسکم. 

 

ن اهم از هککککوهر هکان  خت  فراری که  طور با خشککککم  رسن 

َسن لرتابش یم کننم به ،کککککککککت هککار  ارس یم ر،ککککککککم که  اقو 
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تا اس را هم ،وار سن  ه ا،ت س قصم  ارنم  ر لهلدیش فرس رفک

  ی ر کننم. 

 

ککک را یم گت   تا مان  هککککو  اما ی  از با ی ار ها   ارس پاهای پ ک

ی یم افکم.   اس را  نان با قمرت به شقب یم فر،کم که به زمت 

 

 776#پارت

 

  

خییل دو  نا کشککککککککککککککککم کککه پل یس را ختی یم کننککم س  ککارس این 

 یما س،  گت  کر   بو  که  ه ب د 

 

سقم  هکککککککککککککککوهر هکککککان شرس  فراری تکککککا  گرفککککت س  ککککارس را 

تهمیم کر ؛ تر،ش ب شت  هم  بو  اما من مماد ،یع  اهکم 

ی ب دیم اما  ارس نا گذاهتا  ی  تا به پل یس  ت 
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ی ها را از ر،کککککککککککککوران گرفکنم س  ارس تنها  هکککککککککککککار  پ ک ماهککککککککککککت 

شه کر ا   گفت " آن ها را نا هنا،م " س خو ش را تتی

 

ی نشسکه اد س    از بغ کر  رفکار  ارس رسی صنمه شقب ماهت 

 لم بککه حککا  آن  سبی کککه آن دور ،کککککککککککککککوار سن هکککککککککککککککککمنککم، یم 

 ،وخت... 

 

 ارس ،کککککککککککککیع  اهکککککککککککککت مماد بفهکانم که آن مر  آ د  ر،کککککککککککککت 

 رمابی ن سککککککککت س ناراحم  من بیهو   ا،ککککککککت اما آن را سکیل 

 بازی اد گل کر   بو ... 

 

سن خت   بو د که  ،ت  ارس   ازسیم قرار گرفت: رسی ب به بت 

 

کککککککککککککککک لییل هر ه قمر قهر کمی من کوتا  نکیادا اسن  ستا اهتبا  

کر   بو ن س بکککایکککم تکککاسان پیس بکککمن. اتلیکککه منو خرا  کر ن، 

ی بر نا    مایه اد رس از بت 
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 بمسن ن ا  کر ن به صورتش جوا  یم  هم: 

 

ی خب... مجبور همن   ک هکو  س،ت  اهت 

 

 فشاری به  ،کم آسر : 

 

... لو  مفت ککککککک اسن ی ی با لو  هوهر  خت   کیه کتی ا میخوا،ت 

 مرفهاح 
ر
 س زنمب

 

پلیک ز د س ن اهش کر د. نا  انما تا حمی را،ت یم گفت 

 ان ار... 

 

جوابی که از من ن رفت، ا ر  جمیم به ،کککککککککهرا  یم  هم س 

کککه یم فهکم هکککل از قبککل رزرس کر   ا،ککککککککککککککککت س من نفهکیم  

 اد... 
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 777#پارت

 

 

هکل یم ایسککککم س با ن ا  به نکای زیبایش یم سرس ی جلوی 

 لر،م: 

 

 ک تا اینجاهم فار کر یح 

 

 ،ککککت که  سر  هککککانه اد انماخت، ن اهم از مسککککت   ،ککککتش به 

 صورتش ر،یم س ابرسبی برایم با  انماخت: 

 

ککککک تایم  سنفرمون خرا  هم، یه  سنفر  جمیم براد م سازیح 

 قو  میمد؛ لیاقتشو  اهکه باهم 
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ران قلبم که ان ار  ر  پله اس  سرس ی را با  رفکم س امان از کی

 گوش هایم بزد جمیم را  انماخکه ا،ت... 

 

 امان از قلبم... 

 

این قلککب  مصککککککککککککککککب هکککه جککا مرا گت  یم انککماخککت بککاایناککه اس 

حم  یش ا،کککم ر،کککا  ر هکککنا،کککنامه اد ن سکککت اما ان ار  ی ر 

 قلب من ر،کا ما  اس،ت. 

 

 پلیک یم زنم: 

 

ی امشب...   ک فق  هکت 

 

 ،تش را به ،کت گوش را،کم بر  س به آرایم  د را نوازش 

 کر : 
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ک فق  یه ارامش کوتا  ممت براد  افیه تا بکونم  سرار   اهکه 

 باهکت... 

* 

 

 778#پارت

 

  

ز قو  بیمی اش به  شککم های بسکککه اش یم افکم که ن اهم ا

  ام  اراد س بی هیچ تکابی بسکه هم  ا،ت. 

