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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 یشگیبغض هم

 پشت شهیزمونه باعث م یداره ول یزیکه زبون تند و ت یبا غرور و تکبر  مختص خودش ،دختر یدختر ای: درخالصه

 که قبال داشته. یکنه به هرچ

بشه که تمام  یبا اجبار  وارد کار دیمهارت رو داره حاال با نیدانشگاه درس خونده و بهتر نیبهتر یکه تو ی دختر

 بره.... یم نیغرور و عزت نفسش رو از ب

 ...رمیشهر راه م ینا آشنا یابونایخ یگلوم ،تو یبغض خفته تو با

 کنم.... یخونه ها ،به جلوه اشون با دقت نگاه م یبلند به

 ....نایاونوقت ا یزندگ یندارم برا یی...!من جا هیچه عدالت نیآخه ا ایخدا

 ....!نیشد که شدم ا یچ هوی

 شدم.... ابونایخ ریدر وپکر اس یشهر ب نیا یرفت...!خونه رو بانک مصادره کرد .اونوقت من تک وتنها تو مادرم

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 ....نیدرس خوندم شده آخر وعاقبتم ا یمعمار یاونم رشته  یدانشگاه دولت نیبهتر یکه تو یمن

 کنم! یمردم کلفت یخونه  برم

 ....!کهیساک کوچ نیدار وندارم هم یزارم ،همه  یم نیزم یرو رو ملیساک وسا یخستگ با

 یرو ی،قطره اشک شهیم نییگلوم باال وپا بکی....سرمیگ یرو م میشونیپ یپشت دستم عرق خشک شده رو با

 غلطه.... یصورتم م

 ....!یحجم ندار نیا ینزار له بشم تو ایخدا

 گاهم باش...! هیتک ایغرورم بشکنه ،خدا نذار

 جاها باشه.... نیخونم ....فکر کنم هم یکنم.با دقت آدرس رو م یباز م یدستم رو به آروم یشدع تو کاغذمچاله

 

 که پالک مورد نظر روش بود دهنم از شدت تعجب باز موند....! یرنگ دیدرب سف دنیگردونم ،با د یم چشم

 کاخ...! ایجا خونه اس  نیا

 خدمتکار شبانه ! شمیم نجایمن ا هه

 .رمیگ ی،مقابل در قرار م یسست یپاها با

 پام له بشه... ریغرورم رو بزارم ز دیبا نجایا یول میمغرور دختر

 .دمیزبونم سرم رو به باد م نیروز سر هم هیتند که  یدارم ،انقدر یزیتند وت زبون

 کنم...! یخصلت هام خداحافظ یبا همه  دیبا نجایا یساکت بمونم ول یاحترام یوب ریوقت مقابل تحق چیه

 زدم و اف اف رو به صدا در اوردم.... یصحبت کنم که اونا فکر کنن لکنت زبون دارم.پوزخند یطور دیمن با آره

 بله؟!-

 گفتم: یلرزون ولکنت بار یصدا با
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 اومدم! یآگه یسالم،برا-

 باز شد. یکیت یدر با صدا یا گهیحرف د چیه بدون

 .ستادیقلبم از حرکت ا یبه اون عظمت اطیخونه و ح دنیبا د دمیکش یدر  رو هل دادم،سرک دیترد با

 چقدر بزرگه...! نجایمن ا یشدم،خدا اطیگرد شده وارد ح یچشما با

 

 دادم.... یدر وپکربغضم رو قورت م یبه اون ساختمون بلند وب رهیخ

 کرد... یرو مهمون قلبم م یبیپرقامت سرو شور عج یباغچه درختا یتو یبه جلو گذاشتم،گل ها یقدم

سته ترس نش نیتا از ا دمیکش یقلبم گذاشتم .تند تند نفس م یهوا !دستم رو رو دمیدو متر پر یپارس سگ یباصدا

 دلم کم بشه... یتو

 از سگ نداشتم ...! یترس گهید یدخترا برخالف

راهم که آروم شد ،از مقابل  دمیسرش کش یرو یشدم.دست رهیشد با آرامش بهش خ کیپارس کنان بهم نزد سگ

 کنار رفت .

 باز موند . یدهنم از فرط خوشحال اطیاستخر وسط ح دنیبه اون درخت و خونه قدم تند کردم با د رهیخ

 کرد.... یاونجارو چند برابر م ییبایآب وسط اون استخر بود،ز آبشار

 روبه من گفت: یسرد ومحکم یدرهم وصدا یابرو ها ستاده،بایمقابل ا ییفربه واخمو یزن

 !؟یومدین یآگه یمگه برا-

 دهنم رو قورت دادم با لکنت گفتم: آب

 بببله!-

 کرد بهم  پشت
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 ایبا من ب-

 ازش بترسم...! لیدل یشد ب یداشت ،باعث م یخاص یجذبه  هیزن  نیسرش به راه افتادم.ا پشت

 ید...خداخونه چشمام گردتر وگردتر ش دنیرو باز کرد،وارد خونه شد .پشت سرش وارد خونه شدم با د یورود درب

 !؟یمن چه خونه ا

 به سمت من برگشت وباهمون حالت گفت: ییهویشده بودم.زن  ونشیبزرگ و دکوراس یاون خونه  محو

 زدنت تموم شد! دید-

 لرز گفتم: با

 بببله-

 گفت: یتند به

 شکنه! یبشکنه که آقاگردنت رو م یزیچ یها اطراف رو نگاه نکن ...حواست باش نخور جیگ نیع-

 کم بشه.... تمیعصبان نیتا از ا دمیکش یفشرده شده،نفس تند یخورد وقلب یعصاب با

 زن؟! نیا ارهیدر م ینشده چه برا من قلدر باز یچیه هنوز

 جا.... نیکردم از ا یدارم وگرنه گورم رو گم م اجیکار احت نیبه ا فیح

 ...!ادیدر م یحب کار عوضصا رمیهرجا م یبود نباشه...ول یمعمار میلیکه رشته تحص یمن یکه کار برا نه

 .نهیش یم یدارم که به دل هرکس یو جذاب بایز یاز خود نباشه چهره  فیتعر

بال  نیدونستم ا یکنم...چه م یمن پراز غرور همه رو رد م یهارو برده ول یلیرنگم دل خ یطوس یوگاه یآب یچشما

 .ادیخواد ب یسرم م

 باز پشت به من کردو با آرامش از زنه

 که وسط خونه بود باال رفت. ییپله ها 
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محاصره  یکه اطرافش رو اتاق ها یبزرگ اریسالن بس کیشد به  یپله ها ختم م انیشدم ،پا دهیسرش کش پشت

 کرده بودند.

توجه به من عقب گرد کردو مقابل چشم  یبه در زد ب ی.ضربه استادیسالن وجود داشت ا یکه تو یدر نیآخر مقابل

 هام گم شد.

 شت بار شده بود،استرس تموم وجودم رو فرا گرفته بود...!قلبم وح ضربان

 ....دیاز داخل اتاق به گوشم رس یمرد یصدا

 !اتویب-

 .در باز شد .دمیکش نییرو پا رهیلرزون دستگ یدست ها با

 .ستادمیکه وسط اون اتاق بزرگ بود ا یگرد زیکه در رو ببندم مقابل م نیوارد اتاق شدم ،بدون ا یآروم به

 خطاب بهم گفت: یمحکم وخشک یصدا

 درو ببند!-

 نشسته بود قفل شد.... یصندل یکه پشت به من رو یمرد یرو نگاهم

برگشتم با چشمام دور تا دور اتاق رو  یقبل یکردم.درب رو بستم و دوباره به جا یهام رو تند تند دم وباز دم م نفس

 کردم. یم زیآنال

 وبس....! نیبود ،هم زیم هیکه اونجا وجود داشت  یا لهینها وست یو کرم یقهوه ا یرنگ بیاتاق با ترک هی

 رو چرخ دادو حاال چهره اش مقابل چشمام بود. یصندل ییهویبه مرد بودم که کامال  رهیخ

 حال خشک و مغرور بودم. نیو در ع نیدل نش یبه عقب گذاشتم.محو اون چهره  یترس قدم با

 یصورتش مهمون بود...!دماغ متناسب با صورتش ودر آخر چشما یرو یمردانه ا شیداشت ،ته ر یدیسف پوست

 !دهیرنگ درشت وکش یمشک

 بلند شد،با همون لحن خشک گفت: یصندل یزد واز  رو یپوزخند
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 زدنت تموم شد؟! دید-

رو  یهمه بد رفتار نیو ا ریوقاحت ِ.... من طاقت تحق تینها گهید نیمن ا یاش شدم...خدا رهیگرد شده خ یچشما با

 دارم ؟ون

 

 رو به من گفت: یچونش قرار داد و با ژشت خاص ریگرفت دستش رو ز یجا زیم پشت

 !؟یجا اومد نیکار ا یشما برا نکهیخب مثل ا-

 گفتم: ریلکنت وسر به ز با

 بَبله-

 به من گفت: رهیخ

 کرده ؟ تیمعرف یک-

 !دمیروزنامه د یرو تو ینکرده ،آگه میمعرف یکَسس-

 طور! نیکه ا-

 کرد و ادامه داد یمکث

 داره... یخاص طیجا شرا نیا یخب کار کردن تو-

 دمیحرفش پر ونیم

 ؟یطیچچه شرا-

 گفت: ی،با لحن تند دیهم کش یرو تو اخماش

 دارم. یسوال هیبدم ازت  حیتوض زارویچ نیا نکهی!قبل از اگمیدارم م یاگه اجازه بد-

 دییبِفرما-
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 ؟یدار یتو مشکل گفتار-

 گفتم: یخودم گرفتم وبا بغض ساختگ به یناراحت ی چهره

 بَبله-

حاضر وآماده  دیبا میهر زمان که خواست یعنی، یهست یجا تو خدمتکار شبانه روز نیا یتو نیست،ببیخب مهم ن-

 !یمن وخانمم رو هم انجام بد یکارها دیبا یخونه وآشپز ی،تو عالوه بر کار ها یمونیجا م نیکه شبا ها ا نی....وایباش

 زن داشته باشه! ادیاش شدم،بهش نم رهیخ متعجب

 اون وقت؟ شهیتونم بپرسم حقوقم چقدر م یم یم-

 ! ونیلیم کی یماه-

 رو سر کنم. میهمه پول زندگ نیتونم با ا ی،حداقلش م خوبه

 ه؟یچ التتیتحص-

 ! میرد پلمید-

 دانشگاه تهران. نیبهتر یدارم اونم تو یمعمار سانسیخبر نداره من ل بدبخت

 ؟یچرا ادامه نداد-

 بود که نتونستم درسم رو ادامه بدم. یطور میزندگ طیشرا-

 

 میبرگه رو امضا کن یهست یراض طیخب اگه از شرا-

 نیاز ا یمانینوشته در صورت پش نجایرو مقابلم قرار داد .با دقت مشغول خوندن خط به خط قرار داد شدم.اوه ا برگه

 !ونیلیم ستیر باونم چقد یخسارت پرداخت کن دیکار با

 گرد شده روبهش گفتم: یچشم ها با
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 همه خسارت داده بشه؟ نیا دیچرا با-

 به سالمت... یخوا یاگه نم نهیقرارداد ا طیشرا-

 گفتم: یتند به

 دارم. اجیکار احت نینه نه من به ا-

نگاهش در حال  ریچشمام بود ،ز رهیقرار داد رو امضا کردم.برگه رو مقابلش قرار دادم خ یپا گهیحرف د چیه بدون

 یرو م یبدبخت ایرنگ بزارم خدا یلنز مشک دیچشما کنم.از فردا با نیا یبرا یفکر کی دیذوب شدن بودم...با

 ...!ینیب

 

 از اون زن نبود.نکنه زنش باشه! یخبر چیع یاومدم.چشم گردوندم ول نییاز پله ها پا یزار باحال

 یزدم وا میشونیبه پ ی.ضربه استادمیا رونیح یدر ورود یاک به دست جلوس رونیاومدم ب بیعج یاون خونه  از

 عوض کنم دیبا ممیگوش نیا

 !ی.پوف لعنت به فقر وندار

 شد. کیجونم افتاده بود.همون زن با اخم بهم نزد یخوره تو نیسرو دلشوره ع یبه درخت ها رهیخ

 چرا ماتت برده؟!-

 خودم اومدم ،با لکنت گفتم: به

 کار کنم؟ یدونم چ یاوم من نم-

 کرد زیرو ر چشماش

 قبولت کرد ؟-

 ببله-

 ته باغ قرار داره! شهیو درواقع اتاق تو م یکه قراره شبا توش بخواب یی،جا ایخوب پس دنبالم ب-
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 کنم. یاتاق ته باغ دق م یتو ییقلبم رخنه کرد.من تنها یتو ترس

 !یدیکوب نیشکر که منم زمرو  ییکرد ،خدا جون خدا دیچه با یبه گلوم چنگ زد ول بغض

 داد... یم حیدادم توض یانجام م دیکه با ییتوجه به من پشت سر هم کارا یب زن

 یکردن خونه وکارا زیوتم یآشپز ی...کارا یحاضر وآماده باش شهیهم دی!پس با ییجا نیتو تنها خدمتکار ا نیبب-

 آقا وخانم هم گردنه توعه ... یشخص

 کرد وادامه داد یمکث

 بهش باشه. یلیحواست خ دیدر ضمن خانم بارداره با-

همه کار  نیچه جور ا ییکه انجام دادم ظرف شستن بوده حاال من تنها یعمرم تنها کار ی،تو دمیاز ته دل کش یآه

 رو انجام بدم.

 یم تدلم لعن یمتروکه تو ینقل یبه اون خونه  رهی.خستادیا یکیکوچ یمقابل خونه  میدیبه ته باغ رس باالخره

 ...!اهمیو بخت س یفرستادم به بدشانس

 درهم گفت: یبه عقب گذاشتم.با ابرو ها یاون زن به سمتم برگشت از ترس قدم ییهوی

 ؟یدیمگه جن د هیچ--

 شد. کیتکون دادم .بهم نزد ینف یبه معنا یسر

 !!یبش داریصبح ب شیاز ساعت ش دیدختر توبا نیبب-

 .دمیصحبتش پر ونیکنم م جادیلحن صحبتم ا یتو رییتغ نکهیا بدون

 بشم... داریب شیاز ساعت ش یجا پادگان نظام نیمگه ا-

 دستش گرفت ونیام رو م چونه

 به نظم حساسه ... یلیبدتره حواست به رفتارت باشه!آقا خ یاز پادگان نظام-

 ست.کجا گهیجا د نی،اه اه ا رونیکنارش گذشتم درب خونه رو باز کردم،گرد وخاک از خونه زد ب از
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 نطق زن باز شد دوباره

ا ج نیبه اتاق خانم وآقا وصله که به ا یتلفن نکهی.وا شهیخودت رو انجام بده از فردا کارات شروع م یامروز رو کارا-

 ...یحاضر بش ششونیپ دیوهر وقت وهر زمان که تورو خواستن با شهیختم م

 موندم. یجا نم نیهم ا قهیدق کیدارم .وگرنه  اجیکار احت نیکه به ا فیح

 

 کنم! یمن چه غلط ایوارد اون اتاق متروکه شدم.خدا یحال زار با

 توجه به من ازم دور شد . یب زن

 مانتوم رو باال زدم شالم رو به پشت سر بستم ... یها نیآست

 هارو نگاه...! نی،پوف ا رونیشال زد ب ریبلند از ز یموها

 انداختم . رونیاق برو با هزار زور وفشار از ات نیزم یپهن شده رو فرش

 شدم. دنیتوجه به لباسام مشغول جارو کش یبرداشتم و ب اطیح رونیرو از ب جارو

 رو گرفتم.کمرم از درد خم شده بودـ میشونیپ یرو یپشت دست عرق خشک شده  با

سرم برداشتم  ی.شال رو از رودمیکش یاز سر آسودگ یشده نفس زیاتاق تم دنیکمرم رو صاف کردم.با د یحال زار با

 شدم. دنیو مشغول دستمال کش

 ...!میهم راض یمتر۱۲اتاق  نیپهن کردم من به هم نیزم یرو رو فرش

 فقط خودمم و خودم. یآن چنان لیهست ونه وسا یتخت ،نهیپراز سادگ یاتاق

 کرد. یهمه ظلم درد م نیتموم بدنم کوفته شده بود.تنم از ا یداخل اتاق اوردم از خستگ رونیرو از ب ساک

 اوردم. رونیب فمیرو از داخل ک ی،گوش دمیدراز کش نیزم یرو

 کنم...! یم زیجارو تم نیساعت چشمام گرد شد اوه من سه ساعته دارم بکوب ا دنیباد
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بلند شدم همون زنه قدم داخل اتاق گذاشت .نگاهش داخل خونه به  یبه تند نیزم یبتز شد از رو یبه آروم در

 .زد یگردش در اومد لبخند

 نه کارت خوبه؟!-

 بلندبشم که گفت. نیزم یخواستم از رو ی.مدمیبه صورتم کش یدست

 ...ینه نه بلند نشو خسته ا-

 به ستم گرفت یلباس کاور

 !یبپوش دیلباس رو با نیبه بعد ا نیاز ا-

 تکون دادم. یسر یکالفگ با

 ...نتتیخواد بب یخانم م ایکارت تموم شده ب-

 امیم یبااششه م-

 که گفتم: رونیباورم شده لکنت دارم.اون زن عقب گرد کرد تا از اتاق بره ب خودمم

 ه؟یاسمتون چ-

 رو باال انداخت ابروهاش

 مهنازم!-

 کرد یمکث

 ه؟یاسم تو چ-

  امیمنم در-

 زد یلبخند

 دایاسمت به چشمات م یچه اسم برازنده ا-
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 گفتم: یتند به

 ! سین ینگر نیخودم ا یچشما دیمهناز خانم اِشتباه ن نکن-

 گفت: متعجب

 !یپس؟لنز گذاشت یچه رنگ-

 !یآره لنز گذاشتم .چشمام مشک-

 رنگ چشمام.... نی.لعنت به ا رونیتکون داد واز اتاق زد ب یسر

 

 ۷پارت#

 بلند شدم.به نیزم یاز رو یسست با

 لبم جا خوش کرد. یرو یانداختم پوزخند یلباس نگاه 

 دی.داخل چشمم قرار دادم .پلکام پردمیکش رونیرنگ رو ب یلنز مشک شمیآرا فیهام رو عوض کردم،از ته ک لباس

 کرد مجبور بودم! شهیچه م یسوخت ول یچشمام م

 مهناز به سمتش رفتم. دنیوارد خونه شدم با د دمیرس یلعنت یقدم زنام به اون خونه  رونیاتاق زدم ب از

 مهناز خانم ،خانومتون کجاست؟-

 گفت: یالیخ ی،با ب به صورتم انداخت یقیدق ینگاه

 سالن نشسته یتو-

 نداشته باشه. تیخانم قصد اذ نیتکون دادم خدا کنه ا یسر یجیگ با

 گفتم: یآروم یشدم،با ضدا کیبود بهش نزد ونیتلوز دنیکه مشغول د دنشید با

 سالم-
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عمل شده ودر آخر لب  ینیداشت ب یا دهیرنگ کش یمشک یکرد.چشما ینگاهم م رهیخ رهیرو بلند کرد خ سرش

 زد که پرتز شده... یکه ظاهرش داد م ییها

 حامله باشه! ادیموند،بهش نم رهیشکم قلمبه اش خ یکرد با نگاهش ،نگاهم رو میسیسر تا پا وار از

 کنه...! یهم م یچه ناز یاریب ایبه دن یخوا ینم لیمبل بلند شد.وا ف یفشار از رو با

 قرار گرفت. مقابلم

 ...ییبه بعد خدمتکار تو نیکه معلومه از ا طور نیخب ا-

 گفتم: یرفاه ا لیتحل یشده ام رو کنار هم جمع کردم،با صدا زیر زیبهم خورد .غرور ر زشیآم ریاز لحن تحق حالم

 انجام بدم. یبتونم کارا رو به خوب دوارمیام-

 زد یچرخ دورم

 !؟یلباس کار بپوش دیکه با یدون یم-

 دونم  یبله م-

عد از ...ب یلباس هاش رو آماده کن دیصبحانش آماده باشه.با دیسرکار با رهی،آقا م یشیم داریب شیصبح ها ساعت ش-

 ... یرو ادهیپ میبر دی...بعدش با یمنو انجام بد یصبحونه کارها

کردم چه زود  یکاش قرار داد رو امضا نم یبود من کردم ا یچه غلط نیمشت شد .ا تیاز شدت عصبان دستام

 شدم. مونیپش

 . یکارات رو شروع کن دیجاست تو از فردا با نیخب امروز مهناز ا-

 رو بلند کردم با لکنت گفتم: سرم

 باشه!-

 درهم گفت: یابروها با

 باشه نه چشم!-
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 کنم . یرو بادستام خفه م نیخودم ا یرفتم.وا یقرچه ا دندون

 تر شد  کینزد بهم

 ؟یتو لکنت دار -

 ب بله-

 زد یوزخندپ

  یالل هم که هست-

 همه پستن... نیها ا نیچرا ا ریچقدر تحق ایخدا

 !یبر یتون یخب م-

 کنم. یوزن کم م لویک هیهر روز  نجایمن ا ی.دوباره اون راه طوالن رونیرفته از سالن زدم ب لیتحل یروین با

هم  یشدم .من هر طوراتفاق پیوقفه مشغول تا یروشنش کرد و ب رونیب دمیاتاق شدم لپ تاپ رو از ساک کش وارد

 مهندسم! هیمن  سندمینره من نو ادمی دیبا فتهیب

 درب وداغون! یقصه  هیگوناگون نوشتم وخوندم ،حاال خودم شدم   یعمر قصه  هی

 

 سوخت. یشده بودم چشمام م رهی.از بس به لپ تاپ خدمیبه چشمام کش یدست

اتاق قرار داشت  یکه گوشه  یکمد درب ودافون یل ساک رو دونه دونه توداخ یتاپ رو خاموش کردم.لباس ها لپ

 مادرم بود رو دخل کمد قرار دادم.... ی هیکه هد فونمیآ یقرار دادم لپ تاپ و گوش

 داد. ی،پوف خسته شدم ساعت هشت شب رو نشون م دمیکش یاز سر آسودگ یاتاق نفس یمرتب شدن نسب با

 برم. یلعنت یخوردن شام به اون خونه  یداد برا یغرورم اجازه نم یرفت ول یم ام بود ،معدم به شدت ضعف گشنه

 کردم. میتنظ شیصبح ساعت ش یساده ام رو برا یاینوک یگوش
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 هم افتاد وخواب مهمون چشمام شد... یچشمام رو ادیز یاتاق قرار دادم،از خستگ یگوشه  ییو پتو بالشت

 چشم باز کردم پوف چه زود صبح شد. یبه سخت یآالرم گوش یصدا با

 .دمیکش یداد آه یرو نشون م شیساعت ش ،کهیگوش یصفحه  دنیباد

 شدم بعد از شستن صورتم دوان دوان وارد اتاق شدم. اطیگوشه ح ییوارد دستشو رونیاتاق زدم ب از

 چشمم قرار دادم. یفرم رو تن زدم لنز هارو تو لباس

 !یروز کار نیاز اول نمیا ،یلعنت یاون خونه  یبه سو شیشال پنهون کردم. پ ریرو ز موهام

 ساز رو روشن کردم. یوارد خونه شدم به سمت آشپزخونه رفتم چا ییسر وصدا چیه بدون

 خودم رفتم. یشده بود قربون صدقه  دهیچ قهیکه با سل زیم دنیرو پر از مخلفات صبحونه کردم.باد زیم یرو

 گفت: یگره خورده ا یسر بلند کردم که با اون مرد روبه رو شدم.با ابر و ها یکس یقدم ها یصدا با

 !یکن داریب شیمن رو ساعت ش دیمگه من نگفتم با-

 دهنم رو قورت دادم،با لکنت گفتم: آب

 فراموش کردم دیببخش-

 بارت باشه! نیآخر-

 تکون دادم که گفت: یسر

 !زیآب پرتقال بر وانیل هی میبرا-

 که باز گفت: ستادمیا ی.کنارختمیبراش ر یا وهیآب م الیخ یمشت شد ب دستم

 کن .کمکش کن تا کاراش رو انجام بده.... داریجلو چشمم نباش برو خانم رو ب-

 .رونیگلوم از آشپزخونه زدم ب یبغض خفته شده تو با
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 خوره آخه! یدرن دشت به چه دردشون م یخونه  نیباال رفتم.دو نفر آدم آخه ا یپله ها به سست از

 .دیرس یدستت به دهنت م یزمان هی....توام  ینبود ریتوام فق اریب ادتی ای،در دمیکش یآه

 !دهیبه اون همه در چشم دوختم پوف حاال خانومشون کجا کپ رونیوح جیگ

 کردم. داشیاتاق سمت چپ پ نیاول یکه باالخره تو نیدونه درهارو باز کردم تا ا دونه

 بود. دهیخواب یبرهنه و وضع ناگفتن یتنه ا میتخت با ن یاتاق شدم ،رو وارد

 بهش دادم. یشدم ،با رغبت تکون کیازش گرفتم به تخت نزد چشم

 دیبش داریخانم خانم ب-

 بهش دادم... یتکون گه،دوبارهیشو د داریخورد وباز چشماش رو بست .لعنت بهت ب یتکون

 !دیبش داریخانم خانم ب-

 .دیشد وتوپ رهیبهم خ تیباز کرد با عصبان چشم

 کردنه هان! داریچه طرز ب نیا-

 رفتارم رو بهش گفتم: یتموم وجودم رو پرکرد.بدون کنترل رو تیعصبان

 !؟یکن ی،پارس م یپاپت یچته دختره -

 القل به اون بچه رحم کن. یکن یتخت بلند شد،به خودت رحم نم یاز رو یگردشده به تند یچشما با

 گند! ایدر یزد گند

 سرو گردن ازش قدبلند تر بودم خخ کوتوله... هی ستادیا لممقاب

 به من؟ یگفت یچ-

 ساخته بود! یزامب هیمهمون لبام شد .موهاش پف شده بود وازش  یچهره اش لبخند دنید با

 به بازوم زد یچنگ
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 ؟یدهات یخند یم یبه چ یدار-

 رو بهش گفتم: یالیخ یازش گرفتم با ب چشم

 حموم رو آماده کنم؟-

گونم قرار دادم .حقارت  یبه صورتم زد.سرم به سمت چپ کج شد دستم رو رو یلیبرداشت  وس زیسمتم خ به

 تموم وجودم رو فرار گرفت. تیوعصبان

 گفت: یلرزون یصدا با

 ! یبزن دیاومد دهنت رو نبا یبشه هر حرف تیرو زدم تا حال نیا-

 .رونیم واز اون اتاق زدم ببهش رفت یچشم غره ا دمییمشت شد ،دندونام رو بهم سا دستم

 

 لشیدونستم ونه فام یاومدم.اون مرد که هنوزم نه اسمش رو م یم نییدوان دوان از پله ها پا رونیاتاقش زدم ب از

 کرد. ینگاهم م رهیخ رهیبود،خ ستادهیدرگاه آشپزخونه ا یرو. تو

فت چ یو دندون ها یعصب یکه به دستم زدبه عقب برگشتم.با چشما یتوجه بهش از مقابلش گذشتم ، باچنگ یب

 شده گفت:

 چته ؟-

 .رونیب دمیدستش کش نیرو از ب دستم

 توجه بهش رو برگردوندم که دوباره گفت: یب

 !ستم؟یمگه باتو ن-

 مشغول حرف زدن شدم. یآروم یازش فاصله گرفتم،باصدا امینوک یزنگ گوش یصدا با

 سالم-

 !د؟یمگه امروز شما جشن امضا نداشت یسالم خانم محب-
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 زدم. میشونیبه پ یا ضربه

  یکن یکار یتون یرفته بود!نم ادمی یوا-

 د؟یاینم یعنی-

 امیتونم ب ینه نم -

 یعه خانم محب-

 .رمیگ یاومده بعدا باهات تماس م شیپ یبرام مشکل-

 شد... کیبهم نزد تیگرد کردم که با اون مرد وزن روبه رو شدم.با اون شکم قلمبه اش با عصبان عقب

 به موهام زد یچنگ

 دستش قرار دادم. یرو رو دستم

 موهام جدا کردم. نیشد،دست زن رو از ب کیمرد به ما نزد اون

 آخه؟ یچه کار نیماهرو ول کن موهاش رو...ا-

 گفت: تیعصبان با

 دختره رو آدم کنم! نیا دیحسام با-

 کار کرده؟ یمگه چ-

 ..!یپاپت یبه من گفت دختره -

 شد. کیدرهم بهم نزد یابرو ها با

 زود باش ازش معذرت بخواه!-

 کردم. یدلم عزادار یدل شکسته وغرور داغونم تو یکرد،برا سکوت

 زد ادیفر تیعصبان با
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 !ستم؟یمگه من با تو ن-

 گفتم: یرفته ا لیتحل یصدا با

 خوام... یمعذرت م-

 زد  ادیفر

 بلندتر-

 لکنت گفتم: با

 خوامیم یمعذرت م-

 زد وازم دورشد... یاسمش ماهرو پوزخند دمیرو بلند کردم دختره که حاال فهم سرم

 اونا مشغول کار کردن شدم. یعاشقونه  یتوجه به کارها یخم شده به آشپزخونه رفتم ب یکمر با

 شستن ظرف ها بودم که ماهرو گفت: مشغول

 دختره؟ یه-

 سمتش برگشتم به

 بَبله!-

 ...!میعالمه مهمون دار هیفردا  یکن برا زشیوتم یریکل خونه رو گرد گ یکرد زیجارو که تم نیا

 رنگ کرده اش رو پشت گوش زدو روبه اون مرد حسام نام گفت: یسر تکون دادم.موها یحال زار با

 حسام؟!-

 جانم!-

 بچه! تیجنس نییتا یبرم سونو برا خوامیروز مام-

 گفت: یبا خوشحال حسام
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 امیمنم م-

 جشن! یکنم تو زتیسورپرا خوامینه م-

 من پدرشم! یول-

 ییکه هست آقا نیهم-

 اون دو گرفتم. یاز حرف ها گوش

 

 شدم . ییبزرگ به تنها یکردن اون خونه  زیوقفه مشغول تم یب

همه کار  نیعمرم ا یوجدانا تا حاال تو ی.لعنت به شما بدید یکردم و چشمام تار م یکمرم ذق ذق م یخستگ از

 نکرده بودم.

 .دمیداد دست از کار کردن کش یساعت که دوازده رو نشون م دنیباد

 بپزم...! یبهتره که ماکاران ادیرو گذاشتم تا جوش ب آب

رو دم گذاشتم.کاهو هارو شستم ومشغول درست اون  یرو آماده کردم،بعد از آبکش کردن ماکاران یماکاران سس

 کردن ساالد شدم.

 باز و بسته شدن در به عقب برگشتم که با اون ماهرو روبه رو شدم. یصدا با

 گفت: یزار یازش گرفتم که با صدا رو

 جونم در اومد  یجا کمکم کن از خستگ نیا ایدختره ب ییه-

 لب زمزمه کردم ریز

 !ادیانشا اهلل که جونت زودتر در ب-

 .رونیگذاشتم از آشپزخونه زدم ب یرو کنار چاقو
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 . رونیب دمیرو کش دیخر یحاو یها لکسیسالم ،از دستش نا بدون

 صورتش کرد وگفت: یچاشن یاخم

 چته ناخونم داغون شد ! یهو-

 ...!یکاشت نمیب یکه من م ییاونا  یزدم ،تو مگه ناخونم دار یپوزخند

 بلند گفت: یوارد آشپزخونه شدم با صدا دوباره

 جا نیا ایدختره ب-

 به من بدبخت داده آخه؟! یریچه گ نیاه ا پوف

 شدم که گفت: رهیلم داده بود،بهش خ یمبل یوارد سالن شدم رو تیعصبان با

 کنه ...! یبد درد مپاهام رو با کمرم رو ماساژ بده که  نجایا ایراست راست راه رفتن ب یبه جا یکن ینگاه م هیچ-

 آروم باش آروم ... ایبدتر ...در نیخفت از ا ایدهنم رو قورت دادم ،خدا آب

 نداشتم ،داشتم ؟نه یپاهام له شد ،چون چاره ا ریباز غرور شکسته شده ام ز وا

 مهارت داشتم. یلیکار خ نیا یدادم تو یمامان رو ماساژ م یافکنده کنار مبل زانو زدم ،از بس پاها یسر با

 دارم... یینداره منم خدا بیمشغول ماساژ دادن پاش شدم ،ع یآروم به

 ه؟یبچه اش چ یعنیچشمم به شکم قلمبه اش افتاد  دم،یاز ته دل کش یآه

 !نهیریش یلیبچه ها خ یایمن ،من عاشق بچه هام ،دن یخدا

 گفت: یبه دستم زد وبه تند یپاش ضربه ا با

 م کن!!بسته گورت رو گ گهیخب د-

 به پاش زدم که گفت: یانگار؟!چنگ ستیآدم ن نیمشت شد،ا دستام

 کنم! یالل آدمت م یدختره -
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 لب زمزمه کردم ریز

 نکن! یزر زر اضاف-

 !؟یگفت یچ-

 .دمیرو چ زیم قهیچرت وپرت گفتن هاش وارد آشپزخونه شدم ،با سل الیخ یب

 

 اومدن حسام خان ،ماهرو به همراهظ وارد آشپزخونه شدند. با

 کرد...! یمورد عالقه ام بود بوش داشت مستم م یغذا یبودم،ماکاران ستادهیا یکنار

 خوردم. یبعد از اون دوتا غذا م دیرفت ، با یام ضعف م معده

 نشستن. زیدادم هردو مقابل هم پشت م یلب سالم ریز

 گفت: یانداخت ،با لحن چندش بهم یبا خباثت نگاه ماهرو

 .... شهیگورت رو از آشپزخونه گم کن!اشتهام کور م-

 دیحرفش پر ونیخان م حسام

 ماهرو !-

 درخت سرو نشستم. ریشدم ز اطیوارد ح رونیاز آشپزخونه زدم ب یحال زار با

 شد. یصورتم جار یرو بغل گرفتم و اشکام رو پاهام

 گرفت. یم شیخودم وغرورم داشت آت یکرد!قلبم برا ید مکردم،قلبم در یبلند هق هق م یصدا با

 سوخت ودرد قلبم بدتر ...! یم چشمام

 گرفتم. یسکسکه م یادیز هیاز گر شهیگرفته بودم اه هم سکسکه

 شکنن.... یم یرو به راحت گرونیوجدانن که غرور د یب نایچمن بلند شدم ،چقدر ا یرو از
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 ...یکه رفته بودن بخوابن ....خواب آخرتون باشه اله نی.وارد خونه شدم مثل ادمیبه پشت لباسم کش یدست

اندک فرش  یرو  یجارو برق دنیرو از انبار اوردم و مشغول کش یرو جمع کردم ،ظرف ها رو شستم .جارو برق زیم

 سالن بود شدم. یکه تو ییها

 ...ام داشت انهینشان از ماه نیکرد و ا یو شکمم به شدت درد م کمرم

 مرگ ...! یعنیمن  یبرا انهی،عادت ماه دیکش یم ریدلم ت ریز

 انبار گذاشتم . یخم شده تو یرو با کمر یبرق جارو

 فرو رفتم... یقیخواب عم یدونم چه جور که تو یهم افتاد نم یمبل نشستم و چشمام رو یرو

 

 که به کتفم خورد چشم باز کردم. یا باضربه

 به ماهرو چشم دوختم. یجیچشم شده از درد با گ یصورت با

 و گفت: دیهم کش یرو تو اخماش

 ... یدیگدا مبالم رو به گند کش ی!دختره  دنهیخواب یجا نجایا-

 .بود دهیمبل بلند شدم،درد کمر و شکمم امونم رو بر ینکردم .از رو ییاعتنا یکه بهم زد شکست ول یاز حرف دلم

 واز مقابل چشماش گذشتم. دمیبه شالم کش یتوجه به اون دست یب

 توجه به حال زار من مشغول فک زدن شد. یخان زاده ها ب نیا نیسرم وارد آشپزخونه شد ،ع پشت

 !میجشن مهمون دار نیا یچهل نفر برا کینزد نیبب-

 کنم؟! ییرایقوم تاتار پذ نیچطور از ا ییهمه راه رو من تنها نیا رهیم یک

 به من گفت: رهیخ

 ....رهی،پلو رو حسام قراره از رستوران بگ یخورشت هارو درست کن دیتو فقط با-
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 کردوگفت: یمکث

 ؟ یکه بلد یآشپز-

 همه آدم! نیا ینه برا یبلدم ول یآشپز

 لکنت گفتم: با

 بلدم -

 گفت: یتند به

 کنم...! یسرت خراب م یغذات خراب باشه خونه رو رو-

 کرده .اه اه آخه چقدر غرور وتکبر! یزن چه فکر نیمشت شد .واقعا ا دستام

 دمیحرفش پر ونیم

 بپزم؟ دیبا ییچه خورشت ها-

 رفت یغره ا چشم

 ....چهیپلو با ماه ینثار،باقال مهی،فسنجون،قیقرمه سبز-

 ...!ستیهمه غذا ن نیا فهیبخوره به شکمتون آخه ح کارد

 در ضمن ژله هم درست کن!!-

 نیچطور از پس ا ییحال تنها نیشد. من با ا یم شتریدادم ،درد شکمم لحظه به لحظه ب یپام رو تکون م یکالفگ با

 ...امیکار ها بر ب

 گفت: یبه صورتم انداخت و با لحن پرسشگر یقیدق نگاه

 دهیچته ؟چرا رنگ و روت پر-

 خووخوبم!-
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 وقت؟ هی یرینم-

 لب گفتم: ریز

  یریتو بم یاله-

 شد  کینزد بهم

 ؟یلب ور ور کرد ریز یباز چ-

 خانم یچیه یه-

 درد و کار.... ایدن هی،من موندم و رونیکنم.از آشپزخونه زدب یخرمات رو خودم پخش م یاله یریخانم بم هه

 

 .رونیدرست کردم و از اون خونه زدم ب یشام

 به دلم افتاد. یاتاق هراس یکیاتاق شدم از تار وارد

 کرد. یتموم تنم درد م یرو روشن کردم از خستگ المپ

 دهنم انداختم ... یاز خشاب دراوردم ،بدون خوردن آب تو یکرد قرص یاز درد ذوق ذوق م تنم

 خودم جمع شدم. یوار تو نیاتاق جن ی گوشه

به اون  اطیخم شده تلو تلو خوران ح یبلند شدم.با کمر نیزم یداد از رو یساعت که هشت رو نشون م دنیباد

 رو گذشتم. یبزرگ

 یو کنار رونیدر حسام خان هم وارد خونه شد از آشپزخونه زدم ب ینشست باصدا زیماهرو پشت م دمیرو چ زیم 

 مشغول درست کردن پودر ژله ها شدم.

* 

از پله ها باال رفتم وارد اتاق شدم  رونیتوجه به درد شکمم از اتاق زدم ب یشدم.ب داریاز خواب ب یآالرم گوش یصدا با

 به ماهرو دادم. یتکون
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 یخانوم دارشویخانم ب-

 .رونیخورد حموم رو آماده کردم و از اتاق زدم ب یتکون

 گذاشتم. یکردم کنار یدرست م دیکه با ییغذاها لیرو آماده کردم وسا زیم

 .رونیلنزم از خونه با عجله زدم ب یبه صورتم زدم وا یضربه ا نهیآ یچهره ام تو دنید با

 

 کردن بودم.وقفه مشغول کار  یب

 چرت وپرت گورشون رو گم کرده بودن. یکارا دویخر یو ماهرو برا حسام

 بچه! تیجنس نییآخه ...جشن تع یمراسم مسخره ا چه

گوشه از  هی نییموند فقط تز خچالنی ی.اوم غذاهارو که درست کردم ،ژله ها هم که تو دمیدور خودم چرخ یکالفگ با

 سالن.

 رو داشت انتخاب کردم. دید نیشتریاز سالن رو که ب یقسمت

 کردم. نییتز یو تم آب لیرو با وسا واریاز سقف و د یقسمت

 بستم من عاشق بچه هام.... یهارو م سهیر یخوشحال با

 غنج رفت. ییبایهمه ز نیدرست کردم دلم از ا یها وتم صورت سهیسمت چپ رو با ر قسمت

 روز خوش بخت بشم! هیمنم  کاش

 چشمم رو گرفتم. یتو انگشتم نم اشک نشسته با

 ذهنم تکرار شد.... یتو یتکه آهنگ ناخودآگاه

 باش ارویدن کاره

 فداش یشیکه م تا
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  رهیزاره م یقده راحت م نیآخه ا یجور چه

 شد یچ یخواست یم یچ

 نبودحسش وحال وهواش یتو یمون ی،تو م خودیبحت ب همه

 باش  ارویدن کاره

 فداش  یشیکه م تا

 براش یکم گذاشت یکه تو چ یکن یفکر م نیا به

 رو باش ایدن کاره

  واشیکه  دونمیم

 صداش.... یبرا یحت شهیدلتنگ تنگ م واشی

 ام رو... چارهیندارم رو دل ب دارو

 شد... راتیگ یوقف چشما میچ همه

 

 ،هه االن کنار عشقش خوشه...اونوقت من شدم خدمتکار! ومدهیبه من عشق ن دمیاز ته دل کش یآه

 !یبامن ...من رو تو اوج دوست داشتن رهام کرد یکار کرد یتو چ یعل ریام یوا

 ها رو تموم کردم. سهیشد .کار ر یم یپر وخال یکه ه ییداغدار و چشما یدل با

 الیخ یبهم انداخت وب ینگاه میو حسام وارد خونه شدند حسام ن دم،ماهرویبه صورتم کش یدر هول دست یصدا با

 مبل لم داد. یرو

 شده انداخت و گفت: نییبه قسمت تز یقیرها کرد نگاه دق یورود یرو تو دیخر یها سهیک ماهرو

 چه قدر قشنگ شده!-
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 بهم انداخت  ینگاه

 . یسیدست وپا ن یهمه هم ب نینه ا-

 به دستم زد. یگذشتم که چنگ ینگاهم کرد.از مقابل حسام م رهیخ رهیرو بهش زدم ،خ یپوزخند

 دونم وتو....! یاخالقت رو اصالح کن وگرنه من مها!  ینزد یبه ماهرو پوزخند زد-

 که با تحکم گفت: دمیکش رونیرو از حصار دستش ب دستم

 دمینشن-

 وبا لکنت گفتم: دمیکش یآه

 چچ چشم-

 ...اریمن وماهرو ب یبرا وهیآب م وانیل هی نمتیبرو نب-

 ....یته قصه ات شد خفت وخار نیبب ای،خاک تو سرت در یاله یبخور کوفت

 

 .ختمیشکل آب پرتقال ر یاستوان یها وانیشکسته وارد آشپزخونه شدم.داخل ل یدل با

 بود.کاش مادرم االن کنارم بود... دهیکمرم امونم رو بر درد

مشغول  الیخ یدند،بیلول یبغل هم م یتوجه به اون دوتا مرغ عاشق که تو یقراردادم.ب یعسل زیم یرو رو ینیس

 کار ها شدم. یادامه 

 داد ،پوف االناست که مهمونا برسند. یرو نشون م شیدادم.ساعت ش یار هارو انجام موقفه ک یب

 خورد. یداد حالم از خودم بهم م یگندعرق م یبو بدنم

 قرمز رنگ باال اومد . یزنونه  یچشمم از کفش ها یکس یقدم ها یباصدا

 گذاشته بود. شیبه نما یخوش تراشش رو به خوب یپاها
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 رنگه ماهرو...! یعناب یبه لب ها دیکه رس نیشد تا ا دهیباالتر کش نگاهم

از و ،با ن ستادیزد.چشم ازش گرفتم کنارم ا یذوق م یبود،شکم باال اومدش تو دهیپوش یکوتاه یقرمز دکلته  لباس

 گفت: یعشوه ا

 !ه؟یاسمت چ یپاپت یدختره  یراست-

 و لکنت گفتم: تیدندونم،با عصبان یرو دمییرو سا دندونم

 ...ایدر-

 زد یپوزخند

 ...ادی!اصال بهت نمیچه اسم-

 گفتم: یتخس با

 !ادیبه توام اسم ماهرو نم-

 دیهم کش یهاش رو تو ابرو

 ؟یزر زر کرد یچ-

 !یچیه-

 گذاشتم بپوش  زیم یرو که رو یبه وقتش کوتاه کنم...االن وقت ندارم لباس دیدرازه با یلیزبونت خ-

 .رونیرفتم.بعد از مطمئن شدن از کارها از خونه زدم ب یقرچه ا دندون

 وقت نداشتم. یخواست برم حموم ول یم دلم

کار شده بود  یسورمه ا یرنگ که کناره هاش ربان ها دیاون کت و دامن سف  دنیبا د رونیب دمیرو از کاور کش لباس

 !هیچه لباس گهید نی،صورتم جمع شد اه ا

 رو مهمون صورتم کرد... تیبودم لبخند رضا دهیدامن کوتاه پوش ریکه ز ی،ساپورت کلفت دمیرو پوش لباس
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باشم دوست داشتم بهم  بایچشمام خوشحال شدم.دوست داشتم ز یرنگ آب دنیهارو از چشمم در اوردم ،از د لنز

 توجه گرفته بودم! یتوجه بشه ....عقده 

 سرم انداختم. یرو رو دیکردم شال سف سیبلوند رنگم رو گ یحالم زدم.موها یب  یبه لب ها یرنگ یزرشک رژ

 عمارت... یبه سو شیو پ رونیب دمیاز موهام رو از شال کش یا تکه

...خدا بده ختندیر یهم م یغذا کل خونه رو برداشته بود.ماهرو و حسام کنار هم غرق در نگاه هم عشق به پا یبو

 هم داره... ینکبت چه شانس یشانس دختره 

 داد. یاف اف نشون از اومدن مهمونا م یصدا

 قرار داد. زیم یرو رو ییها یوارد آشپزخونه شد،بطر یبه تند حسام

 ... اریبراش ب یخواست ازت بدون معطل یهارو کس یدنینوش نیدختره ا-

 اش شدم رهیبلند کردم وخ سر

 چچ چشم-

 کرد. یکرد ،با دقت صورتم رو با نگاهش وارس زیرو ر چشماش

 قرمز رنگ با تک کت اسپرت! راهنیبا ماهرو ست کرده ،پ هه

 مجلس اعذاب آور شدم... نیا یبه دست راه ینیها رو پر از شربت کردم وس وانیل

 

 د.شدن بو یخفت وشکستن غرورم درحال متالش نیگرفتم.قلبم از ا یرو مقابلشون م ینیس ینگاه به کس بدون

 شد. یماهرو خال یاز بخت بدم روشربت  یمحتوا ینیبهم س یبرخورد بچه ا با

 کرد،سکوت کل مجلس رو گرفته بود. یشک بهم نگاه م با

 شد! یچ یخدا یوا یکردم ا یو واج نگاهش م هاج
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 کرد. یشده بود با خشم نگاهم م یلباسش شربت کل

 زد ادیشد وفر کیبهم نزد تیعصبان با

  ی؟!مگه کور یکرد کاریچ-

 .دیکش یبه عقب گذاشتم،حسام دستاش مشت شده بود ،با چشماش برام خط ونشون م یقدم

 دستش رو صورتم فرود اومد. یا رکنندهیحرکت غافلگ هی یشد،تو کیبهم نزد ماهرو

 دهنم احساس کرد. یخون تو یکه به صورتم خورد ،شور یشدت ضربه ا از

 . رونیزدم ب یلعنن یبا غرور شکسته شده از اون خونه  یتند به

 وگله کردم. ختمیاشک ر زمیآم رینشستم وبه حال و روزه تحق یدرخت ریز

 شونه ام قرار گرفت . یرو یکه کت دیلرز یاز شدت سرما م بدنم

 شخص مقابلم شدم ناباور زمزمه کردم. رهیخ یاشک یعقب برگشتم با چشما به

 !!یعل ریام-

 

 زمزمه کردم ناباورانه

 !یعل ریام-

 ازش فاصله گرفتم. ینشست ،کم کنار

 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا-

 به موهاش زد وگفت: یچنگ یناراحت با

 ؟یکن یجا کار م نیتو،تو چرا ا ایدر-

 رو قورت دادم. نمیسنگ یانداختم بغض ها نییرو پا سرم
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 !!گهید یزندگ-

 تموم گهیکه د دمیرس ییدانشگاه بود.عاشقش شدم به جا یپسرها نیوجذاب تر نیاز خوشگل تر یکی یعل ریام

 واالن .... یعل ریشده بود ام ایدن

 ! شهیباورم نم ایدر-

 رو  یچ-

 کردم وادامه دادم یمکث

 !یکن یشده رو باور نم ریهمه حق نیدختر مغرور دانشگاه حاال ا نکهیا-

 به موهاش زد یچنگ دوباره

 .... یازدواج کرد دمیشن یپسر؟راس یکن یجا چه م نیتو ا-

 نمناکم شد. یچشما ی رهیرو بلند کرد،خ سرش

 گفت: یآروم یصدا با

 برادر ماهرو ام-

 اش شدم. رهیگرد شده خ یبا چشما ناباورانه

 نه!-

 بود برام . یبیبلند شدم  شوک عج نیزم یدستم مشت شد.از رو نیب لباسم

 شدم ... ییکذا یتوجه بهش وارد اون خونه  یب

 رو آماده کردم. زیها با درد وحشتناکم مشد.دست تن یبه صورت سلف سرو م غذا

.تموم ذهنم دیرس یسر وصدا وخنده ها به گوشم م یکردم.صدا یآشپزخونه زندون یآماده بود.خودم رو تو یچ همه

 ،عشق نامرد من.... یعل ریشده بود ام
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 گفت: یروبه رو شدم با ناراحت یعل ریسر بلند کردم،با ام یکس یقدم ها یصدا با

 !نجایا یچرا تنها نشست-

 زدم یپوزخند

 براشون فرصت امیتر از خودشونن، ب نییدادن به پا ریگ یکه دنبال فرصته برا ییبشه!آدم ها یاونجا که چ امیب-

 اونا کنم.... یکنم خودم رو مسخره  جادیا

 رو باال برد دستاش

 آروم آروم-

 ؟یاوک یشناس یمخصوصا ماهرو بفهمه که تو من رو م یکس دینبا نیبب-

 !ل؟یبه چه دل-

 که لکنت داره ...بفهم میدختر هی نجای!من ا یعل ریکنم ازت ام یخواهش م-

 آخه چرا؟-

وارد آشپزخونه شد .دستش رو  یا زهیم زیر یحرفش رو قطع کرد دختر مو مشک یعل ریام یکفش زنونه ا یصدا با

 حلقه کرد ،با نازه وکرشمه گفت: یعل ریدور دست ام

 ؟یکن یچه م نجایا یعل ریام-

 گفت: یبه تند یعل ریام

 !رمیآب بگ وانیل هیاومدم  یچیه-

 روبه من گفت: 

 به من بده؟! وانیل هیدختر  یه-

 رو پر آب کردم و به دستش دادم. وانیل یاشک یشد.با چشما کهیلحن به کار رفته اش قلبم هزار ت از
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 بهم زد. ی،پوزخند یعل ریبودم زن ام دهیکه حاال فهم دختره

 !یکلفت باش ادیبهت نم-

 ازش گرفتم چشم

 ربط داره! یحاال که هستم به کس-

 که گفت: دیدستش رو کش یعل ریهاش رو باال انداخت .ام ابرو

 !زنهیچه جور حرف م نیعه عشقم بب-

 ...یارزش نداره باهاش بحث کن نیبر ایجان ب تایولش کن آناه-

 افتادم چه زود رنگ عوض کرد. یتعجب داشتم پس م از

 ...یبار هزارم نابودم کرد یبرا یعل ریام یعل ریام

 

 شد وطاقت فرسا. یتر م شی.درد شکمم لحظه به لحظه بدمیسر کش یآب وانیل

 اومد ،کمر صاف کردم. یحسام که به سمتم م دنیشده بود با د نیگلوم سنگ یتو بغض

 ....اریب وانیل زیررو که دادم بهت رو ب ییدختره اون مشروبا-

 به سمتم برگشت ییهویگرد کرد، عقب

 !یلنز بزار نمینب گهید-

 خودت پناهم باش. ایتکون دادم خدا یسر

 زننده اش معدم قل خورد . یاز بو ختمیر وانیها رو داخل ل مشروب

تک تکشون رو به  ی رهیقبل دور تا دور چرخوندم.نگاه خ یرو مثل دفعه  ینیس نییپا یجمع شده و سر یرو با

 شد حس کرد. یم یراحت
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 ....یرنگ یمشک یکرد لباس قرمز رنگش جاش رو داده بود به لباس ماکس یبا غضب نگاهم م ماهرو

 بودند. ستادهیو زنش کنار حسام و ماهرو ا یرعلیماهرو قدم عقب گذاشتم .ام یصدا با

 دستش بود به جمع نشون داد. نیرو ب یشوق برگه اشد با  کیکه تم زده بود نزد ییخرامان خرامان به اون جا ماهرو

برگزار شده!خب از شما  لیجشن به همون دل نیوا میخب خب باالخره من وحسام پس از سال ها بچه دار شد-

 پسر! ایمن وحسام دختره  یکه بچه  دیحدس بزن خوامیم

هم که پسر سمت  د،واگریسیکار شده وا یبچه دختره سمت چپ که تم صورت دیزنیکه اگه حدس م نهیکار ا روال

 راست!

 ... یزدم ،چه مراسم مسخره ا یپوزخند

 تاسف برام تکون داد. یاز رو یپنهون نموند.سر یعل ریاز چشم ام پوزخندم

 ته سالن رسوندم. ییگذاشتم و خودم رو به دستشو زیم یرو رو ینیس

 

 کردم. یروبه رو نگاه م یشده به صحنه  مسخ

 نیزم یبه سمتم اومد پسم زد، باضرب رو یکرد به تند ی،متعجب نگاهم م رونیسام از اتاقش زد بزدم،ح یادیفر

 افتادم.

 اسم ماهرو رو صدا زد. ادکشانیافتاده بود فر نیزم یماهرو که حاال رو دنید با

 من نبود که...! ری،خاک شد سرم ،تقص دیکوب یم یرفت.قلبم به تند نییپله ها دوان دوان پا از

 .دمیسرم کوب یشکمش بود ،با دو تا دستم محکم رو یکه تو یبچه ا یادآوری با

 زد. یآغوشش گرفته بود و زار م یجون ماهرو رو تو ی.حسام جسم بنییپا دمیپر انهیپله ها وحش از

 پر شده بود از خون! نیزم یرو

 زد. ادیفر دنمیشدم،باد کیترس نزد با
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 هـ*ر*ز*ه ... یدختره  یکارش کرد یچ-

 به عقب گذاشتم با اشک و بغض گفتم : یقدم

 نکردم خودش بهم حمله کرد یبخدا من کار-

 خفه شو خفه شو -

زد از  یکه مدام اسم ماهرو رو صدا م یآغوشس جا داد.دوان دوان ،درحال یازش فاصله گرفتم .ماهرو رو تو دهیترس

 .رونیخونه زد ب

 وجودم رو گرفته بود. یهمه  یو ناراحت استرس

 ! یکار کردم.مرگم حتم ین چم ایخدا

 .دمیکش یاسترس ناخونم رو به دندون م با

 بچه و زن سالم باشند. نیکردم تا ا یلب دعا م ریز واریبه د رهیمبل زانو بغل خ یرو

 که هست بدتر کرد... ینیمن رو از ا یاتفاق تمام زندگ هی. میخواه یکه ما م شهینم یاون شهیهم یول

 کرد. نابودم

 . کردم یبود نگاه م ختهیکه کنار راه پله ر یها به خون ونهید نیتوجه بهش ع یخورد ،ب یوقفه زنگ م یب میگوش

 کردم. زیاون قسمت رو تم هیاشک و گر با

 سرم خواهد اومد. ییچه بال ستیفرار کنم وگرنه معلوم ن دیبا نجایاز ا من

 کردم. یرو ط یبه اون بزرگ اطیدوان دوان ح افهیو ق ختیاون لباس و ر با

 رو فشار دادن در باز نشد که نشد... دیکل یهر چ یول دمیباغبون گذشتم به در رس یمقابل خونه  از

 ضربه با پام به در زدم. یتیعصبان با

 با ترس نگاهش کردم. نجایمش رمضون باغبون ا دمید با
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 مش رمضون تورو خدا درو باز کن بزار برم!-

 گفت: یرحم یب با

 ... یبر ییزه ندم جاآقا گفته اجا-

 عقب گرد کرد  و وارد خونه شد. الیخ یب

 به آقات ! لعنت

 

 مبل چمبره زده بودم.غصه تموم وجودم رو فرا گرفته بود. یرو

 وارد خونه شد. یوعصب شونیسه بود که حسام پر یها ساعت

 شده بود انگار که بار ها بهش چنگ زده باشه. دهیژول موهاش

 .دیلرز یدشدم بدنم ممبل بلن یترس از رو با

 به سمتم قدم تند کرد. دنمیباد

 صورتم نواخت . یرو یمحکم یلیس

فقط  یحرف چیمن بدون ه یموهام در حال کنده شدن بودن ول یها شهیبه موهام زد.ر یافتادم،چنگ نیزم یرو

 .ختمیر یاشک م

 .دیکوب یصورتم م یرو یدرپ یپ یها ضربه

 حس شده بود. یحس ب یصورتم از درد ب تموم

 صورتم پخش بود....! یشکافته شده بود ،خون رو لبم

 شدم. یله م نشیضربات سنگ ریزد و من ز یم ادیفر

 یمن ی...قاتل...تو قاتل بچه یبچه ام رو کشت یلعنت-
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 شده بود... لیبعد از سال ها تشک ،کهیمن نبود که.پسرش مرد!پسر ریتقص یمن چه کردم ،ول یوا

 ... شهیبچه دار نم گهی...عشقم د یحال ماهرو ام رو ببن ی...نبود یعشقم رو کشت ،تویتو پسرم رو کشت-

 بهت ... لعنن

 ینفسم رفت و تو یلحظه ا ی.برادمیچیپ یرفت از درد شکم و پهلوم به خودم م یاهیبه پهلوم زد .چشمام س یلگد

 فرو رفتم. یکیتار

 

 فرو رفته بود. یمطلق یکیتار یچشم باز کردم.خونه تو یجیگ با

 چه بدبختم من کتکم زد و رفت ....! یکرد.خدا یبدنم از درد گز گز م یجا یجا

 زد. یرفت و چشمام سو سو م یم جیبلند شدم.سرم گ نیزم یبه مبل از رو هیرو به مبل گرفتم،تک دستم

 .دمیکش یغیاز ترس ج یمقابل در ورود یا هیسا دنیباد رونیتلو خوران از خونه زدم ب تلو

 زدم. یام حبس شد،نفس نفس م نهیس یدهنم قرار گرفت.نفس تو یرو یدست

 دهنم برداشت . یرو از رو دستش

 ! ایمنم در-

 مونده بود خفه بشم... ؟کمیکن یم کاریجا چ نیا یرعلیام-

 زد.دستش رو دور گردنم قرار داد. یم یچشماش به قرمز یدیسف

 !ایدر ینابودمون کرد-

 کردم. ختنیر شروع به اشک اریاخت یب

 خورد... چیخودش پ یدادم پا یبرداشت ،من جا خال زی،ماهرو به سمتم خ یرعلینداشتم ام یریبخدا من تقص-
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 نابود ایدر یشد نابودش کرد نیشده بود،هزار جا دکتر رفتن ...خارج رفتن ،تا ا لیبا هزار آرزو اون بچه تشک ایدر-

 شهیبچه دار نم گهیاون د

 ...ایدر یکرد کاریافتادم،هق هقم اوج گرفت تو چ نیزم یرو 

 از سوال تنها گذاشت... ییایرفت و من رو با دن یعل ریام

 

 زد. یم یو کبود یها به قرمز یلیس یحاال با جا دمیبدنم کبود شده بود. صورت سف یجا همه

 داغون بود. میوجسم یروح حال

 زد. یبرق م یزیکردم ،خونه از تم زیکه داشتم ،خونه رو تم یدرد با

 بر من اومدند... یقلبم ضرب گرفت وا نیماش یصدا با

 اورد. یبه خودش به سمت خونه م هیانداختم.حسام ماهرو رو تک رونیبه ب یپنجره نگاه از

 همم. یحالش خراب بود.لعنت به من که موجب بدبخت ماهرو

 حسام خونه رو از نگاهش گذروند. ستادمیا یخونه شدند ،کنار وارد

 به من ! دیکه رس نیا تا

 حال بهم نگاه انداخت . یصورتش کرد،ماهرو ب یچاشن یاخم

 گفت: یحال یب با

 جا باشه... نیا خوامیمن گمشه نم یدختره بگو از خونه  نیبه ا-

 تو خودت رو ناراحت نکن. زمیباشه عز-

 .شمیم چارهیآشپزخونه پنهون شدم اگه من رو اخراج کنند ب یازم گرفتن ،تو چشم

 حسام داخل آشپزخونه شد. یقیدقا عدب
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 درهم گفت: یگرفته و اخم ها یصورت با

 ! یجا بر نیاز ا دیدختره تو با نیبب-

 گفتم: هیبغض و گر با

 دارم اجیکار احت نیکنم من به ا یخواهش م-

 ...یمن رو نابود کرد ی!زندگیداشته باش  اجیبه درک احت-

 .... یعسل یرو زارمیم یرو هم که کار کرد ی.حقوق چند روز نجایا ینباش امیتا ب رونیب رمیم من

 !هیتکون دادم ،چاره چ یسر

 .ختمیاشک  ر زیبه م رهیخ یناراحت با

 برم! دیبا ومدهیبلند شدم.چه زود ن یصندل یو دل گرفته از رو یکل خونه رو گرفته بود.با ناراحت سکوت

 به عقب گذاشتم. یهرو قدمما دمیبرخورد کردم با د یبود که با جسم نییپا سرم

 .دیدستم رو گرفت وبه دنبال خودش کش یحرف چیه بدون

 شده بود. دهیچشماش گود افتاده بود و پوستش رنگ پر ریز

 حالش نبودم...! نیبه ا یراض ینداشت ول یباهام رفتار درست ،درستهیکرد کارشیچ نیبب ایبهت در لعنت

 مبل پرت کردو خودش کنارم جا گرفت. یرو رو من

 

 مبل پرت کرد،خودش کنار جا گرفت. یرو رو من

 لحن سرزنشگر وتا حدود آروم گفت: با

 اومدنش رو داشتم از دست بدم! ایبه دن یکه سال ها آرزو یبچه ا یدختره تو باعث شد نیبب-

 کرد و با اشک ادامه داد بغض



 یشگیبغض هم

 
43 

 

 بچه دار نشم... گهیمن د یتو باعث شد-

 عوض شد،هق هقش اوج گرفت. یهمه چ کبارهی با

 دستش گرفت . نیموهام رو ب یا دسته

 .رمیگ یمو م زشیها ر نیدرد صورتم جمع شد،آخر من از دست ا از

 زد. یمن م یمشت هاش به تن و بدن کوفته  با

 در حال نابود شدن بود...! ریحجم شکست و تحق نیاز ا قلبم

 و اشک... ختمیفقط اشک ر واریبه د رهیآروم خ یحرف و حرکت چیه بدون

 گفت: یخش دار یتر شد،ازم فاصله گرفت با صدا آروم

 ...دهی!بودنت اعذابم میهرچه زودتر گورت رو گم کن دیتو با-

 مبل بلند شدم. یافکنده از رو یشکسته و سر یدل با

 مقابل صورتش قرار گرفتم. دیرو کش دستم

 !؟ینبمو نجایکه ا نیا یشرط دارم برا هی-

 نگاهش کردم،با لکنت گفتم: یسوال

 ؟یچه شرط-

 گفت: الیخ یب

 !اریبرام بچه ب-

 زدم ادیفر متعجب

 !؟یچ-

 ...!یبر نجایتا از ا یشده رو هرچه زودتر پرداخت کن یقرارداد ط یکه تو یپول دیصورت با ریدرغ یندار یا چاره
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 شد. یم خیرفت ،مو به تنم س یمغزم رژه م یکه تو ییفکرا از

 !یرحمت رو اجاره بد دیبا-

 .... نیا یعنی یرحم یب تیبهش انداختم ،نها ینگاه

 گفتم: یتند به

 رمینم یخفت نیبار همچ ریمن ز-

 نه! ای یریم نیبب-

 ....یمرد یاون بچه تو م یرفتم ،کاش به جا یقرچه ا دندون

 

 بدم! رو میو پاک یکردن دختررنگ یزندگ یتموم وجودم رو گرفته بود.به بها استرس

 خوره... یاز ماهرو وامسال ماهرو بهم م حالم

 .رمیخفت رو نپذ نیا یکنم ول ییگدا ابونایخ یحاضرم تو من

**** 

 براش گرم کردم. ریش وانیل هیماهرو ، احضرتیدستور اول به

 به در زدم. ی،تقه ا ستادمیباال رفتم.مقابل در اتاقش وا چیدر پ چیپ یپله ها از

 تو ایب-

 به ناخونش بود. دنیاتاقش شدم،گوشه از تخت مشغول سوهان کش وارد

 شده بود. دهیچ یبچگونه ا یتخت لباس ها یرو مقابلش

 تخت بود. یپخش رو یسونوگراف یها برگه

 دوباره مهمون قلبم شد. یناراحت
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 انداخت. یچشمش بهم نگاه یگوشه  از

 تخت قرار دادم. یکنار زیم یرو رو ریش وانیل

 .ستادمیجام ا یکه با حرفش تو رونیگرد کردم تا از اتاق برم ب عقب

 ؟یفکرت رو کرد-

 لکنت گفتم: با

 ؟یچه فکر-

 بچه !-

  تونمیمن نم-

 زد ادیبرداشت و فر ریسمتم خ به

 بچه خوامیمن بچه م یبتون دیبا-

 به دادم برس... ایخدا

 .رونیتوجه بهش از اتاق زدم ب یازش گرفتم،ب چشم

 کنه... ریبه خ نیبت من رو با اآخر وعاق خدا

 

 شد. یتر م شیماهرو ب یها یگذشت و پافشار یم روزها

و کار ر نیتونم ا یوجه نم چیمسئله من به ه نیروزا کارم شده فقط فکر کردن به ا نیشده بودم از دستش !ا کالفه

 انجام بدم.