 

سن رسی تخت افکا  س خوابش بر . به  با هکان لبا  های بت 

ا  ی راحم   هکت 

 

 ،کککککککتش  سر  کرد حلقه بو . نه انقمر متکم که نکوانم تکان 

ل که بکوانم حرکت کنم.  
ُ
 بخورد س نه آنقمره
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 خییل سقت بو  که به آغوش کشیم  نشم  بو د. 

 

نا هررارفرها  یم خوا،کککککککککککت بغلم کنم ان ار یش مان  بزرا 

  اس بایسکم. 
 گذاهت  ر یش قمیم ب شت 

 

ش کشککککککککیمد س تا مسککککککککت  لب ان شککککککککت اهککککککککار  اد را رسی بیمی ا

 هایش ا امه  ا د. 

 

 لبخنمد را نا توانسکم مخقی کنم که... 

 

بوی خو  شو ی کککه رسهکککککککککککککککن کر   بو د س هوابی کککه رس بکه 

تاری  یم رفت مرا راغب یم کر  تا اس را ببو،کککککککککککککککم س بی خیا  

ی هود. هکه    ت 

 

 یم  انسکم هنوز اس را تجبیه نار   اد. 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2407 of 2449 

 رد. یم  انسکم  یل  ار  ا

 

 یم  انسکم هنوز حسابم با اس صا  نخواهم هم. 

 قلبم... 

 

 هنوز بایم حسا  پیس یم  ا . 

 

 ان ار هنوز دوفان  ر من نخوابیم  باهم... 

 

حرکککککت  ،ککککککککککککککککککت هککککایش را تککککا انتنککککای  کرد حیس یم کنم س 

 های باز تکاهاگر هسکم. هک نان با  شم 

 

وریسکککت نور  کرنگ  راش ،کککاخککان های آن سر لنجر  تنها ن

 که فضای اتاق را رسهن کر   بو . 
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یم توانسککککککککککککککککم ب رخم س خو د را رسی بککککمن مر انککککه اش بککککه 

 حرکت  ر بیاسردا 

 

اهن یا حم   یم توانسککککککککم مسکککککککت   ،کککککککت هایم را به ،ککککککککت لت 

 هلوارش کا کنما 

 

 779#پارت

 

 

  

ت اهکککککککککار  اش را زیر بنم لبا  زیرد کشکککککککککیم س تکاد تنم ان شککککککککک

 مثل یش نوجوان افکا  مهکا  نمیم  مور مور هم. 

 

َزن های بنم لبا  زیرد را از قفل آزا  
َ
 ،ککککککککککککککککت آخر ی  از غ

 کر  س لب هایش پشت گوش هایم قرار گرفت: 
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سشم هو که رسزاد با تو  ککککک خرا  همد،  سرار  بسازد. از نو  ر

  قشن ه... 

 

 ست یم همد یا اس ر،م اغواگری را بلم بو ح م

 

حرکت بمنش را حیس یم کر د س با ی که لر   ها را کنار یم 

 ز  برایم هبیه ،ایس بعم از آن ،ی ار نصفه نیکان بو ... 

 

 رسیابی س زیبا اما... 

 

که  ،تش را  ام  پشت گر نم قرار  ا  س با  ،ت  ی رش 

 امکما  ،ینه اد را لکیس کر : 

 

ی رسا ک بذ  ار من  ر،ت کنم هکه  ت 

 

 ن اهش کر د س تار به تار موهایم رسی صورتش ریخت. 
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ی ایناه    ،ککککککککککککککککت هایش  ر شت 
ن اهش کر د س حرکت  سرابی

 حیس خوبی یم  ا  مرا شقب تر یم کشم. 

 

را به من  سبیم  باهما   ان ار که آهتی

 

ی  ر،کککت  ح این  ،کککت منه که بخوا  هکه  ت  ککککککککککککککککککک  ر،کککت کمی

  ارس. بشه  

 

 780پارت#

 

  

ابرسهایش با  لریم س موهایم با یش  ،ککککککت شقب فر،کککککککا  س 

 میان  ،تش ن ه  اهت: 

 

ا   ک یم  سبی من بلمد رامت کنم س اهیل من ب ر
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نمد 
 
لمی تر کر د س با ناخن های بلنمد لو،ت لریم  ل ش را ک

 س گفکم: 

 

ی بازی تو ن ست اقا پ ، راد س اهیل کر   ن ککککککککک  اینجا  ی ه زمت 

ا سا،ه   زمابی بو  که بایم ن هم یم  اهم 

 

ی که ان شککککککککم رسی ل ش قرار  اهکککککککت، زرانش را به  هکان حت 

 نرد میان ان شت هایم کشیم: 

 

، اینجا من حریه  کککککککککککککککک جوجه توی تخت که نبایم تهمیمد کمی

 قمری اد 

س پشککککککککککککککت بنم حرفش  رخیم س مرا رسی تخت خوابانم، تنها 

گرفت که فار یم   اد یم  ن ا  به صکککککککککککککککورتش انماخکم. خنم

 کر  هنوز هکان لییل قبیل را میان مشت  ار . 
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 پاهایم را  سر  کرش متکم کر د: 

 

، من بازیان بلمی اد   ک تو اگه حریه خوبی هسم 

 

اهجش بر د س اس مشکککککقانه به  س ان شکککککانم را به ،ککککککت یقه لت 

  ککم آمم تا   که های لبا،ش را باز کنم.  

 

ه تکوهایش افکا ،  طور یم ت هایش بن اهم از سرای  ،ککککککککککککککک

 کنمح
ر
 توانسکم ابراز  لکن 

ی که میان آغوهش غلت بخورد س ن ران فر ایم نباهم   هکت 

  اسی بو ح 

 

سن فر،کا د،  لم هنوز صا  نشم  بو   نفسم را با فوت بت 

  ی ر... 

 

 781#پارت

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2413 of 2449 

 

 کرد را از زیر لبا،کککککککککککم لکیس یم کر  س لرساز قوها  ر،کککککککککککینه اد 

 کر . ه فت ز   یم  مرا 

 

این انماز  به تکاد لکیس هککککککککککککککککمن هایش ساکجش نشکککککککککککککککون یم  

  ا د،  طور یم توانسکم شقب گر  کنمح 

 

ملتفه را رسی هر سمان کشکککککککککککککککیم سصکککککککککککککککورتش را میان گر نم 

مخقی کر  س برخور  بیمی اش با قفسه ی ،ینه اد مرا  ر منم 

 تر یم کر . 

 

 ک قلبت رس بمسن لکیس هم یم تونم حیس کنم. 

 

  ،ت هایم را به  سر گر نش ق   کر د:  لبخنم ز د س 

 

اد بذاریا  ی از این به بعم بهم احت   ک بایم یا  ب ت 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2414 of 2449 

 

صورتش  رهم رفت س  یمی رسی بیمی اش افکا ،  ،کم را به 

 موهایش ر،انمد س به آرایم قسکم  از آن را شقب فر،کا د: 

 

ی راج  به من ت ش ی ی که سا،ه هر ت  ا   ک بایم یا  ب ت   کمی

 

سن فر،کا :  نفسش  را با فوت بت 

 

ح   ک  اری گرره رس  د حجله یم ک ر

 

ملتفه را کنار یم زنم س به آرایم خو د را کنار یم کشکککککککککککککککم. با 

ی  هکان نیم تنه ی برهنه به ،کت لنجر  یم رسد س هکان حت 

 لکوی مسافرب  ای رسی هانه هایم یم انمازد. 

 

 ار بر یم د س یش نخ ،کککیبسککککه ،کککی ار را لبه ی لنجر  یم گذار 

 ارد که   س  له  ارس کنارد لیما یم هکککو  س با  ،کککت هابی  ر 
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جیب، کنارد به لنجر  تایه یم  هم س دوری ن اهم یم کنم 

ی من س اس هکه  که منکظر ا،کککککککت ان ار جوا  پیس بمد؛ اما بت 

ی شوض هم  ا،ت...    ت 
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ح   ک میخوای بکازسبی

 

د  س مشکاقانه لوی شکیق  انکهای ،ی ارد را به ،کتش یم گت 

د:   به آن یم زنم س من با لبخنم  سرار  ،ی ار را یم گت 

 

ی بیا ، منو  ککککککککککککک قرار ن ست بهت بها میمد که ارزش خو د پایت 

 د ق  ا یا 
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سن  به ،کککککککککت لنجر  یم  رخم س  ،ککککککککت هایش را از قا  بت 

 رسی بمن برهنه 
ر
 اش یم  یمد.  یم بر ، شرق  کرن 

 

 حا  ان ار ندرت به من ر،یم  ا،ت.  اس تشنه ی من بو  س 

 

،کککککککی ار را گوهکککککککه ی لبم یم گذارد س به ،ککککککککتش یم رسد، یش 

قمد فاصککککککککلکان را  م یم کنم س  ،ککککککککت هایم را از پشککککککککت  سر 

  کرش ق   یم کنم س بمنش را به اغوش یم کشم. 

 

 د را رسی بکککمنش یم گکککذارد س گوش هکککایم صکککککککککککککککککمای نفیس 

 هایش را با لذت یم هجیم. 

 

د س با بو،که ی به ،ککی ا   هککانه هایش ر را به ،کککتش یم گت 

 یم گدیم: 
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کککککککککککککککککک هک شکککه باهات خو  بو د، اما حا  رابطه بینکون یه  م 

 مکفاسته... 