 جارو متعجب به اطرافم نگاه انداختم. ییهوی.با خاموش شدن  دمیکش یم یرو جارو برق خونه

 شدم. رهیبهش خ یماهرو دست به کمر،سوال دنیباد
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 !اریب وهیاستخر،برام آب م رمیمن م-

 !گه؟یاستخر کجاست د-

 رفت یغره ا چشم

 !نیزم ریز-

 از نگاهم محو شد. نکهیشدم تا ا رهیباال انداختم.به راه رفتنش خ ییابرو

 کردم. یپل یبه گوش گذاشتم و آهنگ یهندفر

 ...!ریروهام و ام یحجم صدا یتوجه به زمان و مکان غرق شده بود تو یب

 .دمیاوردن ماهرو دست از کار کردن کش ادیبه  با

 .رونیاز خونه زدم ب رونیوح جی.گ ختمیر وانیل یتو یپرتقال آب

 کرد. دایرو پ یدر ورود نکهیتا دور خونه رو گشتم تا ا دور

 وارد راهرو شدم. یآروم به

 رفتم ،سکوت کل استخر رو گرفته بود. نییها رو پا پله

 ماهرو کجاست؟ پس

افتاد ،با ضرب  نیزم یاز دستم رو وانیجونش ل یجسم ب دنیانداختم ،باد ییترس وارد استخر شدم نگاه گذرا با

 شکست....

 

 حس کنارم افتاد...! ی.دستم بستادیاز حرکت ا قلبم

 تر بشم. کیا نزدجون نداشت ت پاهام

 حبس شده بود. نهیس یتو نفس
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 شده بودم. رهیروبه رو خ یوحشت به صحنه  با

 .دمیکش یغیتنم نشست ،ج یتو یبد لرز

 شدم. کیجونش نزد یو شنا کنان به سمت جسم ب دمیآب پر یحرکت تو هیسرش اومده ،با  ییچه بال ایخدا

 . دمیاستخر کش یشده بود به گوشه  نیسنگ یلیرو که خ جسمش

 تموم تنم رو گرفته بود. رون،ترسیب دمشیآب کش از

 .دیکش ینفس نم یگرفتم وا شینیرو مقابل ب دستم

 رفته بودم. هیاول یکمک ها یهام کالس آموزش یاز هم دانشگاه یکیزدم،به لطف  یرو صدا م اسمش

 .ایشروع کردم به عمل اح نشیجناق س زد،قسمتینم یرو گرفتم ول نبضش

 .دمیرفتم ،نفسم رو داخل دهنش دماش رو گ ینیب

 زدم. یم ادیو فر ختیر یصورتم م یهام رو اشک

 نداشت و نداشت. دهیفا یاوردم ول یاش فشار م نهیس یوقفه رو یب

 من.... ری،نندازن تقص ایشد خدا شتریوب شترینگران حسام ترسم ب یها ادیفر یصدا با

 شد بهت  یشو،پاشو دختر چ داریماهرو ب-

خودم   یو شوم یحجم بد شانس نینبودم...!قلبم از ا یبه مرگ کس یوقت راض چیزدم ،ه یم ادیکردم و فر یم هیگر

 گرفتن بود. شیدر حال آت

 فرود اومدم. نیزم یبهم با سر رو یهل دادن کس با

 هم افتاد... یخون رو حس کردم و چشمام رو یبرخورد کرد.گرم کیبا ضرب با سرام سرم

 

 داد. یتقاص پس م دیگناه با نیامزد،به کد یم ادیفر
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 بود در حال از دست دادنش بود. دهیکه پس از سال ها به او رس ینک،عشقیچهار ماهه اش را از دست داده و ا کودک

 .دید یو وارونه م رهیت دگانشیرا در مقابل د ایدن

 در تنش نمانده بود....! یترس و اضطراب جان از

 نداشت. یساعت هنوز هم از او خبر میپس از ن یرسانده ول مارستانیرا با عجله به ب ماهرو

 اش زد. یشانیبه پ یاوردن دختر خدمتکارش ضربه ا ادیرفت،بابه  یراه م مارستانیدر سالن ب کالفه

 بود! دهیماهرو د یایبار او را درحال اح نیآخر

 که او را هول داد مقابل چشمش آمد. یا صحنه

 برادر زنش رو گرفت. یعل ریام یو شماره  دیکش رونیب بشیرو از ج یعجله گوش با

 .دیبه گوشش رس یعل ریام یاز چند بوق بالخره صدا بعد

 جانم -

 گفت: یتند به

 ما... یبرو خونه  نیآب دستته بزار زم یعل ریسالم ام-

 هول گفت: با

 افتاده حسام؟ یاتفاق-

 ما بالفاصله برو استخر  یبهت ...برو خونه  گمیم-

 گفت: متعجب

 حسام حالت خوبه؟! یگیم یچ-

 ...!ریبا من بحث نکن ،زود باش ام-

 کتش انداخت. بیرا قطع کرد و داخل ج یتوجه به حرف زدن او گوش یب
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 یکه ماهرو را به آنجا بردند،از رو ییکنار سالن نشست با باز شدن درب جا یصندل یمشت شدند،رو دستانش

 برداشت... زیبلند شد به سمت دکتر خ یصندل

 دیلرزون پرس یو صدا یبه عقب گذاشت ،حسام با نگران یقدم دمر

 دکتر زنم،زنم حالش خوبه؟! یآقا-

 انداخت،ترس تمام وجودش را فرا گرفت . نییرو پا سرش

 از ساختمان بلند افتاده باشد...! ییگو ختیدر وجودش فرو ر یزیچ

 توجه به حال زار حسام گفت: یب

 متاسفم-

 زد ادیفر یعصب

 شده؟ ی،به زن من چ یرو متاسف یچ یچ-

 ...یول میاز دستمون بر اومد انجام داد یهرکار-

  دیدستاش گرفت و با بغض نال نیرو ب راهنشیپ ی قهی

 شد؟ یمن چ یبه ماهرو -

 انداخت  نییسرش را پا دکتر

 خراب بود. بیرفت و حالش عج یم جیبه عقب گذاشت سرش گ یقدم حسام

 !اش حبس شده بود نهیدر س نفس

 منجمد! شیدر رگ ها خون

 پشت سرش برخورد کرد. واریعقب رفت و به د عقب

 زانو هاش گذاشت و ناباور اسم ماهرو را زمزمه کرد.... ینشست .سر رو نیزم یرفته رو وار
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 رسد. یبه دادش م یدر فکرش است ونه کس یفرو رفته است.نه کس یفارغ از اتفاقات اطرافش به خواب آرام

 دهد! یپناه جان م یتنها و ب یگریطرف ترد نیدهد و ا یآن طرف تر جان م یکی

 !ستیزنده ن گریکه د یخواهر یشود. خانه  یخواهرش م ینفس نفس زنان وارد خانه  یعل ریام

 خورد. یم یکند وسکندر یرمیگ شیپا یرود .چند بار یم نییپا نیزم ریز یزند از پله ها یدوان خانه را دور م دوان

 کند که حسام سر کارش گذاشته است. یدهد ،باز فکر م یلب حسام رو فحش م ریز

 داشته باشد. یا سهیو دس لهیترسد حسام ح یکشد .م یم یکند با ترس سرک یقدم کند م 

 فرو رفته ست. یو وهم بار قیاستخر در سکوت عم یکند ول یماهرو وحسام رو تکرار م نام

کنار آب افتاده .ترس در  یطوالن یکه در فاصله  یجان یجسم ب دنیاندازد با د یگذرا م یشود،نگاه یاستخر م وارد

 کند. یبدنش رخنه م یجا یجا

 جان را گرفته است. یب یایشود.خون اطراف در یم کیولرزان نزد آهسته

 کند. یفشار وارد م یبر گلو یکس ییگو ایدر دنید با

 شود. یم کیدوان به او نزد دوان

 زندیزانو م کنارش

 چت شده دختر! ایا،دریدر-

 کند یسرد او را لمس م دستان

 .ردیگ یقرار م ریدستان تنومند ام یرو یمانند پر کاه ایکند ،در یم نیزم یجانش رو از رو یب جسم

 کند. یم یزیخواباند ، سرش خون ر یم نیرا پشت ماش ایدر

 شود. یاز جا کنده م یوحشتناک یبا صدا نیگذارد وماش یپدال م یرو پا
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 دهد. یسر م ادیکشد وفر یزده را در آغوش م خیماهرو  زد،یر یجان اشک م یب

 ....بلند شو عشقم! شهیحسامت داره نابود م نیشو بب داریخانمم ب-

 کرد . یپا له م ریوغرور مردانه اش را ز ختیر یم اشک

 د.کن یبا مرگ دست وپنجه نرم م زین ایدر نکهیخبر از ا یشد،ب یآورد و تموم وجودش پراز نفرت م یم ادی هیرا  ایدر

 دهد. یمردانه اش رو قورت م یوبغض ها زدیر یصدا اشک م یکشند وحسام ب یدخترک م یرو یدیسف ی پارچه

 کند. یکشد ونام مادرش را لمس م یم رونیب بشیرا از ج یگوش

 .چدیپ یوگرم مادرش در گوشش م رایگ یصدا نکهیشود تا ا یزده م ییها بوق

 نالد یبا بغض م یپناه یکودک ب ندمان

 مامان...-

 دیگو یم ینگران با

 پسرم؟ یجانم حسام ، خوب-

 کند یلب زمزمه م ریز

 ماهرو !-

 افتاده حسام؟! یشده ؟ اتفاق یپسرم؟چ یماهرو چ-

 کند  یم سکوت

 کنم... یسکته م یپسر حرف بزن دارم از نگران-

 ردیگ یهق مردانه اش اوج م هق

 مامان ماهرو رفت!ماهرو مرد...-
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 رود.... یوا م نیزم یخورد ورو یحال سر م یافتد، ب یم نیزم یانگشتانش رو نیاز ب یگوش

 

 .زدیر یسرش م ی.مشت خاک را روزندیبه خاک م یافتد چنگ یتله خاک ،م یرو

 خاک سرد خفته است.... ریدخترش اکنون ز تک

 کند. یم ریس ایخبر از دن یب گرید ییایدر دن یو آنجا دختر دهیخاک آرام ریز یدختر نجایا

 دهد . یپر پر شده بغض قورت م یبه گل ها رهیبغض کرده و شکست خورده خ حسام

 بر قلب و روح او وارد کرده...! ینیسنگ یعشقش ضربه  نکیدست دادن پسرکش و ا از

 ندارد...! یریاو تقص نکهیخبر از ا یبسته ب چارهیبه آن دختر ب یسخت ی نهیدل ک در

 شده است. بیها و هق هق ها با هم ترک اشک

 کند. یبلند م نیزم یمادرش را از رو زانیاشک ر یعل ریام

 افتد. یدستانش م یحال رو یب مادرش

 وارونه شد؟! شانیگونه زندگ نیشد که ا چه

*** 

 کند. یم ریس یگرید یایدر دن ییگو دهیخواب یتخت یکس رو یاست تنها و ب نیسنگ سرش

 و رنج است! یرحم فقط سخت یب یزندگ نیاو از ا سهم

 افتاده . ریگ یسرسبز یجنگل در

 .زندیدور خود م یکند،چرخ یترس به اطرافش نگاه م با

 در تن دارد. یرنگ بلند دیسف لباس

 رود. یاز  جنگل م یکشد ،هاج واج به سمت یبه لباسش م یدست
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 شود. یمهمان قلبش م یرنگ خوشحال دیمادرش در لباس سف دنی،بادگردد ی،به عقب بر م دیآ یم یغیج یصدا

 .ردیگ یاش باال م هیکشد و هق هق گر یکند.مادرش را در آغوش م یسمت او پرواز م به

 

 شود. یکشد و از او دور م یدخترکش م یبه موها یدست مادرش

 رفته است . گریکه او د غیدر یول زندیو نام مادرش را صدا م زندیم ادیفر ایدر

 شود. یافتد و هق هق جان سوزش در جنگل اکو م یم نیزم یرو

 

 ایدر

 

 چشمام رو باز کردم.نور اتاق به چشمم زد. یآروم به

 آزادم رو مقابل چشمم گرفتم. دست

 انداختم. یبه اطرافم نگاه یجیعادت کردن چشمم به نور با گ با

 کرد. یبرام گنگ و نامفهوم بود ،تمام تنم گزگز م یچ همه

 بهش بسته باشند...! ییلویک وستید یوزنه  هیبوز انگار  نیبه شدت سنگ سرم

 وصل بود . یمهتلف یها میزد، بهم س یسو سو م چشمام

 !نجام؟یشده که من ا یچ

 اتفاقات هراس به دلم مهمون شد. یادآوری با

 ماهرو حالش خوبه ! یعنی یوا

 گفت: یشد و با خوشحال کینگاهش کردم بهم نزد رهیخ رهیبه اتاق خ یورود پرستار با
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 شدند!! داریبالخره ب سندهیبه به خانم نو-

 به روم زد یبهش نگاه کردم،لبخند گنگ

 پر با قرصه رماناتون هستم. یاز طرفدار-

 زدم یلبخند

 جز فالوراتم -

 حال گفتم: یب

  یهم عال یلیخ-

 .رونیها رو چک کرد و ازبخش زد ب دستگاه

 !یزد نمیبد زم ایدم خداز یپوزخند

 وارد بخش شد. یکس گهید دم،بارهیکش یآه

صورتش  یرو ششیتنش بود و ته ر یمشک راهنیشد ،پ کیمضطرب نگاهش کردم.بهم نزد یعل ریام دنید با

 کرد. یم ییخودنما

 کرد. ینگاهم م رهیخ رهیقرمز ومتورم خ ییباچشما

 به دستم وارد کرد. یدستش گرفت فشار نیو دستم رو ب ستادیا کنارم

 از درد جمع شد... صورتم

 آخ ول کن دستم رو ؟!-

 گفت: یخشن یصدا با

 !! ایکنم در یات م چارهیب-

 گرد شده نگاهش کردم یچشما با



 یشگیبغض هم

 
55 

 

 ی!ذره ذره نابودت م یخواهرم رو کشت-

 ...کنم

 ترس زمزمه کردم با

 ماهرو -

  یآره ماهرو رو کشت-

 ... دیصورتم غلت یرو یحبس شد .قطره اشک نمیس یتو نفس

 رمیتقص یمن ب-

 هقم اوج گرفت هق

 نکردم  یمن کار یعل ریام-

 . رونیرو گرفت  و از اتاق زد ب ازم

 کردم. یکردم و از خدا گله م یم هیگر

 

 کرد. یهنوز درد م سرم

 شوک بودم.! یاز مرگ ماهرو تو هنوزم

 ها به سمت من گرفته شده....انگشت  یهمه  ستین ییماهرو گهیبرام سخت بود ،حاال که د باورش

 رو امضا کرد. صیترخ یو پرستار پس از مطمئن شدن از حالم ،برگه  دکتر

 خوردم. یتلو تلو م یداشتم و راه رفتن  جهیگ سر

 رو پرداخت کرده بود. نهیهز یک دونمیسرم انداختم ،نم یرو یشال

 ت...که به محض خروجم از در،حسام مقابلم قرار گرف رونیاتاق زدم ب از
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 .دیکوب یم نهیبه عقب گذاشتم،قلبم به شدت خودش رو به س یترس قدم با

 مهمون صورتش شده بود. شیچشماش گود افتاده بود وته ر ریداشت ز یا هیوضع آشفته و شلخت سرو

 !شد خوند... یم یو نفرت رو از چشماش به راحت نهیصورتش کرد،ک یچاشن یاخم

 قوز. یشده قوزه باال نمیداشتم که حاال ا یخودت به دادم برس کم بدبخت ایخدا

 زد و به راه افتاد. یتوجه به حال زار من ،به دستم چنگ یب

 رفت و حالت تهوع داشتم. یم جیشدم.سرم گ یم دهیسرش کش پشت

 .دمیکش رونیاز دستش ب یمعدم قل خورد دستم رو به تند یتو یزیچ رونیزد ب مارستانیب از

 انو زدم .ز ابونیبه سمتم برداشت که دستم رو مقابلش گرفتم کنار خ یاهم کرد ،قدمبه خون نشسته نگ ییچشما با

 حس بهش نگاه کردم ،حواسش به من نبود . یحال و ب یب ارمیمعدم نبود که باال ب یتو یزیچ یزدم ول یم عق

 .شهیهم که هست گندتر م ینیاز ا میفرار کنم وگرنه زندگ دیذهنم نشست با یتو یفکر

 برگردوندم و پا به فرار گذاشتم. یبلند شدم ،رو نیاز زم یآروم به

 

 کرد. ی.پوست سرم گز گز م ستادمیجام ا یتو ادیشدن موهام با فر دهیکش با

 صورتم رون شده بود. یهام رو اشک

 زد و گفت: یپوزخند

 ؟! یهنوز مونده تا من رو بشناس-

 شدم. رهینمناکم بهش خ یچشما با

 گلوم رو قورت دادم. یخفته تو بغض

 پرت کرد . نیشدم ،من رو داخل ماش دهیسمتش کش به
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 با در برخورد کرد ،دردش تا مغز و استخونم نفوذ کرد. آرنجم

 کرد با ترس زمزمه کردم. یشد ،به سرعت رانندگ نیماش سوار

  دیتورو خدا آروم بر-

 خفه شو خفه شو -

 جا گرفتم. یصندل ی گوشه

 کنم! یمن تورو نابودت م یاحمق ،زن و بچم رو کشت یدختره  ارمیپدرت رو در م-

 نداشتم یریمن تقص-

 خفه ات کنم ! ای یشیخفه م-

 شد. نیمهمون ماش سکوت

 گفت: یخش دار یصدا با

 !!یشیام م غهیص-

 ترس و تعجب گفتم: با

 !یچ-

 ....یندار نیجز ا یچاره ا-

 .دمیکار رو انجام نم نیمن ا یول-

 !یدیجام مان یمجبور که بش-

 ! گهید یبال هیبازم  ایخدا

 اجبار ها... نیادامه داره ا یتا ک آخه

 خونه شد ،از ترس زبونم بند اومده بود . اطیح وارد
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 مهمون قلبم شد... یبی،عذاب وجدان عج زدیسو سو م چشمام

 .دمید یماهرو رو مقابلم م مدام

 خودم شدم. یشیدرو یتوجه به من به سمت عمارتش رفت.وارد کلبه  یب

 اتاق نشستم . یگوشه  یکیهمون تار یتو

 کنه نوشتنه و بس... یکه آرومم م یزیمهمون صورتم شد تنها چ یاتاق پوزخند یدفتر و خودکار گوشه  دنید با

 قلبم شدم. قیبه دست گرفتم و مشغول نوشتن درد عم خودکار

حاال هم رمانم چاپ شد و هم مهندس  یم ولآرزوم بود که رمان هام چاپ بشه ،مهندس بشم ،مستقل بش یروز هی

 !ستم؟ی...!پس چرا خوشحال ن

 ...ستین یزندگ یبرا یشوق چیه چرا

 مامان زود ! یرفت زود

 االن پدرم کجاست ؟ یعنی

 کرده ؟ ازدواج

 دو قلوم کجاست ... برادر

 شدم... ییمجبور به چه کارا نجایزنند اونوقت من ا یپول قلت م یزدم االن اونا تو یپوزخند

 

 خشک شده بود. یسوخت ،گردنم به سخت یاز درد م چشمام

 حس گفتم: یبه سمتش رفتم و ب یحال یبا ب دیچیکلبه پ یتلفن تو یصدا

 بله؟!-

 درست کن... یکوفت هی ایب-
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 .دمیدستگاه کوب یرو با ضرب  رو دم،تلفنیکش یپوف یکالفگ با

 م....وتن زد رونیب دنیکش یرنگ یکمد سارافون مشک یتو از

 رنگم انداختم. ییطال یموها یرو یمشک شال

 به خونه انداختم. ییوارد خونه شدم نگاه گذرا یحرکت کردم،به سست الیزنان به سمت و قدم

 کنم. زیجارو تم نیساعت ها ا دیکارم در اومد با دهیبمب ترک اوه

 . ادیقابلمه گذاشتم جوش ب یکرد،آب رو تو یبدنم درد م تموم

 . یوقت کم ماکاران نیا یغذا تو نیبهتر

 مورد عالقه ام شدم ... یاز اطرافم با شوق مشغول پختن غذا فارغ

 فاصله گرفتم . زیحسام از م یقدم ها یقرار دادم با صدا زیم ی،ساالد رو رو دمیرو چ زیم

 گرفت . یجا زیآشپزخونه شد پشت م وارد

 رو داخل دهنش گذاشت . یچند قاشق از  ماکاران ختیر یاز ماکاران یبشقابش کن یبهم انداختم تو ینگاه مین

 نگاهم کرد .  یبلند کرد و عصب یجمع شد سرش رو به تند کبارهیبه  صورتش

 وارونه کرد! نیزم یحرکت تموم ظرف ها رو رو هیرو دور زد با  زیزدم م ینفس م نفس

 شکست ... یزد  و ظرف هارو م یم ادیوار فر وانهیترس عقب عقب رفتم د با

 به صورتم زد. یمحکم یلیحرکت س هیبرداشت و با  زیبه سمتم خ دهیمنه ترس دنید با

 وارد کف دستم شد سوزش صورتم و دستم باعث ضعف دلم شد. یا شهیافتادم ،تکه ش نیزم یرو

 شد . یصورتم حس کردم ،خون از دستم جار یاشک رو رو یگرم

 .رو به زبون اورد.. یکیرک یبه موهام زد و حرف ها یچنگ

 !لباس فرمت کجاست؟؟یپخت هیچه غذا نیهرزه.... ا یدختره -
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 حبس شده بود... نهیس ی، وصدام تو دیکش یرو به شدت م  موهام

 

 ام حبس شده بود. نهیس ینفس تو ادیاز درد ز دیکش یرو به شدت م موهام

 ... ی!تو پسرم رو کشتیتو ماهروم رو کشت-

 باال گرفت  میگر یشکست و صدا بغضم

 بره...! نییآب خوش از گلوت پا هی زارمیبه روح ماهرو قسم نم-

 رو رها کرد ،کنارم نشست و زانو هاش رو بغل کرد. موهام

 چرا !! یشد میچرا وارد زندگ-

 

 رو بهش دوختم میاشک یچشما

 نکردم؟! یمن کار-

 ام شد... رهیکه نم اشک توش بود خ ییرو بلند کرد با چشما سرش

 کنم چون مدرک دارم...! تیاز دستت شکا تونمی!من مش؟یچرا کشت-

 شدم. رهیترس بهش خ با

 یکه من داشتم کمکش م یدینکردم...شما د یهمون خدا شاهده که من کار یرو ندارم ول یمن جز خدا کس-

 کردم...

 پر از درد باشه! دیبا تیزندگ ی...لحظه لحظه ها یتو قاتل یخفه شو ماهرو رو کشت-

ها  چشم نیکرد .لعنت به ا ینفر رو افسون خودش م هیداشت  یلعنت یآب یچشما نیمئنم باز اام شده بود ،مط رهیخ

 اندازه... یرو به لرزه م یباشه دل هر کس نیکه اگه بغض دار و غمگ یی،چشما
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 ربطش جا خوردم یو ب ییهویسوال  با

 ! ؟یزاریچرا لنز م-

 رو بستم و با لکنت زمزمه کردم. چشمام

 خودمه !! یچشم ها-

 گرد شد  چشماش

 ؟یچرا دروغ گفت-

 دونم  ینم-

 ؟! یدونینم یچ یعنی-

 دوست ندارم رنگ چشمام رو ....-

 کرد یا خنده

 رو دارن! ییچشما نیداشتن همچ یهمه آرزو ،یا ونهید-

 من نه ... یهمه دوست دارند ول-

  لشیچرا!دل-

 از پدر نامردمم یادگاریتنها -

 جدا کردم... نیزم یتوجه بهش تن دردمندم رو از رو یزدم و ب یپر از سوال شده بود ،پوزخند ذهنش

 سوخت... یرفت  و کف سرم به شدت م یدستم خون م از

 

 آب گرفتم. ریرشیبه حرکاتم بود ،دستم رو ز نگاهش

 بلند شد و به اتاقش رفت! نیزم یرو از
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 .یبرام در نظر گرفت یامتحان سخت ای،خدا ختیر یصورتم م یرو اشکام

 کردن آشپزخونه شدم. زیکردم ،مشغول تم چیرو باند پ دستم

 که به ناچار فروختمش ... تارمیگ یدلم پر زد برا تاریگ یصدا دنیشن با

 !بیمرد عج نیا ینشستم و گوش سپردم به صدا یصندل یخوند.رو یداشت م ینیغمگ یصدا با

 

 شمیم ونهید

  ینباش یوقت

 کنارم... تو

 شمیم رونهیو

  ینباش یوقت

 کنارم... تو

 شمیم ونهیغم د نیاز ا آخر

 شمیم رونهیو

  یوا یجان ا یه

 از نبودنت تو شمیم ونهید

 تو  دنیاز ند شمیم رونهیو

 رمیمیم تنها

 نبودنت تو  شمیم ونهید

 تو  دنیاز ند شمیم رونهیو
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  رمیمیم تنها

 

 گذاشتم و هق هق هام اوج گرفت . زیم یداشت ،سرم رو رو یخوب یصدا چه

 

 .سوز سرما تا پوست واستخونم نفوذ کرد .رونیاز جمع کردن عمارت از خونه زدم ب بعد

 بود! شتریسوز قلبم ب یسوخت ول یاز درد م دستم

 .رونیب دمیکمد کش یلباس ها تو ریخواب آلود لپ تاپ رو از ز یکلبه رو باز کردم ،با چشم ها در

 رمان کردم.دلم برات تنگ شده بود رمان جونم... پیوقف مشغول تا یکرد بتاپ رو روشن  لپ

 . دیها بود که به دستم رس امیروشن بود با روشن کردن نت موج پ یفا یشکر وا خدارو

همه عالقه و لطف دلم  نیهارو جواب دادم از ا رکتیشدم دونه دونه دا نستایا جیهارو ارسال کردم. وارد پ پارت

 شد. یم یز شادماالمال پر ا

 شدم!! یبودم وچ یخدا چ یه

 ...دمیدو بود که خواب یها کینزد ساعت

 .رونیواز کلبه زدم ب دمیشدم لباس رم رو پوش داریاز خواب ب یسخت با

 داد به سمتش رفتم وبا شوق گفتم: یمش رمضون که گل هارو آب م دنیباد

 سالم مش رمضون-

 صورتش کرد و رو برگردوند. یچاشن یاخم

 و تو رو گناهکار بدونند... یگناه باش یخدا چه بده ب یا
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 از پله ها باال رفتم. یساعت به تند دنیبرگردوندم وارد عمارت شدم با د یو رو دمیکش یاه

 .ستادمیباز کردم تخت رو دور زدم و کنارش ا یرو به آروم در

 رو بغل کرده بود پوف... پتو

 بهش دادم  یپتو تکون یرو از

 !!دیبش داریآقا آقا ب-

 بهش دادم ینشون نداد ،دوباره تکون یالعمل عکس

 دیش داریآقا ب-

 شد. زیخ میزد و ن یباز کرد ،پلک یهاش رو به آروم چشم

 رفت... سیبهم انداخت و به سمت سرو ینگاه

 

 پله ها. تیاز راهرو گذشتم ودر نها رونیاتاق زدم ب از

 جا گرفت. زیتوجه به من پشت م یب یقیرو آماده کردم بعد ازدقا صبحونه

 اومد . یم یلیتنومندش خ کلیبه قد بلند و ه یبا کت وشلوار مشک یمشک راهنیاش شدم .پ یوارس مشغول

 بود! دهیبخش تیجذاب دشیبه صورت سف شیر ته

 تموم شد !-

 ازش چشم برداشتم وگفتم: متعجب

 ؟یچ-

 نگاه کردنت!-

 ..دینبود از کجا فهم که حواسش به من نیباال انداختم ا ییابرو
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 گفت: یلحن خشک با

 گذاشتم رو واکس بزن! یورود یکه تو ییزدن برو کفش ها دنید یبه جا-

 یجا یرو که کنار گذاشته بود برداشتم، از تو یرنگ یمشک یکفش ها رونیافتاده از آشپزخونه زدم ب نییپا یسر با

 .دمیکش رونیواکس ب یجعبه  یکفش

 مشغول واکس زدن کفشش شدم. الیخ ینشستم وب نیزم یرو

 .دمیبود دست از واکس زدن کش ستادهیکه مقابلم ا دنشید با

 مهمون گلوم رو قورت دادم . شهیزد بغض هم یکردم پوزخند سربلند

واکس رو  یبلند شدم.جعبه  نیزم یپاهش قرار دادم از رو یزدجلو یبرق م هیانداختم عال یکفش ها با لذت نگاه به

 ادم .قرار د شیبل یجا

 که من من کنان صداش کردم رونیاز در بزنه ب خواست

 آ..ق..ا!-

 

 به سمتم بر نگشت یول ستادیا

 لکنت گفتم: با

 ..رو..نی..تو..نم ب..ر..م بیم-

 لحن خشکش گفت: باهمون

 نه!-

 کنم  یخواهش م -

 ...یرفتن ندار رونیبه بعد حق ب نیگفتم نه اصرار نکن از ا-
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 مبل نشستم. یو سرشکسته رو ناراحت

 یکی هیهان.رمیتماس بگ هیبهتره که با هان رونیب دمیکش بمیرو از ج یدم،گوشیکش یاز سر آسودگ یرفتنش نفس با

 از اونجا بود . رونیدانشگاه و ب یتو میمیاز دوست ها صم

 از یطالعاتا چیبودم ونه پدرش رو در واقع ه دهیوقته نه مادرش رو د چیه یول میبود یمیباهم صم یلیکه خ درسته

 برادر هم داره... هیبود که پولدارن و  نیدونستم ا یکه ازش م یزینداشتم تنها چ شونیخانواده و زندگ

سر  امیخواد ب یمامان دلم م یدوستش داشت .ه یلیما رفت و آمد داشت، مامانم خ یخونه  یمن اون تو برخالف

 عالمه باهات حرف بزنم. هیخاکت 

 برگشته باشه...! رازیکنه از ش خدا

 .دیچیگوشم پ یباالخره صداش تو یدر پ یرو گرفتم بعد از چند بوق پ شمارش

 بله!-

 و شوق گفتم: یخوشحال با

 نامرد خودم... قیسالم بر رف-

 هیدل نگرونت بود دلم برات  ییخاموشه کدوم گور تی!چرا گوششعوریب یشمارت رو چرا عوض کرد ییتو ایدر یوا-

 ...!ینتعالمه تنگ شده لع

 ... یتا نمرد رینفس بگ هیخب باشه آروم باش -

 کرد  یا خنده

 ؟یمرض، خوب-

 خوبم-

 ها ... ستیوا حالش خوب ن هیگر ریزد ز هوی
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شناختم سراغت رو  یکه م یچقدر ناراحت شدم.از هرک دمیشن یوقت یدون یخاله فوت کرده م یچرا نگفت یلعنت-

 ...یکه نبود یتو نبود یگرفتم ول

 

 عالمه اتفاق برام افتاده.. هیمدت کم  نیا یتو هیهان-

 گفت: یبا نگران-

 االن تو؟ ییشده ،کجا یچ-

  دیرو باال کش شینیکردم ،ب سکوت

 با توام... یهو-

 بهت سر فرصت  گمیم -

 ! رمیمیمن تا اون موقع که م -

 خدانکنه  -

  نمتیبب امیتا ب ییبگو کجا-

  شهینم -

 چرا؟!-

 من کنان گفتم: من

 کنم که حق خارج شدند از اون جا رو ندارم... یکار م ییجا هیمن  هیهان-

 آخه؟! یچ یعنیوا  -

 رو عوض کردم حرف

 خوش گذشت! رازیاز تو چه خبر؟ ش-
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  ینه بابا چه خوش -

 گفت: یبا ناراحت 

 زن دادشم فوت کرد!-

 زده گفتم: شوک

 که حامله بود؟ ینه ،همون-

 آره -

 آخه چرا؟-

 ..ستیداداشم حالش خوب ن یبرم خونه  دیبا ییایکنم ، من برم کار دارم در یم فیبرات تعر دمید-

 باش برو یوا یا -

 ییایمراقب خودت باش در-

 جونم هیتوام مراقب خودت باش هان -

 خداحافظ-

 خداحافظ-

 چرا مرد آخه؟ چارهیب دمیکش یآه

 مبل بلند شدم ... یاز رو یناراحت با

 

 ... یاله یبخورکوفت  یپختن غذا شدم ا مشغول

 ...!یباق متیقورت ون هیزنش مرده ،بچه اش رو هم که به لطف تو از دست داده اونوقت  ایدر نگو

 .دیاف اف آبرو هام ناخودآگاه باال پر یصدا با
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 تونه باشه؟! یم یک

 پوف اف اف رو برداشتم. تورنبودیمقابل مان یتکون دادم ،کس الیخ یبا ب یسر

 !ه؟یک-

 منم درو باز کن! -

 گفتم: متعجب

 ؟ییتو ک-

 خواهر حسامم درو باز کن...-

  دیزمزمه اش به گوشم رس رلبیز

 !میقد ینوکرم نوکرا-

 بامن در افتادند. یها خانوادگ نیصورتم شد، ا یچاشن یاخم

 ...!هیعال یگذرا به خونه انداختم همه چ یاف رو زدم  در خونه رو باز کرد نگاه اف

 

 باس..ل نیمنتفرم از ا دمیبه لباس فرمم کش ی، دست ستادمیا یقد نهیخونه شدم به غذا سر زدم  مقابلم آآشپز وارد

 بانو تازه ورود درست کردم. نیا یبرا یرو کنار گذاشتم شربت زعفران یاستوان وانیل

 ؟!دونم یم دیخودش گنده دماغ نباشه،البته بع نیخدا کنه ع نمیبودم که خواهر آقا رو بب مشتاق

 .دیبه گوشم رس ییدختر آشنا یصدا

 ؟ یدختره؟ هو ییکجا-

 نچسب... یبه خودت دختره  یهو

 نشسته بود. یمبل تک نفره ا یپشت به من رو رونیبه دست ازآشپزخونه زدم ب ینیدرهم س ییاخما با
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 گذاشتم . زیم یرو رو ینیس میگرم بود با زنگ زدن دوباره گوش شیرو دور زدم سرش با گوش مبل

 افتاد. نیزم یدستم رو نیاز ب یفرد مقابلم گوش دنیسرش رو بلند کرد با د دختره

 !هیلب شوک زده  اسمش رو صدا زدم.. هان ریز

 

 ... نهیبب تیوضع نیا یوتو نجایمهمون گلوم شد.دوست نداشتم من رو ا بغض

 گفت: نیو غمگ متعجب

 !؟یکن یم کاریچ نجایا ایدر-

 آغوشش گرفت... یحرکت من رو تو هیمبل بلند شد و با  یانداخت .از رو نییمشت شد ،سرم رو پا دستام

 من خبر نداشتم... ی، تو کنار گوش من بود یبرات آبج رمیبم-

  هیگر ریزدم و زدم ز هق

 .دیصورتم کش یرو یمبل نشستم ،دست یرو کنارش

 برات افتاد؟ ییاتفاقا ی؟چیینجایچرا ا ایدر-

 دمیبغض نال با

پول بودم تا  یهم نبود که برم .تنها و ب یینداشتم و جا یچ چیبعد از فوت مادرم خونه رو بانک مصادره کرد ...ه-

 ... نجایها اومدم ا یآگه قیاز طر نکهیا

 

 شدم. شیاشک یچشما ی رهیسر بلندکردم خ 

 رهیمن دوست نداشتم بم یکرد ول تمیو اذ ریتحق یلیزن داداشت خ هیهان-

 دستم گرفتم . نیرو ب دستاش
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 کدوم نداشتم  چیتو مرگ ه یریبخدا من تقص-

 دونم  یم ایدونم در یم-

 کنند ! یم رمیهمه تحق-

 من رو ببخش منم در موردت بد فکر کردم. ایدر-

 بگذرد  زین نیا-

 انداخت یشدم رو نگاه یچیهم رفت ،دست باند پ یتو اخمش

 شده به دستت؟! یچ-

 رونیب دمیرو از دستش کش دستم

  یچیه-

 و خشک گفت: سرد

 شده؟ یچ-

 حسام -

 !یحسام چ-

 حق داره  هی.حق داره هان نیکنه من ماهرو رو کشتم ...هولم داد خورد زم یاون فکر م-

 بلند شد  نیزم یاز رو یشیآت

 غلط کرده حق داره!-

 نزن  یحرف چیه هیکنم هان یخواهش م-

 کرده  جایب-

 زدم ادیفر
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  هیهان-

 شد. دهیو حسام خشک شده کش یباز شدن در نگاه هر دومون به ورود با

 

 انداختم. نیینگاهش رو از حسام گرفت سرم رو پا هیهان

 چشم دوخته بود . یمن و هان یقفل شده  یرو زمزمه کرد ،به دست ها هیناباورانه اسم هان حسام

 د.ش کیو به ما نزد دیانداخت ،اخماش رو درهم کش نیزم یرو رو فشیک

 جا گرفت  هیهان کنار

 ... چیه یستیشده ن نیات سنگ هیسالم بر خواهر گرام ،سا-

 گفت: ییتروش رو با

 حسام خان  یرحم شد یب-

 گفت: یبه تند دویهم کش یمن اخماش رو تو دنیشد با د رهیخ متعجب

 !یستادیوا نجایجاسوسا ا نیبرام ،ع اریآب ب وانیل هیبرو -

 شد. دهیکش هیکردم بهش تا برم که دستم توسط هان پشت

 ! رهیجا نم چیه ایدر-

 گفت: متعجب

 ؟یچ-

 ... یدیکه شن ینیهم-

 منه . یچته اون خدمتکار خونه  هیهان-

 . ستادیمبل بلند شد و مقابل حسام ا یاز رو هیهان
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 ستیما مظلوم ن یبانو ایدر نیقا ا...نه آدیرس یو تو فقط زورتون به مظلوما م امرزیکه خدمتکارت ماهرو خدا ب-

 گفتم: ملتسم

 !یهان-

 !سیه ایحرف نزن در-

 مشت شد دستم

 ...!یمنتها مالقاتش نکرده بود یدیشن ادیخانم رو ز ایدر ریحسام خان شما ذکر و خ-

 گفت: ناباور

  استینگو که دوستت در-

 نیو باهوش تر نیکه بهتر یکنکور همون یبود تو یکه رتبه اش  دو رقم ی.همون استیبله آقا حسام هموم در-

که با چشماش همه رو مسخ  یزبان زده عام و خاص بود ....همون دنشیکه نقشه کش یدانشگاه بود.همون یدانشجو

 .. یبست شونیا نیتوهو  ریاس ،اونوقت تو زنت کمر به تحق سندهیکه نو یکرد  همون یخودش م

 

 زدم. ادیبغض رو به هر دوشون فر با

 خودمه و بس... یفقط بخاطر زندگ دمیکردم و انجام م یندارم!من هرکار یکس یبه دلسوز اجیمن احت-

 

 دستم رو گرفت هیهان

 گفتم: یتند به

  دیدست از سرم بردار-
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 متعجب و شوک زده گفت: حسام

  یتو تو مگه لکنت نداشت-

 یسرم رو بخاطر زبونم از دست ندم به خودم قبولوندم که لکنت دارم تا پا نکهیا ینه نداشتم و ندارم فقط برا-

 کنم... رتونی،تحق زتونیآم ریتحق یحرفا

 .رونیواز خونه زدم ب دمیشکسته در رو به شدت کوب یاونا با دل الیخ یحرکاتم بودند ،ب ی رهیدو خ هر

 

 یکه حس کردم از رو یکرد با سرد یآرومم نم زیچ چیاوج گرفت .حالم بدبود و ه میباغچه زانو زدم،هق هق گر کنار

 بلند شدم. نیزم

 ...!غیدر یکنم ول تیبرم و آزادانه فعال رونیخواست برم ب یم دلم

 پوچ و نامعلومم گم شدم. یها الیفکر و خ یتو واریبه د رهیچمبره زدم خ یکلبه شدم کنار وارد

 وارد کلبه شد. هی،هان واریقژ قژ در نگاه گرفتم از د یصدا با

 !ایدر-

 زد  در رو بست . یلبخند خسته ا یکیاون تار یتو دنمید با

 !یقشنگ یچه کلبه -

 زدم یپوزخند

 ازش فاصله گرفتم. ینشست کم کنارم

 !ایدر-

 جانم-

 بال نفس یجانت ب-
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  هیبدبختم هان یلیمن خ-

 بت جانب گفت: حق

 حرف رو نزن  نیعه ا-

 کار کنم! یمن با داداش تو چ-

 گفت: دانهیناام

 کنم قرارداد رو فسخ کنه .... شینتونستم که راض یحرف زدم ،ول یلیمن با حسام خ ایدر-

 آخه؟! لیبه چه دل-

باالخره حسام به  یبودند ول یدوتا ناراض نیمامان وبابا از ازدواج ا نکهیدوست داشت ،با ا یلیحسام ماهرو رو خ ایدر-

 روند. یداد و از خودش م یهمه رو آزار م زشیقدر دون نبود و با زبون تند و ت امرزیماهرو خدا ب ی....ول دیآرزوش رس

 زد ... هیو کنا شیبهم ن یلیخ-

 کوتاهه حاللش کن ! ایبود حاال که دستش از دن نیاخالفش هم-

 ام شو  غهیص گهیبرادرت بهم م هیهان-

 ؟! یچ-

 سمت برگشت  به

 شد  یاشکام جار دوباره

 کنم  یمکار رو ن نیمن ا-

 حسام شورش رو در اورده احمق-

 .دمیاز جاش بلند شد ،از دستش کش تیعصبان با

 ...! زنمیگردنت رو م دهیفهم یزیچ یکس انیجر نیبشنوم از ا هیهان-
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 ! ایآخه در-

 کنم . یآخه نداره من خودم مشکالتم رو حل م-

 .ادیم شیدردسر پ هیخونه که هر روزش برام  نیلعنت به ا رونیاز کلبه زد ب یکرده و با دل خور قهر

 .رونیاوردن غذا با ضرب به سرم زدم و دوان دوان از کلبه اومدم  ب ادیبه  با

 

 کل خونه رو گرفته بود! یسوختگ یبو

 رفته... هیبود که هان نیا یخونه نشان دهنده  سکوت

ه ک یقابلمه که به دستم نفوذ کرد از سوزش یاجاق برداشتم ،داغ یقابلمه رو از رو رهیو دستپاچه بدون دستگ هول

 پرت کردم. نیزم یقابلمه رو رو اریاخت یحس کردم ب

 .دیکل آشپزخونه رو به گند کش یقرمه سبز یحاو ی قابلمه

 سوخت و از درد سوزشش اشک به چشمام هجوم اورده بود . یم بیعج دستم

 انداختم . نییبود از شرم و خجالت سرم رو پا ستادهیبه من و آشپزخونه ا رهیخ یورود یحسام که تو دنید با

 .یدیم یحسام خان سوت نیا شیکه همش پ ایکرد و ازم دور شد.لعنت بهت در ینوچ نوچ

 اومد. یاز دستم بر نم یسوخت و چاره ا یکردن اونجا شدم ،دستم به شدت م زیغرغر و اشک مشغول تم با

باز  یتکون داد و خودش برا یکه حسام دست رونی،از آشپزخونه اومدم ب دمیزنگ خونه دست از کار کش یصدا با

 کردن در رفت.

 .دمیکش یکاش یوقفه تند تند رو یها نشستم و دستمال رو محکم و ب یکاش یرو

 کباب به مشامم دلم ضعف رفت ،چقدر گرسنمه ! یبو دنیچیپ با
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 کرد . یم تمیکباب اذ یبه کارم ادامه دادم بو الیخ یحسام کباب به دست  ب دنیباد

تو خدمتکاره  الیخوش خ یایدر یمنم غذا بخره !ه یبرا ادیهمه پول و دم و دستگاه جونش در م نیگدا با ا نامرد

 و بس... نیفقط هم یاون

 بلند شدم . نیزم یها خسته از رو یشدن کاش زیتم با

 بهم زد و گفت: یپرت کرد پوزخند زیم یرو رو یکیآشپزخونه شد  و ظرف پالست وارد

 رو بخور ... شیبق ایگربه کوچولو ب-

  دمیینفرت بهش نگاه کرد ،دندون سا با

 ! ستمیو اون ن نیمن پس مونده خوره ا-

 .دیکوب زیم یشد ،دستش رو با ضرب رو کیباال انداخت و بهم نزد ییابرو

 ! یکن یم یهر کار یطور مجبور که بش نیکه ا-

 ... یبش یتا از دستم آس گمیبدترش رو م یبگ ی،هر چ شمیبدبخت والل نم یایاون در گهیحسام خان د یکرد غلط

 زدم . یبشکن یذهنم بود با خوش یکه تو یشوم یفکرا با

 گذشتم . اطیرفت از ح یضعف م یکه از گرسنگ یتوجه به معده ا یخوشانه ب سر

 جونم . یدلم برات تنگ شده بود گوش  دمیکش رونیرو ب فنمیآ یکمد گوش یمن ،از تو یدوست داشتن ی کلبه

 شدم رفت ! خنگ

 کوچولو ....! یرو ته کمد انداختم ،کارم باهات تموم شد گوش اینوک یهارو جابه جا کردم ،گوش میس

 کردم. یپل یگوشم گذاشتم و آهنگ یتو یهندزفر

 خودم بدبخت خواهم شد. نکهیخبر به ا یکنم حسام خان ،ب یم بدبختت

 شادمهر . نیدلنش یحجم صدا یبود و غرق شده بودم تو یگوش یتو سرم
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 به عقب گذاشتم آهنگ رو قطع کردم. یحسام قدم دنیسر بلند کردم با د یبرخورد به جسم سخت با

 و من در گردش بود ،باالخره سکوتش رو شکست . لیموبا نیب نگاهش

 ؟! یهست یتو ک-

 گفتم: یرگیخ با

 معرف حضور هستم -

 !یم در اوردد یدیرو د هیهان-

 دم فقط مختص شماست حسام خان-

 . دیدو دستش گرفت و من رو به طرف خودش کش نیرو ب راهنمیپ ی قهیبه خون نشسته  یچشم ها با

 .دیغر تیتموم وجودم رو گرفت بود با عصبان ترس

 که دم مختص منه ها -

 دهنم . یکه زد قلبم اومد تو یادیفر از

 !؟یالل شد هیچ-

 دهانم رو قورت دادم آب

 ... یبهم بگ خوادیدلت م یتا هرچ مونمیالل نم گهید-

  نطوریکه ا-

باسنم  یاله یریبم نیاز ا نمیطرف زخمش ،ا هیطرف سوختم دستم از  هیافتادم از  نیزم یشدت هلم داد رو به

 داغون شد.

 زد  یبه کمر با اخم بهش نگاه کردم پوزخند دست

 کنم  یم تیحال-
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 ز کنارم گذشت و رفت .ا یتند به

 

 کنم . یم یمن بسته منم تالف تیکه حسام کمر به آزار و اذ حاال

 حسام خان! یآقا تیزندگ یباش تو یدیجد یاتفاقا منتظر

 یکه برام ارسال شد ازخوشحال ییها امیموج پ دنیرو روشن کردم،با د نترنتیا رونیب دمیکش بمیرو از ته ج میگوش

 در حال پرواز کردن بودم...

 ها رو خوندم. امیپ یدونه دونه  یلذت و شاد با

 .دمیکش یعصر بود که دست از کار کردن با گوش شیش یها کینزد ساعت

 !رمیمیم یخوب وجانانه باشم ،دارم از گرسنگ یغذا هیبه فکر پختن  دیبا

 درست کنم؟! یکه استانبول بهتره

 جانانه آخه. یغذا گنیم نیکردم به ا یا خنده

 بکشم. یسرک هیگرفتم که تو خونه  میکه درست کردم تصم غذارو

 !شیموهام کندم آخ یرو از رو یروسر

 درب اتاق مشترک ماهرو و حسام رو باز کردم. دمیچیاز پله ها باال رفتم ،از رواهرو پ یکنجکاو با

به اتاق انداختم  حاال که  یمشامم روآزار داد.در رو بستم نگاه یتند عطر تلخ یبه داخل گذاشتم بو یترس قدم با

 !یکنم چه اتاق قشنگ یدقت م

 رنگ ها دارند. نیبه ا یچه عالقه ا نایبود عه ا یوقهوه ا یاتاق به رنگ کرم تم

 از حسام و ماهرو نصب شده بود . یبزرگ یعکس شاس وارید یتخت رو مقابل

 ...یکه مرد فیمهمون دلم شد ح یغم
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 کنم. یریگرد گ نجارویا امیب دیبا یوقت مناسب یو اتاق رو گرفته، تو زیم یخاک رو گرد

 زد من عاشق کتابم. یاتاق چشمام برق یگوشه  یکتابخونه  دنید با

 رمان! یپراز کتاب ها نجایهم رمانخون بوده ا چقدر

خواست به اتاق کار حسام هم برم  ی.دلم مرونیبه موهام دادم واز اتاق زدم ب یبدم.تاب میبه زندگ یسرو سامون هی دیبا

 شد. یکار م نیمانع انجام دادن ا یزیچ هی یول

 رحم و زبون تلخ شدم. یمرد ب نیدرست کردم،منتظر چشم به در اومدن ا یرازیش ساالد

 انداختم. شونمیپر یموها یزدم ورو میبه روسر یبلند شدم چنگ یصندل یاز رو یبه تند نیماش یصدا با

 استرس داشتم ،اضطراب تموم وجودم رو گرفته بود...! لیدل یب

 شد دستم رو مشت کردم و تند تند نفس گرفتم. ریاز کمرم سراز یباز شد ،عرق سرد یورود درب

 دیشد فهم یرو از حرکاتش م نیبود وا شونیآشپزخونه شد پر وارد

 عقب گذاشتم یبه سمتم برداشت متقابال قدم یقدم

 زد یپوزخند

 !؟یترس یچرا م-

 خش داشت ترسم چند برابر شده بود صداش

 ...یخوب بلد یتوکه بلبل زبون یالل شد هیچ-

 تکون دادم یسر

 به مردمک لرزون چشمام گفت: رهیخ دیرس میدوقدم به

 خودت رو آماده کن!-

 یچ یبرا-
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 زبونت باز شد-

 تکون دادم یسر یجیگ با

 بخونه! غهیص ننمویب ادیعاقد م-

 گنگ و نامفهوم بهش نگاه کردم نتیبه کاب هیرفت تک جیگ سرم

 !؟یِبد هیشوخ-

 دارم... یمگه من با تو شوخ-

 قرار دادم. میشونیپ یدستش بهم اشاره کرد دستم رو رو با

 دمیکار رو انجام نم نیمن ا یول-

 زد  یپوزخند

 یدیانجام م یقبال هم گفته بودم مجبور که بش-

 کنم! یم تیممکت قانون داره من ازت شکا هیمگه الک-

 ؟یبا چه مدرک-

 ... یکن یکار نیبا من همچ یتون یتو نم-

 یمن رو ازم گرفت یتو زن وبچه  یفتیمونده حاال به غلط کردن ب-

 نداشتم! یتو کار یمن با زن و بچه -

 قفل شده گفت: یدستش گرفت با دندون ها نیچونه ام رو ب یتند به

 

 لعنت به تو... ی!تو پسر من رو کشت یمن رو کشت یماهرو  تو-

 زانو بغل نشستم  نیزم یخوردم و رو سر
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 نکردم یمن کار-

 یدیکارهات رو پس م یهمه  یتالف-

 !؟یخودت کن ی غهیمن رو ص یخوایپس چرا م یاگه از من متنفر-

 راحت تر عذابت بدم... خوامیهوا برت نداره م-

  یلعنت-

 به موهام زد  یچنگ یروسر ینشست از رو کنارم

  یفتیکنم به غلط کردن ب یم یکار هی-

 گفت: یرگیخ با

 ...!یکن لیدل خواهات رو به من تحم یکارها دمیوقت اجازه نم چیوقت ه چیمن ه-

 

 نگاه بهشون بندازم... مین هیآرزو دارند فقط من  لیمدرسه و فام یتو،نصف دختر ها یهست یعجب دختر-

 رنگش با بغض گفتم: یمشک یبه چشما رهیزدم خ یپوزخند یاشک یم هاچش با

 و مدرسه عقل ندارند که عاشق توعه گنده دماغ اند! لیفام یدختر ها-

 گفتم: یانجام بده با لحن بچگونه ا یعکس العمل نکهیقبل از ا تا

 ناز ناز... ی!کالس چندمیریمدرسه م یکوچولو نگفته بود-

نه  یبه صورتم زد، از درد اشک به چشمم هجوم اورد ول یلیرفت و س یبه خون نشسته دندون قرچه ا یچشم ها با

 نه...! هیگر

 .دمیبه روش پاش یبه موهاش زد لبخند تلخ ودردناک یسمتش برگشتم ،چنگ به

 !ینگاهم له له بزن مین هی یکنم حسام چنان عاشق خودم کنمت که برا یم چارتیب
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 ...یرو بشناس ایچشمام در حال غرق شدن بود بدبخت هنوز مونده در ین ین یرو خمار کردم تو چشمام

 . رونیکرد و از آشپزخونه زد ب یزد غرش یاز مقابلم بلند شد دور خودش چرخ کالفه

 ...!یدیرو پس م راتیدل شکستن ها و تحق ی،تقاص همه  یکنم نابود بش یم یکار هیحسام خان  شمیات م غهیص

 رو  زیم دمیکش یذهنم براش م یکه تو ییبا نقشه ها لندشدمب

 باش حسام خان. تیزندگ یتو یدیجد یبه بعد منتظر اتفاق ها نیکردم دوتا بشقاب قرار دادم از ا آماده

 صداش زدم یناز دار یصدا با

 شام آماده اس! دییحسام خان بفرما-

 چشم هام براق تر شده بود! یبه صورتم زدم ،رنگ آب یآب

رو  ینشست .صندل زیباال انداخت پشت م ییابرو یاستانبول دنیگرد شده وارد آشپزخونه با د یبه چشم ها متعجب

از به گردنم دادم و با ن یکرد بشقاب رو از مقابلش برداشتم تاب یومقابلش نشستم گنگ بهم نگاه م دمیعقب کش

 گفتم:

 برات بکشم!-

 :گفت تیعصبان با

 رو  یباز نیتمومش کن ا-

 تازه شروع شده یباز نیا یخبر ندار -

 پس منتظر عواقبش باش!-

 طور حسام جان! نیتوام هم-

 

 .دیکش ششیبه ته ر یدست تیحواله اش کردم با عصبان یناز چشمک با
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 مشغول خوردن غذا شدم. یناز و به آهستگ با

 اومدم . رونیب یصندل یاز رو یغذا به گلوش به تند دنیپر با

 گفتم: یساختگ یبه سمتش گرفتم وبا ناراحت یآب وانیبه پشتش زدم ل یسمتش رفتم وضربه ا به

 ! گهیآروم آروم غذا بخور د ستی!چرا حواست ن؟ینکرده کم مونده بود خفه بش یآب بخور خدا ایب ایحسام جان ب-

 به چشم هام انداخت. یفک منقبض شده نگاه با

 به دندون گرفتم وگفتم:بهم داد که لبم رو  یهول

 اوف بشه...! نیبخوره زم یرو هول بد یخوشگل نیبه ا ایدر ادی!دلت مگه؟ینوچ نوچ پسر بد نشو د-

 برخورد کرد به سمتم قدم برداشت. نیبا ضرب به زم یبلند شد ،صندل یصندل یاز رو یتند به

 !ییو پرو شعوریب یلیخ-

 خباثت گفتم: با

 ...یکن یم فیعشقم که ازم تعر یمرس-

 خاره ها یروتو برم !بدنت انگار م-

 گفتم: یسر رهیزدم وبا خ یپوزخند

 بخوارونش...! هی رسهیپشتم دستم نم نیقربون دستت ا یگفت یآ-

 ...یفتیکنم حسام به غلط کردن ب یم یکار هیوجدان جون  الیخ ی،ب ایدر یشد ایح یچه ب پوف

 دیکش یآه

 ها  یرو شروع کرد یباز نیخودت ا-

 شه؟یم یبازنده وبرنده ک نمی، دوست دارم بب یباز نیا ادازیگفتم خوشم م شمیپ قهیمن چند دق-

 تکون داد یسر
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 به عاقد! زنمیپس من زنگ م-

 گفتم: یدلم بود از سر لج ولجباز یکه تو یترس برخالف

 زنگ بزن -

 شد! ینم نیکردم و ته قصه ام ا یکاش لج نم یا

 گفتم: یبلند یبا صدا یرفت نوچ نوچ غذاشم که کامل نخورد با کالم دوستانه ا رونیآشپزخونه ب از

 حسام جون؟! یخور یشامت رو نم-

 بهتره دختره ... نیکوفت بخورم از ا-

 شدم. زیمشغول جمع کردن م دمیکش یذهنم براش م یکه تو ییحرف هاش ندادم با نقشه ها یبه ادامه  گوش

 .رونیزدم بهارو شستم و از آشپزخونه  ظرف

مبل جا  یبود به سمتش رفتم با فاصله کنارش رو شیبا گوش یمبل نشسته ومشغول باز یکه رو دنشید با

 زد. یبهم انداخت و پوزخند یگرفتم،نگاه

 !شنیکه زود عوض م ییاز آدم ها ادیخوشم نم-

 گفتم: یلحن تلخ و گزنده ا با

و به شدت ازشون  زارمیب نندیب یرو نم یمثل تو که باالتر از خودشون کس یو خودپسند یخود را یمنم از آدم ها-

 متنفرم!

 گفت: یلحن خشک با

 !نطور؟یکه ا-

 نشد. رمیدستگ یزیچ یول دمیکش شیبه گوش یتکون دادم، سرک یسر

گرامم رو تلو  نستایکرد ا ینگاهم م رهیخ رهیتوجه به اون که خ یب دمیکش رونیب بمیرو از ته ج میگوش یالیخ یب با

 چک کردم.
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 برداشتم. زیبه کتفش زدم وبه سمتش خ یضربه ا دیکش رونیدستم ب نیرو از ب یگوش یتند به

 رو بده بهم  یگوش-

  دمینم-

 مبل بلند شد و رفت. یقرار داد و از رو بشیج یرو تو یمن گوش یکردن ها غیج غیتوجه به ج یب

 زد. ادیراه پله فر یرو از

 !ادیساعت بعد عاقد م میآماده باش ن-

 ؟ یشدم آخه نصف شب چه عاقد رهیمتعجب به راه رفته اش خ 

 گرفته...! شیشوخ

 ام حبس شده بود. نهیس یزد و نفس تو یبدنم رخنه کرده بود قلبم تند تند م یجا یجا یو ترس تو استرس

 کنم! یکار م یخودم چ یبا زندگ دارم

 ...شهیمن شروع م یها ی،تازه داره اوج بدبخت ینچه آماده شد ستمیاتفاق ن نیکه مشتاق ا من

 !یشیم غهیص یتو سرت تو دار خاک

 شد. یو فاجعه برام روشن م یداشت اوج بدبخت تازه

فقط مضطرب ناخونم رو به  یبه گوشه ا رهیمبل بلند شدم ،خشک شده خ یاف اف هول و دستپاچه از رو یصدا با

 .دمیکش یدندون م

 شد. یاز کمرم جار یرفت عرق سرد فونیحسام که به سمت آ دنید با

 ...یکرد یم یکه خوب بلبل زبون شیپ قهیچرا خشکت زده؟چند دق هیچ-

 گفتم: تیعصبان با

 ونهید یبرو باوا عقده ا-
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 کردم...  یپاک کردنشون نم یبرا یتالش چیوه ختیر یصورتم م یمبل وا رفتم اشک هام دونه دونه رو یرو

 

 .دمیکش یبه روسر یوارد خونه شد دست یبا مرد انیگو ااهللی

 ...یول ادیم غهیخوندن ص یربرایمرد پ هیبود که االن  نیطرز نشستنم نکردم ،تصورم ا یتو یرییتغ

 !شیته ر یداشت با کم یعاد یمرد جوون وچهار شونه که چهره  هی

 ولحن دوستانه گفت: نییپا یرکرد کنارم نشست ازش فاصله گرفتم مرد با س یبا اخم نگاهم م حسام

 سالم خانم حالتون خوبه!-

 زد و گفت: یکردم حسام پوزخند یم یباز میروسر یتوجه بهش با گوشه  یب

 اللِ! شونیمحمد جان ا-

 گرد شده نگاهش کردم ،نگاهش رو ازم گرفت. یچشم ها با

 گفت. یلب عجب ریوز دیکش ششیبه ته ر یاسمش محمد دست دمیکه حاال فهم پسره

 سمت راست حسام نشست روبه حسام گفت: یمبل تک نفره  یرو

 کردنِ  غهیحسام جان داداش االن آخه وقت ص-

 من زجرآور بود گفت: یکه حداقلش برا یطنتیبا ش حسام

 بشه! یگناه میخب داداش نخوانست-

 .دمید یرو مقابل چشم هام م یشد بدبخت یم یاز بدنم جار یسرد عرق

 !یمشت شده بود و اشک پشت پلک هام زندان دستام

 بهم انداخت . ینگاه مین حسام
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داره  که نکهیوباور ا دیکوب یم یرو شروع به خوندن کرد قلبم به تند یمتن عرب هیمبل نشست و  یپسره صاف رو 

 افته برام سخت بود...! یم یچه اتفاق

 به حسام چشم دوختم. رونیوح جیبه دستم خورد ،گ یخودم غرق بودم که ضربه ا یتو

 خانم قبلت -

 روبه محمد گفت: حسام

 محمدجان گفتم که اللِ-

 ببخش فراموشم شد-

 گلوم جا خوش کرده بود. یتو ینیاز بازوم گرفت بغض سنگ یشگونین

 محرم شدن... نیبه ا ستمین یمن با قلبم راض ستیانصاف ن نیا یتکون دادم ول یوار سر کیاتومات 

 نشسته بود. یقبل یبه خودم اومدم که حسام دوباره جا یاون پسره رفت وقت یشد وک یچ دونمینم

 زدم... ادیفر یبا پرخاشگر دیاز کنارش بلند شدم دستم رو کش یجیگ با

 ول کن دستم رو -

 انگشتم رو مقابل چشماش تکون دادم دواریتهد

 به من دست نزن! دست نزن گهید-

 صار دست هاش گرفت.ح یمبل بلند شدم من رو ب یاز رو یتند به

 !ادیاز دستت بر م یچه کار نمیبب خوامیم زنمیدست م-

 گفتم: یرو مقابل صورتم گرفتم وبا زار دستام

 ازت متنفرم-

 زد یپوزخند



 یشگیبغض هم

 
89 

 

 من عاشق چشم وابروتم بانو !-

 زد. یادیگرفتم هلم داد و فر یاز بازوش گاز تیعصبان با

 !؟یریگ یگاز م یاحمق مگه سگ-

 فاصله گرفتم. یفقط کم یوکم دمیکش نیزم یبه سمتم برداشت خودم رو رو یشدم قدم رهیترس بهش خ با

 کنم... یم تیحال-

 تموم وجودم رو گرفت  لرز

 . یبه پهلوم زد از درد چشم هام بسته شد لعنت یلگد

 به چشماش با نفرت گفتم: رهیخ ستادمیا شیدوقدم یبلند شدم تو نیزم یدرد از رو با

 ! یپست یلیخ-

 دوشش قرار داد. یمن رو  رو یمنقبض شد و دست هاش مشت به تند فکش

 ...ارهیضربه ها کم ب نینبود که با ا یهرکول آدم نیا یزدم ول یجونم به پشتش ضربه م یب یبا دست ها 

 کرد یم التماسش

 تورو خدا ولم کن تورو به خاک ماهرو قسم!-

 ...یل*ا*ش* یدختره  دمیخفه شو خفه که من پستم ...پست بودن هم نشونت م-

 کرد! یبدنم از درد گز گز م یپرتم کرد از درد صورتم جمع شد همه  نیزم یاز تقال کردن برداشتم ، رو دست

 دمیشدم وبا بغض نال رهیعجز بهش خ با

 !؟یدیچرا آزارم م-

 ...ستین یزیها که چ نیا ینیمونده تا آزار بب-

 شد یهام رو صورتم جار اشک
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 دستت ندادم! یکار هین گم کن تا اال نیگورت رو هم-

 با ترس از کنارش گذشتم. واریبه د هیبلند شدم .تک نیزم یدرد و ترس از رو با

 قلبش... یچه درد داره تو شینامرد یمرد با همه  نیدود کرد وا یگاریس شیراه پله نشست و با فندک طال یرو 

 باهام نکرد...! یشکر که کار خدارو

تم نداش یو سگ ترس یکیاز تار نکهیبا ا دیرس یپارس سگ به گوش م یرو فرا گرفته بود صدا اطیکل ح یکیتار

 ...دیکوب یدهنم م یقلبم تو طیشرا نیا یاالن تو یول

 برق رسوندم. دیکلبه شدم ،کورمال کورمال دستم رو به کل وارد

 . دیلرز یعمق فاجعه م نیبدنم از ا هنوزم

 خودم جمع شدم. یوار تو نیسرم گذاشتم و جن ریز یبالشت

 چشم باز کرد تموم بدنم خشک شده بود! یآالرم گوش یصدا با

 خواست و بس... یسوخت و دلم فقط خواب م یهام م چشم

 بود نشستم وصورتم رو با اون آب سردشستم. اطیح یکه گوشه  یآب ریکنار ش رونیکلبه زدم ب از

 وارد عمارت شدم واز پله ها باال رفتم. رونیسرحالم کرده بود ، موهام رو بستم واز کلبه زدم ب یسرد کم آب

 برد. یخواب به سر م یبود و تو دهیبا انزجار در رو باز کردم ، پتو رو به آغوش کش ستادمیاتاقش ا کنار

 شدم. کیزدم و به تخت نزد یرفت پوزخند یذهنم رژه م یکه تو  یاورد نقشه ا ادیبه  با

 گفتم: یبم و عشوه گر یوبا صدا دمیبه بازوش کش یتخت نشستم ، با نوازش دست یرو کنارش

 شو... داریب یحسام ،حسام-

 نخورد کارم رو دوباره تکرار کردم تکون

 ییشو آقا داریحسام خان ب-
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 حالم بهم خورد از خودم! اوعق

 رفت. نییتخت پا یهلم داد و از رو دیچشم هاش رو باز کرد،دوباره ابرو هاش رو درهم کش جیگ

افتاد با ترس از وان فاصله گرفتم از کنارش  وارید یاش که رو هیسا دنیحموم شدم تا وان رو حاضر کنم با د وارد

 سرم رو .... یحرکت ناگهان هیخواستم بگذرم که با 

 

 که توب وان بود کرد. یسرم رو داخل آب یحرکت ناگهان هی با

 ام حبس شده بود هر آن ممکن بود که خفه بشم! نهیس یتو نفس

 به دستش زدم. یتا راهام کنه با دست آزادم چنگ دمیکوب یم نیزم یرو رو پام

 .دمیکش ینفس آزاد دیبهم رس ژنیاکس رونیب دیسرم رو کش یحرکت ناگهان با

 گفت: یلحن خشک با

 !ایمن ناز و عشوه ن یبرا گهید-

 شدم. یکرد،مور مور م یهاش به صورتم برخورد متر کرد نفس  کیرو بهم نزد خودش

 !شمینم یها خام کس زیچ نیمن با ا-

 رحمش شدم. ینگاه ب ی رهیجون گردنم رو به سمتش بر گردوندم خ یو ب یسخت به

 ام شد. ینیوارد گلوم و ب ییهویو  یسرم رو داخل آب کرد ،آب به تند دوباره

 جون! یشد و بدنم ب یهام کم کم بسته م چشم

سوخت و سرم سوت  یو تند تند و بدون مکث صرفه سر گرفتم ،گلوم به شدت م دیکش رونیداخل آب سرم رو ب از

 .دیکش یم

 . رونیجونم رو از حموم پرت کرد ب یزد و تن ب یپوزخند
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 بود! یزیاز هرچ شتریدرد قلبم ب یپارکت اتاق فرود اومدم .درد بدنم دو چندان شده ول یرو

 ونه آماده کن!برو گمشو برام صبح-

 

 توجه به نگاه من وارد حموم شد و در رو بست...! ینفرت نگاهش کرد ب با

 

 رفتم. نییپله پا یجون با کمک گرفتن از نرده  یمچاله شده سالنه سالنه ب یدردمند و قلب یتن با

 

وجه  چیصبحونه رو آماده کردم دوست نداشتم به ه زیتند م سمیخ یلباس ها الیخ یشده بود!ب سیتنم خ تموم

 ! نمشیدوباره بب

 

 کرد! یو دندون هام بهم برخورد م دمیلرز یصبح به بدنم نفوذ کرد از سرما م یسرما رونیعمارت زدم ب از

 

 !یشد یچ یدید ایچاره در یکلبه شدم و لباس هام رو عوض کردم ب وارد

 ...! یو نه ابهت یدار ینه غرور گهید

 دختر سرخورده و بدبخت؟! هی یشد

 

 .رونیآسوده از کلبه زدم ب الیبا خ نشیماش یصدا دنیباشن

 ...ینیغرورت رو با چشم بب زشدنیر زیو حال ر یمغرور باش یروز هی نکهیداشت ا درد

 .دمیبه خونه کش یرو گرفت حاال من چطور کارام رو راه بندازم دست میاحمق گوش 
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 .ستادمیرفتم مقابل درب ا یکردم و به سمت در خروج ضیهام رو تعو لباس

 بلند باغبون رو صدا زدم یو صدا تیکردم در باز نشد که نشد با عصبان یسع یهرچ

 !یمشت یمشت-

 دختر هیچ -

 !ست؟یچرا در باز ن یمشت-

 !دینر رونیآقا دستور دادند که شما ب-

 بندازم... راه ادیمن داد و فر ای یکن یآقا غلط کرده در رو باز م-

 ستادیدرهم به سمتم اومد و مقابلم ا یابروها با

 حرف دهنت رو بفهم -

 !شهیم یچ نمیبب خوامیفهمم م ینم-

که کنارش داشت در  ییدهایبه سمت در رفت و با کل یمقابل در حرفم رو قطع کردم مشت ینیماش ستادنیا یصدا 

 رو باز کرد.

 از قبل خورد شد. شتریاعصابم ب یرعلیام دنید با

 برگردوندم  رو

 !؟یکجا به سالمت-

 زمزمه کردم رلبیز

 به توچه!-

 حسام کجاست؟-

 سمتش برگشتم به
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 دونم... یدونم نم یدونم نم ینم-

 تکرار کردم  تیعصبان با

 باالرفته گفت: یابرو ها با

 زبونت تند شده؟-

 گفتم: ضیغ با

 تند بود!-

 شده بود. اهیچشم هاش س ریز یتن زده بود وفقط کم یمشک راهنیپ

 نطوریکه ا یاوک-

 ام کرد ینگاهش وارس با

 ؟یرفت یکجا م-

 ...رونیب-

 بهت اجازه داده؟ یاون وقت ک-

 گفتم: یدرهم و عصب یابرو ها با

 ومدهیربطش به تو ن-

 فک منقبض شده گفت: با

 !یماهرو مرده تو شاخ شد یاز وقت-

 اشاره ام رو به سمتش گرفتم انگشت

 وناستیح یبرا شاخ فقط-

 کنم! یآدمت م-
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 گم کن...! نجایحاال هم گورت رو از ا ،یعه جرئتش رو ندار-

 به صورتم زد!  یلیس یحرکت آن هی یتو

 مغزم اکو شد! یزدم به صورتش که صداش تو یلیمتقابال با ضرب چنان س یمعطل چیه بدون

 زدم و تلخ گفتم: یصورتش قرار داد پوزخند یرو رو دستش

 !دیکرد یم رمیکه تحق ستمین ییایاون در گهید-

 چشم هاش رو خون گرفته بود یدیسف

 فاتحه ات خونده اس دختر!-

 گفتم: یالیخ یب با

  یاوک-

 زدم تا به گوشش برسه... ادیفر یبلند یبا صدا رونیاز در زد ب یحرف چیگرد کرد و بدون ه عقب

 ...!ادیعزت ز-

 کرد . یکه زده بود از درد گز گز م یلیس یجا دمیرو به صورتم کش دستم

پرت کردم موهام رو پشت گوشم گذاشتم از پله ها باال رفتم وارد اتاق حسام  یعمارت شدم شالم رو گوشه ا وارد

 شدم.

 تخت نشستم و مشغول زدن شدم! یبرداشتم رو زشیم یرو از رو تاریگ

 ...ختمیر یخوندم و اشک م یسوز م با

 

 رهیمیداره م رهیمیه مکه دوستش دارم دار یاون

 رهیمیداره م رهیمیم داره
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 رو بازکن ستاره چشمات

 رمیمیمن م ینباش تو

 رمیگ یدوباره دستات رو خودم م دمیبهت م قول

 اتاق پرشد! یگذاشتم هق هقم تو یرو کنار تاریمجال خوندن بهم نداد گ اشک

 

 حسام

 

 شدم . نیسوار ماش رونیاز خونه اومدم ب کالفه

 در حال پخش شدن بود . گانهیاز محسن  یدر رو باز کردم آهنگ موتیر با

 کنم! یکار م یدارم چ من

 !دم؟یدارم پس م ویتقاص شکستن دل ک ایخدا خورهیاز خودم بهم م حالم

 ام مرد ،زنم عشقم جونم مرد .... بچه

 و داغون شد...! ختیدر عرض چند روز بهم ر میزندگ

 بشم!مراسم چهل ماهرو آماده  یبرا دیبا

 زود گذشت ... چه

فرمون  یبه فرمان ماشبن زدم.سرم رو رو یداغون ومتشنج ضربه ا یرو پارک کردم با عصاب نیماش یا گوشه

 گذاشتم با خودم زمزمه کرد.

 کنم! یکار م یدختر چ نیدارم با ا من

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست یکه انجام دادم با کالفگ ییاوردن کارا ادیبه  با
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 کرده؟! یآخه ،مگه اون چه گناه یکار دار یچ یبهت حسام تو با اون دختر بدبخت چشم آب لعنت

 تموم وجودم رو فرا گرفت نفرت

 ماهرو  و پسرم رو کشت! اون

 کرد... یاون داشت به ماهرو کمک م یدیخفه شد ،تو که د تخریحسام نه ماهرو خودش تو ا نه

 دادم... یگناه آزار م یدختر رو ب هی نکهیبرام سخت بود ا باورش

 ی غهیمن اون رو ص  زیر ینیو ب یقلوه ا یخمار ،لب ها یآب یذهنم نقش بست.چشم ها یمظلومش تو ی چهره

 خودم کردم .

 ! یکن یچهل روز از مرگ ماهرو بگذره بعد شروع کثافت کار ینذاشت چیزدم آقا حسام تو ه یپوزخند

 یاز سرعتم کم کردم و هنذزفر یحرکت در اوردم با زنگ خوردن گوشرو به  نیداغون  ماش یتکون دادم با حال یسر

 گوشم قرار داد. یرو تو

 بله ؟!-

 . دیچیگوشم پ یپدر بزرگ تو نیگرم و دل نش یصدا

 حسام جان؟ یسالم پسرم،خوب-

 د؟یخوبم بابا بزرگ شما خوب-

  ستمیبد ن یمنم ه-

 گفت: یکرد و با لحن ناراحت یمکث

 پسرم شرمندتم بخدا !-

 گفتم: متعجب

 شده مگه؟ یچ-
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 کنارت باشم  امیمن نتونستم ب یزنت و بچه ات مردن ول-

 

 قلبم نشست یدوباره تو یناراحت

 ... یکن یها جبران م یخوش یتو  رانیا یمن تو هیترک ینداره شما تو یپدربزرگ اشغال-

 انشا اهلل پسرم انشا اهلل -

 خوبه زن عموخوبه ؟!چه خبرا پدر بزرگ ،عمو -

 رسونن یاونا هم خوبن سالم م-

 ! دیشما هم سالم برسون-

 چشمام  یبه رو-

 چه خبر از رسا و رسام؟ یراست-

 !رانیا یهمپ میایهفته م نیزنگ زده بودم که بهت بگم ما تا آخر ا نیاونا هم خوبن حسام جان ،پسرم بابت ا-

 

 زده گفتم: شوک

 واقعا؟!-

 ؟ یآره خوشحال نشد-

 گفتم: هول

 خوشحال شدم یلینه نه پدربزرگم خوشحالم شدم خ-

 !دهیجواب نم زنمیزنگ م یباش پسرم پس به پدرت خبر بده چون من هرچ-

 ه؟یچه وقت ی،پروازتون برا گمیباشه بابابزرگ بهش م-
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 برم  گهیحسام جان من د یندار یبهت کار دمیخبر م-

 خداحافظ بابا بزرگ-

 خداحافظ پسرم -

 !رانیا انیشده که م یها بعد از سال ها چ نیاز ا نمیداشبورد انداختم پوف ا یرو  رو یگوش

 

 کردم. تیمامان هدا یرو به طرف خونه  نیوحال سرکار رفتن ندارم .ماش حس

 شدم. ادهیپ نیو از ماش دمیبه کتم کش یرو پارک کردم دست نیدر ماش مقابل

 ..دیچیگوشم پ یتو هیهان یداص یقیرو به صدا در اوردم بعد از دقا فونیآ

 ه؟یک-

 در رو باز کن! یمنم هان-

 یشدم.وارد خونه شدم مامان به استقبالم اومده بود بوسه ا اطیبه در دادم و وارد ح یباز شدن در، هول کیت یصدا با

 گونه اش زدم.. یرو

 !؟یمن قربونت بشم چقدر الغر شد یپسرم، اله یخوش اومد-

 خدانکنه مامان من الغر شدم...-

 پوست واستخون  یآره حسام شد-

 .مینشسته بود به همرا مادر به اون سمت سالن رفت ونیمبل مقابل تلوز یکه رو هیهان دنیزدم با د یپوزخند

 گفتم: یو به خشک ستادمیا کنارش

 !کهیسالم خواهر کوچ-

 رو به مامان گفتم:از کنارم گذشت متعجب  یبهم انداخت و به تند ینگاه مین
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 چشه؟!-

 ولش کن پسرم حال خودت چطوره ؟-

 دمیکش یآه

 گهید گذرهیم-

 شد  دهیاز هم پاش شیبرا پسرم که زندگ رمیبم-

 دمیحرفش پر ونیم یکالفگ با

 مامان جان تورو خدا داغ دلم رو تازه نکن...-

 گفت: دستپاچه

 یتو بگ یباشه پسرم باشه هرچ-

 دستم گرفتم. نیمبل بلند شد ،دستش رو ب یرو از

 کجا؟-

 ..!ارمیبرات ب یزیچ یشربت ییبرم چا-

 و برم نمتیخواد مامان اومدم بب ینم-

 یحاال که هست-

 اومدم بگم که بابا بزرگ زنگ زده بود! رمیم-

 نشست کنار

 گفت؟ یم یچ-

 !نجایا انیهفته ب نیتا آخر ا خوانیم-

 گفت: متعجب
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 ه سال ...هم نیاز ا ؟بعدیچ-

 صبح زنگ زد بهم -

 اد؟یخودش تنها م-

 نه همه اشون!-

 آخه.. تیموقع نیا یتو-

 !دیایچه کنم مادر بگم ن -

 نه نه  -

 مبل بلند شدم یاز رو 

 کجا؟-

 کارش دارم... هیهان شیبرم پ-

 برو ،ناهار بزارم؟-

 برم خوامینه م-

 تو اون خونه... یریم ییهمش تنها هیچ-

 کنم.. یوعقب گرد م ستمیا یم زنهیکه م ی.با حرفرمیم یتوجه بهش به سمت اتاق هان یب

 شد؟ یاون دختره خدمتکار چ-

 یچیه-

 !؟یکرد رونشیب-

 نه...-

 چرا؟-
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 کنم  ونشید خوامیمامان م-

 گفت: متعجب

 حسام؟ یگیم یچ-

 گفتم: نیبه زم رهیخ-

 اش کردم! غهیص-

 زد ادیفر

 ؟یچ-

 ستادیا میدو قدم یتو

 حسام؟ یکار کرد یچ-

 چشم هاش شدم رهیخ

 اش کردم تا راحت تر زجرش بدم... غهیص-

 مرده؟ ستیحسام؟! ماهرو دو هفته ن یکن یم یچه غلط یدار-

 اون کشتش...-

 حسام... رتتیگ یآه اون دختر مظلوم م-

 از اون؟ یدونیم یتو چ-

 هم مظلومه یلیمظلومه خ -

 کنم مامان... یکشم!زجر کشش م یبه کارش ندارم فقط روحش رو م یکار-

 به تو حسام یوا-

 .ستادمیا هیرفتم مقابل در اتاق هان نییبرگردوندم پله ها رو پا یتوجه رو یب
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 به در زدم یا تقه

  اتویب-

 رفت. یور م شیبود و با گوش دهیتخت خواب یرو باز کردم رو در

 رو کنم... ریرو ز یاون دختره مونده دست منم رفتم خونه گوش یگوش یوا

 تخت بلند شد . یاز رو دنمید با

 ؟یکن یچرا ازم فرار م هیهان هیچ-

 سوزه حسام؟ یدلم برات م -

 چرا اون وقت؟!-

 ...نیترسم خدا بد بکوبت زم یم-

 به سمت خودم برگردوندمش تیعصبان با

 نخون! یبرام کور گهیتو د هیهان-

 حسام یزنیحالم رو بهم م یدار-

 گفت دستش رو رها کردم . یزیدستم بود دادم.آخ ر نیبه دستش که ب یفشار

کنه  یم یمن نه اعتراض یمشت و لگد ها ریاون وقت اون دختر ز ادیفشار دستش صداش در م هی یبرا هیهان بهیعج 

 ...زهیر یم یونه اشک

 

 ول کن دستم رو حسام؟!-

 .کنم یرو پاک م میشونیپ یرو رها کردم ،با پشت دست عرق خشک شده رو دستش

 کشم. یم رونیکتم ب بیرو ازته ج شیچرخم، گوش یدور خودم م جیگ
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 دختره چندسالش؟ نیا هیهان-

 رو بفهم! نیدختره اسم داره حسام ا نیا-

 چندسالشه  نمیخب حاال بگو ب-

 ؟ یدون یتو نم یعنی-

 !ستین ادمی-

 وسه سالش ستیب-

 شد گفت: یم کیکه بهم نزد یدرحال متعجب

 !است؟یدر یگوش نیا-

 گفت: یتکون دادم ،عصب یسر

 کنه؟ یکار م یدست تو چ-

 نداره! یبه تو ربط-

 حسام-

 کنم... یکار م یدارم چ نمیکوفت خفه شو بب-

 !یواقعا که شورش رو در اورد-

 زدم. یانداختم ،پوزخند یبه گوش ینگاه

 که داره... فونمیآ-

 رمز نداره! بهیرو روشن کردم عج یگوش ی صفحه

 کرد. یشدم عذاب وجدان خفه ام م شیگوش یوارد گالر دینداشت .با ترد یچیو تلگرامش رو چک کردم ه نستایا

 اون محرم توعه! ستین  ادیپسر مگه  چته
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 داره... ییرو قول زدم ، دونه دونه عکس هاش رو نگاه کردم چه عکس ها خودم

 شدم. رهینبود با شوک بهش خ یرعلیشباهت به ام یکه ب یعکس پسر دنید با

 کنه؟! یکار م یچ نیا یگوش یتو ریوا عکس ام 

 !یکن یرو چک م شیگوش یکه دار یکارش یخجالت بکش حسام چ-

 زنمه ...-

 شوک گفت: با

 زده به سرت؟ یگیم یچ-

 نزده به سرم زنمه-

 تاحاال  یاز ک-

 !شبیاز د-

 شده گفت: مبهوت

 حسام یچه کرد-

 تخت بلند شدم یاز رو یکالفگ با

 ...یخسته ام کرد یزنیبس حرف ماز  هیهان-

 به درک -

 برداشتم زیسمتش خ به

 !یگفت یچ-

 از اتاق من گورت رو گم کن-

 .رونیبرگردوندم و از خونه رفتم ب یمشت شده ازش رو یدست ها با
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 ایدر

 دلم برات تنگ شده مامان. د،یغلط یصورت م یهنوزم اشک رو دمیبه صورتم کش یدست

 !ارمیطاقت نم یجور نیکنم من ا دایرفتن پ رونیب یبرا یراه هی دیبا

 .رونیو از اتاق اومدم ب دمیکش یتخت یبه رو یگذاشتم دست شیقبل یرو سر جا تاریگ

 سوخت.  یم ادیز ی هیاومدم، چشم هام از گر نییسالنه سالنه از پله ها پا 

 کج کردم. یخورد راهم رو به سمت اون ورود یکه به پشت عمارت م یراه هی دنیزدم باد یعمارت چرخ اطیح یتو

 

قورت دادم، چقدر  یبزرگ تر و سرسبزتر آب دهنم رو به سخت اطیح هی دنیگذشتم با د لیاز اون راه طو دیبا ترد 

 قشنگه! نجایا

 

 قرار داشت! اطی، گردو، زرد آلو دور تا دور ح السیگ یچمن ها گذاشتم  درخت ها یرو قدم

 ای ابونیدرب که قطعا به خ هی دنیکردم، با د ینگاه م یو با لذت به همه چ دمیچرخ یم اطیحدور تا دور  یخوش با

ر د نیشانس گند !پس چرا ا نیچفت در رو فشار دادم اه لعنت به ا ستادمیخورد  قدم تند کردم مقابل در ا یکوچه م

 ...ستیباز ن

 ...نییخب فک کنم بتونم از در باال برم بعد هم بپرم پا وارانداختمیبه ارتفاع د یفاصله گرفتم نگاه یکم
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خودش  یزدم و قلبم به تند یواردکلبه شدم نفس نفس م رونیاومدم ب اطیدوان عمارت رو دور زدم و از اون ح دوان

 ...دیکوب یم نهیرو به س

 برداشتم با مرتب کردنکلبه  ی.کوله ام رو از گوشه  دمیرو پوش میتن زدم شلوار کتان مشک یرنگ یمشک یمانتو

 دور و اطراف نباشه! نیا یخدا کنه مشت رونیاز کلبه زدم ب اطیشالم با احت

 

دم به تازه کر یبه عقب گذاشتم ، نفس یسگ حسام که مقابلم بود با ترس قدم دنیکردم با د دنیشروع به دو دوباره

 کرد. یپارس دمیسرش کش یبه رو یسمتش رفتم دست

 ...دمیو دو ترس ازکنارش گذشتم با

 

 د!ش شیشد و دلم از درد سوزش ر دهییسا یکنار واریگربه از در باال رفتم دستم رو د نیدر ع ی رهیبه دست گ هیتک

 !ده؟ًیکارت به چه جاها رس نیبب ایترس به ارتفاع مقابلم نگاه کردم خاک تو سرت در با

 

 پرت کردم. نیدر خودم رو به زم یهام رو بستم و از رو چشم

بختم  اهیچه س ختیر یصورتم م ینشستم .از درد پام اشک هام رو نیزم یمچ پام احساس شد رو یکه تو یدرد با

 من!

 بلند شدم درد پام به مغزم و استخونم نفوذ کرد! نیزم یاز رو واریبه د هیتک

 سوت و کور گذشتم... یلنگون از اون کوچه  لنگون

 

رو  نیبودم ماش ستادهیکه من ا ییجلو تر از جا یدست تکون دادم.کم یتاکس یبرا یکنار ابونیبه سر خ دنیرس با

 نگه داشت.



 یشگیبغض هم

 
108 

 

 نشستم. یتند کردم و داخل تاکس قدم

 کجا برم خانم؟!-

 و دستپاچه گفتم: هول

 ..... دیلطفا بر-

 تکون داد و به راه افتاد. یسر

 شده ام آه از نهادم بلند شد. یپول خال فیک دنیشدم با د ادهیپ نیپولش رو بهش دادم و از ماش نیماش ستادنیا با

 برگردم خونه! یمن چه جور حاال

 رو مشغول راه رفتن شدم . ادهیپ یتو یالیخ یب با

 کردم ،شالم رو مرتب کردم و وارد مرکز شدم. یبه مقابل مرکز انتشارات مکث دنیرس با

ازم فاصله گرفت  یشدم بعد ازکم آغوشش گم یمهتاب به سمتش قدم تند کردم.تو زمیدوست و همکار عز دنیباد

... 

 تو دختر؟! یکجا بود-

 سالم سالم مهتاب خانم ....-

 رفت سالم بدم! ادمی یوا یا-

 بهم انداخت و گفت: یقیدق نگاه

 !ایدر یچقدر الغر شد-

 زدم یلبخند مچهین

 گرفتم  میرژ-

 تو یا وانهید-
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 ،مقابلش نشستم .... دیاتاق کش یگوشه  یرو با خودش کنار صندل من

 !ایتنگ شده بود در یدلم برات حساب-

 منم-

 خب چه خبرا؟-

 کتاب من در چه حاله؟فروش داره !چاپ چندمه یراست یخبر چیه-

 

  دمی!دونه دونه بپرس جواب مرینفس بگ هیدختر -

 زود برم دیتند باش با-

 !یکجا تو که تازه اومد-

  گهیمهتاب بگو د-

 رفت یغره ا چشم

 گمیباش االن م-

 رنگش گوش سپردم به حرف هاش .... یشیم یبه چشم ها رهیگرفت ،خ ینفس

 گفت: باذوق

 .... دهیطرفدار داره به چاپ چهارم رس یلیرمانت خ یوا-

 گفتم: یخوش با

 واقعا؟!-

 آره دختر -

 شکرت  ایخدا یوا-
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 ...!رونیکردم و از اون جا زدم ب یازش خداحافظ یاز خوردن چا بعد

 بدبخت شدم. ادیاالن حسام ب رونیمن دو ساعته از خونه زدم ب یانداختم وا ینگاه میساعت مچ به

 کاره اس! چیدختر نترس اون ه نترس

 

 قصد تموم شدن نداشت .... یراه لعنت نیانگار ا یرفت ول یتند راه م تند

 کرد . یگز گز م یادی!پام از راه رفتن ز ختیر یاز سر و روم م عرق

 ساعت باهم مسابقه گذاشته بودند! یها عقربه

 یم نییو مامان چقدر باال و پا هیبا هان یروز هیکه  ییها ابونیتهران برام زجر آور شده بود خ یها ابونیخ پوف

 !میکرد

 

 بازم کتک بزنه... خوادیبشم ،دلم نم ریتحق خوادیاالن اومده دلم نم یسه بود !وا ساعت

شروع به  یشتریشدم و به سرعت ب یفرع یشدم وارد کوچه  ابونیدوان از خخلوت و سوت و کور بود دوان  ابونیخ

 کردم.... دنیدو

 مونده تا برسم .... گهیکوچه د هیفقط   دیکوب یاومد، قلبم تند تند م یدر نم گهید نفسم

خواست برم سر خاک مامان اه لعنت به پول  یکردم ،من دلم م دنیبه اطراف انداختم و دوباره شروع به دو ینگاه

 شده؟! یپس عزت و نفس و غرورت چ یچقدر عوض شد ایگرفتم ...در ی،کاش از مهتاب پول م

 غهیکلفت کتک خور،تازه بدبخت ص هیبه  یشد لیمونده تو تبد یهم باق یمگه غرور ایدر یکار یزدم کجا یپوزخند

 !یهم شد

فرود  نیزم یخوردم و رو یسکندر یکردن پام به سنگ ریاطرافم نبود با گ و حواسم به دیدو یخورد م یعصاب با

 اومدم.
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 اومد. یدرد زانوم و کف دستم صورتم جمع شد.کف هر دو دستم خراش برداشته شده بود وخون م از

 روش جا خوش کرده بود.... یقیشلوارم پاره شده و زخم عم یزانو

 من دارم! یکرد چه شانس یمچ پام درد م دوباره

درد  یدرد پام نبود از رو یاشک ها از رو نیا ختیر یصورتم م یبلند شدم اشک هام رو نیزم یآه وناله از رو با

 قلبم بود!

 رو به صدا در اوردم . فونیمثال خان .... با ترس آ یالک ستادمیدر عمارت حسام خان ا مقابل

 باز شد ! یکیت یبه عقب گذاشتم ،در با صدا یقدم

 مقابلم رو گرفت. تیبا عصبان یگذشتم مشت اطیآهسته از ح یشدم با قدم ها اطیترس وارد حاس با

 دختر؟ یکجا رفته بود-

 ازش گرفتم  نگاه

 ...یعصب یبا توام دختر ؟فاتحه ات رو بخون آقا بدجور-

به  یم هامشت و چش یکار کنم . در خونه باز شد و حسام با دست ها یدونستم چ یکنارش گذشتم از ترس نم از

 اومد... رونیخون نشسته ازش ب

ل داخ یبه موها یتوجه به حال زارم چنگ یبه سمتم اومد و ب یبه تند  دیلرز یبه عقب گذاشتم ،دست و پام م یقدم

 شالم زد و کشون کشون من رو به خونه برد...!

 

 بود! ستادهیا میدو قدم یمبل پرتم کرد تو یرو

 دادم. یبهش بغض قورت م رهیگرفت ،خ یعطر سردش مشامم رو به باز یبو

 ؟یکجا رفته بود-

 کردم سکوت
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 ها  ستمیمگه با تو ن-

 ....دیکوب نهیمشت و قلبم محکم خودش رو به س دستام

 !یرفتن ندار رونیمگه من به تو نگفته بودم حق ب-

 هم سکوت  وباز

 زدم. ادیبا ترس و بغض فر اریاخت یبرداشت ب زیسمتم خ به

 تورو خدا نزن -

 

  ستادیجاش ا سر

 شد . یم یصورتم جار یهام رو اشک

 

پول  یبرم سر خاک مادرم دلم براش تنگ شده بود ول خواستیکنه،دلم م یتن و بدنم درد م یتورو خدا نزن همه -

 برگشتم! ادهینداشتم  تموم راه رو پ

 

 شدم. رهیرنگش خ یکرد ، به چشم خمار و مشک ینگاهم م رهیخ رهیخ

 !رونیچشم گرفت و از خونه رفت ب ازم

 ونریشدم انداختم از عمارت رفتم ب دهیخراش یبه زانو یپرت کردم .نگاه یمبل بلند شدم کوله ام رو گوشه ا یرو از

 لنگون لنگون وارد کلبه شدم....

 عمارت شدم . یآشفته دوباره راه الیهام رو عوض کردم با فکر و خ لباس

 بپزم! یحداقل شام درست و حساب می،ناهار که کوفت نکرد دمیبه سر وگوش خونه کش یدست
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 در اوردم و مشغول پختن شام شدم. زریفر یها رو از تو مرغ

 از ماهواره شدم! یمزخرف و چرت لمیف دنیمشغول د ونیاز تموم شدن کارم  مقابلم تلوز بعد

 .... خوادیم یفضول یعصر بود ،حوصله ام به شدت سر رفته بود .دلم فقط کم شیش یها کینزد ساعن

 !ایدر یشیآدم نم تو

 یبار اومدم برا نیکه اول یگذرا به اتاق انداختم همون اتاق یها باال رفتم وارد اتاق کار حسام شدم . نگاه ازپله

 استخدام !

 شدم. زیم کینزد یکار با کنجکاو زیم یرو یپخش شده  یبرگه ها دنید با

 

 زد! یساختمون دلم غنج رفت  و چشم هام برق ینقشه ها دنید با

 کردنش کردم. لیکاره رو مقابلم قرار دادم و شروع به تکم مین ینشستم نقشه  زیپشت م اریاخت یب

 !ادیب خوادیسرم م ییچه بال نکهیخبر از ا یشدم ب یو غرق لذت م دمیکش یشوق خطوط م با

 شده نگاه کردم . لیتکم یبه نقشه  یخوش با دمیسوزش چشم هام و درد گردنم دست از کار کش با

 بلند شدم .... یصندل یاز رو  دهیباز شدن در اتاق دستپاچه و ترس با

 خورد ! ینداشت ،چشم هاش خون آلود بود و تلو تلو م یوارد اتاق شد انگار حال خوش حسام

 ....دمیزد که مرگ رو مقابل چشم هام د یانداخت چنان نعره ا زینگاه به م هینگاه به من و بعد هم  هی اول

 ؟یکرد یتو چه غلط-

 

 شد. یتر م کیتر و نزد کیدادم نزد واریبه د هیتک

 کردم! یعجب اشتباه ایخدا
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 بترسم...! یهمه از کس نیا دمیسن رس نیتموم وجودم رو گرفته بود ،سابقه نداشت تا به ا لرز

 قدرت تکلم ازم گرفته شده بود.... یبزنم ول یدستم مشت شده بود.خواستم حرف یتو لباس

 کردم ،هه سخت شدم.... یحس نم یدرد چیه گهیافتاد د نیزم یبه پام زد رو یبا لگد ضربه ا ستادیا میدو قدم یتو

 کرد.... یاز درد سرم گز گز م دیبه موهام زد و  من رو باال کش یچنگ

 قفل شده گفت: یدندون ها با

  یاتاق من چه غلط یتو تو-

 ؟یکرد یم

 انداخت زیبه م ینگاه

 .... یدیکه به گندش کش یمن دفتر نقاش  ینقشه ها یفکر کرد-

 ...دیکوب یدهنم م یو قلبم تو دیلرز یچشم هام م مردمک

 بود . ختهیعرق کرده اش ر یشونیپ یکرد ،موهاش رو یم تیتند مشروب مشامم رو اذ یبو

 ... دیکش شتریرو ب موهاک

 آخ -

 شکم و کمرم ضربه زد.... یمحکمش رو یپرتم کرد و با لگد ها نیزم یرو

 کردم.... یم یخواهش ادویو نه فر ختمیر ینه اشک م یول چدمیپ یدرد به خودم م از

 ...!دمیدارم پس م ویک یتاوان دل شکسته  ایخدا

ه چشم هام با لحن ب رهیدستش گرفت خ نیاز موهام رو ب ی، دوباره دست ختیر ینشست عرق از سر و روش م کنارم

 گفت: یحال یخمار و ب

 کنم! یم تیحال-
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 و تار بود ! رهیمقابل چشم هام ت ایزد ،دن مهیتر شد روم خ یزدم کفر یپوزخند

به خودم دادم  یصورتم شد تکون میبدنم پخش شده بود صورتش نزد یجا یجا یزد درد تو یم یلیصورتم س یرو

 حرف ها بود! نیتر از ا نینه سنگ یول

 ....دمید یو تنها پناهم رو خدا م ختمیر ینداشتم اشک م یکار چیدست هاش قفل شده بودم و قدرت ه نیب

 صورتم کرد و .... کیرو نزد سرش

**** 

 که عروس بشه زن شد! نیقصه بدون ا یایکرد در یفکرش رو م ی.چه کس ختمیر یبه سقف اشک م رهیخ

 ان داد!مرد ج نیا یها انهیتاز ریرحمانه ز یقصه ب یایدر

 ...یدیام گریداشت و نه د یغرور گریپناه مرد نه د یب یایدانست که در یکس چه

 

 خواستمیکرد ،م یشکم و کمر و قلب و همه و همه درد م دمیکش یم نیزم یجونم رو رو یتن ب  یهمه چ الیخ یب

 اومد .... ی،صدام در نم دیچرخ یزبونم نم یکنم ول ینیکنم ،نفر یبزنم اعتراض یحرف

 کشته شدم! یرحم مرد یآغوش ب نیامشب ب من

تن نبود تمام بدنم کرخت شده  یباال تر جون تو نیبود.خفت از ا دهیآسوده خواب الینفرت نگاهش کردم ، با خ با

 بود...

 .رونیاز اون اتاق نحس اومدم ب واریبه د هیدوال شده ،تک یبرداشتم با کمر نیپاره شدم رو از روب زم یها لباس

 برام مهم نبود.... زیچ چیه گهید یکردم ول یپاهام حس م نیخون رو ب یرفت و گرم یم جیگ سرم

 

رو گرفته بود  اطیکل ح یکیشدم سرما به تنم نفوذکرد .تار اطیوارد ح  دمیرفت از نرده ها محکم چسب جیگ سرم

 بود....! غیکه به چشمم اومد برق ت یزیچ نیوارد کلبه شدم  لباس از تن کندم و وارد حموم شدم اول
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 حسام

. 

. 

 انداختم. یبه اطراف نگاه رونیو ح جیاحساس سرما چشم باز کردم .گ با

 !دمیاتاق کار چرا خواب یمن تو وا

 ... ادینم ادمی یچینه ه یاوردم ول یبلند شدم به سرم فشار نیزم یسر درد از رو با

 شده بود چشم هام گرد شد. لیکارم که حاال تکم کهینقشه ن دنیشدم با د کیکار نزد زیم به

 شده! دهیکش زیوتم قیفوق العاده اس چقدر دق نیدقت نگاهش کردم ا با

 ییاتفاق ها هی نجایکنم ا یسست بودم حالم خوب نبود احساس م رونیبه سر و صورتم زدم و از اتاق اومد ب یآب

 افتاده...!

 ....ستیمن آماده ن یو وارد آشپزخونه شدم.اه چرا صبحونه  دمیچیپاومدم از راهرو  نییاز پله ها پا الیخ یب

 دهیوابحوله خ هیباشه با  ییروش پتو نکهیبدون ا نیزم یدر کلبه رو با ضرب باز کردم ،رو رونیفکر از خونه زدم ب یب

 بود!

 .... نیبه پاش زم یشدم لگد کیگرفتم .بهش نزد انشیاز تن عر نگاه

 ! نمیدختره پاشو خودت رو جمع کن بب یهو-

 ....دیتوجه به من خواب یخورد و باز ب یزیر تکون

 من رو به سمت خودش بکشونه....! تونهیکارا م نیزده فکر کرده با ا یکنه پوزخند یم نیچرا همچ نیا عجبا

 یرسینم ییکارا به جا نیپاشو با ا-
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 بود ! دهیزد.صورتش رنگ پر یم یهاش به قرمزچشم  یدیبهم انداخت سف ینگاه میهاش باز شد ن چشم

 کنه ... ینگاهم م ینجوریزد چرا ا خینگاهش قلبم  یصورتم شد از سرد ی رهیخ

 کنارش زانو زدم  ینگران با

 چته دختره؟!-

 ازم گرفت  نگاه

 بود.... ختهیصورتش ر ینمناکش رو یبود ،موها خی خیدستم گرفت  نیرو ب دستش

 .دیکش رونیدستم ب نیاز ب یرو به تند دستش

 صبحونه ام رو آماده کن ایپاشو ب-

 وار گفت: زمزمه

  رونیگمشو برو ب-

 و شوک زده گفتم: متعجب

 !یزد یچه زر-

 خوش تراشش افتاد ... ی.نگاهم به پاها دیبلند شد ،حوله رو صفت چسب نیزم یرو از

 پاشو گورت رو گم کن -

ز پا دست ا دیشد لعنت بهت پسر تو نبا یاز پشتم جار یعرق سرد رونیبهش بدم از کلبه زدم ب یجواب نکهیا بدون

 .... یخطا کن

 یمهمون یاومد ...با مهرداد تو ادمی شبیکه از د یزیفقط تنها چ یدرخت نشستم به سرم فشار اوردم ول کنار

 !دیکش یاتاق کارم داشت نقشه م یخونه ،تو یتو رونیمشروب خوردم از اونجا اومدم ب

 !ست؟ین ادمی یزیچ گهیچرا جز اون د یزدم قلبم به درد اومد ول یکه بهش م ییاوردن کتک ها ادیبه  با
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 !یپناه رو کتک بزن یدختر ب هیچطور دلت اومد  یکرد یکارا نم نیتو از ا حسام

 کرده.... لیو تکم دهیکش یدختر نقشه رو به خوب نیا هیکارش عال یوا

 شرکت شدم..... یلباس راه دنیگرفت و بعد از پوش یخونه شدم دوش وارد

 

 ایدر

. 

. 

 کردم . کیدستم جابه جا کردم به مچم دستم نزد یرو تو غیت

 .... یو شکست خورده شد ری!چقدر حقا؟یدر یکن یم کاریچ یدار

 شکل ممکن از دست دادم! نیرحمانه تر یرو به ب میشدم من دخترونگ ریمن حق آره

 بود. دهیگرفتم درد کمر و شکمم امونم رو بر یپرت کردم دوش مختصر نیزم یرو رو غیت

 انقدر لگد زده به شکمم  همه جا کبوده ! نامرد

 دستم نشست موهام رو از ته کنده .... یبلوندم تو یدسته از موها دمیبه موهام کش یدست

چشم  شتم وسرم گذا ریز یتن کنم با همون حوله بالشت یلباس نکهیگوشه کلبه بدون ا رونیاز حموم اومدم ب خسته

 هم افتاد. یهام رو

 شد شد .... یم دیکه نبا یزیبه خودم ندادم چ یباز شدن در کلبه چشم باز کردم ،تکون با

 . خوردیحالم ازش بهم م دیچیعطرش دوباره تو مشامم پ یبو

حرف زد و وانمود کرد  یشد اون طور یسرم اکو م یشکستن قلبم تو یکرد و رفت ،صدا رمیاومد تحق شهیهم مثل

 !فتادهین یکه انگار اتفاق
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 رفت . یم جیکرد و سرم گ ی،شکمم وحشتناک درد م دمیکش نیزم یجونم رو رو یب جسم

 رنگم رو تن زدم.... یآب ی،شلوار پاکت دمیپوش یرنگ یمشک راهنیپ

 بود! سیهنوزم موهام خ رونیکلبه زدم ب از

 رو گرفتم. هیهان یبرداشتم و شماره  شده شدم.تلفن رو نینفر یاون خونه  وارد

 ... دیچیگوشم پ یخواب آلودش تو یاز چند بوق صدا بعد

 بله -

 گفتم: یگرفته و دو رگه شده ا یصدا با

 ! هیسالم هان-

 ؟یخوب ایسالم در-

 گفتم بهش  یم یزدم چ یپوزخند

 خوبم -

 !یبه من زد یزنگ هیچه عجب -

 داشته باشم! یخواهش هیازت  خوامیم ستیوقت گله کردند ن هیهان-

 ؟ یچه خواهش-

 خونتون ؟! امیب یچند روز شهیم-

 گفت: متعجب

 ؟یچ یما برا یخونه -

 رو نپرس ازت خواهش کردم... لشیدل هیهان-

 شناسند ! یمادرم ،پدرم تورو به عنوان خدمتکار حسام م یول-
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 ؟یندار یکار یباشه هان-

  ایدر یناراحت شد-

 نه -

  خوامیمعذرت م-

  ستیکار ها الزم ن نیا-

 خودم جمع شدم. یوار تو نیکاناپه جن یرو قطع کردم رو یتوجه به حرف زدنش گوش یب

ماهواره رو دونه دونه جابه  یرو روشن کردم شبکه ها ونیرفت ،کالفه تلوز یذهنم رژه م یهمش تو شبید یاتفاقا

 شد شدم... یکه داشت پخش م یلمیف دنیجم مکث کردم و مشغول د یشبکه  یجا کرد رو

 هم افتاد و تو خواب فرو رفتم. یشد که چشم هام رو یچ دونمینم

 

 حسام

. 

. 

 شرکت پارک کردم. نگیپارک یرو تو نیماش

 وارد شرکت شدم . ریبغل برداشتم ،بعد از زدن دزدگ یصندل یرو از رو نقشه

 اومد!  یم نییپر بود و حاال حاال فکر نکنم پا آسانسور

شد  مهمون صورتم یبابا لبخند خسته ا دنیشدم با د تیریباال رفتم.نقشه به دست وارد بخش مد یاز پله ها به تند 

. 

 دستم گرفتم . نیدستش رو ب یگرم به
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 سالم بابا !-

 بابا  یسالم حسام خوب-

 ؟یخوبم بابا ،شما خوب-

 خوبم پسر چه خبر ها!-

  دمیبه صورتم کش یدست

  یچیه-

 شده  لیکه نقشه تکم نمیب یخب م-

 گفتم: یجیگ با

 ها آره آره -

 کرد.... یمختصر یشد و سالم و احوال پرس کیبهمون نزد  میهر دو به سمتش برگشت یعل ریورود ام با

 نقشه رو نگاه کردند . یعل ریو ام بابا

 متعجب و شوک زده گفت: یعل ریام

 کاره خودته پسر محشره محشر! نیحسام ا یوا-

 !ینقشه ات رو خراب کرده اون دختر رو کتک زد نکهیتو به خاطر ا زدم یپوزخند

کردم عالوه بر  تیرو هدا نیبه سمتم خونه ماش رونیاز شرکت زدم ب گهید یو خسته از روز کار شونیپر یحال با

 به استراحت داشت. ازین یزیاز هر چ شتریجسمم روحم ب

 خوشمزه بپزه .... یغذا هیرفت و به شدت گرسنه بودم، کاش  یضعف م معدم

 وارد خونه شدم. یبا خستگ نیدر رو باز کردم بعد از پارک ماش موتیبا ر ستادمیدرب ا مقابل
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راهم رو به سمت سالن گج کردم با اطراف  ونیتلوز یصدا دنیبود ،با شن ییاومد  و نه سر و صدا یم ییغذا یبو نه

 انداختم . ینگاه

 نیافتاده ا یچه اتفاق ستادمیجام ا یخودش جمع شده بود .تو یتومبل  یکه رو یاون دختره چشم آب دنیباد

 خوابه؟چرا غذا درست نکرده؟! یدختره چرا همش م

 دادم... ینشد دوباره تکون داریب یبهش دادم و ول یرو دور زدم ،تکون مبل

 .... یکپیم یریگیم قهیخالت دم به د یمگه خونه  نمیشو ب داریدختره ب یهو-

کرد متعجب غرق  ینگاهم م نیمبل بلند شد. خشمگ یبهم انداخت و از رو ینگاه یجیهاش رو باز کرد با گ چشم

 رنگش شده بودم. یآب یچشم ها

 کرد! یچه غلط نیپارکت شدم ا ی رهیخ یجیکه به سمت چپ صورتم خورد با گ یشد و با ضربه ا کینزد بهم

 

 رتم برداشتم .صو یدستم رو از رو دمیبه سمتش چرخ تیعصبان با

 !نهیچه دستش سنگ شعوریب ی دختره

 زد.... ادیکه ازم فتصله گرفت و فر رمیدستم بگ نیشدم خواستم موهاش رو ب کشینزد

 کنم ! یم تیاز دستت شکا رمینشو .... به ارواح خاک مادرم دستت بهم بخوره بخدا م کینزد-

 بهش نگاه کردم متعجب

  یکن یم جایب یلیتو خ-

 اگه نندازمت زندون  ستمین ایگفتم در یچ نمیبب-

 اس  وانهیدختر د نیمن ا یخدا

 به سمتش برداشتم  یقدم

  ایگفتم ن-
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 کردن کرد . هیافتاد و شروع به گر نیزم ی،رو ستادمیا سرجام

 مرد ،نامرد! گنی!آخه به توام م یکرد چارهیتو منو ب-

 کار کردم؟! یمگه چ من

ازم فاصله  یبه تند دمیبه موهاش کش یشدم.دست کیشد آروم بهش نزد یمگرفته  بیکرد و حال من عج یم هیگر

 گرفت .

 تا دستم رو باال بردم  دو

 ! نیندارم بب تیکار-

 اش قرمز شده بود. ینیبود ،چشم ها و ب ختهیصورتش ر یبلوندش رو یموها

 نکن ! هیخب گر-

 با نفرت نگاهم کرد  درباره

 بفهم  خورهیحالم ازت بهم م-

 یاتاق کارم بود یکه تو ییاون نقشه و تو دنیبودم با د یمست بودم !عصب شبیمن من د خوامیمن ازت معذرت م-

 کنم ! یم یکه خورد یجبران اون کتک یکار کردم ؟!همه کار برا یچ دمینفهم

 پرت کرد!صورتم  یوآب دهنش رو رو ستادیا میدو قدم یتر شد تو کیو نزد کیبلند شد نزد نیزم یاز رو یتند به

 گفتم: تیقفل شده از شدت عصبان یبا دندون ها دمیبه صورتم کش یانزجار دست با

 فاتحه ات خونده شده اس !-

 زد  ادیفر

  برمیآبروت رو م یدست بهم بزن-

 افتاد.... نیزم یقلبش گذاشت و رو یدفعه دساش رو رو کیشد به  کیزدم و بهش نزد یپوزخند
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 جون چشم هاش رو بسته بود. یحال و ب یب یبهش دادم ول یشدم و تکون کیو دستپاچه بهش نزد هول

 و با اورژانس تماس گرفتم .... دمیکش رونیب بمیرو از ته ج یگوش

د ش یکردم ،لحظه به لحظه ضربان قلبش کند تر و کندتر م یرو چک م شیاتیکشتم و اعالئم ح یدورش م مضطرب

 دختر آخه؟! نیشد به ا یچ

رو  یو چرت و پرت گفتن هاش نشدم و گوش هیدادم منتظر گال حیاتفاقات رو براش توض یزدم و همه  هیبه هان یزنگ

 قطع کردم....

 

 انتقال شد . مارستانیبه ب ایجون در یاومدن آمبوالنس ،جسم ب با

 کرده ؟! یقلب ستیکه ا یچ یعنیبودم  جیگ

 ....لیسکته کرده ؟!آخه چرا به چه دل ایدر یعنی

 .... خوردیکرد ،حالم از خودم و کار هام بهم م یوجدان خفه ام م اعذاب

 به خودم اومدم. هیو بغض هان ونیگر یصدا ای

 عقب رفتم ... یبود کم ییهویکه زد  چون  ی، از ضربه ا دیام کوب نهیس یشد و با دوتا دستش رو کینزد بهم

 ...دیدختر مظلوم رس هیرت به تف به روت تف زو ؟حسامشیلعنت بهت کشت شیخشکت زده؟!کشت هیچ-

 ام رو ماساژ دادم. قهیپله نشستم با دوتا دستم شق یرو

نبود   یزندگ بندیپا امرزیخدا ب یما ،ماهرو یو هم  همه  یدونیهان؟هم تو م یکن یکازو م نیحسام چرا باهاش ا-

 گذشت .... یو جسن م یپارت یبا تو تو شیکل زندگ

  دمیحرفش پر نیب

 خفه  هیخفه شو هان-

 شد رهیترس بهم خ با
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م ه یلیس هیو داد کرد و  غیج هویکردم پاشد  دارشی!ب دهیخواب دمیبفهم اومدم خونه د  هینداشتم هان شیمن کار-

 خوابوند دم گوشم ....

 . دیچیگوشم پ یتو هیهق هق هان یصدا

 داداش غرورش تموم وجودش بود! یدلش رو شکست-

 نابود کرد...من رو  یلعنت به من آخه اون زندگ-

 نگاهم کرد  ضیغ با

 سرش اومده! ییچه بال نمیبب میحرف اضاف نزن بر-

افتاده  میزندگ یتو بیمدت کم چقدر اتفاق عج نیا یتو رونیو به همراهش از خونه زدم ب دمیرو کش هیهان دست

 خدا...!

 

 . میوارد اورژانش شد هیرو پارک کردم به همراه هان نیماش مارستانیب مقابل

 .ستادمیرفت پشت سرش ا یپرستار ستگاهیدوان دوان به سمت ا هیهان

 اوردن .... نجایرو ا یرسول ایخانم در دیببخش-

 گفت: ییلب اسمش رو تکرار کردم ، پرستار  با خوشرو ریز

 منتقل شدند.... ویس یته سالن طبق دوم بخش آ لیدل نیداشتند به هم فیسکته خف هی شونیا-

کرد کالفه از دستش گرفتم به سمت خودم  یزمزمه م یزیلب چ ریرفت و ز یاز پله ها باال م زانیاشک ر هیهان

 چرخوندمش ....

 با خودت؟! یگیم یچ هیهان-

 صبح بهم زنگ زده بود حسام!-

 گفتم: کنجکاو
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 گفت؟ یم یچ-

 چند روز ! یبرا شتیپ امیگفت ب یم-

 کاراش ؟ نیا یچ یعنی-

 افتاده حسام  یمطمئنم اتفاق دونمینم دونمینم-

 . دیبه سمتم چرخ ستادیا هویقدم رفت  چند

 حسام-

 تکون دادم یسر

 ؟یاش کرد غهیکه ص یتو گفت-

 داره؟! یآره چه ربط-

 شرم گفت: با

 ؟! یحسام باهاش رابطه داشت-

 دمیهام رو درهم کش ابر

 چرت نگو -

 قرار دادم ... میشونیپ یدستم رو ،رو یزیچ یآور ادی با

 !شده حسام؟ یچ-

  یوا یوا-

 ؟یکرد کارشیچ-

 مست بودم! شبیمن د یوا-

 زده گفت: شوک
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 حسام -

 اتاق من بود کتکش زدم .... یاومدم خونه تو-

 مغزم فشار اوردم  به

 بغض گفت: با

 !؟یکتکش زد-

 توجه گفتم: یب

 اومد لعنت به من لعنت  ادمی-

 شد یچ-

  ادشیاش ،فر هیهاش ،گر غیج یصدا-

 کردم یمکث

 من بهش  یوا-

 وار ادامه دادم لکنت

 کردم کردم! یبهش دست دراز -

 داد و من.... هیتک واریشوک زد به د هیهان

 

 ایدر

 

 انداختم . یبه اطرافم نگاه جیچشم باز کردم.گ یآروم به

 کنم! یچه م مارستانیب یتو من
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 شد. دهیبه چهرش کش دشیقفل شد نگاهم از دست سف یدست کس نیب دستم

 کرد . ینگاهم م رهیخ رهیبا بغض خ هیهان

 ! یفدات بشم بهوش اومد یاله-

 شده؟ یبه من چ-

 یچیفدات بشم ه یچیه-

 ؟ هیهان-

 جانم !-

 نرو !-

 عشقم  رمینم-

 چشمم رو گرفت. ری.با نوک انگشتش  اشک ز دیصورتم غلطت یرو یاشک قطره

 هارو ... دیمروار نیا زیفدات بشه نر هیهان-

 کردم  سکوت

 !دهیکارش رو م نیکه تاوان ا خورمیقشم م یول ایدتم درشرمن-

 نگاهش کردم جیگ

  یقانون یپزشک برمتی، همون لحظه م یجا مرخص بش نیبزار از ا-

 !گه؟ید یچ یاونجا برا-

 و کبوده اون جدا  حسام به تو تجاوز کرده بفهم! اهیبدنت کال س-

 سرم آوار شد... یرو یسنگ نیع قتیحق

  هیکرد برادرت هان چارمیب-
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 . دهیکار هارو پس م نیا یناراحت نباش قربونت بشم  تقاص همه -

 شم؟یمرخص م یک-

 فردا -

 شد اصال به من؟ یچ-

 یکرد یقلب ستیا-

 زدم  یپوزخند

 به دست دوباره کنارم جا گرفت . یگوش یقیاز کنارم بلند شد بعد از دقا هیهان

 !تیگوش نمیا ایدر ایب-

 . دمیکش رونیدستش ب نیرو از ب یزدم ،گوش یخسته ا لبخند

 

 قرار دادم. یرو کنار یگوش

 کردم هیروبه هان یکالفگ با

 حوصلم سر رفت! هیهان-

 گفت: یلودگ با

 رو کم کن سر نره... رشیخب ز-

 چرت نگو!-

 دستش گرفت  نیرو ب دستم

 خب چه کنم که حوصلت سر نره -

 بخونم! ستیبساتت ن یتو یزیچ یکتاب-
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 کرد و از جاش بلند شد  یمکث

 داد! هیدوستم بهم هد شیرمان دادم ،چند روز پ هیچرا چرا  -

 گفتم: یمرموز با

 مهرداد؟ ایدوستت -

 ازم گرفت رو

 خوب همون -

 .کتاب رو به دستم داد .... دیکش رونیب فیاز داخل ک یبرداشت .کتاب زیم یرو از رو فشیک

 لب اسم رمان رو زمزمه کردم ریز

 !ختیپشت سرم آب نر یکس-

 کردم و گفتم: یسکوت

 ؟یخودت خوند-

 نه هنوز وقت نکردم-

 من خوندم سه بار هم خوندم -

 واقعا؟!-

 خوندم  شیآره چندسال پ-

 ش؟یخون ینم گهیپس د-

 !نهیغمگ یلیخ یخونم ،ول یچرا م-

 گفت: یساختگ یتیو با عصبان دیکش رونیدستم ب نیب از

  شیخواد اصال بخون ینم-
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 گفتم: کالفه

  هینکن هان تیاه اذ-

 چنلت لفت دادند . ینصف ممبرا سی،رمان خودت رو بنو یرمان بخون نکهیا یبه جا-

 به درک!-

 فکر کنم اوضاع خرابه... یریگ یاوه اوه پاچه م-

 حوصله ندارم! یگمشو هان-

 فدات بشه  یهان-

 این یبرا من عشوه خرک-

 چشم هام زن داداش  یبه رو-

 انداختم . نییسرم رو پا یبا ناراحت ختیصورتم ر یرو گهید باره یاشک

  ایغلط کردم در-

 یرو نابود کرد هان میبرادرت زندگ-

 .دمیکه رخ داده رو به پدر ومادرم اطالع م یاتفاق نیمن ا-

 سربلند کردم یتند به

 من بودند ! ریکنند تقص یفکر م هینه نه توروخدا هان-

  یپزشک قانون میریکنند ،تازه ما بعد از مرخص شدند م ینم یفکر نیپدر ومادر من هم چن-

 کشم! یخجالت م امیمن نم-

 ...یکش یخجالت م یچ یعنی ادیکه بهت نم ایحرف ها نزن در نیاز ا-

 برم سر خاکش خوادیمادرم تنگ شده !دلم م یدلم برا-
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 ،تو فقط خوب شو باشه! میریاون جا هم م میریم-

 جاخورده نگاهش کردم. دیپرس ییهویکه  یسوالشدم با  رهیچشم هاش  خ به

 پدرت کجاست؟! ایدر-

 زدم .... یتلخ پوزخند

 

 ه؟یهان دونمیپدرم نم-

 کن! فیتعر یشیاگه ناراحت نم-

 کردن شدم. فیشروع به تعر یمقابل با ناراحت واریبه د رهیهم گذاشتم ،خ یرو چشم

 رفت . یاز جواب دادنش تفره م دمیپرس ی.هر موقع از مادرم م دمیوقت پدرم رو ند چیه-

 ...ستیکجاست؟پدرم چرا ن نکهیا  دمیکردم ازش پرس هیقرار و کالفه  بودم.نشستم  گر یب یلیروز خ هی

 

 زدم . هیمشتاق هان یرو به چهره  یلبخند

کنه پارک  یکه پدرشون کنارشون هست ،نازشون م دمید یبچه هارو م ی هیبق ی!وقتگهیخوب بچه بودم د-

 شد. یم می،حسود برتشونیم

 رفت . یمغزم رژه م یذهنم پر رنگ تر شد .همش تو یسوال تو نیکه شدم ا بزرگتر

کرد  یموهام رو نوازش م یپاهاش قرار داد وقت یو سرم رو رو  دیکش یاز مدرسه اومدم مامان من رو کنار یوقت

 دور کرد. یکردن گذشته  فیشروع به تعر

 

 صورتم نشست. یتو  یها لبخند میقد نیریخاطرات ش یتو غرق
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 که سرش اومد ... یزد و گفت از اتفاق حرف

 ! شهیعاشق پدرم م یمادرم از همون دوران نوجوان-

 کس ... یوب ریثروتمند بود ومادرم فق یخانواده  هیاز  پدرم

 کنه ! یپدرم با مادرم ازدواج م ییهویکه  شهیم یچ دونمینم

 یکرده همش آزارش م یم رشی.همش تحق دمیخوش ازش ند یرو هیباهاش ازدواج کردم  یگفت  از وقت یم مادرم

 ازدواج کرده بودش ! نیمجبور به ا یداده .دوستش نداشت مادرم رو انگار کس

 

 ادلمه دادم . دیلرزیاز شدت بغض م یچونه ا با

 ریو مامانم رو ز شهیم یخوشحال شدن عصب یبه جا یول گهیشاد بوده ، به پدرم م یلیخ شهیسر من حامله م یوقت-

 اون بود که حامله شده! ریانگار تقص رهیگ یکتک م

 !شهیاز بخت بد  بچه اش که من باشم سقط نم یول ارهیکه مادرم خون باال م زنهیکتک م یانقدر

 و برادرم...،آره مادرم دوقلو حامله بود  من  شهیبچه با دوتا بچه روبه رو م هی یبعد از فارغ شدن به جا-

  کنهیناباورانه زمزمه م هیهان

 ؟یتو برادر دوقلو دار ایدر یوا-

  دمیتکون م یسر

 االن کجاست ؟-

 دونمینم-

 خب ادامش -

داره و  یو برادرم رو برم زارهیپدرم ،مادرم رو طالق بود برخالف اکثر مردا دختر دوست نداشت من رو کنار مادرم م-

 ! رهیم
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 عاشق پدرم بود ! شهیو هم شهیمادرم هم هیگوشمه ،هان یمادرم تو یها هیگر یصدا هنوز

 که ازدواج کرده و با زنش رفته خارج ! رسهیهفته بعد از رفتنش خبر م دو

 چه نامرد!-

 نامرده یلیآره پدر من خ-

کشم  یکردن م هیکنم دست از گر یام حس م نهیس یکه تو یبا درد شهیاتاق پخش م یتو میهق هق گر یصدا

 کنه و.... ینگران نگاهم م هین،ها

 

 .... دیپاش یچشم باز کردم ،به روم لبخند هیهان یصدا زدن ها با

 پاشو تنبل خانم صبحونت رو بخور -

  دمیبه صورتم کش یدست

 صورتم رو بشورم  خوامیم-

 به صورتش داد  ینیچ

 !یصورتت رو بشور یسرم و دم و دستگاه پاش نیخواد توام با ا ینم-

  شهیچندشم م-

 از دستت  ارهیسرم رو در ب ادیصبحونه بخور االن پرستار م یکم-

 خورم  ینم-

 ! یخوری،خوبش هم م یخوریم-

 نون قرار دادم و به سمت دهنم بردم. یرو رو ریاز پن یا هیجمع شده تک یصورت با

 رو به عقب هول دادم. زیکه خوردم کالفه م یسه لقمه زور دو
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 ؟ میریم یپس ک خورهیبهم م نجایحالم از ا-

 .ادیبه پرستار بگم ب رمیاالن م یصبر داشته باش دختر چقدر هول-

 زودباش پس!-

 بهم رفت ،از اتاق خارج شد. یغره ا چشم

 وارد اتاق شد . یبعد به همراه پرستار یقیدقا

 تخت شد . کیگشاده نزد ییبا رو پرستار

 !یاز دست ما خالص بش یعجله دار یلیخ نکهیمثل ا سندهیخانم نو-

 کردم که پرستار متقابال گفت: هیبه هان یاخم

 !دیا سندهیدونم شما نو یبه دوستت اخم نکن من خودم م-

 زدم . یخسته ا لبخند

 سر بار بودن متنفر! نیانجام داد هم شرمنده بودم و هم از ا هیرو هان صیترخ یها کار

 تخت نشست و گفت: یکنارم رو هیهان

 خمات تو همه ؟ا ایچته در-

 کنم .... رتیخواستم درگ یازت ممنونم بخدا شرمندتم نم یدیکه کش یهمه زحمت نیبابت ا هیهان-

 

 ! یزنیم یچرا زر اضاف ایخفه شو در-

 اش شدم . رهیخ دهیباال پر یابرو ها با

 برام. ینگاهم نکن ،عصاب نذاشت یاون جور-

 . دمیبچه ها ورچ نیهام رو ع لب
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 نکن . زونیمن آو یلب و لوچه ات رو برا-

 گفتم: یلحن بچگونه ا با

 باهات قهرم اصال!-

 نگاهش کردم و گفتم: یگونه ام زد سوال یرو یتر شد و بوسه ا کینزد بهم

 ه؟یکه دستته چ یا سهیک یتو-

 

 انداخت سهیبه ک ینگاه

 برات لباس اوردم  یچیه-

 کرد. یکه خورده بود درد م ییاومدم تمام تنم از ضربه ها نییتخت پا یکمکش از رو به

 .دیکش رونیب سهیاز ک یرنگ یصورت یمانتو

 برات اوردم! ییچه مانتو نیبب-

 خودته؟ یمانتو-

 .... دمیخر شیراحت دو روز پ التیخ دمشینپوش یآره ول-

 رو بپوشم ؟ نیتونم ا یمن نم-

 چرا مثال ؟!-

 نه من! یاول خودت تن بزن دیرو با نیچون ا-

 صورتش کرد یچاشن یاخم

 ؟ ایدر یباز شروع کرد-

 تنمه! اهیمن تا چهل ماهرو س میآخه و اما ندار-
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 شدم رهیچشم هاش خ به

 بپوشم؟ یرنگ نیمن ا ستیزشت ن-

  ستینه زشت ن-

 داختم .ان شونمیپر یموها یرو یرنگ یشلوار ، شال مشک دنیزور مانتو رو تنم کرد بعد از پوش به

 به صورتم زدم. یآب ستادمیا سیسرو کنار

 رفتم.گ ی،پشت فرمون نشست کنارش جا ستادیا یرنگ دی.کنار سمند سف رونیب میزد مارستانیاز ب هیهمراه هان به

 روشن کردن پخش برد که گفت: یرو برا دستش

 روشن نکن  حوصله ندارم...-

 باشه -

 م؟یریکجا م-

  یقانون یپزشک میریم-

  هیشو هان الیخیتورو خدا ب-

  شمینم الیخ یب-

 من رو زده آخه ؟ یک یبگ یخوایم هیهان-

 که ثا بت بشه به تو تجاوز شده! رمیبگ یمدرک خوامیاحمق  من م-

 زده گفتم: شوک

 اون برادرته ! هیهان-

 گفت: ضیغ با

 چوبش رو هم بخوره! دیکرده با یغلط هی یبرادرم باشه، وقت-
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  هیهان امیمن نم-

  یکن یغلط م-

  امینم ییدرست خرف بزن ها من جا هیهان-

  یایم-

  هیهان-

 خفه -

 چشم دوختم. رونیلبم رو به دندون گرفتم و به ب تیعصبان با

 به اطراف نگاه کردم آخر هم کاره خودش رو کرد. نیتوقف ماش با

 سرو وصدا همه جا رو گرفته بود . میشدم ،به همراهش وارد مرکز شد ادهیپ نیاز ماش تیعصبان با

 رفت و چند لحظه بعد برگشت کنارم نشست. یکنار خانم هینشستم ،هان یصندل یرو

اطراف بود  یکه تو ییسرو وصدا نیگذشت ،حوصله ام به شدت سر رفته بودو اعصابم هم با ا یطاقت فرسا م زمان

 متشنج تر شده بود.