 

صورتش را به ،ککم یم  رخانم س خاکست  ،ی ار را یم تکانم 

د س آبی جما  ی بو،کککککککککککه ای از لب هایش یم گت  س من هکان حت 

شککککم س مرا به هکککک شککککه ی لنجر  یم هککککود اما مچ  ،کککککم را یم ک

 : تایه یم  هم 

 

کککککککککککککککککک تشکککنه یم بریم لب  شککککه لییلح تهش یه بو  میمی که 

 چی بشهح 

 

پلیک یم زنم س ،کککککککی ار را که  ،کککککککتش م اله یم کنم س فشکککککککار 

 ،ککککککککککت ازا ش رسی بازسیم به من یم فهکانم این مر  داقت 

 بی توج  نمار ا 
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،کککککککی ار م اله هکککککککم  را از  ،ککککککککم را رسی  ،کککککککتش یم گذارد س 

د:    ،تش یم گت 

 

ی  کککککککککککککککککککککککککککککک تو قب  بمنکو  یمی باهاد خوابیمی، بو،کککککککککککککککیمیم،  ت 

اد بذاری س صکککککککککککککتی 
جمیمی سجو  نمار  پیس یا  ب ت  بهم احت 

. با زسر س  ستا قررونت بشم رابطه ما خو  نک شها   کمی

 

 اخم هایش  رهم یم رس : 

 

ا و  ،ا   رس  اری ازد  ریککککغ یم  ک تو حم  یه ب  کمی

 

 یم خنمد س با ه فم  به صورت اخم الو ش ن ا  یم کنم: 
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خکم یم کر ی، بعم حر  از  ریککککغ کر ن 
ُ
ی ا ن  اهم  ل ک هکت 

ح   یم زبی

 

ن اهش از بمبی که زیر لکو مخقی هم  بو  به  شم هایم یم 

ر،کککککککککککیم س به حرکت نرد  ،کککککککککککت هایش به ،ککککککککککککت لهلدیم یم 

 ابی یم زنم: مرا راد کنم اما لوزخنم آهکار توانست 

 

ککککککککککککککککککک نان  ارس، من هکه رفکارهای تو رس س حر اتت رس  س،کککت 

  ارد اما یه فرصت بابت تکاد اهتباهاتکون یم خواییم. 

 

 ،کککککککککت  ی رش را هم به ،ککککککککککت  ی ر  کرد یم ر،کککککککککانم س مرا 

آنقمر جلو یم کشکککککککککککککککم که بوی گیس ،کککککککککککککککی ار را از میان نفیس 

 . هایش حیس یم کر د

 

ییل. اص   س،ت نمارد منو من  یم کککککککککک با من این  ار رس نان ل

 کمی از یه ِ،اک*کیس ،ا  ا 
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 ابرسهایم با  یم رس  سه لبخنم کو   یم زنم: 

 

شککم  بعم بهش 
ُ
ی ا ن  اهککم  خو ت رس یم ک کککککککککککککککککک ،ککا  ح هکت 

 ،ا  ح
ر
 می 
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تایککککه اش را بککککه قککککا  لنجر   ا  س حرکککککت بککککا  بککککه ،ککککککککککککککککککککت 

 کشیم. موهایش مرا به ،کت لکیس تارهای یم  

 

کککککککککککککککککککک براد ،ککککا   ،ککککت،  ون تو یه ا د جمیم ن سککککم  س ما هیچ 

 مرزی بینکون ن ست. 
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 ی تککککان  ا د س بکککه ارایم  ،کککککککککککککککککت هکککایش را لکیس کر د تککا 

ا رهایم کنم اما بی مقممه با ی  از  ،کککککککککککککککت هایش  انه اد ر 

 متکم گرفت س  نمان قرس ه ای کر : 

 

من این ککککککککککککککککککک تو خو ت خو  یم  سبی  ه قمر یم خوامت. با 

 بازی مسخر  رس را  ننماز که ا   بشما 

 

با آرامش  ر  شکککککککککانش ز  ز د. کفری هککککککککم  بو ؛ این یعمی 

 رسش خوبی ا،ت تا بفهکانم  ه حم اهتبا  کر   ا،ت. 

 

ب شککککت  یم هککککو   فشککککار  ،ککککتش بر رسی فش س زیر گوهککککم  ا

 که جوابی از ،کت  ریافت نا کنم. 
 سقم 

 

ی یم آسر  س هکککککککککککککککل هکککککککککککککککمن  ،کککککککککککککککتش را  ام  یم   ش را پایت 

 توانسکم حیس کنم. 
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ی یم آیما   پایت 
 اس مر ی ،ت که شصبانیتش آبی

 

اس مر ی ،ککککککککککککککککت که یم توانم با نوازش هایش مرا تا یش ما  

ا  کنم...   ،ت 

 

ی بو  که  اهکم اما.  ی  .. اس هکه  ت 

 

 نفیس شکیق  یم کشم س به لب از هم باز یم کنم: 

 

ح کککککککک تو که نا توبی به من زسر ب   را اینطوری رفکار یم کمی
ر
 

من س تو  سر  ی  س،ککککم  نامز یکون گذهکککککه.  ی ه با حرفای 

 .  زسری مخم رس نا توبی بزبی
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   فه  ی تکان یم  هم: 

 

 ک نا خواد مخت رس بزنم. 

 

 ،ککککککتش را لکیس یم کنم س به ارایم   ان شکککککککانش را به گونه 

 اد یم  سبانم: 

 

ا ک من  لم یم خوا     سرار  مخم رس بزبی

 

ی ل شکککککککککککککککابی اد را یم بو،کککککککککککککککم س با  لبخنمی یم زنم س هکان حت 

صککککککککککککککککمای  ر مکوجه هکلمار یم هکککککککککککککککود که ان ار برایکان غذا 

 آسر   ا،ت. 

 

 به ،کت  ر برسد که هانه اد را یم گت  : یم خواهم 

د من..   ک مت 
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با اهککککککککککککککار  ای به لکوبی که  سر  کرد افکا   ا،ککککککککککککککت، ا امه یم 

 :  هم 

 ک نکای قشن ت رس تقمیکش نان سقم  مالکش منم... 

 

س  شکککککک  یم زنم. لبا،کککککش را از رسی تخت بر یم  ار  س من 

ن اهش یم  رحاه که لکو را  سر خو د یم لی م از پشت   

 کنم. 

 

نفیس شکیقم را رهکککککا یم کنم س لبکککککا  هکککککایم ککککککه رسی تخککککت 

د.  افکا   بو  را یش  ،م  بریم  ارد تا یش  سش   ی  ب ت 

 

لبا  زیرهایم را اس  یم هکککککدیم س پ ،کککککتیش خریم لبا  هابی 

که یش ،کککککککککککککککاشت ل ش با  ارس انجاد  ا   اد را رسی ،کککککککککککککککنگ 

  سش آ  یم رسد. نز یش هامپوهای یم گذارد س به ،کت 
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آ   اش ککککه رسی  د یم ریز ، فار هکککایم ی  ی   نککگ یم 

 هو  رسی مغزد را  یم رسنم. 

 

ی    حا   ا آراد بو . هکه  ت 

 

 یم توانسکم هب ها راحت تر بخوابم. 

 

د س حککا  از پککاهککککککککککککککککا بخواهم تککا  یم توانسککککککککککککککککم  د را بککا  ب ت 

 حقوقم را با  بتی . 

 

 هایم  فت   اری یم ز د س مینا را هکرا  خو د یم بر د. 

 

  ،م  میان موهایم یم کشم س به فرها  فار یم کنم. 
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 پشیکان بو  از  کش به منح  حا   ه  ار یم کر ح

 

اش  لم با اس صکککککککا  یش لتظه فق   ر  لم گذهکککککککت که "  

یم هککم" صککا  تر از ایناه  ی ر به  ارس فار کنم س تکاد فار 

 س ذکرد اس هو  اما... 

 

د. خرسش   شم هایم را یم بنمد س صورتم را  ام  با  یم گت 

ی آ  س  ازیر هککککککککککمنش تا رسی بمنم با لذت حیس  خشککککککککککک ت 

  کر د. یم

 

نا ان ار که بعم ممت ها حکاد آمم  اد  س قبل آن اصککککککککککککککک  

  انسکم حکاد   ستا 

 

 تقه ای به  ر یم خور  س صمای  ارس را یم هنود: 

 

 ک زس تر بیا، غذا یخ نانه. 
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لر   پ ،کککتی  ،کککفیم را کنار یم ذارد س از کنار آن ن اهش یم 

 کنم که  ش را از نیکه  ر  اخل آسر   ا،ت. 
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 لبخنمی یم زنم: 

 

 ک تا تو بریزی توی بشقا  اسممد. 

 

 ی تکککان یم  هککم س منکظر یم هکککککککککککککککود تککا برس  امککا هک نککان 

 ن اهم یم کنم. 

 

 گر نم را ب شت  جلو یم کشم: 

 ک  یهح 

 

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


 دسدنا بهزا                                               دو کام؛ حبس    

      EXCHANGE GROUP 2428 of 2449 

  ا این پا س آن پا یم کنم س آخر  یم لر،م: 

 

ح   ک لرسگری کنم س بهت ملتم بشم، شصبابی یم  ر

 

د س جوابی نا  هم. یم فهکم که نه بمد امکم ا  لر   را یم گت 

 یم ایم س نه خییل خوهم یم آیما 

 

  ،ت رس  ،ک ت   یم گذار : 

 

 ک منکظرت یم مونم. 

 

 س  ر را یم بنم .  

 

ن اهم به  ر بسککککککککککککککه هکککککککککککککم  ا،کککککککککککککت س هک نان از جایم تکان 

 نخور   اد. 
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مد هابی که با قحوله را   ب رسی هکککککککککککککککانه اد یم انمازد س 

ی س هم خواهان به ،کت  ر یم رسد.   هم  س    هست 

 

 ر حککککاد را ککککه بکککاز یم کنم، ن کککاهم بکککه قکککامتش یم افککککم ککککه 

ی کو ش نز یش لنجر  ا،ت.    رحا   یمن مت 

 

 با صمای  ر به ،ککم یم  رخم: 

ی یم خوایح  ی  ک  ت 

 

 قمد هایش به ،کت حکاد بر اهکه یم هو : 

 ک چی یم خوایح 

 

   تلفن را بریم  ار : میان را

 ک زنگ بزنم بیارن. 
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نز یات  که یم آیم،  د را  اخل حکاد یم برد تا ب شت  از این 

 قطرات آ  رسی پارکت های نریز . 