 خت.اندا یبهم نگاه یبود با مهربون تهینش زیپشت م دیبا روپوش سف یزن ستادیا یکنار هیهان میشد یاتاق وارد

 دخترم! نیبش ایب-

 رو جابه جا کرد. نکشینشستم ع یصندل یرو رونیو ح جیگ

 خب -

 اشاره کرد هیهان به

 به شما تجاوز شده ؟! گنیم شونیا-

 گونه هام گلگون ... نایقیشد و  یاز پشتم جار یشرم عرق
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 تکون دادم یسر

 اتفاق افتاده؟ نیا یدخترم خجالت نکش !ک-

 شیشب پ کی-

 !هیدادنش کاره آسون صیخب پس تشخ-

 بهم انداخت  ینگاه

 !صیتشخ یبرا امیبرو اون پشت تا ب-

 که اشاره کرده بود رفتم. ییلرزون به جا یرفتم و با پاها هیبه هان یغره ا چشم

*** 

 . رونیب میاز مرکز زد یهمه شلوغ نیاز ا خسته

 که از دکتر گرفته بود به سمتم گرفت . یبرگه ا هیهان میشد نیماش سوار

 مدرک ! نمیراحت شد ا المیخ شیآخ-

 زدم. یپوزخند ییمهر حکم قضا دنیبا د دمیرو از دستش کش برگه

 !ستین یرفته بازگشتن نیکه از ب یزیمن وجود نداره ،چ یبرا یراه بازگشت گهید

 

 متعجب گفتم: دمیچرخ هیبه سمت هان نیماش ستادنیا با

 !ه؟یهان گهیکجاست د نجایا-

 شو خونه ماعه  ادهیپ-

 گفتم: یتند به

 حسام! ی،من رو برگردون خونه  امیمن نم-
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 رفت  یغره ا چشم

 شو ادهیپ-

 گفتم: یتخس با

  امینم-

 نکن خسته ام ! تمیاذ میبر ایب-

 شد. اطیباز کرد و وارد ح دیدر رو با کل ستادیا یرنگ یمقابل درب قهوه ا هیشدم ،هان ادهیپ نیماش از

 حسام !لعنت بهت حسام .... یمثل خونه  ییالیو یخونه  هی

 بزرگ و سرسبز! اطیبه راه افتادم .ح هیسر هان پشت

 کنم . یحسام باصفاتره ،چقدر حسام حسام م یخونه  یول

 گفت: یبلند یخونه رو باز کرد .و با صدا یورود درب

 مامان مامان -

 یم هیاگه به عنوان دوست هان دیبه عقب گذشتم مضطرب بودم شا یو قد بلند قدم کلیخانم درشت ه هی دنید با

 نداشتم . یحس نیهم چن نجایاومدم ا

 جان هیسالم هان-

 به من انداخت  ینگاه

 سالم دخترم بفرما داخل -

 محبتش گرفت ،کاش مادرم بود ! نیاز ا دلم

 .دیاز دستم کش هیرو پشت سرم بستم هان در

 گونه اش زد . یرو یو بوسه ا ستادیمادرش ا مقابل
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 دادم. یلب سالم ریز

 سالم -

 سالم دخترم -

 چرا من رو نشناخت! نیرو مقابلم گرفت عجب ا دستش

  دیبه سمتم چرخ هیهان

  امیمنم م نیبرو بش ایدر-

 نشستم. یمبل تک نفره ا یبهش رفتم معذب رو یغره ا چشم

 .... زیمنم که ت ی،گوش ها دیرس یف زدنشون به گوش مپچ پچ حر یصدا

 گه؟ید هیک نیا هیهان-

 کرد  یمکث

 که خدمتکار حسام  نیا-

 شنوه  یمامان م سیه-

 ؟! یچه خبره ؟صورتش پرا کبود و زخم نجایا نمیبگو بب-

 کار آقا پسرته -

 ؟ یچ-

 بود .... ایداشتم اسمش در سندهیدوست نو هیمامان من -

 ؟یدانشگاه باهاش آشنا شد یهمون که تو-

 آره اون دوستمه -

 دختره نیهم یچ-
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 آره - 

مبل  یاز رو یسن و سال بایمرد تقر دنیسر بلند کردم با د یکس یقدم ها ی. با صدا دمیاز گوش کردن کش دست

 بلند شدم.

 سالم -

 سالم خانم -

 مزاحم شدم ! دیببخش-

 دخترم  هیچه حرف نیا-

 کرد مبل اشاره  به

  ستیسر پا نا نیبش-

داد  ینگاهش بدجور اعذابم م ینیکردم .سنگ یم ینشستم کالفه با انگشتام باز یمبل مقابلم جا گرفت به آروم یرو

.... 

 . دمیکش یاز سر آسودگ ینفس هیورود هان با

 سالم بابا جون -

 گفتم: یلحن مهربون با

 سالم بر دختر خودم -

 زد . شیشدم ،حسرت به قلبم ن رشونیپدرش نشست خ کناره

 چشم دوختم . هیبغض به هان با

 ناراحت باشه! ایدر نمینب-

 آلود گفتم: بغض
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  ستمین-

 نشست . یمبل دو نفره ا یکرد ،کنارم رو یاشاره ا پدرش

 ارم؟یبرات ب یخوریم یزیچ-

  ینه مرس-

 باال استراحت کن  میبر-

 راحتم -

 من ناراحتم !-

 اهش کردم .گرد شده نگ یچشم ها با

  نمیپاشو ب-

 گفتم: یزیآخ ر اریاخت یکه حس کردم ب یبا درد دیدستم کش از

 آخ دستم -

 رو ول کرد  دستم

 شده؟ یچ-

 . دیچیگوشم پ یتو هیپدر هان یصدا

 افتاد دخترم؟! یاتفاق-

 ! خوادیدخترم نگو که دلم پدر م نگو

 

 ناب شد. جانی،دلم ماالمال پر از شور وه یبا تم صورت یاتاق دنیوارد اتاقش شدم.از د هیهمراه هان به

 برگشتم. هیبه سمت هان ییرو باخوش
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 !یدار یچه اتاق قشنگ و دلباز هیهان-

 واقعا؟!-

 . کنهیالقا م یآره رنگ شادش بهم حس خوب-

 تخت خوابش نشوند . یاز دستم گرفت  و رو اطیزد با احت یلبخند

 .ادیحالت جا ب یبخواب کم-

 کردم  زیهام رو ر چشم

 !یاستراحت کن خسته ا یگیاورست رو فتح کردم که همش م یمگه قله -

 باال انداخت  یا شونه

 ... ومدهین یخوب استراحت نکن ،به تو خوب-

 نازک کردم یچشم پشت

 چه خبر از مهرداد؟ یراست-

 به کتفش زدم... یبا انگشتاش شد.ضربه ا یباز مشغول

 باتواما یهو-

 گفت: یناراحت با

 !میکات کرد-

 کردم یا خنده

 ؟یواقعا کات کرد-

 کوفت خنده داره؟!-
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بعدش بازم باهاس  یول میکات کرد یچه خبر از مهرداد گفت دمیهر وقت از تو پرس ادیم ادمیکه من  یواال از وقت-

 ...!یخوش گذرون یرفت

 !ایاحمق نشو در-

 صدام بود گفتم: یکه هنوز تو یام رو جمع و جور کردم با ته خنده ا خنده

 ؟یکات کرد یچ یبار برا نیا نمیکن بب فیخب باشه ،تعر-

 اش قرار داد . ینیب یسکوت رو یدستش رو به معنا شیزنگ خوردن گوش با

 توجه بهش با خنده گفتم: یب

 زنگ زده؟! اری هیچ-

 و گوش سپردم به مکالمش... ستادیرفت و ازم دور شد.مقابل پنجره ا یغره ا چشم

 حسام؟ هیچ-

..... 

 ! ادیب زارمینه نم-

..... 

 به مامان و بابا بگم آبروت بره ها  یرو که زد ینکن برم گند یکار هیحسام -

.... 

 خفه باوا-

.... 

 ؟یکن یچه غلط یخوایم نمیبب ایب-

.... 
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 ! دمیهه هه ترس-

..... 

 دادم . یزد گوش م یکه م ییگرد شده به طرز حرف زدنش و حرف ها یچشم ها با

 گفتم: یبه تند شیعصب یچهره  الیخ یب یقطع کردن گوش با

 یبرخورد نیبخاطر من هم چن دیاگه قاتل هم باشه تو نبا یچه طرز حرف زدنه!اون برادره توعه ....اون حت نیا هیهان-

 ...یباهاش داشته باش

 . دیسرم کوب یرو با ضرب محکم رو دستش

 خاک ! ایخاک تو سرت در یعنی-

 سرم قرار دادم. یرو رو دستم

 سرم درد کرد  یچته وحش-

 ! دیچشم سف یبه درک دختره  یآ-

  هیهان ستیحالت خوب ن-

 . ستیخوب ن یتو و اون حسام عوض یحالم از دست کار ها ستینه خوب ن-

 تخت بلند شدم. یاز رو تیو عصبان  یناراحت با

 تا تو حالت خوبا بشه ! رمیمن م-

  تخت افتاد یو رو دیدستم کش از

 باوا .... مینیب نیبش-

 تخت خم شدم . یدوال رو دیچیتو شکم و کمرم پ ییهویکه  یبا درد 

 گفت: یبا لحن نگران هیهان
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 ؟! ایشد در یچ-

 به توچه -

توجه به حال  یکرد ب ینگاه م هیبا خشم به هان میشد رهیخ شونیو پر یدر هردو به حسام عصب ییهویباز شدن  با

 برد.... رونیو دنبال خودش از اتاق ب دیکش یدستم رو یحرکت ناگهان کیبرداشت و با  زیزار من به سمت خ

 

 کرد . یم غیج غیج هیشدم.هان دهیسرش کش پشت

 ! خوردیهمه عجز خودم حالم بهم م نیا از

 پرت شدم. نیزم یمونده رو با ضرب رو یباق یکردن پام به نرده ها دو پله  ریگ با

 .دمیچیپ یدم مکردم و به خو یشکمم اضافه شد .از درد ناله م پام هم به درد کمر و درد

 زدم. ادیکه هستم با اعماق وجودم فر ییتوجه به جا یب تیعصبان با

 !یدست از سرم بردار وحش-

 مشت و رگ گردنش متورم شده بود ! تیهاش از شدت عصبان دست

 برداشت  زیسمتم خ به

 بودنم رو بهت نشون بدم... ینکن وحش یکار هی-

 گفتم: یزدم و با آرامش نسب یپوزخند

 بودنت بهم ثابت شده اس یوحش-

 زدم ادیفر

 بگم! یرو به ک نیخونت کار کنم ا یتو گهید خوامیدست از سرم بردار ،من نم-

 خفه شو دهنت رو ببند  تا نزدم دندون خرد بشه...-
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 ومتعجب به  من و حسام چشم دوخته بودند. دهیپر ییو رو با رنگ هیبه دلم افتاد.مادر وپدر هان یهراس

 بلند شدم . نیزم یو از رو دمیهق هق کنان کنارم زانو زد .از شونه اش چسب هیهان

 . ستادمیجام ا یپاهام تو نیب یگرم و لجز عیبرداشتم با حس ما یکرد لنگان قدم یبه شدت گز گز م پام

 !نهیاالن وقت ا آخه

 نگاهم کرد . یسوال هیهان

 ؟ هیاتاقت هان میبر-

 میبر-

 .میحسام هر دو سر جامون خشک شد یدو رگه  یبرداشتم با صدا یگرد کرد و قدم عقب

 کجا؟!-

 گفت: نیخشمگ هیهان

 به توچه هان!-

 رو  از شونه ام جدا کردم. هیبرداشت ،دست هان زیخ هیسمت هان به

 .... مینداشته باش بر شیکار-

 ناباور زمزمه کرد عیهان

  ایدر-

 به مادر و پدرش انداخت و گفت: ینگاه

 !امیشب م-

 افتاده لنگان لنگان از کنار پدر ومادر ش گذشتم . نییپا یانداخت و به راه افتاد .با سر ینگاه مین

 کشم ! یرو به گند م نشیوضع ماش نیداشتم  من با ا دیشد ترد نیماش سوار
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 ! یا رهیزنج یوحش شهیم دهیدرک که به گند کش به

 نقطه نشستم. نیتر یعقب رو باز کردم و گو شه ا در

 لحن خشک گفت: با

 ! تمیمگه من راننده شخص-

  دمیعجز نال با

 نمیجا بش نیکنم بزار هم یخواهش م-

 چشم دوختم . رونیدادم  و به ب هیتک نیماش  ی شهیبه راه افتاد .سرم رو به ش یا گهیحرف د بدون

 لب گفتم: ریز یمارکت سوپر دنید با

 نگه دار-

 بلند گفتم: ینکرد دوباره با صدا یتوجه

 نگه دار  گمیم -

 جلو بهم چشم دوخت  نهیاز آ یعصب

 خفه شو-

 داد زدم بلندتر

 نگه دار! گمیم شهینم تیحال-

 ت .دوتا دستش گرف نیلباسم رو ب ی قهی یحرکت ناگهان هیرو ترمز کرد به سمت جلو پرت شدم .با  نیماش یتند به

 ! شهینم میکه من حال-

 شدم و با بغض گفتم : رهیرنگ شبش خ یچشم ها به

 بخرم  یزیاز سوپر مارکت چ خوامیم-
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 درهم گفت: یابروها با

 تو خونه هست! یهمه چ-

 انداختم ،شرم تموم وجودم رو فرا گرفت زمزمه وار گفتم: نییرو پا سرم

 .... خوامیم یپد بهداشت-

 قرار داد . نیفرمون ماش یلباسم رو رها کرد و سرش رو رو ی قهیشد . یاز کمرم جار یشرم عرق

 رفت . یشد و به سمت سوپر مارکت ادهیپ نیاز ماش یحرف چیه بدون

 لب با نفرت گفتم: ریشد ز یگونه ام جار یهام رو اشک

 کنم حسام یم چارتیب-

 

 شد. نیسوار ماش یا گهیحرف د چیباز شد ،بدون ه نیزد. در ماش یم ادیچشم هام فر یاشک هنوزم تو نم

 شدم، به سمت کلبه راهم رو کج کردم . ادهیپ نیپام گذاشت و به راه افتاد. از ماش یرو یرنگ یمشک لکسینا

 ... ستادمیآرومش ا یباصدا

 کارت دارم! ایزودب-

 .همه جارو فرا گرفته بود  یکیراهم ادامه دادم، در کلبه رو باز کردم تار به

 مهمون کلبه شد . ییبرق رو لمس کردم روشنا دیکل

 داشت ! انیتک تک سلول هام جر یتو یپرت کردم.خستگ نیزم یرو رو لکسینا

 رو از تنم کندم و گوشه از کلبه پرت کردم . مانتو

س بعد از برداشتن حوله و لبا دمیکش رونیب یبا شلوار مشک یرنگ یطوس راهنیلباس ها ،پ نیرو باز کردم  و از ب کمد

 . رونیاز کلبه اومدم ب یبا خستگ ریز
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 دارم من! یاه چه شانس دمیبه سرم کش یآب دست یحس سرد با

 دوش آب سرد رفتم. ریز یا گهید یچاره  چیه بدون

 کرد. یآب به هم برخورد م یتنم نشست، دندون هام از شدت سر یتو سرما

 آب رو بستم . اومدم و رونیدوش ب ریلرزان از ز 

 .رونیلرزون لباس رو تن کردم و از حموم اومدم ب یشدم با دست و پا چیپ حوله

 سرما دوان دوان وارد کلبه شدم . یحس دوباره  با

 مردم از سرما ! شیآخ 

 به عقب گذاشتم. یحسام با ترس قدم دنیسر بلند کردم . با د ینگاه ینیحس سنگ با

 !نیه-

 اش گفت: یشگیلحن سرد و خشک هم با

 کارت دارم! ایمگه نگفتم زود ب-

 . خوردیو بدون کنترل دندون هام بهم م دمیلرز یاز سرما به خودم م هنوزم

 گفتم یلرزون یصدا با

 

 .امیخواستم االن ب یم -

 . دمیعطرش رو بلع ی. با لذت بودیچیمشامم پ یشد؛ عطر سردش تو کینزد بهم

 ؟یلرزیکتفم قرار داد؛ ازش فاصله گرفتم که گفت: چرا م یرو رو دستش

کردن  ی. درسته با عذر خواهخوامیو ازت معذرت م مونمیپش یلیکه کردم خ یدور شد و ادامه داد: من بابت کار ازم

 .سمیکه انجام دادم وا یکار یپا دمیمن قول مردونه م یول شهیعوض نم یزیمن چ
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 .یدکه قول مردونه ب ینبرد یاز مردونگ ییگفتم: تو بو یدادم. با تلخ واریام رو به د هینشستم و تک نیزم یرو لرزون

 .نیادامه دادم: دست از سرم بردار فقط هم واریبه د رهیخ

 گفت: درست صحبت کن تیعصبان با

 .دیچکیدستش م یموهام رو یزانو زد، قطره قطره آب از رو کنارم

 سردته؟! -

 تکون دادم. یسر اریاخت یب

 .یبپوش یشتریلباس ب دیبا یتازه مرخص شد فهیتو هنوز بدنت ضع ؟یترس ی! از من میلرز یچرا م -

 حرف هاش و کار هاش با نفرت گفتم: بهم ترحم نکن، دلسوز من نباش! یتو یو ضد و نقض یهمه حجم نگران نیا از

 ؟یلرز یچته چرا م گمی: مدیبه بازوم آورد و غر یفشار تیعصبان با

 ترس زمزمه کردم: آب سرد بود. با

 د.ش کیبرداشت و دوباره بهم نزد ییکرد و از کنارم بلند شد. با نگاهم دنبالش کردم؛ از کنار کمد پتو ینوچ نوچ

 قلب من! اریدرن یجنبه باز ی. بدیکوب یم نهی. قلبم به شدت به سدیچیرو دورم پ پتو

 فوذ کرد.زده ام ن خیبه تن  ییشدن پتو دورم گرما دهیچیپ با

 افکار درهم و شلوغم گم شده بودم. یرو به روم  تو واریبه د رهیکلبه خارج شد. خ از

 اد؟یو م رهیجارو کاروان سرا تصور کرده که همش م نیدر کلبه باز شد. ا گهید باره

 نیزم یاز رو یرو به برق وصل کرد و خواست شال رو از سرم برداره که به تند میشد؛ س کیبه دست بهم نزد سشوار

 !رمیگیحالت تهوع م یشیم کمینزد ای نمتیب یم یدست از سرم بردار؟ وقت گمیبلند شدم و با انزجار گفتم: مگه نم

 .یکن یم میروان ی: خفه شو! داردیمنقبض غر یبه خون نشسته و فک یچشم ها با

 نابود! ی. نابودم کردیشیم یبه درک که روان -
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 ام. سادهیکه کردم وا یغلط یبه پا گمیم زد: آخه احمق من که ادیفر

 نشو ازم دور باش. کیبهم نزد خوام،ینم-

 حقته! ادیسرت ب ییبه بعد هر بال نیاز ا ینفرت گفت: خودت خواست با

 اد؟یبال سرم ب خوادیم نمیاز ا شتریزدم: مگه ب یپوزخند

 .نیحاال بب یشیم یکه هست ینیتر از ا چارهیب -

 .نمینحست رو اطرافم نب ی افهیکه ق نیخواسته دارم ا هیفقط  -

 شد. دهیزد؛ سرم به عقب کش سمیخ یبه موها یچنگ

 .یاریدلت خواست به زبون ن یبه بعد هر چ نیکنم. تا از ا یزبونت رو خودم کوتاه م -

 به موهاش زدم. یرو از کنار دستش رد کردم و متقابال چنگ دستم

 چشم هام غرق شده بود. ین ین یبه خون نشسته تو یچشم ها با

 یشد ول شتریموهام ب یشد و اخم هاش در هم. فشار دستش رو دهیسرش به عقب کش دم؛یتر موهاش رو کش محکم

 برام مهم نبود. یچیلحظه ه نیا یاالن تو

 دردت اومد؟ دمیموهات رو کش هیلذت گفتم: چ با

 

 فک منقبض شده گفت: با

 ول کن موهام رو-

 زدم  یلبخند

 اول تو ول کن -

 موهاش رها کردم . یموهام شل شد ،چنگ دستم رو از رو یرو دستش
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 گفت: یلحن بد و عصب با

 کوچولو ! یرو شروع کرد یبد یباز-

 رو چه بد و چه خوب دوست دارم ! یباز نیمن ا-

 زدم و ادامه دادم . ینگاهم کرد ،پوزخند گنگ

 برنده منم  یچون ته باز-

 زد  یپوزخند متقابال

 برنده اس ! یکه ک نمیب یم-

 گفتم: یتخس با

  نمیب یم-

 شکست من نباشه...! یباز نیته ا ایزدم خدا ی.لبخند تلخ رونیکلبه رفت ب از

 رو برداشتم و روشنش کردم .  سشوار

 خواست . یرو خشک کردم، انقدر بدنم کوفته و دردمند بودکه فقط و فقط دلم خواب م موهام

 به خواب فرو رفتم . یا گهیفکر د چیو بدون ه دمیسرم کش یانداختم ، پتو رو رو یبالشت وارید کنار

*** 

 اوضاع و احوال خوبه ! نیا ینشم تو ضیتنم نشسته بود مر یباز کردم ،پتو رو کنار زدم تب تو چشم

 . دمیبه صورتم کش یسرم انداختم و دست یرو شال

 به سمت عمارت  حرکت کردم . رونیکلبه رفتم ب از

 گوش سپردم. دیرس یبه گوش م یحرف زدن حسام با کس یرو باز کردم.صدا در

 دنبالتون فرودگاه  امیبابا بزرگ من فردا صبح  م -
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..... 

 باشه حتما  -

.... 

  دیندار یکار-

.... 

 خداحافظ -

.... 

 زد  یسمتم برگشت لبخند به

 ! ستیخوب ن یموش کوچولو گوش دادن به حرف کس-

 دم .نازک کر یچشم پشت

 دختره  یهو-

 . دمیبه سمتش برگشتم ابرو درهم کش یتند به

 تو کالهت  یهو-

 نکرد  یتوجه

  امیب رید خوامیشب م رمیمن م-

  یکه بر نگرد یبر-

 باره ! یکه بارون نم اههیبه حرف گربه س-

 کردم  و تلبکارانه گفتم: یکج دهن

 رو بگو  تیفا یرمز وا-
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 صداش از پشت سرم با ترس به سمتش برگشتم. دنیشن با

 با پول خودت بسته بخر -

 تموم بشه ؟! نترنتتیا یترس یبدبخت م یگدا-

 ... هیاز باز یجزو نمیا دیشا گهینم یزیمن چ یکه در مقابل حرف ها بهیباال انداخت عج ییابرو

 . دیچیخونه پ یگفتم که دوباره صدلش تو یم راهیباز شدن در اومد .غرغر کنان بهش بدو ب یصدا

 زن ها غرغر نکن رمزش چهار تا پنج  رهیپ نیع -

 .رونیب دمیکش بمیرو از ج یمبل خودم رو پرت کردم و گوش یرو یخوش با

 

 حسام

. 

. 

 به موهام زدم. یچنگ یشگیبه عادت هم یبا کالفگ رونیخونه اومدم ب از

 !؟یکه مرد شهیخان ادات م حسام

 ... یدختر تجاوز کرد هیبه  تو

 ! یرو گرفت شیدخترونگ تو

 زدم . یچند ساعت گذشته لبخند یاوردن اتفاقا ادی به

 من و ببخش ماهرو .  کردمیلب با خودم زمزمه م ریاعذاب وجدان ز با

 به سمت خونه مون روندم. گهیشدم وباره د نیماش سوار

 ه صدا دراوردم .رو ب فونیو آ ستادگیرو پارک کردم .مقابل در ا نیماش
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 شدم و قدم زنان به سمت خونه راه افتادم. اطیباز شد وارد ح یکیت یبا صدا در

 دادم . یلب سالم ری،ز یاوه انگار حکومت نظام اوه

 مبل تک نفره مقابل مامان و بابا نشستم. یرو

 کرد . یخصمانه نگاهم م هیهان

 .زارهیپا م ریکه بخاطرش من که برادر بزرگ ترشم ز زهیدختر براش عز نیا چقدر

 نگاه درهم مامان وبابا نگاه کردم . به

 مخاطب به هر سه تاشون گفتم: یآروم یصدا با

 کردم یاشتباه هیمن -

 مبل بلند شد. یاز رو نیخشمگ بابا

 برو سر اصل مطلب . هیحاش ؟بدونیکرد یحسام تو چه غلط-

 . نمشیب یم یهمه عصبان نیباره که ا نیاول

 افکنده گفتم: یو با سر مـونیپش

 کارش کردم  یچ دمیمست بودم نفهم-

  ستادیا مقابلم

 نگو که -

  دمیحرفش پر ونیم

 خون جلو چشم هام رو گرفت کتکش زدم . دمشیاتاقم د یتو یوقت-

 ناباورانه زمزمه کرد .... مامان

 گناه ! یاونم ب یتو اون دختر رو کتک زد-
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 نزنمش  گهینکرد ازم خواهش نکرد که د هیگر-

  دیبا بغض نال هیهان

 حسام  یپست یلیخ-

 زدم   یخندشین

 شد بهش تجاوز کردم  یچدمینفهم-

 ام حبس شد. نهیس یصورتم فرود اومد .نفس تو یباره رو کیکه به  یلیس با

بار اوردم  یآدم نین تورو همچن!می؟تو بهش تجاوز کرد یکار کرد یچ چارهیخجالت بکش حسام تو با اون دختر ب-

.... 

 انداختم . نییرو پا سرم

 با بغض گفت: مامان

 ... یکس بود تو اون رو خورد کرد یدختر تنها و ب هیحسام اون -

 مبل بلند شدم. یزدند از رو یکه بهم م ییاز حرف ها رونیو ح جیگ

 . خوادیاون نم یول ستمیا یکه کردم م یاشتباه یمن پا-

 .دیچیگوشم پ یتو هیهان زیر یهق هق ها یصدا

بزار جسم شکسته شده اس  ارهینابودش نکن بزار غرور لگد مال شده اش رو دوباره به وجود ب نیاز ا شتریداداش ب-

 رو خودش بسازه .

 به موهام زدم. یچنگ

 .شمیهمه اعذاب وجدان نابود م نیدارم از ا-

 مبل نشست . یرو بابا
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 عقدش کن !-

 گفتم: مونیپش یاش شدم  و دوباره با لحن رهیخ متعجب

 ام بشه... غهیمجبورش کردم ص-

 . دیدستم رو کش  یعصب مامان

 کنم پسر  یرو حاللت نم رمیحسام ،ش رتتیحاشا به غ-

 کنم . یم کاریدونستم دارم چ یشده بودم نم ونهیو د یدلم نزار !من از نبود ماهرو عصب یدست رو گهیمامان تو د-

 

 ادامه دادم. یناراحت با

 ه؟یچ یبدبخت دیدون یم-

 حرفم شدند. یمنتظر ادامه  رهیخ رهیتاشون خ هرسه

 !انیفردا عمو و پدر بزرگ م-

 

 شوک زده گفت: بابا

 ان؟یبعد م یهفته  یمگه تو نگفت-

 . دمیبه صورتم کش یدست

  نهینش یم ماشونیامروز زنگ زد گفت فردا صبح هواپ-

 

 گفت: مامان

 انیهمشون م-
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 مبل بلند شد و غرغر کنان از پله ها باال رفت . یاز رو هیتکون دادم .هان یسر

 نچسب رسا  یدختره  نیاز ا خورهیحالم بهم م-

 .شهیرسا و رسام صاف نم نیوقت دلش با ا چیخواهر منم ه نیزدم ا یلبخند

 به سمت اشپزخونه رفت و بلند بلند گفت: مامان

 !میریبه سرمون بگ یچه گل مینیبعدا بب دیشام بخور دیایب دیپاش-

 کل بدنش آش والشه . یکه تو زد ییو کتک ها تشیخونه ،با اون وضع یدختر تنهاس تو اون

 برم کنارش ! دیبا

 . ستادمیبابا ا یسمت در حرکت کردم که با صدا به

 طعنه گفت: با

 کجا پسر؟-

 برم خونه -

  یدیشام فکر کنم شن دیایمادرت گفت ب-

 . ستادمیا هیها باال رفت و مقابل در اتاق هان گرد کردم از پله عقب

 ورودش وارد اتاق شدم. یزدم  وبا اجازه  یا تقه

 آغوشم گرفتمش. یرو برگردوند کنارش نشستم تو ازم

 . دمیبه موهاش کش یدست

 ! یازم رو برگردون نمیمن نب یخواهر ناز ناز-

 گفت: یدر رگه شده ا یکرد و با صدا ینیف نیف

 حسام -
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 جان حسام -

 رتتیبگ نشیکس رو نداره نزار نفر چیتنهاست ه یلیخ ایدر-

 تو حداقل درکم کن ! کنهیکس درکم نم چیه هیهان-

 انداخت  ینگاه

 بهت بدم ! یچه حق دونمیحسام من نم یتونم درک کنم ول یمن م دهیکه اون کش یدختر درد هیمن -

 یول کنهیم یاون خال یکار هام رو رو یکنه فکر کردم داره تالف ینقشه ام کار م یداره رو دمیاومدم د یوقت هیهان-

 .فتمیاز تعجب کم مونده بود پس ب دمیکه زدم نقشه رو د یبعد از گند یوقت

 کردم  یمکث

 من شده ؟! یبره شرکت به عنوان نقشه کش کار کنه اومده کلفت خونه  نکهیا یچرا به جا  ه،یکارش محشره هان-

 از آب در اومد ! زیکرد صاحب کارش ه یکار م-

 اس ؟ سندهینو-

 هم در دست چاپه  شیکیآره دوتا از کتاب هاش چاپ شده -

 

 ؟! یچه دختر ولیا

 حسام -

 جان -

 ! ادیداره م ینسناس از خود راض یدختره  نیا-

 کردم  یا خنده

 سالشه ۱۸جقله بچه اس فقط  هیاون  هیولش کن هان-
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 داد . شینیبه ب ینیچ

 مو و اون ابروها و لب و ابروش  شنیاکست خورهیم شتریبه زن چهل ساله ب یسالشه ول۱۸ه اه ا-

 اوعق گرفت . حالت

 داره ! ییبچه ها میعمو وزن عموکه هم چن فیح-

 

 ... هیخوب ریرسام پ هینکن هان یانصاف یب-

  دیورچ لب

  ادیمن از اون دو تا خوشم نم رمینخ-

 آغوشم پنهون کرد . یتو شتریرو ب خودش

 افتادند  لیانگار از دماغ ف-

 ! یکرد بتیغ یبسته هرچ گهیخب د-

 . رونیب میزد از اتاق دست به دست هم رفت یم یشام صدا یمامان که برا یبه بازوم زد .با صدا یمشت

 رفت که از دستم دلخور بود . ادشیمن چه زود  یدوست داشتن خواهر

 نشست . زیپشت م ییرو با خوش دمیبراش عقب کش یصندل

 با لذت مشغول خوردن غذا شدم . دیچیمشام پ یتو مهیق یبو

 اشتهام کور شد ،دوباره حس اعذاب وجدان سراغم اومد . ایاوردن در ادیبه  با

 ؟ یخوریپسرم حسام چرا نم-

 گفتم: یناراحت با

 دوست داشت ! یلیخ مهیماهرو ق-
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 .دمیاز ته دل کش یآه

 که شده . یاتفاق یول میتو مردن ناراحت یکه زن و بچه  نیما از ا یپسرم بشم همه  یفدا-

 از برنج رو به سمت دهانم بردم . یتکون دادم و قاشق یافسون سر با

 .دمیحرف بابا دست از غذا خوردن کش با

 تو ؟ یخونه  انیحسام عمو و بابا بزرگ م-

 بهتره  نجایا انیبابا ب یول دونمینم-

 . مشونیاریاز فرودگاه ب  میباهم بر یهمگ نجایا ایباشه پس فردا صبح ب-

 امیچشم م-

 بال  یچشمت هم ب-

 . دمیلذت نوش تیو با نها ختمیداخل آب ر یآب

 خودت ! یخب پسر اگه شامت تموم شده پاشو برو خونه -

 گفت: ینگاهش کردم ،مامان با لحن سرزنشگر متعجب

 بمونه  خوادیمادر و پدرشه م یمرد خونه  یبه حسام دار کاریوا چ-

 رو به مامان گفت: ضیغ با

سر  ییبال هیوقت شب تنها گذاشته، ممکنه  نینداره رو تا ا یخوب یکه اوضاع روح یدختر هی یگیم یدار یچ-

 .ارهیخودش ب

 ، از روش بلند شدم . دمیرو عقب کش یصندل

 خوشمزه بود  یلیدستت درد نکنه مامان خ-

 نوش جونت پسرم -
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  گهیبرم بابا راست م گهیمن د-

 شونم قرار داد. یبلند شد و به سمتم اومد .دستش رو رو زیاز پشت م بابا

 پناه هم مثل دختر من  یاز دست من ناراحت نشو حسام اون دختر ب-

 افکارش گم شده بود. یبه صورتم تو رهیخ

 !داینم ادمیکنم  یفکر م یهرچ یاندازه، ول ینفر م هی ادیمن رو -

 گفت: تیو با عصبان دیدستش زدم که دستش رو عقب کش یرو یا بوسه

 آخه حسام  هیچه کار نیا-

 شدم وبه سمت خونه روندم. نیسوار ماش رونیاز خونه اومدم ب یزدم و ازش جدا شدم .بعد از خداحافظ یلبخند

 

  ایدر

. 

. 

 رو کنار مبل پرت کردم. یاز ارسال رمان هام  گوش بعد

 ماهواره شدم. ین کردم و مشغول عوض کردن کانال هارو ررش ونیزیتلو

 کاراسودا شدم. لمیمبل دراز کش شدم و محو  ف یشد رو یجم پخش م یکه از شبکه  یلمیف دنید با

 . شهیشروع م یحاال باز نیزدم از هم ی، لبخند نیماش یصدا با

 .دیباز شدن  در به گوشم رس یهمون طور درازکش موندم صدا یحرکت چیه بدون

 تر شد. کیتر و نزد کیقدم هاش نزد یصدا

 گرفت . یام رو به باز ینیاش ب یشگیعطر هم یبو
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 بمش خطاب به من گفت: یصدا با

 ؟ یدیخواب-

 نه -

 مبل نشستم . یشدم و رو بلند

 گرفت ازش فاصله گرفتم. یجا کنارم

 ؟ یشام خورد-

 به توچه -

 بلند شدم و به سمت در خونه حرکت کردم. یشیآت

 جا  نی!بمون هم یتو اون کلبه بخواب یهمه راه رو بر نیا خوادینم-

 . رونیزدم و از خونه اومدم ب یپوزخند

 المپ ها کل  باغ رو فرا گرفته بود . ییزنان  عمارت رو دور زدم روشنا قدم

 خلوت نشستم . اطیح یتاب گوشه  یدرخت ها گذشتم رو نیدرهم  از ب یذهن با

 . اههیشب س نیم.بخت منم عرو به سمت آسمون گرفت سرم

 زدم . یلب با مادرم حرف م ریآسمون ز یبه ستاره ها رهیخ

 

 حسام

. 

. 
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 هام به اتاق ییاز پله ها باال رفتم به اتاق تنها دمیاز ته دل کش یراه رفتش آه ی رهیمبل بلند شد و رفت .خ یرو از

 مشترکم با ماهرو پناه بردم.

 کنار تخت نشستم . یصندل یرو یکیتار یروشن کردن المپ تو بدون

 .دمیکش رونیب بمیماهرو بود از ج ی هیکه هد ینقره ا فندک

 لبم گذاشتم وبا فندک روشنش کردم. یرو یگاریس

 زدم ، دودش مقابل صورتم پخش شد. گاریبه س یقیعم پک

 .بلند شدم یصندل یشلوار بردم از رو بیام رو داخل ج گهیرو نگه داشتم دست د گاریدست س هی با

 زدم. گارمیبه س یقیعم یپک ها یپشت اطیح ی رهیرو کنار زدم خ ستادم،پردهیپنجره ا مقابل

 اش شدم. رهیداشت مشتاقانه خ یقدم برم الشیخ یکه غرق تو ایدر دنید با

 تاب نشست و آسمون رو نگاه کرد. یرو

 تخت دراز کش شدم. یاز پنجره فاصله گرفتم رو دمیاز نگاه کردنش کش دست

 از من و ماهرو بود چشم دوختم . سیریروبه روم که تصو یعکس شاس به

 پس دادم ! ویک یتاوان دل شکسته  ایخدا

 رفت ... ومدهین پسرم

 رفت .... ماهرو

 شد. نییگلوم باال و پا بکیس

 کردم . میتنظ شیصبح ساعت ش یکنار تخت برداشتم و آالرمش رو برا زیم یرو از رو یگوش

 .دمیکش رونیدراور رو ب یتخت بلند شدم ، کشو یاز رو یخستگ با

 اسلشم رو برداشتم ،لباس هام رو عوض کردم . شلوار
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 تخت پرت کردم. یشدم بعد از زدن مسواک خسته خودم رو رو سیسرو وارد

 فرو رفتم . یقیخواب عم یشمار سه تو به

**** 

 زدم . یحال غلت یچشم باز کردم کسل و ب یآالرم گوش یصدا با

 بلند شدم.  دمیبه چشم هام کش یدست

 تلفن رو برداشتم و شماره که به کلبه وصل بود گرفتم. یخواب آلودگ با

 .دیچیگوشم پ یتو ایخواب آلود در یصدا یدر پ یاز چند بوق پ بعد

 بله !-

 گفتم: خشک

 صبحونه رو آماده کن  کار دارم... ایب-

  یمن چه خودت مگه دست ندار یب-

 شدم. رهیمقابل خ واریبه دگرد شده  یچشم ها با

 ! یریحقوق بگ یجا مفت نیا ستیقرار ن-

 . دیچیگوشم پ یبوق اشغال تو یصدا

 .دمیدستگاه کوب یرو با ضرب رو تلفن

 صورتم رو گرفتم. یبه صورتم زدم با حوله آب رو یآب

 .دمیکش رونیزرد رنگ رو از رگال ب یبا راه راه ها یمشک راهنیرو باز کردم پ کمد

 مچ و گردنم زدم . یعطر را رو یشگیتن زدم به عادت هم یکتان مشک شلوار

 .رونیرفتن به فرودگاه از اتاق اومدم ب یبه سو شیرو برداشتم و پ یرو دور مچ چپم بستم ،گوش ساعت
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 زد. یصبحونه چشم هام برق زیم دنیآشپزخونه شدم  با د وارد

 .دمیچشم گردوندم دختره رو ند یچ هر

 ،با لذت مشغول خوردن صبحونه شدم .نشستم  زیم پشت

 دستمال دور دهن ،دست هام رو پاک کردم. با

 بود گفتم: ایکه مخاطبش در یبلند یرو برداشتم . با صدا کمیسامسون

 ! امیفرودگاه شب هم نم رمیکن من دارم م زیخونه رو تم -

 نوشتم. ادداشتی یکوچک یبرگه  ینشد رو دهیازش شن ییصدا

 بابا رو لمس کردم . یو شماره  دمیکش رونیب بمیرو از ج یگوش

 سالم بابا -

 سالم پسرم -

 ؟ یخواب بود-

  دارشدمیوقته ب یلینه خ-

  دیاینه خودتون م ایدنبالتون  امیمن ب گمیم-

  میایخواهرت و مادرت دست از بزک و دوزک بکشن م نینه تو برو ماهم اگه ا-

 کردم  یا خنده

  رمیباشه پس من م-

 المت برو به س-

 خدا حافظ -
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 خداحافظ -

 دادم. یجا بمیرو دوباره داخل ج یگوش

 کردم. یاز شادمهر پل یرل نشستم آهنگ پشت

 بردم و به سمت فرودگاه حرکت کردم. رونیب اطیرو از ح نیماش

 گهیرب د هیدست چپم نگاه کردم . یبه ساعت  مچ دمیبه صورتم کش یشدم.دست ادهیپ نیاز ماش یکسل با

 . نهیش یپروازشون م

 دوختم . تیپله ها باال رفتم و داخل سالن منتظر چشم به گ از

 اعالن شد پرواز فرود اومد. نکهیتا ا دمیکوب یم نیزم یپام رو رو یکالفگ با

 بلند شدم به اطراف نگاه انداختم . یصندل یرو از

 . دمیبالخره پدر بزرگ و عمو رو د یمعطل قهیاز پنج دق بعد

 تکون دادند. یمتقابال دست دنمیون دادم با دتک یدست

 شدم. کیبه پدر بزرگ نزد یگذشتن، با خوش شهیپشت ش از

 شدند. دهیسرشون رسا و رسام و زن عمون د پشت

 آغوش گرم و پر محبت عمورفتم. یآغوش پدر بزرگ فرو رفتم ازش جدا شدم و تو یتو مردونه

 زدم و یبه پشتش ضربه ا میآغوش هم فرو رفت یشد و تو کیلب هاش داشت نزد یکه رو یشگیبا لبخند هم رسام

 ازش جدا شدم.

 گونه ام زد و ازم جدا شد. یرو یعمو بوسه ا زن

 کاشتم. یسر رسا بوسه ا یرو 

 شونه ام . یبزرگ دست گذاشت رو پدر
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 پسر ! یچقدر شکسته شد-

 انداختم . نییرو پا سرم

 عمو ادامه داد . یلحن متاسف با

 حسام جان  گمیم تیتسل-

 بابا به عقب برگشتم . یصدا دنیتکون دادم با شن یسر

 ! میکرد ریاه بازم ما د-

 شد . کیکرد و با اکراه  نزد یدهن کج هیکردم ،هان یا خنده

 رو بغل کردن . گهیو پدر بزرگ هم د بابا

 شده بودند که نگو ! زونیو زن عمو چنان از گردن هم آو مامام

 باهاش دست داد . یو به کند ستادیمقابل رسا ا هیهان

 !ریسفر بخ یسالم رسا جون خوب-

 تر شد. قیلحن خشکش خنده ام عم دیشن از

 پر از عشوه و ناز رسا چشم هام گرد شد. یصدا با

 ؟ یسالم دختر عمو خوب-

 ....رونیب میاز فرودگاه اومد یهمگ دمیدن کشاز گوش دا دست

 

 انداختم . یجمع نگاه به رو

 و رسا و رسام هم باهم .... هیمنو هان انیتو ب نیبابا بهتره عمو ،زن عمو ،مامان ،پدر بزرگ با ماش-

 کرد. یبزرگ تک خنده ا پدر
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 ! دیآره پسرم شما جوونا باهم بر-

 با اکراه کنار رسا نشست. هیگرفت هان ی،رسام کنارم جا میشد نیماش سوار

 گفت: نیحض را افتادن ماشبه م رسا

 ... یآهنگ بزار هی شهیحسام م-

 کالمش گوش سپردم . یحجم عشوه و نازه تو نیگرد شده به ا یچشم ها با

 به عقب برگشت. تیبا عصبان رسام

 سال بزرگتره !دوما حسام اعزا داره ...۱۲رسا خانم اوال حسام نه و پسرعمو ازت -

 زدم. تشیهمه جد نیبه ا یلبخند

 رسام جون  الیخیب-

 حوالش کردم و پخش رو روشن کردم. یچشمک

 رفت افتاد . یور م شیبا گوش یکه با کالفگ هیجلو نگاهم به هان ی نهیآ از

 اومده؟ شیپ یمشکل هیهان-

 گفت: تیعصبان با

 ! دهیرو جواب نم شیکجاست؟چرا گوش ایحسام در-

 .دیحرفم پر ونیجوابش رو بدم که رسا م خواستم

 !گه؟ید هیک ایدر-

 کرد و ادامه داد. یمکث

  یزن گرفت یزود نیبه ا-

 فرمون فسار دادم . یحرص دستم رو رو با
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 گفتم: یبهش رفت با لحن خشک یچشم غره ا هیهان

 خدمتکارمه !-

 زد . یپوزخند

 ... دیزن یصدا م کیشما خدمتکاراتون رو به اسم کوچ-

  دیغر رسام

 به توچه رسا -

 رو دور زدم و وارد کوچه شدم مقابل در پارک کرد. نیناز کرد.ماش یچشم پشت

 . دی، بابا هم رس نیشدن از ماش ادهیمحض پ به

 شدن دستم به عقب برگشتم . دهیبا کش میخونه شد وارد

 کجاست؟ هیحسام هان-

 به موهام زدم. یچنگ

 خونه اس  یتو-

 که  ینداشت شیکار-

  هینه نه نداشتم دست از سرم بردار هان-

 مهمون صورتم کردم. یالک یجمع خنده ا ی رهیاه خنگ دنیباد

 که مانعش شدم. رهیانداختم خواست ازم فاصله بگ هیهان یرو دور شونه  دستم

 کرد. تیهدا ییرایرو داخل سالن پذ یهمگ مامان

 رسام نشستم. کنار

 تنگ شده بود  یلیپسر ؟دلم برات خ یکن یم کارایچ-
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 مشغول باشم ! تونمیمنم دلم تنگ شده بود ،درسم تموم شد از امسال م-

 ؟ گهید یخوند یم یروانشناس-

 آره داداش -

 زدم یلبخند

 ؟ یریگیزن نم-

 .دیبه صورتش کش یدست

 نه باوا هنوز زوده -

 ! یشیم ریپ یدار گهید یچه زود-

 زد نگاه ها به سمتون برگشت . یا قهقه

 گفت: یبا خوش عمو

 دیخند یم هیچ-

 رسام زدم. یبه شونه  یا ضربه

 پسرت رو دوماد کنم ! خوامیعمو م-

 بزرگ گفت: پدر

 . میکن یکار میما که نتونست هید یکنیچه م نمیبب-

 ام شد. رهیخ

 حسام  میداشت-

عمو دوتاشونم  یبچه ها میبود یبر خالف ما که چشم و ابرو مشک هیشدم پسره جذاب رهیسبز رنگش خ یچشم ها به

 رو از عمو به ارث بردند. یژگیو نیبودند و ا یبور و چشم رنگ
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 بابام و عمو هستند . هیشب شتریدوتا ب نیا یول میبه بابا ندار یشباهت چیو ه میکپ مادر هیو هان من

 

 ایدر

. 

. 

 کمد رو باز کردم یناگهان میتصم هی.حوصله به شدت سر رفته بود با دمیچرخ یخونه دور خودم م یتو کالفه

 یسرم انداختم گوش یرنگ ی.شال مشکدمیرنگ رو پوش ی.شلوار کتان مشکدمیکش رونیرنگم رو ب یتونیز یمانتو

 .رونیرو ته کوله انداختم و از کلبه اومدم ب

 رفتم. یپشت اطی.پشت کردم به در و به سمت حرونیاجازه بده من برم ب یمشت نینه فکر نکنم ا ستادمیدر ا مقابل

.با عجز به در نگاه کردم هنوزم پام از اون دفعه  ستادمیقدم گذاشتم مقابل در ا اطیح یرو دور زدم با لذت تو خونه

 کنه. یدرد م

 شد. ریبه دلم سراز یبی.با باز شدن در شور عج دمیدر رو به سمت خودم کش ی لهیتیشد حاال ف یفرج دیشا

 خلوت قدم زنان گذشتم. ابونیصورتم مهمون شده بود از اون خ یکه رو یبا لبخند رونیدر زدم ب از

 برم .brtبهتره با  دمیرس ابونیسر خ به

 !شهیهم م ییجو صرفه

 .دمیکش رونیرو ب یو گوش یکوله رو باز کردم، هندزفر پیز

 قدم برداشتم. ستگاهیکردم و به سمت ا یپل یمتصل کردم آهنگ یرو به گوش یهندزفر

 آهنگ رو قطع کردم. ستگاهیبه ا دنیمه کردم با رسآهنگ رو زمز رلبیز

 هاش تنگ شده بود! یشهر و شلوغ نیا یدلم برا 
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 از زن ومرد بود که به سمتش حمله بردند. ینشستم با اومدن اتوبوس موج یصندل یرو

 .رمیم یندارم با اتوبوس بعد یموندم من که عجله ا یسرجام باق  الیخ یب

گرفتم به دختر نوزده  ابونیکنار نگاه از خ یبه مردم در حال رفت و آمد چشم دوختم .با نشستن دختر یخوش با

 که کنارم نشسته بود نگاه کردم. یساله ا

 !؟یعنیشده اش افتاد.رگش رو زده  یچیخسته و بغض کرده اش به دست باندپ یاز چهره  نگاهم

ساختم .با بلند کردن سرش هم چنان به نگاه کردن  ینم براش مذه یکردم و هزار تا قصه تو ینگاهش م رهیخ رهیخ

 بهش ادامه دادم.

 .دیهاش رو درهم کش ابرو

 افتاده ؟ یاتفاق _

 صورتم کردم. یچاشم یلبخند

 ! زمینه عز _

 تکون داد. یسر

 سوال بپرسم؟ هیازت  شهیم _

 باال انداخت. ییابرو

 اوهوم -

 زدم. ییدندون نما لبخند

 رو بپرسم؟اسمت  تونمیم _

 گفت: یبرگردوند و با تخس رو

 که اسمم رو به  شما بگم! نمیب ینم یلزوم _
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 کردم. یخنده ا تک

 .ادیهم م یاوه اوه چه ناز _

 به سمتم برگشت. یتند به

 ندارم لطفا مزاحم نشو. یخانم من با شما شوخ _

 .دمیپرده پرس یزدم و ب یپوزخند

 ه؟یچ یرگت رو زد نکهیا لیدل _

 .دیغر تیعصبان با

 ؟یکن یم یمردم فضول یزندگ یبه توچه تو _

 گفتم: یناراحت با

 من! یتوام مثل خواهر نداشته  _

 !؟یکن حتمینص یخوایالبد توام م _

 نه  _

 .دیصورتش غلط یرو یاشک قطره

 تر شدم. کینزد بهش

 مقصدت کجاست؟ _

 .دیبغض نال با

 بهشت زهرا  رمیم _

 هرا بهشت ز رمیمنم م یچه حسن تصادف _

 زد. یبلند کرد لبخند تلخ سر
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اون همه ازدحام باالخره موفق به سوار  نیدستم گرفتم.ازب نیبلندشدم دستش رو ب یاومدن دوباره اتوبوس به تند با

 شدن شدم.

 که به پهلوم خورد صورتم از درد جمع شد لعنت بهت . یکردم . با ضربه ا یخفگ احساس

 بود رفتم.. ستادهیکه کنارم ا یبه زن یغره ا چشم

 بهتر از من نداشت... یتیبه دخترک انداختم اونم وضع ینگاه

 با فشار گفتم: دیبه سمتم چرخ نگاهش

 !شمیدارم خفه م _

 منم منم _

 یآرت ی.دست به دست دختر از ب میدیمورد نظر رس ستگاهیشد باالخره به ا یکه اتوبوس پر وخال ستگاهیاز چند ا بعد

 .میشد ادهیپ

 .ستادیمقابل ا ینیبعد  ماش یقیتکون دادم و دقا یدست ستادمیا ابونیخ کنار

 به دخترک زدم. یچشمک  میشد سوار

 ؟ انهی هیاسمت چ یگیحاال م _

 میاوهوم اسمم مر _

  امیخانم منم در میبه به مر _

 ! هیاسمت مثل چشم هات آب _

 همون رنگ چشمامه ... استیاسمم در نکهیا لیدل _

 چشماته  یتو یتوام مثل من غم بزرگ _

 پنهون کنم. المیخ یب یپشت چهره  یغم و حسرت رو نیآخرم نشد ا دمیبه صورتم کش یدست
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 زدم. یتلخ لبخند

 !گهیداره د یغم هیباالخره هرکس  _

 . دیصورتش غلط یرو یقطره شک دوباره

 اشک هارو  نیا زینر زمیعز _

 . دیبغض نال با

 !شهیامشب عروس _

 ه؟یعروس ک _

 یاشک پشت سرهم رو ی.قطره ها دمیکش رونیدستش کارت رو ب نیمقابلم گرفت متعجب از ب یعروس کارت

 شد . یم یصورتش جار

 لب اسم ها رو زمزمه کردم.  ریرو باز کردم ز کارت

 و سارا ! یعل

 .دمیکه مهمون گلوم شده بود ازش پرس یبغض با

  یدوسش داشت _

 دینال

 بودم! ونشید _

 .دمیکش یآه

 ... زایچ نیبچه رو چه به ا یگیدت مالبد با خو _

 !گمینم یزیچ نینه  نه من هرگز هم چن _
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د و بو یعل میتموم زندگ گهیکه د دمیرس ییکه وابسته اش شدم .به جا دیانقدر دور و اطرافم چرخ میبود هیهمسا _

 ...یعل

 باهاش ؟ یدوست بود _

 بهش گفتم که دوستش دارم ... یزییغروب پا هی یرفتم و تو  دمیکه از عشقش به جنون کش یوقت _

 اش مجال حرف زدن نداد. هیهق گر هق

 . دمشیآغوشم کش یتو

 کرد؟ کاریچ یدون یم ایدر _

 داد. ادامه

 بهم گفت ه*ر*ز*ه! میتیزد به صورتم گفت بهم برو گمشو بهم گفت  یلیبا س _

 اش شدم. رهیگرد شده خ یچشم ها با

 اهیبه خاک س خوامیکنه ... من از خدا م ینم نیگفته عاشق  معشوقش  رو نفر ینابودم کرد شکست منو نامرد ! ک _

 بشه . کهیدلش هزار ت خوامیاز خدا م نهیبش

 دهانش قرار داد. یرو رو دستم

 !ادیب نیینزار ارزش عشقت پا _

 رو گرفتم. رچشاشیاشک ز نم

 یبر یخوایم _

 

 ش؟یعروس

 آره _
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 امیمنم ب یخوایم_

 گفت: متعجب

 ؟ یایواقعا م _

 میداخل تاالر نر نکهیبه شرط ا _

 کرد و ادامه دادم. یمکث

  یاوک_

 تکون داد. یسر

 ؟یریم یسر خاک ک _

 مادرم ،پدرم ،پدربزرگم... _

 فدات بشم من ! زمیعز  _

 گفت: یتند به

 ترحم نکن ؟ _

 ...زارمیکنم چون خودم از ترحم ب یترحم نم _

 سنگ قبرها گذشتم. نی.از ب میشد ادهیپ نیب کردم و از ماشرو حسا هیکرا نیماش ستادنیا  با

 !دهیخواب یکیدل  زیعز رشیکه ز یقبرها سنگ

 .دمیمد نظرم رس یجداشدم به قطعه  میمر از

 .دمیکه چند قبر اون طرف تر مادرم بود رس یشد به درخت مجنون یصورتم جار یهام رو اشک

 تر شد... نیبرداشتم و بغضم سنگ قدم

 حبس شد... نهیس یبرداشتم و نفسم تو قدم
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 شد اسم مامان رو زمزمه کردم . کهیقدم آخر قلبم هزار ت و

 .دمیسنگ کش ینشسته رو یبه خاک ها یهق هقم اوج گرفت.دست یسنگ قبر زانو زدم صدا یرو

 چارهیب اتیده درتنها ش اتیدر ینیتا بب یستین یمن هنوز زنده ام!مامان ویستیسالم مامان خوبم چند ماه کنار ن _

 شده...

 عروس نه! یدخترت زن شد ول ینیبب ینبود

 کردم. هیگر یها یقبر و ها یرو گذاشتم رو سرم

 ... مامان جونم زنهیآغوشت پرپر م یداره برا اتیدر یدلم برات تنگ شده، مامان مامان

 

 شونه ام سرم رو بلند کردم .  یرو یقرار گرفتن دست با

 گرفت. یجا کشیآغوش کوچ یکنارم نشست  تو میمر

 به سنگ قبر کردم. اشاره

 ! نیرو بب میمامان میمر نیبب-

قبرستون رو فرا گرفته دست به دست هم قدم  یبلند بشم .سکوت همه  نیزم یهقش گرفت کمکم کرد از رو هق

 .میسنگ قبرها رد شد نیزنان از ب

 دورگه شده و گرفته گفتم: یهام رو پاک کردم با صدا اشک

 سرخاکشون  یرفت میمر _

 آره رفتم _

 ؟یکن یم یزندگ یبا ک_

 با مادر بزرگم  _
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 شوق ادامه داد با

 فرشته هاست  نیمامان بزرگم انقدر مهربونه ع ایدر یوا _

 به بازوش زدم . یمشت

 دلم مادر بزرگ خواست! یه _

 ؟یمادر بزرگ ندار _

 رو نداشتم... ینه من جز مادرم کس _

 شده پس؟ یچرا چ _

 من سر دراز داره ! یزندگ یقصه  _

 بهش زدم. یچشمک

 ؟ یداغون کرد یرگت رو زد یچ یجان برا میمر _

 تاسف گفت: با

 محض تیخر _

 شد. انینما یگوش یصفحه  یرو هی.اسم هاندمیدست از حرف زدن کش میزنگ خوردن گوش با

 جونم  یسالم هان _

 گفت: یتند به

هان دلم هزار  یدیاز صبح هزار بار زنگ زدم به خونه چرا جواب نم یبود ینفله  کدوم گور یسالم وکوفت دختره _

 جا رفت...

 کردم. یا خنده

 ! یزنیحرف م زیر هیچته  امیرو برو منم ب ادهیآروم باش آروم از پ _



 یشگیبغض هم

 
183 

 

  یکوفت منو مسخره کرد _

 من غلط کنم بانو  _

 تو؟ ییکجا _

  رونیب _

 گفت: یتند به

 !یرونیب _

 آره _

 ؟ یبه حسام گفت _

 نه  _

  شهیم یباز وحش ادیم یوا _

 خونش ! خچالی یبه درک به تخم مرغ ها _

 ها  یدرک رو مخم _

 مخت  یفدا _

 خونه ؟ یریم یک _

  یعصر _

 اوه چه خبرته  زودتر برو خونه  _

 رمینم _

  ایگرفته در تیباز_

 آره _
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 گفت: یدلخور با

 به درک اصال من احمق رو بگو نگرانت شدم _

 بازم رد ... یکرد بارها گرفتمش ول جکتیر یشماره اش رو گرفتم ول  یبوق با ناراحت یدر پ یپ یصدا دنیچیپ با

 

 نگاه انداختم. میساعت مچ به

 ساعت دو ظهره ! میمر _

 زد . شیشونیبه پ یا ضربه

 ! شهیمامان بزرگم نگران م یوا_

 .دمیدستش رو از پشت کش تند کرد قدم

 .امیبزار منم ب سایکجا دختر وا _

 اضطراب گفت: با

 توروخدا تند باش  _

 قرار گرفتم وقدم تند کردم. کنارش

  ایدر _

 شدم. رهیرخش خ مین به

 جون _

 ؟ یازدواج کرد_

 .دمیکش یتکون دادم وبا حسرت آه یسر یجیگ با

 ها سرم اومده! یروزگار چ یبزار منم بگم که از نامرد _
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 مشتاقم یلیبگو که خ _

 روم لب از لب باز کردم. شیبه راه پ رهیخ

 دارم یمعمار سانسیسالمه ل ۲4 _

 دونمینم دمیوقت ند چیدانشگاه درسم رو خوندم ! مادرم فوت کرد .پدرم رو ه نیبهتر یزدم: تو یخند شین

 بود ونبودش... ستیکجاست برامم مهم ن

 ...ایوت کرده ف یعنی: دیحرفم پر ونیم

 ...رهیم زارهیداره و م یاومدم پدرم برادرم رو برم ایمن به دن یوقت _

 زن ومرد جون خدمتکار شدم. هیخونه  یها تو نی: گذشته از ادمیکش یآه

 زمزمه کرد:نه  ناباور

.زن و بچه اش از بخت بد من مردن! مرده که  دمیشن ریوتحق هیو کنا شیتکون دادم:خالصه بگم بهت هزار ن یسر

 اسمش حسام فکر کرد من زنش رو کشتم هزارتا بال سرم اورد...

 .  میستادیا ابونیخ کنار

 رو گرفت... میبهم زد که دخترونگ یآخر رو وقت یضربه  _

 دهنش قرارداد. یدستش رو رو ناباور

 من  یخدا یوا _

 .دیصورتم چک  یلجوجانه رو یاشک قطره

ک خش  میجلوتر ترمز کرد .دست مر یکم نیشد  دست تکون دادم. ماش یتر م کیکه نزد یزرد رنگ نیماش دنید با

 بردمش. نیو به سمت ماش دمیزده رو کش

 االن حسام اومده خونه ... یدادم وا هیتک شهیسرم رو به ش میافکار خودمون غرق بود یبه راه افتاد. هردو تو نیماش

 کنه... تونهینم یکار چیدل گفتم ه یتو یالیخ یقلبم نفوذ کرد با ب یتو استرس
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 برداشتم. شهیاز ش سر

  میمر _

 بله؟_

 ؟ یبر یبه اون عروس خوادیهنوزم دلت م _

 انداخت . نییرو پا سرش

 کنم نه  یحاال که فکر م ایدر _

 زدم. یلبخند

تو خودت  زیتو کوچه نر دیچیهلهله و بوق پ ی! شب که صدا یزیخودت بر ینکن تو یسع یهم خوب ول یلیخ _

 بغضات رو قورت نده ...

 با حسرت سر بشه... یقلبت سنگ بشه نزار زندگ نیا نزار

 مرگه برام! دنشید ونهید شمیم ونهیدارم د _

ه .چند وقت ک یکن یتو فقط خودت و احساست رو نابود م شهینم یچیبه اون ه یدون یم  میبدبخت یلیما دخترا خ _

 ... یسوز یپدر و تو هنوز تو حسرت نبودنش م شهیشت اون مگذ

 به دستم داد. یفشار

 . شهیم کهیقلبم هزار ت ایدر ینجورینگو ا _

 شب تموم بشه !  نیامروز هم یبزار همه چ _

  رهیگ یو طالق م ادیم شیپ نشونیمدت اختالف ب هینکن که بعد از  یباف الیخ میزدم: مر یپوزخند

 نگاهم کرد.  گنگ

 خام  الیهمش خ نای: ادمیخند تلخ
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 رو حساب کرد. هیکم اوردم و کرا میمر یدر مقابل تعارف ها ستادیا نیماش

 .میمشغول قدم زدن شد یهراس چیه یسوت وکور دوتا دختر تنها ب ابونیخ یتو

 شیبایاز ز  رهیکنه .قربون صدقه اش م یفکر کن که اون امشب دوماد شده با عشقش همسرش نگاه م نیبه ا _

 ... رقصهیو م رهیگ یکنه. دستش رو م یم فیتعر

دستش قرار  یبه سمت خودم برگردوندمش . از دوطرف دستام رو رو ستادمیا دیچیگوشم پ یهق هقش تو یصدا

 دادم.

 یکی یکه اون االن آغوشش برا اریذهنت ب یعاشقونه با اون بسازه  تو یایمنو هر وقت ذهنت خواست رو نیبب _

 ... تپهیم گهید یکیبازه .قلبش به عشق  گهید

 .دمیدست از حرف زدن کش میگوش یزنگ خوردن دوباره  با

دوباره اش صفحه رو لمس  دنیکردم با لرز جکتیشدم  ر رهیصفحه خ یناشناس افتاده رو یتعجب به شماره  با

 کردم.

 کردم. کیگوشم نزد به

 بله _

 .دیکوب نهیبار خودش رو به س وانهیگوشم ضربان قلبم د یتو ادشیفر دنیچیپ با

 ؟ یرفت یکدوم گور _

 به هراسم زدم. یخال یب ماسک

 به توچه! _

 ؟ییکجا گمیخفه شو م _

 زدم. ادیفر متقابال

 نداره که من کجام. یربط چیبه تو ه _
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 کنم . یبدبختت م یبر نگرد نکهیمگه ا _

 زدم. یپوزخند

 ! یبزن قبال بدبختم کرد دیحرف جد هی _

 فاتحه ات خونده شده اس ... _

 جا دادم. بمیج یرو خاموش کردم و تو یتوجه به حرف زدنش گوش یب

 کردم: میمر روبه

 ؟ میبر _

 گفت: یگرفته ا یکرد و با صدا ینیف نیف

 بود؟ یک _

 حسام خر! _

 کرد . یا خنده

 اول تورو ببرم خونتون بعدم خودم برم . _

 مگه من بچه ام _

 کردم. یاخم

  یبله که بچه ا _

 . دیورچ لب

 انداختم بهش. ینگاه

 رم؟یبگ یخونت دوره تاکس میمر _

 تره نییپا ابونینه دو خ _
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 م؟یبر ادهیپ _

 اوهوم _

 دستم رو مقابلش تکون داد. یحکم فرما شد با کالفگ نمونیب سکوت

 !دیبگو حوصلم پک یزیچ هی میمر _

 کرد. یخنده ا تک

 بگم  یچ _

 کردم. یفکر

 ؟ یاهل رمان خوندن هست _

 اوه به شدت  _

 چنلم عضوشو یتو _

 گفت: متعجب

 ؟یکه چ _

 نازک کردم . یچشم پشت

 ام ! سندهینو _

 واقعا _

 آره _

  یچندتا نوشت _

 دوتاش چاپ شده یچهارتا دوتاش مجاز_

 دختر  یتو فوق العاده ا _
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 .ستادمیمود نظر ا ابونیبه خ دنیزدم بارس یشوق نشسته به چهره اش لبخند به

 جا برم... نیاز هم گهیمن د _

 .دمیدرهم کش ابرو

 و من نبرمت خونه . یاومده باش نجایحرفشم نزن تا ا _

 شده! رید یلیتا االنشم خ مینه مر یوا _

  یایب دیحرف اضاف نزن با _

  امیکنم که بعدا م یتعارف نم _

 شمیناراحت م یاین _

 

. 

 .دمیعجز نال با

 برم دیتورو خدا با  میمر _

 گفت: یتیرضا یب با

 باشه  _

 گوشش زمزمه کردم. ریآغوشم گرتمش ز یتو

 کن  هیامشب فقط گر _

 جدا شد . ازم

  وکنمیشمارت رو بگو بزار س _

 بغض شماره اش رو گفت، ازش دورش شدم و به راه افتادم. با
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 حسام

. 

. 

 ود زدم.ب ختهیام ر یشونیپ یکه رو ییبه موها یگرفتم چنگ یدستم به باز یو تور یزدم.گوش یو کالفه چرخ یعصب

 برداشتم. یعسل یرو از رو گاریمبل خودم رو پرت کردم .پاکت س یرفتم، رو یقرچه ا دندون

 زدم. یقیلبم قرار دادم ، پوک عم یروشنش کردم رو مییفندک طال با

 مقابل چشم هام رقصان پخش شد... دود

 داد قفل شد. یساعت که هفت شب رو نشون م یشدم نگاهم به عقربه  بلند

 ... دمیکش ادیفر یعصب

 یم که آرومم یزیرو گرفتم از پله ها باال رفتم االن تنها چ میشونیپ یرو باز کردم، عرق نشسته رو راهنیپ یها دکمه

 .تارهیکنه گ

 .دمیکش نییرو پا رهیدستگ ستادمیراهرو گذشتم مقابل در اتاق ا چیپ از

له ها به دست از پ تاریتخت برداشتم  گ یرو از رو تاریزدم.گ میشونیبه پ یضربه ا دیچیمشامم پ یعطر ماهرو تو یبو

 زدم. یپوزخند تاریگ یبه تارها رهیمبل نشستم و خ یاومدم رو نییپا

 مورد عالقه اش رو نواختم. یتار فرو بردم و ملود نیماهرو انگشتام رو ب ادی به

 (ینجف نیلب زمزمه کردم.)از خواب برگشتم شاه ریز

 ییبایاز تو به ز زنمی... پل مییخواب برگشتم به تنها از

 نمیب یبا چشم تو م اروی...دنننمیب یبندم و م یو م چشمام
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 رهیمیم یکه تو نباش ی...عشق رهیمن باعشق درگ یایدن

 که به دست من افتاده  یکه تو دست تو افتاده...عشق یعشق

 یبافی...با دست من موهات رو م یبافیم اتویمثل من رو تو

 ماه رو قسمت من کن کباریرو با چشمات روشن کن... دیخورش

 

 مقابل شدم. واریبه د رهی.با آرومش خدمیکش تاریبازشدن در دست از زدن گ یصدا با

 . دیچیگوشم پ یقدم هاش تو یصدا

 کالمم گفتم: یآرامش نشسته تو با

 ! یاومد _

  سکوت

 ؟ یکجا بود _

  سکوت

 ...یکرد یم یپشت تلفن که خوب بلبل زبون ،یالل شد هیچ _

 .دیچیگوشم پ یحال گستاخش تو نیلرزون و در ع یصدا

 و بس  نیهم یهان...تو فقط فقط صاحب کار من یبه توچه که من کجا بودم ! مگه آقا باال سر من _

 .دمییوجودم نشست دندون سا یتو یتو تیهام مشت شد عصبان دست

 رو به سمش پرت کردم. تاریگ یحرکت ناگهان هیمبل بلند شدم با  یاز رو یتند به

 داد... یخال یو جا دیکش یخفه ا غیج

 شد! کهیپشتش برخورد کرد وهزار ت واریبا د تاریگ
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 .دیکش غیج

  یهار شد یچته وحش _

 اش شدم. رهیمتشنج خ یگرد شده وعصب یچشم ها با

 نفهم... یدختره  یشد خودت خواست یاضافه م تمیبه لحظه به شدت عصبان لحظه

 

 کرد.پشت کرد بهم و فاصله گرفت. یم دایچشم هاش هو یسمتش قدم تند کردم، ترس تو به

 نگاهم کرد. یرگیبا خ دیبه دستش زدم، به سمتم چرخ یچنگ یتند به

 ! یزد یچه زر _

 .دیکش رونیدستم ب نیرفتارش معلوم بود دستش رو از ب یکه از همه  یتیعصبان با

 ... شهیبار پخش م هیاخبار  _

 گفته؟ یک _

 ادامه داد. یتخس با

 من _

 رنگش شدم. یآب یچشم ها ی رهیفک منقبض شده خ با

 !؟یباش یتو ک _

 عقب گذاشتم. یام زد از حرکت ناغافلش قدم نهیبه س یا ضربه

 قاتل جونت... _

 حرکت هولش دادم. هیبدنم رخنه کرده بود با  یجا یجا یکه تو یتیعصبان با دمیکش ینفس

 زانو زدم . انگشت اشاره ام رو مقابل چشم هاش گرفتم. نشیپرت شد مقابل جسم افتاده به زم نیزم یرو
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 نکن دختر ! یبا اعصاب من باز _

 .دیحرفم پر ونیم

 ...ستمیدختر ن گهید  ینامرد هیبه لطف  _

 بود زدم. ختهیکه دور صورتش ر ییبه موها یچنگ

 کار رو انجام داد... نیا یو شرع یتورو از دختر بودنت دور کرد قانون یگیکه م ینامرد نیا _

 .گوش خراشش.. یها ادیشده بود گوش سپردم به فر لیکه به سمت چپ ما یکه به صورتم خورد با صورت یضربه ا با

خونده نشه همون لحظه  یقلب تیکه با رضا یا غهیص ایعقد  یتدونس یم یاگه درس خونده باش یتو غلط کرد _

 باطل!

 کردم . کیدست هام گرفتم، صورتم رو به صورتش نزد نیلباسش روب  ی قهیسمتش برگشتم  به

 .میگرمش با صورتم برخورد کرد هر دو با نفرت به هم چشم دوخت یها نفس

 یبود ینه که تو هم ناراض _

 خشم ازم فاصله گرفت. با

 ...ینداشتم آزارم داد یریات که من تو مردنش تقص یتو بخاطر اون زن ل*ا* ش*  _

 که به ماهرو نسبت داد دست هام مشت شد و رگ گردنم متورم شد. یحرف با

 شد ، لحظه به لحظه رنگش درحال کبود شدن بود. واریآوردم .چفت د یدستم گرفتم و فشار نیرو ب گلوش

 یکرد یدانشگاهت م یکه تو ییاز غلط ها یکن یفکر م یتو بود یزن من نبود ل*ا*ش*  یخفه شو ل*ا*ش* _

نظارت کردند !خبر ندارم چه هرزه  نستایا یآدم تو ایدن هیو تن و بدنت رو  یخبر ندارم..! خبر ندارم مدل عروس بود

 ... یبود یا

 ..دل من باشه. یکه تو یکو رحم یول دیغلط یصورتش م یاشک رو یها قطره

 بود. یمن آروم نشدن تیخشم و عصبان نیا یکرد تا دستم رو از راه تنفش رها کنم ول یدوتا دستش تالش م با
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 .دیکش یدر پ یپ یشد و نفس ها زیخ میگلوش برداشتم  ن یرو از رو دستم

 به پهلوش زدم. یلگد یرحم یبا ب دیچیگوشم پ یصرفه هاش تو یصدا

 شد. کیبلند شد تلو تلو خوران بهم نزد نیزم یاز رو واریبه د هیعجز تک با

 ام شد. رهیمملو از نفرت و خصومت موشکافانه خ ینگاه با

 .دمیبه صورتم کش یپرتاب شدن آب دهنش به صورتم با انزجار دست با

 کشمت یم _

 که زدم قدم ازم فاصله گرفت. یادیفر از

لب فحشش دادم و به سمت اتاق  ریرفتم  زدستم گ نیموهاش رو ب یپرتاب شد . دسته ا نیزم یدادم و رو هولش

 زد . یم ادیشد و فر یم دهیکش نیرو زم دمشیباالکش

 حوالش کرد... ییکرد تنها پوزخند ها یم شییرها یکه برا ییمقابله تالش ها در

 

 ایدر

. 

. 

 کرد. ترس تموم وجود رو گرفته بود . یبدنم از برخورد به پله و نرده درد م تمام

 جسمم رو لمس کنه. گهیروحم رو نابود کنه نزار باره د گهینزار باره د ایسر زبونم خودم رو بدبخت کرد خدا بازم

 .ستادیرنگش ا ی. مقابل درب اتاق قهوه ا دیکش یم نیزم یزد من رو رو یم ادیشده بود فر وانهید

 اتاق خودش و ماهرو ! 

 شدن بود. یصورتم  در حال جار یوقفه رو یزدم و اشک هام ب یقلبم نشست، نفس نفس م یتو هراس
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 ریز گهیباره د نکهیاز ا دمیترس یدوباره بهم دست بزنه.. م نکهیاز ا دمیترس یم دیکوب یم نهیمهابا به س یب قلبم

 دست و پاش جون بدم.

 حسام کور و کر شده بود!  یکردم  ول یعجز التماس م با

 قلبم نفوذ کرد. یتو یدیبود ناام دهیفا یاز  دستش ب ییرها یمن برا تالش

 کردم.. یم یقلب و روحم اعزادار یاز تالش برداشتم برا دست

 ..دمیبا درد نال زیم ی هیرو باز کرد به سمت اتاق پرتم کرد با برخورد دستم به پا در

 اش شدم. رهیخ یاشک یام محصور کردم.با چشم ها گهیرو با دست د دستم

 کنج لبش مهمون بود . یلذت نگاهم کرد پوزخند با

 ... یستیدختر ن گهیتو که د یکن یم یچ یبرا یخودیدردت اومد ...؟ تالش ب هیچ _

به  رهیجسم و روحم رخنه کرد خ یتو ی. سرستادیقلبم از حرکت ا دیبه صورتم کوب یرحم یب تیکه با نها یقتیحق از

 پارکت ها با خودم زمزمه کردم.

 یرحم یب تیکه با نها یشب یادآوردیکنم با  یو التماس م ادیهمه دارم فر نیا یچ یبرا گهید ستمیکه دختر ن من

 رو گرفت لرز کردم. میدخترونگ

 برخواسته از برخوردش شد سوهان مغزم... یکرد صدا یهام از شدت ترس و حقارتم بهم برخورد م دندون

 انداز شد. نیگوشم طن یهاش تو دمیبرداشت صدا یقدم

 بود ...! دهیفا یمهار دستم ب یتالش برا دیکتفم چسب از

 گرفت... یتخت کز کردم  کنارم جا یتخت پرتم کرد به خودم جمع شدم . گوشه  یرو

 . دمیچسب واریبه د شتریب

 ولم کن  _

 شد... یکیشکستن قلبم  یپوزخندش با صدا یصدا
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 پنهان کردم. واریرو کنار زد سرم را کنج د میموها

 شد. یجان از بدنم فرارکه به گردنم رساند  لب

 .ختمیزدم و اشک ر هق

 زدم. داد

 نکرد.. یتوجه

 گرفت. نفسم

 نکرد.. یتوجه

 خودم مچاله شدم. در

 نکرد.. یتوجه

 خ

 

 را صدا زدم . خدا

 ..دمیچیاز درد به خود پ 

 وقت نداشت.. میمن نابود شدم و خدا برا و

 گرفت.. یجسم مرا به باز گریکه باره د یرحم یهمه ب نیو من مردم از ا دیاو کنار کش و

 بود. یعال یعال حالم

 کرد. یقلبم درد م یکم فقط

 کرد. یدرد م رشکممیز یکم فقط

 کرد. یکمرم درد م یکم فقط
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 روحم خراش برداشته بود. یکم فقط

 دادند. یصدا م کیو چل کیاز ترس چل میدندان ها فقط

 نداشتم. یمشکل اصال

 مردان نابود کرد. یرا از همه  مینفرتش باورها تیبا نها گریباره د یمرد فقط

 مشکل بودم. یدر آن لحظه ب کال

 هدیاش در انهیوحش یانتقام ها یپا ریبکرم را ز یبکرم نه نه زنانه ها یدخترانه ها گریباره د انهیوحش یمرد فقط

 بود.

چشم دوختم قطرات اشک از گوشه چشم  رونیبه ب دیتاب یپنجره به داخل اتاق م یپرده ها یکه از البه ال ینور از

 افتاد. یصورتم م یرو

 خداکجاست؟ قایدق

 ..زیچ یب یبنده  کیندارم چون او خدا است  ومن  یخاص حرف

 بار دوم کشتنش... یکه اورا امشب برا دییاگر سراغم را گرفت بگو فقط

*** 

 

 

 …یکه باش زن

 …کشف کرد اقیبا اشت دیرا با زن

  …دیروحش را استشمام کرد و نفس کش دیبو کرد با دیرا با زن
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 ار کمرش را لمس کرد، قوس ِ  شیکرد، گونه ها شیتماشا دیدر آغوش گرفت و فشرد، با دیدوست داشت با دیبا را زن

بهانه از  یب دیگل داد با دیبا را پشت گوش انداخت به زن شیکرد موها یستون فقراتش را با انگشت باز د،یکش دست

 …کشف کرد اقیشتا با دیشکست زن را با دیلبانش بوسه گرفت ظرافتش را نبا

 …یکه باش زن

 .باردیتو م یبرا باران

یم یشیها پو آن یکوچه بگذر نیا از تو قرار است افتندیکه از شاخه م ستین زییزرد به خاطر پا یهابرگ نیا 

  …رتیفرش کردنِ مس یبرا گریدکیاز  رندیگ

  …آمد گفتن به توخوش یبرا کنندیم نیرا تمر یجمعدسته یسرود خوانند،یعادت نم یاز رو هاجشکگن

 .باردیتو م یبرا باران

یهم مُدام م میتو را تماشا کند. نس دنیاز پسِ کوه تا رس دهیـ سرک کش شیپاها یپنجه بر ستادهیـ ا کماننیرنگ 

 !تیعطرِ موها دنیو دزد یگذر از درزِ روسر یایبا رؤ گرددیو بازم رود

 .گردندیتو م یبرا هاساعت یو عقربه نیزم 

 

 فر یزمان سارا

 

 انداختم کنار تخت نشسته بود . یچشم نگاه یتخت بلند کردم، از گوشه  یدردمندم رو از رو جسم

 

 کرد . یلخت اش فرو م یموها یالبه ال یدر پ یهاش رو پ پنجه

 

 م.رفت نییتخت پا یحس از رو یبه تاج تخت ب هیتک دمیتخت کش یجسمم رو رو دم،یچیپ انمیرو دور تن عر لحاف
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 گرفتم کشان کشان قدم برداشتم . واریکرد نگاه ازش گرفتم، از درد کمر وشکم دوال شدم دستم رو به د سربلند

 

 ؟یریکجا م _

 .ستادمیدورگه شده اش ا یصدا دنیشن با

 شد متاسفم! یچ دونمینم خوامیمن من معذرت م _

 شدم. ریدر اتاق رو باز کردم بادرد از پله ها سراز یزدم با حال زار یپوزخند

 حال کنار راه پله نشستم. یب دیچیسرم پ یکه تو یا جهیسر گ با

 رو ... میناتوان یدیبازم ند ایخدا ختیصورتم ر یهام رو اشک

 

تنم نشست دندون هام با صدا بهم برخورد  یتنم نفوذ کرد لرز تو یکه تو ییسوز سرما با رونیدر عمارت اومدم ب از

 کرد.

 

 خودم جمع شدم. یکنار کمد تو یکیهمون تار یدرخت ها گذشتم درب کلبه رو بازکردم تو نیلرزون از ب یتن با

 

 نفس بکشم. یوحش ی رهیزنج ی ونهید هی شیهم نداره پ یلزوم مونمینم نجایا گهیشدم من د بلند

 اتاق پرتو انداخت. یتو ییروشنا زرسوندمیپر دیافتاد،  دستم رو به کل نیرو زم لحاف

 وتن زدم. دمیکش رونیب یداخل کمد شلوار از
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 بکیس هیقرمز و متورم شده از حجم گر یحال و چشم ها یب یچهره  دنیبا د ستادمیکنار کلبه ا یقد نهیآ مقابل

 شد. نییگلوم باال و پا

 

 کنار گردنم  آه از نهادم بلند شد... یها یکبود دنید با

 انداختم. شونمیپر یموها یرو یرنگ یوشال مشک دمیرنگم رو تن کش یمشک یمانتو

 

 !ختیبرام اشک نر یمن بود و کس یاعزا امشب

 آهسته به سمت  عمارت حرکت کردم. یبا قدم ها رونیکلبه اومدم ب از

 دوش انداختم و عقب گرد کردم. یرو رو فمیبرداشتم ک نیزم یرو از رو میترس وارد خونه شدم گوش با

 ؟یریکجا م _

 به راهم ادامه دادم. یحرف چیدهنم گذاشتم بدون ه یترس دستم را رو با

 ؟یریگفتم کجا م _

 سمتش برگشتم. به

 مقابل بود... واریپخش بود و مات د گاریپله نشسته بود، دورش دود س یرو

 رو درست کنم! یمه چه دمیمن قول م _

 گم شدم. گاریدود س نیشد مقابلش نشستم ب کینزد بهش

 زدم. یپوزخند

 ؟یرو بشکن یا شهیظرف ش هیتا حاال شده  _

 تکون داد. یسر جیگ
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 ... یکرد زیر زیتو من رو االن ر _

 زد. گارشیبه س یپک

 و مثل روز اول بشه ؟ یبهش بند بزن یتونست یکه شکست یخب اون ظرف _

 به چشم هام گفت: رهیخ

 ه؟یحرفت چ _

 مشت شد. دستام

 شمیاگه اون ظرف درست بشه منم درست م _

 زد ، پنجه اش رو داخل موهاش فرو کرد. یپله بلند شد چرخ یاز رو یکالفگ با

 کردم ... یاشتباه کردم نفهم _

 زدم  ادیفر

 ...شهیبخش م امیرده منو رو التگردونه و نه روح زخم خو یمن رو برم ینه دخترونگ یخودیب یحرف ها نیا _

 آغوش گرمش فرو رفتم . یشد تو دهیرو توسط دستش کش دستم

 به عقب گذاشت. یزدم قدم نهیبه س یدادم و مشت هولش

  یکن دور ینشو ازم دور کیبهم نزد _

 .دمیاز بغض نال یخشم حاک با

 ...دهیحالت تهوع بهم دست م نمتیب یم یوقت خورهیحالم از تو و هم جنسات بهم م _

 گفت: یمانیپش با

 رو درست کنم . یهمه چ دمیقول م میکن یباهم ازدواج م _
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..من حاضرم سال ها یدیم لیمزخرف رو به من تحو یحرف ها نیو ا یستادیکه مقابلم ا یحیخفه شو چقدر تو وق _

 زن تو نشم بفهم... یکنم ول یتنها و سرگردون زندگ

  ی..تو االنش هم زن منگمینم یچیمن ه یو هرچببر اون صدات ر _

 

 زدم. یا قهقه

 رمان!  هیکردم حاال خودم شدم  یپرداز ایعمر قصه نوشتم و رو هی _

 دست از سرم بردار   یانیحسام آشت یآقا

 زد. ادیاز کنارش گذشتم فر یتند به

  یریگفتم کجا م _

 جهنم یفهم یجهنم م رمیم _

 رو باز کردم . یدر اصل یتوجه به مشت یرو گذشتم ب لیطو اطیدوان دوان ح رونیخونه اومدم ب از

 کردم رو گرفتم. یکه رو قبلنا ازش استفاده م یآژانس یشماره  دمیکش رونیمانتوم ب بیرو از ته ج یگوش

 گفتم: یگرفته ا ی، با صدا دمیرو باال کش مینیگوشم ب یتو یمرد یشدن صدا دهیچیپ با

 خواستمیم نیماش هی دیسالم خسته نباش _

 سالم مقصد کجاست _

 برم ... خوامیم _

 آدرستون  _

 ... ابانیخ _

 اونجاهستن  گهیرب د هیتا  _
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 ممنونم  _

 با خاک شدم. یباز یمشغول باز یجوب آب نشستم با تکه چوب کنار

 دل ضعفه گرفتم. یاز گرسنگ دمیبه معدم کش یدست

 به مانتوم دادم و قدم تند کردم. یاز کنار جوب بلند شدم تکون ادستیمقابل خونه حسام ا یرنگ یمشک دیپرا 

 زدم. شهیش یضربه ا  ستادمیا نیماش کنار

 آژانس؟ _

 پشت فرمون بود. دیبا محاسن سف یرمردیپ

 بله دخترم _

 ...یوقشنگ نیریچه لفظ ش دخترم

 بود... یهم گذاشتم چه روز سخت و بد ینقطه نشستم.چشم رو نیتر یعقب رو باز کردم گوشه ا در

 بود حالت تهوع بهم دست داد. دهیچیشکمم پ یکه تو یا چهیبه دلم گرفتم از دل پ دست

 چشم باز کردم. میبا زنگ خوردن گوش دم،یکش میشونیپ یبه عرق سرد رو یدست

 زد متعجب صفحه رو لمس کردم. یچشمک م یگوش یصفحه  یکه رو یرعلیاسم ام دنید با

 بله  _

 .دیچیگوشم پ یگرفته اش تو یصدا

 !ایدر _

 بله  _

  نمتیبب دیبا _

  لیبه چه دل _
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  ایکارت دارم در _

 پشت تلفن بگو _

 بدم. حیتوض دیرو با ییزهایچ هی ایدر _

 ؟ یزیچه چ _

 رو در رو دیبا _

 

 بگم بهت

 وقت ندارم مزاحمم نشو  _

 گفت: یلحن حق به جانب با

 چه طرز برخورده؟ نیا _

  یندار یکار _

 حرف ؟ نیا یچ یعنی _

 خداحافظ  _

 جا دادم. بمیکردم ته ج لنتیرو قطع کردم سا یتوجه به صدازناش گوش یب

 باره. یم یبرا من بدبخت نیدونه رو کم دارم امشب از آسمون و زم هی نیهم

 رفت. رونیچه زود عشقش از قلبم ب یرعلیلب زمزمه کردم ام ریرو ز اسمش

 ... شهیم نییصداش قلبم باال و پا دنیمن هنوزم با شن یول

 شدم. ادهیپ نیپول رو حساب کردم ، از ماش نیماش ستادمیا با

 ... دهیهمه سکوت بع نیتهران و ا ایانداختم خدا یخلوت و سوت و کور نگاه ابونیبه خ رونیح
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شم گو یبغض آلودش تو یصدا یدر پ یرو لمس کردم بعد از چند بوق پ میاسم مر دمیکش رونیب بمیرو از ج یگوش

 .دیچیپ

 جانم ! _

 میمر_

 

 ییتو ایدر _

 اوهوم _

 کردم. یمن من

 آدرس خونتون رو بهم بده  شهیاگه م ابونتونمیمن سر خ _

 گفت: یکرد و با لحن متعجب یمکث

 ؟ یابونیتو االن سر خ _

 آره _

 امیباش اون جا االن م _

 .ستادمیروکناره سوپرمارکت وا  ادهیپ یرو قطع کرد، تو یگوش یحرف چیه بدون

 و نوزده سالشون باشه افتاد. جدهیخورد ه یسر بلند کردم چشمم به دوتا پسر که م ینیبوق ماش یصدا با

 زدم. یپوزخند

 اد؟یاز دستم برم یخوشگله کمک _

 گفتم: یالیخ یگرفتم و با ب نگاه

 آره  _
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 ادامه داد. یلحن چندش با

 ؟ یجوون چه کمک _

 رو جابه جا کردم. فمیک

 !دیگورتون رو گم کن_

 میاومد، ن رونیخوان ب شیاز پشت پ یتوجه به چرت و پرت گفتن هاشون وارد سوپر مارکت شدم.پسر جون یب

 افتاده گفت: نییپا یانداخت با سر ینگاه

 خانم مزاحمتون شدند؟ _

 ها زدم... ینامرد یایدن یتو یهمه مردونگ نیبه ا یلبخند

  ستین ینه مشکل _

 کمکتون کنم تونمیهست من م یباالخره اگه مشکل _

 انداختم. نییپا یسر

 داخل مغازه باشم  یکم شهیم _

 بله  _

 صفحه رو لمس کردم. میزد تا کمتر احساس معذب بودن کنم. با زنگ خوردن گوش رونیمغازه ب از

  میجانم مر _

  ابونمیمن االن سر خ ایدر ییکجا _

 داخل سوپر مارکتم _

 عه باش _

 اومدم. رونیبا صاحب مغازه معذب از مغازه ب میحرف زدن مر یصدا با
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 قرمز و پف شده اش چشم دوختم. یشد به چشم ها کینزد بهم

  میجان  بر ایدر _

 به پسره انداختم. ینگاه

 دستتون درد نکنه شرمنده مزاحم شدم . _

 .دیکش ششیبه ته ر یدست

 بود  فهینکردم وض یکار _

 کرد. میمر روبه

 امیهمراهتون ب یخوایخانم م میمر _

 .دیو پسره چرخ میمر نینگاهم ب متعجب

 شلوغ  ینه کوچه بخاطر مراسم عروس _

  یعل یعه پس عروس _

 تکون داد. یسر یبا ناراحت میمر

 خداحافظ نوه خاله _

 داره ... میبا مر ینسبت هیپسره  پس

 یبه عقب گذاشتم وا یکوچه  قدم یها یو چراغون سهیر دنی. با دمیقدم برداشت یسکوت مبهم یغرق تو کنارهم

 ...میمر یامشب برا یچه شب بد

 سمتم برگشت. به

 پس؟ یایچرا نم _

  میمر _
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 اش اشکم رو در اورد... هیهق هق گر یصدا دیصورتش کش یرو رو چادر

 

 .. ستین ادتیبه حالت که منو  خوش

 به حالت که فراموشت شد .. خوش

 ستاره سهم آغوشت شد.. هی یکیتار نیبه حالت که از ا خوش

 به حالت که دلت آرومه .. خوش

 ..یستین شونیبه حالت که پر خوش

 ..یستین مونیبه حالت که پش خوش

 ... دیبه حالتون که باهم خوشحال خوش

 .. تیبه حالتون باهم خوشبخت خوش

 رفتم .. ییکه من تنها ییهرجا

 ..دیرفت ییبحالتون دوتا خوش

 خوش به حالش تو دلت جا داره.. 

 ..یریگ یخوش به حالش دستاش رو م  

 ..یریمیبحالش که واسش م خوش

 خوش بحالت( یعبدالمالک ی)عل

 

 حسام

. 
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. 

 دختر ! نیکجا رفت ا دمیچرخ یها م ابونیخ یتو جیگ

 زدم لعنت بهت حسام توبازم بازم بهش... نیبه فرمون ماش یا ضربه

 کنم. یبدنش رو حس م یتنش و لرزها یقابل باوره .هنوزم سرد ریانجام دادم برام سخته و غ یچه کار نکهیا باور

 زدم حسام یسر و ته کجا رفته ؟ شهر پر از نامرده پوزخند یتهرون ب نیا یدختر تک و تنها تو هیشبه  ازدهی ساعت

 ... یکه نامردتر ایدن ینامردا یخان تو از همه 

********* 

 گفتم: یرعلیجا کردم  و روبه اگل رو جابه  تاج

 ؟یبا رستوران هماهنگ کرد ریام _

 به شونم زد. یا ضربه

 تخته تخت التیآره پسر خ _

 تکون دادم. یسر

 شدم سر بلند کردم. کیتراس بود نزد یکه تو دنشیبا چشم دنبالش گشتم ، با د هیهان یصدازدنا با

 ؟ یهان یدار یجان کار _

 .دیدرهم کش ابرو

 . دهیرو جواب م شیکلبه اس و نه دو روزه  گوش یکجاست حسام نه تو ایدر _

 به موهام زدم. یچنگ

 کجا رفته ؟ دونمینم _

 گفت: طلبکارانه
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 ؟ یدون یکه نم یچ یعنی _

 .دمیخشم غر با

 ... یدختره ا نیحواست به مراسم باشه دنباله ا نکهیا یبه جا هیدست از سرم بردار هان _

  یسرش اورد ییبازم چه بال ستیمعلوم ن _

 بهش رفتم . یغره ا چشم

 بهم انداخت. ینگاه ستادمیاز تراس فاصله گرفت ، وارد خونه شد.کنار عمو ا 

 غم آخرت باشه پسر! _

 قورت دادم. بغض

 داغونم عمو  یلیخ _

  یبساز دیجد یزندگ هیدوباره  یتونیم یپسر تو هنوز جوون _

 د؟یکن یزندگ هیترک یتو دیخواه یعمو هنوزم م _

 نه فکر نکنم _

  یعال یلیخ _

تو و  شدم رهیرو در خ هی.با بغض به اعالمیلیخ یزود رفت یلیزدم ماهرو خ یلبخند تلخ دیچیمشامم پ یحلوا تو یبو

 ...دیو روحم رو برد دیمنم  با رفتن تون کشت دیپسرم که رفت

 

سوزناک مادر ماهرو اشک همه رو در اورده بود . مقابل سنگ قبرش زانو زدم مامان سر بلند کرد،  یها هیگر یصدا

 تکون داد. یانداخت سر ینگاه

 گفته راست گفته ...! یکنه هرک ینم هیگفته مرد گر یک
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 ... زهیر یقلبش م یفقط درداش رو تو مرد

 سوزونه ... یم گاریدردا و بغضش رو با س مرد

 چیمامان کنارش نشسته و به ه زدیزمزمه کردم.مادر ماهرو به صورت چنگ م یلب حمد ریز دم،یاز ته دل کش یآه

 تونست مهارش کنه . یجوره نم

 ستبرش قرارداد. نهیس یکنارش نشست، سر مادرش رو رو یرعلیام

 بلند شدم. نیزم یبه کمکش از رو د،یشونه ام قرار گرفت سر بلند کردم رسام از دستم چسب یکه رو یدست با

همه بدو بدو  نیگذرا نگاه کردم ا یخیها خونده شد کم کم همه شروع به رفتن کردند. به قبرستون سرد و  فاتحه

متر  هی شهیجات م ریآدم ساده و فق هیخودت اون وقت توام مثل  یباش برا یآدم هیثروت جمع کن درس بخون 

 قبر...

 تر کنار سنگ قبرش دوباره نشستم . که متفرقه شد راحت تیجمع

 .میپسرم حسام پاشو بر _

 شدم. رهیمامان خ ی دهیخسته و رنگ پر یچهره  به

  امیمنم االن م دیشما بر _

 رز رو پرپر کردم ... یها گل

. ماهرو شمیکه درست کردم دارم غرق م یگرداب یو من تو یستیچهل روزه که ن ،یخانم چهل روزه که رفت یخوب _

وقت از حس تو خبردار  چی... ه یدل مغرور من رو بد عاشق خودت کرده بود یول ینامرد بود یلیوقت ها خ یبعض

 هات دوست داشتم! یتمام بدخلق امن تورو ب یگذره ول یم یقلب و مغزت چ یتو دمیوقت نفهم چینشدم ه

 ...یاالن کناره پسرم البد

 داشته باش. یاون باال سر شیمنم پ یهوا

 شد ! یم نییگلوم مدام باال و پا بکیبه لباس خاک گرفته ام دادم . س یکونشدم ت بلند
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 یکم یفاصله  یعمو که تو دنیسنگ قبر ها گذشتم با  نیچشم هام قرار دادم.با حسرت و غصه از ب یرو رو نکیع

 بود قدم کج کردم. ستادهیا یکنار سنگ قبر

 باشه ؟! تونهیم یسرخاک ک یعنیبه سمتش قدم برداشتم،  کنجکاور

ونه ش یتر شدم دستم رو رو کیاز چشم برداشتم نزد نکیبغض آلودش ع یصدا دنیبا شن ستادمیا شیدو قدم یتو

 اش قرار دادم.

 .دیبه صورت اشک آلودش کش یدست پاچه دست دیسرعت به سمتم چرخ به

 عمو! _

 ردم.لب اسم حک شده رو زمزمه ک ریانداخت نگاهم رو به سنگ قبر کج کردم ز نییسرپا

  یفاطمه رسول _

 در پنهون کردن لرزش بود گفت: یکه سع ییصدا با

  میحسام جان بر _

 .دمیپرس کنجکاو

 ه؟یسرخاک ک _

 گفت: یرفته ا لیتحل ییصدا با

 زن عموت ! _

 گرد شده نگاهش کردم. یچشم ها با

 زن عمو؟ _

 تکون داد. یسر یناراحت با

 قصه سر دراز داره... نیا _
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 جواب بود. یذهنم پر از سوال ب میهم قدم برداشت کنار

 

 ایدر

. 

. 

 یهراسون ازکنارم بلند شد متقابال از رو د،یها که به گوش رس نیهلهله و بوق بوق ماش یصدا ختمیپاش اشک ر پابه

 شکم و کمرم پخش شد نگران و مضطرب ناخون به دندون گرفتم. یکه تو یتوجه به درد یبلند شدم ب نیزم

 ... هیگر ریبلند زد ز یبا صدا ییهویپرده رو کنار زد و  ستاد،یپنجره ا پشت

 .ستادمیا وارشیبه د هیجون تک یبود کنار جسم ب دهیچیکل خونه پ یاش تو هیهق هق گر یصدا

 !دیلرز یآغوشم گرفتمش تنش داغ بود و م یتو

 حرف زد... یبغض آلود یصدا با

ب با قل یتو یعل ی...علشهیامشب مرد م نشیخونه اش بب برهیش رو معشقم رو نگاهش کن داره عشق نیبب ایدر _

 ؟! یکرد کاریمن چ

 خودم گرفتم. یدست ها نیب یبه قلبش زد دست ها مشت شده اش رو به تند یمشت ضربه ا با

 اهیرو...قلبم س شیلبخندش رو شاد یمگه نم برهیداره عروسش رو م ینیب یمن مگه نم یجنبه  یآرو باش قلب ب _

 داشت. ینخواه  یزیجز حسرت و عقده چ گهیپوش باش که د

 . ادیبسته االن مادر بزرگت م میبسته مر سیه _

 رو چنگ زدم . کتفش

 کاسه خون ... هیصورتت آب بزن نگاه نگاه چشمات شده  میبر ایب _

 خنده . ریها زد ز ونهید مثل
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 یروح و قلب شکسته ام اعزادار یدارم برا نجاین ازنند، اون وقت م یعده شادن وکف م هیشدم نه اون ور  ونهید _

 کنم . یم

 .دییسا یمقابل دندون به دندون م واریبه د رهیاش قطع شد خ هیگر

 کرد. یم یزیر یها سکسه

 بلند شدم. نیزم یاز رو جیباز شدن در هول وگ یصدا با

 م؟یمن ک یبگ یخوایم میمر _

 گرفته زمزمه کرد. یبا صدا شیحالت قبل یرتوییتغ چیه بدون

 بهش گفتم ! _

شد  یراه پله انعکاس م یمهربون و نگرانش تو یرو نداشتم، صدا دیجد ی بهیغر کیبودم توان مقابله با  دستپاچه

 اومدنش... یزدم وگوش سپردم به صدا یلبخند تلخ

 مادر دل نگرونتم... یدیمادر ؟ حالت خوبه ؟ خواب ییکجا میدخترم مر _

 به در. میباز شد هردو چشم دوخت در

 ...ایبه من ودر دیخونه شد دور تا دور خونه چشم گردوند تا رس وارد

 کردم من و خجالت . یسالم ریز سربه

 سالم  _

 تند کرد . قدم

  یسالم مادر خوش اومد _

 مزاحمتونم  دیببخش _

 شد. انینما شتریوچروک صورتش ب نیچ دیتوپر و تپلش دوختم، ابرو درهم کش کلیبه ه چشم
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 خداست ... بیمهمون حب هیچه حرف نیا _

 پشت سرم نگاه انداخت. به

 کنه ؟ یمادر چه م میمر _

 .دیآلود نال بغض

 یخوبم مامان _

 درهم جاش رو گرفت. یشد لبخند کنار رفت و ابروها دهیصورتش پاش یتو یناراحت گرد

 انداخت . میرو کنار مر نشیجسم سنگ واریبه د هیتک یازکنارم گذشت با زار 

 سرم رو دیکش میبه سر مر یدست

 

 آغوشش گرفت. یتو

 ! شهیاون نامرد فقط زن تپل و گوشت اقتیل یتو باالتر از عل اقتیجان ل میمر _

 ..دینال ریمادرش برداشت، سربه ز یهول سر از پا می. مر دیو مادر بزرگش چرخ میمر نینگاهم ب یتعج با

 مادر بزرگ _

 گذره  یم یمن خبر ندارم تو دلت چ یکن یر بزرگ،  دختر فکر مجون ماد _

 . هیگر ریبلند زد ز یبا صدا میمر

 من فدات بشم. یکن مادر اله هیگر _

مامان  ییکنم کجا هیپاهات وگر یمامان که سر بزار رو ییکز کردم، با حسرت نگاهشون کردم کجا وارید ی گوشه

 رنجورم.

 



 یشگیبغض هم

 
217 

 

 گناهه  ینه حق منه ب ییجدا ،ییخدا

  یرو که قسم خورد یغرور کس یشکان یشکان

 انصاف  یاحساس ب یب

 بله بگم یجور چه

 زنمیصدتا امضارو کج م یعقدنامه ام نیا یتو متن

  یهمش جلو چشم من یوقت 

 زنند یآم ها که باال سر دست م نیبه ا نینفر

 ازم دیعقدم که خوند وعاقدم پرس ی خطبه

 بله بگم یجور چه

  یحوال نیا یتو شهیم دامیما پ دونیپ نیا بعد

 رو میتنم کردند لباس دوماد باالخره

 ... یکه فقط جات خال فیح

**** 

 .دیخواب هینشستم باالخره بعد از ساعت ها گر میجسم  غرق در خواب مر کنار

 نگاهم کرد. یبزرگش با مهربون مادر

  یخواب یمادر نم _

 گفتم: نییبه پا سر

  شهیم شهیم یول هییپرو _

 کردم. یومن من
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 بگو دخترم راحت باش  _

 برم حموم  شهیم _

 .دمیکش یاز سر آسودگ ینفس

 آره دخترم  _

 اومد. به سمتم گرفت. رونیبعد حوله ولباس به دست ب یقیشد و وارد اتاق ته  سالن شد دقا بلند

 هم لباس  نیحوله و ا نیدخترم ا ایب _

 کرد. یمکث

 قسمت تو بود. یبود ول دهینوه ام خر یکیاون  یلباس ها نوعه تازه برا _

  یفقط حوله کاف خوامینه نه من لباس نم _

 کرد. یاخم

 رو حرف من حرف نزن دختر  _

 باال انداختم. ییابرو

  میتا بخواب ایبرو ب رونیکه من اومدم ازش ب یهمون اتاق یحموم تو _

 .ستادمیجام ا یتو رونیح

 کرد. ینوچ نوچ

 با من  ایب شهیطور نم نیا _

 کرد به من و وارد اتاق شد... پشت

 

 شدم ... رهیوارد حموم شدم .لباس از تن کندم با غصه به بدنم خ دیباترد
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 شد. یکیآب  زشیر  یام با صدا هیهق هق گر یدوش قرار گرفتم بغض ام شکسته شد ، صدا ریز

 و فرا گرفته بود...بودن تموم وجودم ر فیاحساس کث دمیبلندم رو با نفرت به بدنم کش یناخونا

 کرد. شتریبدنم شدت  اشک هام رو ب یخراش ها سوزش

 شد! یم دهیبدنم د یجا یشدم رد ناخونام تو جا چیپ حوله

 حوله به دمیرو پوش یرنگ رو تن زدم، شلوارساپورت یشمی کیتون یالیخ یهارو دونه دونه نگاه کردم با ب لباس

 . رونیدست از حموم اومدم ب

 رو خشک کنه ...! یبلند نیا هیب یحوصله داره موها یک یکرد، ول یموهام چکه م یاز رو آب

 .واریکتابخونه کنج د هیگذرا به اتاق انداختم، اتاق ساده با  ینگاه 

خمار خواب آلودش  یچشم ها دنیصدا در سربلند کرد با د دنیبا شن میباز رو باز کردم. مادر بزرگ مر مین در

 شرمنده گفتم:

 کردم تونییه ام اذشرمند _

 حرف ها نزن دختر  نیاز ا _

 اشاره کرد. میکنار مر یرخت خواب پهن شده  به

 رخت خوابت رو انداختم  میمر شیدخترم  پ ایب _

 دستتون درد نکنه  _

 .ستادمیشدن دستم ا دهیکنارش رد شد با کش از

 تو ! یخوریآبه سرما م سیدختر موهات که خ یوا _

 گفتم: یالیخ یب با

 خورم یگرمه هوا سرما نم _
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 .دیدرهم کش ابرو

 زمونه چقدر تنبل شدند نیا یبچه ها یوا _

 زدم زمزمه وار گفتم: یخسته ا لبخند

 کنه ! یزمونه باهاشون خوب تا نم _

 .دیکش رونیدستم ب نیگرفتم حوله رو از ب یشد کنارش جا دیکش شتریب دستم

 موهام انداخت . یاون به تالش من غلبه کرد.حوله رو رو یشدم ول مانعش

 !رمیدختر تکون نخور بزار نم موهات رو بگ _

 وتار گذشته ... رهیدور وت یکردم به خاطره  سفر

 موهات رو خشک کن  ایدختر در _

 مامان تورو خدا حوصله اش رو ندارم _

 کرد... یغرغر

 از دست تو دختر  _

 کردم. یا خنده

 کشم برات  یدم سشوار مخو نیبش _

 گفتم: یخوش با

 آخ جوون  _

 رفت : یغره ا چشم

 تو دوتا بچه دارند! یکنه هم سن ها یهم م یچه ذوق _

 اند! جیمن گ یهم سن ها _
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 .. یفقط تو عاقل _

 کن مامان  سیبرام گ _

 ...دمیحرف نزن تو من کار خودم رو انجام م_

 االنم پرتاب شدم. یایبه دن یدست یتکونا با

 زنمیصدات م یحواست کجاست دختر از ک _

  دیببخش _

 .دیبه صورت اشک آلودم کش یمحبت دست با

 اشک هات رو پاک کن چشم قشنگ ! _

 .دمیبغض نال با

 د؟یکن یم سیبرام گ _

 آره  _

 کرد . یمکث

 ؟ یکرد هیچرا گر _

 داد. ادامه

 بود مادر ؟ یاسمت چ یراست _

  ایدر _

 ؟ یکرد هیچرا گر یخب نگفت _

 .دمیبغض نال با

 مادرم افتادم... ادی _
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 کرد و گفت: یدست هاش  سه دسته کرد، نوچ نوچ نیموهام رو ب 

  ستیرنگ برازنده ات ن نیسن و سال کم ا نیتو با ا  یبه موهات گذاشت یچه رنگ نیدختر ا _

 زدم. یتلخ لبخند

 کنم! شیگذاشته بودم. نشد برم مشک شیرنگ رو چند ماه پ نیا یخودم بوره ول یموها _

 زدم وادامه دادم. یپوزخند

 وپنج سالمه  ستیب ستیسن و سالمم کم ن _

 گفتم: یکرد آخ یموهام سوزش ی شهیشد ر دهیکش موهام

  یهنوز اول راه یندار یتو که سن یببخش مادر  ول _

ل امشب مقاب یجونم رو پرت کردم تا چشم بستم اتفاق یسم بج میدادم. خسته کنار مر یشدم رو تکون سیگ یموها

 همه اعذاب و درد .... نیاز ا شمیخالص م یک ایچشم هام رژه رفت، با درد چشم باز کردم خدا

 

 حسام

. 

. 

 بهش زدم. ینشست لبخند خسته ا نیماش یکنارم تو رسام

 به شونه ام زد . یضربه ا 

 غمت نباشه داداش  _

 مثل لحن خودش گفتم: 

 فداتم داداش  _
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 کرد . یا خنده

 ییجا گرفت رسام با لبخند دندون نما نیماش یانداختم رسا غرغر کنان تو یبه پشت سر نگاه نیباز شدن رد ماش با

 رو بهش گفت:

  یزنیحاج باقر با خود حرف م زیکن نیرسا ع هیچ _

 ضربه اش به کتف رسام زد. فشیک با

 خفه باوا حوصله ندارم  _

 باشه ! شیدوم نیکه ا یحوصله داشت یتو ک _

 رو روشن کردم. نیتوجه به بحث کردنشون ماش یب

 حسام؟ _

 تکون دادم. یسر

 مشغول بشم میینجایکه ا یهست مدت یمن کار یشرکتت برا یتو _

 ؟ یباش کارهیهست تا چ _

 خوندم  یمعمار _

  یهم عال یلیخ _

 زدم. یخنده ا تک

  یخاندان ما رو اوردن به معمار _

  گهیاستعداده د میچه کن گهید _

 شدم. رهیجلو به رسا خ ی نهیآ از

 دختر عمو؟ یخون یم یتو چ _
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 نازک کرد . یچشم پشت

 خوام بدم یکنکور م _

 ه؟یرشته ات چ _

 یتجرب _

  یبخون یلیخ دیطور پس با نیکه ا _

 زد نگاه ازش گرفتم . یچشمک

 ؟ گهید دیهست یام موندنرس گمیم _

 .دیبه صورتش کش یدست

بابا بزرگ و بابا اصرار دارند که  یول ستیطور که معلومه رسا هم دلش رضا ن نیا ستمین یراض یلیواال من که خ _

 ... رانیا میبمون

 کشور خودش راحت تره  یآخه غربت...  آدم تو هیچ  _

 با حرص گفت: رسا

 اس  هیآخه کشور من ترک یچه کشور _

 رفتم. یغره ا چشم

 وطن فروش ! _

 گفت: رسام

 رسا رو داداش  نیولش کن ا _

 بابا بزرگ و عمو چرا اصرار به موندن دارند؟ یدونیرسام نم _

  گنینم یزیبه ما چ یزنند ول یمشکوک م یلیخ داینه داداش جد _
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کار عمو وبابابزرگ مشغول  نیبابت ا بیتهران گذر کردم . فکرم عج کیپر تراف یها ابونیباال انداختم از خ ییابرو

 راز بزرگ داره ... هیکاراشون نشون از  نیبهشت زهرا که گفت زن عمومه و ا یشده اون زن تو

 کجا رف یعنی یدختره چشم آب نیا

 

 ایدر

. 

. 

 اطرافم رو احاطه کرده بود! یهمه  ریرو تر کردم کو لبم

 ...دمیور و اون ور دو نیزدم دوان دوان به ا یترس دور خودم چرخ با

 دستم جمع کردم. یاز خاک رو تو یبه خاک زدم مشت یزانو زدم ، چنگ نیزم یرو

تن قبال از برگش دمیکش نیزم یلرزانم رو رو یبا لرز بلند شدم، مردد بودم که به عقب برگردم پاها یا هیسا دنید با

 .دیچیدور گردنم پ یدست خون آلود

 در دور کردنش کردم . یه گردنم وارد شد با انزجار سعکه ب یخون و فشار یحس لجز با

 کردم. ادیزدم و فر غیبار شروع به ج وانهیشد د شتریو ب شتریبه لحظه فشار دستش ب لحظه

 فرو رفته بود! یکیتار یشخص مقابلم تو ی چهره

 شدم. داریاز خواب ب ادیبا فر یکس یتکون ها با

 ترس چشم گردوندم، دستم رو به گلوم رسوندم... با

 یدینشده تو فقط خواب د یچیه ایآروم باش در _

 صورتم رو با پشت دست گرفتم. یعرق نشسته رو دم،یکش یاز سر آسودگ ینفس
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 گفتم: میرو به مر یلرزون یصدا با

 آب _

 انداخت . ینگاه یمهربون با

  ارمیفدات بشم آروم باش االن م یاله _

 .دیرو کنار زدم نگاهم دور تا دوره خونه چرخ لحاف

 جون و ناالنم دادم. یبه تن ب یکش و قوس یداد با خستگ یرو نشون م ازدهیساعت که  یعقربه ها دنید با

 زد. رونیلبخند به لب از درگاه آشپزخونه ب میمر

 آب نمیا ایب _

 .دمیآب رو سر کش وانیالجرعه ل دم،یکش رونیدستش ب نیرو از ب وانیباال انداختم ل یا شونه

 

 لبم رو گرفتم. یپشت دست آب مونده رو با

 ؟! میدیتا االن خواب میمر یوا _

  میبود دهیخواب ریهم د شبید دیچسب یلیآره به من که خ _

 همه بخوابم نیعادت ندارم ا_

  یهست یزینگو که دختر سحر خ _

 نازک کردم. یچشم پشت

 هستم _

 ادیبهت نم _

 انداختم. نییپا یرو سرم
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 دمیانجامش م یول ادینم زایچ یلیبه من خ _

 ضربه به صورتش زد و گفت: ییهویحکم فرما شد،  نمونیب سکوت

 یوا _

 گفتم: متعجب

 شد؟ یچ_

 که فرم کار پر کرده بودم زنگ زدن  یشرکت هیاز  _

 باال انداختم. ییابرو

 ؟ ی؟ مگه کنکور ندار تهیچ یکار برا _

 گفت: یالیخ یب با

 کنم  یو هم کار م خونمیهم کنکور م _

  میمر شهینم _

 دستش گرفت. نیهام رو ب دست

 و پوچ فکر نکنم ... چیه یزایشلوغ باشه که به چ یسرم انقدر خوامیم ایدر _

 ده؟یمادر بزرگت اجازه م _

 کنم  یم یاگه قبولم کردند مامان بزرگمم راض میبر _

 به صورتم بزنم  یآب هیباش پس  _

  میباهم بخور یبش داریصبحونه آماده اس منتظر بودم ب _

 زدم. یلبخند

 دو نفره ! یصبحونه هی یدلم لک زده بود برا _



 یشگیبغض هم

 
228 

 

 پس برو صورتت رو بشور منم برم آماده بشم  _

 بلند شدم . نیزم یرو از

 کجاست؟ ییدستشو یراست _

 ته باغچه اس  اطهیح _

  یسیباشه م _

 سرم انداختم . یبرداشتم رو نیزم یشدم شال رو از رو خم

 شده ... یهوا بهار یبهمن ماهه ول یآخرا نکهیشدم با وجود ا اطیراهرو گذشتم  پرده رو کنارزدم و وارد ح چیپ از

ت از بهش کهیت هیجا  نیا ایچشم دوختم خدا یکه دو طرف پله با خوش ییها یاز پله اول گذشتم به شمدون یخوش با

 ...ییبایز نیاز ا دمیند یزیچ شبیمن د

 دلم کنار زده شد و جاش رو به غم و غصه داد. یخوش شبید یاوردن اتقاق ها ادیبه  با

به صورتم  یمربوطه آب یشدم بعد از انجام دادن کار ها ییباغچه سر مست شدم ، وارد دستشو یتو یگل ها یبو از

 اومدم. رونیب ییزدم دستمال به دست ازدستشو

 اوردمش . رونیسرم ب ریبالشت ز نیقدم تند کردم از ب یزنگ گوش دمیخونه شدم با شن وارد

 صفحه رو لمس کردم. دیزد بدون ترد یچشمک م یگوش یصفحه  یرو هیهان اسم

 بله  _

 .دیچیگوشم پ یگرفته اش تو یصدا

 سالم _

 ؟یجان خوب هیسالم هان _

 پوزخندش صورتم جمع شد. دنیشن با
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 ؟ یتو انگار خوب تر یول_

 ! ستیحالت خوش ن هیهان یگیم یچ _

  یحسام فرار کرد یکاره چرا از خونه  هی؟  ایدر یکجا رفت _

 گردم  یبه اون خونه بر نم گهیمن د هیهان _

 گفت: تیجد با

  یبرگرد دیبا _

 وجود نداره  یدیبا _

 گفت: یعصب

 وجود داره  _

 لحن مشابه خودش ادامه دادم. با

 کرده  نییرو تع دیبا نیاون وقت ا یک _

 من ! _

 زدم. یپوزخند

 انجام دیبا دیشدم کلفت خونه داداشت اون وقت هر کار که شما گفت ی؟ فکر کرد هیچه خبر شده هان یفکر کرد _

 بدم 

 .دیحرفم پر ونیم

  ایدر _

اون  ریکه من خودم رو اس ستیشرط ن نیا یبرادرتم ول یدرسته دست زده  نیبب هینگو هان یزیچ سیه سیه _

 خونه کنم !
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 زد. ادیفر

 ؟ یشد ونهید ایدر یگیم یچ _

 ام کرد ! وانهیداداش نامردت د یکرد ونمیشدم شما د ونهیآره د _

 بالشت پرتش کردم. یرو تیرو قطع کردم با عصبان یتوجه به حرف زدنش گوش یب

 کتفم نشست. یرو یدست

 حالت خوبه ؟ ایدر _

  میزارند خوب باشم مر ینم _

 میمن برس یبه کار ها میصبحونه بخور میبر ایباش ب زایچ نیا لایخ یب _

 زدم. یجون یب لبخند

 با ترس چشم دوختم بهش . میمر یکردم با صدا یباز یمقابلم باز ینون بربر با

  ایدر_

 هوم _

 غرق شده ات نباش یها یصبحونه ات رو بخور هنوز تو فکر کشت _

 از دستش گرفتم. یبه سمتم گرفت با خوش ینون لقمه

 کرذم. میشده ام انداختم و بعد از عوض کردن شلوار رو به مر سیک یموها یرو تن زدم شال رو رو شبمید یمانتو

  میمر _

 جانم  _

 تا کرده رو به سمتش گرفتم. یها لباس

  خرمیببخش لباس تازه ات کهنه شد برات نو اش رو حتما م _
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 چاشن یاخم

 

 صورتش کرد. ی

  ادینزن خوشم نم یخودیب یحرف ها نیاز ا _

 داد. ادامه

 زهراست  مییدختر دا یمن نبود که برا یلباس ها _

 حاال هرکس  _

 یسرش مرتب کرد بعد از زدن رژ قهوه ا ی. مقنعه اش رو رو دیپوش یخی یتن زدم شلوار ل یرنگ ینفت یآب یمانتو

 ...دیبه سمتم چرخ دیحالش رنگ بخش یبه صورت ب یرنگ

  میبر _

 میبر _

 چشم دوختم . میرفتم منتظر به مر نییبه پا زدم از پله ها پا کفش

  میمر گهیبدو د _

 گفت: یسرسر

 االن اومدم  _

  میریم یبا تاکس _

 آره زنگ زدم آژانس اومده جلو دره  _

 عه  _

 اومد. نییدوتا پا یکیهارو  پله
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  میبر _

 . رونیجلو تر ازش از خونه اومدم ب ستادیا یدر خونه رو باز کرد کنار میهم قدم تند کرد کنار

 شد. دهیبه محض خارج شدن نگاهش به ته کوچه کش رونیخونه اومد ب از

 دستم گرفتم . نیکرده اش رو ب خیدست  دیاز ته دل کش یآه دیباز شده دست از نگاه کردن کش یها سهیر دنید با

 به راه افتاد. نیآدرس رو به راننده داد و ماش میمر میمورد نظر شد نیماش سوار

 انداختم. ینگاه میبه مر یتهران با کالفگ کیاز تراف خسته

 ؟ میدینرس یوا _

 انداخت . ینگاه نهیاز آ رانند

 خانم  ابونیخ نیسر هم _

 ممنون _

 .دمیکش رونیشال ب ریشده ام رو از ز سیگ یمو دمیبه شالم کش یمقنعه اش رو مرتب کرد دست میمر

 شدم. ادهیپ نیپول راننده رو حساب کنه پول رو به راننده دادم و از ماش میاجازه ندادم تا مر نیتوقف ماش با

 مقابل چشم دوختم. ی دهیسر بعه فلک کش یساختمون چند طبقه ا به

 جارو نیا میاوه مر _

 زدم. یدهن باز شده از تعجبش نگاه کردم قهقه ا به

 ببند دهنت رو آبرومون رفت  _

 زد . یلبخند مچهین

 چنده حاال  یطبقه  _

 بپرسم  یتو از نگهبان میبر _
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 تکون دادم. یسر

 گفت: زیو رو به مرد پشت م ستادیا یمقابل نگهبان میگذشت یورود از

  دیسالم آقا خسته نباش _

 انداخت. ییبلند کرد نگاه گذرا یسر نگهبان

 ممنون امرتون ؟ _

 کدوم طبقه اس ؟ یانیآشت یخواستم بدونم دفتر آقا یم _

  یانیهم آشت هی...هان یانیآشت یانیلب با خودم تکرار کردم آشت ریز

 شدم. دهیکش میپر از سوال پشت سر مر یبا ذهن 

 مورد نظر رو وارد کرد . یطبقه  میآسانسور شد سوار

 ؟یساکت هیچ ایدر _

  یچیه _

 ! رمیمیدارم از استرس م یوا _

  یکن اعتماد به نفس داشته باش یآروم باش سع _

 .میاومد رونیمورد نظر از آسانسور ب یپاش ضرب گرف با اعالم طبقه  با

 دستش انداخت . یتو یمچاله شده  یبه برگه ینگاه

 طرف  نیاز ا ایب _

با  نشسته بود زیپشت م یفجبه شیبا آرا ینقش ول زیر یمنش میشد تیریوارد اتاق مد میسمت چپ حرکت کرد به

 ما سر بلند کرد. یقدم ها یصدا

 بله امرتون  _



 یشگیبغض هم

 
234 

 

 گفت: یلرزون یبا صدا میمر

  دیدرخواست کار داده بودم صبح باهام تماس گرفت _

 انداخت . زیم یرو یبه برگه ها ینگاه

 ؟ یروزیف میخانم مر _

 بله  _

  دیمنتظر باش _

 گرفتم با حس نشستنم سر بلند کرد. یبود جا شیگوش یکه سرش تو یگرد کردم کنار مرد عقب

نگاهش  ینیخودم بود آب دهنم رو قورت دادم نگاه ازش گرفتم سنگ یکه همرنگ چشم ها ییچشما دنید با

 شد. یاحساس م

 با حرص گفتم: رشینگاه خ دنیسربلند کردم  با د تیکالفه ترم کرد با عصبان میمر یمداوم پا یها تکون

 اومده ؟! شیپ یمشکل _

 

 باال گرفت . میتسل یزد دستاش رو به معنا ییدندون نما لبخند

 ...ینه نه چه مشکل _

 گفتم: یتخس با

 هست  یگفتم البد مشکل یا رهیخ یلیخ دمید _

 تر شد. قیعم لبخندش

  ستین ینه شما راحت باش مشکل _

 روت رو برم ! _
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 از کنارم بلندشد.  دیرو صدازد با ترد میمر یازش گرفتم منش چشم

 نگاه آرومم بدرقه اش کردم ... با

از  رفتم یکرد سر بلند کردم .چشم غره ا یم ینیکردن شدم نگاهش هنوزم روم سنگ یباز یانگشتام مشغول باز با

 وانمود کردم که یو طور ستادمیمقابل نصب شده بود ا وارید یکه رو یعکس یبلند شدم مقابل تابلو یصندل یرو

 تابلو هستم. یمشغول تماشا

 .رونیداشت از اتاق اومد ب تشیکه نشان از رضا یبا لبخند میباز شدن در به عقب برگشتم مر یداص با

 گفت: یقرار گرفت و با خوش کنارم

 قبولم کرد ایدر یوا _

 گذاشتم. ینیب یرو انگشت

 ! یکن یم هیتخل رونیب میریرو نگه دار م جانتیخوشحال شدم... فقط ه یلیآروم باش خ سیه _

 .ستادیا یمقابل منش میبرداشتم مر یبه سمت در خروج قدم

 خداحافظ دیممنون خانم خسته نباش یلیخ _

 لب به دندون گرفتم. یکالفگ با

 .میستادیا یشخص یبا صدا زدن ها میزد قدم تند کرد ییدندون نما لبخند

 خانم خانم  _

 ! چه رنگه ستیسبز معلوم ن یچشم آب یپسره  نیبازم ا ستادیا مقابلمون

 حرص گفتم: با

 د؟ییبا ما _

 گرفت. میاز مر نگاه
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 با شما کار دارم  _

 تکون دادم. یدست

 کارتون ؟ _

 به طرفم گرفت. رونیب دیکش بشیاز داخل ج یکارت

  یزنگ بزن شمیخوشحال م _

 زدم. یپوزخند

 دنیم نستایکن االن آدرس ا تیدادند برو خودت رو آپد یتموم شد اون زمان که شماره م گهیداداچ د _

 توجه بهش رو برگردوندم . یکرد ب ینگاه م متعجب

 ! یمارو چراغ نفت رهیگ یمردم رو برق م _

 انداختم. ینگاه میزد، ن یتک خنده ا میمر

 خونه ؟ یکبکت خروس م هیچ _

 رو مقابلش دهنش قرار داد . دستش

 زد گفت: یاز خنده توش موج م ییکه رگه ها ییصدا با

  یحالبا یلیخ ایدر یوا _

 گفتم: یو لحن عصب یاخم ساختگ با

 رو! شتیببند ن _

 کردم. یزده نگاه کردم، خنده ا شوک

 ها یدیترس _

 .رونیشوک اومد ب از
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  یکرد یشده قاط نیینه تو قند خونت باال وپا _

 .دمیغر تیبا عصبان رونیب دمیشدن دستم به عقب برگشتم دست از دست پسره کش دهیکش با

 ؟ یکرد یچه غلط _

به صورتش  یلیس یحرکت ناگهان هیبا  دمیقدرتمندش کرد، دست عقب کش یدستم رو حصار دست ها گهید باره

 زدم.

 سکوت سالن موج انداخت! یدستم تو یضربه  یصدا

 کرد... یکه زدم گز گز م یگذاشت دستم از ضربه ا یلیس یجا یبه سمت چپ کج شد، دست رو صورتش

 گفت: یبا ناباور میمر

 ؟یکار کرد یچ ایدر یوا _

 گفتم: یمونیلحن نه چندان پش با

 داره !  یعکس العمل یهر عمل یرو زدم تا بفهم نیا _

 .ستادیکناره پسره ا میمر

 آقا  _

 شده بود... ختهیشکاف لبش ر یاش باال نیاز ب یبه سمتم برگشت با نفرت نگاهم کرد، قطره خون صورتش

 شد. دهینگاهم به پشت سرش کش یکس یآشنا یصدا دنیبه دندون گرفتم با شن لب

 شده ؟ یرسام چ _

 که حسام! نیمن ا یبه عقب گذاشتم وا قدم

 خاک ... ایخاک تو سرت در یوا یانیآشت یانیکنه؟ آشت یکار م یجا چ نیا گهید حسام

 .دیکوب نهیبار خودش رو به س وانهیتر شد، از ترس قلبم د کیو نزد کیو نزد دیدرهم کش ابرو
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 شد... دهیبه عقب گذاشتم عقب گرد کردم تا فرار کنم که دستم به شدت کش یقدم

 دست ها شدم. نیا ریبود بازم اس دهیفا یب تالش

 ناباور گفت: میمر

 جا چه خبره ؟ نیا _

 .دیرو به حسام غر تیعصبان با

 ! یانیآشت یولش کن دستش رو آقا _

 سر بلند کنم نداشتم. نکهیلرز برگشتم  قدرت ا با

 به دستم وارد کرد . یرفشا

 ؟ یرفته بود یکدوم گور _

 وارد کرد. یشتریفشار ب دمیحرص دستم رو کش با

 زدم... ادیفر

 ول کن دستم رو  _

 رو مقابل صورتم گرفت. صورتش

 ؟ یرفته بود یگفتم کدوم گور_

 به چشم هاش شدم. رهیخ

 ! یکه تو نباش یاون گور _

 پرت شدم. نیکه به صورتم خورد به شدت رو زم ییهوی یرو رها کرد با ضربه  دستم

 حس شد! یدرد صورتم گزگز کرد و در آخر ب از

 گوشم چرخ زد. یتو میمر یها ادیفر یصورتم قرار دادم صدا یدستم رو رو دو
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  میکن یم تی؟ ما از دست شما شکا یکار کرد یچ یه _

 .در جدا کردن دستام از مقابل صورتم داشت.. یزانو زد سع کنارم

 .دمیبغض نال با

  میولم کن مر _

 ...دیچیدهنم پ یخون تو یبلند شدم مزه  نیزم یلرزون از رو یو پاها یحس یب با

 ...ستادمیا مونشینگاه پش مقابل

 رو بهش گفتم: ادیبغض و فر با

  نمینکبتت رو بب ختیر خوامیخودم رو بکنم ... نم یولم کن بزار برم زندگ یولم کن عوض _

 زدم. یچرخ

 سرم بسته  یهمه بال اورد نیبزار گورم رو گم کنم برم.. بسته ا یچ یعنیدست از سرم بردار  یفهم یم _

 انداختم و آب دهنم رو مقابل پاش پرت کردم. نییپا نگاه

وجه  ت یزدم  ب یرفتم نفس نفس م نییپا یکیاز سالن خارج شدم دوان دوان پله ها رو دوتا  یگرد کردم به تند عقب

 کرد کنار پله نشستم ... یم ینیکه روم سنگ یا رهیخ یها به نگاه

 عطر تلخش مشامم رو پر کرد. یگرفتم بو نینگاه از زم دیکنارم با ترد ینشستن کس با

 ؟! گهید گهیم یچ یمرد چشم آب نیا

 رو به سمت صورتم گرفت. انگشتش

 ورم کرده  _

 زدم... ستیچشم هاش ا یتو نکهیصورتش چشم گردوندم تا ا یجا یجا یتو

 صورت توام و _
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 کرده رم

 زد. یلبخند مهین

  یدختر چشم آب میدیضرب دستت هم چش _

 زدم . یتلخ لبخند

 دیببخش _

 گفت: یلودگ با

 لحظه از خودم در اومدم... هیاس  هیترک نجاهمیکنم باوا من فکر کردم ا یخواهش م _

 کردم. یا خنده

 گفت: تیجد با

 ؟ هیتو و حسام چ ی هیقض _

 .دمیاز ته دل کش یاز کنج لبم خشک شد، آه لبخند

 وجود نداره  ی هیقض _

 . دیسگ و گربه به جون هم افتاده بود نیوجود نداره که بال نسبتا ع ی هیقض _

 د؟یدوستش ا _

 نه پسر عموشم! _

 بودم اتون  دهیند _

 بودم دهیمنم تورو ند _

 از کنارم بلند شد . شیزنگ خوردن گوش با
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 جانم رسا  _

.... 