 

 ا ماث یم کنم س به صکککککککورتش که  رگت  تلفن ا،کککککککت س مرا 

 ن ا  نا کنم، خت   یم هود: 

 

 ک  ارس... 

 

،کتش  راز یم کنم س حرسی را به    با  یم گت   س من  ،کم

 نا زنم. 

 

ی آسر  س  ،ت  راز هم  اد را با  س  ه یم گت  .   تلفن را پایت 

ی یم افکم  با سرس ش به  اخل حکاد، حوله اد از هکککانه اد پایت 

 س تلفن  ر  ،ت اس با بی حوا   رسن ،طل زراله یم افکم. 
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 فککت یم  س در   کرد را یم گت   س پککاهککای من  سر  کرش 

 هو : 

 ک پ  خوبی باشا 
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 یم خنم  س مرا به ،کت  سش حکاد یم رس : 

 

ی معکوه منو تتریش نا کنه  خت  خانم...   ک یه  سش گرفت 

 

هکککککککککککانه ای با  یم انمازد س اس بمسن هیچ تتمیل لب هایم را به 

 اد یم کشککککککککککم س با هکان لبا  هابی که به تن  ار ، زیر  سش 

 یم رس . 
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مد س بو،ککککه های ریز اس بر ،ککککاقه ی گر نم، نفیس هایم یم خن

 را تنگ تر یم کر . 

 

رسی پاهایم یم ایسککککککککککککککککم س اس با خنم  به لبا،کککککککککککککککش که بمنش 

  سبیم  ا،ت، ن ا  یم کنم: 

 

 ک هبیه فیلم ها رمانتیش هم 

  

د:   لبا،ش را یم گت 

 

ی من س توشه یه  یا  دو نیه...  ی که بت  ی  ک  ت 

 

 ی  یوار یم کشم: مرا به ،کت کنار  

 

 ککککککککککککک بذار دو بی تر بشه، اسن خر هیطوبی که ،وارش همی؛

 لیا   هو خوه لم 
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خو د را به ،ککککککککت گر نش یم کشکککککککم س بیمی اد را زیر گر نش 

 یم کشم س با بو،ه ای رسی تکوهایش یم گدیم: 

 

 ...  ک آرسد ب ت 

 

پاهایش را  س در  پاهایم یم گذار  س مرا متکم میان بمنش 

  کنم:  فت یم

 

ا بهم بمهکاری لییل  ی  ک تو خییل  ت 

 

  هکککککککککککککمن ق
طرات آ  از موهایش تا خ  ن اهش یم کنم.  رُ

 ،ینه اد، ن اهش را  رگت  یم کنم. 

 

 787#پارت
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 ک توی مشت ممی لییل،  افیه ارا   کنم... 

 

لبخنمی یم زنم س بمن لبا  لوش  اس  ام  به بمن برهنه اد 

،ت نز یش ترقو  اد را گاز یم یم  سبم س با  نمان هایش  ر 

 گت  . 

 

 ک یم تونم هکینجا ا بت کنم شزیزد. 

 

هکککککککککککککانه ای با  یم انمازد س ی  از  ،کککککککککککککت هایم را به پشکککککککککککککت 

 میان موهایش یم زنم: 
ر
 گر نش یم ر،انم س  ن 

 

 ...  که تجبیه  زمه توبی
 ک اسبی

 

یم خنم  س به ارایم به ،ککککککت سان کو ش کنار حکاد یم رس  

 ا باز یم کنم. س آ  ر 
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با هکککککیطنت مسکککککت   ،کککککت هایم به  از پشکککککت بغلش یم کنم س 

ی تر بمنش ا امه  ار یم هو .   ،کت پایت 

 

کککککککککککککککککککککککک کرد نریز  خت  خانم. یم  سنم  اری اذیکم یم کمی اما من 

 خو  ارتر ازاین حر  هاد. 

 

  د را جلو یم برد س اس گوهه  شم، ابرسبی با  یم انماز . 

 لمی تر یم کنم: 

 

مت لب  شکه..   که یم تونم بتی
 . ک یم  سبی

 

یم  رخم س  رحاه که  ،کککککککککت زیر پاهایم یم انماز  به جنگ 

 لب هایم یم آیم. 