 جانم عشق داداش  _

.... 

 باشه  _

.... 

  یخوا ینم یزیچ گهید _

... 

 باش خداحافظ _

الن ا یعنیگاهم بود... هیکه هجوم اورد فشرده شد اگه منم برادرم کنارم بود االن تنها نبودم االن تک یاز حسادت دلم

 اش ! ونهید یکی دونهیداره م یخواهر دونهیکجاست ؟ م

 

 افکار مزاحم و یتوجه به اطرافم غرق تو یحواس و ب یرفتم. ب نییپله ها رو پا یپله بلند شدم سرخورده باق یرو از

 اومدم . رونیب یپوچم از ساختمون اصل

 حسام بود! یلیتر از س نیحسادت امروزم ضربه اش سنگ نیا

 ...دید یاطراف رو م یایو نه چشم هام دن دیشن یگوش هام م نه

از  دمشیوقت ند چیکه ه یبرادر الیخ یگذاشتم . غرق تو ابونیخ یشم جابه جا کردم ، قدم به پهنه رو از دو فیک

 قصد گذر کردم. ابونیخ

 پرت نیزم یکه به کتفم خورد با ضرب رو یشد . با ضربه ا یکیموتور  راژیو یبا صدا ییشخص آشنا ادیفر یصدا

 فرود اومد . ابونیآسفالت خ یشدم صورتم رو
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م بدن یجا یجا یچشم هام رو باز کردم درد فک و صورتم تو یجیپرت شده باشم با گ گهید یایبه دن یایاز دن انگار

 زد... یم ادیفر

 تنم نمونده بود. یتو گهید یجون یدر بلند شدن داشتم ول یرفت . سع یگوشم اکو م یتو مینگران مر یصدا

اال و همش ب شیکه زندگ یا شهیرمان کل هیشده ، شدم مثل  ینیب شیقابل پ ریو غ یجنجال یپر از اتفاق ها میزندگ

 ! رهیم نییپا

 شد جسم خسته ودردمندم رو بلند کردم. دیچیکه به بازوهام پ یکمک دوتا دست به

 که اطرافم جمع بودند چرخوندم . ییکسا نیکرد، نگاه گنگ رو ب یوحشتناک گز گز م کتفم

 شده بود قفل شد! دهیچیپ که به بازوم یمردونه ا یدست ها یرو نگاهم

 لب زد. یبا نگران دیرنگش مردمک چشم هام لغز یآب یچشم ها دنیباال گرفتم با د نگاه

 حالت خوبه ؟ _

 .دمیشد عطرش رو با تمام وجود بلع ریقلبم سراز یتو یحس ناب و مملو از آرامش هی

 نگاه گرفتم. یمرد ادیفر یصدا با

 و هم کور! یانگار هم کر شده بود ی؟ چند بار بوق زدم ول یخانم مگه شما کور _

 .دیچیگوشم پ یحسام تو یعصب یدرد چشم بستم، صدا با

 !ارمیب نییفکت رو پا ای یشیخفه م _

 گفتم: یخفه ا یصدا با

 ...دیبر دیتون یم دینداشت یریآقا شما تقص _

 برخورد کرد. میشونینفس هاش با پ یگرم

 سرت ؟ دختر زده به یگیم یچ _
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 حصار دست هاش گرفت. نیکتف سالمم رو ب شیاشک یبا چشم ها میفاصله گرفتم مر ازش

رو نداشت وزنم رو از  میتوان نگه دار میجون مر یبلند شدم جسم ب نیزم یاز رو یبه همون پسر چشم رنگ هیتک

 دوشش برداشتم.

 مشغول راه رفتن شدم . لنگان

 .ستادیمقابلم ا یبه دست پسره چشم رنگ فیکرد، ک یگنگ دنبالم م یبا نگاه حسام

 سوخت! یم شتریقلبم ب یسوخت ول یکه خورده بود م یاز درد خراش و ضربه ا صورتم

 پاره شدم رو به سمتم گرفت. فیک

 .دمیکش رونیرو ب فمیدستش ک نیاز ب یحال یب با

 ستبرش قفل شد سر باال گرفتم. ی نهیس ینگاهم رو ستادیا میدو قدم یبه سمتم برداشت تو یقدم

 یرو یرنگش غرق شدم ، دست هاش رو به سمت صورتم اورد با تعجب نگاهش کردم لبخند مهربون ینگاه آب یتو

 افتاد. یسمت چپش چاله خوشگل یگونه  یصورتش مهمون شد رو

پخش شده ام  یموها یافتاد به شونم رو رو یزدم دست هاش از کنار صورتم گذروند روسر یغنج رفت، پلک دلم

 .دیکش

 شد. نییگلوم باال و پا بکیضرب گرفت  س لبم

 .دیحسام نگاهم به سمت چپ چرخ نیخشمگ یصدا با

 گفت: یو با فک منقبض شده ا دیهاش رو به هم کوب دست

 یرهمه دلب نیرسام تو که ا یکن یم یدست به کار شده ...چه خوب دلبر ومدهیکه پسر عمو جانم ن نمیب یبه به م _

 ! یهارو نبرد یاز همون دختر خارجک یکیچرا  دل  یبلد

 دست هام مشت شد. تیشدت عصبان از

 زد. یپوزخند
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 ؟ یخور یحسام تو چرا حرص م هیچ _

 به دندون گرفت. لب

 ضرب دستش دلت رو برده ! رهیگ یخورم پسر فقط خندم م یحرص نم _

 فاصله گرفت. ازم

 ... دهیباالخره منم وقت ازدواجم رس هیآره دلم رو برده مشکل _

 .دیچرخ بیدو مرد عج نیا نیب نگاهم

 سر داد. یبلند یا خنده

 ؟ یخوا یمنو نم یگاز زده  بیرسام تو که س _

 داره ؟ تیآدم چقدر ظرف هیشد مگه  یبه هق هق لیتبد نیکه بهم نسبت داد بغض سنگ یحرف دنیشن از

 گفت: تیبا عصبان میمر

 ...یهمه اعذابش داد نیا ستیبست ن د،یخواه یدختر بدبخت م نیاز جون ا یچ _

 داشتم که امروز شاهد خورد شدنش بودم . یدر آروم کردن دل یبلند سع یصدا با

 .دمیکردن کش هیدست از گر یفرو رفتن به آغوش گرم کس با

 نکن  هیگر سیه _

 کارم شد. یدرد کتف و صورتم مانع ادامه  یدر فاصله گرفتن کردم ول یسع

 .دمیبغض نال با

 ولم کن  _

  دهید بیهمه تقال نکن دستت آس نیا _

 زدم. ادیفر تیعصبان با
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 به توجه هان به توچه _

 گفت: یکرد با لحن آروم ینوچ نوچ

 ! یباز که تو هار شد _

 رفتم. یقرچه ا دندون

  یسگ خودت _

 باشه  _

 حصار بازوش قفل شدم. نیب

 شد. یم نییمغزم باال و پا یتو صداش

 هارو حل کنم تو با بابا برگرد خونه ! زیچ یسر هی دینگاهم نکن، من با یرسام اون جور _

 .دیصورتم غلط یرو یاشک قطه

 امینم یلعنت یمن به اون خونه  _

 مردم  یخونه  یبر یخوا یم _

 خونه توام خونه مردمه  _

 توعه ! یخونه  یزنم شد یمن از وقت یخونه  _

 تعجب سر بلند کردم. با

 با خودت ؟ یگیم یدار یچ _

 .دیدرهم کش ابرو

 گمیبه تو دارم م گمیبه خودم نم _

 سر برگردوندم. میمر یصدا با
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 ؟  شیبریم یکجا دار یانیآشت یآقا یهو _

 گرد شده گفت: یچشم ها با

 سرکار ! ایدختر برو خونه اتون، از فردا هم سر وقت ب _

 .رمیبگ کردم تا ازش فاصله تقال

 با حرص گفت: 

 همه تکون نخور نیمگه نگفتم ا _

 انزجار گف با

 

 :تم

 ! یفهم یم رمیگ یحالت تهوع م شهیحالم بد م یزنیولم کن بهم دست نزن، بهم که دست م _

 داد. هولم

 باهات درست برخورد کنم  یستیآدم ن _

  یفقط تو آدم وونمیمن ح ستمینه من آدم ن _

 .دیغر تیعصبان با

  ایدر _

 قرار دادم. میشونیپ یرو رو دستم

 اسمم رو صدا نزن  _

  ایدر _

 .دمیکش ادیفر
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 صدام نزن. یصدام نزن لعنت _

 .دیکش ادیفر متقابال

 کنند ! یمردم دارند نگاهمون  م نییپا اریصدات رو ب _

 انداختم. نییاسرم رو پ یچندتا زن و مرد با شرمندگ ی رهینگاه خ دنیتعجب به اطراف چشم گردوندم از د با

 گرم و مردونه اش گرفت. یدست ها نیشد، دست سالمم رو ب کینزد

 .دمیبغض نال با

 ... زنهیدلم از ترس پرپر م یزنیبهم دست م یترسم وقت یازت م _

 گفت: یلحن شرمنده وآروم با

 .میحرف بزن دیها با زیچ یلیدر مورد خ میبرگشت یدکتر وقت میاول بر ایب _

 .دمیحرفش پر نیب

 هم هست؟ یمگه حرف _

 گفت: یتخس با

 آره هست... _

 

 ! ارهیدر م یزدم جنتلمن باز یدر رو برام باز کرد .پوزخند یا گهیحرف د چیبدون ه ستادیا نیماش کنار

 کرد... یاز درد گز گز م یحینشستم عالوه بر صورت ودستم پام هم به طرز فج نیماش یصندل یدرد رو با

 خودم جمع شدم. یبهش انداختم تو ینگاه میرو از شدت درد گاز گرفتم، پشت فرمان نشست ن لبم

 دادم . هیتک شهیانداز شد.دست به ش نیطن نیمع نیدلنش یبه سمت پخش رفت صدا دستش

 کردم. یلب زمزمه وار ترانه رو هم خون ریز
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 گفتم: یخستگ با

 ؟ مارستانیب مینر شهیم _

 گفت: یبا لحن جدحالتش  یتو رییتغ بدون

  شهینه نم _

 ام رو با دست سالمم حصار کردم. دهید بیدست آس دمیکش یپوف یکالفگ با

دندونم  ونیشد. صورتم از درد جمع و لبم م یدادم درد دستم رفته رفته وحشتناک م هیتک یرو به صندل سرم

 درحال فشرده شدن بود.

 خواب فرو رفتم. یاز حد تو شیب یدرد و خستگ نیبستم ب چشم

 رو ازهم جدا کردم. نمیسنگ یپلک ها یکردم به سخت یاز شدت درد ناله ا یکس یصدا زدن ها با

 رنگش قفل شد. یمشک یچشم ها یگردوندم نگاهم تو چشم

  یشد داریب _

 کردم. یتکون دادم، دوباره ناله ا یسر

  نهیدکتر دستت رو بب میبر نییپا ایکنه ؟ ب یدستت درد م _

چشم بستم جسم  یبا سست د،یچیسرم پ یتو یجیشدم از شدت درد ضعف کردم گ ادهیپ نیخوردم از ماش یتکون

 حسام شد. ی هیجونم تک یب

 فاصله گرفتن ازش نکردم. یبرا یکه تالش بهیعج دمیرو به مشام کش عطرش

 .میوارد اتاق دکتر شد یگفت که بدون معطل یچ رشیدونم به پذ یبخش اورژانش شد نم وارد

 سالم _

 رو جابه جا کرد. نکشیسر بلند کرد ع مرد
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 سالم _

 انداخت. یدقت نگاه با

 دختر یتو که داغون شد_

 شدم و جسم درمندم رو روش پرت کردم. مینزد یکنارش زد، با سست یبه صندل یا اشاره

 بود کرد. یسمت چپ صورتم که زخم کیرو نزد صورتش

 افتاده ؟ یچه اتفاق _

 سکوت به لبام زد. یحسام مهره  یصدا

 تصادف کرده  _

 فاصله گرفت. ازم

 داره ... یاساس یبه ضد عفون اجیفقط احت دهیند یجد بیخدارو شکر که صورتشون به جز زخم و خراش آس _

 رو جابه جا کرد. زشیم یرو یها برگه

 ؟ دهید بیدستت آس _

 دو رگه شده گفتم : یصدا با

 کنه  یدرد م یلیخ _

 دستم شد. یو موشکافانه مشغول وارس ستادیسرم ا یاومد ، باال رونیب زیپشت م از

 .دمیکه به دستم وارد کرد از شدت درد نال یفشار با

  یآ _

 جا گرفت. زشیپشت م گهیدور شد و باره د ازم

   دهید بیدستشون آس نکهیخب مثل ا _
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 بلند کرد و به حسام نگاه انداخت. سر

 ؟ دیهمسرش هست _

 تمام گفت: تیجد با

 بله  _

م هم نوشت یتیسرم تقو هیمن براشون  دیاریمن ب یبرا دیریعکس از دست خانم بگ هیتر  قیدق صیتشخ یبرا _

 ! نهییبه شدت فشارشون پا شونیا

 دست  مردونه اش قفل کرد. نیشد و دستم رو ب کیبلند شدم حسام نزد یصندل یرو از

 بخش انتظار نشستم ازم دور شد. یصندل یرو

 کردم. یکه در حال رفت وآمد بودن نگاه م یبه  مردم یجیگ با

 . رونیب دمیکش بمیرو به زور از ته ج یگوش

 زدم. ستیا میمر یشماره  یها شدم رو امیدستم جابه جا کردم ، وارد بخش پ یتو یسخت به

 رو لمس کرد . یکنار گوش یشدم و دکمه  مونیپش تیدر نها 

 بلند کردم. مردونه اش سر یورن یکفش ها دنید  با

  میاز دست عکس بنداز میبر _

 شدم کنارش قدم برداشتم چقدر قدش بلنده ... بلند

 وارد اتاق شدم... نهیبه دست به من اشار زد با طمان ستادیاتاق مورد نظر ا مقابل

* 

داشتن ترک بر یاوج بدبخت یتو دیصورتم غلت یلجوجانه رو یشدم قطره اشک رهیبغض به دست گچ گرفته شده خ با

 دستم کم بود.
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 پرده رو کنار زد. یتخت بخش اورژانس نشستم پرستار یرو

 زمیبخواب عز _

 تخت دراز کش شدم. یرو

 رو به دست راستم وصل کرد و رفت. سرم

 شدن تخت نگاهم به نگاه حسام گره خورد. نییباال و پا با

 حالت خوبه ؟ _

 .دمیکش یآه

 ! یچ یعنیحال خوب  دونمیهست که نم یچند وقت _

 گفتم: یلختش زد، با لحن ملتسم یبه موها یچنگ

 برات کار نکنم  گهیمن د شهیم _

 بهش ندادم. یزدن حرف یسر بلند کرد، اجازه  یتند به

 به اون خونه برنگردم گهید شهیم _

 .دیدرهم کش ابرو

  یتو زن من _

 گفتم:  تیعصبان با

 گفته من زن توام یک _

 ! یکه رخ داده تو االن زن من ییبگه بنا به اتفاق ها یکس ستیقرار ن _

 .دمیبغض نال با

  یاون اتفاقات رو  از ذهنت پاک کن شهیم یانیآشت یآقا _
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 ستمیا یکه کردم م یغلط یمن پا شهینه نم _

 درد صداش زدم. با

 حسام _

  ستیتو االن حالت خوب ن ایبخواب در _

 یسدست ک ریمن  دوست ندارم اس یگاهم باشه ول هیکه تک ستین یندارم برم درسته کس ییدرسته من جا نیبب _

 و نه من ! یگردن من دار ینیمستقل خودم رو داشتم تو نه د یباشم دوست دارم زندگ

 ؟ هیحرف ها چ نیمنظورت از ا _

  یرو بهم بزن غهیکه اون ص خواهم یکنم ازت م یاما ازت خواهش م دمیتو کارم رو ادامه م یخونه  یمن تو نیبب _

 تخت بلند شد. یضرب از رو با

 تونم ! ینم _

 گفتم : هول

 . میخودمون برس یپس بزار هر دو به زندگ یدار ینه من تورو دوست دارم و نه تو به من حس نیبب _

 گفت: یمونیبا لحن پش ریبه ز سر

  ختمیتورو بهم ر یمن زندگ _

 تلخ  یمن تجربه  یاون اتفاق شد برا _

 به صورتش داد. ینیچ

 ؟! یو سرد الیخ یچقدر ب _

 میزندگ یکه افتاده باق یخوام بخاطر اتفاق یفقط نم ستمین الیخ یب _
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 قامت بلندش شدم. ی رهیتعجب خ با

 رو کنار زد و از نگاهم گم شد. پرده

 ...ستمی! به درک که دختر ن یستیدختر ن گهیتو د ایدر یشد غنج رفت ، ول یتموم م غهیکه ص نیدلم از ا ته

 .ستادیصورتش کرد و کنارم ا یچاشن یخسته ام رو باز کردم، لبخند یچشم ها یورود پرستار با

 خم کرد و با دقت سرم رو از دست در اورد. کمر

 از تخت جدا کردم، نگاهم رو به پرستار دوختم. یخشک شده ام رو به سخت کمر

 دستتون درد نکنه  _

 رو کنار زد و ازم فاصله گرفت.زد پرده  یچشمک

 من بدون دست چه کنم! یاومدم وا نییاز تخت پا یسخت به

لب  ریمشامم سر بلند کرد خم شد و کفش هام رو مقابل پاهام قرار داد. با لحن شرمسار ز یعطرش تو دنیچیپ با

 زمزمه کردم.

  یمرس _

 دستم قفل شد. نیب گهیدستش باره د ستادیزد و کنارم ا یچرخ

 تمکیدستم رو به سمت ن میشد  مارستانیب یوارد محوطه  میرو دست در دست هم گذشت مارستانیب لیطو لنسا

 کنارش نشستم... کمتیشدم رو ن دهیپشت سرش کش یجی. با گدیگوشه محوطه کش

 گفتم: یداد با لحن کالفه ا یبار پاش رو تکون م کالفه

  یتکون ند شهیم _

 .دیبه سمتم چرخ دیاز تکون دادن پاش کش دست

 دارم ! شنهادیپ هیمن برات  _
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 اش شدم. رهیخ متعجب

 ؟ یشنهادیچه پ _

 باال انداخت. ییابرو

  میبه نقشه کش ماهر دار ازیشرکت ن یما تو _

 گفتم: یالیخ یب با

 خب  _

 به دندون گرفت. لب

 ... شهیپرداخت م انهیو حقوق هم ماه یخونه بکش یتو تو ارمیشرکت رو ب یمن نقشه ها _

 ! ستمیماهر ن ینقشه کش یمن تو _

 رنگش ... یمشک یچشم ها ین ین ینگاهش قفل شد، غرق شدم تو یتو نگاهم

 ها بود نیاز بهتر یکی یکرد لیکه تکم یکاره ا مهین یاون نقشه  دمیمن کارت رو د _

 زدم. یپوزخند

 که بابتش کتک و ... یگیرو م یهمون _

 .دیحرفم پر نیب

 آره همون  _

 .دمیبه صورتم کش یمعدم قل خورد و باال اومد دست یتو یزیچ شیآور ادی از

 حقوقش چقدره ؟ _

 به گردنش داد. یتاب
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 قیهرچقدر نقشه دق یعنیمرتبطه  یدیکه انجام م یبه کار دنتیو حقوق نقشه کش ونیلیخونم دو م یحقوق کارتو _

 . شترهیتر باشه به همون درجه هم حقوقت ب زیتر و تم

 ! یخوب ادشنهیپ _

 ؟ یکن یقبول م _

 بهت  گمیم _

 بلند شدم. مکتین یاز رو یخستگ با

  میبر شهیم _

 .هم افتاد یدادم و پلک هام رو هیتک یشدم سرم رو به صندل نیبلند شد .صوار ماش مکتین یاز رو یحرف چیه بدون

 

 حسام

. 

. 

رو شکوند  نیسکوت سنگ نیماش یتو یاب یشدم دست به سمت پخش بردم صدا رهیجسم غرق در خوابش خ به

 صدا رو کم کردم تا با آرامش بخوابه. یکم

 .دیچیگوشم پ ینگران رسام تو یسرعت رو کم کردم، صفحه رو لمس کردم صدا میزنگ گوش با

 الو  _

 ؟یسالم رسام خوب _

 ؟یشد به اون دختره چشم آب یخوبم پسر جون به لب شدم چ _

 به فرمون زدم. یبار مشت کالفه
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 دستش ترک برداشته خوب چه خبرا یچیه _

  یچیه _

 .دیپدر بزرگ که مخاطبش من بودم به گوش رس یصدا

 خونتون شام! ایکن که دارم م فیپسر حسام شام رو رد _

 مهمون لب هام کرد. یمهربون مامان بزرگ لبخند یصدا

 درست کنه ... ییدست تنها چه غذا چارهیمرد حسام ب یه _

 کنه  فیرد یچ هی دیبا شهینم میمن حال _

 به رسام گفتم: یخوش با

 شام با من  دیایب یهمگ _

 درو باز کرد. یزدم و مشت یبوق ستادمیکوچه گذشتم، مقابل در ا چیداشبورد پرت کردم از پ یرو رو یگوش

 بسته اش شدم. یچشم ها ی رهیرو خاموش کردم خ نیماش

 بهش دادم. یتکون دیترد با

 میدیشو رس داریب ایدر _

 انگار نه انگار... یصداش کردم ول یمسکن ها اثر کرده بود چند بار انگار

 شدم  در سمتش رو باز کردم . دستم رو از گردن و  گردن وکمرش گذروندم. ادهیپ نیماش از

 حس کنارش افتاد. یدستام نشست،  دست ها ب یرو یدر خوابش مثل پر کاه جسم

 شد. یام حس م نهیس یداغش رو یم تند کردم نفس هارو بستم به سمت عمارت قد  نیپا در ماش با

عطم  یوب دمیکش نییرو پا رهیدستگ ستادم،یپله ها رو باال رفتم مقابل اتاقم ا یوارد خونه شدم دونه دونه  یسست به

 تخت گذاشتم. یتخت رو دور زدم و جسمش رو رو دیچیمشامم پ یتو
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 .دمیکنار تخت برداشتم و روش کش خودش جمع شد پتو رو از یوارتو نیخورد و جن یتکون 

بلوند رنگ شده اش رو  یصورتش پخش بود دست جلو بردم و موها یاز موهاش رو یرو تخت نشستم تره ا کنارش

 کنار زدم...

 

 اومدن از نییو همون طور که مشغول پا دمیکش رونیب بمیرو از ته ج یگوش رونیازش گرفتم ، از اتاق اومدم ب نگاه

 رو گرفتم. یشگیرستوران هم یپله ها بودم شماره 

 سالم _

 .دیچیگوشم پ یمحبت تو یبشاش آقا یصدا

  دییسال بفرما _

 ! یانیآشت یمحبت منم آقا یآقا دیخوب هست _

  یعه سالم حسام جان خوب _

 ممنون خوبم  _

 پدر جان خوبن  _

 خواستم غذا سفارش بدم یسالم دارند خدمتتون ، قرض از زنگ زدن م _

 بله بفرما _

 خواهم یمخلفات م یبا پلو و ساالد و همه  یزعفران ی دهیکباب کوب خیدوازده س _

 آماده کنند  گمیخب سفارشتون رو م _

  فتهیاز دهن م شهیسرد م دیاریچون االن ب دیمحبت هر موقع زنگ زدم بهتون غذارو بفرست یمنتها آقا _

 باشه پسرم  _
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 ؟ گهیئن دپس مطم _

 تخت  التیآره پسر خ _

 دستتون درد نکنه خداحافظ _

 خداحافظ _

 نشستم. ونیزیمقابل تلو یکاناپه  یرو زهیبه خونه انداختم خدارو شکر تم یاز غذا نگاه کل نمیا خوب

 رو روشن کردم. یگوش نترنتیپا انداختم ا یرو پا

 اسم مهسا نیتلگرام وارد برنامه شدم با د یتو یامیدور شدم، با اومدن پ یمجاز یایشدم  چه وقته از دن نستایا وارد

 چت رو لمس کردم. یصفحه  دیبا ترد

 زدم . میشونیبه پ یگذشته ضربه ا یادآوریلب با خودم تکرار کردم با  ریرو بارها بارها ز امیپ متن

 ه بود !عاشقم شد ییدوران دانشجو یکه تو یهمون دختر یدختر چشم مشک مهساهمون

 چشمامه... یهنوز جلو دیمن رو با ماهرو د یوقت شیاشک یها چشم

دوستم داره و مقابل چشم  دمیکار کردم فهم یخودم مشت شد، با قلب عاشق اون دختر چ یرحم یهام از ب دست

 دعوتش کردم. یبه مراسم عروس یعاشقمه و عمد دمیهاش با ماهرو رژه رفتم من فهم

 ! یوجود داره ونه بچه ا ییگذره تاوران دل شکستش رو بد دادم نه ماهرو یداره م میزندگ یسال از اون روزا ده

همه  نیرنگش ا یشیم یچرا چشمها یرو بارها و بارها با دقت نگاه کردم جذاب تر از قبل شده ول لشیپروفا عکس

 .  نهیغمگ

 اومده دوباره سراغ من... یچ یداند برا یخدا م دمیاز ته دل کش یآه

 کردم. پیتا دیترد با

 سالم  _

 خورد . نیس یقیاز دقا بعد
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 یانیآشت یسالم آقا _

 چت چشم دوختم. یبه صفحه  منتظر

 با دقت زمزمه کردم. یامیاومدن پ با

کارتشون رو عوض  میس نکهیمثل ا یقصد مزاحمت ندارم منتهامن با ماهرو جان کار داشتم ول یانیآشت یآقا _

 خاموش ... رمیگ یتماس م یکردند هر چ

 نشد. داشیپ گهیبعد از ازدواج ما دو تا رفت و د یبود ول یمیبا ماهرو صم بیموقع ها عج اون

 کردم. پیتا یمقدمه ا چیه بدون

 ماهرو فوت کرده ! _

 دستم به لرز در اومد. یتو یگوش نکهیها ساعت تا ا قهیها شد و دق قهیبه دق لیها تبد هیثان

 رو لمس کردم. یگوش یتکون دادم و صفحه  یسر

 الو _

 .دیچیبغض آلود و گرفته اش تو گوشم پ یصدا

 سالم _

 .دمیکش ینفس

  یخانم دهقان دیخوب هست_

 .دیاش رو باال کش ینیرب آب ب باض

 خوب بودم ! شیتا چند ساعت پ _

 کرد. نییقلبم رو باال و پا تمیگرفته اش ر یکردم، صدا سکوت

 حامله بود... دمشیکه د شیکه ماهرو مرده باشه آخه چطور ممکنه چند ماه پ شهیمن باورم نم _
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 شد. نییگلوم باال و پا بکیس شیادآوری با

  ستیماهرو ن گهیخودمم هنوز باورم نشده که د _

 ناراحت شدم! یلیخ گمیم تیتسل _

 .دمیمقدمه پرس یب

رو  دارتونیلطف د گهید دیگرفت یکه انتقال شیده سال پ د؟یداد لیتا کجا ادامه تحص یچه خبرا خانم دهقان_

 مینداشت

 کرد. یم یباز ونهیقلبم د بیو چه عج دیکش یقیعم نفس

 مشغول به کارم  یشرکت هی یفوق رو گرفتم و االن تو _

  دیموفق باش _

 ممنون  _

 ادامه داد. یکرد و بعد از لحظات یسکوت

 چند دفن شده اند؟ یقطعه  یتونم بپرسم  ماهرو جان تو یفقط م شم،یمزاحمتون نم گهیخوب د _

 سر قلب من اورده . ییساده چه بال یمکالمه  هیمن  یجا دادم خدا بمیرو ته ج یگوش

استقبال از خونه  یرو لمس کردم برا فونیآ یبه موهام زدم دکمه  یمضطرب چنگ دمیمبل پر یاز رو فونیآ یصدا با

 .رونیزدم ب

 از همه به سمت عمارت در حال اومدن بودند...و رسام جلوتر  رسا

 مردونه با هام دست  دادو نگاه دلخورش رو ازم گرفت. رسام

 خرابه ! بیروزام عج نیداداش از دست من ناراحت نباش حال ا _

 به کتفم زد. یبلند کرد، ضربه ا سر
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 بگذرد داداش زین نیا _

 .دمیکش رونیدست رسا ب نیشدن مادر بزرگ و پدر بزرگ دستم رو از ب کیبا نزد 

 آغوش پدر بزرگ فرو رفتم. یبه لب تو لبخند

  یسالم بابا بزرگ خوش اومد _

مادر بزرگ زدم از مامان و بابا و عمو زن عمو بهنوش هم استقبال  ی دهیچروک یدست ها یرو یشدم و بوسه ا خم

 وارد خونه شدند. یکردم همگ

 سرش زدم. یرو یبوسه ا دمشیکمرش کردم و به طرف خودم کش ی رو برگردوند  دستم رو حلقه دنمیبا د هیهان

 من قهر نباشه  ی کهیکوچ یآج _

 تکون داد. یسر

 از دست تو حسام  _

 کن یخونم خانوم یامروز تو ایخواهرش داداشت امروز دست تنهاست ب یحسام به فدا _

 نازک کرد. یپشت چشم 

 کنه ! یخانوم ربراتیبرو زن بگ _

 . مدیدرهم کش ابرو

  یپرو نشو هان _

 کرد و وارد خونه شد. یکج دهن

 صورتم کردم. یچاشن یمبل جا گرفتم، لبخند یبابا رو کنار

  یهمگ دیخوش اومد _

 کرد و گفت: یبه خونه انداخت نوچ نوچ یبزرگ نگاه مادر
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  شهیعشق م یزن سوت و کور و ب یب یالحق که خونه  _

 ادا

 

 داد. مه

 خونه  یشده تو دهیانگار گرد مرگ پاش _

 چشم دوخت. بهم

  رهیگ یدلت نم ییجا تنها نیحسام پسر ا _

 انداختم. نییپا سر

 خونه هم زن داشت و هم عشق ! نیا شیمادرجون تا دوماه پ_

 .ستادمیجام ا یمامان تو یمبل بلند شدم با صدا یمجلس باعث آزارم بود از رو نیسنگ سکوت

 کجا پسرم؟ _

  ارمیب یزیچ یقهوه ا ییچا یبرم شربت _

 . دیچرخ هیسمت هان به

  اریب یچ هیدخترم پاشو  هیهان _

 به منکرد. رو

  ارنیبا رسا م هیپسر االن هان نیبش _

 کرد. ینوچ نوچ رسا

  یزار یم هیزن عمو چرا از من ما _

 به مبل لم داده بود چشم دوختم ، زن عمو لب به دندون گرفت و گفت: یکه با تاپ بند ییدرهم به رسا یابرو ها با
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 رسا درست صحبت کن  _

 به مامان کردم. رو

 ها خبر دارم لیوسا  یمنه و من از جاها یباالخره خونه  میدیکارو انجام م میریم هیمامان جان من وهان_

 ینشسته تو تیش رو از سرش کند با عصبانشال میمبل بلند شد به همراه هم وارد آشپزخونه شد یاز رو هیهان

 کالمش گفت:

 نچسب فکر کرده از کجا اومده  یدختره  ششیا _

 قرار دادم. ینیب یکردم انگشت اشاره ام رو رو یا خنده

 شنوه زشته  یآروم م ششیه _

 هاش رو لوچ کرد. چشم

 ! افشهیزشت ق _

 ساز رو پر از آب کرد و دستگاه رو روشن کرد. یچا

 نشست. یصندل یرو مقابلم

 کجاست حسام؟ ایدر _

 زدم. زیبه م یا ضربه

  یاریدر ن یباز یبهت هند گمیم _

 رفت. یغره ا چشم

 یم رد ابونیداشت از خ یاومد جلو شرکت وقت شیپ یبحث نمونیشرکت ما بود ب یتو یامروز صبح به طور اتفاق _

 تصادف کرد... یموتور هیشد با 

 کرد. جادیا یبد یپرت شد و صدا نیرو زم یبلند شد صندل یصندل یبا ضرب از رو 
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 من ! یخدا نیه _

 دنیهمه فهم هیآروم باش هان _

 ام شد. رهیخ یاشک یچشم ها با

 شده بهش ؟ یچ _

  یکن ینشده چرا بغض م یچیه _

 .دیحرفم پر نیب

 بگو حسام  _

 دستش ترک برداشته و گچ گرفتن  _

 االن کجاست ؟ _

  دهیاتاق من خواب یباال تو _

 رو دور زد مچش رو با دستم قفل کردم. زیسرعت م به

 ول کن دستم رو حسام _

  یکن یم دارشیب یریاستراحت کنه وقت شام م یکنه بزار کم یدستش درد م دهیتازه خواب یریکجا م _

 .دیکش رونیدستم ب نیرو از ب دستش

 حسام ارمیطاقت نم _

 اریطاقت ب _

 

 اپن برداشتم. یرو از رو یبلند شدم، گوش یصندل  یاز رو یبا سخت رونیپزخونه رفت ببه دست از آش ینیس

 .دیچیگوشم پ یمحبت تو یآقایصدا یدر پ یشماره رو گرفتم بعد از چند بوق پ نیآخر
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 دییسالم بفرما _

  یانیمحبت منم آشت یسالم آقا _

 پسرم یخوب _

 دیخواستم سفارشات مارو بفرست یممنون م _

  ارهیب کیپ گمیچشم االن م_

 مخلفات هم همراهش باشه  یمحبت ساالد و همه  ینره آقا ادتی _

 چشم پسرم  _

 بال  یچشمتون ب _

 خدانگهدار  _

 خداحافظ _

 مبل نشستم. یمقابل بابابزرگ رو رونیبه بدنم دادم  و از آشپزخونه زدم ب یو قوس کش

 کرده و گفت: یبزرگ خنده ا بابا

 یبه شام سر بزن ای یام درست کنش یپسر رفت _

 زدم. یلبخند

 من و شام درست کردن! _

 زد. یچشمک

  یریرو به دست بگ یچم و خم زندگ یشیمجبور م یمجرد و تنها که باش _

 و رو به من گفت: دیحرف بابا بزرگ پر ونیبزرگ م مامان

 ؟یدار یمیچه تصم تیزندگ یحسام جان مامان برا _



 یشگیبغض هم

 
266 

 

 باال انداختم. ییابرو

 منظورتون رو متوجه نشدم _

  یکه قصد ازدواج ندار نیمنظورم ا _

 .دمیکش شمیبه ته ر یدست یبا کالفگ 

 حرف ها نیا یواسه  ستیمامان بزرگ زود ن _

 گفت: یلحن خشک با

 کوتاهه ایدن نیکه دستش از ا یکن یکس ریخودت رو اس دیچرا با ییو خوش برو رو یهم هست پسرم تو جوون رید _

 .دمیته دل کشاز  یآه

 مامان بزرگ  میکن یبعدا در موردش صحبت م _

 رو لمس کردم... فونیآ یرستوران  دکمه  کیپ ریتصو دنیمبل بلند شدم با د یاز رو فونیزنگ آ یصدا با

 .رونیبرداشتم و از عمارت زدم ب یجا کفش یپولم رو از رو فیک

 گرفتم.  کیغذا رو از دست پ یحاو یها لکسیرو باز کردم و نا اطیگذشتم  در ح اطیدوان از ح دوان

 درند دشت گذشتم. اطیاز حساب پول با آرامش از اون ح بعد

 گفتم : یبلند یخونه شدم با صدا وارد

 کمک  یایم یجان آبج هیهان _

 بدون زن چه قدر دردسر داره... یخونه  یآشپزخونه شدم پوف وارد

 ! دیرفت که نبا ییمهسا ذهنم به سمت فکرا یناگهان امیپ یادآوریبا  

آغوش گرفتم و بوسه  یشد، سرش رو تو کینمناک بهم نزد یو مامان وارد آشپزخونه شدم مامان با چشم ها هیهان

 سرش زدم. یاز رو یا
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 مامانم بشم چرا ناراحته؟ یفدا _

 .دیبغض نال با

 نابود شد تیبرات پسرم که زندگ رمیبم _

 .دمیدرهم کش ابرو

 حرف ها نزن  نیعه مامان از ا _

 گفت : یدورگه ا یصدا با

  رهیگ یم شیدلم آت نمتیب یتنها م یجور نیا یآخه حسام جان وقت _

 سرش زدم. یرو یبوسه ا گهید باره

 خوام یسازم فقط فرصت م یم یخودم زندگ یمامان جان نگران من نباش من دوباره برا _

 فاصله گرفت. ازم

  یاریتا براشون نوه ب رهیهرچه زودتر زن بگ دیبابا بزرگ گفت که حسام با رونیب یتو که رفت _

 کردم. یا خنده

 شهیم لیتشک یک گمینم یقطع گهینوه رو د رمیگ یچند ماه از رفتن ماهرو بگذره بعد اگه شد زن م هیبزار حاال  _

 ام زد. نهیبه س یمشت

 نکن  ییحسام پرو یه _

 چشمم گذاشتم. یرو دست

 به رو چشم هام  _

 کردم. یمکث

 کمک تون کنم _
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 نگران گفت: یبا چشم ها هیهان

 مینه تو برو منو مامان هست _

 .رونیتکون دادم و از خدا خواسته از آشپزخونه زدم ب یسر

 

 ایدر

. 

. 

به اطراف چشم دوختم با  رونیو ح جیاز هم جدا شد. گ یبه سخت  نمیپلک ها سنگ یدست یحس نوازش ها با

 اتفاق ها افتاده و دست گچ گرفته شدم به شخص مقابلم چشم دوختم. یادآوری

 شدم. کیدست گچ گرفتم رو با دست سالمم حصار کردم، بهش نزد هیهان دنید با

 !هیهان _

 شب هم قابل مشاهده بود... یکیتار یتو دیصورتش غلط یکه رو یاشک قطره

  هیجان هان _

 گونه اش زدم. یرو یا بوسه

 ببخش بخاطر رفتارم پشت تلفن _

 .دیبه گچ دستم کش یدست دیکش یآه

 آخه  یتو چقدر خوب ایدر _

 ...شییایدر یدوختم به چشم ها چشم

  یتو باز صبور وآروم شهیکه بهشت م یهمه ظلم نیبا ا _



 یشگیبغض هم

 
269 

 

 زدم. یخند شین

 .شهیصبر هام تموم م نیا یروز هی _

 .دیرسدستم صورتم جمع شد، نگران پ یتو یحس درد با

 ا؟یشد در یچ _

 سالمم رو مقابلش تکون دادم. دست

 خوبم یچیه _

 تخت قرار داد. یغذا رو مقابل رو ینیشد و س خم

 تتیوضع نیبا ا یبرات غذا اوردم تا ضعف نکن _

 که چقدر گرسنه بودم یوا _

 زد. یچشمک

 برات اوردم یچ نیبزار چراغ هارو روشن کنم بب _

 !هیمست کننده اش هم معلومه چ یبو نیاز هم _

 کرد. یا خنده

 شکمو یا _

رو  یاخم واریشده ماهرو و حسم به د زیآو یعکس ها دیکل اتاق چرخ یتو گهیروشن شدن اتاق نگاهم باره د با

 صورتم کرد. یچاشن

 به تو خبر داد؟ یک _

 اتاق زد. یتو یدور

 افتاده برات  یداد چه اتفاق حیکه توض دمیاز حسام تورو پرس نجا،یا میاومد یشام همگ یبرا _
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 دهنم جا کردم با دهن پر گفتم: یاز کباب رو تو یا تکه

 طور  نیکه ا _

 صورتش رو جمع کرد. هیهان

 ببند دهنت رو دل و روده ام باال اومد. ایدر یییا _

 دهنم قرار داد. یاز برنج رو تو یقاشق ینازک کردم به سخت یچشم پشت

 ؟یخودت خورد _

 گفت: یهمون حالت قبل با

 آره خوردم  _

 :به تاج تخت گفتم هیدادم تک یرو تکون نمیغذارو شروع به خوردن کردم، با تموم شدن غذا جسم سنگ یولع باق با

 !دیآخ چه چسب _

 کردم. ینوپ نوچ هیهان

  یفرار کرد یبرات از قحط رمیبم _

 که زد گفتم: یتوجه به حرف یب

 یهان _

 تکون داد. یسر

 مهو _

 حرکت به سمتش پرت کردم. کیتخت رزو با  یبالشت رو 

 نگاهم کرد. یاثابت بالشت به سرش حرص با

  یکن یبا وضع دستت چه کارا که نم یشیتو آدم نم ایدر _
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 رفتم. یغره ا چشم

  یتو گوش یبا تواما سرت رو کرد _

 ، منتظر چشم دوخت. دیدرهم کش ابرو

 بنال _

  تیترب یب _

 گفت: یکالفگ با

 ادیباال م شیریس یدختره  نیاالن ا ایکارت رو بگو در _

 نگاهش کردم. متعجب

 ه؟یک گهید شیریس یدختره  _

  یبگ یخواست یم یچ نمیدختر عموم بگو بب _

 شگاه؟یآرا میباهم بر یایفردا م یهان گمایم _

 گذاشت. نیزم یرو رو یگوش

 وضع دستت نیبا ا یچ یبرا شگاهیآرا _

 مگه دستم چشه؟ _

 ابروعه  ستیچش ن _

 بدم... رییرنگ موهام رو تغ  خوامیم میگرفته تواما فردا بر تیشوخ _

  یرنگش کن فهیح ادیبهت م یلیبلوند خ ایدر یوا _

 .دمیبه موهام کش یدست

 رنگ نیخسته شدم از ا _
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  یبزار یدوست دار یحاال چه رنگ یخود دان _

 گفتم: یالیخ یب با

  یپر کالغ یمشک _

 .دیورچ لب

  امیباش م _

 ساعت چند؟ _

 ایتوام ب یخوایم نییبهت االنم برم پا گمیم _

 رو مقابلش تکون دادم. دستم

  امینه نه من نم _

 باشه  _

 ارهکبیدلم به  یبا رفتنش غم عالم تو رونیبه دست از اتاق رفت ب ینیگونم زد س یرو یتر شد و بوسه ا کینزد

 هجوم اورد.

 برداشتم. یکار رفتم و برگه با خودکار زیم کیتخت بلند شدم نزد یرو از

 مشغول نوشتن شدم. یدادم و به سخت یبه صندل هیتک

 ...!خوبم

 ...؛دیکن باور

 ام... ختهیهارا ر اشک

 هارا خورده ام... غصه

 هارا شمرده ام... نبودن
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 گذرد... یروز ها هم م نیا

 ام... یخال

 ، نفرت  یاز خشم، دلتنگ یخال

 عشق...! یحت و

 از احساس... میخال

 

 اطیبه ح رهیپنجره رو کنار زدم و خ یبلند شدم. پرده  زیدخترونه از پشت م یها غیخنده و ج یصدا دنیشن با

 ...بهیدختر و پسر غر هیو  هیچشم دوختم به حسام و هان یپشت

 کس و تنهام... یرو صورتم سرخورد، چقدر من ب یزد قطره اشک یهمشون موج م یلب ها یرو خنده

و نت ر دم،یکش رونیباشت ب ریرو از ز یتخت پرت کردم. گوش یغم بار از پنجره فاصله گرفتم خودم رو رو یدل با

 هجوم اورد. نستاگراممیها بود که به تلگرام و ا امیها و پ رکتیروشن کردم موج دا

 یدیسف اهیعکس س پشتش رو دو ساعت قبل قرار داده بود  نیشدم آخر یرعلیام جیها وارد پ رکتیتوجه به دا یب

 لب زمزمه کردم . ریبه لب .متن کپشن رو با بغض ز گاریو س واریبه د هیاز خودش تک

 صبرم تمام شد اما دردم هنوز ادامه دارد ...! ستین کسانی  یکه داد یبا درد یکه داد یصبر ایخدا

 زیر زیغرورت ر یرده پا ریکه قلب عاشق من رو ز ییتو یزنیچرا حرف از غم و عشق م گهیتو د یعل ریام یرعلیام 

 . یداد حیترج گهینفر د هیکه من رو به  یی، تو یکرد

 کشم! یو من به عشق بودنت نفس م یستیسال هاست که کنارم ن یرعلیام

 نداره ... انیکه پا یرو با قلب من شروع کرد یبد باز یعل ریام

 چه کردم من . یزدم وا میشونیبه پ یضربه ا یناتوان کردم با کیخورد و ناخواسته پستش رو ال دستم

 کردن پستش خودم رو نابودت کردم... کیفالوش نکردم االن اه با ال یکه حت یمن
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 داد. یدوازده رو نشون م یها کیاومد، ساعت نزد یدستم شروع شده بود انگار که استخون هام کش م درد

رو  امیلرزون پ یزد،با دست ها یباالتر از همه چشمک م یعل ریشدم اسم ام رکتیوارد دا دیبا ترد یامیاومدن  پ با

 باز کردم...

  یخوب ایسالم در _

 شدم. پیرفت و مشغول تا یگوش بردیک یرو دستم

  یتو خوب یسالم مرس_

 خوب هه _

 کردم. پیقرار تا یب یدل با

 شده؟ یچ _

  نمتیبب شهیاگه م ایدر _

 کردم. پیتا تلخ

  مینیهم رو نب گهیبود که د نیا انگریمالقاتمون ب نیآخر _

 گذشته کارت دارم  الیخ یب ایدر _

 بازهم لعنت به دل عاشق... و

 ؟کجا؟ چه وقت؟ یک _

 فرستاد. یا کرخندهیاست

 دیمختصر و مف _

 فرستادم. یچشمک یموجیا

 کافه کوچه باش  شیفردا ساعت ش سندهیخب خانم نو_
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 .دیبه دستم رس دشیجد امیبعد پ یا لحظه

 دنبالت؟ امیب یخواه یم _

  امینه خودم م _

 باشه منتظرتم  _

 خداحافظ  _

 مراقب خودت باش  _

 باشه  _

 خداحافظ _

 توجه به درد دستم بستم. یرو کنار تخت پرت کردم به سمت راست کج شدم و چشم هام رو ب یگوش

 بود و بس... یکیتار یکردم ول یفرو رفته بودم با ترس به اطراف نگاه م یبیعج یکیتار یتو

به سمت موج صدا قدم تند کردم نوربه چشمم زد  دیرس یبه گوش م  یهلهه و شاد یلرزونم رو برداشتم صدا قدم

 زدم . یدستم رو مقابل چشم گرفتم ، جلوتر رفتم دور خودم چرخ

داد با  یخودش روبه شاد یزدند قفل شد ترس جا یدست م یکه با شاد ییپوش و زن ها دیدختر سف یرو چشمم

 یهلهله و شاد یداد صدا یکیخودش رو به تار یجا ییروشنا گهیپوش رفتم باره د دیبه سمت دختر سف یخوش

 شد... ونیبه هق هق و ش لیتبد

 سر دادم. ادیزانو زدم و فر نیزم یسوزناک قرآن لرز رو مهمون قلبم کرد، رو صوت

 کجاست؟ نجایا _

 نییبرخورد کردم نگاه پا یجلو گذاشتم که با جسم یاشک بار بلند شدم قدم یچشم هارو گلو گذاشتم و با  دست

 انداختم.

 جسم درازکشش انداخته شده بود. یرو یدیدست سف کی یمرده بود پارچه  هیکه  انگار
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 راه دستم مشت شد و به عقب برگشت. انیلرزونم به سمت پارچه رفت م یدست ها نشستم

 سر دادم. ادیهام گذاشتم فر قهیشق یها بلندتر و بلندتر شده بود، با بغض دست رو ونیو ش هیگر یصدا

 .دمیحرکت کش کیمشتم گرفتم با  نیدست جلو بردم پارچه رو ب گهیباره د دیترد با

 .دمیو ضربه به سر کوب دمیکش غیبار ج وانهیام رو حبس کرد د نهیس یغرق در خون خودم نفس تو صورت

 ام خالص شد. نهیس یچشم باز کردم نفس حبس شده تو ییحس تکون ها با

 یدید یخواب م ینترس داشت _

از آب  یجرعه ا دیلرزونم گرفت با ترد یبه سمت لب ها یآب وانی، ل دمیسالمم رو به صورت عرق کرده ام کش دست

 .دمینوش

 کنه  یدستت درد م _

 شدم، چشم رو هم گذاشتم. شیمشک یدو قو ی رهیخ

 کنه  ینه درد نم _

 اورد. یام گذاشت و فشار نهیس یرو دست

 بخواب نترس  _

 زمزمه کردم. لرزون

 ؟یکن ی..کار می..جا چنیت..و ا _

 تخت بلند شد. یرو از

 کل خونه رو گرفته بود ادتیفر یصدا _

ستم خ یدر حال کوبش بود.چشم ها  نهیمهابا به س یقلبم هنوز هم ب رون،یاز اتاق رفت ب یا گهیحرف د چیه بدون

 هم افتاد... یرو
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 چرخ زد. شگریشدم آرا رهیرنگ کرده ام خ یشوق به موها با

  ادیبهت م یمشک یچقدر مو یوا _

 شد. کینزد هیزدم، هان یلبخند

 ! یدختر چه جذاب شد یخوشگل تر شد یخوشگل بود ایدر _

 باال انداختم. ییابرو

 نداره  فیهمه تعر نیکه ا یرنگ پر کالغ هی دینکن یچوب کار _

 به دست سالمم زد. یا ضربه

 احساس  یب _

 به دستم دادم. یتکون

 تو چالق کن نمیاون که چالق شده ا _

 به موهام دادم. یبلند شدم تاب یصندل یرو از

 .ستادمیا شگریآرا کنار

  شهیچقدر م _

 بستم. یسر دم اسب یقرار دادم موهام رو باال شخوانیپ یرو رو پول

 داد. یتر نشون م دهیشده ام  ابروهام رو کش دهیکش یسر انداختم موها یرو شال

 

 کرد. یپل یبهم زد و به راه افتاد، دست به سمت پخش برد و آهنگ یشدم لبخند هیهان نیماش سوار

  ایدر گمیم _
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 رخش شدم. مین ی رهیخ

 جان _

 من کرد. من

 ه؟ینظرت راجب حسام چ _

 زدم. یپوزخند

حس نفرت دوست دارم غرورش خورد بشه اون  هیکه بفهمم حسام برادر توعه ازش متنفر بودم  نیقبل از ا هیهان _

 تمام گرفت ... یرحم یمن رو با ب یتموم وجود و زندگ

 .دیحرفم پر ونیم

 ! زنهیکار هاش موج م یهمه  یتو چشم هاش تو یمونیحس پش _

 بار گفتم: دیتاک

 کنه  یرو عوض نم یزیچ یمونیپش _

  یبساز یکن  زندگ یسع ایدر _

 دست هام صورتم رو قاب گرفتم. با

 یآروم و ب یمن و مادرم زندگ یدون یبرادرت شدم هزارتا بال سرم اومده خودت همخ م یوارد خونه  یاز وقت نهیها _

ما  میخوش بود یبود ول یآن چنان مونیزندگ تیوضع گمیکار خودمون بود. نم یسرمون تو میداشت یدغدغه ا

به  دمیبر ایمادرم رفت از همه دن ی... وقت یپول یکه پدر ندارم رو داشتم و نه غم ب نینه غم ا میخوش بود ییدوتا

من عاشق بودم بد شکست  یدونیتو م یزندگ یبرا ییونه جا  تینداشتم نه خونه نه هو یچیخودم که اومدم ه

کار  یماهرو چ یل چشم هام نقش بست ولگذشته مقاب ییدوباره اتفاق ها دمیرو اون جا د یعل ریام یخوردم وقت

 خورد کرد. گهید یها یلیو خ یعل ریام شیغرور و عزت من رو پ متمو یرحم یکرد با ب

  ایدر _

 گذاشتم. ینیاشاره رو ب انگشت
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دانشگاه بودم  یها نیاز مغرور تر یکیکنه ؛ من غرور داشتم  یم ینیدلم سنگ یکه تو ییزهایبزار بگم چ سیه _

چطور به اتهام کشتنش برادرت  یدیکس.ماهرو مرد ند یآدم بدبخت و ب هی زیآدم ترحم برانگ هیاالنم رو شدم  نیبب

 ینداشتم برم...تو نبود ییسکوت کردم چون جا زمن با یمن انداخت ول ریمرگ بچه اش رو تقص یکتکم زد اون حت

کرد من من از دست اون فرار  یم تجاوز مانداخت داشت داشت به رمیتنها گ سیشرکت رئ یتو یوقت هیکنارم هان

 تمام گرفت... یرحم یمن رو با ب ینجابت و دخترونگ یبرادرت حت یکرد تا نجابتم رو از دست ندم ول

 خواننده گم شد. یحجم صدا نیام ب هیهق گر هق

 برادرت منو نابود کرده ! یزنیحرف رو م نیا دیبسازم، به چه ام یبا برادرت زندگ یگیتو به من م_

 ام رو آزاد کردم. هیآغوش گرم خواهرانش هق هق گر نیپارک کرد، ب یرو کنار نیماش

 من فدات بشم  یاله ایدر _

 چشم هام رو گرفت. ریفاصله گرفتم ، با انگشتش اشک ز ازش

 سوال ازت دارم؟ هی هیهان _

 تکون دادم. هیچ یبه معنا یسر

 ؟ یرو دوست دار یرعلیتو تو ام _

 بغض آلود گفتم: یانداختم با صدا نییرو پا سرم

چرا دروغ بگم  یداد، ول حیرو به من ترج گهید یکیدلم  که اون  یکشتم تو یرو وقت یعل ریمن عشق ام هیهان _

 یکیعاشقم باشه  یکیخورم عقده کردم که  یمن در واقع حسرت بودن کنارش رو م زنهیهنوزم دلم براش پرپر م

 گاه داشتن دارم... هیکنارم باشه حسرت تک

 یبه پات م ایاز دل بهت بده دن ینکرده ول یدونم مردونگ یکرده، م یدونم حسام نامرد یکنم م ینم اریمن اج ایدر _

  زهیر

 به موهام دادم. یتاب یکالفگ با

 پزم زود ببر منو خونه  یدارم از گرما م هیهان الشیخ یب _



 یشگیبغض هم

 
280 

 

  یخود دان _

 رو به حرکت در اورد. نیدرهم ماش ییگرفتم ، با ابرو ها هیچشم از هان یوردن گوشزنگ خ با

 رو لمس کردم. یگوش یجون صفحه  یب یبود با لبخند انینما یگوش یصفحه  یرو میمر اسم

 الو  _

 نفس زنان گفت: نفس

 ؟ یخوب ایسالم در _

 ؟ یزنی، چرا نفس نفس م زمیسالم خوبم عز _

 حوصله گفت: یب

 ادیآسانسور خراب بود تند تند از پله ها باال اومدم نفسم در نم _

 شرکت؟ یرفت _

 شروع شد! میروزه کار نیآره اول_

 کرد و ادامه داد. یمکث

 شد ؟ یحالت خوبه دستت چ _

 دستم رو گچ گرفتن  _

 گفت: ینگران با

 برات  رمیمن بم یوا یا _

 عه کشتار راه ننداز  _

 خنده اش دلم غنج رفت. یداص دنیکرد از شن یا خنده

 چطور بود؟ یخانم روزه اول کار میخوب مر _
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 کرد. سکوت

 و خوب بود... یعال یهمه چ رمیفاکتور بگ یچشم سبز و آب زیه یپسره  نیا یاومم اگه از نگاه ها _

 .دمیپرس متعجب

 سبزه؟ یکدوم پسر چشم آب _

 ادامه داد. یلحن طلب کار با

  یزد یلیکه بهش س یهمون _

 .دمیام رو باال کش ینیب

 ادیقدر نگاه کنه چشمش در ب نیآهان اون ولش کن بزارا _

 کرد. یا خنده

 

 ام؟یب تونمیم ایدر دنتید امیب خوامیاز دست تو دختر، م _

  میباهم بر ایب رونیبرم ب خوامیم یعصر _

 باش پس من ساعت پنج آماده ام  _

 باز  دمیباشه بهت اطالع م _

 سرم  ختهیمن برم هزار تا کار ر ایدر یندار یکار _

 مراقب خودت باش  زمیبرو عز _

 طور  نیتوام هم _

 خداحافظ  _

 خداحافظ _
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 انداخت . ینگاه مین هیپام قرار دادم هان یرو رو یگوش

 ؟ گهید هیک میمر _

 باال انداختم. ییابرو

 دمیدوست جد _

 روبر گردوند. یدل خور با

 دل آزار ... شهیتازه اومد به بازار کهنه م _

 کردم. یا قهقه

 شده ! تیذره بچه حسود هیبه  یمن یابج یتو یحسود خانم تو عشق من یا _

 .دیورچ لب

 جمع کن اون لب و لوچه ات رو  _

 ام شد. رهیدرهم خ یتوقف کرد، با ابرو ها نیچراغ قرمز ماش پشت

 !ادیچشم قشنگ من چشمش در ب یپس عمو  ادیدلت م یهو _

 نازک کردم. یچشم پشت

 درب و داغونت  یپسر عمو نیتوام با ا شیا _

 یم دیفروش ببرتش! البته بع عاتیضا یبد دیبا یخواهر داره اسکات هی یول ست،یرسام درب و داغون ن ییخدا _

 دونم اونم قبول کنه ...

 کردم. یا خنده

 حرف هات  نیبا ا یکن یاش  م چارهیب یلج باش یکیخدا نکنه تو با  هیمن هان یوا یا _

 زشتو  یاه اه دختره  _
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 نکن  بتیخوب بسه غ _

 تواما  _

 رو با پشت دست گرفتم. میشونیعرق پ یکالفگ با

 خسته شدم میدیاه نرس _

 رفت . یغره ا چشم

 ... گهیکار کنم د یمن چ کهیتراف ینیب یمگه نم _

ه ب یکننده ا ریا حرکت غافل گب ییهویسکوت به آهنگ پخش شده گوش سپردم ،  یبه حرکت در اومد تو نیماش

 .دیسمتم چرخ

 ؟ یکجا بر یخوا یم یعصر _

 کار دارم  رونیخوام برم ب یم _

 ؟ یچه کار _

 بهت بعدا  گمیم _

 ؟! یگیاالن نم یعنی _

 گفتم: یالیخ یب با

 نه  _

 کردم. ادیترش کرد دست به سمت پخش بردم و صداش رو ز رو

  ستیتو ن هیشب یحس چیه برام

 آرامشم ریتو درگ کنار

  هیاز تمام جهانم کاف نیهم
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 کشم یکه کنارت نفس م نیهم

  ستیتو ن هیشب یهسچ حس برام

  یمن یهر جستجو انیپا تو

 ارامشه  نیتو ع یتماشا

  یمن یارزو  نیباتریز تو

 یکن یاعذاب رها نم نیرو از ا من

  یکن یبه من نگاه نم یکنارم

 آهنگ به دست اورده بود پرپر شد.  نیکه با گوش کردن به ا یاز حس ناب نیتوقف ماش با

  میدیرس _

 شدم. ادهیپ نیلحن سردش از ماش الیخ یب

 رو با دست نگه داشتم. در

 تیخداحافظ دستت درد نکنه بابت همراه _

 از جا کنده شد. یادیبا سرعت ز نیماش دمیتمام کوب یرحم یرو با ب نیتکون داد ، در ماش یسر

 .دمیهم به در کوب یا گهیلگد د ادیز تیبه در زدم از شدت عصبان یزدم لگد یپوزخند

 دست هام مشت شد. یمشت یعصب یصدا دنیشن با

 ؟ یچته مگه سر اورد _

 یکلبه  یراست به سمت کلبه رفتم چقدر دلم برا کیشدم  اطیتوجه به غرغر کردن هاش وارد ح یباز شدن در ب با

 هام تنگ شده. ییتنها
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کل  یکیکفش از پا در اوردم ، وارد کلبه شدم تار دمیکش یباز شد. سرک یژیق یپا در کلبه رو هل دادم، در با صدا با

 جا انگار زندانه ... نیپنجره نداره ا هی گهیکلبه رو گرفته معلومه د

حرکت به  هیرو با به اطراف انداختم بالش مقابل پام  یکلبه نشست، نگاه کل یتو ییبرق رو لمس کردم و روشنا دیکل

رو کنار زدم  زیآو یپرت کردم. به سمت تک کمد گوشه اتاق رفتم با دست راست درش رو باز کردم مانتو ها یسمت

 که پرت کرده بودم نشستم. یلشتدستم برداشتم کنار با هیبا  یخم شدم ، لپ تاپ رو به سخت

عکس ها شدم چقدر  یوارد پوشه  یبدون معطل ندوز،یخدارو شکر شارژ داره روشنش کردم با باال اومدن و خوب

 بودنت تنگه مامان... یدلم برا

 لپ تاپ چشم دوختم. یمامان رو باز کردم و با بغض به صفحه  یعکس ها فولدر

 

 رو دوست دارم . میزندگ یروز ها نیبغض زدم ، چقدر ا ونیم یبه تک عکس خندونش لبخند رهیخ

و  شیمتناسب با صورتش، خال کنار لبش، پوست گندم یول یگوشت ینیبرجسته ب یرنگ و گونه  یمشک یها چشم

 ساخته بود... یچهل سالگ یدر آستانه  بایزن ز هیاز اون  یکمون یابروها

 االن یبیغر ینامردم شکست.بابا چه کلمه  یتمام توسط بابا یرحم یشد دلش با ب ریپ یمن در اوج نوجوون مادر

که از خونتم  یدلت برا من ی...آخه چقدر تو نامرد یکن یم یزندگ یشتکه دوستش دا یکس شیپ ی، خوش یخوش

 برام پر نزده ... یتنگ نشده دلت لحظه ا

.مادر پونزده ساله من رو که تازه دو ماه از  یبر یکرد یکه من و مادرم رو ول نم یزدم اگه تو مرد بود یپوزخند

 برات دوتا بچه اورده بود. کشیکوچ یکه با اون جثه  یمادر یکرد یگذشته بود رو ول نم مانشیزا

 ... انهیداره  یدونه خواهر یم زنهیقولم بال بال م یکجاست؟! دلم برا داداشم

 خندون . یشاد و لب ها یسر سبزمون چشم ها اطیباغ ح یو مادر تو رمنیتصو یبعد عکس

 قلبش رو خورد کنم. یرحم یب تیبا نها نمیمرد مثال پدر رو بب نیا میروز از زندگ هیخورم اگه  یم قسم

 یها یخوش یدور افتاده  دلم غنج رفت برا یخاطره ا یادآوریبا  شون،یپر یو موها یکیک یمن با صورت یبعد عکس

 ...میزندگ یگذشته 
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امروز  یراست دمیکنند... ابرو درهم کش زمیما و سورپرا یاز بچه ها اومده بودند خونه  ییو چندتا هیتولدم هان روز

 چندمه ؟

 ینه مادر یتولدمه  ول گهیزدم امروز ده خرداده ، ده روز د میشونیبه پ یرو از کنار لپ تاپ برداشتم ضربه ا یگوش

 .یقیکنارمه امسال و نه رف

 ریدرازکش شدم و بالش رو ز نیزم یگذاشتم دست چپم رو با دست راست حصار کردم رو یتاپ رو بستم و کنار لپ

 .کردم میسرم تنظ

 خواب فرو رفتم. یهم افتاد و تو یهام رو پلک

* 

 رو ی.گوشدمیکش یکردن گوش دایپ یبرا نیزم یچشم باز کردم چشم بسته دستم رو رو میزنگ گوش یصدا با

 توجه به اسم مخاطب صفحه رو لمس کردم. یبستم گرفتم ب مهین یمقابل چشم ها

 بله ؟ _

 بهت  زنمیدختر چه وقته زنگ م ییکجا ایدر _

 گفتم: یجیگ با

 شما؟ _

 کردم یمکث

  میمنم مر ایدر _

 ؟ گهید هیک میمر _

 بلند شدم. نیزم یاز رو یبازم گشاد شد به تند مهین یها چشم

 ؟! ییتو میمر یوا _

 کرد. یا خنده
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  یبود دهیخواب _

 اوهوم ساعت چنده ؟ _

 ساعت چهاره  _

 ... یتا تو برس نایجا من برم حموم ا نیا ایکنم تو ب یآدرس اس ام اس م هیمن برات  نیبب _

 باشه پس  _

 فعال  _

 فعال  _

به دست گچ گرفته ام چشم  یپرت کردم . با زار یرو کنار یحسام گوش یاز اسم ام اس کردن آدرس خونه  بعد

 دست چه کنم ... نیدوختم حاال من با ا

 م.گند گرفت یرو بشورم بو یبلند نیبه ا یموها یدست آخه چه جور هی با

با  ونری.حوله و لباس به دست از کلبه زدم ب چوندمیکردم دست گچ گرفتم رو باهاش پ دایاز داخل کمد پ یلکسینا

چونه اش برد چه  ریحسام قفل شد، دست ز یچشم ها یعقب گذاشتم نگاهم تو یقدم یبرخوردم با جسم سفت

 گرفته... یژست دلبرانه ا

 گشتم!من کل خونه رو دنبالت  یجا بود نیتو ا _

 گرد شده گفت: یرنگ شده ام قفل شد و با چشم ها یموها یباال انداختم، نگاهش رو ییابرو

 موهات ! _

 گفتم: یالیخ یبه موهام دادم، با ب یتاب

 ؟ یموهام چ _

 ازم گرفت. چشم

 ؟ یری، کجا م یچیه _
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 گفتم : یرو مقابل چشم هاش گرفتم، با لحن تلخ حوله

  ستیمعلوم ن _

 برداشت با جون کندن صداش زدم. یکرد بهم و قدم پشت

 حسام! _

 .ستادیوا

 ؟ رونیبرم ب شهیم _

 زد. یچرخ

 !ستیآره برو اجازه گرفتن الزم ن _

 شدم. اطیح یاش وارد حموم گوشه  رهیتوجه به نگاه خ یشاد چشم رو هم گذاشتم و ب یگرد شده و دل یچشم ها با

بسته شده به گچ دستم رو باز کردم و داخل  لکسی. نا دمیچیاشتم و دور خودم پبرد زیدوش رو بستم ، حوله رو از آو 

 .رونیاز حموم زدم ب دمیچیحوله رو دور موهام پ دمیسطل انداختم،با دست راستم لباس ها رو پوش

و  دستم هول یتو یگوش دنیبا لرز ادیم میاالن مر یرو از کنار بالشت برداشتم. وا یوارد کلبه شدم، گوش یتند به

 دستپاچه صفحه رو لمس کردم.