 

زرانش را با ی لب هایم یم کشککککککککککم س بو،ککککککککککه اش از کنار  ی  

 لب هایم تا امکما   انه اد ا امه لیما یم کنم. 
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 788#پارت

 

انبو  از که مرا  اخکککککل سان یم گکککککذار  س فرس رفکنم میکککککان 

 م انکقا  یم  هم. حیس خوهاینمی به لو،ت بمن

 

 

ی  هکککککامپوبی از دبقه ی س،کککککایل ها بر یم  ار  س رسی که زمت 

  هارزانو یم ِنشینم: 

 

 ک  لم برای این  ار تنگ هم  بو ... 

 

 لبخنمی یم زنم س موهایم را  ر اخکیارش یم گذارد. 

 

ی ان شککککککککانش میان که  د به حرکت  ر یم آیم س  ی تنها  ت 

 هایم یم بینم،که قبل بسکه همن  شم 
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صکککککککورت بی اخم اس،کککککککت که  ه قمر با  قت موهایم را کقی  

 یم کر . 

 

 د را به لبه ی سان تایه یم  هم س  ،کککککککککککککت های اس تا کنار  

 ی گوش هایم یم ر،م: 

 

 ک یه رسزد ندرت منه ها... 

 

 تکابی به لب هایم یم  هم: 

ا ندرم  ن ست...  ی   ک این  ت 

 

ه ،کت هقیقه اد یم ان شت های هست  ،ت هایش را ب

 بر : 
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، اگه تو براد  ا سبی لبا    
ی توی هکه جا ندرم  کککککککککککککککککککککککککککککک هکه  ت 

بخری، من برات گککککل یم خرد. اگککککه توی یط رسز بهم زنککککگ 

، تا هب منم بهت زنگ یم زنم.   بزبی

سع کننم  یه بار  ت کر نکون من بو د،  فعه بعم   اگه  ر

... اگککه یککه ر  کنم یککا  سز تو غککذا یم ذاری، منم ،کککککککککککککککیع یم  توبی

د تا یه رسزی هم غذا  ر،ت کنم.   ب ت 

 

 789#پارت

 

 

 مینا  نم  قیقه ل ش به خانه رفت. 

 

 یل غرغر کر د تا فع  بکانم اما بی خیا  من هککککککم س از پاهککککککا 

 خواهش کر  که زس تر به خانه برس . 
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ر امم   نم ممت ل ش ها گفکه بو  که ان ار برایش خوا،ککک ا

ار ا،ت.  ی  س از مر  بت 

 

ی کیفم به ،ککککککککککککککککت  ر  لرسنم  را زیر بغل یم زنم سرا بر اهکککککککککککککککت 

 اس افکا .  رفکم که هکان لتظه  ر باز هم س ن اهم به

 

 ممب  یم هم که این ادرا  نیامم  بو . 

 

ن اهم به کت هکککککککلوار خوش رنگ دو  ای ا،کککککککت که با  ر 

ی یش  ،کککککککه گل بزرا جذاب ت زیا ی  به رخم  ،ککککککت  اهککککککت 

 یم کشیم. 

 

ابرسهایم بکا  یم رس  سقم  لبخنکمش را یم بینم س حکالم   ارد 

ی یم  که ان ار آن گل ها برای من ا،کککککککککککت اما گل ها رس رسی مت 

 گذار  س  ،ت به کیه بر   به حر  یم آیم: 
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 ک حالت  طور  لییلح 

 

 لبخنمی یم زنم س اس  نم سرق  اغذ آ هار به ،ککم یم گت  : 

 

د رس جا به جا کر د، گفکم  ش من جا مونم  بو  کککککککک اینا ل .  فت 

اینارس به تو بر،ککونم سا،ککه لرسنم  ی انوش  س بایم جز گزارش 

  ارت باهه. 

 

 ک خوبی فرها ح 

 

 قفل کیفش را جا یم انماز  س  ،که گل را بریم  ار : 

 

 ک ایناه تو حالت بهت  ، براد  افیه. 

 

 790#پارت
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کککت اتکاق بککه زرککان بیککایککم بککه ،کککککککککککککککس نا گککذار  حر  بعککمی اد 

   پاها با هکان  ،که گل یم رس . 

 

ن ا  ،ککککککیاچ مج ککککککر  فت  از فرها  به ،کککککککت من کشککککککیم  یم 

 هو  س تقریبا با صمابی که بشنود به حر  یم آیم: 

 

 ... ی   ک امرسز تولم اقای امت 

 

میان قا   ر یم ایسککککککککککم س هنوز به  ر بسککککککککککه هکککککککککم  ی اتاق 

 فار یم کنم. 

 

هکککای هک نکککان متکم س لبخنکککمی ککککه هنوز هککککان بکککه قکککمد  

 بو ... 

 انکظار  ه  اهکمح 
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ی مینا یم  هککککککانه ای با  انماخکم س  اغذها را هکان جا رسی مت 

گذارد س با خماحافظی ای از ،کککیاچ به ،ککککت ا،کککانسکککور یم 

 رسد. 

 

هنوز  امل سار  ا،ککککککانسککککککور نشککککککمد که تش زنگ اس، لبخنم به 

 لبم یم کشانم. 