 بله _

 کشم درو بزنم  یمن خجالت م ایدر _

 باال انداختم. ییابرو

 آخه؟ یچه خجالت یچ یعنی _

 ادامه داد. کالفه

 تونم  یخب چه کنم نم_
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 امیاالن من م _

 یمرس _

 ها... یزدم عجب آدم میشونیبه پ یا ضربه

 .رونیسرم انداختم و از کلبه رفتم ب یند و بزرگ قواره ام رو روسرم برداشتم ، شال بل یرو از رو حوله

رو پاک کردم با  میشونیکردم پشت در نفسم گرفت خم شدم و نفس نفس زنان عرق پ یرو ط اطیدوران ح دوران

 چشم هاش قفل شد. یپشت سرم کمر راست کردم به عقب برگشتم سر بلند کردم و نگاهم تو یکس ی هیحس سا

 گره خورده وصورت درهم گفت: یابروها با

 عجله ؟ نیکجا با ا _

 کردم. یا خنده

 کردم یداشتم فرار م _

 برداشت. یشد،قدم شتریابروهاش ب ی گره

 ؟! یبا مزه ا یلیخ یدونست یم _

 زدم. یخند شین

 اوهوم _

 ستبرش گفتم: ی نهیبه س رهیخ

 کلبه منتظرم باشه تا من آماده بشم؟ یتو ادیچند لحظه دوستم ب شهیم _

 برگردوند. رو

من رو  یهم دست خودش رو نابود کرد و هم کار ها شیحواس پرت نیخدمتکار گرفتم برام کار کنه اون وقت با ا _

 لنگ ...
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 .دمیمنقبض شده غر یبا فک ستادمیزدم مقابلش ا دورش

 خدمتکارت نبودم ! یردک یرو م یاضاف یغلط ها نیکه خدمتکار آره اون وقت که ا _

 زد. یپوزخند

 و من صاحب کار  یکه شده و تو االن خدمتکار شهیامروز تموم م غهیگفتم ص روزیباشه د ادتیاگه  _

 کردم. یاخم

 رفته بود ادتیبود منتها تو  نیاز اولش هم هم _

 اهیره سدخت دنیبا د دمیکش رونیبه ب یباز شد، سرک یکیت یو در با صدا دمیدر رو کش ی لهیتیکنارش گذشتم ف از

 زدم. یدرخت سوت ریپوش ز

 .دیرس میکیقدم تند کرد و به نزد دیتکون دادم که با ترد یسمتم برگشت دست به

 .دیتوپ تیعصبان با

 پام علف سبز شد.. ریز ستادمیدرخت وا ریتو پس دو ساعته ز ییکجا _

 تو تا من آماده بشم  ایخوبه باوا توام ب _

  ایمنتظرم زود ب نجاینه نه من ا _

 به صورتش زد. یدست گچ گرفتم قفل شد، ضربه ا یرو نگاهش

 چه قدر هم گچ گرفتن  نیخدا منو مرگ بده بب یوا_

 کشتار راه ننداز تورو خدا  _

 کرد. یپوف

  گهید ایب _

  امینم _
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 کمکم کن  ایتونم لباس بپوشم ب ینم ییاه ناز نکن تنها _

 نازک کرد. یچشم پشت

  ایب یگیپس بگو بخاطر اون م _

 در فاصله گرفتم و از مقابل نگاه مبهوت حسام گذشتم. از

 ها  یاومد _

 دیشا یاورد یاز دلم گذشت اگه اون بالرو سرم نم یزیو به قامت بلند حسام چشم دوختم و چ ستادمیباغچه ا کنار

 االن عاشقت بودم!

 ... یکن یکه م یچه فکر نیت ابه سرم زدم ، خاک تو سر یتکون دادم وضربه ا یسر

 دادو به سمتم اومد. یلب سالم ریانداخت ز نییحسام سرش رو پا دنیشد با د اطیوارد ح میمر

 به کتفم زد. یا ضربه

  اطهیح یتو یانیآشت یآقا یچرا نگفت _

 گفتم: یالیخ یب با

 نبود بگم یمهم زیچ _

 اس ام اس رو باز کردم. یبه صفحه انداختم پوشه  ینگاه یاز تاسف تکون داد با لرز گوش یسر

 باشه . ادتیقرار  دوارمیکافه کوچه ام ام شیمن ساعت ش _

 انداختم. ینگاه میرخ مر میدستم جابه جا کردم به ن یرو تو ی، گوش دمیکش یآه

 ؟ یساکت هیچ _

 گرد شده گفت: یبه عمارت مقابل با چشم ها رهیخ

 قصر  ایجا خونه اس  نیا  _
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 دوم  ی نهیگز _

 تند کردم و جلوتر ازش راه رفتم. قدم

  ایب یشد ریاگه از نگاه کردم س _

 .دیحرص غر با

 ضد حال  _

 زدم. یام شد، لبخند رهیو متعجب خ ستادیکنارم ا ستادمیدر کلبه وا مقابل

 خودش رو داره ! یجاهم صفا نیا یول ستیاون عمارت ن یمن درسته به خوشگل یشیدرو یکلبه  نمیا _

 پرت کردم. یاز پا کند و وارد کلبه شد، پشت سرش وارد کلبه شدم شال رو گوشه ا کفش

 اتاق رو نگاه کرد. یجا یجا رهیخ رهیکلبه خ وسط

 ؟ یکن یم یزندگ نجایتو چرا ا ایدر _

 کمد رو باز کردم. در

 کنم پس؟ یکجا زندگ _

 گفت: دیترد با

 تو نبود؟ یاتاق برا هیداخل اون عمارت  یعنی _

 نه منه خدمتکار ! وناشهیع یاون جا برا _

 . دمیحرفش پر ونیبگه که م یزیدوباره چ خواست

 ... شهیم ریبپوشم قرار دارم د یچ هیکمک کن من  ایب زهایچ نیا الیخ یب _

 .دمیکش رونیب یتابستون یل یمانتو هارو جابه جا کردم ومانتو ستاد،یکمد ا شیپ کنارم

 چشم هاش گرفتم. مقابل
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 نظرت  _

 چونه برد. ریز دست

 خوبه  _

 و کنار مانتو انداختم . دمیکش رنیب زیرنگم رو از آو یآسمون یانداختم ، شال آب نیزم یرو رو مانتو

 انداختم. میبه مر ینگاه

 ؟ یکن یبد نگاه م هیچ _

 کرد. ینوچ نوچ

  یهمه شلخته باش نیا ادیبهت نم _

 کردم. یا خنده

 ادیها نم زیچ یلیها خ یلیبه خ_

 شدم و مانتو رو برداشتم . خم

 مدد بده به من هیزحمت  یب _

 .دمیعطر سردش رو با تمام وجود بلع یشد بو کیقرار داد بهم نزد یرو کنار پشت فشیک

م ااز دست گچ گرفته  اطیگشاد مانتو رو با احت نیآست ستاد،یدر اورد ، سمت دست گچ گرفته ام ا زیرو از آو مانتو

 گذروند.

 یگونه  یرو یمانتو رو دونه دونه با حوصله بست خم شدم و بوسه ا یگذروندم دکمه ها نیسالمم رو از آست دست

 زدم. شیگوشت

 من فدات بشم مهربون ! یاله _

 کرد. یا خنده
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 یکشتار راه ننداز اون وقت خودت کشتار راه انداخت یگیخودت به من م _

 ناز گفتم. با

 ؟ یکن یم سیعشم موهام رو گ _

 آره چرا که نه  _

 سکیف رهیموهام رو به حالت پف با گ یجلو ستادمیا نهیموهام رو با آرامش بافت .مقابل آ ستاد،یزد و پشتم ا یچرخ

 سرم انداختم. یکردم شال رو رو

 قرار داد. میدست فیرو داخل ک یگوش دم،یکش رونیقد نودم رو ب نیشلوار ج دمیبه داخل کمد کش یسرک دوباره

 ؟ میمر میبر _

 شد. کینزد بهم

 نرفته ؟ ادتی زیچ هی _

 ؟ یچ _

 .دیحالم کش یب یلب ها یبهم بده رو یفرصت اعتراض نکهیرنگ رو برداشت و بدون ا یرژ گلبه نهیکنار آ از

نکردم باهم از  داینگاه گردوندم حسام رو پ یکالجم رو پازدم هر چ یدر رو بستم ، کفش ها رونیب میکلبه اومد از

زرد رنگ  نیماش دنیبا د میدیاز ته دل خند یا گهید زیو فارغ از هرچ میحرف زد ابونیتا سر خ رونیب میخونه زد

 . میشد یتکون دادم سوار تاکس یدست

 کاش بد قول نشم سر وقت برسم. یخدا ا یداد وا یرو نشون م میپنج و ن ساعت

ه ب یمنتنه ابونیاز خ میف کرد پول رو حساب کردم ودست تو دست مرمتوق یاصل ابونیخ یرو تو نیماش یتاکس

 باشه... لیدل نیبه کافه کوچه به هم شینام گذار لیدل دیشا میشد گذشت یکه به کافه محدود م یکوچه ا

باال در به صدا در اومدن قدم به داخل گذاشتم  زیبا هول دادن در آو دمیبه شالم کش یو دست ستادمیدر کافه ا مقابل

 برگشتم. میکافه کنار پنجره نشسته بود به سمت مر یگوشه  زیکه پشت م یعل ریام دنیچشم گردوندم با د
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  امیم یکار داره زود یباهام چ نمیبشن من برم بب نجایتو ا میمر _

 کردم. یمکث

 باشه  _

 کرد. یمن من

  رهیسر م ییحوصلم تنها ایفقط زود ب _

 زمیعز امیم یزود _

خورد و  یداخل کافه چرخ م یزوج ها نیقدم برداشتم نگاهم مدام ب یرعلیام یاشغال شده  زیو به سمت م برگشتم

 شد... یم نییباال و پا یزیدلم چ یتو

 .ستادمیا زیم کنار

 سالم  _

 بلند شد. یصندل یبلند کرد و از رو سر

 جان  ایسالم در _

گرم و مردونه اش  یزده ام رو به دست ها خی یدست ها دیاش شدم دست به سمتم دراز کرد، با ترد رهیخ متعجب

 سپردم .

 و نشستم. دمیرو عقب کش یصندل

 دست راستش ... یتو یبه دست و دستبند یشرت قرمز رنگ به تن داشت ساعت مارک یجذابش شدم، ت سیف رهیخ

 انداختم. نییپا سر

 شده؟ یدستت چ ا،یدر یخوب _

 لحن نگرانش سر بلند کردم. دنیشن با
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 گفتم: یالیخ یب با

 کردم کیتصادف کوچ هی _

 کرد. ینوچ

 ادیبهت م یمشک یچقدر مو _

 زدم. یلبخند

 خانومت خوبه ؟ یتوخوب _

 .دیدر هم کش ابرو

 ندارم! یخانوم _

 .دمیپرس متعجب

 پس زنت_

 .دیحرفم پر ونیم

 خوش نبود طالق گرفت و با پسر عمه اش ازدواج کرد یلیبا من خ _

 شده  یها الک یچه قدر زندگ _

 آره  _

 منتظر چشم دوختم. یو قهوه ا کیاز سفارش ک بعد

 باهام  یکار داشت _

 گفت : یتلخ به

 انگار ؟ یعجله دار _

 زدم. میبه مر یعقب برگشتم، اشاره  به
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 دوستم تنهاست _

 پشت سرم نگاه انداخت. به

  یلیخ دمیطول نم _

 کرد فنجون رو جابه جا کرد. یچونه زدم، منتظر چشم دوختم بهش من من ریز دست

 سخته برام یلیرو بزنم که گفتنش خ ییحرف ها هی خوامیمن م ایدر یدون یم _

 هم گذاشتم. یرو چشم

  یبگ دیهر چه قدر هم سخت باشه باالخره با _

 به موهاش زد. یچنگ

  ایدر یتلخ شد _

 به دندون گرفتم. لب

 بودم قبال؟! نیریش _

 حرف ها نیا الیخ یب _

 باشه  _

 تر از خودش بود  کیگاه برادر کوچ هیماهرو باهمه اخالقاش  خواهرم بود تک ایدر _

 .دمیحرفش پر ونیم

  یدون یاگه من رو مقصر مرگش م _

 حرفم. نیب دیپا پر جفت

  ینداشت یریتقص چیاتفاق بود که تو ه هینه نه اون فقط  _

 کرد و ادامه داد. یمکث
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سکوت  نیکنه ، من جز ماهرو هم درد نداشتم دارم از ا یم ینیدلم سنگ یحرف ها تو یلیرفته خ یاز وقت _

 ...رمیمیم

 از شدت بغض صداش به درد اومد. قلبم

 اد؟یاز دست من بر م یچه کار _

 .دیرنگ خونش قفل شد زمزمه وار نال یچشم ها یبلند کرد نگاهم تو سر

 خواهرم باش  _

 خواد تا خواهرش باشم...! یبار عاشقشم م وانهیکه د یاز من نیحبس ا نهیس یقلبم کند شد و نفس تو ضربان

 دو رگه شده گفتم: یتر شد. با صدا نیگلو سنگ یشد، بغض نشسته تو نییگلوم باال و پا بکیس

 م؟خواهر بشم که برات چه کار کن _

 .دیچشم هاش لرز مردمک

  ایدر _

 تمام احسا گفتم: با

 برادر دارم هیمن  یدونست یم _

 زدم. ینگاهم کرد، لبخند تلخ جیگ

 االن دوتا برادر دارم! _

 اسمم رو صدا زد. دوباره

 ایدر _

 گلوم گفتم: یشگیهم یتوجه به قلب دردمند و بغض خفته  یب

 کنم  یکه کنارمه خواهر یبرادر یخوام برا یم _
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 جذابش شدم. سیف ی رهیخ

 شده ! نیدلت سنگ یکه تو ییبگو داداش بگو حرف ها _

 بود. صیقابل تشخ یچشم هاش به راحت یاشک تو نم

 جبران کنم... یلطفت رو چه جور نیدونم ا ینم ایدر _

 کرد. یرو به پشت پرت کردم دست شکسته ام گز گز م خودم

 دهیانجام م یش هر کاربرادر یآدم برا ستیبه جبران ن یازین _

داخل دهانم قرار دادم به  نهیمقابلم رو جدا کردم با طمان کیتکه از ک د،یداخل فنجونش نوش یاز قهوه  یا جرعه

 ...ستیمن االن وقت شکستن ن یشگیفرستادم، بغض هم نییو قهوه پا کیک یبغض رو با کم یسخت

شدکه   نیسه سال از دانشگاهم عقب افتادم  ا یبه سربازدارم، اما بخاطر رفتن  یسال تفاوت سن کیمن با ماهرو _

 از من  جلو زد... یلیخ یاون از نظر درس

 به گردنم داد. یتاب

 و نه سالته ؟ ستیاومم تو پس ب _

 تکون داد. یسر

 میکردم هم سن باش یجالبه فکر م _

 گنج لبش نشست. یلبخند کج 

 من محمد بود  قیکار نداشتم و تنها رف یبا کس یلیدانشگاه خ یتو یدون یخودت م _

 کردم. زیر چشم

  دیخند یم یلیکه خ یهمون _

 هم گذاشت. یرو چشم
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توجه  یب دمشید یکه م لیداشتن... اوا یادیباهم جور بودن و رفتن ز یلیدوست داشت به اسم مهسا خ هیماهرو  _

 یبزرگ یلیغم خ هیرنگش  یمشک یچشم ها روز که اومده بود تو خونمون ناخودآگاه مجذوبش شدم ، هی یبودم ول

 کرد. یرو با خودش حمل م

 گونه هام و تموم بدنم حس کردم. یرو تو یبیعج یقلبم باالتر رفت و داغ ضربان

 ؟! یعاشقش شد _

 .دیاز ته ته دلش کش یرنگش گم شدم، آه یقهوه ا یچشم ها ین ین یبلند کرد و تو سر

 گهیاجازه نداد که بهش بگم بعد از ازدواج ماهرو با حسام د یغرور لعنت نیوقت ا چیه یبد عاشقش شدم، ول ایدر _

 ... یخداحافظ چیه یرفت ب دمشیند

 گفتم: یتلخ به

 !؟یهمه سال عاشقش باش نیاگه بعد از ا یونگید _

 گفت: یلحن جد با

 چون هنوزم مثل اون روزا عاشقشم! ونمیمن د _

 زدم. یپوزخند

 نگاه .. کیعشق در _

 نگاهم کرد. متعجب

 ؟ یپس چرا زن گرفت _

 .دیکش یپوف یکالفگ با

 کنم یفکر کردم اگه ازدواج کنم فراموشش م تیخر _

 رحم گفتم: یب

 ؟ یدیچرخ یچرا دور ور من م طیشرا نیبا ا یعل ریام یراست _
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 زد. شیشونیبه پ یا ضربه

  تیخر نمیا _

 کرد. یمکث

 و لوند  یتنها دختر جذاب کالس خوشگل بود _

 .دمیدرهم کش ابرو

  یکه من عاشقت بشم هم نداد نیدرصد احتمال ا کی یتو حت ر،یخجالت بکش ام _

 به فکش داد. یتکون الیخ یب با

  یامکان نداشت عاشقم بش _

 .دمیمنقبض غر یقفل شده و فک یمشت شد، با دندون ها تیهام از شدت عصبان دست

 ! یخودت کرد یتو منو عاشق و وابسته  یلعنت _

 زدم و ادامه دادم. یمهمونش شد ، پوزخند یرنگ باخت حس تعجب و شرمسار نگاهش

 نیانداختم ا رونیجنبه ام ب یاز ذهن و قلب ب یکات کرد یخودیو ب یمن تورو همون موقع که رفت یدون یم یول _

 . یبود که تو توشون گم شد ادیز میدغدغه ها زندگ یقدر

 انداخت. نییپا سر

 ؟ ادیاز دستم بر م یه کاربگذرد چ زین نیا _

 .دینال یناراحت با

  ایدر _

 .دمیحرفش پر ونیم

 زدم و زدم... یم دیرو که نبا یفراموش کن حرف _
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  ایدر _

 .دمیبا حرص توپ 

  ایدر اینگو در _

 .زنمیتلگرام بهت م یحرف هام رو تو یباق _

 زدم. یپوزخند

  یتلگرام بگ یکه ته اش حرف هات رو تو نجایا یکشوند تیوضع نیمنو با ا _

 گرفتم. یشیبزنه که پ یحرف خواست

 منم  امیبده تا ب امیپ یشد نیشب آنال _

 م.شد کینزد میبه دست پشت کردم بهش و به مر فی، ک دمیرو عقب کش یتوجه به نگاه نگاه کردنش صندل یب

 گذاشت. یرو کنار شیمن سر بلند کرد گوش دنیبا د میمر

  یاومد _

 اوهوم  _

 حالت خوبه ؟! _

  شهیآره خوب تر از هم _

 خداروشکر  _

 ؟ میبر ای ینیش یم _

  گهید مینه بر _

 یبرا یدست میدیرس ابونیبه سر خ  رونیب می. قدم زنان از کوچه اومد رونیب میو از کافه زد میرو حساب کرد پول

 جلوتراز ما توقف کرد. ینیبعد ماش یقیتکون دادم دقا نیماش
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سر  یمشت دنیباز شدن در سر بلند کردم  با د یباغچه نشستم . با صدا یگوشه  یشدم با خستگ اطیح وارد

 برگردوند.

 ؟ یجا نشست نیدختر چرا پس ا _

 .دمیحال نال یب

 خسته شدم _

 پاشو برو خونه استراحت کن  _

 توجه به حرفش گفتم: یب

 ومده؟یآقا ن _

 نه _

 نشستم. یال به سمت کلبه قدم کج کردم وارد کلبه شدم و کنارح یکنار باغچه بلند شدم ، ب از

 ...!ستیچاره چ یکرد ول یم میداخل گچم کالفه و عصب دست

کردم از کلبه اومدم  ضیتعو یمانتو رو با سارافن قرمز رنگ دمیپوش یگشاد یرو از سرم برداشتم ، شلوارراحت شال

 .رونیب

به اطراف چشم  جیدست سالمم دست گچ گرفته رو حصار کردم، در عمارت رو باز کردم وارد آشپزخونه شدم گ با

 غذا درست کنم. یدست چه جور نیگردوندم حاال باا

 خچالیباز شدن در عمارت در  یدرست کنم با صدا رسهیبه ذهنم نم یچیرو باز کردم، چشم گردوندم ه خچالی در

 رو بستم.

 دادم. یم سالمحسا دنید با

 سالم_

 انداخت. یبلند کرد، نگاه سر
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 سالم  _

 از تن در اورد. کت

رو داخل  وانی. لختیخودش ر یبرا یرفت و آب خچالیبرداشت به سمت  نکیاز س یوانیآشپزخونه شد ، ل وارد

 ام شد... رهیخ ستادیقرار دادا نکیس

 ؟ یکرد یکار م یآشپزخونه چ _

 .دمیکش یپوف

 خواستم شام درست کن یم _

 به پوزخند شباهت داشت. شتریزد که ب یلبخند

 دستت  نیالبد با ا _

 انداختم. یبه دستم نگاه یدینا ام با

 آره  _

 از کنارش گذشتم. یبلند  شدم وبه تند یصندل یرو از

 ین ین ی، توسرم رو بلند کردم یزدم، به کند یچنگ راهنشیبه پ تیخوردم و در نها یشدن دستم چرخ دهیکش با

 زد. یم ادیفر یچشم هاش شرمندگ

 کرد... یمن من

 خوام! یمن بابت حرفم معذرت م _

 .دمیاز ته دل کش یآه

  یکن ینداره عذر خواه یلزوم _

 ونیمقابل تلوز یکاناپه  یوارد سالن شدم رو رونیاز آشپزخونه زدم ب دم،یکش رونیدستش ب نیرو از ب دستم

 نشستم.
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آشفته کانال هارو عوض  الیو فکرو خ یحوصلگ یرو روشن کردم با ب ونیبرداشتم، تلوز یعسل یرو از رو موتیر

 رو کنارم قرار دادم. موتیشد ر یمورد عالقه ام که پخش م الیسر دنیکردن با د

 سر دادم. یبلند یخنده دارش قهقهه  یصحنه  دنیشدم با د تختیپا دنیشوق مشغول د با

وض کرده ع یدو رنگه سبز و سورمه ا شرتیت هیگرفتم، لباس کارش رو با  ونیاه از تلوزشدن کاناپه نگ نییباال و پا با

 .ادیپوشه بهش م یم یهر چ یبود لعنت

 بهم گفت: رهیبهم انداخت و خ ینگاه مین

 ! ایدر یهست یبیدختره عج _

 نگاهش کردم. یسوال

 چطور؟!_

 محاله ! یهمه خوشبخت نیلبخند زد منو ا نیعجب ا ،یمهربون لبخند

 ...دیاز کاراهات و چشم هات فهم شهیکال حست رو نم یو ناراحت یخوشحال _

 مشغول شدم. لمیف یادامه  دنیرو برگردوندم به د الیخ یباال انداختم ب ییابرو

 کاناپه بلند شدم. یهراسون و هول از رو فونیآ یصدا دنیبه گوش رس با

 ؟ هیک یعنی _

 برگردوند. یشلوار اسپرتش برد رو بیکاناپه بلند شد دست به ج یرو از

 سفارش ها رو اورده . کیپ _

 .دمیکش رونیب میشلوار راحت بیرو از ته ج یقدر گرسنه ام بود خبر نداشتم، گوش چه

 بوده. شیپ قهیده دق دشیبازد نیشدم، آخر یعل ریچت ام یرو روشن کردم وارد صفحه  یفا یوا

 کردم... پیتا
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  یحرف هات رو بگ یباق شهیم یعل ریسالم ام _

حسابش از دستم در رفته  تزایپ یبرا رمیمیخدا من م یا دمیبه معدم کش یبه مشامم دست تزایپ یبو دنیچیپ با

 ...!هیکه خوردم ک ییتزایپ نیآخر

 کاناپه انداختم و وارد آشپزخونه شدم. یرو رو یبدون خاموش کردن نت، گوش یعل ریچت کردن با ام الیخ یب

ا ج زینوشابه کنارش جا داد،پشت م یرو به همراه بطر وانیقرار داد. دوتا ل زیم یرو رو تزایپ یجعبه  یژشت خاص با

 گرفت روبه روش نشستم.

 بوش رو استشمام کردم. اقیجعبه رو برداشتم  و مقابلم گذاشتم درش رو باز کردم با اشت دیترد با

شدم ، با باز کردن چشم  دنیزدم با شوق مشغول جو یبرداشتم چشم بستم و به سمت دهن بردم با ولع گاز هیتک

 فلفل دلمه به گلوم شروع به سرفه کردم... دنیاش روبه رو شدم  باپر رهیهام با نگاه مشتاق و خ

ز ا یآب وانیبلند شد ل زیکردم متعجب ار پشت م یبار سرفه م وانهیبرام سخت شده بود، د یبس دنینفس کش 

 ...ختیو به دهنم رحرک آب ر کیپر کرد ، با  نکیس

 گفت: یبا سرزنش گر دمیکش یاز سر آسودگ یبه کمرم زد با آزاد شدن راه تنفسم، نفس یا ضربه

  یدختر حواست کجاست کم بود خفه بش _

 از شام کوفتم شد... نمیا ایفاصله گرفت ، ب زیاز م شیبا زنگ خوردن گوش دمیبه صورتم کش یدست

 الو سالم  _

.... 

 دادا ش میکجا بر _

.... 

 متعجب گفت: ییصدا با

 !یشهر باز _
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 کرد. یا خنده

... 

  میمگه ما بچه ا _

.... 

  امیو رسا اصرار دارند منم م هیباشه اگه هان _

.... 

  امیبزار شام بخورم االن م _

.... 

  یبار یباشه کار _

... 

  نمتیب یم _

 تونستم برم پارک. یکاش منم م دمیاز ته دا کش یرو گاز زدم و آه تزایپ یا تکه

 اومدم. رونیب زیگرفت و شروع به خوردن غذاش شد، جعبه رو هول دادم و از پشت م یجا زیتوجه به من پشت م یب

ش مه مخاطب ییبه سمت در قدم گج کردم با صدا رونیبق کرده از آشپزخونه اومدم ب دیپر از نوشابه سر کش یوانیل

 .ستادمیمن بودم ا

 ؟ یکجا؟ چرا پس غذات رو نخورد _

 گفتم: یگرفته ا یصدا با

 ندارم  لیم _

 ! یگرسنه بود یلیتو که خ _
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 زدم. یپوزخند

 اشتهام کور شد _

 پارک  میریم میآماده شو دار یتند _

 گفتم: یشدن قلبم به تلخ نییتوجه به باال و پا یشد ب ریبه قلبم سراز یخوش

 پارک! یت بربه نظرت با خدمت کار ستیعار ن _

 و بفض آلود گفتم: یشدن دستم با کالفگ دهیرو باز کردم با کش در

 ! یکی نیبشه ا ادیدستم رو بکش تا کش ب نیاز بس ا _

 .دیدرهم کش ابرو

 یهم من م یتموم شده ول غهیدرسته ص یخدمتکار بود دیمن خدمت کار خدمت کار نکن تو قبال شا یهمه برا نیا _

ن و م یصورتم که تو خدمتکار یمسئله رو نکوپ رو نیا یمن و تو افتاده پس ه نیب ییاتفاق ها هیدونم وهم تو که 

 صاحب کار ...

 تکون دادم. یسر

 و من خدمتکار  یتو صاحب کار نهیدرستش هم هم _

 گفت: یلحن جد با

  میآماده شو بر _

 نگاهش کردم. یتخس با

  امینم _

 زد. یام با مشتش ضربه ا نهیتخت س به

 ها رو ندارم  یبچه باز نیا یحوصله  _
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 یاز کمرم جار یسنه حبس  عرق سرد یاز درد کمرم خم شد و نفس تو دیچیام پ نهیس یکه قسمت قفسه  یدرد با

 شد.

 کردم... یبود که ناله ا ادیز یدرد انقدر عمق

  یآ _

 دست گرمش گرفت. نیشد و دستم رو ب کیبهم نزد د،یصورتم چک یلجوجانه رو یاشک قطره

 شد؟ یچ _

 دستم رورها کرد. دیاز من نش یجواب یوقت

  یکار رو خراب کن یلعنت بهت حسام که فقط بلد _

 .دیجونم رو کش یحصار دست هاش جسم دردمند  و ب نیب

 شدم ببخش  یعصب ایببخش منو در _

 ازش جدا شدم. یسخت به

  یزار یوب باشم نمخوام باهات خ یم ی..گه دست نز..ن هر..چیب...هم د _

 ازم فاصله گرفت. شیشد با زنگ خوردن دوباره گوش کینزد بهم

  نجایا ایرسام تو ب _

... 

 افتاده  یاتفاق هی ایغر نزن ب _

... 

 بعدا  گمیم _

 .دمیحال نال یرو قطع کرد ، ب یگوش یخداحافظ بدون
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  یکن یم یگوشون کش هیچ _

 ریرو از ز یکمرم دست سالمم گوش ریز یزیکاناپه خوابوندم، با حس چ یبه تقال هام رو توجهیقرار گرفت ب  کنارم

 .دمیکش رونیکمرم ب

 دکتر  میآمادت کنه بر ادیب هیبزار هان _

 برگردوندم. رو

 خوام  ینم _

 گفت: تیعصبان با

 لج نکن   _

 زدم. ادیفر

برمت دکتر که  یکه م یکن یاون وقت هوار هوار م یناکارم کرد یخودت زد یفتیکه پس ن یریگ یم شیدست پ _

 ...؟یچ

 .ادیخوادب یهمه بال سرم م نیا یتاک ایکرد، خدا یانم ذوق ذوق م نهیس جناق

رفت نت رو خاموش کنم  ادمی یآ ب دهنم رو قورت دادم وا یعل ریام یها امیموج پ دنیرو باز کردم با د یگوش قفل

 رو از نگاه گذروندم. شیارسال یها امیپ

 گنج لبم نشوند. یجون یلبخند ب امشیپ نیآخر

 دل نگرونت شدم دختر ایدر ییکجا _

 کردم. پیتا یسخت به

 .دمیام م یاومده شرمنده هت بعدا پ شیبرام پ یمشکل هی _

 ام قرار دادم. نهیس یرو یرو خاموش کردم و گوش نت

 کردم. نشیلب نفر ریبه رفتنش ز رهیکاناپه بلند شد، خ یاز رو فونیزنگ آ یصدا با
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 چشم باز کردم خودش رو کنار پرت کرد. هینگران هان یصدا دنیهم گذاشتم با به گوش رس یرو چشم

 ا؟یشده بهت در یچ _

 .دمیحال نال یب

 خوب شدم یچیه _

 .دیموهام کش یرو محبت وار رو دستش

  یرو خوبم رنگ به رو ندار یچ یچ _

 زدم. یچشمک

 حرف هام  نیشده من جون سخت تر از ا یها برام عاد زیچ نیا _

 بهم رفت. یغره ا چشم

  یکش یحرف ها نم نیحالت هم دست از ا نیا یتو _

 کرده گفتم: بغض

 پارک؟ دیریم دیدار _

 میرینم گهینه د _

 نگاه چرخوندم. یمعترض دختر یصدا دنیشن با

فقط  رانیاومدم ا یاز وقت میریکاره نم هیحاال  شمیشمام دو ساعته دارم آماده م یمگه من مسخره  میریرو نم یچ _

 ... یمضخرف یچه جا گهید نجایام ا یاتاقم زندان یتو

 نازک و پراز عشوه اش حالت عق گرفتم. یصدا دنیشن از

 .دیبهش توپ یزد ، به تند یچه لبخند مین هیهان

  میایحضرت ما نم ایببر خانم اول فیبا برادرت و حسام تشر _
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 برگردوند و  با ناز گفت: یرو

 شات آپ  _

 برداشت به سمتش که دستش رو گرفتم. زیخ هیهان

 هیحرفش چ نمیبزار بب ایولم کن در _

 معترض گفت: حسام

  یزشته هان _

 گفت: یعصب هیکاناپه بلند شدم هان یمعذب از رو یام بود به سخت رهیکه خ یپسر چشم آب دنید با

 چته  نمیبکپ بب ریبگ _

 اش شدم. رهیگرد شده خ یچشم ها با

 ! هیهان _

 گفت: یزدو با کالفگ یشدچرخ بلند

 خدا منو مرگ بده راحت کن  یخسته شدم از دست شما ا _

 وار گفتم: زمزمه

 خدا نکنه  _

 یکنارشون گذشتم با صدا ازینگاه حسام وپسر چشم آب ینیتوجه به سنگ  یکاناپه بلند شدم  ب یاز رو یسخت به

 .تادمسیا هیهان

 ؟ یبر یم فیکجا انشا اهلل تشر _

 .دمیکش یآه

 پارک  میبرم آماده بشم بر _
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  یکمکت کنم آماده بش میباهم بر سایوا _

 خودش رو غرغر کنان بهم رسوند. هیهان رونیخونه اومدم ب از

 خوره ازش یحالم بهم م _

 زدم. یجون یب لبخند

 ؟ یاز ک _

 نازک کرد. یچشم پشت

 تازه از فرنگ برگشته ! یدختر عمو نیاز ا _

 زدم . یپوزخند

 نیگوش تلخ چرا ا نیاون وقت ا یگریج نی، رسام به ا یماه نی، زن عمو به ا یمهربون و خوب نیباوا عموم به ا _

 خدا داند... یجور

 .دمیحوصله نال یب

 حرص نخور  هیهان الشیخ یب _

 .دیدرهم کش ابرو

 از رنگ وروت  نمیاز دستت ا نیا ایشده بد بهت در یچ _

 دادم. یوهول ستادمیدر کلبه ا مقابل

  یبفرما داخل اج _

 انداخت. هیسا کیبه کلبه تار ییبرق رو لمس کردم و روشنا دیتاسف تکون دادو وارد کلبه شد، کل یاز رو یسر

 .دمیکمد رو باز کردم، کنار کش در

 کن  دایگشاد برام پ نیلباس راحت و آست هی یهان _
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 نرویکه مادر برام دوخته بود رو ب یتابستون یخفاش یشد، مانتو زیآو یلباس ها یتکون داد و مشغول وارس یسر

 مادرم... یام بردم مشامم پرشد از بو نیبه سمت ب یاز دستش گرفت و با لذت و دلتنگ دیکش

 رونیلباس ها ب نیاز ب رنگ گشادم رو یرنگش رو دوست داشتم شلوار مشک یتونیتن زدم رنگ ز یرو به راحت مانتو

 . دیکش

 ام انداختم. یمشک یموها یرو یرنگ یتونیکردم شال ز ضیشلوار روتعو هیتوجه به حضور هان یب

 گونه ام زد. یرو یشدو بوسه ا کینزد هیحالم زدم ، هان یب یبه چهره  یجون یو لبخند ب ستادمیا نهیآ مقابل

 ! ایدر یچقدر ناز شد _

حسام و بچه ها که منتظر بودن به  دنیبا د میبه سمت عمارت قدم تند کرد رون،یب میزدم و از کلبه اومد یچشمک

 .میسمتشون قدم گج کرد

 بود . شریهم ز یرنگ دیناف سف یرنگ با تاپ باال یجلو باز مشک یانداختم ، مانتو هیهان یبه دختر عمو ییگذرا نگاه

 کنارش جلو نشست یبرد، پسر چشم آب رونیب اطیرو حسام از ح نیماش دمیکش یهم پاش بود پوف یقد نود ل شلوار

 گفت: شیغویج غیج یو با صدا دیکوب نیبه زم ییدختره پا میشد نیسوار ماش هیمنو هان

 پس من کجا سوار بشم؟! _

 گفت: ضیبا غ هیهان

 من  یکله  نیبش ایب _

 لب زمزمه کرد. ریز حسام

  هیهان _

 .دینال یبا کالفگ یچشم آب پسر

  گهید میسوار شو بر یام کرد وانهیرسا د یوا _

 .دیکوب نیبچه ها پا زم نیع دوباره
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  شیمن پ _

 دستش به من اشاره زد. با

  نمیش ینم نیا _

شدم، با  ادهیپ نیاون سه تااز ماش ی رهیتوجه به نگاه خ یسرم اکو رفت سر خورده ب یشکستن قلبم تو یصدا

 افتاده گفتم: نییپا یبغض آلود با سر یصدا

 امین ییجا دمیم حیمن کسر شان شمام ترج _

 چشم هاش شدم. بیرنگ عج رهیشد و خ دهیاسپرتش باال کش یباز شد نگاهم از کفش ها نیماش در

 .دیبلند غر ییو صدا تیزد، با عصبان فشینح یبه بازو یبرداشتو چنگ زیبه سمت دختره خ یتند به

 چرت و پرت گفتنت رو ندارم  یهم نزن که حوصله  یزر اضاف نیداخل ماش نیگمشو بش _

 جا گرفت. هیکنار هان یحرف چیام شد بدون ه رهیپر از نفرت خ ییداد، دختر با چشم ها یهول و

 .دیخطاب به من غر یاش شدم، با لحن جد رهیخ متعجب

 اصرار و تمنا ندارم ! یکه حوصله  نیتوام بش _

 برس خدا... میچارگیب نی، خودت به داد ا شهیشروع م شیرسه زورگو یبه من م یخدا هرک ای

ر ، از شدت گرما شر ش دیچسب هیرسا نام چندش نشستم ازم فاصله گرفت و به هان یمنقلب کنار اون دختره  یحال با

 بردم. رونیاومد و دست ب نییپا نیماش شهیش ختمیر یعرق م

 .میزندگ یدردها یشد بر رو یدرد لیزند وک یقدرتمند و گوش نواز عل  یصدا

 

 قیشقا هیزانو هیشبنم الال کن رو یبایکن دختر ز الال

 قیکه تلخه حقا هیداریتو ب ینینب یمهر یتا رنگ ب بخواب
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 دمیشونه هاش چک یشب رو کیکه  یمونیمثله التماس من م تو

 دمیاون بود که خوابم برد و کوچش رو ند یگرم نوازشها سرم

 چکه کرده یبیکنجه خلوت که از سقفش غر هیمن موندمو  حاال

 زده کاشونمو صد تکه کرده ییامواج جدا یها تالطم

 شد یوا نم ایچشمم به دن گهید نیریخواست پس از اون خوابه ش یم دلم

 شه ینم دایاز خاطره پ گهید یقلب متروکم نشون ونهیم

 ستین یآوازه ا چیاسم و ه چیکردم ازم ه هیاز بس گر نهیغمگ صدام

 ستین یتازه ا یخبر از آشنا یدر چه حال یه یپرسه کس ینم

 ستیمن ن هیخاموش لهیپروانه صفت ها گفته بودم که شمعم م به

 ستیمن ن هیکن حاال وقت فراموش ونیرو درختم آش پرنده

 دمیشونه هاش چک یشب رو کیکه  یمونیمثله التماس من م تو

 دمیش رو نداون بود که خوابم برد و کوچ یگرم نوازش ها سرم

 

بهم  یشد و حس خفگ یم نیبا سر انگشتم اشک رو گرفتم بغض لحظه به لحظه سنگ دیصورتم غلت یرو یاشک قطره

 داد. یدست م

 یرعلیام یدستم جابه جا کردم و صفحه اش روشن شد نت رو روشن کردم وارد تلگرام شدم و برا یرو تو یگوش

 کردم. پیتا

 حرفت رو  یحاال بگو باق یعل ریسالم ام _

 چنل رو از دست بدم. یخورد وارد کانال رمانم شدم پوف چند وقت نبودن باعث شد نصف ممبرا نیکه س امیپ
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 شدم. ریام یو یوارد پ یامیاومدن پ با

 پس؟ یکجا رفت ؟یسالم، خوب _

 کردم. پیتا

  یمردم از فضول یحرفت رو بگ شهیداشتم م یخوبم کار _

 فرستاد. یخنده ا کریاست

 خورد. نیس امیکه پ نیباال صفحه چشم دوختم تا ا پیحال تا در به

 چیه لی، همون دختر با همون شما دمیشرکت پدرم د یتو یبعد از چند سال  مهسا رو به طور اتفاق  ایدر نیبب _

کرد  یباز وانهیمن د یجنبه  یقلب ب نیدوباره اش ا دنیبا د ینکرده بود من فکر کردم که فراموش شده ول یرییتغ

  ایمن عاشقشم در

 . شهیاز قلب من جدا م یتکه ا یزن یکه م یزیکه با هر حرف محبت آم یعل ریام یجور نیا نگو

 کردم. پیلرزون تا یانگشت ها با

 اد؟یاز دست من بر م یچه کار _

 کردم. پیتا

 من ومهسا  یرابطه  یبشه برا یراه نیدوستانه برقرار کن تا ا یرابطه  یجور هیشو باهاش  کیبهش نزد _

 .دمیباشه انجام م یمن هر کار یول ستین یکه راه حل جالب نیبا ا _

 فدات بشم خواهر  _

 چت رو از نظر گذروندم . یکرده صفحه  بغض

 تلگرامش رو برام بفرست یدیو آ نستاگرامیعکس و آدرس ا _

 انداختم.به اطراف نگاه  نیجواب نشدم و نت رو خاموش کردم ، با توقف ماش منتظر
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 شدم. ادهیدر سمت خودش رو باز کرد درو باز کردم و پ هیزدم هان یلبخند تلخ یشهر باز دنید با

 کنم . دایپ یکم خون نیا یبرا ییچاره ا هی دیکرد با یخواب رفته بودو گزگز م پاهام

سر ه چشم قشنگ و حسام و پ یاز تاسف تکون دادم،به همراه هان یبهم زد و از کنارم گذشت سر یسقلمه ا رسا

 .میرفت یشهر باز یرسام نام به سمت ورود

 رنگه... یو حسام مشک هیهان یدوتا چشم هاشون کپه همه و چشم ها نیا بهیعج

 ینگاه کردم هوا یباز لیمهمون لب هام کرد ، با شوث به وسا یلبخند یشاد یاز رو یها غیخنده ها و ج یصدا

 بهتر کرد. یخنگ و مطبوع حالم رو کم

م و دنج قد یخال یفضا دنیبا د هیرفت هان یحسام از جمع جدا شد و به سمت م،یگذشت کریکنار چرخ فلک غول پ از

 چمن ها انداخت. یگج کرد و جسمش رو رو

 . میکرد ینگاهش م رهیخ رهیهر سه خ ستادیسرمون ا یرسا باال م،یچمن نشست یرو هیهمراه رسام کنار هان به

 گفت: یاش داد و با عشوه شتر ینیبه ب ینیچ

  نمیچمن ها بش نیا یمن که عمرا رو دینیش یم نیزم یچرا رو شیا _

 نشست. مکتین میتر کینزد یازمون فاصله گرفت و رو میتکون داد یسه سر هر

 به چرخ و فلک روبه رسام گفت: رهیخ هیهان

هرچقدر دلمون  ارهیدر ن یحسام بگو تلخ باز میتوروخدا امشب به ا یباز لیوسا نیا یبرا رهیرسام دلم غنج م یوا _

 میها خوش باش نیبا ا خوادیم

 رو وسط انداخت. یخوراک یحاو یها سهیجا گرفت ، ک هیمن و هان نیزدم ب هیهان یبه پا یاومدن حسام ضربه ا با

 گفت: یجد یبا لحن هیرو باال انداخت ، روبه هان ابروش

  یکرد یرو م بتمیغ یداشت دمیاسمم رو شن _

 .دیباال انداخت ولب ورچ یشونه ا هیهان
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 کردم  یخوب کار _

 حسام زد. یبه پا یمشت

سر برگردوندم  یدست یهم گذاشتم و سر برگردوندم، با حس گرما یحرکاتشون بودم چشم رو ی رهیحرکت خ با

 رسام قفل شد. یدست مردونه  ینگاهم تو

 بغلش گرفت . یرو تو سهیک دیستش رو عقب کشو حسام نگاه انداختم، د هیو دستپاچه به هان هول

 گفت: یرو کنار خودش قرار دادو با لودگ ریماست موس دیکش رونیب سهیاز ک یو پفک پسیچ

 حسام یچه دست و دلباز شد _

 تنها نشسته گرفت. ینگاه از رسا نگاه

 خواهرت تو اخالق اصال به شماها نرفته ها  نیرسام ا _

 از تاسف تکون داد. یسر رسام

 براش  دمیحال جون م نیبه خالش، با ا دهیکش _

 شد و ناخواسته زمزمه کردم. نییگلوم باال و پا بکیس

 آرزو داشتم برادر داشته باشم! شهیهم _

 با باز کردن پفک شکوند. هیرو هان نیشد، سکوت سنگ یاحساس م ینگاه هرسه شون به راحت ینیسنگ

 گفت: یو بالحن مهربون دیکش یکردم ، رسام به پشت سر حسام سرک مهمون صورتم یالک لبخند

  نیتنها نش یروش دردت به سرم اج نیچمن بش یرو بنداز رو لکسینا نیا ایرسا پاشو ب _

 زد. یپوزخند هیهان

 زاره  یبه الالش هم م یل یچه ل _

 حسام زد. یبه پا یا ضربه
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  یزار یخواهرت رو محال نم چیتوام ه ریبگ ادی _

 موهاش زد. یرو یآغوش برادرانه اش جا داد، بوسه ا یرو تو هیهان حسام

 گفتم: یلرزون یو با صدا دمیاز ته دل کش یآه

 کاراتون رو  نیا دیاشکم در اومد جمع کن _

 فرستادم. نییبرداشتم و بغض خفته رو پا یپفک

 .دیبه صورتش کش یدست رسام

 د؟یکن یباز م یگچ دستتون رو ک _

 دستم انداختم.به  ینگاه

  گهیماه د کی _

 .دیحرفم پر نیب حسام

 گهیپونزده روز د _

 مهمون قلب افسرده ام شد. یخوش

 باشم. یگچ لعنت نیا ریاس دیماه نبا کیشکرت که  ایخدا یوا _

 رو جابه جا کرد و کنار رسام نشست. لکسینا رسا

 به لباسش داد. یبلند شدو تکون هیهان

 نشستن  یاست برا اریحاال وقت بس میبزن یچرخ هی میبر دیپاش _

صبا با  یکشت دنیبا د هیهان میدخترها و پسر ها گذشت نیچمن بلند شدند، قدم زنان از ب یبا موافقت از رو همه

 . دیدست به هم کوب یخوش

 ؟ یسوار یکشت میبر سیپا یبچه ها ک _
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 گفت: یالیخ یبا ب حسام

 امیمن که نم _

 زدم. یلبخند

  یهان امیمنم نم _

 و رسام هم زمان گفتن: رسا

  میایما م _

 گفت: یدست حسام حصار کرد و به تخس نیدستش رو ب هیهان

  دیحسام با یایب دیبا _

 برگردوند و خط و نشون کشون گفت: سر

 کشتمت ! یاین ایدر _

 مگه زوره  _

 کرد. یکج دهن

 آره زوره  _

چه  آخه منو دمیکش یتند یدوخته با ترس نفس ها یازمون جدا شد، منتظر چشم به کشت طیگرفتن بل یبرا حسام

 صبا ... یبه کشت

نگاه انداختم ساعت هول و حوشه  دمیکش رونیب بمیرو از ته ج یگوش م،یشد یکشت ستادنیمنتظر ا طیاومدن بل با

 ده بود .

م دستم مشت شد من متنفر نیصبا نشستم.با به حرکت در اومدنش مانتو ب یکشت یو حسام داخل صندل هیهان نیب

 از سرعت و ارتفاع...



 یشگیبغض هم

 
322 

 

 نیاهم بنگ دیکش یم ادیمحابا از ته دل فر یب هیام حبس تر شد، هان نهیس یو نفس تو شتریلحظه به لحظه ب سرعت

 شدن بود. یدر حال جار میشونیاز کمر و پ یاطرافم چرخ خورد ، عرق سرد یآدم ها

 حال آشفته ام نیا یبرا یمرحم دیشا دمیشد. تند تند نفس کش نییپامعده ام باال و  یرفت و محتوا یم جیگ سرم

 باشه .

 توجه دستش رو محکم فشردم. یب یگرم مردونه ا یحس دست ها با

وار تلو تلو خوردم، دستم حصار دست حسام  جیگ دیرس نیشدم پام که به زم ادهیپ یصبا به آروم یتوقف کشت با

 شد.

 دست به معده گرفت. رسام

 دل و روده ام باال اومد هینکنه هان لتیلخدا ذ _

 زد. یقهقهه ا هیهان

 حقته  _

 یدوان دوان فاصله گرفتم گوشه ا دم،یکش رونیدست از دست حسام ب یمعده ام به تند یبا حس باال اومدن محتوا 

 زانو زدم. یاز پارک کنار درخت

 پشتم نشست. یدستش نوازش بار رو دیچیمشامم پ یتو هیعطر هان یو پام لرز برداشته بود بو دست

  یشد اخه رنگ به رو ندار یفدات بشم چ یاله _

 .دمینال

 زارمیمن از ارتفاع و سرعت ب شمیگفتم که سوار نم _

 .دینال مونیپش

 خدا منو مرگ بده  _

 خدا نکنه  _



 یشگیبغض هم

 
323 

 

 ورتم زدم .به ص یآب میرفت یبهداشت سیکنار سرو یبلند شدم باهم به سمت آبخور نیزم یکمکش از رو به

 ولو کردم. یکنار مکتین یخودم رو رو میشد کیحال به جمع نزد یب

 گفت : یبا خوش رسا

 ؟ یسوار نیماش میبر _

 کرد. یخنده ا حسام

 ها بشم ! نیماش نیسوار ا کلمیه نیخجالت داره بخدا من با ا _

 حسام زد. یبه بازو یمشت رسام

 یداداش خوش باش یخیامشب رو ب _

 کنارم نشست. هیهان

  امیدر شیپ امیمن نم _

 دستم گرفتم. نیرو ب دستش

 خوش باش  هینه برو هان _

 .دیدرهم کش ابرو

 زارمت  یتنها نم _

 وار گفتم: زمزمه

 دارم  ازین ییتنها نیبه ا _

کس و تنها به  یب یایاز در نمیا دمیاز ته دل کش یرفتند ، آه یاش از کنارم بلند شد و همگ یباطن لیم برخالف

 .دمیکش رونیب بمیاز ته ج یگوش یخت
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شدم، عکس رو دانلود کردم با حس نشستن  ریام یو یها وارد پ امیرو روشن کردم وارد تل شدم با باال اومدن پ نت

 .دمیکش یاز سر آسودگ ینفس یدختر دنیانداختم با د یکنارم با ترس نگاه یکس

 یا دهیرنگ کش یقهوه ا یچشم ها یساده و معمول یا افهیدختربا ق هیدانلود شدن عکس ، عکس رو باز کردم  با

 گفت نه خوشگل بود ونه جذاب ... شهیدر کل م یقلم ینیو ب یقلوه ا یشکل ، لب ها یضیداشت و صورت ب

 حرف دختره که مخاطبش من بودم نگاه از عکس گرفتم . با

 ؟ یکن یکار م یوقت شب تنها تو پارک چ نیا _

ممکنه چه حسن  رهیعکس رو نگاه کردم غ گهیباز باره د یرگ هام منجمد شد با دهان یچهره اش خون تو دنید با

 ...یتصادف

 گفت: یشاک یام با لحن رهیاز نگاه خ متعجب

 افتاده خانم؟ یاتفاق _

 هول و دستپاچه سر تکون دادم. یجیگ با

 نه نه  _

 خان... یعل ریام بنیزشت و بد ترک یدخترا نیهم اقتتیعکس شدم هه ل ی رهیخ یدوباره  و

 تر شد نگاهش کردم. کیجا دادم مهسا بهم نزد بمیرو ته ج یزدم و گوش یپوزخند

 گفت: یمهربون با

 لنزه ؟ ،یدار یناز یچه چشم ها _

 زدم. یلبخند

 خودم  ینه چشم ها _

 قشنگه ! یلیخ _

 توام قشنگه  یچشم ها _
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 به گردنش داد. یتاب

 پارک؟ یاومد ینگلیس _

 نجایمنتها حالم خوش نبود نشستم ا مینه با دوستا و آشنا ها اومد _

 کردم. یمکث

 ؟ یتنها اومد یتوچ _

 گرفت. نگاه

 اومدم لینه با پدرو مادر و فک و فام _

 ؟ یمتاهل _

 مقابل لب زد. یبه سرسره  رهیخ

 نه مجردم  _

 طور  نیکه ا _

 بلند شدم به سمتش مکتین یهول و نگران از رو نیزم فتهیسرسره ب یکه کم مونده بود از رو یدختر بچه ا دنید با

 رد.ک یآغوشم پناه گرفت و هق هق یبا دست سالمم گرفتمش تو یشدم .زانو زدم به سخت کشیبرداشتم ، نزد زیخ

 لختش زدم . یموها یرو یشد غنج رفت، بوسه ا یحس م یضربان قلبش که به راحت یبرا دلم

 سر بلند کردم دخترک از کنارم پر زد و به آغوش مرد جوون مقابلم پناه برد. یعطر مردونه ا یحس بو با

 .ستادمیبرگردم با حرف مرد ا یقبل یکردم تا به جا پشت

  نیزم فتهیسرسره ب یدخترم از رو دیکه نذاشت نیممنونم بابت ا _

 .برگشتم

 یهر شخص ی فهیوظ نیا ستیتشکر الزم ن _
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 ک زد.سر دختر یا بوسه

 به هرحال متشکرم  _

 به اومدنشون شدم. رهیخ هیهان یخنده ها یصدا دنیتکون دادم کنار مهسا نشستم ، با شن یسر

 صورتم کردم. یچاشن یلبخند ستادیکنارم ا هیهان

 خوش گذشت ؟! _

  یجات خال یآره حساب _

 کجا رفتن؟ هیپس بق _

 خودش رو جا داد. کنارم

 بخرند یرفتن بستن _

 بود انداخت ، آروم کنار گوشم زمزمه کرد. یگوش یبه مهسا که سرش تو یاهنگ مین 

 ؟ گهید هیک نیا _

 شناسمش  ینم _

 زدو با شطنت گفت: یلبخند مچهیباال انداخت  ن ییابرو

  ایدر _

 هوم _

 پسر عموم بد تو نخته ها  نیا _

 گفتم: یجیگ با

 ؟ گهید هیپسر عموت ک _

 تاسف تکون داد. یاز رو یسر
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  گهیرسام د جیگ _

 تو نخ ام؟ یدیاز کجا فهم _

 موند تنها نباشه  یکنارش م یکیگفت کاش  یهمش م _

 زدم. یپوزخند

 تو نخ موندن نیآهان ا _

 به کتفم زد. یا ضربه

 برام پوزخند نزن حرفم رو باور کن  گمیم یچ هیوقت من  _

 بشه ؟ یباور کنم که چ _

  تیزندگ یتواتفاق خوب افتاد  هی دیباور کن شا _

 صدام باال رفت. اریاخت یب

ر از پ یزندگ یاتفاق خوب تو هی یدواریاون وقت تو ام میبه زندگ دهیر نتیتو آخه برادر نازن یالیچه خوش خ هیهان _

  فتهیدرد من ب

 شد، کنارش نشستم  کمر خم کردم. یحس م یبه راحت انینگاه مهسا و اطراف ینیسنگ

 صورتم رو پاک کردم. یرسام قطره اشک رو یصدا دنیشن با

 اوردم یبرات بستن هیهان ایب _

 .دیسکوت ما پکر نال دنید با

 شده ؟ یچ _

 بغض دار گفت: هیهان

 حسام کو ؟ _
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 ادیداره م _

 .دیبر تمام افکارم کش یرسا باز خط یپر از عشوه  یصدا

 رسه  یبه پارک استانبول نم یچیاه ه _

 بلند شدم رو به  رسا گفتم: مکتین یرو از

  یسر پا خسته شد زمیعز نیبش _

د بلند ش مکتین یمهسا از رو ستادیبه دست کنارمون ا ینشست، حسام بستن مکتین یام شد و رو رهیخ متعجب

 دستش رو فشردم . یتوجه به اونا دستش رو به سمتم دراز کرد به گرم یب

 ییخوشحال شدم از آشنا _

 زدم . ییدندون نما لبخند

 شتریمن ب _

 گفت... یزیکوب شد و زمزمه وار چ خیبود م ستادهیحسام که سر راه ا دنیبرگردوند تا بره با د رو

 متعجب گفت: هیافتاد هان نیزم یدست حسام رو نیاز ب یبستن

 حسام _

 به مهسا گفت: رهیخ جیگ حسام

 مهسا تو ! _

 شناسند... یها از کجا هم رو م نیا دیچرخ نشونیمتعجبم ب نگاه

 داد. جیبه حسام گ یتکون هیبه حسام زد و دور شد، هان یطعنه ا یبه تند مهسا

 بود حسام؟ یک _

 ازمون دور شد، مشغول قدم زدن شد. هیتوجه به هان یب حسام
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 فاصله گرفتم. یکم یاش زد صورتم جمع شد با زنگ خوردن گوش یبه بستن یسیل رسام

 بله  _

 .دیچیشم پگو یتو یرعلیمعترض ام یصدا

  یشیم نیآخه وسط چت آفال یچ یعنی ایدر _

 اومد شیبرام کار پ دیببخش _

 عکس رو  یدید_

  دمشیآره د _

 نگم. یزیدادم چ حیترج یذهنم گذشت ول یتو شیچند لحظه پ اتفاقات

 نظرت ؟! _

 ییندارم مهم تو ینظر خاص _

 میزنیباشه بعدا مفصل درباره اش حرف م _

  یاوک _

  یبار یکار _

 نه خداحافظ _

 خداحافظ  _

 جمع برگشتم. به

 ؟ میبچه ها نر _

 رو داخل دهنش جا داد. شیبستن یمانده  یباق رسام

  گهید میبر _
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 نگاهم کرد. شونیبرآشفته و پر یبا صورت هیهان

  یندار یتو بستن ایدر یوا یا _

 کردم. یا خنده

 که خسته شدم میخوام بر ینم یمن بستن _

 .ستادیوسط راه ا هیهان میت کردحرک یسمت خروج به

 ؟ یپس حسام چ _

 .دیکش رونیب بشیاز ج یگوش رسام

  نیماش شیپ ادیب زنمیاالن زنگ م _

 به راه رفتن ادامه دادم. هیهان کنار

 چقدر گرمه  یهان گمیم _

 تکون داد. دییتا یاز رو یسر

 کم مونده به ماه رمضون  یامروز دوازده خرداد وا _

 کردم. یا خنده

  یبخاطر اونه نگران یریگ یچقدرم هم تو روزه م _

 رفت. یغره ا چشم

  رمیگ یم رتمیفازش بگ یدون یخودت م ستمیهمه هم کافر ن نیا _

 به گردنم دادم. یتاب

 بر منکرش لعنت  _
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 ایبه دن یاز وقت ایتولد رد الیخ یتولدمه ...ب گهیبه دل ناآرومم زدم دوازدهم که امروز باشه هشت روز د یپوزخند

 یول میدو نفر بود نکهیخوب بود با ا یمامان بود همه چ یتا وقت ایانصاف نباش در ی، ب یبوده و بدبخت یبدبخت یاومد

 داشتم. یدغدغه ا سیب یواقعا چقدر اون موقع ها خوشحال و زندگ میشد یخانواده محسوب م هی

وقت نذاشت غم نداشتن پدرم رو حس  چیرد هک یبرپا م یدونفره ا میپخت جشن کوچ یم کیمامان برام ک شهیهم

 یگذشته آه یآور ادیپر از عشق کشته شده بود ، با  شهیکه خودش کوه غصه و غم بود.چشم هاش هم یکنم در حال

 .دمیاز ته دل کش

 نیبا ا یچه صنم یعنیشد  داشیآشفته باالخره پ یبا حا و روز م،یستادیحسام منتظر ا یپارک شده  نیکنار ماش 

 شد و به راه افتاد. نیسوار ماش یحرف چی. بدون هارمیدختره داره؟ باالخره ته اش رو در م

شدم راهم رو به سمت کلبه کج  اطیخودشون شدندو رفتند خسته و ناالن وارد ح نیو رسا و رسام سوار ماش هیهان

 .ستادمیگرفته اش ا یکردم که با صدا

  نجایا اریهات رو ب لهیداره وس ادیخونه اتاق ز نیا یاون کلبه بمون یتنها تو ستیالزم ن _

 گفتم: یرحم یزدم به سمتش برگشتم با ب یپوزخند

 به نامرد ها اعتماد کرد دیتجربه ثابت کرده نبا _

 نجارویسر فرصت ا دیلباس از تن کندم با یمحزونم شدم به سخت یبرگردوندم و به راهم ادامه دادم، وارد کلبه  رو

 ک همه جارو برداشته.کنم گرد وخا زیتم

 یشل قهی یتاب رم،یگ یم شیمونه دارم از گرما آت یزندون م نیع نجایپهن کردم ا نیزم یدست تشک رو رو هی با

د با مهمون کلبه ش یکیبرق رو لمس کردم وتار دیباز گذاشتم کل مهیپا زدم درکلبه رو نصف و ن یوشلوارک دمیپوش

 .دمیدست گچ گرفته گذاشتم و دراز کش خواب ریز یبالشت اطیاحت

**** 

 زیبود رو از کنار م دهیکه خر یدیجد تاریشد، وارد اتاق حسام شدم گ یم یصورتم جار یوقفه رو یهام ب اشک

 روحم کشته شد... تاریگ نیبار سر هم نینرفته آخر ادمیکارش برداشتم، 
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 یهادرد یک دمیو آه کش دمیشانس آه کش نیلعنت به ا بزنم تاریتونم گ یدست کچ گرفته نم نیمن که با ا یول

 ؟ شهیقلبم خوب م قیعم یزخم ها ی؟ک شهیخوب م میزندگ

اومدم، در عمارت رو باز کردم و از خونه  نییپا یکیپله هارو دوتا  یبه دست سالنه سالنه با حال خراب و داغون تاریگ

 .  رونیزدم ب

اومدم. نه نه من و برادرم به  ایکه من به دن یراهم رو کج کردم امروز روز تولده منه امروز روز یپشت اطیسمت ح به

ودم خ ییتنها یکس دارم برا یتنها و ب ستیکس کنارم ن چیبرادرم کو؟ مادرم کو؟ پدرم کجاست؟ه یول میاومد ایدن

 .زمیر یاشک م

پارسال کنارم بود االن کجاست ، سر بلند کردم و به  شد مامانم یصورتم جار یرو اریاخت یهام قطره قطره ب اشک

 .شونمیروز ها بد دلتنگ و پر نیمامان هوام رو داشته باش که ا ییشدم اون باال رهیآسمون خ

 یقرمز رو یها السینشستم، با بغض گ السیدرخت گ ریچمن ز یسرمستم کرد رو یو گل محمد اسیگل  یبو

 تاریگ یبه تارها یپر بغض کردم و دست یخورم خنده  یدرخت رو از نظر گذروندم، حالم که خوب شد همتون رو م

 .دمیکش

 آرامش قلبم خوندم. یبرا یخش دار یزدم و پر بغض با صدا هیدرخت تک یتنه  به

 رهیم ذارهیآخه انقده راحت م یفداش چه جور یشیباش تا که م ارویدن کار

 نبود حسشو حال و هواش یتو خلسه  یمونیتو م خودیشد همه بحثا ب یچ یخواستیم یچ

 براش یکم گذاشت یکه تو چ یکنیفکر م نیفداش به ا یشیباش تا که م ارویدن کار

 واسه صداش یحت شهیدلت براش داره تنگ م واشی واشیکه  دونمیباش م ارویدن کار

 شد و راتیگ یوقف چشما میو همه چ چارمیو ندارم و دل ب دار

 شد و رادیبه چشمت ا امیخوب یعمرم و کل وجودم و همه  ی همه

 شد و راتیگ یوقف چشما میو همه چ چارمیو ندارم و دل ب دار

 شد و رادیبه چشمت ا امیخوب یعمرمو کل وجودم و همه  ی همه
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♪♪♪♪♪♪ 

♪♪♪♪♪♪ 

 حداقل خدا بخواد اونکه رفته برگرده زود یهمه باب دل آدم بود کاشک ایدن یهمه اتفاقا یکاشک

 شد و راتیگ یوقف چشما میو همه چ چارمیو ندارم و دل ب دار

 شد و رادیبه چشمت ا امیخوب یعمرم و کل وجودم و همه  ی همه

 شد و راتیگ یوقف چشما میو همه چ چارمیو ندارم و دل ب دار

 شد و رادیبه چشمت ا امیخوب یعمرم و کل وجودم و همه  ی همه

 

 خوندم... یزدم با خودم م یام سکوت باغ رو شکوند نفس نفس م هیهق گر هق

 تولد تولدت مبارک  تولد

 تولد تولدت مبارک  تولد

  یشمع هارو فوت کن که صد سال زنده باش ایب

تموم بشه و من خالص  یلحظه همه چ نیجا هم نیهم زنده باشم دوست دارم هم گهیروز د هی یخوام حت ینم من

 و بغضم. ییپراز تنها یزندگ نیبشم از ا

 خودم زمزمه کردم. دنیخواب یهام رو برا یکودک ییالال خت،یدورم ر شونمیپر یچمن ها موها یشدم رو درازکش

 آروم تو آغوشم بخواب

 هرگز فراموشم نکن

 آروم کنارمن بخواب

 و بهار من زییپا تو
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 تو مثل ماه الالالال

 که شب شده کوتاه بخواب

 گل گندم الالالال

 گم یقرار یتو ب ینش

 فرو رفتم. یخواب پر از درد یهم افتاد تو یسوزانم رو یها چشم

 

 حسام

. 