 

لولککککه یم کنم س  رسن کیفم یم گککککذارد، از ن هبککککان سنککککم  را لر 

 رخوا،کککککککککککککککت یم کنم که مراقب ماهکککککککککککککککینم باهکککککککککککککککم  ون نا 

د.   توانسکم برگر د تا هکرا  خو د به خانه بتی

 

با  یمنم، ،کککککککککککککککی ار نیکه هکککککککککککککککم  را  رسن جوی یم انماز  س به 

ی اخم هایم را  ر هم یم  ،ککککت ماهکککیجش یم رس  س هکان حت 

 برد: 
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ح ن فم  ناک م ه    ک ر

 

ی را باز یم کنم:    ر ماهت 

 ک  س ،ه رسز  نمیممت ها... 

 

 791#پارت

 

 

ی یم هود س هک نان  ابرسبی با  یم انمازد س  ام  ،وار ماهت 

 غرغر یم کنم: 

 

 ک نمیمن منو بهونه ،ی ار نان.. 

 

ی را هنوز رسهککککککن نار   ا،ککککککت، جور  د را به ،کککککککت  ماهککککککت 

س با بو،یمن مکماس  تنم یم  رخم خو ش یم کشم که تکاد 
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س پشت  ش بر لب هایم، خنم  اد را قورت یم  هم س آراد 

 گر نش را لکیس یم کنم. 

  

ی  ارهای ا،ککککو یو اذیتش  یم  انسککککم فشکککارشصکککمی ل ش نرفت 

کر   بو . از  ،کککککککککککککککککت آن شرس  ککککذابی هنوز  کککام  خ   

 نشم  بو . 

 

 حوصکککله لب هایش صکککامت رسی لب هایم قرار یم گت   س بی 

 یم انککماز  س  ،کککککککککککککککککت میککان موهککابی کککه مقنعکک
ی ه را از د پککایت 

هنوز خییل بلنم نشکککککم  ا،کککککت یم کشکککککم س تکامم را به ،ککککککت 

 خو ش یم کشم. 

 

به نا ار دو بی لب هایش را یم بو،ککککککککم تا از شطشکککککککش  کت  

هککککککککککککو  اما رهایم نا کنم س هک نان لب هایش نز یش گونه 

 هایم به رقص  ر یم آیم. 

 

 ه با باز  یم شکیق  به حر  یم آیم: را یم هنود کصمایش 
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 ک یعمی فع  قرار  تجبیه هم کمی س نیای خونه خو مونح 

 

 یم خنمد س خو د را شقب یم کشم. 

 

 کیفم را رسی پایم یم گذارد س با اهار  ای به کیفم یم لر،م: 

 

ح  ک لرسنم  جمیم بر اهم 

 

 792#پارت

 

 

بکککمهم س بکککا بی  لیکککاد هکککککککککککککککیککککا را مدرکککایلم را بریم  ارد تکککا جوا  

نم:  ی  حوا  راج  به لرسنم  حر  مت 
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کککککککککککککککککککک خییل سقکه لرسنم  ی د ق نماهکککککم، اینا خییل هککککبیه ما 

ی   هست 

 

 با تعجب یم لر،م: 

ح   ک یعمی چی

 

د س جوا  یم  هم:    د را با  یم گت 

 ک یعمی ایناه.... 

 

 مقنعه اد را یم لوهم س ا امه یم  هم: 

 

ی  ون اسنا ه نوز شاهم هکن. مشاسر تکا  ککککککککککک هبیه ما هست 

گرفککککت بککککاهککککاد س گفککککت این زسج لا س لجبککککازی  ارن س حیس 

 . ی   فع  صتی کتی
 میانه بهت 

 

ی را به را  یم انماز  س یم لر،م:   ماهت 
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 ک یم خوای آهم  کنون را  بنمازیح 

 

ز میان صککککککککورت خسکککککککککه اش به  شکککککککم پل  یم زنم س ن اهم ا

 هایش یم افکم. 

 

 بو ؛ اما مماد مرا یم پاییم. با ایناه حوا،ش به را
ر
 ننمب

 

 ک امشب بریم خونکونح 

 

  شم هایش یم  رخشم: 

 

ککککککک فار کنم این لرسنم  که  ،تکه بمجورخوش اقبا  سا،ه ی 

 من... 
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 ته ریشش را لکیس یم کنم: 

 

ی س نا فهکن..   ک هایم این  ستا هم نص ب هم هست 

 

 

 

 23:21 ه وقه  1401.06.28ت پایان 

 

 ��️❤لالم 

 

 ن ی ونی

 شای  این پایان  ه دل   ضیا نَ سته  اشه

 ولی   ضی ها هی پسن  کردن
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 هرحال این پایان، چیزی  ود که چن  ار حذف شتت  و از لتتر نوشتتته شتت  

 �� از

 

 �😅�ادی وارم از خون ن این ردان لذت  ردی  اشین
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