. 

. نگاهم  رونی، آخه االن چه وقته تولده آخه غرغر زنان از اتاق زدم ب دمیبرداشتم و به تن کش یصندل یرو از رو کت

کار کنه ؟ اون موقع هم از سر  دیبا سن کمش چرا با نیخه امتوقف شد آ یمنش زیپشت م ی زهیم زیر یدختره  یرو

 .ادیخوب از پس کارها بر م کردکهبا تند و فرز بودنش بهم ثابت  یقبولش کردم ول یدلسوز

 گرفت و بلند شد. توریهول نگاه از مان دنمید با

 ؟ یانیآشت یآقا دیبر یم فیتشر _

 .دمیبه کتم کش یدست

  یتوام مرخص رمیآره دارم م _

 کرد. یمن من

 دوساعت هست  یآخه تا وقت ادار _

 صورتم شد. یچاشن یاخم
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  لهیکار تعط _

 میبا زنگ خوردن گوش ستادمیوا ستادنشیتکون داد از کنارش گذشتم، مقابل آسانسور در انتظار ا یسر یجیگ با

 رو مقابل چشم هام گرفتم. یو گوش دمیبه صورت عرق شده ام کش یدست

 لمس کردم. یگوش یآسانسور سوار شدم، صفحه  ستادنیا با

 الو  _

 نفس نفس زنان گفت: هیهان

 ؟ یسالم حسام خوب _

 کردم. یا خنده

  یستیانگار تو خوب ن یمن خوبم ول _

 گفت: یجیگ با

 چرا ؟ _

  یزنینفس نفس م_

 گفت. یکش دار آهان

 ؟ ییکجا _

  رونیمن تازه از شرکت زدم ب _

 تولد  یبرا ینکن رید _

 غول تشن رو چه به تولد آخه  نیا هیکنم آخه هان ینم رینه د _

 کرد. یا خنده

 گرفتن  رانیهم به مناسبت اومدنشون به ا یجشن هیکه تنها  ستیتولده ن _
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 طور  نیکه ا _

 ؟ یدیخر یکادو چ _

 بخرم  یبراش چ هیدونم هان ینم _

 اومم ساعت بخر  _

  دنیلد ساعت خرتو انیکه م یینه باوا االن نصف اون ها _

 . رونیتوقف آسانسور اومدم ب با

 براش حافظ بخرم  هیهان گمیم _

 شوق گفت: با

  ریهم کنارش بگ یچ هیتنها اون رو نخر  یخوبه ول _

 .دمیکش یپوف یکالفگ با

 بغل پرت کردم . یصندل یرو رو کیو درش رو باز کردم سامسون ستادمیا نیماش کنار

  یکن دیپسر خر هی یچه قدر سخته برا _

 حسام من برم کار دارم  _

 برو  _

 خودشونه  دیجد یتولد خونه  یراست _

  نمتیب یباشه م _

 خداحافظ  _

 خداحافظ  _

 . یهم عال یلیخ یکتاب حافظ  و فندک اتم هیداشبورت گذاشتم، به نظرم  یرورو یگوش
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. داند یخدا م میش یخالص م کیتراف نیست ااز د یروندم اه اه ک یرو روشن کردم و به سمت فروشگاه کتاب نیماش

 ینگران یپس جا یمونه اون دختره نترس یتنها م ایها اون جام در نیطور که معلومه تا ساعت دوازده ا نیخوب ا

 .ستین

گذشتم به سر در مغازه نگاه انداختم کتاب  ابونیاز خ اطیشدم با احت ادهیپ نیکردم، از ماش دایپ یجا پارک یسخت به

 نگار از پله ها باال رفتم وارد مغازه شدم. یفروش

 خوان انداختم. شیپشت پ یبه زن فروشنده  ینگاه

 سالم _

 کرد. نگاهم

 خواستم  یحافظ م وانید دیببخش _

رو نشون داد، با دقت مشغول گشتن شدم کتاب حافظ پر از  یکتاب یاومد و جلوتر از من قفس  رونیب زیپشت م از

 رفت.نگاهم رو گ ینقش و نگار

رو زمزمه کردم  سندهیرو برداشتم اسم نو شیکی زیم یکنجکاو شدم از رو زیم یرو یکتاب ها دنیبا د برداشتمش

 ... یرسول ایدر

 هم کتاب داشت . گهیعالوه بر اون سه تا د نینه تنها ا استیکتاب در نیگرد شده کتاب رو نگاه کردم ا یچشم ها با

 بردم. شخوانیکتاب هارو به سمت پ یچهارتاشون رو هم برداشتم و به سخت مشتاق

 کارت رو به سمت زن گرفت. دمیکش رونیپشتم ب بیپول رو از ج فیقرار دادم، ک زیم یهارو رو کتاب

 زحمت  یب دیحساب کن _

مغازه  یکرد. توو حسابش  دیشون انداخت، کارت رو به دستگاه کش متیبه ق یهارو جابه جا کرد و نگاه کتاب

 رونیبه سمتش قدم تند کردم از قفسه ب اریاخت یقفل شد ب یرنگ یگریج یدفتر عاشقانه  یزدم نگاهم رو یچرخ

لبم  یرو ینقش بست لبخند محو نمذه یتو ایدر یچهره  یدفتر قشنگ و ساده اس لحظه ا نیچه قدر ا دمیکش

رفتم  پول رو حساب کردم کتاب هارو داخل  شخوانیبه سمت پ گهیهم برداشتم و باره د ینقش بست کتاب رمان

 جا داد. یلکسینا
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 نیا یمونه فندک تو یحاال م نیاز ا نمیشدم خب ا نیگذشتم سوار ماش ابونیاز خ رونیبه دست اومدم ب لکسینا

 گشتن ندارم . یگرما حوصله 

مامان  یخونه  یاومد اون مونده  ادمیخونه داشته باشم، نه نه  یدونه فندک سالم و بدون استفاده تو هیکنم  فکر

 بود . دهیبرام خر یعل ریام

 نیرو پارک کردم از ب نیکرد مقابل در ماش یلب آهنگ در حال رو زمزمه م ریبه سمت خونه مامان روندم، ز یخوش با

 .دمیکش رونیحافظ رو ب وانیکتاب ها د

د لبخن فونیاز پشت آ هیهان یرو به صدا در اوردم.صدا فونیآ ستادمیشدم، کنار در ا ادهیپ نیبه دست از ماش کتاب

 به لبم اورد.

 ؟ هیک _

  هیمنم هان _

 درخت ها گذشتم وارد خونه شدم. نیشدم از ب اطیباز شد وارد ح یکیت یبا صدا در

 سالم من اومدم  _

 اومد. رونیاز آپخونه ب ییبا خوش رو مامان

 پسرم یخوش اومد_

 اومد. نییشده از پله ها پا مونیرفت پش یکه از پله ها باال م هیهان

 حسام؟ یدیخر _

 رو نشونش دادم. کتاب

 دمیآره خر _

 کتاب نگاه انداخت. یرو یبا ذوق به نقش نگارها دیشد کتاب رو از دستم کش کمینزد

 کوفتش بشه رسام چقدر خوشگله جلدش ! یوا _
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 انگشتم گرفت. نیلپش رو ب گوشت

 خرم  یم یکیتوام  یخانم برا طونیش _

 .دیشوق مثل بچه ها باال پر با

 خودم بشم ی پیقربون داداش خوشت _

 خونه باال رفتم. یگوشه  یچوب چیدر پ چیپ یمشغول از پله ها یتکون داد از راهرو گذشتم و فکر یسر

اون موقع جون بودم  ریبخ ادشی ییقفل شد، ه وارید یعکس نصب شده از خودم رو یاتاقم شدم نگاهم رو وارد

 مثال... یعاقل شد یستیجون ن گهیزده شد االن که د بیذهنم مه یتو یزیدان بودم چنا

 یمهسا اونم تو دنیچند روز د شبیبه سرو ته خودم د یزندگ نیتخت پرت کردم ، خسته شدم از ا یرو رو خودم

 تر شده بود. نیحالم رو دگرگون کرد چقدر چهره اش دل نش بیپارک عج

 ونمیکه به مهسا مد نیلعنت به من که کارم فقط نابود کردن من عالوه بر  ا ،یبار اونو نابود کرد هیزدم تو  یپوزخند

 کردم. کهیت کهیاون رو ت میحواس یبا ب یمنه لعنت ختمیرو بهم ر شیمن زندگ ونمیمد شتریب ایبه در

 رونیحموم رو ب یحوله  تخت پرت کردم از داخل کمد یتخت بلند شدم کنتم رو در اوردم و رو یکالفه از رو  

 حوله به دست وارد حموم شدم. دمیکش

 میاومدم، آب رو مال رونیدوش ب ریدوش آب سرد قرار گرفتم با نامنظم شدن نفس هام از ز ریاز تن کندم و ز لباس

 دوش قرار گرفتم. ریکردم و دوباره ز

تونم  ینجات خودم نم یبرا یکار چیافتاده ه ریکه داخل باتالق گ یروز هام مثل حال و روز کس نیو احوال ا حال

 افتادم. ریکه زدم گ یگند یانجام بدم تو

دوست  شمیم رهیپر از حسرت و نفرتش خ یکه به چشم ها یتموم گرفتم، وقت یرحم یدختر رو با ب هی یمن پاک 

 سرم خراب بشه.  یرو ایدارم دن

 کیدردسر داشت نبودنت هزار و  هیبودنت  ماهرو یماهرو ه یشدم ه یآب خفه م یماهرو من تو یجا کاش

 دردسر...
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چقدر کمه، انگار نه  یغم و شاد ی،فاصله  دمیچیموهام رو شستم با حال آشفته آب رو بستم حوله به کمر پ  

 حالم خوب بود. شیانگارچند لحظه پ

 .شمیتلف م کیتراف نیا یندارم تا خونه هم تو یلیهم که لباس خ نجایشب ا یبپوشم برا یچ

ن زدم، به ت یخسته شدم شلوار ل دمیپوش یاز بس لباس رسم دمیکش رونیاز کمد ب یرنگ یمشک شرتیت  الیخ یب

موهام رو با حوله خشک کردم.از داخل کشو سشوار رو برداشتم به برق زدم با حوصله مشغول حالت دادن  نهیمقابل آ

 موهام شدم.

 در متعجب سر برگردوندم. ییهویباز شدن  با

 ! یوقت در نزن هی هیهان  _

 کرد. یزده من من هول

 هول شدم  دیببخش _

 از دست تو _

 .ستادیشد و کنارم ا کمیمشغول شونه زدن موهام شدم، نزد دوباره

 حسام  _

 تکون دادم. یسر

 ؟ یریخودت نم یاوم خونه  _

 رو کنار گذاشتم ومنتظر نگاهش کردم. سشوار

  گهیدم دجا آماده ش نیکار ا یخونه برم چ _

 تخت نشست. یاز کنارم گذشت و رو کالفه

  یتون یخواستم اگه م یآخه م _

 .دمیکرد کالفه نال یمکث
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                                                                                                 گهیجون به لب شدم بگو د _

 انداخت. ریبه ز سر

 یاریتولد ب یرو برا ایو در یبر یتون یخواستم اگه م یم _

 .دمیکش یپوف

 اونم مگه دعوته ؟ _

 نه  _

 ؟ یگیم یپس چ _

 گفت: یناراحت با

 خوام تنها باشه  ینم _

 زدم. یپوزخند

 خوره  یبر م ییاون کل روز تو خونه تنهاست اون وقت االن تنها نباشه به جا _

 رفت. یبلندکرد و چشم غره ا سر

  دهیتو جواب نم یو خونه  شیبه گوش زنمیهم زنگ م یشه هر چآخه امروز تولد _

 و شوک زده گفتم: متعجب

 تولدشه ؟! _

 اوهوم  _

 زمزمه کرد. یناراحت با

 نکنه  یکس یاحساس ب ایگرفت تا در یم یخودمون کیتولد کوچ هیهر سال خاله فاطمه براش  _

 کرده ادامه داد. بغض
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 وجود نداره  یخاله فاطمه ا گهیامسال تنهاست و د یول _

 دمیناراحته امروز د یک دیفهم شهیدختر چقدر تو داره نم نیا دمیکش یآه یتخت نشستم با ناراحت یرو کنارش

 . نهینگو بخاط هم سنیو حواسش ن شونهیپر یحالش کم

 مردونه ام گرفتم. یدست ها نیب هیهان دست

 یم زشیخونه و سوپرا میریم میخر یکوچولو م کیک هی میریم نرویب میزن یاز تولد رسام زود م یغمت نباشه هان _

 . ها خوبه ؟ میکن

 زد. یجون یب لبخند

 آره خوبه  _

 خانم خانوما ؟ یآماده بش یرینم _

 حواس گفت: یب

 حسام  _

 جونم  _

 ؟ هیچ اینظرت راجب در _

 .دمیدرهم کش ابرو

 از چه نظر منظورته  _

 وار گفت: لکنت

 از..د..و..ا..ج _

 به موهام زدم. یتخت بلند شدم چنگ یرو از

 دونم  ینم _
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 .دیتوپ

  یباهاش ازدواج کن دیتو با یرو گرفت شیتو دخترونگ یظلم کرد ایحسام تو به در نیبب _

 زدم. ادیعصبانت فر با

 یوجود نداره اوک یدیبا چیمن ه یبرا _

 زانو بقل گرفتم. یبه پا تخت هیام شد کنارش تک رهیکرده خ بغض

  جیشدم گ جیانجام بدم گ یدونم کار یکنه نم یخرابه اعذاب وجدان داره خفه ام م یلیروزا حالم خ نیا هیانه _

 .دمیحرفش پر نیبگه که ب یزیچ خواست

 .باشه ؟میکن یبعدا مفصل راجبش صحبت م _

 یلبخند خسته ا دمیکش رونیرو ب یتخت بلند شد.بلند شدم از داخل کشو فندک داخل قوط یتکون دا از رو یسر

 زدم به سمتش گرفتم.

 اون کتاب و فندک رو کادو کن  شهیاگه م هیهان _

امشب تولد  بهی.امشب تولدشه عج رونیاز اتاق رفت ب گهیتکون داد فندک رو از دستم گرفت ، بدون حرف د یسر

 . هیعیامر طب هی نیاومدن و ا ایروز به دن نیا یها تو یلیخ یبیرسامم هست آخه چه عج

 بود خدا.. یزنه بود که گفت زن عمومه اسمش چ هیبهشت زهرا عمو سر خاک  یفکر فرو رفتم اوم تو هب

 کاناپه نشستم. یبابا کنارش رو دنیبا د روم،یو از اتاق زدم ب دمیاز فکر کردم کش دست

 ازم دلخور بود. ایدر ی هیانداخت هنوز هم ابات قض ینگاه مین

 ؟ یبابا از دست من هنوزم دل خور _

 بمش گفت: یبا صدا د،یدرهم کش ابرو

 که هست نیهم یچاره رو مشخص نکن یاون دختره ب فیتکل یتا وقت _
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کاناپه بلند شد و غرغر  یداد بابا از رو یهفت رو نشون م یها کیبه موهام زدم، ساعت نزد یچنگ دمیکش یپوف

 کنان از پله ها باال رفت.

 کشه  ینشون طول مزن ها که دو ساعت آماده شد نیاز دست ا _

مختلف حسام نگاه کردم از دست  یشدم به عکس ها نستایوارد ا دم،یکش رونیب بیاز ج یزدم گوش یمحو لبخند

 گذاشتن . یهم خواهر برادر ییرسا رو فالو کردم چه عکس ها جیپسر پ نیا

 داشت متن و نوشته رو زمزمه کردم. دیپست جد هیشدم  ایدر جیپ وارد

 (  یستی) امشب تولد منه اما تو ن

 نیکنار ماش رونیاز خونه اومدم ب هیرو کنار گذاشتم با اومدن مامان و هان یو گوش دمیئکش یهم فالور داره آه چقدر

 .ستادمیبه چشم منتظرشون ا نکیع

ت دست به سمت کنارم جا گرف هیباز شد و هان یشدم در کنار نیاورد سوار ماش رونیرو ب نیباز شد و بابا ماش در

 کردم. یپل یپخش بردم و آهنگ

 رو جلوتر از نیما بابا هم ماش دنیرو پارک کردم به محض رس نیماش میدیعمو خر یبرا یکه به تازگ یخونه ا مقابل

 تدارم. یشلوغ یدعوت کردن ، اصال حوصله  ادیطور که معلومه مهمون ز نیمن پارک کرد ا

 .دیلب ورچ ییکنارم قرار گرفت دستش رو قفل دستم کرد متعجب نگاهش کردم با پرو هیهان

 نگاه داره  هیچ _

 کردم. یا خنده

  ییپرو یلیخ _

  دیدونم حرف جد یم _

 دادم. تکونیسر

 ! یچه خوشگل شد _
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 آره دنبال شوخرمم  _

 صورتم کردم. یچاشن یاخم

 رو دادما  _

باز شد پشت سر مامان و بابا  یکیت یرو زد در با صدا فونیشد مامان آ دهیجمع وجور شد پشت سرم کش لبخندش

 ساده بود. یلینداشت و خ یدرخت چندان نایمن و بابا یخونه  اطیبزرگشون شدم بر خالف ح اطیوارد ح

زدم وارد خونه  یاستقبال اومده بودند لبخند یبه عمو زن عمو که برا دیرس یبه گوش م یمیمال کیموز یصدا

 . میشد

ه خون هینشستم خونه رو از نظر گذروندم  یصندل یرو یدادم گوشه ا یحاضر سالم یحوصله به تک تک آشناها یب 

 .دینو وجد یها لهیومدرن با وس کیش

بلند شدم مردونه رسام  یصندل یرسا و رسام شدم از رو ی رهیکه به شونم خورد نگاه ازمقابلم گرفتم . خ یضربه ا با

 م.آغوش گرفت یرو تو

 تولدتت مبارک پسر  _

 کارش جمع شد. نیگونم زد صورتم از ا یرو یاومد بوسه ا یعشوه ا یلودگ با

  یرسام حالم رو بهم زد یوا _

 دستم گرفتم. نیرسا رو ب کیکرد دست کوچ یا خنده

 دختر عمو ؟ یتو خوب _

 نازک کرد. یچشم پشت

 خوبم حسام جان  _

ز ا ینیخدمتکار س دمیکش یحسام جان . پوف گهیجقله بچه به من م نیا دختر عمو اون وقت گمیسنم م نیبا ا من

 گوشم گفت. یکرد و زمزمه وار تو کیبرداشتم رسام خودش رو بهم نزد یوانیشربت مقابلم گرفت ل
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 ها  یبابا بزرگ نذاشت اه لعنت ارمیهم ب زایچ نیخواستم مشروب و ا _

 رفتم. یغره ا چشم

 بد ساخته بهت ها  هیترک _

 کرد. یا خنده

 دختر چشم خوشگله کجاست ؟ یراست _

 .دمیدرهم کش ابرو

 رو  تیرسام جمع کن لودگ _

 گفت: الیخ یب

 خوام باهاش دوست بشم  یاگه بشه م ادیازش خوشم م یکن یم یجور نیخوب حسام چرا ا _

 .دمیغر تیعصبان با

ممکن وابسته بشه اون وقت طرف  یینشو اون دختر تنها کیوجه نزد چیه یبهش ب دمیرسام بهت اخطار م نیبب _

 حسابت منم 

 .دیدرهم کش ابرو

 وسط نیا هیحرف تو چ رهیخوب حسام من قصدم خ _

 .دمیگوشش توپ کنار

 رسام نزار حرمت ها بشکنه . اون زن موقت من بود  _

 دور شدم. یها لیاز فام یکیشد ازکنارش گذشتم مشغول حرف زدن با  رهیزده خ شوک

 شد . یخدارو شکر سلف غذا سرو م دمیدست از حرف زدن کش شهیکه شام سرو م نیگفتن ا با
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کاناپه نشستم و مشغول  یو ازجمع فاصله گرفتم، رو ختمیر یدست شیاز ساالد داخل پ یبه غذا ندارم کم لیم

 خوردن ساالد شدم.

 ود.داد ب یچهرش ب یتو یکنارم نشست آشفتگ یگرانخودم رو جمع و جور کردم با ن یبهم کم هیشدن هان کینزد با

 نگرانش شدم  دهیجواب نم زنمیزنگ م ایبه در یحسام هرچ یوا _

 کلبه نگران نباش  یرفته مونده تو ادشی دیشا _

 به پام زد. یا ضربه

  رمیمیحسام دارم از استرس م یالیخ یتو چقدر ب یوا _

 جون من  یدختر شده بال نیا دیزن یدختره حرف م نیاز ا رمیهر طرف م دیپوف از صبح منو دق داد _

ند بل یگذاشتم شام که خورده شد صدا زیم یرو برداشتم و رو یدست شیاز کنارم بلند شد و رفت کالفه پ یعصب

 بودند. دنیاز دخترها و پسرها مشغول رقص یکل خونه رو فرا گرفت جمع کیموز

و  دیابرو درهم کش دنمیتنها نشسته افتاد به سمتش قدم برداشتم با د ی هیکه نگاهم به هان نیچرخوندم تا ا چشم

 رو برگردوند.

 زدم کنارش زانو زدم. یلبخند

  گهینکن د یجور نیا یخواهر _

 گفت: تیعصبان با

 ها  گمیم یچ هیبرو حسام حوصله ندارم  _

 انگشتم گرفتم . نیاش رو ب گونه

 خواد یم دنیفقط به شدت دلم رقص زنمینم ینزن منم حرف یباشه تو حرف _

 رفت. یغره ا چشم

 روتو برم _
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 مگیشدم حاال م دنیتاسف تکون داد.مقابلش مشغول رقص یاز رو یو با خودم بلندش کردم، سر دمیرو کش دستش

 زدم. یها فقط بشکن م یبندر دیفکر نکن دنیرقص

 .میکرد یدر حال پخش رو هر دو زمزمه م لب آهنگ ریآهنگ بندش رو تکون داد ز تمیبه خودش دادو با ر یتکون

 میدیباز همو د میدیهم رس به 

 میدیما بودنمون نقشه کش یبرا

 میدیهم رس به

 میدیهم رس به

 امشب

 بودم. ایطرف هم نگران در کیحوصله ام به شدت سر رفته بود از  م،ینشست یتموم شدن آهنگ گوشه ا با

نه مردا راهنیبه شکل پ یبزرگ کی. ک چهیمن نپ یصورتش بود حقشه تا اون باشه به پرو پا یهنوز هم اخم رو رسام

 دو ساله اس آخه . یکارا مگه بچه  نیغول تشن رو چه به ا نیقرار دادند اخه ا زیم یرو مقابل رسام رو ونیبا پاپ

 رقصوند، سر برگردوندم. یرسا با عشوه و ناز چاقو رو م دمیکش یپوف

  هیهان _

 گرفت. نگاه

 بله؟ _

 ؟ میبر هینظرت چ _

 به دندون گرفت. لب

 زن عمو ناراحت نشه ؟ _

 اومده  شیپ یاتفاق میگینه م _
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  میوبر میکادوش رو بد میباشه بر _

  میبر _

آغوشش  یرسام زدم تو یبه رو یجون یلبخند ب میگذشت تیجمع ونیبلند شد به همراهش از م یصندل یرو از

 گرفتم.

 خوام بابت رفتار تندم  یمعذرت م _

 .دیکش یآه

 نداره  یاشغال _

 قرار داد. زیم یپاکت کادو رو رو هیهان

 من و حسام ناقابله  یکادو نمیپسرعمو جونم ا _

 گونه اش کاشت. یرو یزد و بوسه ا هیهان یبه رو یلبخند

  یدستت درد نکنه خواهر _

 کردم. یمن من

  میدتر برزو هیمن و هان یرسام جان اگه اجازه بد _

 هاش گرد شد. چشم

 چرا پس ؟ _

 کنم  یجبران م تیاهلل عروس شایافتاده ا یاتفاق _

 اطیح یتو هیمنتظر هان رونیبه موهام زد و از خونه اومدم ب یکردم چنگ یباهام دست داد ازش خداحافظ یناراض

 مشغول قدم زدن شدم.

و ر نیده شب بود، ماش یها  کیکنارم جا گرفت ساعت نزد هیشدم هان نیسوار ماش میگذشت اطیاز ح هیاومدن هان با

 کردم. یروشن کردم و شروع به رانندگ
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  یهان گمیم _

 گفت: یحواس پرت با

 جونم  _

 وقت؟ هیناراحت نشه  میبخر کیک _

 .دیسمتم چرخ به

 ناراحت بشه؟ یچ یبرا _

  زایچ نیو ا میدونم فکر کنه ترحم کرد ینم _

 گفت: دیکش یم ییرو پا نیماش ی شهیکه ش یحال در

 که بهش برنخوره  میرفتار کن یطور دیدر واقع ما با شهینه ناراحت نم _

 طور  نیکه ا _

 برگشتم. هیپارک کردم به سمت هان ابونیرو کنارخ نیماش

  ییخوا ینم گهید زیچ کیجز ک _

 چونه اش زد. ریز دست

  امیمنم م _

 .دیدرهم کش ابرو

  ختتیوضع و ر نیالبد با ا _

 رفت. یغره ا چشم

 نده  ریتورو خدا گ _

 .  بهش انداختم یینگاه گذرا ستادمیرو زدم کنارش ا ریشد دوزگ ادهیپ نیشدم، از ماش ادهیرو ازش گرفتم و پ یعصب
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 حرص گفتم. با

  ستیجلو بد ن یبکش یافشونت رو اون شالت رو هم کم یبکن تو اون موها _

 هاش گرد شد. چشم

 شده  یرتیجل الخالق چه غ _

 یو وارد مغازه  میدستم گرفت از جوب گذشت نیدستش رو ب دیرو داخل شال جا دادو شال رو جلو تر کش موهاش

 . میشد یفروش ینیریش

شد و  خچالیداخل  یآماده  یها کیزدن ک دیمشغول د هیدادم هان یبود سالم ستادهیا شخوانیپشت پ یجوان پسر

 شکل رو انتخاب کرد. یدر آخر قلب

 بود گفت: هیکه نگاهش به هان یاورد در حال رونیب خچالیرو از  کیک پسره

 سم؟یبمو یچ کیک یخانم رو _

 ندادم. هیصحبت به هان یدرهم اجازه  یابرو ها با

 تولدتت مبارک ! زمیعز یایدر سیبنو _

 پرو.. زیه ی کهیتکون دادو پشت کرد بهم مرد یسر

داد ازش هفت سال بزرگم شمع هارو ازش  یو پنج رو نشون م ستیبرداشت که کنار هم ب یدوتا شمع عدد هیهان

 گذاشتم. زیم یگرفتم رو

 هیرو به دست هان کیک رونیب میاش کنارهم از مغازه زد نهیرو به طرفم گرفت بعد ازحساب کردن هز کیک ی جعبه

 شد و در و رو براش بستم. نیرو باز کردم سوار ماش هیدادم در سمت هان

به گردن  یدست یبه سمت خونه روندم . با خستگ ادیبا سرعت ز گهیحرف د چیفرمون نشستم و بدون ه پشت

پاشنه بلندش لنگو لنگون به راه  یپشت سرم با اون کفش ها هیشدم هان ادهیپ نیاز ماش دمیخشک شده ام کش

 قلبم شد. ریاس یبود دل شوره ا دهیچیو خونه پ اطیح یکه تو یکیاز تار میشد اطیافتاد وارد ح

 گفت: یلرزون یخودش رو بهم رسوند وبا صدا یبه تند هیهان
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 کجات؟ ایپس در کهیهمه تار نیجا چرا ا نیحسام ا _

  ییرفته باشه جا دیشا نمیبپرسم بب یبرم از مشت سایوا _

 رو نداره  ییآخه اون که جا _

 رفتم گفتم: یم یمشت یکه به سمت خونه  یدرحال

 ه دوست دار هیچرا  _

 دنمیمقابل در ظاهر شدن با د یدر با خواب آلودگ یتقه  یصدا دنیرو به صدا در اوردم با شن یمشت یخونه  در

 دستپاچه گفت:

 ؟ دیاومد یعه آقا شما ک _

 رفته ؟! رونیدختره ب نیا یمشت _

 آلود گفت : خواب

 جا نرفته  چینه ه _

 مطمئن ؟ _

 جا نرفته  چیآره آقا ه _

 باشه  _

 چشم هاش نم اشک مهمون شده بود. یزد تو یرفتم نگاهش دو دو م هیسمت هان به

  دهیخواب دیخونس شا ینرفته تو ییجا هینگران نباش هان _

 بغض گفت: با

  رمیمیدارم از استرس م _

 کلبشه  یتو خونه نبود حتما تو میسر به خونه بزن هی میاول بر ایب _
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برق رو لمس کردم با روشن شدن  دیوارد خونه شدنم و کل میگذشت اطیح یکیرو از دستش گرفتم و باهم از تار کیک

 . دمیکش یاز سر آسودگ یخونه نفس

 نگران اسمش رو صدا زد. هیهان

  ایدر _

 جا دادم. خچالیرو داخل  کیک دم،یبه آشپزخونه کش یسرک

 که  ستین ییباال یاتاق ها یتو نمیخونه رو نگاه بنداز من برم بب یتو هیهان _

 تکون داد به سرعت از پله ها باال رفتم اسمش رو صدا زدم. یسر

 دختر ییکجا _

 گفتم: دیترد با

  ایدر _

 زدم. یبشکن تارمیگ یخال یجا دنیتخت نشستم با د ینبود رو یخبر یاتاق خودم رو باز کردم ول در

 پله ها گفتم: یاز باال رونیاتاق اومدم ب از

 ستین هیهان _

 گفت: یدیناام با

 نه  _

 اومدم گفتم: یم نییکه از پله ها پا یحال در

  ستیسر جاش ن تارمیکلبه اس آخه گ یاحتماال تو _

 شد. ریبه چشم هاش سراز یو خوش دیاز ام ینور

  نمیجا باش من برم بب نیتو ا _
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 گفت: یتند به

  امینه نه منم م _

 شد و کفش هاش رو از پا در اورد غرغر کنان گفت: خم

 فش ها خسته شدم ک نیا هیچ _

 ازش راه افتادم. جلوتر

 صندل هست بردار  یجا کفش یاز تو _

روشن کردم،  یکیرو دوتا  اطیح یشد. چراغ ها کیبهم نزد هیعرق شدم هان سیاز شدت گرما خ رونیخونه زدم ب از

 هم کمتر شد. هیترس هان اطیح ییبا روشنا

 جاهم مشخص بود. نیداخلش از هم یکیتار ستادمیدر کله وا مقابل

 اون جاست  نیبرو داخل بب ایب هیهان _

 برگشت. دیونا ام وسیما یکلبه توخال دنیبرق رو لمس کرد با د دیدهنش رو قورت داد در کلبه رو ها داد، کل آب

 سرش اومده باشه  ییحسام نکنه بال ستشین _

 فکر فرو رفتم . به

 نرفته که سر خاک مادرش  هیهان _

 .دیکوب هاش رو بهم دست

 آره آره  _

 گفت: یزیچ یآور ادی با

 مونه  یوقت شب قبرستون م نیآدم عاقل تا ا _
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مقابل چشم هام رژه  یبا استرس ناخون به دندون گرفت و بود ه هیدادم هان یبروز نم یبود ول دهیامونم رو بر ینگران

 گفتم: یرفت با کالفگ یم

 رفت جیسرم گ سایجا وا هی هیاه هان _

 نشست. نیزم یهق کنان رو هق

 سرمون شد  یچه خاک یدید یوا _

 .دمیرو کش دستش

  میکن یم داشیاالن پ نیزم یرو نیبلند شو نش _

سرم جرقه زد برگشتم با برخوردم به  یکه تو ینداشتم به سمت خونه راه افتادم، با فکر یدیکه خودمم ام یحال در

 کرد. یافتاد و ناله ا نیزم یرو هیهان

  یخ ببخش هانآخ آ _

 جمع شده نگاهم کرد. یصورت با

  یریگ یترمز م ییهویحواست کجاست ؟ چرا  _

 دمیاز پله ها باال رفتم. وارد اتاقم شدم کالفه بار چند بار دور خودم چرخ میزدم بلندش کردم وارد خونه شد یلبخند

 وقت شب کجاست؟ نیدختر ؟ تا ا نیکجا رفته ا یعنی

فته نکنه ر دیچرخ یپشت اطیپرده رو به طور کامل کنار زدم نگاهم دورتا درو ح دمیکش ینفس ستادمیپنجره ا پشت

 .رونیکرد از خونه اومدم ب یکه متعجب نگاهم م هیتوجه به هان یو ب رونیاونجا به سرعت از اتاق زدم ب

به صدازدنش رو لمس کردم شروع  دیدلم پرشد از هراس کل اطیح یکیرفتم از تار یپشت اطیسرعت به سمت ح به

 کردم.

 یینجایا ایدر ایدر _
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  ایدر

. 

. 

 ییبودم و درک ماجرا و جا جیکرد.گ یچشم هام رو باز کردم گردن و کمرم به شدت درد م یبه سست یکس یصدا با

 .دمیخواب آلودم کش یبه چشم ها یاومد.دست یکه بودم برام مبهم به نظر م

 کنم ؟ یکار م یجا چ نیمن ا ایبه چمن و درخت نگاه کردم خدا یجیناله بلند شدم با گ با

ت شد با ترس پش میدونفر باعث کنجکاو یگفتگو یصدا دمیاز ته دل کش یاوردم آه ایرو به  یهمه چ تاریگ دنید با

 درخت خودم رو پنهون کردم. یتنه 

 کردم. زیت گوش

  ستین نجاهمیا _

 کجا رفته  یعنی یوا _

 یرفت و تلو تلو م یم جیاومدم سرم گ رونیدرخت ب یباشه از پشت تنه  هیدختر نگران هان که اون نیحس ا با

 .ستادمیکه انگار حسام بود ا یشدم و پشت سرمرد کیخوردم نزد

 شده؟ یچ _

 دهنش گذاشت. یدست رو هیگرد شده به سمتم برگشتند، هان یصدام  هر دو با چشم ها دنیشن با

 دختر جون به لب شدم. میکرد یچه وقت دنبالت م ییجا نیتو ا ایدر یوا _

 جونم رو ... یآغوشش فشرد جسم ب یتو ینگاهش کردم مگه من گم شده بودم، به سمتم اومدبه تند متعجب

 به حسام زد. یجدا شد چشمک ازم

  دیایبزنم شما دوها هم ب دیزنگ با هیمن برم خونه  _

 ها... شهیم زشیچ هی نمیکردم ا ینگاه م بشیو غر بیعج یبه کارها یکالفگ با
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 نیرو برداشت شرم زده از ا تاریکه من خوابم برده بود رفت و گ یکنارم گذشت و رفت ، حسام به سمت تنه درخت از

 انداختم. نییدست زدم سرم رو پا تارشیاجازه به گ یکه ب

منتظرش  ریوغ ییهویحرکت  نیمردونه اش رو قفل دستم کرد، قلبم از ا یحرکت دست ها کیو با  ستادیا کنارم

 شدم. دهیرخ خون سردش شدم به راه افتاد و منم پشت سرش کش مین ی رهیگردشده خ یضرب گرفت با چشم ها

 دستش نیکرد دستم رو از ب یکرد دست گچ گرفتم به شدت گز گز م یم یقرار یاز حد داشت ب شیدگه ب قلبم

 .دمیکش رونیب

 .دمیسمتم برگشت، با حرص توپ به

 ا دوتا چتونه ؟شم _

 هیهان یدست و شاد یصدا دنیوارد خونه شدم با شن یو در خونه رو باز کرد پشت سرش به آروم دیکش یپوف

 قرارتر شد. یب جانیهمه ه نیواردم شد قلبم از ا یمیمقابلم شوک عظ یصحنه  دنیسر بلند کردم با د دهیترس

روشن روش  یبا شمع ها کیکوچ کیک نیشده هم یمگه چ دیبا خودتون بگ دیمقابلم سخت بود شا یصحنه  هضم

 تونست باشه. یلحظه م نیا یاتفاق تو نیمن بهتر یبرا

 آغوشم فشردمش و هق زدم. یگونه زد تو یرو یرو به دست حسام داد بوسه ا کیبه سمتم اومد ک هیهان

 بود؟ ادتیتو تولد من  یعنیمن ازت ممنونم،  هیهان هیهان _

 جدا شد. ازم

 آدم تولد خواهرش رو فراموش کنه هان  شهیدختر مگه م یر کردفک یپس چ _

 چشمم رو گرفتم . ریز یکرده اشک ها بغض

  یرو در حق من تموم کرد یتو خواهر _

 قرار داد و غرغر کنان گفت: زیم یرو رو کیک حسام

  یباز یبسته هند _
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ا نشست و ب کمینزد یمبل تک یاومدم. رو رونیچاقو به دست از آشپزخونه ب هیمبل نشستم هان یکنارش رو معذب

 گفت: یخوش

  میچقدر نگران و آشفته شد یستیتو خونه ن میدید یوقت یدون یخوب خانم خانم نم _

 لب زمزمه کردم. ریز

 دیببخش _

 بغلم کرد. دوباره

 من فدات بشم  یاله _

 .دیکش رونیب فشیاز ک یگوش هیهان

  نمیبب ریبگ ایچندتا عکس خوشگل و ناز از من و در هیحسام  میزد میحاال که از تولد رسام ج _

 به دندون گرفتم. لب

 

 تولد رسام بود؟ _

 کرد. یتوجه اوهوم یب

 یتک ییو چندتا هیکه چندتا عکس از من و هان نیچشم دوختم بعد از ا نیبه دورب یاز هر حس یو خال خینگاه  با

 داد. هیرو به دست هان یسه نفره باالخره گوش یانداخت با انداختن عکس سلف

 برام تو تلگرام همش رو بفرست  یهان _

 چشمش گذاشت . یرو دست

 چشمم بانو  یبه رو _

 دوباره روشن کرد. هیخاموش شده رو هان یزدم شمع ها یلبخند
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 . تیسالگ ستیاهلل تولد صد و ب شایا نمیشمع هارو فوت کن بب _

دستش جابه جا  یرو تو تاریبود، شمع رو فوت کردم . حسام گ ییاز دردتنها ییدرونم رها یبستم و تنها ندا چشم

 کرد و ژست گرفت.

 بزنم  تاریخوام بعد از چند وقت گ یم  _

 اش شدم. رهیمشتاق خ دیدست به هم کوب یبا خوش هیهان

فضا رو دربر گرفت قلبم دوباره تپش گرفت چته دل زبون نفهم  یرنیدلنواز و ش یصدا یتارها کش یرو رو انگشتش

 سرت اورد. ییچه بال یدیمن مگه ند

 آب دهنم رو قورت دادم یسر بلند کرد و با خستگ یبم و گوش نواز مردونه اش لحظه ا یشدن صدا دهیشن با

 ...دینواز یخوند وم یم یرو با تبحر خواس یفرامرز اصالن آهنگ

 خبر  یب شمیزپ یبر …فر س یروز بر هی اگه

 شم یتنهام باز دوباره …شم  یم اهایرو ریاس

 گم تا صبح بخونه یم باد به …بمونه  شمیگم پ یشب م به

 یذار یتنهام م یر یم چرا … یاری اریاز د بخونه

 یکن آغوشم ترک … یفراموشم کن اگه

 شم یم رها موج چنگ تو …شم  یم ایدر پرنده

 بدونه یکه هر کس رمیم …گم خواموش بمونه  یدل م به

 ینذار تنها رو من توش که … یاریاون د یرم به سو یم

قرار دادبلند شد و  یرو کنار تاریکرد گ یداد م یب یچهرش ناراحت یتو دیکردم دست از زدن کش شیلب همراه ریز

 از پله ها باال رفت.
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که شام  دمیکرد با قار و قور شکمم تازه فهم کهیو سه تشد ر یروش داشت آب م یکه کمک کم خامه  یکیک هیهان

 کردم. کینخورد با ولع شروع به خوردن ک

 کرد. یخنده ا هیهان

  یاومد یریمگه از اس ایدر یوا _

 دهن پر گفتم. با

  یاز گرسنگ رمیمیدارم م هیهان یوا _

دستش  یحسام قفل شد تو زانینگاه گر ینگاهم تو یکس یقدم ها یکرد با صدا کیشروع به خوردن ک یآروم به

 دونم کتاب با جلد قرمز بود. ینم ایدفتر  هیچندکتاب و 

 . کتاب هارو به سمتم گرفت دستپاچه شدم و با لکنت گفتم:دمیشد عطرش رو با تمام وجود به مشام کش کمینزد

 منه ؟ یبرا _

 یدفتر خوش رنگ ساده لبخند دنیفتم  با دتکون داد با دست ها لرزون کتاب هارو ازش گر دییتا یبه معنا یسر

 تبسم لبم شد.

 مبل کنارم قرار دادم. یرو هم کناره دفتر بود رو زمیو عز یدوست داشتن یها سندهیرمان از نو دوتا

 دستت درد نکنه  _

 سرش مرتب کرد. یشال رو رو هیکردم هان یرو من درک نم نینداشت و ا یبیشور عج قلبم

  یرسون یحسام منو م _

 مبل پرت کرد. یخودش رو رو حسام

  امیکه نم امیتو بگو دوقدم راه نم دمیجون م یدارم از خستگ هیهان یوا _

 .دیکوب نیپا زم هیهان

 زمیسرم بر یپس من چه خاک _
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 گفت : یالیخ یب با

 برم  یخواستم برم شرکت تو رو هم م یجا صبح وقت نیبمون هم _

 .دمیحرفش پر ونیم

  میبمون باهم تا صبح حرف بزن هیآره هان _

جا  خچالی یرو برداشتم وبه سمت آشپزخونه رفتم، تو کیک یمونده  یتاسف تکون داد باق یاز رو یسر سام

 اومدم. رونیدادامش دست هام رو شستم و ب

 ایکلبه توام ب رمیمن م هیهان _

 کرد. یاخم حسام

  دیاتاق ها بمون نیاز هم یکی یتو _

 شد. شتریابرو هام ب ی گره

  ایب یخواست هیهان _

کرد قدم زنان به کلبه  یام حبس م نهیس یشدت گرما نفس رو تو رونیاش از خونه زدم ب رهیتوجه به نگاه خ یب 

ط خودم فق یپهن کردم و برا یتشتک هیهان یبرا دمیپوش یداخلش شدم و لباس از تن کندم، تاپ و شلوارک دمیرس

 نازک گذاشتم. یبالشت و پتو هی

 پرت کرد. یوارد کلبه شد شال از سر کند و مانتوش رو در اورد و کنار پشت هیزده شده و هان یتقه ا در

 رو در اورد. شیتشک انداخت گوش یرو رو خودش

 خسته شدم  شیآخ _

 شدم. درازکش

 ؟ یکار کرد یمگه چ _

 به گردنش داد. یتاب
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 خسته ام کرد. یجشن رسام هم حساب میاز صبح در حال دوندگ یوا _

 کردم. روترش

  یدیرقص یکم م _

 گرفتم. یگر یکرد، لب به دندون گرفتم و باموز یم پیتا شیتند با گوش تند

 هان؟ یکن یچت م یدار یبا ک _

 رو کنار گذاشت. یگوش هول

 کس  چیه _

 باال انداختم. ییابرو

  یمشکوک شد یلیخ دایجد یگیتو که راست م _

 کرد. یمن من

 من من ایدر هیچ یدون یم _

 کرد... یمکث

 گفتم. یکالفگ با

 گهید بگو د _

 پسر دوستم  هیبا  یچندماه _

 گفتم: طنتیش با

  یپس توام پا داد _

 کردم. یمکث

 ازدواج ؟ ای یدوست هیهست؟ قصدش چ یحاال طرف ک _



 یشگیبغض هم

 
363 

 

 قصدش ازدواج  دیاسمش سع _

 کرده نگاهم کرد. بق

 دوستش دارم عاشقشم یلیخ ایدر _

 زدم. یلبخند

 دل عاشق خواهرم  یمن به فدا یاله _

 به خودم دادم. یتکون

 ؟ یخواستگار ادیم یحاال ک  هیهان _

  انیب یخواستگار یکه با خانوادش صحبت کرده و مادرش قراره فردا زنگ بزنه خونمون تا برا نیمثل ا _

 زدم. یغیج یسر خوش حال از

  شهیداره عروس م یآخ جون ها یوا _

 هاش گلگون شد. گونه

 کشه  یهم م ینگاه نگاه چه خجالت _

 باال انداخت. ییابرو طنتیش با

 توعه  یعروس یبعد _

 زدم. یپوزخند

 برم  یعروس شدن رو با خودم به گور م یمن آرزو _

 به بازوم زد. یمشت یبدجنس با

  یزن داداشم ینخوا یزر نزن ها بخوا _

 رو پشت گوش زدم. موهام
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  رینخ شیا _

 عشوه گفت: با

 هم دلت بخواد یلیخ _

 مهمون کلبه شد. یکیبرق رو لمس کردم و تار دیبلند شدم کل نیزم یرو از

 خواد  یمن االن فقط دلم خواب م _

که خواب مهمون چشم هام  نیکردم تا ا الیقدر غلت زدم و فکر و خ نیبالشت قرار دادم ا یکرد سرم رو ینوچ نوچ

 شد.

**** 

خشک  یانگشت ها یراحت شدم ها،به آروم شیحاال از گچ خالص شده بود نگاه کردم آخ که یبه دست یخوش با

 داخل گچ باشه . دینبا گهیکه د نیبه ا دیارز یم یکرد ول یدرد م یشده ام رو باز و بسته کردم کم

 یتخت بلند شدم چندتا پماد برا یهم گذاشت از رو یبه حسام انداختم چشم رو یبلند کردم نگاه قدرمند سر

 شد کنارش جا گرفتم. نیسوار ماش میشد یراه مارستانیب یدستم داد کنار حسام دوش به دوش هم به سمت خروج

 سمتم برگشت. به

 شرکت؟ یایم شهیم رمیتونم برم خونه چون د یمن نم _

دادم تا از  یتکون م یتم رو به آرومتکون دادم، دس دیتاک یبه معنا یهم اون جاست سر میکه مر نیا یادآوری با

 از شدت گرما کالفه شدم روب ه حسام کردم. ادیدر ب یخشک

  نییپا یرو بد شهیش شهیم _

 انداخت. ینگاه مین

  زنمیکولر رو م _
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در اوردم نت رو روشن کردم به  فمیاز ک یحوصلم رو سر برد گوش یحیبه طرز فج کیتراف یساعت االف شدن تو مین

 ها به تلگرامم ارسال شد. امیاز پ یمحض روشن کردم موج

 بود باز کردم. یعل ریکه از ام یافتیدر امیپ نیتلگرام شدم آخر وارد

 باهام شد  یبه دوست یمهسا باالخره راض یدون یخوش حالم م یلی؟ خ یخوب ایسال در _

 کردم. پیبه سستس تا ست،یتو خوش باش غم من که مهم ن دمیاز ته دل کش یآه ناخواسته

 بار از دوش من برداشته شد  نیا گهیخوش حال شدم  د یلیخ _

 گرفتم. فیحسام نگاه از ک یجا دادم با صدا فمیرو داخل ک یحوصله تر از قبل گوش یب

 کتاب هست بردار بخون  کیداشبورد  یاگه حوصلت سر رفته تو _

 زدم. یلبخند

 راه هست مگه ؟ یلیخ _

 کنه  یم یراه رو طوالن کیتراف ستین یلیراه خ _

 شناسم . یرو م سندشیتکون دادم نو یبرداشتم، اسمش رو خوندم سر یرو باز کردم کتاب رمان داشبور

ا شدم ب ادهیشد متقابال پ ادهیپ نیاز ماش دمیدست از خوندن کش نیلذت شروع به خوندن کردم، با توقف ماش با

 که تصادف کردم پرواز کرد. یشرکت نا خود آگاه ذهنم به سمت روز دنید

 . میمورد نظر رفت یو به طبقه  میشدم وارد شرکت شد سوار آسانشور شد دهیزدم و پشت سرش کش یپوزخند

 یرو میاسم مر دنیگچ، با د یکردم دستم تو یهنوزم حس م رونیاومدم ب الیاز فکر و خ میزنگ خوردن گوش با

 زدم. یندصفحه لبخ

 جونم  _

 کنان گفت: غیج غیج

 ؟ یکن یکارا م یذره شده دستت خوب شده ؟ چه خبرا ؟ چ هیتو دختر دلم برات  ییکجا یخوب ایسالم در _
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 کردم. یا خنده

 تا دونه دونه جوابت رو بدم ریآروم باش نفس بگ _

 کنم . زشیبزار سورپرا شمیدو قدم یدختر خبر نداره که من تو نیکرد ا ینگاهم م رهیخ رهیخ حسام

 جلوتر از من حرکت کرد. ستادیا آسانسور

 ؟ میمر ییکجا _

 شرکت مشغول کارم  یمن تو _

 زدم. یلبخند

 کارت خوب گرفته ها  _

 خوبه  یلیخ یانیآشت یآره آقا _

 باال انداختم. ییابرو

 خوبه  یانیآشت یکه آقا _

 شد. تیریه راه افتاد، وارد بخش مدانداخت و ب ینگاه ستادیاز حرکت ا شیلیفام دنیشن با

 کنم. یجان من برم بعدا باهات صحبت م میمر _

 گفت: یعصب

  ینداد چیمن رو ه یکجا جواب سوال ها یهو _

 .دمیحرفش پر ونیم

 برم خداحافظ  _

 نگاهش کردم طنتینشسته وبود با ش زیکه پشت م دنشیبا د دمیکش یقطع کرد، عجب ها پوف یخداحافظ بدون

 حسام سر بلند کردو از جاش بلندشد. یقدم ها ینشم با صدا دهیکه د ستادمیپشت حسام ا یطور
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 دیخوش اومد یانیآشت یسالم آقا _

 .دمیورچ لب

 کرد مونده تا یحسام متعجب نگاهم م دیمتعجب باال پر دنمیبا د دم،یکش یغیاومدم و ج رونیپشت سر حسام ب از

 . یمن رو بشناس

 . رونیاومد ب زیپشت م از

  ییجا نیتو ا ایدر _

 گرد شده گفت: یکه حاال از گچ رها شده بود با چشم ها یدست دنید با

 دستت خوب شده  ایدر یوا _

 دایهم رو پ شیروز زندگ نیو بدتر میروز زندگ نیبدتر یرو تو میآغوشش غرق شدم من مر یتوجه به حسام تو یب

 دوست! میو شد میکرد

 به حسام کرد.ازم جدا شد دست پاچه رو  میمر

 اومده بود کارتون داشتند یخانوم هیفر اموش کردم   یانیآشت یآقا _

 باال انداخت. ابرو

 خانوم با من کارداشت  _

 تکون داد. یسر میمر

 بود ؟ ینگفت که ک _

 اتاقتون منتظره  یچرا چرا االن تو _

 .دیابرو درهم کش حسام

  یدیاتاق من راه م یتو یشناس یرو که نم یخانم محترم شما کس _
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 هول زده و ناراحت گفت: میمر

 اصرار کردند  یلیخوام آخه خ یمعذرت م _

 از دست شما _

 رفتم. یپشت کرد و به سمت اتاقش رفت چشم غره ا یبه تند 

 اه اه نچسب _

 نشستم. یصندل یرو یالیخ ینشست با ب یصندل یگرفته رو ینارحت با صورت میمر

 باشه آدرس محل کارش رو به دوست دخترهاش نده  نیغمت نباشه دختر ولش کن باو ا _

 دست هاش صورتش رو قاب گرف. با

 وقت  هیکارم نکنه  یاز کار ب _

 گفتم: یعصب

 بابا تواما  یا _

 نگاهم کرد، با باز شدن در نگاه هر دومون به سمت در برگشت. ناراحت

 صندل بلند شدم . یاومد از شدت شوک و تعجب از رو رونیتراز حسام از اتاق بمهسا که لبخند به لب جلو دنید با

 .رونینگاهم به سمتم برگشتن کنارهم از اتاق اومدند ب ینیکردند باحس سنگ ینگاهشون م رهیخ رهیخ

 .ستادیا میمر مقابل

 امروز رو رد کن  یقرارها _

 شد. کمیمهسانزد

  ییجا نیعه دختر تو هم ا_

 ... یعل ریکرده نگاهش کردم خاک تو سرت ام ترش
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 رفتم. یانداخت چشم غره ا ینگاه مین حسام

 خونه  یریخودت م _

 خودم رو پرت کردم... یصندل یتوجه بهش رو یب 

 .دیغر یکرد عصب ینوچ نوچ میرفتن شون مر با

 دختره رفته  نیچرا با ا اروی نیا ایدر یوا _

 تاسف تکون دادم. یاز رو یسر

 زد  رل _

 خاک بر سرت به سمتم گرفت. یرو به معنا دست

  یکرد یم یکار هی _

 کار کنم  یچ _

 کرد یتو باز یاون با زندگ ایدر یوا _

 دستم جابه جا کردم. یرو تو یگوش

 نفر زنگ بزنم  هیساکت شو بزار به _

 بر داشتم. یگوش یچشم از صفحه   یکس یقدم ها یباصدا

 سالم خانم  _

 زد. یگرفت، لبخند میمن نگاه از مر دنید با

  یجون خوب ایسالم در _

 جون ! ایچه زود پسرخاله شد در نینگاهش کردم، جان ا سیحالت پوکر ف با



 یشگیبغض هم

 
370 

 

گرد شدو متعجب نگاه مون  یبا چشم ها میازش فاصله گرفتم ، مر یجیانداخت با گ یصندل یخودش رو رو کنارم

 قورت دادم. یکرد آب دهنم رو به سخت یم

  یکه گچ  دستت رو باز کرد نمیب یم _

 گرفتم. نگاه

 زبونت رو موش خورده  _

 لب غر زدم. ریز

 کنه  یرفتار م یجور نیچرا ا نیا ییو _

 عطرش مشامم رو پر کرد. یتر شد بو کینزد

 بانو بلند حرف بزن منم بشنوم  ایدر _

 .دمیابرو درهم کش یبا کالفگ 

 آقا  ایبه خودت ب _

 کرد. یخنده ا یلودگ با

  گهیمن تو خودمم د _

 بلند شدم. یصندل یکردم از رو ینوچ نوچ

 خوره آدم رو  یم _

 .ستادمیا میرو دور زدم کنار مر زیم

  ستین زیجا جا نیا یجان من برم، موندن تو میمر _

 گونه اش زدم . یرو یکردم بوسه ا ریدستم اس نیتکون داد د ستش رو ب یسر یجیگ با
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طرش ع یآسانسور بودم که دوباره بو ستادنیبهش رفتم از سالن گذشتم منتظر ا یچشم غره ا  کنار رسام گذشتم از

 .دمینال یسرمستم کرد با کالفگ

 از جون من ؟! یخوا یم یچ _

 آسانسور شدم که اونم خودش رو داخل پرت کرد، غر زدم. سوار

 عجب مردم پروان  _

هم رنگ  یچشم ها رهیخ یلرزون یشد و دستش رو کنار صورتم قرار داد، از ترس نفسم قطع شد با چشم ها کمینزد

 خودم شدم. یچشم ها

 وار گفتم: لکنت

  نمیبرو اون ور بب _

 زد. یپوزخند

 زبونت گرفت هیچ _

 .دمیکش ینفس

 ؟!  یگیم یچ _

 کارت دارم  ایبا من ب _

 گفتم: لرزون

  امیمن باتو بهشت هم نم _

 همون لبخند کجش گفت: با

 ؟یلرز یچرا م _

 کردم. بغض
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 ترسم  یمرد ها م یدست گل پسرعموت که از همه  _

 .دمیو ترحم نشست ، با نفرت غر دیچشم هاش لرز مردمک

 با ترحم نگاهم نکن  _

ت درد از شد جمع شده یشدن دستم با صورت دهیاومدم با کش رونیب یآسانسور به تند ستادنیازم فاصله گرفت با ا 

 به سمتش برگشتم .

 .دیصورتم غلت یلجوجانه رو یاشک قطره

 دستم  یآ _

 نگاهش نشست. یتو یمونیپش

 خوام  یمعذرت م _

 .دیدستش گرفت و باخوش کش نیمانتوم رو ب ی گوشه

 ؟! میبر یم یولم کن کجا دار _

 نکرد. یتوجه

 بزنم  غیج ای یکن یولم م _

 کردند. یشدم نگهبان و چند تا از کارکنان متعجب نگاه مون م یم دهیکرده و بدنم لرزون کش بغض

 بود. دهیفا یاز دستش ب یخالص یشد تالش برا نگیپارک وارد

 کثافط ولم کن  _

 . دیکوب یبار م وانهیپرتم کرد قلبم د نیباز کرد داخل ماش موتیرو با ر نیتند کرد در ماش قدم

 رو باز نیانداخت خواستم در ماش ینگاه میپشت فرمون نشست ن رو شکست، نیام سکوت ماش هیهق هق گر یصدا

 جمع شدم. یرو زد بق کرده گوشه صندل یکنم که قفل مرکز
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 گرفته گفت: ییصدا با

 خوام بپرسم  یندارم فقط چندتا سوال م ینکن دختر من باهات کار هیگر _

 ... ستهیکردم هر آن ممکن قلبم با یزده بود حس م خیاز شدت ترس  بدنم

از  یشدن گوش دهیزنگ بزنم، با کش هیدر اوردم تا به هان فمیرو از ک یگوش یبه حرکت در اومد با مرموز نیماش

 رخش چشم دوختم. میبه ن دیدستم نا ام

 ندارم  تیگفتم کار _

 زدم.  ادیفر

 رو ازم گرفت  میته اش زندگ ینداشت ول یپسرعموتم باهام کار _

 یحال م یرفت و ب یم یبرد، بدنم رو به سرد رونیرو ب نیماش نگیاز پارک  دایهاش مشت شد با سرعت ز دست

 شدم . 

 .دمیبه اطرافم نگاه کردم به سمتش چرخ جیگ نیتوقف ماش با

 جا کجاست ؟ نیا _

 شدم. رهیغرق خونش خ یچشم ها یتو د،یسمتم چرخ به

 باهات حرف بزنم  دیبا _

 .دمیتوپ طلبکارانه

 خوام برم  یبگو زود باش م _

 کرد. یقرچه ا دندون

 من من  نیبب _

 به جلو زمزمه کرد. رهیخ دم،یکش یکرد، کالفه پوف مکث
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 بامن دوست باش  _

 ؟ یرخش شدم منظورش چه دوست مین رهیخ متعجب

  ادیمن از تو خوشم م _

 شد. ادیرو کم داشتم. دست هام مشت و صدام فر نیحبس شد هم گهیباره د نهیس یتو نفس

  یکن یخودت بلغور م یبرا یدار یچ _

 ضربه زدم. شهیبه ش انهیوحش دمیدر رو با قدرت کش ی رهیدستگ

 یخوام برم ولم کن لعنت یولم کن م _

برخورد کرد، سوزش صورت و سرم به کنار سوزش قلبم  شهیصورتم خورد سرم با ضرب به ش یکه رو یضربه ا با

 اشک به چشمم هجوم اورد.

 .دمیهق کنان نال هق

 کن هان یمن دست بلند م یکه رو یهست یتو ک _

 گلوم بود... یسوزش بغض خفته  نیسوخت و قطعا ا یگلوم م 

 زدم. یزد پوزخند یموج م یمونیچشم هاش پش یتو

  رهیزنه م یلگد بهم م هیرسه  یاز راه م یو بدبختم که هر ک ریانقدر حق _

 گرفته زمزمه کردم. یدادم با صدا هیتک شهیکرد سر به ش یبرخورد کرده بود درد م شهیاز سرم که به ش یقسمت

  شمیمن از دست شماها راحت م یک _

 نگاهش کردم. یو عصب دمیبا لمس دست هام توسط دستش به سرعت دستم رو کنار کش دمیکش یآه

 از جونم ؟! یخوا یم یچ گهیتو د _

 انداخت. نییپا سر
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  یخوام باهام باش یگفتم م _

 هق کردم. هق

 چرا من چرا ؟ _

 .دیچشم هاش لرز مردمک

  رهینم رونیفکرت از سرم ب دمتید یاز وقت _

 .دمیکوب شهیسرم رو به ش یآروم به

 من ؟! یآخه از زندگ یدون یم یتو چ _

 بگو تا بدونم  _

 تکون دادم. یسر

 بگم  یچ بهیآخه من به تو غر _

 نباشم  بهیبگو تا غر _

 صورتم سر خورد. یرو اشکم

 وام برم خ یم _

 گقت: گرفته

  یزارم بر ینم یتا نگ _

 .دمیکش غیج

  یهست یتو  آخه ک یدیتو من رو دزد _

 سر داد. یبلند یا خنده

 هان  یایتو رو بدزدم به چه کارم م وانهید _
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 باالتر رفت. صداش

 کنم  سهیبدزدمت  تا پول سر ک _

 زد. پوزخند

  یبدبخت تر از تو همون خودت یندار ییکس و کار چیکه ه ییتو _

 چیکه ه نیلعنت به ا ییلعنت به تنها نیسرم اکو رفت، اشک از چشمم خشک و نفس سنگ یشکستن قلبم تو یصدا

 کس ندارم...

 یاوردم وقت ادیهم گذاشتم به  یبرام مرحم شد.چشم رو قیعم یبه راه افتاد، با حال و روز خراب فقط آه ها نیماش

 بودم. یگذشته ام هم راض ی مهینصف و ن یاالن کجاست من به همون خوشبخت یول که مادرم کنارم بود

که  یمیعکس قد یمخف بیرو باز کردم از داخل ج فمیک پیکرد، ز یدر حال پخش حال و روزم رو خراب تر م آهنگ

 .دمیکش رونیمادر بهم داده بود رو ب

 ...!ییکجا یداداشم که پناهم بش ییشدم کجا رهیخ دیو سف اهیعکس س یعشق به دوتا نوزاد تو با

 یتپه بابا تو رو برد چون پسر بود یقلبم به عشق بودنت م یول دمتیانداخت، ند ینگاه میبه عکس زدم ن یا بوسه

 پر گرگ . یجامعه  نیا یپشت و پناهم تو یوجدان که من ب یدونست ب ینم یمنو پس زد چون دختر بود ول

 یغضب گهید شهیم یگلوم ک یخفته تو یشگیبغض هم نیخسته ام از دست ا شد و به قلبم فرو رفت یخنجر بغض

 خدا... شهیم ینباشه ، ک یینباشه ، تنها ینباشه ، حسرت

 دست مچاله کردم. ینشون بدم عکس رو تو یکه عکس العمل نیمن تکون نخوردم بدون ا یتوقف کرد ول نیماش

 یبه اطراف نگاه رونیح جیداد. در سمت من که باز شد نگاه گرفتم گ یشدنش م ادهیباز شدن در نشان از پ یصدا

 منو اورده . یکدوم جهنم دره ا گهیجا د نیانداختم ا

 شد. ینفس هام تند و نامنظم دم و با دم م د،یکوب یم نهیخودش رو به س یاز شدت ترس به تند قلبم

 شو ادهیپ _

 ! رتشیگردنش باد  کرده بود هه فکر کنم رگ غ رگ
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 من... یچشم ها نیخون گم شده بود ع یموج رگه ها یرنگش تو یآب یها چشم

 بهم زد. یشدم تنه ا ادهیپ نیلرزون از ماش یپاها با

  فتیراه ب _

 گرفتم. فاصله

 ! یچته وحش _

 برداشت. زیسمتم خ به

 وونیآروم باش ح یهو _

 شدم. دهیجونم کش یب یهاش مشت شد، جلوتر از من به راه افتادپشت سرش با پاها دست

 بار تو پناهم باش... نیا ایبه زخم ها اضافه کنه، خدا گهیزخم د هی نمیخودت به دادم برس نزار ا ایخدا

 .ستادیا یدر خونه رو باز کرد کنار میگذشت لیبلند و طو اطیح از

 برو تو  _

 شدم. رهیچشم هاش  خ ین ین یقرار، تو یو قلبم ب دیلرز یهام م دست

 .دیتش کشبه صور یدست

 ندارم  تیبرو تو کار _

 .ستادمیا یزن یشدن صدا دهیچیبرداشتم با پ یقدم

  ییرسام پسرم تو _

 نگاهش کردم. یسوال برگشتم،

 مامان بزرگ منم برات مهمون اوردم  _

 به دندون گرفتم. لب
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 ! یاورد ویباشه پسر باز ک ریخ _

 .دمیکوب نیزم یوار پا رو استرس

 .دمیبلع یکنارم گذشت، آب دهنم رو به سخت از

 مامان بزرگ؟ ییکجا _

 خدمتکار من ؟! نیشد پس ا یمادر چ امیدارم م _

 بهم انداخت. ینگاه مین

 برات همون خدمت کار اوردم _

 کرده چشم ازش گرفتم. بغض

 دادم. یملب سال ریقفل شدز یکلیزن سن و سال دار ه یسر بلند کردم، نگاهم رو یکس یحس قدم ها با

 اش قرار داد. نهیسمت چپ س یدستش رو رو کبارهیکرد. به  یبزنه نگاهم م یبدون ان که پلک رهیخ رهیخ

 فاطمه  _

 یصدا م یلب باخودش زمزمه وار اسم ریشد . ز نیچرا همچ نیحال بود ا یپاهم سست و ب دییبه سمتش دو رسام

 زد...

 

 

  یشگیفصل اول رمان بغض هم انیپا

 ...دیکرد میکه همراه نیممنون از ا د،یرو برده باش یلذت کاف یشگیاز رمان بغض هم دورامیام

 لو  ی:زهرا نب سندهینو

 قصه ادامه دارد منظر فصل دوم باشد... نیا
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 باتشکر

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای رمانهای عاشقانه 

 محفوظ میباشد .

 

 جعه کنین .امر سایت رمان های عاشقانهبرای دریافت رمانهای بیشتر به 
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